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Rusija Didina
Armija

Prie ginklo pašaukta 900,000 naujų karei
vių ir Rusija turės 1,600,000 kareivių 
armiją. Gandai apie maištus armijoje

MASKVA, rūgs. 1. — 900,000 
naujokų liko pašaukta prie gin
klo, taip kad Rusijos armija li
ko padidinta 600,000 kareivių 
ir dabar Rusija turės 1,600,000 
kareivių pastovią armiją.

Į kariuomenę liko pašaukti 
visi 1914 m. gimę jaunuoliai 
Taipjau prisilaikant ru*gp. 11 
d. įsakymo padidinti armiją, Ii 
ko pašaukti į kariuomenę ir pu
sė 1915 m. klesos jaunuolių 
Dalis senesnių kareivių bus 
paliuosuota. Kadangi mokyk
lose yra įvesti karo pratimai, 
tai šaukiamieji naujokai jau 
dabar yra gana gerai išlavinti 
kareiviai.

Oficialis bolševikų organas 
Iz vesti j a, rašydamas apie nau
jokų pašaukimą kariuomenėn, 
įspėja, kad naujokai turėtų bū
ti parinkti atsargiai, kad į ka
ri uomen į negalėtų įsigauti “kla
sės priešai” ir tep^ vestį^agita- 
ciją prieš valdžią,*

Rusija nuginčija ži
nias apie maištą 

kariuomenėj
MASKVA, rūgs. 1. — Sovie 

tų valdininkai besąlyginiai nu 
ginčijo Vokietijos laikraščių pa 
skelbtas žinias apie Rusijos ka
reivių maištą Riazaniuje, 150 
m. atstume nuo Maskvos.

(Pirmą žinią apie maištą .pa
skelbė paties Hitlerio laikraštis 
Voelkischer Boębachter, kuris 
tikrina, kad 300 Rusijos kari
ninkų ir kareivių liko sušaudyta 
už maištą, žinia atėjusi iš Var
šavos) .

Berlynas kalba apie maištus 
Rusijos armijoj

BERLYNAS, rūgs. 1. — Ka
riuomenės garnizonai Maskvoj 
ir Leningrade liko sustiprinti 
ir visas Rusijos laivynas liko 
sukoncentruotas Kronštadte, sa
ko Kreuzzeitung žinia iš Hel- 
sinkų, Suomijos, kuri taipjau 
praneša ir apie besitęsiančią 
kampaniją prieš Staliną.

Esą visi Rusijos gyventojai 
yra sujudę.

Neramumai armijoje tęsiasi 
ir lėktuvai išmetę lapelius virš 
Maskvos ir Leningrado. Lape
liuose Stalinas skelbiamas esąs 
revoliucijos išdavikas ir šaukia
ma:

“Kovokit už Trockį! Mirtis 
Stalinu*! ir Vorošilovui!” (Vo- 
rošilov yra karo komisaras).

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Veikiausia lietus; nedidele 
permaint temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 69°.

Saulė teka 6:15, leidžias*. 
7:24.

žinia taipjau priduria, kad 
trys komanduoto j ai armijų kor
pusų Leningrade likę areštuoti, 
jų tarpe ir maršalo Tuchačevski 
brolis. Taipjau ir premieras 
V. M. Molotov esą laikomas po 
“namų areštu”.

Hitlerio organas Voelkischer 
Beobachter paduoda žinią iš 
Varšavos, kad Riazaniuje už 
maištą likę sušaudyta 300 ka
rininkų ir kareivių. Esą į. maiš
to vietą lėktuvais liko išsiųsta 
3,000 GPU (slaptosios žvalgy
bos ) narių ir pagelba artilerijos 
numalšinę du sukilusius pulkus.

Smarkus mūšiai Is
panijoje, bet sukilė

liams nesiseka
HENDAYE, Franci jo j e, rūgs. 

1.—Visoje Ispanijoje eina smal
kus mūšiai tarp sukilėlių ir lo- 
jalistų. Sukilėliai šuburę visas 
savo jėgas visu smarkumu puo 
la lojalistus. Ypač smarkus 
mūšiai eina prie Irun, Franci- 
jos pasieny ir prie Madrido, ku
rį sukilėliai stengiasi pulti iš 
pietvakarių.

Nors sukilėliai skelbia dau
gelį pergalių, bet iš Madrido 
pranešimų tų sukilėlių pergalių 
nematyt.

Prie Irun sukilėliai puldami 
dieną ir naktį pamaži stumiasi 
priekyn. Bet ta kova jiems la
bai brangiai kainuoja. Lojalis 
tai atsitraukė į patį miestą ii 
prisiruošė kovai miesto gatvė
se. Kovai vadovaująs pats šiau
rės Ispanijos sukilėlių koman 
duotojas gen. Molą.

Sukilėliai koncentruoja ir vi 
sas savo jėgas prie Madrido, 
prie kurio bando prieiti iš piet
vakarių. Bet ir Madridas stip
rina savo pozicijas ir ruošiasi 
sostinę ginti visomis jėgomis.

Katalonijos lojalistai einą 
priekyn ir įsiveržė į Huesca, ku 
rį sukilėliai laikė nuo pat pra? 
džios sukilimo.

Ispanijos valdžia reorganizuo 
sianti karo ministeriją ir į ją 
įeisiąs vienas komunistai, vie 
nas socialistas ir vienas Darbo 
Konfederacijos atstovas.

Ispanijos sukilėliai vis dar 
gauna ginklų ir lėktuvų iš Vo.. 
kieti jos ir Italijos. Reiškia, jos 
visai nepildo savo pasirašytos 
neutraliteto sutarties. Portuga 
lija per kurią ginklai sukilė
liams yra gabenami, taipjau dar 
neprisidėjo prie neutraliteto siu 
tarties.

Kalėjimas už maudy
mąsi nuoga

COBLESKILL, N. Y., rūgs. 
1.—Mrs. Helen Lovejoy Greek, 
28 m., motina trijų vaikų, liko 
nutesista kalėjiman neaprybo- 
tam laikui už maudymąsi upely 
nuoga po akių kelių svetimų 
mažų vaikų. Jos vaikai liko 
atiduoti prieglaudon.
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Susirinko Lietuvos “Seimas”
Seimą atidarė A. Smetona. “Seimas” tu

rėsiąs pataisyti Lietuvos konstitucią
KAUNAS, rūgs. 1. — šiandie susirinko pirmas po diktatū

ros Lietuvoje įsteigimo “seimas”, išrinktas birželio 9-10 d. d. 
Rinkimus boikotavo visos Lietuvos politines partijos, nes joms 
nebuvo leista statyti savo kandidatus ir seimas susideda vien 
tik iš tautininkų ir iš vieno ar poros žydų, taipjau kelių vo- 
kietininkų-nacių.

Seimą atidarė pats prezidentas Antanas Smetona, kuris sa
vo kalboj išsireiškė, kad svarbiausias “seimo” darbas busiąs pa
taisyti Lietuvos konstituciją.

(Lietuvos konstituciją priėmė Steigiamasis Seimas, kuris 
susirinko gegužės 15 d., 1920 m. Tautininkai smurto keliu pa
sigrobę Lietuvos valdžią, pirmiausia sumanė taisyti konstituci
ją ir taisė ją per kelis metus, bet iš to taisymo nieko neišėjo. 
Tik taip pataisę, kad “seimo” rinkimuose jokia kita partija, 
apart tautininkų, negalėtų į seimą įeiti ir taip pravedę rinki-^ 
mus, tautininkai dabar pavedė nelaimingą konstituciją taisyti 
pačiam “seimui”).

Lietuvos Naujienos
Trys įžymiausi Lenino bendradarbiai, kuriuos Stalinas paskelbė pikčiausiais kontr-revoliucio- 
nieriais. Zinovjevas ir Kamenevas jau liko sušaudyti. Trockis gali būti dėkingas “savo žvaigž
dei”, kad jis dabar gyvena Norvegijoje, kur jo negali pasiekti G. P. U. (čekos) agentai.

Naujas Rumunijos 
kabinetas veikiar. _____

BUGHARSTAS, rūgs. 1. — 
Prieš kelias dienas sudarytas 
naujas Rumunijos kabinetas 
pradėjo veikti ir pirmiausia *š- 
leido tris dekretus, kuriais yra 
panaikinamos sęųosios Rumuni 
jos politinės gvardijos, susiau 
rinania universiteto autonomija 
padidinamas šalies ginklavima- 
sis.

Parlamentui svarstyti liko 
paruoštas projektas, kuris įves
tų verstiną darbą visiems jau 
nuoliams nuo 18 iki 21 m. am
žiaus.

Susiaurinus universiteto auto
nomiją dabar į universitetą ga
lės įeiti policija ir armija.

Naujasis kabinetas yra tiek 
pat atgaleiviškas, bet nusistatęs 
prieš nacius.

2 žmonės mirė, du 
susirgo vienuose

namuose
BEDFORD, Ind., rūgs. 1. — 

Dvi moterys mirė ir du vyrai 
sunkiai susirgo - vienuose na
muose. Nužiūrimas sąmokslas 
išžudyti visą šeimyną.

Francija vaišina 
Lenkijos diktatorių

PARYŽIUS, rūgs. 1. —Len
kijos diktatorius, generalinis 
armijos inspektorius gen. Ed
vardas Rydz- Smigly atvyko į 
Franciją, atsilygindamas už 
Franci jos generalinio Štabo vir
šininko gen. Maurice Gamelin 
apsilankymą Varšuvoje.

Francuzai kaip įmanydami 
vaišina gen. Rydz-Smigly ir 
suteikė jam keletą ordenų. 
Gen. Rydz-Smigly taipjau da
lyvavo Franci jos armijos ma
nevruose. Bus parodytos jam ir 
garsiosios Maginot fortifikaci
jos. Dvi Paryžiaus gatvės bus 
pavardytos * Lenkijos miestų 
vardais. Net ir komunistų laik
raštis labai palankiai kalba apie 
Lenkiją. • ■

Darosi įspūdis, kad bandoma 
užslėpti buvusius pablogėjusius 
santykius ir norima parodyti 
tik didelį Franci  jos ir Lenkijos 
draugingumą.

Gal jau 100,000 žmo
nių žuvo Ispanijos 

civiliąme kare
n. . . .

Sužeistųjų j skaičius siekiąs 
300,000. Daugelis miestelių Ii-' 
ko be gyveptojų. Karo nuos
toliai yra milžiniški

MADRIDAS, rūgs. 1. —Pa
siremiant rūpestingomis Raudo
nojo Kryžiaus žiniomis ir kito
mis statistikomis, apskaičiuoja
ma, kad per pirmas penkias Is
panijos civilio karo savaites žu
vo nuo 75,000 iki 100,000 žmo
nių.

Sužeistųjų skaičius siekia apie 
300,000.

Abi pusės didina pridarytus 
viena kitai nuostolius. Bet ofi
cialiuose rateliuose privačiai 
pripažystama, kad žuvusių skai - 
čius siekia 85,000.

Abiejų pusių karo išlaidos yra 
milžiniškos. Nuostoliai pasida
rę bombarduojant miestus iš 
oro, juros ir sausumos taipjau 
yra milžiniški ir Ispanijai ims 
daugelį metų iki ji įstengs at
sigauti nuo šio karo ir užgydyf 
jo padarytas žaizdas.

Mažesni miesteliai, kurie ėję 
iš rankų į rankas, neteko veik 
visų savo gyventojų. Pirmieji 
paėmę miestelį įsako išžudyti 
visus gyvulius. Vėliaus kiti 
paėmę miestelį pradeda žudyti 
gyventojus už pildymą pirmųjų 
įsakymo ir naikinimą turto.

Susidarė nauja Ethi
opijos valdžia

LONDONAS; rūgs. 1. —Et
hiopijos legacija paskelbė, kad 
Ethiopijos valdžia, atstovaujanti 
pabėgusį Ethiopijos karalių 
Haile Selassie, susidarė Gore 
mieste, vakarinėj Ethiopijoj.

Valdžia, sako legacija, susi
deda iš visų buvusios, Haile Se 
lassie imperijos provincijų va 
dų.

LONDONAS, rūgs. 1. —Mis. 
Beryl Markham, 31 m., motina 
trijų vaikų, yra pasiruošusi vie
na skristi per Atlantiką— iš 
Londono į New Yorką. Ji tik 
laukianti. palankaus skridimui 
oro.

Ispanija panaikino 
civilę gvardiją

GIBRALTARAS, rūgs. 1. -- 
Ispanijos valdžia paskelbė pa
naikinimą paskilbusios civilės 
gvardijos, kurios tik dalis pa
siliko ištikima valdžiai, o kita 
dalis nuėjo su sukilėliais. Vie
ton to bus sudaryta Respublikos 
Gvardija iš ištikimų respublikai 
kareivių ir karininkų. Uniforma 
taipjau bus pakeista.

Socialistai panaikinimo civilės 
gvardijos reikalavo jau pirmais 
respublikos metais, bet liberalai 
bijojosi tai padaryti, nes girdi, 
kilsianti revoliucija. Bet vitiek 
fašistai sukilo ir dabar liberalai 
naikiną civilę. gvardiją, palaiką 
nykstančios, buržuazinės draugi
jos.

20 žuvo amunicijos 
eksplozijoj Jugo

slavijoj
ZAGREB, Jugoslavijoj, rūgs. 

1.—Gautosios iš Sibenik žinios 
sako, kad 20 žmonių liko už 
mušta ir daug sužeista eksplo- 
davus karo laivyno amunicijos 
sandėliams Brak saloj.

Magnus Johnson pa
dėtis blogėja

LITCHFIELD, Minn.,' rūgs. 
1.—Buvęs darbiėčių senatorius 
Magnus Johnson, kuris šiemet 
jau antru kartu susirgo plau
čių uždegimu, eina vis silpnyn 
ir kartais netenka sąmonės.

Laivas paskendo su 
13 žmonių

MEXICO CITY, rūgs. L — 
Meksikos susisiekimo ministeri
ja gavo radio žinią iš San Die
go, kad laivas San Joaųuin pa
skendo žemosios Californijos pa
kraščiuose kartu su visa įgula, 
susidedančia iš 13 žmonių.

BELLINGHAM, Wash., rūgs. 
1.—Girių sargai ieško Blum kal
no apielinkėj dviejų chicagiečių. 
kurie atvyko į čia mėnuo at 
gal ir prapuolė miškuose.

GIMNAZISTAS NUŠOVĖ MER
GAITĘ IR PATS NUSIŠOVĖ 

■ ' !
JONAVA.—Jonavos viduri

nės mokyklos mokinys įsakas 
Lukoševičius, apie 19 m. amž., 
mylėjosi su kaimyno Karalkovo 
dukterimi Katre, 16 metų am
žiaus. Rugp. 17 d. Staknėnų 
km. Jonavos v. Ivasiejaus 
Framičiaus tvarte ant šieno Lu
koševičius mirtinai nušovė Kat
rę Karolkovaitę, o pats ten 
pat pasikorė.

Manoma, kad tų žudynių prie
žastis yra nelaiminga meilė.

■ ........ ..—

LIETUVIS, DAKTARAS 
PERSIJOJE

KAUNAS. — Vienas laikraš
tis gavo laišką iš tūlo lietuvio 
dr. Juozo Krumsko Persijoje. 
Laiške dr. Krumskas rašo jau 
25 metai nematęs Lietuvos. No
rįs gauti žinių iš gimtojo kra
što.

ĮKRITO Į DUOBĘ IR 
UŽSIMUŠĖ

KAUNAS.—Rugp. 18 d. 17 
vai. Vilijampolės Kėdainių g. 
25 nr. gyventojas J. Sakalaus* 
kas Tilžės g-vėj vienam ręsto 
rane įsigėręs, išėjo į kiemą ir 
įkrito į 2 mtr. gilumo duobę: 
įkritęs užsimušė. Sakalauskas 
yra namų savininkas.

Vėl teiks pašalpą 
pinigais

Rugsėjo pirmą dieną, t. y. 
vakar, Chicagoj vėl pradėta 
teikti pašalpa bedarbiams pini
gais. Tačiau čekiai neišsiunti- 
nėta tą dieną klijentams. Jie 
bus išsiuntinėti trečiadienį, rug 
sėjo 2 dieną.

Elektra Chicagoje 
busianti nupiginta
SPRINGFIELD, III., rūgs. 1. 

—Gubernatorius Horner tikisi, 
kad elektros kaina Chicągoje 
greitu laiku busianti nupiginta

Valstijos prekybos komisija 
tą klausimą svarsto jau pus
antrų metų laiko ir guberna
torius tikisi, kad komisija grei 
tu laiku išneš savo nuosprendį.

BERLYNAS, rūgs. 1. — Iš 
anglių kasyklos ties Bochum. 
kurioj vakar išliko eksplozija, 
išimti 23 žuvusių angliakasių 
lavonai.

RUGSĖJO MĖN. KLAIPĖDOJE 
BUS SPRNDŽIAMA 18 PO

LITINIŲ BYLŲ

KLAIPĖDA. — Rūgs, mėn 
nuo 5 iki 9 d. posėdžiaus Apel 
rūmų išvažiuojamoji sesija ii 
spręs apie 18 įvairių politinių 
bylų. Be kitų bus sprendžiama 
ir buv. Klaipėdos m. ligoninės 
vedėjo dr. Gesnerio byla, kal
tinamo pagdl Tautai ir Valst 
saugoti įstatymą. Be to, bus 
Sprėfidžiama ir kelių komunistų 
byla.- ' '

MIRĖ NUKENTĖJĘS PER 
GAISRĄ RUSŲ GARAŽE

KAUNAS.—Kaip jau aną die
ną buvo rašyta, per gaisrą ru
sų garaže “Balkan” Vyt. pro
spekte, smarkiai nukentėjo ga
ražo tarnautojas J. Makaus 
kas. J. Makauskas Kauno n 
ligoninėj mirė. Velionies bro
lis, Andrius Makauskas, nors 
irgi buvo smarkiai apdegęs, bet 
pasveiko ir iš ligoninės jau iš
sirašė.

DZŪKAI SUSIKOVĖ DAL
GIAIS

ALYTUS.—Dusmenėlių km., 
Onuškio vai. gyventojai Juozas 
ir Antanas Paplauskai susiki
virčijo, o paskui ėmė muštis su 
A. Mikelevičium. Paplauska5 
Mikelevičių dalgiais sunkiai su
žalojo. Mikelevičius paguldytas 
Alytaus miesto ligoninėje.

VIRŠVALANDŽIUS VISAI 
UŽDRAUS

KAUNAS.—Dabar kai kurio
se Kauno įmonėse vis dar prak
tikuojami viršvalandžiai, bei 
dėl tų viršvalandžių dažnai vi
sokių nesusipratimų atsiranda 
Teko sužinoti, kad dabar darbo 
inspekejoj šis klausimas svars
tomas ir numatoma viršvalan 
džius visai panaikinti. Kur rei 
kia, įmonės tegul įsivesiančios 
antrą arba trečią pamainą.

VENDŽIOGALA. — Pacunų 
vienk. Sekmadienį, šio vienkie
mio savininkas Em. Klepackas 
turėjo svečių, bet pritruko deg
tinės. Nuėjo pas savo kaimy
ną degtinės parsinešti. Ten* jį 
kažkas taip smarkiai sumušė, 
kad jis netrukus mirė. Kle 
paękas buvo 45 m. amžiaus, 5 
vaikų tėvas. Policija padarė 
tardymą ir suėmė 28 m am
žiaus Isajų Lavrencevą.

...____________
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sakyti, — viską laikyti slap- lieijai ir maldavo, kad policija
tybeK ; W8&tų įudrujį “Jack”, ku

KAda Sam Kazenko Atifėšc ris iŠ jo išviliojo 1,770 dol.
pinigus, tai tas “Jack” juos su*-:

pasiųstos ir jb £aėtds, dž ku A. čiriunhs, J. Margelis, 
ffiaą Ė. S:Waiįšk^s ’pbr J- 
Martino^. iŠrdįšk^ Širdi^ą ^>a-;
dėką, AukntbjaM.

Kaip jau dątfgumui yra 
iidma, P. kkEla^iskaš gy\/ėAdA- 
nias Winnipeg’e, prieš kiek lai * 
ko neteko kojos.
. .JSFelainiingąjam P. Kazlaus- 
kilį k&h)' W . bloteų 
vakarienės metu aukavo po do
lerį : J. M; ir 'Ą; Bagdonas; po 
Wč.: A. kupitl^is .it VI. Stani
kus. iP'o 2.564: 0gttkantienc 
Marcinkey'iėiėintė, Nežinomas 
Ūkelis, MatibŠhitis, Karaliūnas^

, K 
Ląuru^ėVičiėhė/i. indais, P

-Ėa Ki- 
d^iuš, A ku'ftinhlfiehė, A. Man 
gelis, J. Jokubynas ir A. Pau 
lidš. Po 20c/: A. Ėuclrecevas 
ir A. Ęutkus. V. Dagilis skai
tant su persiuntimo išlaidom 
51 centą. Smulkiais po 10 ii 
5 centus surinkta $1,50. Visc

Kaip matyt, tai butą gudraus 
dėjo į kažkokią mašiną ir lie- apgaviko, nes .įsakė laukti Ž4 
pė neštis namo bei laikyti 24' Vai. ir apie tai niekam nepra

nešti* kol jis prasišalins į tokią 
vietą, knr jo policija nėsūYhš.

VTasa pusi

'valandas toj mašinoj, o po to 
laiko išimti ir Vietoj 1,770 bus1 
3,540 daterių. «

Praėjus nustatym laikui Sam 
Kazenko atidaro ta stebuklingą 
mašiną ir jau džiaugiasi, kad 
bus .turtingas — bet vieloj 
džihi^smb ir 3,540 dolerį fžfdo 
aikraščių ^mdtelius, kuHtios 
drauge štt tą stebtikiiftgli magi
na nunešė Port Colborne po-

įrengtas, ypač daržininko iš 
Bramptono. Visiems verta ap 
lankyti Kanados rnštitiito Ne
regiams pavilioną, kuris yra. 
“Electric” rūmuose. Ten gali
ma matyti kai-p n'ėr*egiai drrbA' 
įvairiausius darbus, prie AUtoj 
matiškų m’aŠihų. YrA neregių’ 
tarpe dainininkų, pianistu, Akor-; 
dinistų it nėt kbiftį)bžitbriU. 
štai žydūkAš apie 30 mėtų Am
žiaus, ŠhėtmAn Ghan, kom'poži 
torius ir rūdib dAinihinkas; tu 
ri pardčtoje perpild^ltą kidskąj 
savo kUTintįj, kurittbs pafdUoda 
jaunA Žyd’elkŽltė. fciėkviėŪęį 
perkamą kUrifij jis pAškumbina.; 
ir padAlnUdjA. “Aš nėturiū re-: 
gėjirnč šviėšbš, kūriA jiįš višu 
džiaugiatės, bet Aš tūriū jAūs 
mus, ^ėTą Atmintį it no’rą 'diib-: 
ti ir tAs mAhyj sukelia iiOt^ 
gyventi ir džiaugtis gyv'ėhim'u” j 

turib fiū kub pA'šikAlbėt, 6 pa '— pAšakė simpAtingAs nWėgys' 
rAipijohys manė tik stengiasi kompdžitoriūs Shėrman '0hAb. j 
Visaip niekint. Jis Vis žadėda
vo palikt Viską ir išeit kaip tik ’ 
jis hėtėksiąs kantrybės. Ma
tyti, jis jau neteko kantrybės-, 
nes paliko ir išėjo į kokią tai 
senelių prieglaudą kaip prefek
tas. Na, o ką parapijonys? 
Jie pradėjo vyskupą maldaut, 

• t i _ . L* ...

ronas jaustų tą pašėlusią ne
apykantą visiems, kurie nepa 
Hfcijohys, khi$ k&d jie daro 
'di^eįčiAusia dėl beįibrVn'ala'UG 
kunigiško gyvenimo, kurį jis 
stengiasi vesti pagal bažnytinį 
išįatyAią, jo berVai pakriko ir 
prieš keletą metų jis buvo pra- 
Šėjįš ^brbkhi gerti it tas j 
privedė prie visai rimto susir
gimo. Kokį laiką jis dūlėjo li- 
gonittėj'e ir kiek pasveikęs grį
žo klebbnijon. Po to ’nbt'ekd 
matyt jo išsig'ėrusto ir pats sa 
kėši, kad maištą gaminąs pa
gal daktarų nuredym’as. Jis

blors ’Votbhte lietuvį # 
daug, bet karščiau tikintieji 
stengiasi palaikyti lietuvių pa
rapiją sū lietimu kunigu. Vie
nok jų tamsaus fanatizmo dė
ka jie kunigais mAino kaip či 
gonai arkliais. Išsirūpino iš 
kur nors kokį kūntgą, tai, žiū
rėk, po kėlių mėnesių jau jis 
negeras, jAū eina jį vyskupui 
skųsti. Taip kunigas iš kahb- 
rybės išėjęs ir Važiuoja kur 
nors kitos, šiltesnės vietelės
ieškot, nes šibje parapijoje dėl dažnai kViesdavo laisvesnių pa- 
parapijonų įbažo skaičiaus jie žh?rų Žmdnės pas jį užeiti, nes, 
nė paprastam pragyvenimui ai-Į girdi, Aš iš ptoto galiu išeit, 
gos negali surinkti. Bet šie taip man vienAm maobddu, ne- 
pafapijonys tūrėjo laimę turė
ti vietinį — čia Toronte mokslą 
ėjusį kunigą Batoną ,kuris Ap 
sieidavo su mažiausia algA ir 
jo žodžiais tariant, jis apmokė-' 
davo bažnyčios parapijoniriis: 
priklausančius mokesčius. Kun. 
Baronas apsieidavo su maža

. algo dėl to, kad jis gyveno vie
nas; Jokių tarnū nė gašpadinių 
nereikhlavo. Net pats sAū vir
davo, kepdavo ir t. t. Be to,, 
jis turi specialybę kaip ėlektto 
mechanikas, tai kartais kokį r 
centą kitą užsidirba. Bet ben
drai paėmus, jis prisirišimo 
prie pinigų ar t Artų nėti.Tėjo; 
jis gyvendamas tarp Itetuviū 
stengėsi jiems padėti, o ne juos 
aplupt. Jis turėjo neblogą au
tomobilį, bet kaip užėjo križis, 
tai automobilį pardavė, o ūž 
tuos pinigus nupirko restora
nuose bilietų pietums ir juos 
išdalindavo bedarbiams. Ke
lioms šeimoms apmokėjo’* būto 
išlaidas. žodžiu, jeigu pas jį 
centas yra, tai jis ieško progos, 
kad sl‘ juo kam nors 
padaryt.

Užeinu kartą pas jį 
nuomavimo reikalu, 
jus didelę permainą bute, nu
tariau paklausti, kas taip pui 
kiai grindis išvalė ir bendrai 
viską sutvarkė. “Nagi turiu- 
vieną šeimyną klebonijoj. O’ 
jau kelios savaitės tam atgal, 
ėjau gatve ir pamačau kad šei
myna išmesta j gatvę. Jie man 
papasakojo, kad neturi pinigų 
butui pasisamdyt, o vaikas ver
kia, žmona verkia...Tai aš sa
kau*: “turiu visą kleboniją ii 
tik vienas gyvenu, eikit ir gy
venkit kol galėsit butą pasisam
dyt. Tai ot matot, ta moteris 
išvalė man būtą, išverda mari 
valgį, gyvenu dabar kaip po
nas”.
- Iš šių kelių pavyzdžių mA 
tom, kad kun. BaronAš buvo 
kaip tik toks klebonas, kokio 
ši biedna parapija reikalAūjA. 
Bet parapijonys nuolat bū jūo 
riejos ir nuolat jį vyskupui 
skundė,, o skundė jį už tai, kad 
jis dažnai pasakydavo teisybę 
į akis ir kiekvieną gerą žmogų 
lygiai gerbdavo, nežiūrint ko 
kio nūsistatymo jis birtų; Aiiot 
jo, nežiūrėk, kad jis sdcfalištas^ 
ar bolševikas, jis gal šimtą 
kartu geresnis už tave.

štai kas parapiJonAms hepA 
tiko, jie norėjo, kad ktm. Ba lidnaš

ką gero

salės iš- 
Pastebė-

Taipgi jie tiiti saVb kftygt/' 
spaustuvę, kr?rią vadovauja it- 
gi nedegiai. v >

KahAdojė yra apie 1,300 ne
regių. Daug yra įdOfnių ii 
vertų paamtyt daiktų, bet visų 
gi neaprašysi. Bet dar vienos 

Jie pradėjo vyskupą maldaut, įžymybės tai tikrai negaTirnš 
kad t'As jiems kitą dvAsios ga- praleisti nepažyftlėjUs.
nytoją atsiųstų ir užsikvietė kėštldi Estrada (babd sftellj, 
VyAkupą j sAVo bažnyčią paro- kuri tapo pastatyta ce*nt?ralinėj 
dyt, kAd jie turi parapijbnų, 0 parodos aikštėj prie ežėro. Tai 
kad butų ką parodyt, tai pra- yra dailės padaras pilna to žo- 
dėjo eiti nuo štubo's į stū'bą ir džio prasme. Architektūra Ta- 

Ybtito Universiteto ^rof. Ander ‘ 
sbn’o.

PAštatAs VAizduoja pučiamos 
dūdos pusratį, kurios žiotys su 
scena ir pakilimu orkestrui at- 
gYęš'ta į parodos aikštę, kur ga
li tilpti apie 100,000 žmonių, c 
siaurėjanti pastato dalis arba, 
užpakalis atsiremia į ežero vei
dą. . Stogas, \ laipsniškai^ pely 
ginant dii*da,,einakivis3ž'emyri 
siauryn, tokiais laipteliais, ku
rie išmarginti įvairiaspalviais, 
gaidų škicais ir užsibaigia gra
žiu fontAn'ti.

Estrados lubos Arba geriau 
pasakius, dahgus išraižytas ap 
ValAinumu, įVaiYiašpAlVėm “lau 
ntfeš jUčstom”, kurios maino spak 
VAs kAs kelios ’mfbtttėš iT tų 
permainų bAPA apie 20. Tiė- 
siog žavėjahtiš vAiždaS, — čia 
orkestras žavi savo gražiom 
meliodijom, čia tos spalvos akis 
džiugina. Ekspertai pareiškė, 
jog lygaus šiA mpAstatui pašad- 
lyje nesiranda. 'Laikraščiai 
plačiai rašo, kad net bpera ma
noma toje scenoje statyt.

Tikimasi, kad parodą aplan
kys l,t5O,0OO žmonių. Tai 
butų 10'0,d00 daugiai negu per
nai.

— FrartėeS.

dėjo eiti nuo štubo's į stū'bą ir 
kViešt net ir tu'os kurie nese
niai jiems buvo: kiaulės, bedie
viai ir dar kitokį. O kai ce
remonijos duos gerų vaisių ir 
mes gausim kunigą, tai jus Ve5! 
atšiimsit”. Taip mano musiį 
pArapijonys, bet kaip bus, tai 
pamatysim.
Staigiai rtiirė Ūžšule Vaitkienė:

Liūdna žinia apibėgo Toronto 
lietuvius, kad jauna — vos ke
li' mėtai ištekėjusi p-nia Uršu
lė Inčiuraitė - Vaitkienė mirė, 
naktį į rugpiučio 30 d. P-niA 
U. Vaitkienę užgavo dviračiu 
važiavęs žmogus, ir taip smar
kiai ją parmušė, kad jos galvos 
kiaušas truko. Nuvežta Į ligo
ninę po vienos dienos mirė. Ma
nau nesiras Toronte lietuvio, 
kuris neatjaustų p. Vaitkui šio
je liūdnoje vaalndoje.

Kanados hačTohalė paroda
Šie metai Kanados naeionalės 

parodos istorijoje, atvertė 58tą 
lapą. Remiantis Toronto spau
dos aprašymais šių metų paro
da yrA padariusi milžinišką pro- 
gresą.

“l’oTb’nto baily Star” rašo: 
Paprastai žmonėse yra papro
tys sakyti: “Tie patys seni 
daiktai kiėkVTėnAis mėtAiš” 
Nieks atviromis akimis ir au 
sirnis, negali to pasakyt šiais 
mėtAiš — rašo ^taT”.

Ir iš tikrųjų, Aplankiusieji 
šių metų parodą mato didelį 
pakitėjimą. Jau tik įžengus } 
paYodos Vietovę krinta į akis 
žavėtinai gražios gatvių it riš 
mų iiiuminacijds, fontanai su 
įvairihsspalviais prožektoriais 
vandeny ir t. t. Daug daugiau 
įvairių pastatų, naujoviškiį nia 
šinerijų, namams pagerintų 
reikmenų ir L t. Gėlių pA’vi

nepaprastai gražiai

Tai oi'

aukOs T*. fcAŽLAVškVt

Aš nuo savęs širdingai dė
koju visiems aukotojams ii 
drg. J. Martinoniui už« gera 
t'Atpihinkavimą persiunčiant 
minimAs Aukas P% Kazlauskui.

— V, Dagilis.

Garsinkite “N-nose
. . -.... .

1. Boulevard 69’13 r xt» .. 1 ' 1

Mrs. Anelia K. JarUsž

Cor. bf 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos. nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedčllomis pagal sutarti.

GtrbRUS APOAVIkAŠ tįbs kaip gailina padvigubinti 
“ 1 pinigai, jei jų tik čia butų. Sam

Kaženko pAmatęs kaip iš vieno 
dolerio pasidalo du iš džiaugs- 
fnb pasisakė, kad turįs 1,770 
dbl. banke ir notėtų ’tėos pi- 
nSguš , pa^Vigūbinti. /žinoma, 
’tb tik iY teikėjo tain ^Jackui’’. 
Tuojau jis liepė eiti Į banką. 
iŠtimti visus pinigus ir atnešti 
pbs jį, bet apie tai niekam ne-

PCfeT ~ W-
piūč'io Ž6 d. Wt Čoiborfrė pA-; 
liCijAl trtiVb pranešta, kad iŠ 
vietos ^yyeiitb^o ..Mm . kaz eti
kos, kažkoks hėžinbmas 
išviliojo i,776 dūk ir prAsiWi-:j 
no. ' i

TO išViliojihio istorijA vokiA: 
į PoTt Colbo’rne Atvyko SŽ-j 
koks ttežinofri&š ir hėpažįsta- 
ptAs Aspipd ir AtsitokbndAy^š 
kaip “Jack” pYaifcj o, rodyti sa
vo g'tidtomus; iš viėno dolerio 
padAtydAmas du, kitaip sakant, 
dvigubinio pinigus. Minimam: 
“Jack” kaip tai pasitaikė susi-i 
pažint su Sam^KAžmikd, kuriam 
tas *Jack pasipasakojo savo( 
speciėlybę ir dar nurodė bu-

I

Avė., 2nd floor 
Hetnldck 9252

Patarnauju prie, 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse,! 
d u odų massagė’ 
ėleetrie tre'ąt- 
tneht ir magne- 
tic blankets irtt, 
Moterims ir mer
ginoms pat,a r i-, 
mai dovanai.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

-M* , ■ ■iJL*.* '

Valandos: nuo ,1—3 ir 7—8 
,Sėredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rėz. 6631 So. Califorftla AVenue

Telefonas Republic 7868

Vi£':arflU-r'T4t
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
VaL: 8:80iki.8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STATE S J. ‘ 

Opposite Davis Store, 2d Floor

ADVOKATAI ~
K. P. (i U GIS

ADVOKATAS . ;
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
NhrhtĮ ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
,, Tel. Boulevard 1310, ,
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—^ 

pagal sutarties.

DENTISTAS
4645 Sd. Ashlaftd Avė.

arti 47th Street 
Valandęs nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serėdoj pagal sutarti.

DR. STRIKPL’JS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AYE. 
Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

Vak. Nddėlioj pagal sutarimu.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų TeL: PirOspect 1930.

' I "UI I

Geriausi Degtinė... Gerkit
' . A . J*

’■■■. .i-'-' ';ji,

H
'■ ■

ifill

KĖNTUCKY YEARLING
VienU mėtų SENUMO.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

TelėphOne: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVĘNUE 

Rė«. 6515 i So. RocWell St.
Telephone: Republic 9723

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

4157 ARcfaER AVENUE .
Telefonas Virginia 0036

,. Ofiso blandos, nuo 2—4 ir nuo.
6—8 v. vak. Nekėlioj pagal sutarti

Nors kiek pavėluotai prane
šti, kafd b'ūrihktoš Aukos $9 TAi- 
ke 236 SLA. kuopos moterų 
vakarienės P. KazlAūškūi yra

TOrontiečiūi draugui J, 
Vaitkui, dėl jo 'gyvenimo j 
draugės Uršdlės tragiškos < 
mirties, reiškiame gilią už- j 
uojautą.

E. ir A. FRENZELIAL

Del drauges Uršulės Vaitkienės-Inčiuraitės tragirigoš 

mirties Toronto Liet. Komitetas LietuVoš Dėm. Atšt. no- 

tekęs darbščios nares, reiškiame gilią Užuojautą Drg. Y» 
. - 1 ■ į t • ■ ■ / .

Vaitkui ir ją giminėms.

v

T. Li 1). As Komitetas.
,y ii. a.

NATHAN
' KANTER

Dabar galima gauti kai minimam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street 

; Vis! Telefonai yArDS 0801 
VIENINTELIS DISTBIBUTORIS

Laidotuvių Direktoriai
( Nat-iai Chicagoš, Ciceros Lietuvių 

’ Laidotuvių Direktorių A^bCiaeijos.
MAMBUtĄNCĖ T>ĄtĄfeNĄVIMAŠ DtfeNA ’ljfc NARTL 
ę/ TArihiė Kdpiyčiafc Visose Miesto Dalyse.

.\ ■ s. C. LACHAVICZ .<
42-44 Ea’st 108th St. Tel. Pullinftn 1270 Arba Cahal 2515

. . ■ š. M Mažeika ~
8819 littižjfflcą Ml . Phone Yatds 1188

jįMUtteviCIUS
AirchėY Avefrtiė Pbone Lafayette 8572

_„,/,A. MasalsRIš . Š
8307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

A. pfitkūs
1416 Sbiith 40th Cdtift Cicero Phone Cicero 2109

J. F. KADŽIUS ;
Phohė Cahal 6174668 Wešt 18th Strėet

, »» I »* M > *•*■" ’ » - ’ -■*> •* '• »> ..... I .... '■ ..... I . ...... .
w Iri,. I. J. ZOLP

16&5 West 4ėth Street 1.
, ■ ■■! .fi, ■  .................... I r*— ......................

Phoneš BouJėvard 5208-8418

1^34 S. MichigAU Ąvę
. S. M SKUBĄS „ , 2
718 Wešt 18th Street Pliorre Moiitoe Š877

W w* • ■» - «• -- 1 y- *. . ■ . . ’ . . . >. . 4 ...... ~ «

Tel. Pullman 5703
** **** .X V- f ■*W« ** . *'« «*>#>> • • V i

LACHAWICZ ir SŪNUS
2344 VVes't Ž8fa Place Phones Ganai ®15^-Ci*ėro 5927

j. f. EuBĖihiš ..,/ :
4605-07 S. Hermitage Aveniję Phones Yards 1741-1742

' Brighton Park Skyrius, 4447 Š. Fairfield, Laf. Č7Ž7

• t

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

L.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgepprto ofisas:

3241 S. HMsfced St. Tel. Caluihet 726Ž
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais, nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

..... ADVOKATAS
111 W. Washington St.

v Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 

Ofiso Tėl. Cehtral 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon AvenOe 
namų Tel.: — Hyde Park 3395 

li.r.ii itliir.iii,-...

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G; SERNER 

LIETUVIS,.
.....Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Kiti .Lietuviai Daktarai.
TeJ. Boulevard 5914 Dieną ir Nahtj
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:wv. Nedėl. nuo lO iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHlfcUĖČAŠ 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

’ CHICAGO. ILL

pHysician-sUrgEON 
Office 4070 Archer Ąyenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—3:30 p. p. 

Office & rėšidehee 2519 W. 43rd St* 
Tel.,. Ląfayette 8051 

Valandos: 9—10. ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus sėfed£ 

Sekmadieni susitarus.

.venue

Ėez. 6609 SO. AfttEŠjĄN AVĖ.
Tet Pros^ect 3403

GYDYTOJAS ife CPORURGAS
Vhl.; nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. IVečiadięniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 Wešt 59th St-.
Tel. Hemlė^k ^998.

I

DR. VAITUSHį OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių SpėcialistaS.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervUotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę it tdlire’gystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klo
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus, Kreivoj akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nėdėlioj iiu6 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų, akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmia'd.

4712 South Ashlahd Av.
Phorte Boulevard 7589 

«a. i ... . ....

KITATAUČIAI
DR. HerŽMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas,.per ,35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurftas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru,, moterų ir yaikų pagal nau
jausias tnetoduš X-Ray ir kitokius 
elėktros prietaisus. . .......

< , Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., ttėtoli Morgah St.

Valandos nuo 10^—12 pietų ir 
nuo 6, iki 7:80 vąl. .vakaro. , 

Tel. Cahėl 3110
, Rėžfdehcu’oš telėfėhai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

■A

A. Montvid, M. D.
West To\vn State Bank Bldg- 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki. 3 po pietų,. 6 iki 8 vak 

Tėl. Seelėy 7Š30
Namų telefonas Brūnsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dn Charles Šegal
į OFISAS i

4729 So. Ashland Avė,

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, , nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki, 8:30 vąL 
vakaro. Nedėliomfs ntfd 10 iki 12 
valandai dieną. u, 

Phbne MIDWAY Ž880.

Telefonas Yards 0994.»
Dr. Maurice Kahft 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

, .Ofiso yaltfndois: , .
Nub 10 iki 12. (Beną, 2 M B po piety

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 ilri 12 
Rež. Telephohe PLAZA Ž46Š

Ofiso Tel. Dorchester .5194

Rusas Gydytoj

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 ~

Valandos: 2—4, 
liomis ir Šventadieniais 10^12 

dieną*

Rusas Gydytojas ir Chirurgą® 
Moterišką, ^Vyfgjnį, Vaikį Ir visų

Stony island Ąye. 
7—9 ’vat vak. NedS«
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
M

NAUJIENOS, Chicago,

(Tąsa 19 pusi. 2-ro)

Iš MASINIO SUSIRIN
KIMO

——........ ■»
TORONTO. — Rugpiučio 25 

d. 8 v. v. lietuvių svetainėj 
|vyko lietuvių masinis susirin
kimas svarstymui 
Ispanijoj esamos padėties ir 
liaudies kovų už savo teises ir 
demokratiją. Susirinkimą ati
darius buvo išduotas raportas 
iš jvykusio Toronto Lietuvių 
Komiteto Demokratijai At 
steigti susirinkimo ir jo numa
tytų darbų dėl ateities.

Po to pakviestas drg. V. 
Raila užimti savo vietų ir pa
daryti trumpą apžvalgą apie 
Ispanijos praeiti ir dabar esa
mąją padėtj, kuria įdomauja 
veik visas pasaulis. Drg. Raila 
kalbėjo apie 45 minutes laiko 
ir per tą gana trumpą laiką, ga
lima sakyti, daug ko pasakė ir 
plačiai apibėgo Ispanijos isto
riją ir siaučiantį vidujinį ka
rą, kuris jau senai tęsėsi tarpe 
Ispanijos liandies fronto ir fa- 
šismo.

Apkalbėjus Ispanijos pasibai 
sėtiną padėtį, buvo pasiūlyta 
pasiųsti užuojautos laiškas Is
panijos prezidentui ir drauge 
pareikšti užuojautą visai Ispa
nijos liaudžiai, kuri veda kovą 
už laisvę, lygybę ir demokra
tiją.

Kalbant apie Ispanijon liau
dies kovas už demokratiją bu
vo prieita prie. diskusijų apie 
pačią demokratiją ir los reikš
mę ir naudingumą darbo klasei.

Drg. Guoba netiki, kad pra
eity buvo kokia tai demokrate 
ja, nes jis štai ką pareiškė 
“Dar tik aušroj pradeda reikš
tis demokratija, o seniau jos 
dar nebuvo ir ji nebuvo nau
dinga darbininkams”.

Aš manau, kad drg. Guoba 
turėtų atsiminti tai, kad dč1 
Kanados demokratiškumo - yra 
Taisvas visoks organizacinis ju
dėjimas; gali legališkai gyvuo
ti komunistų partija bei kitos 
politinės organizacijos.

Į saulę žiūrint ir ją matant 
rodos, butų gėda kito klausti ar 
ji aukštai.

— Rep. XX.

ISTORIJA KARTO
JASI

Po spalio revoliučijos Rusi
joj 1917 m. buvo labai plačiai 
pasireiškusi baimė, kad nepasi
kartotų Prancūzų Didžiosios 
Revoliucijoj metodai.

Vyriausias tuo laiku Mask
vos Izvestijų redaktorius Ster- 
lovas (Nachamskis) buvo para
šęs net keletą kartų perspėjan
čius straipsnius su ištrauko
mis iš Prancūzų komunos, ar 
ba geriau pasakius, iš Robes- 
piero klikos kruvino viešpata 
vimo eigos. Steklovas su pasi- 
biaurėjimu nupiešdavo tuos 
žiaurius vaizdus, kuriuos atlik
davo Robespieras su savo kli
ka siunčiant ant giljotinos net 
geriausius Prancuzuzijos re
voliucionierius. Jis reiškė bai
mės, kad neišaugtų kliEos, ir 
kad nepasikartotų toki dalykai 
Rusijoj, kurie gali pražudyt 
revoliucijos laimėjimus. Da
bar jau aiškiai matosi, kad Ste- 
klovo baimė realizuojasi visoj 
pilnumoj, gal tik su tuo skirtu
mu, kad Robespieras II (Stali
nas) nenaudoja prieš savo 
draugus komunistus giljotinos 
kirvio, bet siunčia juos pas Ab
raomą su švino pagalba...Kada 
vyko revoliucija Rusijoj, tai 
Stalino vardo tuo laiku nieks 
ir nežinojo, nebent artimi jo 
pažįstami. Darbininkų ir ka
reivių lupose skambėjo vardai 
Lenino, Trockio, Zinavįevo ir 
Kamenevo, ir jeigu drįsdavo 
kas šiuos asmenis kritikuot. 
tas rizikuodavo savo gyvybę. 
Ir štai kaip išsigimė Rusijos 
revoliucija, kad geriausi ir iš

tikimiausi 1917 m. spalio revo 
liucijos vadai šaudomi be jokio 
pasigailėjimo. šaudo juos ne 
koki ten monarchistai, fašistai 
ir jiems panašus, bet tą krau 
gerišką darbą atlieka komuni
stai prieš komunistus., šian 
dieninės žinios sako, kad be vi 
sos eilės areštuotų žmonių se
nų komunistų, ant juodo listo 
yra padėtas ir dabartinis 'karu 
komisaras Vorašilovas. Tai 
stačiai baisu! Tai gyvenime 
politinė tragedija!

Taip žiauriai gali pasielgt 
tik tokie despotai kaip buvęs 
Kaukazo “bolševikas” Stalinas.

Neseniai buvo padarytas pa 
sikėsinimas nužudyt Anglijos 
karalių Edwardą VIII. Bet ar 
tas žmogus, kuris kaip sako, 
buvo pagautas su ginklu ran
koje, buvo nužudytas? Visai 
ne! Tuo tarpu Stalino karalys
tėj net ir kalėjime sėdintys 
žmoriės yra pavojingi! Tie 
siog nesuprantama, kodėl Sta
linas pasirinko laiką žudyt sa
vo buvusius bendradarbius kaip 
tik tada, kada vyksta sprend 
žiartias mušis Ispanijoj tarpe 
demokratijos šalininkų iš vie
nos pusės ir fašistų iš kitos. 
Atydžiau prisižiūrėjus atrodo 
kad Stalinas labai puikiai pa
sitarnavo Ispanijos fašistams. 
Nužudydamas tų 16-kos asmenų 
ir visa eilė naujų areštų, — 
tai įteikimas stipraus ginklo j 
fašistų rankas, o tuo pačiu di
delis moralis smūgis ne tik
komunistams, bet ir bendrai
visai darbininkų klasei. Sakau, 
darbininkų klasėi todėl, kad 
pas darbininkus tapo sugriautas 
pasitikėjimas vadais. Darbi
ninkai visų pasaulio kraštų
žiuri į tą įvykę ir negali su 
prast. Nejaugi žmonės, kurie 
vadovavo Rusijos revoliucijai, 
vadovavo pilietiniam karui su 
daugybe generolų, dėjo pastan 
gas, kad atstatyt krašto eko
nominę būklę ir kada su did 
žiausiomis žmonių gyvybių au 
komis jiems vadovaujant bu
vo kraštas šiek tiek sutvarky
tas, tada pasakoma tiems va
dams, kad jus niekšai, šUnes ir 
turit būt nužudyti. Tai pasi
tyčiojimas ir iš tų miliorių dar
bininkų, kurie eidami — ii 
klausydami tų vadų įvykdė pro
letarinę revoliuciją, nes tie 
vadai buvo niekšai?!! . Stali
nui kojas pakračius manoma, 
kad iškils į viršų datfg tokių 
dalykų, kurie gali nustebinti pa
saulį. Kolkas galime tik paša 
kyt: istorija kartojasi ir jau 
turime Robespierą antrąjį!

J. Jokubynas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Tadaušo Stuko parė 
pavyko

Rugpiučio 29 dieną įvyko 
pp. St.ukų sūnaus jaunuolio 
Tadaušo gimtadienio parė ad
resu 701 West 21st place, kuri 
užregistravo jauno vyro 20 
metų amžiaus.

Į puotą atsilankė daug sve
čių, taip kitataučių, taip ir 
lietuvių, kurie gražiai laiką 
praleido prie skanių užkand
žių, gėrimų ir muzikos šešta
dienio vakare ir sekmadienį.'

Visiems taip pp. Stukai, 
taip jaunuolis Tadeušas taria 
širdingai ačiū. \

Louis Tavern
Louis Tavern, 4021 Elston 

avenue, įvyko atidarymo puo
ta. šios gražiai įrengtos taver
nos savininkai pp. Louis ir 
Bernice Nizinskai yra seni 
“Naujienų” skaitytojai ir rė
mėjai ir draugiški žmonės. 
Į jų naujos užeigos atidary
mo puotą susirinko daug sve
čių, kurie gražiai laiką pra
leido prie skanių užkandžių 
gėrimų ir muzikos.

Už taip skaitlingą atsilanky
mą visiems p. Nizinskai yra 
labai dėkingi.

Margies Birthday 
Party

Margies Birthday Party įvy
ksta rugsėjo 5 dieną adresu 
3749 So. Halsted Street. Ta 
bus šeštadienis. Savininkė 
kviečia visus savo pažinties 
draugus ir kostumerius atsi
lankyti. Bus skanaus alaus, 
užkandžiai ir garimai. Užtik
rinta good* visieips—-se
niems ir jauniems.

Three Star Inn 1
Three Star Inn, 3245 West 

63rd Street, šios gražiai ir nau 
jai išpuoštos užeigos sainin- 
ke yra p-nia Marcelė Valenti- 
nienė, kuri pirmiau užlaikė 
taverno biznį Brighton Parke 
ant Archer avenue, šalia bu
vusio „banko, o dar pirmiau 
yra buvusi valgyklos bizny.

Visi p-nios 'M. Valantinie- 
nės draugai ir pažįstami pra
šomi atsilankyti į naują užei
gą augščiau minėtu adresu.

Užeiga Three Star Inn yra 
nauja, gražiai išpuošta, ir pen
ktadienį duodama skani žuvis

7 NEW YORK, N. Y. — Daniel Frohman, kuris per 60 me
tų darbavosi įvairiuose teatruose, šiomis dienomis jam sukako 
85 metai amžiaus.

- - ■ 11
Gov. Hjalmar Peterson

St. Paul, Minn. — Hjalmar 
Peterson, naujasis Minnesotos 
gubernatorius.

veltui. Jos garsinimas “Nau
jienose” eina kasdien.

.Pete’s Place

Kaltina pirmo laips-L , j j. . 4^.' F v- j • ± Budriko radio programomis, nes 
nio galvazudyste joąe pasirodo vis kas naujo, į-

' ——----— domaus ir pamokinančio. Pa-
Grand džiurė išnešė niro vyzdžiui, ir praeitą kartą teko 

sprendi byloj Rolando Munroe, I-, prisiminti tuos aujringus 
1.5 metu vaiko, ir kaltina n pa- , ¥ ' 
pildžius pirmo laipsnio galva- krašto gyve,1imo epizo- 
žudystę. Vaikas praėjusį šeš- dus> Pergyventus pirmosios ru- 
tadienį užmušė p-nią Agnės rų revoliucijos laikais, t. y. 
Roffeis, 65 metų moterį, tikslu 1905 m. Dramatizuotoj formoj 
pelnytis blizgučiui, kuriuos ji ——-——---------------------------
jam parodė ir kurių vertė bnvn X 1 ■ " 1 1 ■....... .
apie $8. v. ' I _

Jos. Stoškus pra
puolė

BRIDEPORT. Liepos 14 d. 
iš namų išėjo pasivaikščioti 
Jos. Stoškus, kurs gyveno su' 
tėvais antrašu 3148 So. Litua- 
nica Avė., ir nesugryžo namo.

Tėvai dėjo visas pastangas 
kad sūnūs atsirastų, tačiau, jo
kių žinių apie jį negauna. Jo 
tėvai persikėlė gyventi nauju 
antrašu, dabar randasi adfesu 
534 W. 33rd St. Jeigu kas nu 
girs ką apie prapuolus! jaunuo
lį, lai praneša tėvams.—VBA.

tas buvo tikrai vykusiai atvaiz
duota.

Ateinantį ketvirtadienį ■ 8 vai. 
vak. Budriko radio programoj 
iš stoties WHFC jums teks ka3 
tai nepaprasto išgirsti, nes čia 
pasirodys ir 'aitvaras. Kiti Bud 
riko radio programai būna iŠ 
stoties WAAF nuo 7 iki 7:30 
vak. pirmadieniais ir penktadie 
niais.—Z.

Akordioną lengva išsimokinti. Budriko patyrę mokytojai 
išmokins jumis groti į trumpą laiką. Pilnas kursas lek

Pete’s Place yra adresu 7427 
So. Western avenue. Šios nau
jos užeigos savininkas yra 
plačiai žinomas chicagiečiams, 
o ypač roselandiečiams, Peter 
Sudentas. Kalbama užeiga yra 
naujai išdekoruota ir kasdien 
čia gaminama skanus valgiai 
iš geriausios rųšies reikmenų, 
gi penktadieniais žuvis veltui. 
Geros rūšies degtinė, vynas, 
alus ir teikiama mandagus 
patarnavimas.

STEPONAVIČIŲ RADIO VA 
LANDA ŠĮ VAKARĄ

cijų su kožnu akordionu. Lengvus išmokėjimai.
po $1.00 į savaitę.

12 Basų Pradinis Akordionas ............................... $18.50
48 Basų Akordionas ...........  $69.50
80 Basų Akordionas .......................................... $89.50
120 Basų Akordionas ........................................... $99.56

Johnny’s Tavern
Johnny’s Tavern randasi 

adresu 733 West 18th street. 
šios užeigos £Grand Opening 
įvyko rugpiučio 29 dieną. Ati
darymas pavyko gerai. Atsi
lankė svečių Rietuvių ir kita
taučių, kurie^į > gražiai laiką 
praleido > prį<cskanių gėriAuį, 
užkandžių ir muzikos.

Visiems p-nia Monkuš yra: 
dėkinga už atsilankymą į 
Grand Openipg puotą.

-^įįįr^Senas Petras.

Steponavičių radio progra 
mas, kuris darosi vis ponuleres- 
nis, bus transliuojamas šį va
karą 9:30 valandą iŠ stoties 
WSBC, 1210 kilocycles.

Programe dalyvaus solistės 
Antoinette Markus ir Ona Be- 
nikaitis, o taipgi “kaimiečiai”, 
kuriuos sudaro Trilikaitė, Stu- 
paraitė, Maženis ir Rukštela. i

Be to, bus ir lietuviškas 
“March of Time”, kuris tokį 
gerą įspūdį padarė praėjusį 
trečiadienį ir kurį veda A. Vai
vada.—N.N.

JOES.,BUDRIKO RADIO

Vedybos sumušė 
rekordą

Rugpiučio .mėnesį Chicagoj 
laisnių vedyboms išimta 4,663. 
ši skaitlinė pralenkia didžiau
sią to mėnesio skaitlinę iki šiol, 
būtent 1929 metų, kai laisnių 
vedyboms rugpiučio mėnesį bu
vo išimta 4,637.

Ima automobilistus 
nagan

Antradienį, rugsėjo 2 dieną, 
Chicagos policija pradėjo duo
ti tikietus tiems automobilis 
tams, kurie iki šiol nepatikrino 
savo automobilių saugumo 
žiuoti ir negavo reikiamų 
budynių.

Apgailestauju tų, kurie netu
rėjo progos pasiklausyti pra
eito sekmadienio Budriko ra- 
dio programo 7 vai. vak. iš 
stoties WCFL. Įdomiai besi
klausant švelnios muzikos, ku
rią taip meistriškai išpildė nau
joji Budriko orkestrą, solistės 
JadvigOs Gricaitės dainavimo ir 
naujos radio dramos, pusva
landis prabėgo labai greit. Pa
žymėtina, kad p-lė Jadviga Gri- 
caitė dainavo per ilgą laiką, kas 
panedėlis Budriko programuose 
iš stoties WAAF, Palmer House, 
ir dabar jau kelintą kartą da
lyvauja sekmadienio programuo
se 7 vai. vak. iš stoties WCFL. 
Jos balso aukšta technika, ko- 
laratura ir neprastas švelnu 
mas žada gražią ateitį jos, kai
po prmaeilės radio artistes, kar
jeroj.

va
pa

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

Aplaikyta 200 akordionu iŠ Italijos, Vokietijos ir Ame
rikos išdirbysčių. Kainos nuo $15.00 iki $350.00-

Taipgi parduodame SAXAPHONE, GITARAS, RA- 
DIOS, KIMBALL PIANUS.

Jos. F. Budrik, Ino.
3417 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Budrik Furniture Mari
Viskas dėl Namų už Žemas Kainas 

3347-49 SO. HALSTED STREET
Budrik International Popuri WAAF radio laikas permainytas, vie
toje 7 vai. vakare bus dabar 5 vai. po pietų: panedeliais ir pėtny- 

čiomis. Nedėliomis WCFL tuo pačiu laiku 7 v. vakare. .

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Tikisi nupiginimo 
elektros

Pastaruoju laiku Illinois pirk- 
lybos komisija tyrinėja kainas 
elektros, vartojamos chieagie- 
čių namuose. Gubernatorius 
Horner išreiškė viltį, kad elekt
ros kainos chicagiečiams bus 
numuštos. Bet kaip žymiai jos 
bus numuštos, tai šiandie dar 
nežinoma. Per pastaruosius 
tris metus vietose už Chicagos 
ribų bendra mokesčio už elekt 
rą numušimų suma siekia $12,- 
000,000.

Surado paskenduolio 
lavoną

v Iš ežero ištraukta lavonas 
Paul Kissingo, 112 Olive avė. 
Lavonas surasta prie Diversey 
gatvės pirmadjęnio vakare.

i tėkj

Ofiso Tel. • • Rez. Tel. 
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas,

Maudynes, Plumbingą
—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovas

Su. Center Plumb- 
ing and Heating

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nuo 7 v. ryto.subatoj nuo 8 
v. ryto,nedelioj nuo 9 iki 12 dieną.

VijaMiS i ■* guniM!

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 

, parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie 
nas” ant metų ir 
prisiųšit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 So.

* Halsted St. 
CHICAGO

FAM. 7 

121h 
11H 
100'2 
9H 
ooi 
70i 
8H

NAUJIENOS^
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Uthiumha Daily. News.

Publisbed Daily. Except Sunday by
The LJthuąniąą Neyra Pab. Co., Ine 

1739 ŠoutK Halsfed Štreet
Telephone CANal 8500

Subscrjption Rates:
$8.0Q per year in Ganada
$5.00 per year oūtside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
ijl. Telefonas Canal 8500.

* Užsakymo kaina: 
Chfčagoję,.—. pą$tu:.

Mf.etams ...........w.....$8.00
Pusei metu. 4.6b
Trims mfinesiams 2.00
Dviem mėnesiams ......i...,...../.l 1.50
Vienam mėnesiui .......  75

Chicagoj pęr išnešiotojus: /
Viena kopija ...............t 8c
Savaitei ••••••••• 18ę
Mėnesiui, ................... . ............. 75c

Suvienytose Valstijose, rie Chicagoj, 
paštu:

Metams ............................  $5.00
Pusei rąetų .........................  2.75
Trims mėnesiams .............  1-50
Dviem menesiams .Z........... 1.00 
Vienam mėnesiui ........................ 75

LiętuYon ir kitur uįfeięąiąope 
(Atpiginta)

Metams ..... 1..........’.................., $8.00
Pusei metą ..................................4.00
Trims, mėnesiams,-2.5j. 
Pinigus reikia ąlųsti pašto tyonęy

Orderiu kartu su užsakymą,.
■ .......

Sudegintos bažnyčios
Vatikanas paskelbė turįs žipių, kad Ispanijoje, spr. 

degintą 162 bažnyčios. Tai yra labai apgaįlętinąs. nuę- 
Stoįą kraštui, ,

Bet kas kaltas, kad įvyko šitoks didelis turtą su
naikinimas?- Kalti tie, kurie su ginklu rankose, ryžosi- 
nuversti demokratinę Ispanijos respublikoj valdžią in 
pavergti: liaudį.

Jie žvėriškai užpuolė žmones, ir žmonės desperati^r. 
kai ginasi. Tokioje baisioje kovoje turto naikinimas yra, 
palyginti menkas dalykas. Daug aršiau, kad žūva tuksr. 
tanČiai gyvasčių.

Viename tik Badajoz mieste, netoli PąrtągąlĮjęS; 
sienos, kuomet, jį paėmė fašistiškų generolų v^ovaują- 
mos gaujos, buvo išžudytą 4,00Q žmęinių. Bet VafikąriąS; 
-nekaltina tų banditų, kurie iššaukė pilietinį karą ir kur. 
rie daro šitokias, baisias skerdynes. Jisai sukilėliaips. 
simpatizuoja.

Jeigu sukilimo pradžioje Romos papa butų atsišau
kęs į Ispanijos katalikus, ragindamas juos nekelti ginįcr. 
lo prješ- teisėtą valdžią ir butų įsakęs Ispanijos kurpįf. 
gams neremti generolų, tai pilietinis karas nebūtų išy 
sivystęs į tokią atkaklią kovą, o Ispanijos liaudis butų 
buvusi dėkinga katalikų bažnyčiai.

Bet Vatikanas tikėjosi, kad “bedieviai” bus sutriušę. 
kinti, ir. jisaį. nesistengė tą gaisrą gesinti, bet pylė į jį 
alyvą, smerkdamas respublikos, gynėjus. Dabar pasėkos- 
labai liūdnos. Toliąus jos bus dar liūdnesnės.

• . * i.ui
. ....... ............ ... , .. ...... 
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Nepagirtinas žingsnis

datą> (Browdęr’į) į pi;ęzidenr 
įtus, i?et iš tįęsų^ jJe darbuojasi, 
ka£ butų- išrinktas Rooseveltas.

“Laisvė” dabar rašo, kad tas 
asmuo esąs iš komunistų par
tijos išmestas. Ji vadina jį 
“Daily Workerio” vedėju. Bet 
kaip jisai galėjo būti išmestas, 
kuomet jisai pats pasitraukė?

Komunistų politika šių metų 
prezidento rinkimų kampanijo
je yra labai keistą^ Iš vienos 
pusės jie nominavo savo parti
jos lyderį kandidatu į Jungti
nių Valstijų prezidentus, bet iš 
antros pusės sąyp pąjreįšUjniuo- 
se komunistų ?ja sako, kad 
svarbiausias jos uždavinys tai 
— kad nebūtų išrinktas., rępųb- 
lĮkona^ Landon. Q Landoną sųr 
mušti gali tiktai- Rooseyeitas. ’

Taigi išeina, kad Browderįo 
kandidatavimas tąi tijc “dėl 
svieto akių”, bet tikras kpmu- 
nįstų nūsistatyipąs yra remti 
Rooseyeltą.

Tačiau komunistai protęstup-. 
ja, kada kas nors tatai vięšai 
pasako, Jie. ginasi, ka<J jię ųie,- 
ku bųdų Rooseveltą neręmią.

Bet štai dabay pats vyriausio, 
komunistų organo (“Daily Wor- 
ker”) vedėjas James. Casey at-. 
šis to j o ir pareiškė, kad komu- 
Į^stįjįj pąrtija iš tięsų remia; 
Ęępąeveltą ir . kad ji; “veidmai
niauja”, nęnorėdama. prie to, 
viešai prisipažįsti!.

Žinęųia^ Casęy, tapę apšauk
tas “renegatu”, bet tai nereiš- 
Įiįią,. kad ją žodžįaį ; yrą j nįęku, 
neparemti.

UTOBIJA IR> PRAKTIŠKUMAS;

Sovietų vąlcĮžia pareikalavo,, kad iš Norvegijos bų-. 
tų išvytą^. Ikonas TrooWuž tai, kad:jfeąi> tęųąį gyyę,n-. 
damas, konspiravęs prieš Staliną. Norvegijos... valdžia, 
atsisakė tą,reikalavimą išpildyti, bet ji.ištrėmė dų. Trpc-. 
kio sekretorių, o patį Trockį nutarė laikyti po aštrią, 
priežiūra, beveik kaip , kalinį.

Norvegų kaltinti negalima, nes jie nenori su M-ashh 
va pyktis. Aptra vertus, pats Trockis išsišoko , viešai j 
grąžindamas “atkeršyti” sovietų valdžiai už Zinovjevty 
Kajneąevo ir k. senųjų bolšęvikų sųęąųdymą.

Bet reikia stebėtis, kad Maskva statė tokį reikalą?, 
vimą Norvegijos valdžiąį. Kitąsyk patys bolševikai gy-. 
vendavo syątiiposę šaiy&e. Ar jiems butų patikę, jeigu į 

caro valdžią butų pareikalavusi juos iš tų šalių išguiti;? • 
Ir jęigu jie butų buvę išguiti, kur jie butų, galėję,gy: 
venti?» 

♦ *

{Apžvalga ISPANIŲ ĮVYKIŲ

MAISTAS SOVIETŲ
KARIUOMENĖJE?

Hitlerio laikraštis Berlyne, 
“Voejkisęhęr Bęobachter”, įdė
ję tęlęrgamą iš Varšuvos, ku
rioje. pranešama, kad sovietų 
valdžia subaudė 300 rusų kari- 
nįnkų ir kareivių rezultate 
maišįo, kurį armija buvo pą- 
dariusi Riazanėje (apie 150 my
lių, nuo Mąskyos).

Armijos maištui malšinti bu
vę paąįųątą aeroplanais 3,000 
ginkluotų žvalgybininkų. Maiš
te, dalyvavę du kareivių pulkai. 
Visi, maištininkai buvę suimti 
ir, 3QO jų sušaudyti.

Nežinia, ar tas pranešimas 
tejsįngas, Bet reikia* pastebėti, 
kad.dviem dienom anksčiau ži- 
nįą apię kareivių maištą Ria
zanėje buvo pranešusi Havas 
(francuzų) telegramų agentū
ra. Toje žinioje buvo pasakyta, 
kad kareiviai paskelbę, prįeš 
valdžią “pasyvų pasipriešiąįpią” 
ir. kad Maskva įsakiusi jį kuo 

nuginti.

i Bet tai ne visi keistumai ko-, 
munistų politikoje. Yra dar keį-. 
stesnių reiškinių.

Anot Pruseikos, kuris. nese
niai atsimetė nuo; “sklokininkų” 
ir_ sugryžo pas “ščyruosius”, 
komunistai šiandie yra daug, 
praktiškesni, negu, socialįstaį, 
kurie svajoja, apie “tuojautinį” 
socializmo įvykinimą. Komunis-. 
tai šiuo laiku neagituoja ūž žka- 
pitalizmo nuvertimą socializ
mo įsteigimą, bet tik rūpinasi, 
kad. butų apginta ir išplėsta, 
demokratija Amerikoje.

Ar matėte tokį, stebuklą?
Per metų metus komunistai; 

sakė, kad; demokratija kapita
lizmo sistemoje, tai humbugas, 
ir., darbininkų.’ mulkinimas, ir, 
jie. ragino, darbininkus, neklau-. 
syti socialistų, kurie stoja už; 
demokratiją, bet ruoštis be, ati
dėliojimo,., nuversti, kapitalizmą. 
“Naujienos”' nurodydavo, kad 
tokia komunistų agitacija ab-, 
surdas, nes Amerikos darbinin
kų, mases dar taip nesusipratm 
sios politiškai, j ogei, nestengia 
pravesti nę vieno, savo atstovo 
įl kongresą — tai kaip jos Šiam 
die gali “nuversti kapitaliz
mą”? Tai komunistai už tokį 
^Naujienų” nusistatymą jas 
plūsdavo susiriesdami; Jie, sa
kydavo, kad “Naujienos”, par
sidavė kapitalistams, kad “Nau
jienų? rędąktop,usę e^ą$.. darbi
ninkų pęiešąs, ir,, jįę, ragįą^ąvp 
lietuvį ^arpinipkus. “N ąų j ie
nas” boikotu^, o jęi galima, 
tai ir visai jas sunaikinta.

Uę.t dabar Leonas PrųsęįĮta 
ra$o komunistų laikraštyje 
“Vilnyje*\ kad. šiandie kalbėti 
apįę kąbįtąUzipO,, nuvertimą 
Amerikoj^. gą)į tjjįtaį, utopinin- 
kai (svajotojai) arba sektantai! 
Ęrą^tįęki ži^opes, kųrje. ąjsį- 
žvelgia. įi gyvenimo aplinkybes,

brandųąjjį:. demokratija, jos 
wW8r-'% f*~

4 šissnM$?f. , -
“ilktai sęk£ąn)ai gąįi, sa- 

/y/^'ką^.'-šiąąąą. riuk^ąoąe 
jię. laimės socįąjjzmą.

“Komunistaisa/ą: koiicep- 
tracija. visų antiiašįstiuįų 

■ spėkų ir, lią^į/fr^t^' j 
pa^ijį^ Ęol 

M -^v—

L

a

(it, Brojvderio),

demokfatijos apgynimui ir iš
plėtimui.

Jeigu taip reikia daryti šian
die, tai aišku, kad dar labiau 
taip reikėjo daryti pirmiau — 
pereituose rinkimuose, užperei- 
tuose ir t. t. Nes pirmiau (ypa
tingai prieš depresijos laikus) 
buvo dar mažiau “praktiškos 
galimybės’? nu’veršti . kapitaliz
mą ir įsteigti socializmą, negu 
šiandie; ir Amerikos darbinin
kai pirmiau buvo mažiau susi
pratę ir susiorganizavę.

» "*■ ' ■ ■ * ' ■ . ■

r.ėk^YP?. drtftįj ką^,, yisį

tftj.; -r 
.h(\Whugj^įąi, mųlr
KiftĮtpjai, ir;., k^pjtajįstjj,, betn^Į, 
į . būdų,, <iabąt. pajtys: ta».r 
munistai prisipažįsta, kad; visą 
jų neva “revoliucinė” propagan- 
da> m*
tus, buvo nonsensas. Jie skrai-

d^ųsosę, ir, dra^kė.sį, kaip 
fąųąįįškĮi; sęktąptąi,: nįekįįųd^hi 
tųąę,. kųrię, sąkė’tįęsą..

Iš, KRAšTU^tNYBĖS Į.
KĘAŠTUTI^YBĘ

žodžiu, atsisakę- nuo. “tuo.- 
jaųtinęs. revoliucijoj”, komunis^ 
Į^i šiapdi,ejsjd£a fąįp,;vtolį į de? 
šįnę, kaįp dar, nębųyp, nhėjusį 
nė viena darbininkiško., judėji-

v

mo srovė. Vardan kovos su “fa
šizmu”, < jie visai paneigia dar
bininkų klasės reikalus. O . tuo 
tarpu tas. fašizmas Amerikoje 
dar. tebęra tįktai dausose.

Dalykus :► A’ /V
}> *
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KODĖL GYVULIAI ŽAIDŽIA?
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“Am. Lietuvis” užėmė padtyr 
resnę poziciją Ispanijos pilie^ 
nio karo klausimu, negu , kjitį 
musų tautininkų, ląhęrąščiaį 
nekalbant jau. api& klęrįfeaįįl’ 
kus. Jisai aiškiai pasako,. ką.d% 
tą kruviną kp.vą. Ispanijoj^ iŠ? 
šaukė fašistiški generolai, 
rie parsitraukė' “keletą tuks-i 
tančių. sųžvęrąjusių, Afrikp^ 
maurų” Ispanijos žmonės^ 
skerst).

Tiems, banditams padedą, ki,tĮitokiy.,’‘kreį^ dalyku ^rdi, ne- 
tų Šalių fąsįątįš^ąą valdžįo£ 
Vokietija ir Italija. Sąyp.. aįcį^ 
plėšiškumu jos gali visą pasąą-į 
lį įvelti į naują kąrą.. 1

KOMUNISTŲ REDAKTORIUS;
—‘‘RENEGATAS”

Amerikos komunistų partija 
je. kilo nemažas. skandalai 
munistų kai\djdajas į; J« Vr kon
gresą, James Časey, atsisa/ė 
kandidatuoti ir rezignavo iŠ, 
partijos ir iš “Daily Workęr’ip” 
redaktoriaus vįetos, pareikšda’ 
ipaą, kad jisai negalįs pakęst) 
.komunistų “veidmainystės”. Jię4.

Bet su, komuništais, beda, kad 
jie niekuomęt. neturi pusiaųsvi-. 
roą, Kada, jų galvos buvo ap-. 
svaįgusios nuo “revoliucinės” 
utopijos/ tai jie nehorėdavo •f ' / J) j
girdėt apie jokį^JPfaktiškos po
litikos reikalą., Ęęt, dabar, kai 
jie nutarė nebeskraidyti dau
sose, tai jaą/jie vįąąi atąįsako 
nuo kokių.,. norsv tąįįjpėsnių sie
kimų, o tik žiuriį kas galima 
pasiekti šiandie rytoj.

Jie peikia^ oficialią Sociąlistų 
partiją, kam ji rinkimų kampa
nijoje kelią obalsį: “Socializ
mas aę kapitalizmas ?” Vie
toje šito obalsio, jie siūlo mo
bilizuoti visas jėgas tiktai ko
vai prieš fašizmą ir demokra
tijos gynimui.

įiejp.ąųąpię,, kaį“ dąJ^ąę,ti
nę Socialistų,, pą^tįjos pozicija, 
kaip ją išreiškia Norman Tho- 
mas5 ir jo, vienminčia/ yra la
bai gerą., Jie bando perdąug 
diktuoti ir nepakankamai ątsį- 
žvęlgįą į dąybininkų masių 
psychoiogiją. Bęt sakyt, kad 
yra “utopija” kritikuoti kapi
talizmą ir agituoti už socializ- 
mą, tai — nesąmonė.

Browderis ir ’Pruseika visai 

partijai, kad jį jau šiuose rinr 
kimuose žadanti; “laimėt socia
lizmą”. Ji, žinoma, to nesitiki 
ir to. nežada. B^t ji . laiko savo 
pareiga nurodinėti kapitalizmą, 
ydas, kad žiponės suprastų, iš 
ko kyla nedarbas ir kiti darbi
ninkų vargai. Kaip gi kitaip 
Amerikos darbininkai bus pa
ruošti; kovaį už geresnę visuo
menės santvarką?
;/ Tuo tarpų komunistai nori 
pasitenkinti - tiktai “koncentra
vimu spėkų prieš fašizmą”. Bet 
fąšizmui yrri priešingi ir dau
gelis darbininkų priešų. Tokiu 
budu, jeigu komunistams dau- 

gų koncentrąyimąs, tai jie turi 
oc vcuvi veikti ne klaipo darbininkiška

partija, bet turi taikytis prie 
ar kąpįtą^^ąą?k ' liberalų ir net prie konservaty-

“Taį“ uįąpija, ,tąį ^rąįdy^, viškų srąvių. Amerikoje 
mąs dausose. Gi , komunistą) dauguma repubhkonų nėra

privalo. skelbt/

' ąRTOA KOJTOTBI;MĄ
DEMOKHATMĄ, ONE- Už

Štai pątįęs Prusąikos žp.džiai; 

vervie,w. Parke, d. Ėarl Brow- 
/ dęr, palieję ir pądętį Sąęjąlis-į 
tų. Partijoj. Socialistų Parti
ja sakę, kad, šįuosp, rinkimuo; 
se centralini^ kląųsimas šiaią

šizmo šalininkai.
■. -du.**-.

žaislai: yra savo, ryšięs treniravimas)—Energi
jos perviršio teorija.—Kaip jaunikliai žaidžia. 
—Šimpanzių žaidimas su, vištomis.

Koks yrą žaidimo, tikslas? 
Kodėl, jauni gyvūnai lyg visai 
be jokio reįkąlo eikvoja, savo 
ėnergiją? į tuos, klausinius 
dabartiniu laiku atsakoma 
taip: bežaisdami. jaunikliai 
miklina savo raumenis, ir tin
kamai prisiruošia gyvenimui. 
Išimtį sudaro savotiškas gyvu
lių “flirtas,” kurio tikslas yra 
visai kitoniškas.
A Jąųųįįclių. žaįsląį yra savo 
rųšįes tręnięavįmąsi. Daug rei
kią treųįrųotis žmogui, kuris 
ąo^į, tąpti geiJU ristiku ar. bę- 
kįsiųįnku. Tas. pąį yra ir, su 
jąųną)s; gyyunąįą,: jieiP3 irgi 
jęeilę-ia, daug treniruotis, kad 
pą§kųi galėtų greit bėgti, tin
kamai atsiginti,; nuo priešo ir 
L t. Tačiau taį perą vienatinis 
žąįdįųių tikslo aįškįnįinia^. Pa
vyzdžiui, filosofas He.rbert 
Spencer manė, kad jaunik
liai žaidžia todėl, kad pas juos 
pasięeįškįą enęrgyps pęrvįršis. 
Pas jauniklius, sąkč jis, tiek 
daug yra energijos, kad jie 
turį ją vienokiu ar kitokiu bū
dų išeikvoti.; O, gęriąusia tam 
tinka visokie žaislai.

Visai kitokios nuomonės lai
kosi mokslininkaš Gross, ku- ■ • l. A .
ris per daugelį metų turėjo 
progos stebėti gyvūnų elgesį 
Neapolio zoologuos stotyje. 
Gross nurodo1 į f U faktą, jog 
žaidžia ne tik sveiki jaunik
liai, bet ir liguisti, pas kuriuos 
niekų •hadų, nėra; energijos 
perviršio. Jauni šuniukai veja 
Vieni kitus tol, koLjie visiškai 
pavargsta. Vadinasi, jie ne tik 
perviršį, bęt . ir/beveik visą sar 
vo ; energiją išeikvoja. O iš to 
galima pasidaryti sau išvadą, 
kad; jaunikliai žajdžia ne tam, 
kad išeikvotų savo energijos 
perviršį, bet tam, kad galėtų 
tinkamai prisirengti medžiokr 
lęL kovai; su. priešu ir, t. t.
• Plėšrieji: gyvūnai savo lete
nomis, stumią akmenis ir kitus

daiktus, o paskui juos gaudo. 
Gaudo lyginai tokiu pat budu, 
kaip vėliau užaugę, jie gaudo 
savo aukas. Visiems tek,o ste
bėti, kaip, katė aįnęša kačių- 
kams, nukamuotą, peję, su ku
ria, jie tuoj pradeda žaiąti. Kai 
jaunikliai paauga, tai motina 
juos pradeda vestis į medžio-1 
klę. Vadinasi, moko kaip rei
kia auką pagauti. Pas kai ku
riuos, gyvulius tas mokymų 
pęrįodas tęsiasi net. keįioliką 
menesių. Kaip, žinia, liūtas sa
vo vaikau moko medžioti, apie 
aštuonioliką mėnesių.

Plėšrų jų gyvūnų jaunikliai 
bežaisdami išmoksta. kovoti. 
Jauni liūtukai, vilkučiai ir 
meškučiai daug laiko praleid
žia bevesdami tarpusavio ko
vą. Tačiau jie beveik niekuo
met vieni kitų nęsužeidžia. 
Nors, ir urzgia, ir vieni kitus 
kandžioja, bęt tai daro vis žai
sdami.

žaidžia ne tik jaunikliai, 
bet ir suaugę gyvūnai. Visi 
mes. žinome, kad ir gana apy
seni, šunes dažnai žaidžia. Tuo 
budu jie mankštinasi, kad. ne
prarastų .ištvermes ir. pajėgu
mo.

Gamtininkas Koehler kele
rius ąiętus. praleido Afrikoje 
bestudij uodainas šimpanzes. 
Apįe tų, beždžionių žaislus, jis 
teikia labai įdomių; dalykų. 
Pasirodo, kad; tos beždžionės 
labai mėgsta žaisti ir jaučiasi 
ląbaį pątenkintosj jei joms pa
siseka, tinkamai ką5 nors atlik
ti. Jei šimpanzę išmesta, ko^į 
įrankį vartoti,, tąi j n ilgai be 
jokio reikalo tą įrankį varto
ja. Mat, ji jaučiasi patenkin
ta, kad, galį tai, darytį.
! Koehler pasakoja apie vie
ną šimpanzę, kuri išmoko per 
šiaudą vandenį gerti. Nors 
vandens niekuomet netruko ir 
ji, gąįėjo. laisvai; atsigertu bet1 
šįmpaųzė vį$ada; vario j o šiau-

Gedrgėtte R. Howard iš Wa- 
shingtono. Važiuojant į Čeko
slovakiją ji buvo vokiečių su
laikyta ir apkaltinta šmugeliu..

dą. Tai darydama ji jautė, di
delį pasitenkinimą.

šimpanzės ypač mėgusios 
erzinti vištas, kurios susirink- 
dąvo trupinių lesti. Iš pradžių 
viena šimpanzė paimdavo 
duonos gąlają ir pakišdavo jį 
vištai., Bet vos pastaroji suju
dėdavo lesti, kaip beždžionė 
atitraukdavo duoną. Dažnai 
tataį Rudavo pakartojama beąt 
šimtą kartų. Pasitaikydąvo, 
kad dvi šimpanzės, imdavo 
žaisti: viena kaišiodavo duo-

. « ’• ‘ - I T . • *1

ną„ o kita.su pagaliu badyda
vo vištą, kai toji užsimodavo 
duoną lesti.

Tokiu budu labiau išsivystę 
gyvūnai žaidžia dar ir todėl, 
kad iš to turi smagumo ir pa
sitenkinimo. —K. A.

NA(WM.
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ĮGALIOJIMUS
(DpneęnMtb)

galite pądąryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami, informaci

jų, iš kitai- miestai 
rašykite

1 t • •

NAUJIENOS
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Nft. 12,000,000 jau keliaują

THIS IS THE

net
fa-

Hartz, žymus lengtynininkas, išvyko į kelioąę su <tuo Chęyręle) 
karu, kuris, tik šiemet, rugpiųčio 5 d., Flinte, buvo padarytas ir gąvo 12,0Q0,000 .numerį. Jis 
apkeliaus skersai ir. išilgai visą šalę, pakeliui sustos Didžiųjų Ežerų Parodoje, Cleyęlande, o iš 
ten išvyks. į Texas ir apsilankys šimtmetinėje jos parodoje. Pažymėtina, kad Hartz yra tikrai 
nepaprastas šoferis. Jis yra pervažiavęs šalę septynis sykius, važinėja jau virš 20 metų, ir nė 
sykis nėra turėjęs kad ir menkiausios nelaimės. - - . • . .

kita.su


DAILY BUSINESS DIRĖCTORY

treet

CHICAGO

Mario

Peter

MOTERliTSlJ MARGA SUMOSE VYRA

SitiuMafn Gėien Tefe^rama 1 ViMt

Kai

Tel. BOUlevard 7314

MOTERYS

Valgiu Gaminimo ta
no 
mi

Piritoęft 
piučio 31

ėronįkos Ka- 
čs, draugai ir 

nitOŠirdžiai

ražią 
avei-

TAD ŠTAI JI ČIA 
90 PROOF

reikią pinigų su- 
i nors reikalams

S. K. Auto Wrėckers
, 99Ž7 ŠO. MlCHlGAN AVĖ.

se'hų ir naujų aūtomb- 
pM W<ne apie BO.vąr-

Tel. PiAlhraii 4091.

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duodą *$5.00 g 
dovaną. Modernišku Vestuvių I 
kslų „tuzinas $12.00. , > .

Littte Jūe’s TaV’ern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinį 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui Žuvis ir 
muzika, užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENĖ, .Tel. Pųlhąan 0151

EAGLE RESTAURANT.
Vegis, Savininkas.

ros rųšies dagtine, Gąrden City alus 
cigarai, cigaretei, saldainiu, užkand
žiai ir mandagus patarnavimas. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas, 

. PETE YOUNG K 
82nd and Kean Avenue

, KytETKĮNINKAS
Geleš Vestuvėmis. BankietamS 

c > i 4. ir. Pagrabamš L ...

*45-00 
51500 

$1-00

•Tavernų savininkai reika
laujant rnusų atstovo, pašaukit 

VICTORY 5382

cere
darėsi nuobodu. Iš

Lietuviai ir Lietuvai- 
te paėmė MPtote 

vedyboms

IJ Už Geresnę 
Deginę

Bernicėi pataikė į akį. Ber- 
nice pagriebė geležinę kačiargą 
ir smogė keturis kartus Petrui

Tree Stot Inn
Pranešu visiems draugams Ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais Žuvis dykai, < “y 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus

3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

Kaina su persiiintiiiiu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 S. ftaisteŠ St.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. California Av.

Jos. Jacikas Tavefrn 
draugams ir paži> 
iu Tavern biznyje 
dsados randasi gė- 
ė, vynas,, Ambrozia 
uvis penktadieniais

Milda Aūto Sales
VMin^Ks, lietuvis pardavėjas Buick 

automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806

ANTANAS'' fiteŠTEšiUNAS
Persiskyrė su „ šiuo pasauliu 

rųgp. 30 dieną, 10;00 valandą, 
1936 m., sūiadkęs 50 mėtū am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Smilgių mieste.

Amerikoj išgyveno 26 metus
Paliko dideliame nuliudime 

dū Strh’d, StanišldVą ir marčią 
J.oSėphine, Povilą ir marčią 
Nancy, dukterį Petronėlę Ged
vilas ir žentą Antaną, anūką 
Rdbert, ftasbrolį. Jūčzapą Šeš- 

sleTę Katririą Damb- 
ir gimines. i ; 
jva'šarVdtaš i'ahdasi

p.
ečiądienį

Liėtuvyfe Venckūs
Bruno *

Wholesale Liųuor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVfiNUE

Pitone Lafayette 2114 _ „

Vakar Cook apskričio trio- 
bėsiri, FekMy tefsiri'ąh buvo at
vėsta Bernice Kovarškierie, 
3225 So. Union Avė., pasiaiš
kinti teisėj iii Jay A. Kchiller, 
kodėl ji su geležine kačiarga 
suskaidė savo vyrui gAlvą.

PradibfėAiČ tyriii’ej'iiriė teisė
jas gana rūsčiai incidėrito "klau
sėsi. Mat, p-bfli KAvėfskiėAS 
mirtinai sumušė vyrą.

Kaip paaiškėjo iš mačiusių* 
incidentą budynių, Bernice ii- 
jos vyras KdvArŠKėk pri
eitą Jpėnktądfė’nįč vAkafė:
smagiai lihksnrinriši. Šb abtV 
gėrė alų ir dė$tfti'£, ir Befaiidėj 
džiaugėsi, kad jos vyras gaVo! 
pelnibgėsAĮ darbą. Kida Hori-I 
kos jati briVb AjiifuŠčioS, tai! 
tarp poros kfld gfAča'S dėl šei-i 
mirtiškų intė^ešų. Ginčas nė-; 
ilgai užsitęsė. Prieita prie iš-j 
vados jį išspręsti ktrihščiaišj 
Kai abi? susirėmė, tai Petras

ĖAŠblfcNlNIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 1
Šis ikyritis vedamai tikilii pagelbsti musų skaitytojams 'susirasti, kur galinto nitoipirkti 
įtiairty. pdftdsfy ir itepdprastų daiktų, intdisų ir reikmeniį. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
begalite itiiirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite žirnio Pdtdįfjo.

įųk įd^ tik jų bus galima gauti,
A'Z i.-į į-.t,. • •' •■‘-.‘■■'i-', -'nt*- /v.-

tus. u 
mulom 
visus 1 
k'yti.

Savininkės Mama .ir Dūkti. 
EMMA IR EMlLY.

NeW Centory Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Haisted - St. 
Tel. VICtory 267d

Adresu 3210 So. Halsted st., 
ktir per daugelį metų Inivo 
Afištos khygynaš, dabar p’p. 
J. BrėdėliAi atidarė Joė’š TA- 
Vėrn. . ' ■'* .:

Pirip ši6s vietos atidarytao 
pp. Brcdeliai yra buvę eilę 
metų bizny Bridgeporte ir 
turi įąug( pažįstamų, jtiį. jų 

iznis būdavo kito-

Šuzan Barškietis. 
prezidentė.

Sdrs. Ktariah Naryėdsk'a%,
V t- M « ■ • - ^14 * ■ ♦ ' M, fsekretore. ,

Mišs. JtiliahA Pdplauškas, iž
dininkė.

,Mrs. Annett Žapkus, Sari 
gent-AtrArms.

Mrs. Marian Sabastian, His- 
torian. ...

- "■ . . . •• ta. ,

Reikia pažymėti, kad Mrs. 
Helėn Žuriš išbuvo šios orga- 
nizacijos pirmininke du metus 
ir tris mėnesius. Dirbo sun
kiai ir dabar jaučiasi smagiai, 
kad pavyko sėkmingai dar
buotis. Užtai organizacija jai 
įteikė net dvi gražias dovanas.

Sekamos ridVėš irgi gėvo 
dovanas užtai, kad lankė kiek 
vieną o'rga'niždcijoš siisiiinti- 
mą, buteht Mrs. Joyce, Mrs. 
Musteika, Mrs. Čėibauskas, 
Mrs. V. Šabaš’tian, Mrš. B. Sa
bastian Ir Miss J. Paplauskas.

bariauš-Gireno Amėr i k 6 s 
LėgioPo Pd'sto No. 271 valdy
bos nėrhi vardėi jati bUvd ilgi
nėti Naujienose, todėl jų ne
atkartosiu.

Reikia pažyjriėti, kad šios 
dvi organizacijos veikia kon
takte. Ką vyrai sumano, tai 
moterys tam sumanymui pri
taria. 'O( jei : 
kelti kokiems 
tai moterys greičiau tą pada- 
ro, nei vyrai. .

Abi organizacijos taipgi tu
ri savo jaunUoliį skyrių, ku
rie fnuša į bObnuš ir pučia 
triubomis. Jieiiis įrengti ir tam 
tikri rūbai, uniforma. Tie jau
nuoliai yra kaip ir pažiba šių 
abiejų organizacijų. Ir šiame 
vakare jaunuoliai parodė ką 
jie gali.

Laikui bėgant,; šios organi
zacijos Chicagoj gali pasida
ryti pusėtinai galingos savo 
viešuose veikimuose.

—.Ant-Anas.

po tėvais Yasūlaite.
Persiskyrė su šiuo pasauliai 

rūgp. 30 ‘dieną, 3:15 valandą 
po pietų, 1936 m. sulaukus pu
ses amžiaus, .gimus Raseinių 

’apskr., LydaVėnų parap., Sky- 
ručių kaitoe. ...

Amerikoj, išgyveno 38 met.
Paliko dideliame riūliūdimė 

vyrą Antaną, duktėtj Stellą, 
3 sūnūs, Juozapą, Joną ir An
taną ir marčią Qną ir žentą F. 
Urboną, 3 anūkes, 'brolį Joną 
Yasuiąitį ir brolienę ir gimi
nes, o Lietuvoj 2 seseris, Ma
rijoną Butkienę ir Barborą 
Yųrevičieiię.
..Kūnas pašarvotas! randas 
4415 So. Wd‘od St. Tel. Bdule'- 
ard 8942. « • •

.Laidotuves įvyks ketvirta
dienį, Pigp. 3 dieną, 8 vai. ry
to iš namų į šv. ' Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlion'es sielą, 6 iŠ ten bus Nu
lydėtą į šv. Kazįtn’ie’ro. kapines.

Visi, A. A. V 
minskietės gimĮt 
pažystami ‘ ėšat 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa- 
fariiĄvii'ną ir a'tsisveiki'nimą.

Nujiudę liekame, •
Vyras, duktė, sūnus ir gimines.

Patai'nadja faid. dir. J. F. 
Eudeikis, tel.v Yąrds 1741.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPubiic 8340

Petras krito be žado. 
mypAi, išgirdę tnu^šmį, 
šaukė policiją. Policija 
biai kruviną ir bė š^moiieš ty
rą nugabeno į St. Paul ligon- 
butį, o jo žmoną areštavo ir jų 
linksminimosi ir piktumų pase- 
"kiš ^kikyė fšsbivsh tei^ej'iii 
Jay A. Schiilęr, kuris paskyrė 
laiką bylos nagrinėjimui 30 die
ną rugsėjo;

Kada vienuoliktą valandą ry
tą teisine ėjo pradiAiš KovN'rs-i 
Menės tA'r’dymaš, tdo laiku jftšį 
vyras mirė ligoninėj nuo pa-į 

žaizdų gyvoje. DaiMį 
Bernice Kovarskiene yra uždą-! 
Vyta krii'ni'naliam Cbbk apskri-! 
čio kalėjime, b jos vyro, kūnas1 
tapo nugabentas paš laidotuvių' 
direktorių Š. P. Mažeiką.

— P. Būlbw.

J’iY^AIpAS skfeh'M'o'^T
Persiskyrę su , įuo . pasauliu 

rugsėjo 29 d., 8:j.O vai. vakaro 
1936 iii., sulaukęspusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Laukuvos par., šiauduVos. km.

AtoęriKdj iŠgyVenP 36 toetus. 
paliko dideliamė huliųdime 

todten Marijoną, sū'nų Stahiš- 
’lovį, ;&vi dūlHėriš Helė’n ir Štė- 
įd/anfė’j du bįolįu jųną: ir Ka
zimierą; dti šeseiiš <jn4 ir An
taniną; ’dyi . brolienės Bronfe- 
lavą ir Južefą ir 'daug gimi
nių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4243.86. ArtėšTan Ate'.. .

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Rd&sėjb 4 d., 8 vai. rytė iš 
nattių į NėkĄlto Pra'sįdŠjimo < 
Paneles Šv. parapijos 
ctą, kuridje atsibus gedulingos 
pamaldos ; už ’j Valionio sielą, o 
iš ten bus Nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.. . ... z

Visi A. A. Juozapo Sker- 
montp giminės, draugai ..ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai lie
čiami dalyvauti. laidotuvėse ir 
suteikti jain paskutinį įjatat- 
nąyimn ir atsisveikihimą.

Nuliūdę liekame, . •
moteris, šunus, dukterys ir

P. , u‘gimines.
Patarnauja Įaid.. dir.-J. B. Ėu-

John Spitliš
5 W „Aito TaišyNid Stotis 
4050 arcBeR avenue

Virginia

šfamė. ėkyridle skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto, me- 
kanikai, kurie .kiekvienam užtikrina 
teisingą į/aiarnaviiria ir geriausia 
pataiso automobilius.

Green Mill Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
pušies degtinė, vynas, Ambrožia alus 
1.0 uNcijų už 5c cigarai, Šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia, sąyinmkė-r- . .....

tNNA_J)AMBRAUSKiENfc 
17 Wešt 34th St

Tel. Boulevard 9336

Mikė Biūgo Tavern
Musų užetgojė randasi geros rū

šies degtinė, vynas, Monatcn alus, 
čigardi ir malohus patarnavimas. 
P&ŠpĄe visi.dfegai ir lietuW-»t- 
silankyti ir liNksmai laiką praleisti.

grocenp 
jė. vieloj ,

PasUifrųoju laiku permainę: 
biznio rųšį, pp. Bredeliai pa-į 
geidauja susitikti vistis Savo 
pažinties dratigūs. Tė. prčga 
artimoj A^ėity ru’ošiAši pine ta
vernos atida'ryriYo pATehgin'ib, 

‘kad tinkamai atnaujinti sėhaš 
pažintis. N'iekiitis.

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 Šb. Halsted Si.

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną,kur randasi geros rųšiės degtinė, 
vynas, f Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETER ŠUDENT. Savininkas.
7427 SO. WteSTERN AVENUE 

Tel. Prospect 8175.

rauskienę ir gimines. . ,,
Kwaš ' j>a'šafvNtaš 'raNddši . 

S. P. Mažeikos Koplyčioj. . ;
Ląidotuyes įvyks Trečiadienį, 

Rugsėjo 2 dieną. £$0 vai. po 
pietų iš koplyčios ’būs hūlydė- 
tas į Tautiška^ .kąpirtęs- . . . >

Visi A. A. Antano Benešiu- 
gitninės, draugai ir pažįstą- 
esat riuoŠiirdžiąi kvięčiajhi. 

dalyvadti laidotuvėse ir sutelk
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

14uliN<ję lielcarnė, ,
Sunąi,.\ dūkte, rtiATčič®, žentas,

„pusbrolis, z pusseserė, anūkas, 
ir, gimines. .. _

Laidottfvėšė patam auja Laido- 
tuviųADirektorids „S. P. Mažei
ka, Tel. Yardš 1138. . . ' . .

W Aukštakalniutės 
ir i Drumstos 

vestuves

21-št plAce TAVERN
& RESTAURANT

Steikai po'rčia'pai ir kiti šilti val
giai, Bluę Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock . degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS. IR AGNĖS STEKAI
701 W. 21st Place

Tel, CANAL 7522.

vNkNl-e, rtfg- 
juŠkos sve

tainėje įvyk# įVeSdinimas nau 
jų valdybų Dariaus-Girėno A- 
menkos Legiono Skyriaus 
No. 271 ir Ddnauš-Girėno A- 
mefik'd'š Legiono 
Škyriaitfš No. 271.

Kadangi bhVo ’feh’grR'ffriši 
prie didelių ceremonijų, tai 
žmonių tiek daug prisirinko į 
svetainę, jogei ir kvėpuoti bu- 
Vo strlYkfh

Sakyta ^Nkalb^. Iš
reikštą daug jvairių nuoriNb- 
rihį. Dvi nuomonės viena.kitėi 
priešinosi.

Amerikos Lėgiono organiza
torė Mrs. lAĮky $^įfe'nėėt, parei
škė sekamai: “Amerikos Le
giono organižkcija yra bėpar- 
tyvė, čia nėra jokių sėklų, 
kiekvienas aspiuo gali liiiosai 
prigulėti, jei tik pritN’ria šios 
organizacijos tikslams.’^

Vienok ^vašiškaš varias, va
dinamas Anglį kalboj, Chap- 
tain, pareiškė, JOgei šita orga- 
nizacija tAriiAihj’ą Dievui ir tė
vynei. Reiškia, kad šis dva
siškas vaėas norėtų, jogei or
ganizacija tarnautų ir Dievui.

Tai kaipgi dabar bus su tais 
nartais, kurie nenori tarnauti 
DiėVėi?

Aš hianAtt, kaė Šio ^dva
sios vado” tik yra tokie pagei
davimai. Vienok jiali Organi
zacija yrė laisva nuo Visokių 
tikybinių dogmį.

įvesdinimas valdybų tęsėsi 
dvi ir t>usę Valandos. Nepra
tusiam prie tokių ilgų 
monijų 
laukęs iki 11 valandos vakaro 
išvažiavau namo. . . . » i;- • «< • ■ ' ‘ “•

Dariaus-Girėno Ame r i k o s 
Legiono Auxiliary Skyriaus 
No. 271 valdyba susideda iš 
sekamų narių:
; Mrs. Virginia TVušt, prėžL 

dehtė. ‘ ’
Mrs. Mary feaikOskAš, I 

v ic e-prezrdentė.

• TAVERNOS
Pėte^s Place

ŪEl *
BRAN» 

ŠiraigM American 
Bourbon Whiskėy

VlEN^TĖLIg eiSĮ^lfiUTOKlUS wrf0UEŠAli 'ONLY 

BftiiJ&ĖPORT LlįVOR 
3252 S. Halsted st iiiįįjii, r jajM'jx4ir*ui) ' KiKfUJL.. .

LEG1BN INN 
i * " *£ i

Pranešam draugams ir pažįsta
miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtinė, vynas, 
Cream City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetaine gražiai išpuošta dėl vestu
vių,. parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR 

. ANNA GEDVILAS. , '
2701 W. 47th Street

♦ SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu draugams ir kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, 'vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus y>adšrau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyrus jr „jdšrbą garantuoju.

821. yVest 34th Street.
Tel. YšMs 5335

• RAŠOMOS MASINĖ 
. LES—Typewriters 
RNšbinos Mašittelės

i visokios IŠDIRBYSTES 
515.00 toa.

PERKAM .. ; t

Educatiohal 
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prišiuiičiaihe paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Trėčiaaiėiiis,-rtigi ž, I5&L _ ................. ...........

Dariaus-Sirėno Amerikos Legiono ir Mo 
torą Auxiliary Skyriaus No. 271 naują 

Valdybą įvesdinimas

paširinkiNū

totų ir peT 
bai* ftriem 
atsilankę, i., «

. ................. . .

— -~R—|M»* ■* • * "II lĄ* —M——i

• ANGLYS—COAL
CherMiickaš Codl 

Cbmpany
1900 So. Union Avė.

Tel. CANAL 2183

Pranešu visiems t 
tumiems, kad esu 
Musų užeigėlė visados 
ros rųšies degtip" 
alus, cigarai, Ž 
veltui Ir muzika 
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naujų užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. EnglewQpd 2792

6556 So. Statė St. 
kampas North West 66 St.

MEMĖL CAFE
1325 NortH Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies.. gėrimai kąįp ameri
koniški. 'taip iihportūbtl ir. visokios 

lųąįšyti jaluš MiUer 
gaminame kasdiena, šutus pie- 
žkahdžiu visuomet randasi ir 
us patarnavimas. Kviečiapie

Barus Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St.
• RESTAŪRANTAI

Universal restaurant
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 

750 SVest 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

__ f i -

PocatiOntis Mįde ‘Rūn Screėned 
5 tonai ar daugiau $7,25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

•BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS
GRIŠKENAS BARBER SHOP

Gražiai kerpą plaukus.
3218 So. tyiltt<fe Street

• SALDAINIU KR.- 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
31.50 SO.„ HALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP 

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų gsipyi.nęj'imą 
3108 SO. HALSTĖD STREET

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams .......
Palagas ligoni

ne.iė
Akušerija na-

Praejusib šeštadienio vaka
re įvyko vestuvės p. Juozo 
Drumstos ir p-lės Paulinos- J.! 
Aukštakalniutės.

Abu jaunieji yra augę ęęiTt-j 
raiiniabi’e illihbjūj, bet vėliau 
Juozas apsigyveno Chįcagbj; 
pas seserį — Nancie’s Beauty 
Parlor, Wėšišidej. P-iė Pauli-! 
na daugeliui chica^iečių irgi; 
yra pažįstant, nes dhžnai te-| 
kdavo ją susitikti M. Dundu-: 
liėfičs pare’ftgiim’idsė. Ji, bė td,i 
yra Chicagos» Lietuvių brau-į 
gijos nare.
"Po jungtuvių jaunaved- 
ži&iriš b'uVė iWelth Vėštuvių į

'ITT: į

vakarienė Jono ir Marytės Sin
kų bun^šioVe, Fėrii^bbd. Bū
rys giminių ir artimų draugų 
linkšbiinorfiėš ir linkėjome 
j ąiinhvė^ziams yišo kuoge- 
rihiisio. Apie dešimtį linkėji
mų įžrišiuntė lelegramo*mis 
tie, kurie ėišiTiėmškai negalėjo 
dalyvauti Veštuvėše.

P-ie AukšVakalnaitė yra ži- 
ndihdš lietuvių scenos dar
buotojos Marės Dundulienės 
brolio sesuo. P-riih DuiiMie- 
riė labai apgailestavo, kAd dė- 
liai pė:dšfytd$ od'ėTacijdš jos 
rankai ji h'egalejo atvykti j 
VėstuVės.

Vėstuviiį puota rupin'Dsi 
Paulinos Seserys Marytė Sih- 

Ruth.|kienė ir Eva Doleiiak, jAunb 
advokato žmona.

BešįąTtinant ; Sėkmadiėnio 
rytui įmVal, vjeiias į)6 kito sve
čiai išsiskirstė, linkėdėmi Juo- 
zūi ir Pabirai višokidusio 
gero. Juozas^jir Pauliną Drū- 
mSčiM ą)p>sigyv*eho šavąifie 
f lątė Coįmnbųą Parke, bet dar 
nebuvo nusprendę į kur jiedu 
vyks Vedybų jkčlioWei.

— Niekutis.

muose .......... -
Medikalė egzami

nacija ............
DOŲGLAS PARK HOSPITAL
, 190,0 Sp.,Ke<iz|e AVe.

• MfeZGIMO DIRBTU 
VĖS—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT .KNITTING 

M/Į LL S 
F. S elemonavįch.

504 WESI 33-RI) STREET 
Svetelių krautuvė atdara kasdieną- 

ir vakarais ir gekmadięniąis.
Telefonas Victory 3486

,, H < t I t ,< » i .o ■ ■ n n t..., f .

dyboms:
Edward Totoraitis 26 m. ii 

Arteiiė bėtišon 18 in.
Charles Jonikas Ė5 m. ir An 

ne Petrokas 26 m.>
Peter Krasaukis 53 m. ii

Etrožina VoarĮiut 48 m.
Antbbny Kabelis 25 m. ii 

Lucillė Thoinhs ,18 m.
Abrier ’pąyne 30

Aįpmįit, Ž5 m.
Paul baraška 2Ž 

khuppen 10 m.
Alekander Pazkowški 32 

ir Virginia Burda 25 m.
Frank Scardiiia 26 iri.

Stella Butkus -21 m.
Anton bąl^eĮtis' .50, metų 

Marcella Žokaitis 35 m.

PATAISOM
RIBBONAI ......4.............. 39^

. 25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS

Wagtiėr Typewriter
Sales & Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel, Lafayette .3534

E. WAGNER CHICAGO, ILL.
y> * > .dčl _ v- -m * y M.

o Šiomis



6 NAUJIENOS, Chicago, UI

UŽ APIPLĖŠIMA MILDOS BARONAITĖS 
PIKTADARIS APKALTINTAS

ii
Tręeiadienis, rūgs. 2, 1936 
......j* iii i. it. ri ■■........

gimtadienio parė

> — n •

J. T. Zuno piknikas Nubautas už grumo

Teismas paskyrė $5,000 kauci 
ja; bylos svarstymas 
rugsėjo 15 dieną

Įvyks

CookVakar, rugsėjo 1 d., 
apskričio trobėsyj prieš teisėją 
Jay A. Schiller tapo apkaltin
tas piktadaris John Kuglarz 32 
metų ,kuris pereitą trečiadienį 
sumušę ir apiplėšė Mildą Ba
ronaitę, kai ji nešė “Naujienų” 
pinigus į Halsted Exchange Na
tional banką.

Teisėjas Jay A. Schiller kai 
tinamąjam paskyrė $5,000 kau
ciją ir bylos svarstymą pasky
rė rugsėjo penkioliktai dienai.

Nors piktadario advokatas S. 
Murray reikalavo, kad kaucija 
butų sumažinta, bet teisėjas 
peržiūrėjęs kaltinamojo apiplė
šimų rekordus rado, kad jis jau 
buvo padaręs aštuonius apiplė
šimus pirmiau ir dėl tos prie
žasties adv. Murray reikalavimą 
atmetė.

Teisman buvo atvykę liudyti 
“Naujienų” raštinės darbininkė 
Milda Baronaitė ir John Zemkp, 
1612 So, Union Avė., kuris ma
tė, kai kalbamas piktadaris p-lę 
Baronaitę sumušė ir pasigrobęs 
iš jos pinigus automobiliu, pa
bėgo.

Matęs apiplėšimo įvykį John 
Zemko policijai nustatė asme
nybę kaltinamojo ir pasakė au
tomobilio laisnio numerį. Ant 
rytojaus Kuglarz buvo suimtas 
slaptosios policijos.

Areštuotas, John Kuglarz 
bandė teisintis policijai įrodinė
damas, kad jis apiplėšimo ne
papildęs, o teisėtai pinigus už
sidirbęs. Bet kai policininkas 
John S. Hickey nuvyko į nuro
dytas vietas, tai paaiškėjo, kad 
J. Kuglarz niekuomet ten ne
buvo dirbęs ir kad jau keturi 
metai, kai jis be darbo gyvena.

Nors ir bedarbis, bęt į teis
mą J. Kuglarz buvo atsėstas 
brangiais drabužiais pasirėdęs. 
Be to, neperseniai ir automo-

bilį buvo pirkęs ir šiaip pinigų 
turėjo.

Nors jau policijai yra aiškus 
įrodymai, kad j. Kuglarz papil
dė apiplėšimų su kitu savo 
draugu, bet kaltinamasai savo 
sėbro neišduoda ir iki šioliai po
licija jo susękti negalėjo. Ta
čiau slaptoji policija deda pa
stangas ir įsitikinusi yra, kad 
trumpoje ateityje visa ta pikta
darių gauja bus susekta.

—-F Bulaw.

Juozas Dranseika 
palaidotas Tautiš

kose kapinėse
NORTH SIDE. — šeštadie

nį, rugpiučio 29 dieną, tapo 
palaidotas Lietuvių Tautiško
se Kapinėse Juozas Dransei
ka, kurs mirė rugpiučio 24 d.

Kadangi laidotuvių diena 
buvo šeštadienis, kai daug 
žmonių yra liuoši nuo darbo, 
tai palydėti velionį susirinko 
gražus būrelis žmonių. ' * I .

Kapinėse laidotuvių direk
toriuj padarė tam tikrą cere
moniją, ko iš kitų direktorių 
neteko matyti. J. Jankus pa
sakė trumpą atsisveikinimo 
kalbą.

Juozas Dranseika amatu 
buvo kriaučius ir savo laiku, 
kaipo darbštus, teisingas dar
bininkas, neblogai stovėjo. Bet 
pateko į bedarbių eiles, tai 
pradėjo pulti. Pastaruoju lai
ku dar susirgo, ir pasikanki
nęs neilgą laiką pavieto ligo
ninėje užmerkė akis, apleisda
mas šį vargingą ir neteisingą 
pasaulį, ir rupesniu savo bro
lio vos galėjo prisiglausti Lie
tuvių Tautinėse Kapinėje. Lai 
bus jam lengva šios šalies 
žemelė. —X. S.

Rugpiučio 29 dieną įvyko 
graži gimtadienio parė p-nios 
Barboros šeštokięųės, 5654 W. 
64th place. Kadangi pp. šeš
tokai yra seni buvę bučernės 
ir grosernės biznieriai ir ka
dangi jie šiandien taipgi yra 
bizny, būtent yra tavern deg
tinės, alaus ir papso išvežio- 
tojai arba distributoriai, tai ir 
turi didelę pažintį tarpe Chi- 
cagos lietuvių ir kitataučių 
kaipo draugiški žmonės.

Todėl ir į p-nios B. Šešto
kienės gimtadienio puotą susi
rinko daug svečių, taip lietu
vių, taip svetimtaučių, kurie 
prie skanių valgių, gėrimų ir 
muzikos linksminosi per visą 
šeštadienio naktį ir sekmadie
nio dieną. į

šią gimtadienio puotą su
rengė B, Šeštokienės duktė 
p-nia Hellan Briedienė.

Svečių buvo net iš De Kalb, 
būtent pp. Kuliavos. Į

Puniai šešlofcienęi įteikta 
dovanų, gėlių Vainikų. Juos į- 
teikė Mrs. Anna Monkus ir 
žentas su dukteria pp. Bried
žiai, o kitus svetimtaučiai.

Už skaitlingą atsilankymą į 
puotą, taipgi už dovanas pp. 
šeštokai taria visiems širdin
gą ačiū. —Senas Petras,

1 , Advokatas J. T. Zuris yra 
lietuvis kandidatas į Chicagos 
municipalius teisėjus ateinan
čiuose rudens rinkimuose. Jis 
eina reguliarės dęmokratų 
orgapizacijos Cook kauntėj 
sąrąšii;

Jo rinkimų i vajui paremti 
praėjusį sekmadienį, rugpiu
čio 30 dieną, įvyko piknikas 
Ryan Woods parke, prie Wes- 
tern avenue ir 87 gatvės.

Piknikan žmonių suvažiavo 
daug—gal kokie penki tūks
tančiai. Leistd laimėti auto
mobilis. Automobilį laimėjo 
vaikinas iš Bridgeporto, kurio 
vardo neteko sužinoti.

Padaryta didelis biznis. 
Tenka manyti, kąd piknikas 
davė gražaus pelno.

Abelriai, reikią pasakyti, 
kad piknikas atrodė piliiąi pa
vykęs bent biznio žvilgsniu.

— F. Bulatu.
. . •■■ ■; ' i

Esu pirmiau

j.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarf priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: vVaukegan, North Chį- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora. Joliet, Rockdale, 
So. Charles,* Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso ąrti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 Mietų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. PomirtinŠ--$200, paldįdojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Michigan City, Aurora. Joliet, Rockdale,

SUSIRINKIMAI

Northsidės įvykiai
Jonas Giunauskas bizng

Ramus ir plačiai žinomas 
visiems northsidiečiams pilie
tis J. Gumauskas nusipirko ta
verną adresu 1700 North De- 
men avenue. Praėjusį šešla- 
dienį ir sekmadienį jis turėjo 
opening arba atidarymą. At
silankė skaitlingas būrys sve
čių. Nėra abejonės, kad J. Gu
mauskas turės pasisekimą šia
me bizny.
Sėkmingas Susivienifimo kuo- 
S1' pos išvažiavimas \

■ ' " ' .. ■ f i' ■' ' ■

Vietinė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj 226 kuopa turė
jo sėkmingą išvažiavimą Jef- 
ferson/giriose sekmadienį, 
rugpiučio 30 dieną. Pasitaikė 
labili graži diena, tad ir publi
kos susirinko gan,, daug, nes 
dėl didelių karščių šią vasa
rą žmonės buvo išsiilgę pana
šių išvažiavimų. Ir tenka pa- 
isakyti, kad neapsiriko tie, 
kurie atsilankė. Nes gerokai 
palijus viskas atsigavo ir žolė 
sužaliavo tartum pavasarį.

Galima tikėtis, kad iš išva
žiavimo kuopai liks gražaus 
pelno. —X. š.

Iš Cicero padangės
CICERO.

pranešęs apie laukiamas ves
tuves žinelę. J^i dabar turiu 
atitaisyti. Vietoj pasakymo 
*M$rįiite lAngljckaitė, turėjo 
būti pasakyta Josephine Ang- 
lickaitė. Jos vestuvės įvyks šeš
tadienį Community Hali sve
tainėje. z

P-lės Frąnces SęŠtokaitės 
vestuvės su p-nu A. Lauciškiu 
jau atsibuvo praėjusį šeštadie
nį Community Jlajl salėje, 
nes Lietuvių Liuosybės sve
tainės šalygatviai nebuvo iš
džiuvę, o ir svetainė yra de
koruojama.

Rankdarbių paroda 
Bridgeporte

jimą vyrui
Teismas paskyrė $100 baus

mės p-riiai Hazel Anderson, 
airi yra dar tik porą savaičių 
taip ištekėjusi, už tai, kad ji 
pradėjo šaudyti Tivoli vieš
ai ty reikalaudama, idant jos 
vyras pasirinktų arba ją, ar
ia “kitą moterį.” Moteris are
štuota ir kaltinta betvarkės 
kėlimu—disorderly eonduet.

Plėšikui $30,000 
bondsasa paskirtas

Hermanui Liescheid 28 me
tų, kurs apiplėšė 30 duonos 
krautuvių, paskirta užsistatyti 
$30,000 bondsą, jei jis nori 
iki teismo išeiti iš kalėjimo. 
Liescheid gyveno adresu 4726 
Addison Street ir pats yra ke
pyklos savininko sūnūs.

Bulvių pardavėjai 
traukiama teisman

Vienuolika dylerių bulvė
mis (daugmėnėmis) antradie
nį stojo prieš teisėją Charles 
F. McKinley municipaliame 
teisme. Miesto syleris James 
O’Keefe kaltina juos davus 
permąžas mieras. Jų bylų na
grinėjimas atidėtas tolesniam 
laikui;

Balsuos saliunų 
klausimų

CLASSIFIED ADS.
COAL 
Anglys

ANGLYS!ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

r buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. ’ Geriausios ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 Už TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882

--------------O--------------

PATELEFONUOKITE 
T A T? A VTT’T'Tl? AA JLAr 21JL JS11 Ui OoUV

DAR GALIME PRISTATYTI
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ.
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016H ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
Garbingas svoris ir gepis patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina ar mote
ris dėl abęlno namų darbo. Gera 
vieta ir $6.00 .per savaitę. A. Kob
rins, 3953 Węst Polk St.

Tel. Kedzie 0202.

-------o----- _
MERGINA 20-80 bendram namų 

darbui — virimas — geri namai 
nėra skalbimo, nakvoti $7—$8. 
Independence 4078. 5644 No. Chris- 
tiana Avenue.

-------------- O--------------

MERGINA virš 20—patyrusi ben
dram namų darbe—prižiūrėti kūdi
ki, geri namai. I apartmentas. 7718 
Sę. Ridgėland Avenue.

4 ■ • '

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia 

wwwU«^*MMW*r*<**Y**»**1-?**—

REIKALINGA patyręs, .bučeris. 
Kreiptis 4161 Archer Avenue.

For Rent
RENDON 6 kambariai, visi šviesus, 

naujai ištaisyti, su maudyne. Renda 
$16.00. 3121 So. i Morgan St. Boule- 
vard 1605.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA fornišiuoti kam

bariai. Reikalingi references. 118 W. 
112th Place. Antros lubos B. B.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SLA 36-ta kuopa laikys mėnesinį susirinkimą rugsėjo 2 d. 7:30 
vai. vakare/ Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted st. Pra
šau pribūti į susirinkimą, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Rinksime darbininkus išvažiavimui, kuris įvyks rugsėjo 13 
dieną Big Tree (Miknio) darže. —J. Balčiūnas, rašt,

Bridgeporto Lietuvių Namų Savin. Sąjunga laikys mėnesinį 
susirinkimą trečiadienį, rugsėjo 2 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorijoje^ 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti, nes randasi daug svarbių reikalų ap
tarti. —S. Kunevičia, rašt.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 226 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 2 dieną, J. P. Grigaičio svetai
nėje, 3804 West Armitage avenue, 7:30 valandą vakare. 
Visi nariai malonėkite būt suvirinkime, nes turėsime daug 
reikalų. Tarp kitko metas pradėti ruoštis pastatymui sce- ♦ . ■ ■ ■ ■ . ■
noje kokio veikalo, nes vasaros sezonas jau baigiasi.

Bęn Aluzas, užr. rašt
SLA 134 Moterų Kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečia

dienį, rugsėjo 2 dieną, 7:30 vai vakare, “‘Sandaros” svet., 
814 W. 33 St. Visos malonėkite atsilankyti ir įmokėti duok
les. —Sekr. K. Katkevičienė.

Morniiig Star Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį rugsėjo 3 d., Kliubo name, 2007 W. North avė., 8 v. v. 
Kviečiame visus narius būtinai atsilankyti ir nesivėluoti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. —M. Chepuį rašt.

Ateinantį penktadienį, rug
sėjo 4 dieną, nuo 1 valandos 
po pietų iki 9 valandos vaka
ro bus paroda rankinių darbų 
ir Open House. Paroda Jbus 
laikoma FelloVrship House pa
talpose adresu 831 West 33 
place.

Lietuviams patartina atlan
kyti šią parodą. Ypač tiems 
lietuviams ir lietuvėms, kurie 
gyvena šioj apielinkėj paran
ku. atsilankyti ir pažiūrėti 
rankų darbą.

Jau tikrai yra žinomą, kad 
įvyks vestuvė^ I}ėn Dirzio su 
p-le Sofija Dovidauskaite, Ta
tai pasirodė praėjusio penkta
dienio vakare. P. Shemeto 
svetainėje įvyko jų Shower 
Party, kurią aprengė seserys 
Olga Dirzius . ir Fraųces Do- 
vidauskąite. į pokilį suvažia
vo apie pusę šimto ponių ir 
panelių su gražiomis dovano
mis jauniesiejp^? O rengėjos 
paruošė šaunią vąkarieuę.

šios vestuvės įvyks pabaigoj 
šio mėnesio, ir tenka manyti, 
kad jos bus šdunios.

S ‘ , •—O;r- .

Šąmuel J. Paul, 4814 West 
18 street, yra senas • vietos 
pilietis, jau 27 metus turi dar
bą kaip mokyklos prižiūrėto
jas. Yra gan plačiai pasižy^ 
m ėjęs vietos politikoj.

Kiek laiko atgal p-ną Paul 
ištiko nelaimė. Jisai taisė ra- 
dio priimtuvą ir nukrito nuo 
kopėčių. Susilaužė koją, šian
dien jau baigia sveikti.

• Jisai sako esąs pilnai įsiti
kinęs, kad prežideptas Roose- 
veltas laimės ateinančiuose 
rinkimuose prezidento vietą, o 
gubernatorius f Hąrneris vėl 
bus išrinktas gubernatorium, 
Tai, suprantama, demokratų 
nusistatymas, o ką republiko- 
nai sako, tai kitas klausimas. 
Jie, žinoma, tirtiną, kad 
Brooks laimėsiąs. Pagyvensi
me, pamatysime. — D.

Rogers parko apielinkėj, ku
ri randasi arti Evanstono, 
grupė piliečių padavė mieste
lio klerkui prašymą paleisti 
balsavimui referendumu klau
simą, ar gyventojai nori turėti 
saliunus. peticija liečia 
šiolikos precinktų plotą.

PIRMŲ MORGIC1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 

ant namų,. apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

203 So. Dearbom St. 
kambarys 1001 

r Tel. Wabash 4737.

Furs

še

Kidnapino troko 
šoferį

FUR KAUTAI PAIMTI MAI
NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70. 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoom 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.

Traukiniai užmušė 
du žmones

Moteriškės dar 
nužudys

ne-

kurisP-niai Mary Bolton 
laikas atgal buvo paskirta 
mirti elektros kėdėj spalių 
mėnesio 29 dieną. Tačiau su
lig visuomenės gynėjo advoka
to Bachrach prašymu, augš- 
čiausio valstijos teismo teisė
jas Francis S. Wilson leido 
advokatui paduoti apeliaciją 
moters byloj, o toks leidimas 
automatiškai sulaiko , mirties 
nuosprendžio išpildymą.

Moteris buvo rasta kalta nu
šovus savo vyrą.

Pennsylvania geležinkelio 
tavorinis traukinys užmušė 
John W. Ketcham’ą 88 metų, 
gyvenusį Morgan parko apie- 
linkėj adresu JĮ 10^7 Church 
Street, kai jis ėjo geležinke
lio patalu.

Illinois geležinkelio trauki
nys užmušė John Cwenkalą, 
948 E. 55th Street.

: A 1

| Vaikas paskendo
George Trąulsen 10 metų, 

7725 Burnham avenue, ėjo 
Michigan ežero pakrančių, jo 
koja paslido, jis įkrito į ežer^ 
ir paskendo.. Vaiką nelaimė 
ištiko pirmadienį ties 7£ place*

PARSIDUODA 10 akrų . piknikų 
daržas. Tiktai 12 mylių nuo Chica- 
gos. Visi budinkai nauji. Visuomet 
išrenduotas. Savininkas randasi. prie 
1837 So. 49th Ct., Cicero.

PARSIDUODA Grosernė, kendžių 
ir ice creanh; biznis išdirbtas per 
daug metų; turi būti parduotas grei
tai. Victory 5206.

PARSIDUODA grosernė ir mė
sos markėtas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8931, J

•Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Keturi banditai kidnapino 
Michaelį Makian’ą, 2520 South 
Albany avenue, ir nuvažiavo 
su troku, kurį jis šoferiavo 
Service Stores Incorporatec 
kompanijai. Kompanijos ofi
sai randasi adresu 825 West 
21st Street. Tuo laiku, kai ban
ditai kidnapino Maxianą, tre
ke buvo cigarų ir cigaretų 
vertės $3,200.

V Furnitftre & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius de 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 6269

CLASSIFIEDADS

Miscellaneous

50 GALIONŲ aliejaus dykai su 
bile kokio typo parduotu šildytuvu 
šią savaitę. Panešamas šildytuvas 
tik už $14.70. Coleman 145 South 
Westem Avenue.

ŽEMĖS BARGENAI 
% akro $250 ■ 

akras $475 
akrų žemes $900 
akrų dnt padalinimo linijos pėi- 

vytos gatvės,* gasas ir elektro, 
kambarių namas. Atvyk šiandien 

ar rytoj.
H0WARD W. ELMORE CO. 
29 So. La Šalie, kamb. 528 

Central 3677
arba eik Halsted st. iki 183 str. ir 
West 183 į ofisą prie I. C. R. R. 
trekių.
.............*....... . ..................i.... . i,,. ................ i...».-i.į..... ................................. ■.■■■■... .ui........ .............

RECEIVERIS PARDUODA 2 fin
tai po 4 kamb. cimentinis beismen
tas, garažas, gera transportacija. 
Prekė $1,000.00.

3 fletai po 6 kambarius mūrinis 
su beismentų, garažas, namas ge
rai apžiūrėtas. Prekė $5600.

CHAS ZEKAS 
4708 So. Western Avė.

1
2 
5

9

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiškų, Tur
kišką Tabakų ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 2 aukštų namai, 5 ir 6 
kambarių, didelis beismentas, viŠkus 
vaną, visi taksai ir asesmentai ap
mokėti. Kainą tik $3,900. Savinin
kas 1111 W. 59th St. pirmas augš- 
tas. <

bleties 
pagei-

CO.
Personai

Asmenų Ieško

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

PAIEŠKAU Rašinsko Vincento, 
paeina iš Kaltinėnų parapijos. Gir
dėjau, kad gyvena Grand Rapids, 
Mich. arba Cedar Rapids. Prašau 
kad tuojaus atvyktų Chicagon su 
kontroliuoti savo sesers Benediktos 
Kovarskienės turtų. Susižinokit tuo
jaus su Juozapas Kasmauskis, 3464 
Lituanica Avė., Chicago, III.

Garsintis 
NAUJIENOSE 
Apsimoka...

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Už rašo m visokios (rųšies apdraudas 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westem Avė.

Hemlock 0800

REIKALINGA partnerio taverno 
bizniui. Pašauk Cicero 5873. Klaus
kite Tony.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusių atmatų 
popieriams sortuoti, kreiptis tuojaus 

Thomas Paper Stock Company, 
841 West 22nd St.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliayimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

REIKALINGA veiterka j restau- 
rantą. 671 West 14th St.

MERGINA lengvam namų dar
bui, virimas, mandagi šeima, 4 su
augę, $8 savaitei. Lakeview 10101

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
BlekoriUs ir Stogįus.

Leonas Roofing
< ,3750 Wallace Street 

Tel; Boulevard 0250

MERGINA namų darbui, 3 šeimy
noje, paprastas virimas. Irving0210, 

: - - - . -1- """■I1—.............. ..... “I11
MERGINA labai gera virėja —pa

tyrusi bendram namų darbe—skal
bimas, šeima iš trijų — nakvoti 
$10.00. Kreiptis Dr. White, 4141 
Claredon.

Co. MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, lengvas skalbimas, geri 
namai; Columbus 9788;

PERSKAITYKIT LAIŠKELI
US JUS PERTIKRINS.

Gerb. Naujienos:
Šiuomi , pareiškiu savo 

pasitenkinimą tomis pase
kmėmis kokios įvyko pa
talpinus mano skelbimą 
“Naujienų” rugpiučio 26 
d. laidoje. Aš, ištikrųjų, 
buvau užverstas prašymais 
visą tą rytą ir todėl turė
jau puikios pasirin kimo 
progos. Vienintėlė mano 
klaida, reikia pasakyti, bu
vo ta, kodėl aš nepadaviau 

' kit^ skelbimą, paieškant 
extra! merginos, kuriai bu
čiau galėjęs pavesti apli- 
kantų priėmimo pareigas.

Todeį iš to, kas jau pa
sakyta aŠ ir priėjau išva
dos, kad garsintis Naujie
nose apsimoka.

Su pagarba, 
J. P. RAKŠTIS

' Vaistinė 
1900 So. Halsted St.

Pabandykit
< 

nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500


