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Moteris Perskri
do Atlantiką

» ..

Anglijos lakūne nugalėjo audringą Atlan
tiką, bet, pritrukusi gasolino, susidaužė

Kanadoj. Lakūnė išliko nesužeista
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Ispanijos sukilėliai Nisaiii QliLilėlin
paskelbė fašistinį PiaUJl DUKlieilų 
™— J Nepasisekimai 

nusigandę, nes fašistai kai 
ba apie visišką dvarų ir įmo 
nių nacionalizavimą

programą

LOUISBURG, Nova Scotiar 
rūgs. 7.—Anglijos lakūnė Mrs. 
Beryl Markham, 33 m., motina 
7 metų vaiko, kuri visai mažu 
lėktuvu “The Messenger” bandė 
atskristi iš Anglijos į New 
Yorką, nugalėjo audringą At
lantiką, bet susidaužė bandyda
ma nusileisti pelkėse ties Ba- 
leine kaimu. Leistis gi turėjo, 
kadangi pritruko gasolino.

Lėktuvas liko sudaužytas, bet 
ji pati liko tik visai lengvai 
sutrenkta ir subraižyta.

Ji yra pirmoji moteris vie
na sėkmingai nugalėjusi Atlan
tiką kely iš rytų į vakarus. Tai 
yra pavojingas kelias ir vos tik 
keli lakūnai su labai gerais lėk
tuvais yra tą kelią padarę.

Ji buvo pasiėmusi tik 260 
galionų gasolino, bet kad jo* 
lėktuvas yra visai lengvas, tai 
tokio gasolino kiekio butų ‘užte
kę normaliam skridimui 4,000 
mylių. Tečiaus jai skristi teko 
visą laiką prieš stiprų vėją, tad 
gasolinas išsibaigė daug grei
čiau negu buvo apskaičiuota. 
Ji išbuvo ore virš -23 .valandų.

“Aš žinojau, kad mano gaso
linas yra veik visai išsibaigęs. 
Todėl aš leidaus pirmoj aikš
tėj, kurią aš pamačiau”, pareiš
kė lakūnė. Ir gerai, kad ji ne
skrido toliau, nes tada tikrai 
butų žuvusi audringoj panko j.

Visas kelias jai buvo audrin
gas, putė stiprus , priešingas 
vėjas, kuris sulaikė jos lėktu
vo greitumą. Be to visur bu 
vo miglos, taip kad ji per mig 
las nė nematė Newfoundland 
salos. Savo mažam lėktuve ji 
neturėjo jokio radio, o veik vi
są kelią ji skrido aklomis ir ke
lis sykius vos nebuvo nublokšta 
į vandenyną. Bet ji niekur ne- 
išklydo iš kelio.

Ji yra atlikusi daugelį labai 
pavojingų ir drąsių kelionių, 
bet per Atlantiką, sakosi, dau
giau neskristų nė už milioną 
svarų ($5,000,000).
Atlantiko nugalėtoja New Yorke

NEW YORK, rūgs. 7.—Tū
kstančiai new yorkiečių labai 
triukšmingai pasitiko Mrs. Be- 
ryl Markham, kuri yra pirmoji 
moteris nugalėjusi Atlantiką, 
skrisdama visai viena iš rytų j 
vakarus. Nors jai teko susi 
daužyti Kanados dykumose, pri
trukus gasolino, ir ji savo 
lėktuvu negalėjo atskristi į Neyi' 
Yorką, teŠaus tai nė kiek ne- 
sumažino new; yorkiečių paro
dytos jai pagarbos.

šis yra jos pirmas apsilanky
mas Amerikoje. Ji atskrido iš 
Nova Scotia, kur ji susidaužė, 
jai pasiųstu lėktuvu.

San Sebastian ligoninė, kurią sunaikino Ispanijos sukilėlių 
armotos.

Francija ir Lenkija 
pasirašė karinę 

sąjungą
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Prezidentas prižada 
darbus nukentėju- 
siems nuo sausros

DEŠIMT ŽMONIŲ ŽUVO SUSIDAUŽIUS 
IR SUDEGUS PITTSBURGHE 

LĖKTUVUI
Vežiojęs pasažierius ekskursinis 

lėktuvas susidaužė ir sudegė 
su visais pasažieriais. Tik 
Tik viena mergina spėjo išsi
gelbėti.

PITTSBURGH, Pa„ rūgs. 7. 
—Dešimt žmonių žuvo liepsnose 
trijų motorų ekskursiniam lėk
tuvui susidaužius ir sudegus 
Buttermilk Hollow klony, prie 
Allegheny airporto. žuvo visi 
pasažieriai ir lakūnas.

Išsigelbėjo tik viena pasažie- 
rė, Miss Linda McDonald iš 
Miami, Fla., kuri svečiavosi 
Pittsburghe ir kuriai pasisekė 
iššokti iš degančio lėktuvo. Bet 
jos palydovas, taipjau iš Mia
mi, žuvo lėktuve.

Valdomas Eric Beckley 10 
pasažierių lėktuvas vežiojo pa
sažierius tik po kelias minu
tes, rodydamas iš oro miestą 
ir netolimą South Park, kur yra 
laikoma kauntės paroda. Lėk
tuvas nukrito iš 1,000 pėdų au- 
gštumos į medžiais apaugusi 
griovį ir tuojaus užsiliepsnojo 
Apielinkės gyventojai, prieš

lėktuvui nukrisiant girdėję eks
ploziją.

Išsigelbėjusi mergina sakosi 
nenorėjusi skraidyti ir sutikusi 
skristi tik lakūno kviečiama 
Pasikėlus į orą jie buvę kelis 
sykius blokšti, tarsi butų pate
kę į tuštumą. Pagalios, atsi
trenkę į žemę. Ji ir jos paly
dovas bu*vo prisirišę diržus, bet 
kiti pasažieriai sėdėjo liuosi. 
Lėktuvui nukritus, jie visi iš
krito iš sėdynių. Ji bandžiusi 
šaukti, kad jie bėgtų lauk, be: 
jie gulėję nesijudindami, tarsi 
juos stabas butų ištikęs. Ji 
bandžiusi gelbėti savo palydo 
vą, bet negalėjusi per parkritu 
sį kitą žmogų prie jo prieiti. 
Kada lėktuvas užsidegė, ji šo
ko iš jo per langą.

Atvykę žmonės rado ją klai
džiojančią kaip be sąmonės apie 
degantį lėktuvą ir vis šaukian
čią savo palydovą “Johnny”. Ji 
to nebeatsimenanti.

Dabar bus tyriama nelaimės 
priežastis.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; biskį vėsiau.
Saulė teka 6:22, leidžiasi 

7:14.

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Fran
cija, siekdamosi sąjungomis su 
kitomis valstybėmis, nusverti 
Vokietijos, ginklavimąsi, pasi
rašė karinės sąjungos sutartį 
su Lenkija.

Ta svarbi sutartis tapo pasL 
rašyta po prezidento Lebrun 
bankieto Lenkijos diktatoriui 
gen. Rydz-Smigly.

Kartu taipjau tapo pasirašy
ta su Lenkija svarbi prekybbs 
ir finansinė sutąrtis.
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Juozas Stalinas sun
kiai sergąs širdies

PARYŽIUS, rūgs. 7. —Laik
raštis La Peuple iš artimų ve
lionio Lenino draugų gavo ži- 
,nių, kad Rusijos diktatorius 
Juozas Stalinas sunkiai susir
gęs širdies ligo. Apie jo kritiš
ką padėtį yra slepiama, kad 
opozicija neiššauktų civilio ka
ro Rusijoj.

Stalinas taip sunkiai sergąs, 
jog laukiama jo mirties. Delei 
to Stalino padėjėjai ir suskato 
visu griežtumu smaugti ir žu
dyti opoziciją, tikslu ją tiek su
silpninti, kad ji butų per silp
na pastverti valdžią, jei Stali
nas mirtų.

New York pardavi 
nės pieną .

NgW YORK, rūgs. 7.- 
turioms didelėms pieninėms pa
kėlus pieno kainą po 1c ant 
kvortos, miestas atidarė pieno 
išdalinimo punktus, kur pienas 
bus. pardavinėjamas po 11 c 
kvortą, o biednuom’enei ir 
8c kvortą. Pieno trustas 
pardavinėja pieną po 16c. 
14c kvortą:

už 
po 
gi 
ir

Banditai užmušė 4 
žmones

OAXACA, Meksikoj, r. 4.— 
—Banditų gauja užpuolė šį mies
tą, nušovė du armjios kapito
nus, korporalą ir banko darbi
ninką, išplėšė banką, geležin
kelio stotį ir daugelį sankrovų. 
Taipjau sudegino visus teismo 
ir viešuosius rekordus.

MADRIDAS, rūgs. 7 —Dar
bo tritbunolas nusprendė, kad 
samdytojai turi apmokėti už tą 
laiką, kurį darbinihkai sugaišo 
laike spalio mėn., 1934 m. į su
kilimo. Turi apmokėti ir tiems 
darbininkams, kurie liko pašalin
ti iš darbo delei jų politinių pa
žiūrų.

WASHINGTON, rūgs. 7. — 
Prezidentas Roosevęltas užva 
kar kalbėdamas per radio visai 
šaliai prižadėjo darbus visiems 
nukentėjusiems nuo sausros 
ūkininkam. Taipgi priždėjo vy
kinti labai platų žemdirbystės 
gerinimo, žemes taupimo ir pot
vynių kontrolės programą. Taip
jau užtikriųb šelpimą bedarbių 
“iki visi darbininkai turės pa
dorius darbus privatinėse, įmo
nėse”.

Fašistai suokalbiau- 
ją nuversti Fran- 

ci jos; valdžią
PARYŽIUS, rūgs. 7.— Komu

nistų laikraštis Humanite rašo, 
kad fašistinės organizacijos 
Croix de Feu vadas pulk.'Fran- 
cois de la Rocųue organizuojąs 
fašistinį perversmą tikslu nu 
versti socialisto premiero Leon 
Blum valdžią.

Pasak laikraščio, Rocąue slap
tame pasitarime 30 apygardų 
viršininkų paruošęs planus civi
liam karui Francijoj.

Kun. Coughlin vėl 
šmeižia prezidentą 

Rooseveltą
CHICAGO. — Fašistuojantis 

“radio” kun. Coughlin iš Dėt? 
roit, užvakar kalbėjo dideliai 
miniais Riverview parke, vėl 
visaip šmeiždamas prezidentą 
Rooseveltą. Bet šį kartą jau 
nesikoliojo “melagium’ “ap
gaviku”. Matyt, Vatikano su 
draudimas kiek paveikė, nors 
kunigas ir bandė tikrinti, kad 
Vatikano sudraudimas esąs 
“melas”.

Chicagietis lietuvis 
užmuštas automo

bilio nelaimėj

LITCHFIELD, Minn., rūgs 
4.—Buvęs darbiečių senatorius: 
Magus Johnson* kuris šiemet 
jau antrą sykį serga plaučių už
degimu, jau tiek pagerėjo, kad 
jau paliuta teikti jam deguonį.

SEVILLE, rūgs. 7. — Mėlin- 
marškinė Ispanijos Falanxo (fa
šistų) milicija paskelbė savo 
fašistinį programą,- ir jį pri
imti privertė sukilėlių vadą gen. 
Franco.

Fašistinis programas numato 
panaikinimą kapitalistinės sis
temos, nacionalizavimą visų vi
suomenės aptarnavimo įmonių, 
nusavinimą dvarų ir suvalsty- 
binimą bažnyčios.

Delei šio paskelbimo fašisti
nio programo milįtaristai yra 
labai nusigandę, nes jis numa 
to daug didesnes reformas, ne
gu tos reformos, kurias vykino 
valdžia, prieš kurią militaristai 
sukilo. .. . ■ i- W ĮW|W|

Dvarininkai atvirai kurstė su
mišimus, tikslu iššaukti fašisti
nį sukilimą. Bet dabar ir fa
šistai pasisakė už įkūrimą sin- 
dikalistinės valstybės ir atėmi
mą visų dvarų, kurie butų pa
vesti valstijoms.

Patys militaristai dabar ne
bežino ką su fašistais daryti. 
Pašalinti juos iš sukilėlių eilių 
nedrysta, bet bijosi ir juos pa
likti, nes ilgainiui jie gali uŽ-| 
kariąųtį vįąus sukilėlius. Gen. 
Franco, nuiriatė didėjanti pavo
jų ir buvo pradėjęs organizuoti i 
nepolitinę “nacionalę t miliciją” 
bet nesuspėjo.

Amerikiečiai irgi yra susido
mėję fašistų programų, nes fa
šistai numato nacionalizavimą 
visuomenės aptarnavimo įmo
nių. Apie atlyginimą už nacio
nalizuotas įmones nekalbama, 
o tuo tarpu tarp amerikiečių 
yra įdėję $60,000,000 į Ispani
jos telefonus.

Dvarininkams už nusavintus 
dvarus siūlomas mažiausiai ga
limas atlyginimas. Bet tik už 
tokius, kurie yra teisėtai įgyti. 
O įgyti neteisėtai, pasigrobimo 
keliu, negalės gauti jokio atly
ginimo. Veik visi gi dvarai 
ir yra įsigyti pasigrobimo ke
liu, dar iš viduržemio laikų.

Kaip išrodo, militaristai ir 
dvarininkai labai skaudžiai ap
sigaus su fašistais ir bėgę nuo 
vilko pasijus užbėgę ant meš
kos. ,

CHICAGO. Chicagietis lietu
vis Juozas Kosminskas, 23 m., 
liko mirtinai sužeistas auto
mobiliui susidūrus su troku tie j 
Boswell, Ind.

TOPEKĄ, Kas., rūgs. 7. — 
Kapsas susilaukė naujos karš
čių^ bangos ir čia karštis vėl 
pasiekė 106 laipsnius. Visoj 
Kansas valstijoj dideli karščiai 
tęsiasi jau du mėnesiai, su tik 
kelių dienų pertrauka.

>»

Ispanijos valdžios milicija atsiėmė Talave 
ra ir nuvijo sukilėlius 15 mylių. Taipjau 

pasidavusi ir Alcatraz tvirtovė

Nulinčiavo negrų
\

D ALTON, Ga., rūgs. 7. — 
Goveda užpuolė Whitefįeld kaun
tės kalėjimą, pastvėrė 21 m. 
negrą, kuris buvo kaltinamas 
kėsinęsis išgėdinti baltą mote 
rį ir jį nulinčiavo.

MADRIDAS, rūgs. 7. — 
Tvirtinama, kad Ispanijos lo- 
jalė milicija aplaikė sprendžia
mą pergalę ant sukilėlių, kada 
geriausia sukilėlių armija — 
maurai ir svetimšalių legionie
riai—po labai smarkaus mūšio 
liko sumušti Talavera de la Rei
ną sektore ir nuvaryti toli at
gal.

Talavera yra apie 70 mylių 
atstume į pietvakarius nuo Mad
rido. Ir lojalistai ne tik atsi
ėmė miestą, bet nuvarė sukilė
lius net 15 mylių atgal.

čia buvo pavojingiausią Mad
ridu! vieta, nes iš Talavera at
sidarė platus sukilėliams kelias 
į Madridą, kuris iš šios pusės 
neturėjo jokios apsaugos.

Spėjama, kad čia lojalistų ap
lankytoji pergalė pašalina ilgam 
laikui, o gal ir ant visados, pa- 
vojų pačiam Madridui. skubiai 
į Talavera liko pasiųsta nauja 
milicija pavaduoti pavargusią 
nuo ilgos kovos laimėjusių per
galę miliciją. -4%

’ Tikimąsi, kad dabar lojaliu 
tai galės sukilėlius išvaryti ir 
iš viso Tagus klonio.

Alcatraz tvirtovė pasidavė?
Madride gauta oficialiai dar 

nepatvirtintų žinių, kad Alcat
raz tvirtovė, prie Toledo mies
to, į pietvakarius nuo Madrido, 
taipjau pasidavė lojalistams. 
Toj tvirtovėj buvo užsidariusios 
stiprios sukilėlių jėgos, kurios 
nors ir apsuptos, drąsiai laikėsi 
44 dienas.

Sukilėliai buvo priversti pa
siduoti, kai artilerija sugriovė 
šiaurinę senovinės tvirtovės 
sieną ir lojalistai įsibriovė j pa
čią tvirtovę.

Jei ta žinia pasitvirtins, tai 
taipjau bus svarbi lojalistų per
galė, nes paėmus tvirtovę pa- 
siliuosuos daug lojalių kareivių, 
kurie dabar galės vykti į kitus 
frontus kovot sukilėlius.

Dabar lojalistai veikiausia, 
stengsis paimti Oviedo, šiauri
nėj Ispanijoj, kad palįuosuoti 
kovai kituose frontuose 20,000 
užgrūdintų Asturijos angliška 
šių, kurie dabar laiko tą mies- 
tą apsupę.
Išsprogdino sukilėlius

Gautomis Madride
fašistų kolumna liko išžudyta 
ties Granada, kai patrolius lo
jalistų milicijos, vadovaujamas 
19 metų jaunuolio Francisco 
Garcia, dinamitų ją išsprogdino 
ant tilto. Išlikę gyvi sukilė
liai liko išžudyti rankinėmis gra
natomis. Bet kovoj liko mir
tinai suženstas ir pats didvyris 
Garcia. Jis pasimirė Malagos 
ligoninėj.

Išžudyti sukilėliai ėjo iš Gre
nados sustiprinti
gulusius sukilėlius. Patrolius 
perėjo per sukilėlių eiles ir pa
dėjo dinamitą po visu* tiltu. Ka- 

, kada sukilėliai užėjo ant tilto, 
> jis liko ūmai išsprogdintas į ši* 
. pulius.
, Laikantys Malagą lojalistai 

padarė kelis puolimus ir atėmė 
kelias fortifikacijas iš miestą 
apsupusių sukilėlių.

Japonai areštuoja | 
korėjiečius j

LONDONAS, rūgs. 7. —Gau 
tomis iš Tokio žinįomis, japonai 
Korėjoj areštavo 100 korėjiečių 
nacionalistų, kuriuos nužiūrima 
suokalbiavus paskelbti nepri
klausomą Korėją.

Iš Malorca salos, Bolearų sa
lyne, kurią lojalistai paėmė, li
ko atgabenta 4,000 negrų ko
voti sukilėlius.

Besiartinant šaltesniam orui, 
savanorių moterų pulkai pra
dėjo gaminti kovojantiems mi
licininkams šiltesnius drabu
žius.

Socialistų vadui Largo Cabal- 
lero sudarius naują valdžią, ko
vojančios milicijos ūpas pagerė
jo ir padidėjo pasitikėjimas val
džia. Kovotojai pilnai pasitiki 
Caballero, taipjau labiau pasiti
ki ir paskirtam naujm centra
linės Ispanijos komanduoto  j ui 
gen. Jose Asensio.
Sukilėliai eina ant San Sebastian

HENDAYE, Francijoj, rūgs. 
7.—Paėmę Irun, sukilėliai viso
mis jėgomis dabar veržiasi lin
kui San Sebastian. Jie bando 
apsupti miestą. Lojalistai, kurių 
gal desėtkas tūkstančių žuvo 
kovoj už Irun, jėgos nėra labai 
didelės ir nemanoma, kad jie 
prieš tvirtesnius sukilėlius į- 
steųgs ilgai laikytis.

Francija laikysis ne 
utraliai linkui 

Ispanijos
PARYŽIUS, rūgs. 7. — Ne

žiūrint griežto komunistų rei
kalavimo, kad Francija padėtų 
ginklais Ispanijos valdžiai ir 
grūmojimo generaliniu streiku, 
jei tas komunistų reikalavimas 
nebus išpildytas, premieras 
Leon Blum paskelbė ,kad Fran
cija ir toliau vistiek laikysis 
griežto neutraliteto linkui Is
panijos.

Tą nusistatymą Blum pakar
tojo ir dideliame socialistų su
sirinkime, nes ir daugelis so
cialistų reikalauja gelbėti Ispa
nijos valdžią.

Blum pareiškė, kad Francija 
negali laužyti pasirašytą sutar 
tį, kurią ji pati pašildė. Jis 
taipjau sako, kad ir visos kitos 
pasirašiusios sutartį Europos 
valstybės ją pildo ir laikosi pil
no neutraliteto.

ant tilto 
žiniomis. Anglijos darbininkai 

reikalauja padėti 
Ispanijai

LONDONAS, rūgs. 7. —Ang
lijos unijų kongrese iškilo rei
kalavimas, kad Anglija atsiža
dėtų neutraliteto ir aktyviai pa
dėtų Ispanijos valdžiai nugalė
ti sukilėlius, nes kitos valstybės 
vistiek nepaliauja ginklavusios 
sukilėlius.

Malagą ap-

ROCKFORD, III., rūgs. 7. — 
Nušokęs už kelio automobilius 
užvažiavo ant už 25 pėdų nuo 
kelio buvusios Šėtros ir joje 
užmušė miegojusią Mrs. De Fe- 
da, 39 m., motiną 9 vaikų. Jos 
vyras 
tas. 
tas.

taipjau sunkiai sužeis 
Automobilistas areštuo-

4 užmušti automobily
CHICAGO.— Turbut vairuo

tojui užmigus, automobilis nu
šoko nuo kelio, nuvertė 
grafo stulpą ir atsimušė 
mentinį tiltą ant US 20 
ties WoodviHe, O. Keturi 
nės liko vietoj užmušti 
sunkiai sužeisti.

tele- 
į ce- 
kelio 
žmo- 
ir 3
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nuotykis buvo, kad 
kita organizacija lik- 
del stokos turto. Nors

RugsSjo 9 d. pp. F. Bulaw 
ir M. Tufutis vyksta vėl į De

Rugsėjo 2 d. inusų darbuo
tojas Senas Petras-Martinkai- 
tis, buvo išvykęs į Gary. Padir-

NATHAN
KANTER

'i
*

* '“"'irįREDDENED 
•3 .EYES ...

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tek: — Hyde Park 3895

Marė Kraučiunienė, Chicago, 
Illinois.

Mare Valantiene, Springfield, 
Illinois.

ŠIANDIE CHICAGOS LIE
TUVIŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:80 v. vak.
TEL. HARRISON 0t51

Karolio vairo vert. EZO-
PASAKOS. Liudo Giros

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuve

rugsėjo 12 d.; čia prisieis 
pabtiti ilgeshį laiką.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

Šiandien įvyksta mėnesinis 
Draugijos susirinkimas, Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St. Pradžia 7:30 vaka
ro. •

Phone Monroe 8377
S. M. SKUDAS

718 West 18th? Street
, 4“ M »'■ L- . . t/' < aw ’ • » . »

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue

A* MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

L J. ZOLP
1646 West 46th Street

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street

EŽERSKIS IR SŪNŪS
Tel. Pullman 5703

Phone Cicero 2109Cičero

DE KALB, ILL.NARIU AMŽIUS
Apdraudos kompanijų yra 

apskaičiuota, kad 32 metų na
rio turtas organizacijoje susi
dedąs iš $6 pasiekia $43, kai 
nariui sukanka 50 metų am
žiaus. Kitaip sakant, jeigu or
ganizacija turi tūkstantį narių, 
narių vidutiniškas amžius yra 
32 metai, o organizacijos turtas 
$6,000, tai tokios organizacijos 
turtas lyginasi tai organizaci
jai, kurios narių skaičius yra 
tukstantis, vidutiniškas amžius 
50 metų, o turtas $44,000.

Aišku, kad didžiausias orga
nizacijos turtas, — tai jaunas’ 
narių amžius. Kiekvienai pa
šalpos organizacijai tas yra 
svarbu, kad galėtų įtraukti 
kiek galima daugiau jaunimo į 
savo eiles ir tuo budu pajau
nintų narių aplamą amžių. Chi
cagos Lietuvių Draugija kaip 
tik tuo daugiausia yra susido
mėjusi, kad daugintų organiza
cijos narių skaičių jaunais na
riais. šiandien Chicagos Lietu
vių Draugija turi arti astuo
nių šimtų čiagimių lietuvių. 
Nors skaičius nemažas, bet dar 
•toli gražu negana. Būtinai tu
rim jaunų lietuvių skaičių pa
dvigubinti.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių vidutiniškas amžius' 'yr&' 
36‘/2, gavus dar bent tūkstantį 
jaunų lietuvių vidutiniškas na
rių amžius pasidarytų gana 
jaunas, organizacija savo gyve
nimui padėtų uolos pagrindus. 
Aišku kaip diena, kad organi
zacijos. kurios nesugeba įtrauk
ti jaunimą, neįstengia savo na
rių vidutinišką amžių jauninti. 
Gyvenimas tokių organizacijų 
darosi ne vien miglotas, bet 
kantu beviltis.

Dabar laikai jau ne 20-25 at
gal. Tada buvome jauni, svei
ki, retai kada sirgome, o mir- 
lis musų gyvenime buvo retas 
svečias, šiuos žodžius rašan
čiam, 24 metai atgal prisiėjo 
būti trijų organizacijų sekreto-’; 
riunii, per tris organizacijas, 
vienų metų buvyj turėjome še-t 
šis ligonius, o mirimo nei Vie
no. Visoje lietuviškoje Chicago- 
je turėjome du lietuvius gra- 
borius, tarp jųdviejų ėjo dide
lės varžytinės dėl biznio, lies 
skurdų gyvenimą darė, šian
dien Chicagoj e turime, tur būt, 
dėl tokio pat skaičiaus lietuvių 
net penkioliką lietuviškų laido
jimo įstaigų. Visi laidotuvių 
direktoriai gražiai sugyvena, 
biznio visiems užtenka.

Vadinasi, 20-25 metai atgal 
buvo musų gyvumo, sveikatos 
amžius.

Retas 
viena ar 
viduotųsi
mokesčiai buvo gana maži, bet 
užteko padengti būtinas išlai
das, kadangi sirgimų buvo ma
žai, o mirimų kaip ir nebuvo. 
Jeigu bent kuri organizacija 
sunyko dėl stokos finansų, tai 
buvo atliktas nesąžiningumo 
aktas iš valdybos arba kai ku
rių komisijų pusės. Bet šian
dien visai kas kita musų na
rių amžius yra tam kaltas.

šiandien mes turim ieškoti 
tokių pat jaunų, gyvų jėgų kaip 
kad mes patys buvome prieš 
20-25 metus, tokių jėgų mes 
galime rasti tiktai musų jauni
me. šimtai tėvų ir motinų pri
klauso Chicagos Lietuvių Drau
gi jon, visų jų yra būtina parei

ga, savo vaikus, jauną kartą, 
įrašyti bei kalbinti įsirašyti 
Draugijon, tuo pajauninsime 
amžių .musų organizacijos na
rių. Jauiias narių amžius, tai [Kalb, kad galėtų baigti pradė- 
grynas organizacijos turtas, r-u:
musų visų būtinas darbas to 
brangaus turto į savo organi
zacijos eiles kuodaugiausia ieš
koti.

tą darbą — organizavimą Chi
cagos Lietuvių Draugijos sky
riaus, būtent, DeKalbos Lietu
vių Kultūros Draugijos, šešta
dienio vakare, tai yra rugsėjo 
12 d., įvyksta Chicagos Lietu
vių Draugijos narių susirinki
mas DeKalboje, kad įkurtų De 
Kalbos Lietuvių Kultūros Drau
giją. šioj ceremonijoj, tai yra 
DeKalbos Lietuvių Kultūros 
Draugijos įkūrime, dalyvaus žy
mių svečių iš Chicagos — ar
tistas Vytautas Turutis su sa
vo grupe duos įdomų progra
mą naujos organizacijos įkūri
mo metu; taipgi dalyvaus Dr. 
A. Montvidas, bus ir keli kiti 
viršininkai iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos centro.

NAUJIENOS, Chicago, HL _ ;..........
tį Ezoiią ir jo pasakas. 268 
pusi. Kaina Lt. 3,—. Tai tikrai 
įsidėmėtinas leidinys pasakų li
teratūroje. Pasakos, ne tik įdo
mios, bet ir tikrai pamokinan
čios. Tai graži dovanėlė musų 
jaunimui.

2. Vytautas Bičiūnas, LIAU
DIES TEATRAS. Mėgėjams, 
režisieriams, vaidintojams, ad
ministratoriams ir šiaip scenos 
rengėjams; 336 pusi. Kaina Lt. 
3,50.

Tai labai praktiškas iliustruo
tas vadovėlis scenos mėgėjams. 
Jame yra labai daug praktiškų 
dalykų: Kaip vaidinti, veikalo 
pasirinkimas, balsas ir tartis, 
scena ir jos įrengimas, dekora
cijos, šviesa, baldai, butaforija, 
scenos efektai, grimas vaidinto
jo drabužiai ir t. t. Tai vienin
telis musų literatūroje toks va
dovėlis.

3. V. Braziulevičnis, AUGILA 
NĖBRENDILA. Vieno veiksmo 
komedija. Liaudies teatro Nr. 
1. Sakalo leid. Kaina Lt. 1,—.

Šiuo scenos veikalėliu Saka
las pradeda leisti
Teatro” veikalų seriją. Toje se
rijoje bUs leidžiami populiarus, 
lehg^ai pastatomi, rimti ir vi
sais atžvilgiais liaudies teatrui 
tinkami, įvairių žanrų scenos 
veikalai. Prieš leidžiant dar bus 
Visi tie veikalai tam tikro tea
tralų kolektyvo patikrinti.

4. Danas Pumputis, ŽEMĖS 
PROTESTAS. Pirmosios brikos 
knygos. Kaina Lt. 2,—.

Naujo autoriaus, debiutanto, 
vertas dėmesio poezijos rinki
nys.

5. Liūne Janušytė, VAŽIUO-

| bėjęs čia porą dienų grįžo su 
glėbjU gerų rėžultatų Chicagos 
LietUvitj Draugijai. Jo Sėkmin
gai dafbUdt'ei daug pkdejo vie- 

.tos žymus veikėjai: p-nia Pro- 
kurotiehė, p. Ghakey ir Stepo- 

I naitis. Atrodo; kad čia skait- 
ilinga Gary Kultūros LiHtivių 
Kultūros Draugija iš narių Chi
cagos Lietuvių Draugijos — 
tikrai bus įkurta.

Senas Petras nusitaręs vykti 
į Gary sėkmingai darbą baigti 

jam

Rugsėjo 8 d. geriąs Petras- 
Martinkaitis pradės darbuotis 
Auroroje, čia jam, tūr būt, dau
ginusia padės pp. Pociai, p. 
Daugint ir kai kurie kiti; Kaip 
musų' nuoširdžiam darbuotojui 
Sčnatn Petrui čia seksis, suži
nosime vėliau.

MELROSE PARK
................ -..... . /

P-has Alex Ambrazevičius 
dirba išsijuosęs Meirosė PUrkj 
Maywood ir Bellwood mieste
liuose. Visi trys miesteliai yra 
prie daikto. Kaip jam čia dar
bas sekasi, dar nepatyrėme.

JAM. Jumoristiški feljetonai. 
Sakalas. 192 pusi. Kaina Lt. 
2,—. ši autorė musų skaityto
jams yra jau pažįstami iš jos 
pirmo rinkinio “Ant ko ir pa- 
sinašau”, kuris pernai vasarą 
turėjo didelį pasisekimą. Atito
lę tikrai gabi feljetonistė ir 
šiame naujame feljetonų rinki
ny labai gyvai, įdomiai ir ju- 
moristiškai piešia musų kasdie
ninį gyvenimą ir visuomenines 
ydas.

6. Kaz. Papėčkio redag. DU 
VARDAI GRANITE. Poezijos 
antologija apie Darių ir Girėną. 
Įvado žodį parašė Liudaš Gira. 
Sakalas. 64 pusi. Kaina Lt. 1,50. 
Drąsusis musų karžygių žygis 
ir jų tragiškoji mirtis susilau
kė atbalsio ir musų grožinėje 
literatūroje, ypač poezijoje, ku
ri yra jautriausia tam, kuo tau
ta gyvena, džiaugiasi ir kuo 
gedi. Sakalas ir išleido šią po
ezijos antologiją, kad visuome
nė galėtų drauge su musų po
etais pajusti tą skaudžią musų 
tautos tragediją.

RECOMMENDEC į 
EOR 40 YFAOf

756 West 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

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

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. .6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Chicagos Lietuvių Draugija 
turi didelį skaičių žymių dar
buotojų, šiame skaičiuje žymią 
rolę vaidina Senas Petras-Mar- 
tinkaitis. Jis pradėjo sėkmingą 
organizavimo darbą Gary lietu
vių i Chicagos Lietuvių Drau
giją, kad čia galėtų įkurti Gary 
Lietuvių Kultūros Draugiją. 
Taipgi jis nusitaręs būtinai 
įkurti Auroros Lietuvių Kultū
ros Draugiją. Gero jam pasise
kimo.

Rugsėjo 2 d. musų darbuo
tojas p. F. Bulaw pradėjo dar
buotis Indiana Harbor ir East 
Chicagoj. Darbas eina gana sėk
mingai. Sėkmingam p. Bulovo 
darbui daug padeda žymi India
na Harbor darbuotoja ir Chi
cagos Lietuvių Draugijos narė, 
p-nia Anria ValaVit*iAi(£TF. Bu- 
law čia griežtai nusitaręs, vie
tos darbuotojų padedamas, įkur
ti Indiana Harbor Lietuvių Kul
tūros Draugiją iš Chicagos Lie
tuvių Draugijos narių.

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgiu Gaminimo Kn®
* t ” ' ■

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLlNG

VIENU METU SENUMO.

s

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
' Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų. 
Ofiso Tėt: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v.'vak. Nedėlioj pagal sutartį.

PO
red. Antras pataisytas ir per
redaguotas leidiirtįsi švietimo 
Ministerijos pripažintas tinka
mu visų mokykliį*.? knygynams. 
Gausiai iliustruotas pirmojo lei
dimo ir naujomiš| graf. Totle- 
benaitės iliustracijomis..Gate 
knygos įdėtas rašinys apie pa

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Engleyrood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSIC1AN IR 
OBSTĘTRICIAN 

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

ir nuo 7 iki '9 vai. vakaro.
--------------------------- ----------iM--------------------------------------------

Mrs. Anelia" K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe‘ Avė;'Tel.' Yardsr 2510"

Kiti Lietuviai Daktarai.

32 6 S. S TAT K ST.
Opposite Pavis Store, 2d J-loor

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

aMbulance patarnavimas diena IR NAKTL
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

1410 South 49th Court

Phone Yards 1188

Phone Lafayette 8572

Phone Boulevard 4189

a: PETKUS

Phone Canal 6174

Phones Boulevard 5208-841^

10731 S. Michigan Avė.

LACHAWICZ ir SŪNUS
Ž314 West 23rd Place Phones Ganai 2515—-Cicero 5927

J. F. EUDEIKIS
4605-bįr S. Hermitage Avenue Phones Yards 17414742 
Brightoh Park Skyrius, 4447 Š. Fairfield, 
■ ................... .. ' ■ ■ --------------- ■■■■■■ r-, . , ____!

Laf. 0727

Si G LACHAVICZ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

uOfisas-rtr Rezidencija. *
- —- -Holstcd- -S t* --

> f CHICAGO, ILL. f 
;—rUJ----- -

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

TeL Virginia 1116. 
Valandos: 1—3;, 7—-8:30 p, p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West ?5th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

. Rez. 6609 ŠO. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vak: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St.
Tel. Hemlock 5998.

t

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8popfetų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

ir



KĄ ŽMONES MANO

yra pasiren

Krautuvėms ir Pečiais šildomiems Namams

GASO ŠILUMA

THE PEOPLES

Sacerdos

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Pora dolerių vaikinui pasili

DYKAI
Jos. F. Sudrik

BUDRIK
Furniture Mart

Bruno

Motors Simfonijos
Orkestras susideda

Šiandien Stęponavi 
čiai pradeda naują 
radio programa

Kaip žuvis be van
dens^ taip geras 
lietuvis^ “Naujie
nų” neturėtų būti.

Penktadienį, rugsėjo 4 dieną, 
mirė ligoninėj Ann Riordan 7 
metų, 5815 So. Union avenue, 
dėl užsinuodijimo švynu. Mer
gaitės tėvas paaiškino, kad nuo 
to laiko, kai jo duktė pradėjo 
vaikštinėti, ji vis laižydavusi 
malevą žaislų, kuriuos gaudavo.

General Motors 
Radio Koncertas

Siuskit money orde 
rį arba čekį —

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

• Kokia jūsų šilumos problemą nebūtų gaso var
tojimas tai išriš. Laisvas prižiūrėjimas ir švara 
gaso šiluma pašalina seno budo šildymosi ru
pesnius. Prašykit įrodymų apie gaso šilumą. Pri- 
siųskite žemiau talpinamą kuponą.

Taupyti apsimoka 
bent kai kada

ir kiekvienos ypatos apdrausti iki $5,000.00 
Duodame paskolas ant 1-mų Morgičių

7 vai. Nedėlioj W. C. F. L. 
šaunus programas su didele 
orkestrą. 5 vai. vakare Pa- 
nedėlį W. A. A. F. ir Pėt- 
nyčioms.

NAUJIENOS 
1739 So. 

Hdttod Si* 
thtcago
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Dono Kazokų vyrų chorą.
Koncertas prasidės 10 vai. v. 

ir tęsis iki 11 valandai. Persi
duos NBC tinklu o taip pat ir 
per kitų bendrovių radio tink
lus.—Rep. x-y.

P-niai Emmai Bainer, savi
ninkei alinės adresu 3500 North 
Clark, kažinkas sušuko: “žiū
rėk kas atsitiko gatvėj!**

Moteris, palikusi barą, nusi
skubino prie durų. Gatvėj ji 
nieko nepastebėjo. Tačiau, kai

The Circulating 
Heater

To prašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

Carnegie Hali, New York 
Rugsėjo 13 d. vėl pradeda veik
ti General 
orkestras.
iš apie 70 įvairių instrumentų. 
Vadovauja žymitfs dirigentas 
Erno Rapee.

To orkestro nusistatymas yra 
duoti muziką mėgstančią jai pub
likai pasaulio kompozitorių kū
rybos perlus, o šiais metais tą 
savo nusistatymą

Ves kovą prieš 
trustus

Rugsėjo 9 dieną Vincentas 
Liutkus, 2230 Blue Island avė., 
tavem biznierius, ir jaunuolis 
Petras Paliulis, 2300 So. Cice
ro avenue, išvažiuoja abudu į 
Los Angeles, California, atosto
goms pas švogerį, seną chica- 
gietį, p-ną Tupikaitį, kuris dau
gelį metų užlaikė West Pull- 
mane aptieką.

Abudu p. Tupikaičio giminai
čiai, pp. Liutkus ir Paliulis, ma
no paviešėti kiek ilgiai# sau 
lėtoj Kalifornijoj, pakvėpuoti 
skaniu apelsinų oru, išsimaudy
ti saulės spinduliuose ir turėti 
good time.—Senas Petras.

Pečiai 
su po

Wm. Liutkus ir Pet 
Paliulis išvažiuoja 

atostogoms

GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
Telephone WABash 6000

Juknis, amatu kriaučius, kai 
kada padūdavęs p. Pociui pri
žiūrėti alinę, šiomis dienomis 
išvažiavo į Hines ligoninę, Hi- 
nes, III.

Prieš kiek laiko žinomi muzi- 
kai Steponavičiai—Kazys, Ane
lė ir Jurgis—pradėjo duoti ra
dio programus iš WSBG sto
ties, 1210 kilocycles, kas tre
čiadienį, 9:30 vai. vakare.

Tie programai greitu laiku 
susilaukė tokio pasisekimo ir 
publikos pritarimo, kad Stepo-, 
navičiai nusitarė duoti dar vie
ną programą savaitėj— kas an
tradienį, iš tos pačios stoties, 
taipjau 9:30 vai. vakare.

Šie programai prasideda nuo 
šio vakaro ir nuo dabar Stepo-

sugrįžo atgal, tai pamatė, kad 
jau spėjo žūti $3,000, kuriuos 
ji buvo išsiėmusi iš banko sta- 
kui pirktis ir kuriuos pasidėjo 
už baro. Kol moteris ieškojo 
“aksidento” žiūrėdama į gatvę, 
vagilis spėjo apsidirbti su jos 
pinigais ir pasprukti.

Grįždamas į Washingtoną iš 
karo ministerio Derno laidotu
vių, vyriausias šalies prokuro
ras Homer S. Cummings susto
jo Chicagoj.

Tarp kitko jis paaiškino re
porteriams apie kovą su trus- 
tais, kurią dabar jo vadovauja 
mas departamentas veda.

Esą, NRA kodai buvo panai
kinti. Bet kompanijos nesiliovė 
fiksavusios kainas. Jeigu btfvc 
priešingi šalies konstitucijai 
NRA kodai, kurie stengėsi re
guliuoti kainas visos šalies ge
rovei, tai kodėl turi būti leidžia
ma trustams suokalbiauti kainų 
reikalu, kad iš to pelnytis vien 
sau.

18 G. APIELINKĖ.— P-nia 
Dermontienė, gyvenanti 18 gat
vės apielinkėj, užsinuodija. Mo
teriškė nuvežta į ligoninę. Li
gonė sveiksta.

DAINUOS RADIO GRANA
DIERIAI IR KITI

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

gęs net papildyti ir jaunųjų ar
tistų kūrybos vaisiais, t. y. su
teikti radio publikai galymybę 
pasiklausyti jų dainos ir muzi
kos, jiems patiems perstatant.

Gi atidarant taip vadinamo 
“Sunday Nights at Carnegie 
Hali”, arba sekmadienio vaka
rų Carnegie Salėje serijos, rtfg 
sėjo 13 d; orkestras ir Mr. Ra
pee, žada duoti ir Albertą Spal 
dingą smuikininką ir pianistą 
ir Harold Bauer, o tai pasauli
niai žinomi muzikos žmones. Ki
tą sekmadienį be to dar turėsi
me progos išgirsti pagarsėjusius

Teisėjas Frank M. Padden už 
greitą važiavimą paskyrė baus
mės $10 Morris Brown’ūi 23 
metų, 729 So. Kenilworth avė.

Brown išsitraukė maišiuką ir 
pradėjo skaityti pinigus, susi
dėjusius iš centų, nikelių ir de
šimtukų.

Suintriguotas, teisėjas užklau
sė Browno, kur jis gavo tiek 
daug smulkučių.

Brown paaiškino, kad jis juos 
taupinęs juodai dienai.

Teisėjui taip patiko taupumo 
idėja, kad jis numušė bausmę 
Brownui 20 nuošimčių, reiškia, 
liepė užmokėti tik $8 vietoj

šiandie 7-tą valandą vakare 
Peoples rakandų bendrovė ren 
gia nepaprastai gražų ir įdomų 
radio programą, kurio išpildy
mui yra iržkviesti žymus dai
nininkai. Tarpe jų dalyvaus pa 
sižymėję radio Granadieriai, ku
rie savo harminingais balsais 
yra pavylioję visuomenę, šią 
kartą jie žada padainuoti daug 
naujų ir gražių dainelių.. Tar
puose bus rinktinos orkestrus 
muzikos, įdomių kalbų ir svar
bių pranešimų. Ypatingai išgir
site daug naudingų žinių apie 
pirkimą visokių namam reikme 
nų, nes šiomis dienomis Peoples 
krautuvėse eina rudeninio sezo
no didis išpardavimas, kame 
kiekvienam yra progos kas nors 
namams pasipirkti už numa
žintas kainas.—Rep.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Pastatome krautuvėje arba 
namuose, šitas kompaktinis, 
galingas šidytūvas padaro 
sveiką šilumą kai yra rei
kalas ir kur jos reikia.

Pats prisipildąs, Ši
lumos dalykas. Kas 
radiatorius pats pa
sidaro garo šilumą. 
Darome visokių mie-

Prašau prisiųsti smulkias žinias apie Circulating Heater ir 
Gasteam Radiator su apskaičiavimu kiek kainuotų man 
įsigyti.

navičiai duos kas savaitę du 
radio programus—kas antradiė* 
nį ir trečidienį, 9:30 Vai. vaka
re, iš WSBC stoties.

Kaip pirmesni, taip ir jų 
naujieji programai pasižymės di
deliu ...įvairumu, gražiomis dai
nomis ir ypatingomis, vaidini
mo formoje, teikiamomis žinio
mis. Ypač įdomus busiąs šio 
vakaro programas.—s.

Vardas ...
Antrašas
Miestas .
TelefonasPečiai s 

ners po

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

pos-rugpiučio mėnesio leidinį 
1934 metais. Ten ras straipsn; 
antrašte “Moderhiškoji Pamok- 
slija” ne bet kokio “pišoriaus”, 
o paties kunigo M. Krupavi
čiaus parašytą. Tame straips
nyje ir gvildenama šių laikų 
nusususių pamokslų klausimas 
Kunigas Krupavičius minėtame 
straipsnyje citavo vengrų kata
likų pamokslininką Tothą. Štai 
kas ten pasakyta:

“Musų žemėje — rašo To- 
thas — ir net visoje Europoje 
skamba nusiskundimai žmonių 
bėgimu nuo sakyklų. Seniau sa
kyklos musų bažnyčiose buvo 
galybė, galinti perreformuoti 
pasaulį. Dar neseniai apie pa
mokslus vienas vokiečių socia
listas išsireiškė taip: jie yra to
kia jėga, kuri gali iš pamatų 
išjudinti visą pasaulį. Jei nori
me būti patys sau atviri, ne- 
vingiodami turime prisipažinti, 
kad musų laikų pamokslai se
nesniųjų laikų pamokslų atžvil
giu yra tik mažų vaikų tauškė
jimas. Gal kas nustebs tokiu 
palyginimu, bet jame nėra per
dėjimo”. t

Tai, mat, kaip stovi moder
niškosios pamokslijos klausimas 
pirmaeilių katalikų vadų eilėse. 
Tas rodo, kad arba “Draugo” 
redaktorius nėra informuotas 
apie tos rųšies pamokslus, ar
ba jisai tyčia nutyli lietuvių 
kunigų menkos vertės lietu
viams sakomus pamokslus, ku
rie yra iŠ tikrųjų kaip tik ma
žų vaikų tauškėjimas. Ar tai 
nėra baisus musų kunigų ap
sileidimas, kad nieko neveikda
mi per savaitę laiko negali pri
sirengti sekmadieniui bent tin
kamą ir pamokinantį pamokslą 
pasakyti!

The Gasteam 
Radiator

L, M, NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Užsinuodijo švynu,
• M*mirė

Aš nesu “Draugo” skaityto
jas, bet per vieną pažįstamą su
žinojau, kad tame laikraštyje 
rugpjūčio 13 d. buvo rašyta pa
mokslų klausimu. Gavau tą 
“Draugo” numerį. Dalykas be
sąs įdomus. Mat, vienas protes
tantų dvasininkas New Yorke 
pareiškė, kad šių laikų pamoks
lai esą nususę ir todėl sveikiau 
butų paskelbti tokiems pamok
slams moratoriumą.

“Naujienos” tai minčiai pri
tarė pareikšdamos, kad lietuvių 
katalikų kunigų pamokslai yra 
dar prastesni, negu protestantų, 
nes musų kunigai yra mažiau 
apsišvietę už protestantų dvasi
ninkus.

“Draugas” čia iškilmingai ir 
autoritetingai prabilo. Girdi, 
“Naujienoms” kas tik katalikiš
ka ir lietuviška, tai ir negera. 
Girdi, pasakymas, kad lietuviai 
katalikai kunigai yra mažesnio 
mokslo už protestantų kunigus 
yra tokia nesąmonė, kokią tik 
Grigaitis tegali sugalvoti.

šiuo sykiu nesversime klausi
mo ar katalikų kunigai ar pro
testantų dvasininkai yra moky
tesni. čia tik pažiūrėsime, kaip 
stovi nusususių pamokslų klau
simas. “Draugui”, matyt, išro
do, kad tokio klausimo iš viso 
nėra, išrodo, kad “na šipke viso- 
spokoino”.

Ar iš tikrųjų taip yra?
Lai “Draugo’’ redaktorius pa

prašo kurio nors Chicagos ap- 
švietesnio lietuvio kunigo pa
skolinti jam “Tiesos Kelią”, 
Lietuvos kunigų laikraštį, lie-

Kur Geriau 
Taupyti Pinigus?
ŠAFETY VAULTS MOKA
BANKAI MOKA ........
PAŠTAS MOKA ...
MES MOKAME

1937 metų radios visų iš- 
dirbysčių išmainome seną 
radio ar piano.

Midget radios po

9.95

INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino; kad tas alus yra 
padarytas iŠ geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street z
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Skalbiama ir Prosinama
Mašina už $54.50

Žieminiai Pečiai

$19.50
Anglimis ir Ga-

*49.50
Alyva (Oil) Bur-

29.50
Gražus Bedroom Setai — 
Parlor Setai po .... $QQ

Padaryta operacija
MARQUETTE PARK.—Dan 

Griciui, savininkui tavernos 
Marųuette Parke, 69 gatvėj pa
daryta operacija praėjusį šeš
tadienį.—VBA.

Išvežtas į ligoninę 

BRIDGEPORTAS. -~

GERKIT TIK GERA ALUI

‘Draugo* išmanymas 
ir žinojimas

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas, 

Maudynes, Plumbingą 
—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovas So. Cenier Pliimb- 

ing and Heating 
Supply Co.

N. W. Corner 55th and 
State Streets

Visi telefonai! ATLANTIC 4290 
Atdara nuo, 7 y. ryto.subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

TUOJ
Informacijoms

Prisiųsk 
kuponą
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Suskaldė unijas
Pereitą šeštadienį įėjo galion Amerikos Darbo Fede

racijos vykdomosios tarybos nutarimas suspenduoti 10 
unijų, prisidėjusių prie vadinamo Industrinio Organi
zavimo Komiteto. Toms unijoms buvo duota mėnesis 
laiko “pasitaisyti”, atsimetant nuo komiteto, bet jos 
atsisakė vykdomosios tarybos reikalavimą pildyti.

Tokiu budu Amerikos Darbo Federacija tapo su
skaldyta. Suspenduotosios unijos turi daugiau, kaip mi- 
lioną narių, kas sudaro apie trečdalį visų Federacijos 
narių. A. D. Federacijos konvencija jas, žinoma, visai 
pašalins iš Federacijos.

Pašalintosios unijos, gal būt, steigs naują federaci
ją ir tuomet per metų metus eis kova tarp dviejų dide
lių darbininkų organizacijų, iki paaiškės, kuri jų galin
gesnė. Darbdaviai gali džiaugtis.

Galima nėkiek neabejoti, kad darbininkai ir valstie
čiai savanoriai, kurie kovoja Ispanijos respublikos gy
nėjų eilėse, tokių žvėriškų dalykų nedarys. Jeigu kas 
šitame! kare žiauriai elgiasi* tai, žinoma, daugiausia Af
rikos maurai, kuriuos fašistų generolai parsigabeno iŠ 
Maroko ispanams skersti!

Ispanijos valdžios šalininkams prikaišiojama ypa
tingai žiaurus apsiėjimas su bažnyčiomis ir jos tarnais 
— kunigais, vyskupais, minyškomis. Bet šitie kaltini
mai, matyt, irgi yra be galo perdėti. Tai galima numa
nyti iš to fakto, kad labai daug Ispanijos katalikų re
mia valdžią ir padeda ^ai kovoti prieš fašistus. Vienas 
uolus katalikų atstovas. Jose Aguirre, dabar įstojo ir į 
ministerių kabinetą. Štai ką apie jį rašo Chicagos “Tri
būne” korespondentas:

“ Baskų atstovas, Jose Aguirre, priklauso Bas
kų Nacionalistų partijai, kuri yra kuone agresin
gai rymiškai-katalikiška, ir jisai turi pilną kunigi
jos paramą toje srityje”.
Baskai tai — skirtinga nuo ispanų tautelė, gyve

nanti šiaur-rytiniame Ispanijos kampe, prie juros kran
to. Jų žemoje guli miestai Irun ir San Sebastian, dėl 
kurių pastaruoju laiku ėjo atkakliausi mūšiai tarpe su
kilėlių ir respublikos gynėjų. Baskai yra karšti katali
kai, Ir štai jų vadas, Jose Aguirre, su pilnu pritarimu 
kunigų toje provincijoje, įėjo į naująjį ministerių kabi
netą, kuris yra nusistatęs kovoti prieš fašistus iki pas- 
kutinosios.

Ar taip, butų pasielgęs katalikiškos partijos lyderis, 
jeigu butų tiesa, kad valdžios šalininkai, kaip fašistų 
agentai skelbia, “degina bažnyčias, žudo vyskupus, kry- 
žiavoją kunigus, kankina vienuoles ir karia už kojų 
mažus kūdikius”? •

Aišku, kad fašistų agitatoriai meluoja. Patys Ispa
nijos fašistai yra žvėrys, todėl jie bando savo žvėriškus 
darbus paslėpti, kaltindami savo priešus.

“sąmokslininkų”

jisai esąs “specialia Trockio 
agentas”, atsiųstas iŠ užsienio 
į sovietų Rusiją nužudyti Stali
ną!

Čia matome, kad sovietų 
teisme, kuris pasmerkė sušau
dymui 16
svarbiausias liudininkas , val
džios pusėje buvo provokato
rius. Jisai “liudijo” tą, ką jam 
buvo įsakiusi žvalgyba. Var
giai galima abejoti, kad ne ge
resni buvo ir kiti “parodymai” 
toje byloje.

VARGŠĖ KRUPSKAJA

Zinovjevo, Kamenevo ir Ko. 
bylos metu laikraščiuose buvo 
daug gandų apie Lenino našlę, 
kad ji protestavusi prieš tei
siamųjų pasmerkimą mirčiai ir 
kad sovietų valdžia ketinusi ją 
už tai ištremti. Vienoje žinioje 
buvo pranešta, kad Nadežda 
Nikolajevna Krupskaja prašiu-1 
si susimylėjimo nuteistiems,

bet komunistų partijos centro 
vykdomasis komitetas jos pra
šymą atmetęs.

Bet dabar telegrama iš Mask
vos sako, kad Krupskaja (Le- 
nintanė) parašiusi straipsnį 
“Pravdoje”, pilnai užgirdama 
Zinovjevo, Kamenevo ir kitų 
bolševikų “konspiratorių” su
šaudymą. Jos straipsnyje tarp 
ko ki*to esą tokių žodžių:

“Trockio-Zinov j evo-Kame- 
nevo žmogžudžių gauja vei
kė kartu su Vokietijos fašis
tais. štai kodėl visas kraštas 
vieningai reikalavo, kad tie 
pagedę šunes butų sušaudyti.

“Jie norėjo užmušti revo
liucijos širdį ir smegenis — 
Staliną. Todėl ta niekšų gau
ja turėjo būti sušaudyta.”
Iki šiol dar mums neteko 

girdėti tokio atsitikimo, kad ši
taip kalbėtų inteligentiška mo
teris, sulaukusi apie 70 metų 
amžiaus.

Didvyriška kova Apžvalga
Ispanijos fašistai pereitos savaitės gale laimėjo 

svarbią pergalę šiaurės fronte, paimdami miestą Irun, 
kuris guli paliai Franci jos sieną.

Respublikos milicija, susidedanti daugumoje iš ne
išlavintų ir menkai apginkluotų savanorių, gynė mies
tą per keletą savaičių, kovodama prieš Afrikos maurų 
ir svetimšalių legiono gaujas. Puolikai buvo daug ge
riau apginkluoti. Jie turėjo apščiai sunkios artilerijos, 
neišsemiamą išteklių rankinių granatų, tankus ir šar
vuotus automobilius; o iš oro jiems padėjo moderniški 
italų ir vokiečių karo aeroplanai.

Respublikos gynėjai pasitraukė iš Iruno tiktai ta
da, kai “išsibaigė jų amunicija” — taip sako Amerikos 
telegramų agentūros korespondentas. Miestas, kurį už
kariavo fašistiški banditai, yra paverstas griuvėsiais. 
Jo gatvės yra nuklotos lavonais ir pasriuvusios krauju.

Nežinia, ar Ispanijos liaudis stengs atmušti respub
likos priešus, kuriems dar iki šiol nepaliauja pristati- 
nėję ginklus Italijos, Vokietijos ir Portugalijos fašistai. 
Bet jeigu sukilėliai ir laimės šitą karą, tai jiems teks 
milžiniškas kapinynas, vietoje žydinčio krašto, kurio 
turtai užlaikė parazitiškas bajorų, kunigų ir karininkų 
minias.

Ispanijos liaudis yra pasiryžusi greičiau mirti, ne
gu išsižadėti savo laisvės.

ISPANIJOS KATALIKAS STO
JA UŽ RESPUBLIKĄ

Londono laikraštis “The News 
Chronicle” įdėjo pareiškimą, 
gautą telegrafu iš Madrido nuo 
Ispanijos advokatų sąjungos 
pirmininko, Angel Ossoris Gal-

“Žiaurumą” istorijos
Kaip kiekviename kare, taip ir pilietiniame, prie

šingos šalys stengiasi viena antrą diskredituoti pasau
lio akyse, skleisdamos žinias apie priešų “žiaurumus”. 
Dažnai tos žinios būną visai prasimanytos, kaip tai yra 
patirta iš Pasaulio karo laikų. Apie vokiečius, pavyz
džiui, tuomet buvo skelbiama, kad jie kankiną belais
vius, žudą visai ramius okupuotųjų sričių gyventojus ir 
atlieką kitokias baisenybes. Laikraščiai dėdavo net pa
veikslus, rodančius, kaip vokiečių kareiviai laiko, pa
smeigę ant durtuvų, mažus kūdikius.

Dabar visai panašios “žiaurumų” istorijos yra skel
biamos apie Ispanijos vidujinį karą. Daugiausia jos ei
na iš fašistiškų sukilėlių lizdų ir jų agentūrų.

Negalima nuneigti, kad toje kruvinoje kovoje yra 
daug žiaurumo abiejose karo fronto pusėse. Ir respub* 
likos šalininkai yra, be abejonės, atlikę daug tokių dar
bų, kurių jokiomis aplinkybėmis negalima pateisinti 
Bet kuomet pasakojama, neva pasiremiant autentiškų 
liudininkų parodymais, kad darbininkų milicija “nukry
žiavo* du kunigu — vieną galva žemyn, kitą stačią”, tai 
tik pusprotis gali tokia “istorija” tikėti.

Arba štai dar idiotiškesnis prasimanymas. Interna
tional News Service (Hearsto agentūra) cituoja Lon
dono “Daily Mail” korespondenciją, kurioje “aprašo
ma”, kad Baena ir Alusia miesteliuose raudonieji už
mušė “šimtus mažų kūdikių, pakardami juos nuo bal
konų gaivomis žemėn”. Kai kurie kūdikiai, sakoma to- 
Ijaus toje korespondencijoje, “prikalti kryžium prie du
rų namų”. Gatvėse, girdi, “laksto, kaip padūkę arkliai, 
tempdami paskui save moterų lavonus”... x

jos direktorius Madride ir per 
20 metų buvo parlamento na- 
rys. Jisai yra katalikas, bet 
politikoje laikosi pažangaus nu
sistatymo. štai ką jisai tame 
pareiškime sako:

“Aš džiaugiuosi proga pa
sakyti krikščioniškiems ir li
berališkiems žmonėms Di
džiojoje Britanijoje, kad yra 
visai' melagingas tas prie
kaištas, jogei Ispaniją val
danti demagogiška ir de- 
struktyvė ministerija, prieš 
kurią turėję teisę padaryti 
ginkluotą sukilimą fašistai.

“Visi trys kabinetai, kurie 
buvo sudaryti po rinkimų, 
kuriuose laimėjo pergalę 
Liaudies Frontas, susidėjo iš
imtinai iš nuosaikių, buržu- 
aziškų, parlamentariškų res
publikonų. Jeigu juos galima 
dėl ko nors kaltinti, tai tik
tai dėl to, kad jie buvo per 
lėti ir perdaug atsargus so
cialinių reformų vykinime,

“Aš anaiptol nesu’ komu
nistas, aš visuomet stojau už 
tai, kad socialiniai klausimai 
butų sprendžiami tokia kryp
tim, kuri sutinka su krikščio
niška demokratija, bet aš 
dažnai turėdavau barti res
publikonus, kad jiems trūks
ta iniciatyvos socialinio pro
greso atžvilgiu, kurio Ispa
nijai taip labai reikia.”
Taigi šis Ispanijos krikščio.- 

niškas demokratas kaltina, kad 
buržuaziniai Ispanijos respubli
konai, kurie valdė kraštą, buvo 
perdaug atsargus ir per mažai 
rūpinosi socialinėmis reformo
mis. O tuo tarpu klerikaUŠki, 
fašistiški ir monarchistiški Is
panijos respublikos priešai pra
simano, kad ta valdžia buvusi 
baisiai “raudona”, kuone komu
nistiška arba net anaręhistišką!

LIUDININKAS MASKVOS BY 
LOJĘ ESĄS PROVOKA

TORIUS

“New Leader” sako, kad New 
Yorke esąs gautas L. Trockio

laiškas, kuriame: įrodoma, jo
gei vyriausias liudininkas “gar
sioje” Maskvos byloje esąs pro
vokatorius, Tas liudininkas tai 
—V. Olberg.

Teisme, kuriame Zinovjevas, 
Kamenevas ir 14 kitų žmonių 
buvo kaltinami, kad jie kartu 
su Trockiu darę sąmokslą nu
versti sovietų valdžią ir įvesti 
Rusijoje fašizmį, liudininkas 
V. Olberg pasakojo, jogei Troc
kis jį ir keturis kitus savo 
“agentus” slaptai atsiuntęs iŠ 
užsienio į, Rusiją1 nužudyti Sta
liną. Aiškus dalykas, kad jeigu 
Trockis (kuris dabar gyvena 
ištrėmime Norvegijoje) butų 
siuntęs agentuš*W tokia misi
ja į sovietų Rusiją, tai jisai bu
tų pasirinkęs šitam tikslui la
bai gerai jam pažįstamus as
menis, . kurių ištikimumų jisai 
nebūtų nėkiek abejojęs.

Bet kas gi buvo tasai Olber- 
gas, kuriam Trockis neva pa
vedė suorganizuoti pasikėsini
mą prieš Stalino gyvastį? Nu
gi žmogus, kurio Trockis sako
mi niekuomet savo gyvenime ne
matęs! Ištremtasis sovietų eks
komisaras dagi tvirtina turįs 
dokumentišką įrodymą, kad su 
Olbergu jam netekę susitikti.

1930 m., rašo Trockis, jisai 
norėjęs pasisamdyti sekretorių, 
kuris moka rusiškai. Jisai gy
venęs tuomet turkų saloje 
Prjųkipo ir jam surasti sekre
torių mėginę du jo draugai vo
kiečiai, Franz Pfemfert ir jo 
žmona. Per juodu pasisiūlęs 
dirbti pas Trockį už sekretorių 
vienas Latvijos pilietis V. Ol
berg. Bet Pfenifertai pirma no
rėję patirti, kas jisai per žmo
gus, ir pasikvietę jį pas save 
pasikalbėti.

Olberg atėjo pas juos ir pasL 
pasakojo, kad jisai pirma bu
vęs Stalino pritarėjas, bet da
bar esąs opozicininkas. Paskui 
jisai pradėjo juos klausinėti 
visokių dalykų apie Trockį ir 
opozicijos veikimą, taip kad jie 
įgijo apie jį labai negerą įspū
dį ir parašė apie tai Trockini, 
Išreikšdami nuomonę, kad 01- 
bergo ne tik neverta imti už 
sekretorių, bet feikia saugotis 
iš tolo, nes jisai, gal būt, Sta
lino šnipas.

Suprantama, kad po tokias 
“rekomendacijos” nebebūva nė 
kalbos apie Olbergo samdymą 
Trockio sekretorium. Į PrinkL 
po salą jisai jo nekvietė ir nie
kuomet jo nematė. Ir štai da
bar tasai tipas pasirodė Mask
voje, .kaipo “liudininkas” troc- 
kistų byloje, ir pasakojo, kad

MAKSIMAS GORKIS

Pasakojimas apie herojų
.. ... "■■■y.... 1 ■ I

kurse, pateisinau motinos nu
matymus: pasirodžiau automa
tiškai įtrauktas į demonstraci
ją,, policijos buvau įvarytas su 
kitų studentų buriu į Maskvos 
maniežą ir išsiųstas į tėviškę. 
Motina, išgazdinta ligi isteri
kes, tvirtai pareiškę, kad dau
giau Maskvon manęs neleis, ir 
jeigu aš nepaklausysiu, tas ją 
užmuš. Aš jai nesipriešinau. 
Universitetas mane stūmė nuo 
savęs savo užesiu, politika, ra
telių kova. Keista buvo manyti, 
kad šioje įjaudintoje aplinku
moje formuojasi mokslininkai, 
iŠ čia eina dvasine šalies jėga. 
Medicina pasirodė ne mano 
mokslas, Man bjauru buvo rau
stis smirdančių lavonų vidu
riuose ir baisu buvo įsivaizduo
ti save lavonu, iš kurio kvai
los formos peiliuku išplauna 
širdį jaunas, linksmas žmogus 
su papirosų dantyse. Tie jauni 
žmonės su papirosais dantyse, 
su primerktomis nuo durnų 
akimis mane baugino nemažiau, 
kaip lavonai, d’vi-trys dienos 
prieš tai toki patys gyvi ir, 
galbūt, toki pat kvaili, kaip pa
tys busimieji kūno gydytojai. 
Preparuodami, jie juokavo, špo- 
savo ir man rodėsi, kad jie vie
nas prieš kitą pučiasi rupiai 
padarytu neatydžiu jų atsine- 
šimu prie klausimo apie gyve
nimo paslaptį, apie sielą, kaž
kur išlėkusią iš krūsnies biau- 
riai supiaustytps pūvančios mė
sos. Aš, suprantama, mačiau, 
kad kaikurię jų pagauti tikro 
noro išstudijuoti žmogaus or
ganizmą, — juo labiau nesu
prantama man buvo jų nesido- 
mėjimas suprasti paslaptingąją 
jėgą, kuri judino, žadino šį or
ganizmą jausti ir galvoti.

štai prieš juos ant stalo gu
li kūnas užgaidžios ir linksmos 
merginos Klaudijos I'vanovos. 
Ji prieš dvi dienas save užmu
šė, išgėrusi vario tirpinio drus
kos rukštyje. Akys jos išsiri
to, antakiai nelygiai pakilę, vie
nas aukščiau už kitą, skruostai 
smarkiai ištempti ant akių, iš
pusti pasibaisėjimo ir skausmo. 
Lupos ’ išardytos kurtaus riks
mo, bet man rodosi, kad aš gir
džiu tą riksmą, jis vis auga, 
plinta ore gailiu kvapų, nuo 
kurio sukasi man galva ir ka
muoja traukianti 
vemti.

Mano kaimynas, 
vas, atidengdąmąs 
mažo lavoną pilvą, 
mas kalba, 
daugiau, negu višuomet, neati- 
žiai:
— Prostitucija 

profesija,
Aš žinau, kad jis ir dar vie

nas studentas, stovįs prie stalo 
su paslėpta už nugaros ranka, 
buvo pažįstami su šia mergina 
ir, tikriausiai, abu naudojosi 
kunu,-kurį Rudomiotovas dabar 
taip neatidžiai plausto. Ą$ ne-< 
laukiu, kad'jis ar‘kuris kitas

(Tęsinys)
Mano motiną mėgo gerai pa

valgyti ir tame glūdėjo svar
biausia jos gyvenimo tiksiąs; 
ji pas save surinkdavo tokius; 
pat gastronomus ir juos valgy
dino, paskui kiekvienas jų ją 
maitino pas save,

Graži, pilnakraujė moteris, 
su maloniomis žydriomis aki
mis, ji judėjo tingiai, kalbėjo 
lėtai, tatai suteikdavo jai svorį 
ir patiko vyrams,

Kai aš buvau septintoje kla
sėje, motina pradėjo romaną su 
gydytoju, linksmu vyrioku, tik 
ką baigusiu mokslus. Ji buvo 
nusistačiusi prieš mano stojimą 
universitetan, «. bijojo “politi
kos”, buvo įsitikinusi, kad aš 
tuojau imsiuosi dalyvauti stu
dentą sąjūdyje ir žusiu kalėji
me, ištrėmime. Jai lengva buvo 
prikalbėti mane palaukti me
tus, atsilsėti po gimnazijos, aš 
sų tuo sutikau, nors įtariau ją, 
kad per šiuos metus ji pasį- 
;stengs mane apvezdįnti. Bandė, 
bet — nesėkmingai. Aš į vedy
bas žiurėjau neigiamai. Nedide
lis mano lytinio gyvenimo han- 
įdymas įteigė man itin nekokią 
apie tai nuomonę ir įskiepijo 
nemažą dozę, taip sakant, fi
ziologinio skepticizmo. Ar ver
ta kasdien kentėti daugybę vi
sokių nepatogumų ir neramu
mų, ilgų metą bėgy tik dėl to,~ 
kad už tai gautą malonios kon
vulsijos minutę? Ar dėl tos mi
nutes vertą šalia savęs laikyti 
žmogų kitos lyties, kitos psi
chologijos ir, be to, žmogų, ku
ris kažkodėl įsitikinęs, kad turi 
teisę klausinėti tave ką tu gal
voji, ką ir kaip jauti? Kad 
lima butų pačią, kaip sriubą, 
virti virtuvėj, kad kasdien ji 
butų kito skonio.

Iš knygą ąs žinojau, kad mo
terys ieško ir myli “gėrėjus”, 
stiprius, gražius vyrus, gyveni
mas, tiek aš ją žinojau, tvirti
no tą pat. Visą, ką aš skaičiau 
apie “meilę”, mano buvo pri
imama, kaip išmislas, daugiau 
ar mažiau nevykęs, kaip figos 
lapas, kuriuo stengiamasi pri
dengti grubius ir purvinus san
tykius, pažeminančius žmogų 
jigi šunų ir ožių lygio. Motery
se, netgi mergaitėse, aš visuo
met jutau kažką netikra, teat
ralu ir, nebijau pasakyti, pa
razitiškąrazitišką polinkį prisisiurbti 
prie vyro. Ir man regis, kad 
moterys taip dažnai žiuri j vei
drodį ne todėl, kąd jos, dar ma
žiau, negu aš, jaitįkinusios sa-* 
vo būties realumu

Gaji būti, kad šios mi 
kildavo ne tada, kai man buvo 
dvidešimt metų, o vėliau, a ta
da aš tiesiog negalėjau įsivaią-» 
duoti savęs vyru ir tėvu, nega
lėjau ryžtie veiksmui, kuris 
ima iš žmogaus savarankišku^ 
mą, suardo jo ramybę.

Po metų aš buvau medicinos 
fakultete, o būdamas antrame

apie žuvusią ją mergaitę pasa
kytų tylų žmoniško pasigailėji
mo žodį; aš bendrai nieko ne
laukiu ir nenoriu iš šių žmonių, 
bet būti jų tarpe man yra ne
pakenčiama. Aš išeinu, ir pas
kui. mane Rudomiotovas siun
čia pašiepiančią pastabą:

—Bloga galva, bet turi gerą 
nosį.

Prie manęs visuomet atsineš
davo su pašaipa, aš nebuvau 
“kompanijos” žmogus. O Rudo
miotovas — akiplėša, grubus, 
jis geras oratorius, vaidina 
svarbų vaidmenį studentų 
“akademikų”, “politikos” prie
šų tarpe. Jo vieni — bijo, kiti 
neapkenčia, treti myli, kaip šu
nys šeimininkus

Tokiu budu, aš universitetą 
palikau nesigailėdamas jo. Po 
kelių mėnesių,' daktaras, mano 
motinos širdies draugas, parū
pino man vietą gubernatoriaus 
raštinėj, — daktaro brolis buvo 
ypatingų reikalų valdininkas. 
Aš nežymiai prasėdėjau ten 
dvejus metus, ten mane užklu
po pasiutęs karo su Japonija ir 
1905-6 metų revoliucijos lai-

vienas iš jų kažkoks 
vaikėzas, Drozdovas, 

šmitrus neužauga 
visų išsiskyrė nepa- 
judrumu, Jis žinojo 
dėjosi mieste ir kas-

Gubernatorius, liguistas se
nukas su nuskriausto žmogaus 
veidu ir papustomis lupomis, 
buvo apimtas vieno rupesnio: 
gauti tokią šarvine liemenę, 
kurios neperšautų brauningo 
kulka. Tiesiogis mano viršinin
kas, daktaro brolis, vyras me
tų trisdešimt penkių, kietai iš
krakmolytas, nudailintas ir pli
kas, beprotiškai lošė kortomis, 
kankinosi erdvės baime ir ko
lekcionavo parceleną. Mano san- 
tarnautojai — pusgalvijai, pus- 
šmėkliai.

Tiktai 
benamis 
juodulis,
ryškiai įš 
kenčiamu 
visa, kas 
dien atnešdavo į pustamsius
kanceliarijos kambarius kažką 
nervišką, šiurpinančia odą, su- 
kelinčia nerimą. Jis sėdėjo prie
šais mane, ties langu, uždeng
tu tankiausiais liepos lapais ir 
kai šviesiomis, bet vėjuotomis 
dienomis, ant tamsaus, smailu- 
čio jo veido žaidė šešėlių dėmės, 
— rodėsi, kad šis vaikėzas ty
liai juokiasi, išgalvodamas pik
ta ir baisu,

Aš visuomet žiūriu — kokios 
žmogaus rankos? Tamsios spal
vos jo rankiukštės su plonais 
pirštais savo siaurų nagų aš
trumu sudarė plėšraus paukš
čio kojų panašumą. Jis nuolat 
ir nepailstamai barškino arba 

rišo

pastanga

Rudamioto- 
pažąliavusį 

■ murmėda- 
kaip visuomet, ir

isterikų

dege- 
mane

krutino pirštais, tartum 
arba atrišinėjo mazgus.

Gyvuliško neabejotino 
nerato juslumu jis greit 
suprato ir, kaip pikta rudeninė
musė, ištisomis valandomis zy
zė apie kareivių, grįžtančių iš 
fronto, siautėjimą, apie karei
vių pakurstytų valstiečių maiš
tus, apie miestų ūpą, apie bai
mę, kuri plito taip, lyg žemė 
ta baime prakaituotų. Pats jis, 
rodos, buvo be baimes, bet jam 
patiko bauginti mane.

— Prasided-da! — tyliai tarė 
jis, paskutinį skiemenį pabrėž
damas biauriu, baugiu tonu.

— Kas — prasideda? {
Tyliai sušvilpęs, jis slėpė aš

trią savo nosį į popieriaus lapą, 
man nieko neatsakydamas. Raš
tus jis peržiūrinėjo tai viena 
akim, tai kita, paeiliui jas už
merkdamas. Buvo aišku, kad 
nedanešiotas šis žmogus džiau
giasi gyvenimo sutemomis. Jis, 
tikrumoj, buvo ne iš tų žmonių, 
lygiomis žiūrinčių, todėl ir ne
kenksmingų žiūrėtojų, kuriuos 
domina gaisrai, užmušimai ir 
gatvėse įvykstančios nelaimės, 
ne iš tų teatrinės galerijos žmo
nių, kuriems vienokiai patinka 
ir dramos ir komedijos. Ne, aš 
jaučiau, kad nerimas jį džiugi
na, jis pats gali paskatinti dra
mų išsivystimą, ir netgi gata
vas jas sukurti. Jis many su
darė laukimą nelaimės, kuri tu
ri sutriuškinti visą mano gyve
nimą.

(Bus daugiau)



Antradienis, rūgs. 8, 1936
dviejų bendras Poore dar pasi~( 
liko gatvėj, rehgdamiėsi lipti į 
karą. !

Meyer paleido motorą, kad 
pabėgti policininko karu. Poli
cininkas išsitraukęs revolverį, 
peršovė savo paties, bet pabė
gėlių valdomo, karo gazolino tan
ką ir taifus. Kiek vėliau jis pa 
sigavo pravažiuojantį automo
bilį ir pasileido vytis vaikėzus.

Policiiiinkas pasivijo juos, kai 
jie mėgino atimti automobilį, iš 
tūlo Jett.

Jis paliepė jiems pasidu‘oti. 
Meyer paleido kulką iš revolve
rio ir nušovė polidininką. Dabar 
visi trys plėšikai jau siumti.

Baisi nelaimė Baltų 
šeimoj

su-

vi
gai-

CICERO.—Penktadienį, rūgs. 
4 d. 10 v. vak. grįžtąnt iš 
Minneapolio, Ind. savam troke, 
45 mylios anapUs Gary p. Bal
tą ir jo sūnų ištiko baisi nelai 
mė. Jiedu tapo mirtinai 
žeisti trokų kolyzijoje.

P-no Balto trokas veik 
siškai sutriuškintas. Tėvui
va sudaužyta ir vairui patai
kius į vidurius, viduriai baisiai 
sužaloti, be to, abu buvo išmes
ti iš troko. Moteris gavusi ne
laimės pranešimą apie 11 vai. 
nakties skubiai išvyko į ligoni
nę, bet vyrą rara vos gyvą — 
už pusės valanaos jis m’jrė.

Kūnas randasi pašarvotas 
1620 S. 47 str. Tad, kam leidžia 
laiko aplinkybės, o ypač drau 
gai žagariečiai atsilankykite į 
šermenis ir suteikite 
tienei, jos dukrelei 
širdies paguodą.—R.

Apiplėšė porą dide 
lių viešbučių

p-iai Bal- 
ir broliui 
Šniukas.

Aleksandras Stur 
mas palaidotas

Ginkluoti banditai padarė 
holdapą Congress viešbuty, o 
kiek vėliau padarė kitų holdapą 
Lake Shore Drivė viešbuty, 1400 
Lake Shore Drive. čia apiplė
šė viešbučio klerką ir du sve
čius. Holdapai padaryti tuoj 
po dvyliktos naktį iš ketvirta
dienio į penktadienį.

New Yorko meras 
atvažiuos Į Chicagą

Aleksandras 
2462 Blue 

avenue. Jisai mirė tra- 
nusišovęs rugpiučio 28 
Jaunuolio Aleksandro 

uždavė didelį širdies

Rugsėjo 1 dieną tapo palai
dotas švento Kazimiero kaph 
nėse jaunuolis 
Šturmas 19 metų, 
Island 
gingai, 
dieną, 
mirtis
skausmą tėvams, seseria; irgi 
minėms. Tėvai, išgirdę apie 
jaunuolio mirtį, apalpo ir rei 
kėjo šaukti jiems daktaras.

Velionis Aleksandras paliko 
nubudusius tėvą Aleksandrą, 
motiną ir seserį • Anicettą, o 
taipgi gimines ir draugus.

Didelis skaičius palydovų, gi
minių draugų, susirinko palydė 
ti jauną Aleksandrą į kapines.

Pp. Šturmai, velionio tėVai 
yra visiems laidotuvių daly 
viams, giminėms ir draugams, 
dėkingi už taip skaitlingą atsi
lankymą ir suteikimą tiek daug 
gražių gėlių vainikų.

—Senas Petras.

New Yorko meras Fiorello La 
Guardia kartu su buriu kitų 
newyorkiečių atvyks į Chiėagę 
šiandien. Ta proga Chicagos 
ugnėgesių departamento bėsbo 
lo lošėjų jauktas, susidedąs iš 
ugnėgesių, loš bolę su New Yor 
ko geriausiais ugnėgesiais lo
šėjais.

Lošis įvyks Cubs parke. Toks 
iošis pernai lošta New Yorke, 
jis šiemet pakartojama Chica- 
goj. Pelnas iš lošio eis policijos 
ir ugnėgesių pašalpos skyriams.

Iš politikos lauko

Svečiavosi pas p-lę 
Lukošiūtę

atsivesti ir sa- 
prisirašyti prie

šalies prezi-
Dainininkė Elena Jakubaus

kienė iš Cleveland, Ohio, per
eitą savaitę keletą dienų sve
čiavosi pas p-lę Ievą Lukošiūtę, 
kuri yra labai svetinga panelė. 
Sugrįžus džiaugiasi, kad turėjo 
labai gerą poilsį ir labai malo
niai praleido laiką.—-Rep.

Traukinys įmetė au 
tomobili į upę

Apie 7 vai. ryto penktadieni 
Chicago, Milwau‘kee & St. Paul 
gelžkelis užkabino automobilį, 
kuriuo važiavo David P. Kay, 
1146 Farwell avenue* ir jo žmo
na Ruth. Traukinys pavilko 
automobilį kokiais 50 pėdų ir 
įmetė į Desplaines upę. Nelai 
m ė ištiko automobilistus prie 
Dempster kelio, Morton Grove 
miestely. Abu automobilistai 
yra kritiškoj padėty.

Lietuvių Politikos Kliubo su
sirinkimas įvyksta ketvirtadie
nį, rugsėjo 10 dieną, 8 valandą 
Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell Street. Kviečiame vi
sus kliubo narius atsilankyt, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

Nepamirškite 
vo gerų draugų 
kliubo.

Rinkimai šios
dtnto ir kitų augštų valdinin
kų čia pat. Dabar yra geriau
sia proga organizuotis į politi
nius kliubus ir bendrai apkal 
bėti, politines partijas ir jų sta
tomus kandidatus įvairiems ša
lies Urėdams. Tik bendrai ap
kalbėję ir išdiskusavę šalies par
tijas ir jų kandidatus, pamaty 
sime kurie yra mums tinkames
ni. Tad už juos ir balsuosime

Kliubas praėjusiame pusirin 
kime nutarė remti savo nario 
adv. J. T. Zurio kandidatūrą į 
municipalio teisėjo vietą demo
kratų partijos sąrašu. Ir J. T. 
Zurio kandidatūrai paremti mo
raliai ir finansiniai tapo išrink
tas komitetas, kad surengtų, 
pikniką. Bet komitetas nesura 
do tinkamos vietos* tad nutarė 
rengti rudens sezono balių-šo- 
kius parapijos svetainėje.

Svetainė jau paimta ir įžan-

Vaikėzas galvažudis 
sugautas

Trys holdaperiai: Walter Mey- 
er 22 metų, mergina Dorothy 
Bergolz 19 metų, 4026’ North 
California avenue. Jų bendras 
—Walter Poore 16 metų, 3711 
North Whipple Street. Visi trys 
susitarė apiplėšti Poore’s dė
dės bekernę Lombzard miestely.

Nuvyko į tą miestelį, čia ju'os 
sulaikė policininkas Frost, pra
dėjo klausinėti. Vaikėzai paaiš
kino, kad pritrukę gazolino. 
Frost pasisiūlė nuvežti juos iki 
gazolino stoties.

Meyer ir mergina Bergholz į- 
šėdo į policininko automobilį 
pirmi. Pats policininkas ir jų

NAUJO GĖRIMO SENSACIJA!
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Straigth American
Bourboii Whiskey

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 1

Sis įkyrius yra vedamai tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negaliu, susirasti ko ieikot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite PUnio Patarėjo. 
Cią jus 'gausite. informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victorr 1696

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SHOPS

J. GRIšKfiNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 Sp. Wallace Street

Edlicatioiial
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiamė paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

8106 S. Halsted St., Chicago, III.
ii iii ii i<nit> U ■ ......

• 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 padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street.
TeL Yards 5335

STIKLIUKAS
Tavernų savininkai 
reikalaujant >musų 
atstovo pašaukite: 

VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRIBUTORIŪS WHOLESALE ONLY

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY&
3252 S. HALSTED ST. . CHICAGO

■. A .... . ...... ...... L 2-A,L. ...... .. ( , » > J A,

IEŠKOK GELTONO 
ŽALIO IR RAUDO

NO LEIBELIO

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

gos tikietai padaryti, tik rei
kia paimti juos platinti žmonė
se. Taigi kviečiama visus kliu4- 
bo narius atsilankyti į susirin
kimą ir įsigyti tikietų platni- 
mui. Sukruskime, draugai kliu- 
bięčiai, pasidarbuoti, kad musų 
parengimas pavyktų kuogeriau* 
šia.

—Valdyba ir Renbimo 
Komitetas.

Barškuolė įkando

Sekmadienį, rugsėjo 6 dieną, 
Forest Preservuose prie Des
plaines upės barškuolė gyvate 
įkando p-ią Anną Wasielewski 
32 mėtų, 1722 North Hermi- 
tage avėnūe. Moteriškės vyras 
užmušė gyvatę, o pati moteris, 
skubiai, užveržusi koją augŠčiau 
įkandimo, išspaudė užnuodytą 
kraują. iįrprs plonis .tapo nu
gabenta į ligoninę, tačiau jos 
gyvasčiai pavojaus nebebuvo 
dėka to, kad ji pati apvalė žaiz
dą nuo nuodų.

Slunčiam OSleei Telegrama I Virai 
Paraullo Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms* Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail

■ JUOZAPAS
i U D EIKI \
_ IR TĖVAS 

REPublic 8340

Bačka eksplodavo, 
sužeidė žmogų

Paul Dickover 36 metų, 645 
West 64 street, nusipirko bač
ką alaus, šeimįniniam baliukui. 
Jisai rankine >pumpa pumpavo 

j jų, kad alus smarkiau 
varžtųsi iš krano. Bačka eks
plodavo ir sunkiai sužeidė Di- 
čkoverį. Jis gal mirs.

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGAN AVĖ.

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir naujų automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.

• ANGLYS—COAL
Chernauckas Coal

Company 
1900 So. Union Avė. 

Tel. CANAL 2183

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

TIU. RKPU8L1C = 8401

KLEMENSAS BALTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 5 d., 4-tą valandą 

ryto, sulaukęs 47 metus amžiaus, gimęs Lietuvoj Reibe- 
nių kaime, Skaisgirio vals., Šiaulių apskr. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

žuvo automobilio nelaimėje, kuri įvyko netoli Gary, 
Ind. parvažiuojant namo iš Indiaiiapolio, Ind. Pasimirė 
ligoninėje Gary, Ind.

Paliko dideliame nuliudime moterį Sopina, po tėvais 
Rutkauskaitė ir dukterį Sophia* sūnų Klemencas, kuris 
buvo sykiu su tėvu, ir liko lengvai sužeistas ir paliko bro
lį Kazimierą Baltą ir brolienę Lenoą ir jų šeimyną, du 
švogerius J. Rutkauską ir A. Puleikį, dėdę Tadaušą Si
manavičių ir pusseserę Drigotienę ir daug draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko motiną Oną Baltienę ir brolį 
Blazą, 4 seseris: OMsę, Marijoną, Juliją ir Oną ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi jo namuose, 1620 S. 47th Ct, 
Cicero, III. Tel. Cicero 6663 M. Laidotuvės įvyks ketv., 10 
d. rugsėjo iš namų į Šv. Antano bažnyčią ir iš ten bus 
nulėdytas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. K. Balto giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę, 
/^Moteris, Sūnus, Duktė, ir Giminės..
Patarnauja laid. dir. Petkus, telefonas Cicero 2109.

LUCILLA CHERKNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 6 dieną, 5 vai. po piet 
1936 m., sulaukęs 29 m. am
žiaus, gimęs Amerikoj.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį 5 m. Dolores ir tėvą 
Kazimierą Katutj, buvusi gra- 
borių broli Ignacą dėdienę 
Marijoną Malinauskis, du dė
des Stanislovą ir Eddie Kuli
kauskus.

Kūnas pašarvotas randasi 
Pavlavičiaus koplyčioj, 6823 S. 
Western Avė.

Laidotuvės Įvyks treč., rug
sėjo 9 dieną, 9 v. ryto iš kop
lyčios i Gimimo Pan. šv., 
Marųuette Parke, parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas! 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Lucilla Cherknis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, tėvas, brolis, dėdienė, 

dėdės.
Laid* patarnauja laid. dir. 

PaVlavičia Undertaking and 
Co. Dir. S. Mitchell, tel. Pros- 
pect 3242.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINI“
Tonsilai išimami

vaikahis .........
Palagas ligoni

nėje ............
Akušerija na

muose .......... -
Medikais egzami 

nacija .........

INIKA
>1200 
>4500 
>1500 
>100 

douglas PARK HOŠPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

Barus Studio
VISOKS FOTOGRAFIšKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

• TAVERNOS
Pete’s Place

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

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE 

TeL Prospect 8175.

New Century Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St 
Tel. yiCtory 2679

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 So. Halsted St

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįi*' 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

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

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 

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

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rųšies maišyti alus Miller HighLife, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atšilau-* 
kyti.

Savininkės Mama ir Dūkti. 
' EMMA IR EMILY.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
3108 SO. HALSTED STREET

Green Mill Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, Šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENfi
817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336

Mažo mylių skaičiaus rekordas
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Rytų Oro Linijos paskelbė naują pasaulinės reikšmės rekordą. Bet vietoj to,, kad kaspiną priseg
ti savo didžiuliam lėktuvui Douglas, jie prisegė Chevrolet trokui. Tai įvyko dėl to, kad tas tro- 
kas važinėdamas per 12 mėnesių kasdien, užregistravo savo spydametry tik 38 mylias, nežiū
rint to, kad jis padarydavo kasdien po 8 žygius. Tokia tai šiandieninės Chevrolet konstrukcijos 
paslaptis.

JUOZAPAS KOMINSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 6 d. 4 valandą ryto, 1936 
m., sulaukęs 23 metų amžiaus, 
gimęs Lapkr. 14, 1913 m., Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Helen, sūnų Joną, mo
tiną Jevą, tėvą Joną, tris se
seris: Anną, Stellą ir Jennie 
ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas randasi1 
4149 So. Artesian Avė. tel.'La- 
fayette 8594. i

Laidotuvės ivyks treč., rūgs- 
9 dieną, 9 vai. rytą iš namų 
bus atlydėtas i Šv. Agnieškos 
39 ir Washtenaw parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Komin- 
ski giminės, draugai ii’ pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, tėvai, sūnūs, sesers ir 

giminės.
Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius J. F- Eudeikis, tel. 
Yards 1741.

• RAŠOMOSMAŠINE 
LES—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

>15.00v& 
PERKAM 
PARENDUOJAM 
PARDUODAM 
PATAISOM
RIBBONAI ........ 390

1 25 metai patyrimo
DARBAS GARANTUOTAS

Wagner Typewriter 
Sales & Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

Mike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. California Av.

► SALDAINIŲ KR.— 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 SO. HALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas.

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

WHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
Šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite, dėl informacijų ir kainų. 

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

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

Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
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. Pullmati 0151 

136 E. 107th Street

Three Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue 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 STUKAI
701 W. 21St Place

Tel. CANAL 7522.

Lietuvys Venckus
Bruno

Wholėsale Licpior Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 2114
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Mušė langus, kol iš
mušė žmones iš 

biznio

Roseland Moterų lenktinės ėjo kitokia 
tvarka. Bėgimą laimėjo Kas-

NAUJIENOS, Chicg., M,

Didelis judėjimas
tems, . S, 1936

Sekmadienį, rugp. 30 d., ro- 
selandicČiai ir burnsidiečiai 
gražiai piknikavo A. Raibužio 
farmoj Willow Springs apie- 
linkėję. Tai buvo SLA. 63 ir 
139 kuopų bendras piknikas.

Piknikas buvo nemažas, bet 
turėti didesnį.

L Y Čll ItCl* UvyilllCJ «| t.

parienė irgi ' degtinės bonką i * .švenčių laiku 
oiilrniiln A i

18 G. APIELINKĖ. — Dau
giau kaip mėnuo laiko atgal 
negrai atidarė skalbyklos biz
nį adresu 1835 So. Halsted st. buvo tikėtasi 
Pasirodė, kad biznis ne pras- Piknikas surengta tolokai kal
čiausia eina. Bet neužilgo 
jiems kas ten išmušė langus. 
Kelioms dienoms praėjus su
dėta nauji langai. Bet ir vėl 
langai tapo išmušti. Juodvei- 
džiai užtaisė langus klijonkė- 
mis, tačiau ir jas išbadė. Po to 
juodveidžiai iškabino pareiš
kimą, kad jie apleidžia biznį.

— Senas Petras.

Cukrai ir Šturmai iš- 
važiavo atostogoms

Rugsėjo 5 dieną pp. Cuk
rai, 732 West Cermak road, 
tavem biznieriai, ir pp. Štur
mai, 2462 Blue Island avenue, 
taipgi tavern biznieriai, išva
žiavo j Goodman, Wisconsin, 
per šventes porai dienų atos
togų. Po švenčių grįš į namus 
ir vėl imsis biznio.

—Senas Petras.

Aldonos Cukraitės 
. gimtadienio parė
18 G. APIELINKE. — Rug

sėjo 2 dieną įvyko graži gim
tadienio parė panelės Aldonos 
Cukraitės, 732 West Cermak 
road, 18 sukaktuvėms atžymė
ti.

Kadangi pp. Cukrai yra se
ni tavern biznieriai ir drau
giški žmonės, tai turėjo ir 
daug draugų, kurie atsilankė 
į šią parę.

Visi smagiai laiką leido prife 
skanių valgių ir gėrimų, ©jau
nimas septynios poros p-lės 
Aldonos draugių ir draugų, iš
važiavo į Drexel viešbutį ir 
čia linksmai vakarą praleido.

P-lė Aldona šiai gimtadie
nio parei susilaukė netik daug 
gerų draug , bet ir daug gy
vų gėlių. Taip pp. Cukrai, 
taip p-lė Aldona taria visiems 
širdingą ačiū už atsilankymą 
j parę ir už suteikimą tiek 
daug bukietų gėlių ir dovanų.

—Senas Petras.

banių kuopų publikai ir neži
nomoj vietoj, nes daugelis 
skundžiasi, kad negalėję Rai- 
bužioj farmos surasti. Atsilan
kiusieji į pikniką tikrai jau
tėsi patenkinti. Vieta graži, 
piknikui visi įrengimai yra, 
tik baliavok kiek išgali.

Tarpe pikniko dalyvių ma
tėsi keletas Roselando ir Bum- 
sidės žymesnių biznierių, kaip 
tai K. Gira, A. Balčiūnas, A. 
Bauža, M. Mačiukevičienė, A. 
Nakrašas, F. Nezelskienė, A. 
Enzbigelis ir kiti. Tokių sve
čių turėdami piknike pikniko 
rengėjai pilnai buvo patenkin
ti, jau nekalbant apie tuos, 
kurie turėjo artimesnę pažintį 
su jais. Beje, piknike teko 
pasveikinti ir išgerti į sveika
tą pp. A. Enzbigelių, kurie 
sakės, kad jie tą dieną šventė 
25 metų sukaktuves jų šeimy
niško gyvenimo, tai ir atva
žiavus visa šiemyna į pikni
ką. A. Enzbigelio šeimyna su
sideda viso labo iš trijų. Tai 
yra tėvai ir duktė.

Piknike turėjome svečių net 
iš Northsidės, būtent p-lę E 
Mikužiutę, jos seserį ir Dr. A. 
Montvidą, o taipgi bridgepor- 
tietį SLA. iždininką K. P. Gu- 
gį. P-lė Mikužiutė kalbėjo S. 
L. A. reikalais. Gražiai apibu-, 
dino SLA. Auksinio jubilie
jaus reikšmę Amerikos lietu
vių 
jaunimą rašytis 
motinas rašyti 
prie SLA.

Beto, piknike 
numerių žaismėm, jų tarpe 
vyrų bėgimas, i Greičiausia at
bėgo J. Bendikas, bet jo Čė- 
verykų šniūrai nebuvo suriš
ti, kaip kad reikalavo nustaty
ta tvarka bėgimui. Antras 
greičiau atbėgo Al. Rankaitis, 
jo čeverykai buvo suryšti pa
gal nustatytą tvarką. Buvo 
kilę ginčai katram dovaną pri
pažinti. Bet nereikėjo daug 
ginčytis, J. Bendikas ir Al. 
Rankaitis susitaikė tarp savęs 
ir abudu naudojos laimėji
mu. Dovana buvo bonka ge
ros degtinės, kurią aukavo 
K. Gira.

aukautą A. Baužos.
Trečias žaismių numeris bu

vo: moterys šaukštan įsidėju- 
sios kiaušinį nešė. Geriausiai 
kiaušinį nunešė Seputienė, už 
tai dovaną gavo puikų kek
są, kurį pagamino V. Pucko- 
rienė.

Vartų dovaną 3 dolerius lai
mėjo Daratis.

Taip bežaidžiant nei- nepa
matėm, kaip saulė pasislėpė ir 
pikniką baigti reikėjo patam-

Buvęs.

<Per pastarąsias tris dienas, 
būtent šeštadienį, sekmadienį 
ir pirmadienį, Chicagoj ir jos 
apielinkėj pastebėta didžiau
sias laikę kelių pastarųjų metų 
judėjimas. Chicagiečiai vyko j 
farmas ir kitus miestus, o iŠ 
kitur žmonės važiavo j Chica
gą švenčių atostogoms. Dčliai 
to didėlio judėjimo daroma iš
vadas, kad piliečiai pradeda 
lengviau gyventi ir jau pajėgia 
išleisti dolerį kitą ekstra šven
čių proga.

forklozuoti daug paskolų. Atro
do gana keistai: nejaugi visus 
chicagiečius jie skaito sukčiais 
ar mano, kad Chicagą prasme
go? Bet susirinkimas šiuomi 
kartu nesiėmė plačiau apie tai 
svarstyti, pasitikėdamas, kad 
mūsiškiai Pildomosios Tarybos 
nariai apgins Chicagos vardą.

“Bijūnėlis” trum-

gyvenime, kviesdama 
ir ragindama 
savo vaikus

buvo keletas

PRANEŠIMAS
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
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 
Surti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos.

etuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų 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. Pomirtinė—$200, palaidojimo 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, UI.

SUSIRINKIMAI

CLASSIFIED ADS
COAL 
Anglys

122,000 susirinko 
Coughlino kalbos 

klausytis
Apskaičiuojama, kad 122,000 

žmonių susirinko praėjusį sek
madieni Riverview Parke ku
nigo Coughlino kalbos pasiklau
syti. Well, savo laiku didžiulės 
minios rinkosi Billy Sunday 
kalbų klausytis.

Coughlin atakavo prezidentą 
Rooseveltą, jo Naująją Dalybą 
ir komunistus.

Vodeviliai atvirame 
pre

Dvorak parke keturius vaka
rus paeiliui bus duodami vode
vilių numeriai. Pirmasis paren? 
girnas įvyks antradienio vaka
re, rugsėjo 8 dieną, Š:30 valan
dą. Kiti parengimaį — rugsėjo 
9, 10 ir 11 dd., taipgi 8:80 va
landą vakare.

Rugsėjo 13 d., t. y. ateinanti 
sekmadienį, yra rengiama net 
du išvažiavimai Jefferson miš
ke, tai neseniai susitverusio 
Žagariškių kliubo ir jaunuolių 
kultūrinimo draugijėlės “Bijū
nėlio”. Mat,
poj ateity rengiasi pradėti sa
vo darbuotę, tai šis išvažiavi
mas bus kaip ir “įkurtuvės” ar 
iš naujo susipažinimas. Bijūnė
lio choro mokytoja Onute Ske- 
vediutė žada piknikiečiams pa
rūpinti įvairių prizų ir žaismių. 
Važiuosime.

Sudarė komitetą tei 
sėjo Casey vajui

teis-

Munjcipal Court Association 
paskelbė, kad susitvėrė komi
tetas, kurio tikslas yra varyti 
vajų už minicipalį teisėją Ed- 
ward B. Casey, republikonų 
partijos kandidatą vyriausio 
municipalio teisėjo vietai. Ko
mitetas susidaro iš advokatų ir 
kitų piliečių, kurie mato reika
lą stoti kovon, kad išlaikyti 
municipalį teismą paremtą to
kiais pagrindais, kokiais jis bu
vo sutvertas, ir kad jis butų 
Chicagos biednuomenes 
mas, kaip buvo praeity.

šio susitverusio komiteto pir
moji užduoti^ yra surasti akty
vius darbuotojus; kurie išaiš
kintų visuomenei, už ką teisė
jas Casey stoja. Teisėjo Casey 
komiteto ofisas Randasi adresu 
8 South Dearborn Street. Ko
mitetas kviečia užinteresuotus 
žmones pasidarbuoti sekamoms 
trims užduotims:

1 — Surasti kalbėtojus vi
suomenės ir politinių grupių 
susirinkimams. Medegą kal
boms parūpins komitetas.

2 — Nurodyti biznierius ir 
profesionalus, kurie sutiktų 
skleisti literatūrą savo kostu- 
merių ir klijentų tarpe, o taip
gi kliubuose ir draugų tarpe.

3 — Surasti žmones, kurie 
atlankytų kaimynus savo apie- 
linkėse arba precinktuose ir pa
aiškintų piliečiams apie svar
bius klausimus, kurie yra iš
kelti šiame municipalio teismo 
vajuj.

Komitetas prašo suinteresuo
tus rinkimais asmenis susižino
ti su juo augščiau paduotu ad
resu laiškais, arba asmeniškai 
atsilankius. Jeigu liuosnoriai 
darbuotojai norės, kad jų var
dai nebūtų skelbiami, tai jie ir 
nebus skelbiami.

Šeimininkių dėme 
siui

Reikalauja sugrą
žinti senobinį 

laiką
Rugsėjo 27 dieną Chicagos 

organizuoti darbininkai prašys 
miesto tarybą priruošti patvar
kymą, kurs nusakytų pasukti 
laikrodžius vieną valandą atgal, 
saip kad seniau yra buvę. Jei 

miesto taryba tam prašymui 
nepritars, tai laiko klausimas 
jus paleistas referendumui atei
nančiuose balsavimuose lapkri
čio mėnesį.

Balsuoto j ų registrą 
cijos reikalu

Logan Sųuare biznierių 
ciacija priėmė rezoliuciją, kuri 
numato, kad ikį .rinkimų Chięa- 
gos piliečiai joKių budu nebe
spės užsiregistruoti balsavi
mams. Todėl aspciacija reika
lauja, kad miesto valdžia atida
rytų skyrius balsuotojų regis
tracijai įvairiose miesto apielin- 
<ėše arba kolonuose.

aso-

Aras mėgino kūdikį 
užpulti

Kieme farmos, kuri randasi 
prie 110 gatvės ir Calumet 
Lake, 13 mėnesių mergaitė 
Jean O’Neil barstė grudus viš
toms. Staiga iš padangės nėrė 
link jos didžiulis aras. Mergai
tės vyresnysis brolis, 14 metų 
vaikas, nubaidęs arą pirmą kar
tą įbėgo į gr|čią ir pasigriebė 
šautuvą. Išbėgęs laukan jis nu
šovė arą, kurs svėrė 50 svarų 
ir kurio sparnu plotis siekė 7 
pėdas.

North Side žinelės

Cicero Lietuvių Savininkų Politikos Kliubo susirinkimas atsi
bus antradienį, rugsėjo 8 dieną, 8 valandą vakare Liuosy- 
bės svetainėj. Visi kliubiečiai malonėkite atsilankyti, o 
taipgi atsivesti savo kaimynus įsirašyti į kliubą. šiame su-

Šį vakarą, rugsėjo 8 dieną, 
7:15 valandą buvęs miesto sy- 
leris Joe Grein kalbės per radio 
iš stoties WCFL. Jisai aiškins, 
kaip kai kurie pedlioriąi apgau
dinėja moteris, duodami joms 
nepilnas vogas daržovių.

Jisai nurodo, kad tamačių

Praėjusį sekmadienį, rugsė
jo 30 d., North Saidės SLA. 
226 kuopa turėjo sėkmingą 
draugišką išvažiavimą Jeffer
son miške, kur suvažiavo did
žiuma northsidiečių ir links
mai, draugiškoj nuotaikoj pra 
leido dieną, žaisdami, dainuo
dami ir šnekučiuodami. įvy
kusiame kuopos mėnesiniame 
susirinkime, 
sėjo 2 d.j J. 
nėję patirta? 
išvažiavime 
apie $18.00.
nariais nebuvo skaitlingas 
gana trumpas, nepravesta nei • ___•________ _ 1 ♦.! _ • V

trečiadienį, rug- 
Grigaičio svetai- 
Jkad minėtame 
padaryta pelno 
Šis susirinkimas 

ir

7:30 v.
Visi

pranešė, kad visas savo užduotis yra atlikusios ir susirin
kime raportuos, kas yra veikiama musų miestely. Kviečia 

Valdyba.
Laisvamanių Etinės Kultūros 1 kuopa Chicagoj šaukia nepa

prastą narių susirinkimą antradienį, rugsėjo 8 d
vak., Dalbininkų svetainėj, 10413 S. Michigan avė. 
prašomi atsilankyti, nes yra labai svarbių reikalų apsvars
tyti. Bus raportai apie rugsėjo 13 d. pikniką, reikės išrink
ti darbininkus ir .kitus reikalus atlikti. Atsiveskite nors 
po vieną savo draugą prirašyti. —Antanas Jocius, sekr.

— 15 svarų; uobolių 
11% svarų; burokų 
15 svarų; agurkų pa

kas— 12 svarų.
Pasitaiko, kad tūli pedlioriąi 

suka, todėl p. Grejn pataria 
šeimininkėms pirkti ne už 15 
ar 20 centų, bet pagal vogą.

Bet geriau bus, jei šeiminin
kės pačios atsisuks savo radio 
ir pasiklausys buvusio miesto 
sylerio aiškinimų.

viųi pakas 
pakas — 
pakas —

» ' » S
Praėjusį ketvirtadieni rug

sėjo 3 d., Northwestern Uni
versiteto liogninėj padaryta ga
na pavojinga operacija M. 
Kriaučiūnienei, žymiai Moterų 
Kliubo darbuotojai, gyvenančiai 
adresu 3327 E'vergreen avė. O 
josįos vyras J. Kriaučiūnas jau 
kelintą metą nesveikauja ir 
dirbti negali. —žvalgas, f

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ.
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS
Shulmistras Bros. Coal 

Company
4016% ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN A VĖ. 
CHICAGO. ILL.

ANGLYS! ANGLYS!
AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run ..................... $5.75

Lump or Egg ................. .• 6.09
Screenings ...................... . 4.75

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

Help/ Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, vienas kūdikis, geri namai, 
gera mokestis gali nakvoti ant vie
los ar eiti namo.
J. Glassman, 1227 Newberry Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant randos dėl vai

kino ar merginos antros lubos iš 
užpakalio. Anelė Merackienė, 1423 
Dickson St.

OFISAI RENDON, SOUTH SIDĖJ 
Du remodeliuoti ofisai randonprie 

žiemių vakarų 35-tos ir Halsted 
gatvių kampo, tinka profesionaliems 
žmonėms, randa prieinama. Gordon 
Realty Co., 809 West 35th St., 

Yards 4329.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Storas, cigarų, 
kendžių ir grocerio, visokių tautų 
apgyventa—greitu laiku turi būti 
parduota labai pigiai. 1010 West 
69th Street.

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

klausyta valdybos ir komisijų 
raportai.

Beje, buvo pakeltas gana 
svarbus chicagiečiams klausi
mas Susivienijimo reikaluose. 
Kai kurie nariai atkreipė susi
rinkimo atidą j tai, buk esąs 
pravestas Pildomosios Tarybos 
tarimas chicągiečiams neduoti 
daugiau paskolų ant namų iš 
Susivienijimo - iždo, kadangi 
Chicagoj e Susivienijimui teko

AUKCIJONAS 
Michael Tauber and 

Co., Auctioneer 
Parduos iš viešo aukci- 
jono 157 vartotų karų 

ir trokų.
Pardavimo pradžia šįvakar 7:30 ir 

tęsis kas vakarą šią savaitę 
7:30 vai. vakaro.

GALUTINAS 
AUKCIJONAS 

Šešt. rūgs. 12 d. 2 v. ir 
7:30 v. p. p. 

Sekmadieni, rūgs. 13, 
10:00 v. r. ir 2 vai. p. p. 

PARDAVIMAS VYKSTA 
3838 N. 'Westerh Avė. 

lietus ar giedra.
Įmokėjimai: $5 rankpinigių 20 me

nesių išsimokėti.
JŪSŲ KARA IMS MAINAIS 

Visi karai turi būti parduoti įsaky
mu LARRY BURNS, 

Autorizuotas Ford Dyleris

Furs
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

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

PARSIDUODA tavem su namu ir 
su Beer Garden. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Atsišaukite 3260 West 
111-th St.

PARSIDUODA tavem visas arba 
puse—biznis gerai išdirbtas— geroj 
vietoj—pardavimo priežasti patirsi
te ant vietos. 959 W. 71 St.

iki

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

įciASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

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 BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios pušies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrendųojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movir.g 
3406 So

Phone Yards 3408
Halsted Street

Financial
Finansai-Paskolos

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. Dearborn St. 
kambarys 1001 

Tel. Wabash 4737.

IEŠKAU tavemo pirkti ar ran
duoti, kad butų kampinis su 3-4 
kambariais arba namą randuoti dėl 
tavernos, kad butų kampinis. Pra
neškite laišku. Mr. A. U. 3040 So. 
Wallace St, Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. 
nėra kompeticijos. Pigiai cash arba 
ant išmokėjimo. Labai prieinamai. 
7736 So. Cottage Grove.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Furniture & Fixtures 
Rakandąl-Įtaisal

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Goti Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIKTURES 

1900 S. State St CALumet 5269
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PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta daug stako su visais įtaisy
mais $250.00 su namu ar be na
mo. 5331 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI groserne senai iš
dirbta. Geras biznis. Yra 5 kamba
riai užpakalyje. Parduosiu pigiai.

4540 So. Western Avenue.

Miscellaneous

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

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA — žiemių vaka
ruose 40 minutų nuo Chicago ant 
grįsto highway, 2 akrai, 5 kamba
rių moderninis namas, 3 karų ga
ražas, vištininkas, perykla. Pavėsio 
ir vaisių medžiai ir daržovės. Augin
ti viščiukus ir dirbti mieste. Kreip
kitės Naujienos, Box 508, 1739 So. 
Halsted St.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted SU Canal 9345.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės ne jaunesnės 40 mett 
ir nesenesnės 48 metų. Turi mylėt 
rimtą ir padorų gyvenimą. Pagei
daujama, kad suprastų anglų ir lie
tuvių kalbas ir nusimanytų apie biz
nį ir pati turėtų šiek tiek pinigų. 
AŠ esu 49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningą biznį. Gera moteris 
turėtų gražų gyvenimą. Rašykite ir 
su laišku prįsiųskite paveikslą. Kiek
vienai duosiu atsakymą ir paveikslą 
ant pareikalavimo grąžinsiu. .

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Box 509.
Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA 3 automobilių seil- 
smanų, kurie norėtų dirbti — mo
kėsime komišeną ir bonus. • Patyri
mo nėra reikalo. Ray F. Sęhuster, 
3704 So. Westem Avė.

REIKALINGAS vaikinas dirbti į 
tavern—Turi mokėti - anglų kalbą ir 
turėti gerus paliudijimus. 1519 E. 
63rd Street.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Atsišaukite Stanley, 423 E. 
64th St. pirmos lubos.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, be skalbimo, kamba
rys, užlaikymas ir $12 i savaitę.

2736 N. Parkside Avė.

REIKALINGA mergina apie 20 m. 
amžiaus prie namų darbo. Naktimis 
pasilikti—geras užmokestis. Atsi
šaukti Charles Pozen, 3351 South 
Halsted Street.

PARSIDUODA $325 už akrą nu
perka puikią mažą 15 akrų farmą, 
namus, barnes, sodną, elektrą, pei- 
vmentą.

A. L. WALKER,
49 S. Washington, Hinsdale, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų budinkas 
su tavernų gerai išdirbtu ar mai
nyti. Klauskit pas Žyduką. 4707 So. 
Halsted St.

KAINAVO $7,806.00 už $2,800.00 
6 kambarių namas apšildomas iš 
beismento, platus lotas, 2 karų ga
ražas, galima pirkti su mažu įmokė- 
jimu, arba įsimaino ant didesnio na
mo; randasi netoli Archer Avė. ir 
Califomia. Tel. po 8 vakare:

Boulevard 0127.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

M


