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Lojalistai Paėmę Huesca

Mušis prie San Sebastian

Rusi

su kitomis Ma

samdysis tik

ORR barikadas ir dalinaJos pavyzdžius

KAUNAS

Nors sukilėliai

kur jie vasaleidžiasi ir Mote’j

Hitleris, siekdamasis dar didesnio Vokieti
jos atsiginklavimo, paskelbė planą dar di
desniam Vokiet. gyventojų suskurdinimui

įrodęs 
gintis

Franpi|a pasirašė 
Syrijos nepriklauso

mybės sutartį
Portugalija nedaly 
vauja neutraliteto 

konferencioj

MUŠIS PRIE SĄN SEBASTIAN APSISTOJĘS 
HENDAYE, Francijoj, rūgs. 9

šiaurinėje Ispanijoje, apsistojo delei neoficialės mūšių paliau- 
bos. Nė viena pusė neprisiima atsakomybes už mūšių paliaubų. 
Bet sukilėlių lėktuvai išmėtė virš miesto lapelius, kuriuose tvir
tinama, kad fašistai sulaikę savo atakas ir pasitiki, kad baskų 
nacionalistai, kurie kontroliuoja miestą, irgi “pasielgs teisingai”. 
Pradžioj savaitės San Sebastian valdžia buvo pasiūliusi pasiduo
ti, tikslu išgelbėti miestą nuo sunaikinimo ir gynėjų gyvastis, 
bet sukilėliai nesutiko tą pasidavimą priimti.

Petrai 
eilėraš

Pirmasis žemaičių 
rašytojų literatū

ros vakaras

DURKLU NUSIŽUDĖ MENO 
MOKYKLOS MOKINYS

ST. JEAN DE LUZ, Franci 
joj, rūgs. 9 
ir paskelbė paėmę San Sebas
tian, gražiausi Ispanijos mies
tą, Biscay įlankos pajūry, bet

KRETINGA.—Ilgą laiką Kre
tingos rinkoje turgaus dienomis 
buvo pardavinėjąma šviežia mė
sa. Pakeitus priežiūros taisyk
les miesto savivaldybė čia mė
sos pardavinėjimą uždraudė, nes 
įrengimai neatitiko sanitarijos 
reikalavimus.

Vokietijoje,
Hitleris nacių partijos

Rusija susirūpino 
steigimu medikalių 

mokyklų

Paimtas svarbus geležinkelio miestas. San 
Sebastian dar tebesilaiko. Lojalistai įsi
veržėlį Alcazar

BOMBA Y, Indijoj, rūgs. 9.— 
Indijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi, kuris buvo sun
kiai susirgęs karštinėmis, žy
miai pagerėjo ir, išrodo, pa 
sveiks.

PRIE 
Lojalistai 

Bet su-

toliau4 pasiliks

mokinys vilnietis
žudėsi apie 5

miestų jie pasirodė 
Jie jau senai laiko ap- 

Oviedo, Saragosa ir Cor- 
bet vis neįstengia jų pa- 
O juos paimti jie turi, 

Cordoba, kitaip sukilė-

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

Giedra, biskį šilčiau j vakarą.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo
Saulė teka 6:24 

7:10.

UŽDRAUDĖ RINKOJE MĖSOS 
PARDAVINĖJIMĄ

BIRŽAI. — Biržų apskrities 
gydytojas, su sanitarine komi 
sija tikrindamas Biržų krautu
ves ir kepyklas, trijose kepyklo 
se rado blogai gamiriamą duo- 

pristatė 
sveikatos departamentui. Pada
rius analizę nustatyta, kad duo
na nedakepta—pusžalė ir per- 
rauginta. Kepyklų savininkams 
iškėlė bylas ir apylinkės teis
mas kepyklų savininkus nubau
dė: Ruzę Nidelienę 20 litų, Jo
kūbą Dagį 10 litų 
Vainerį 10 litų.

LOJALISTAI SUĖMĖ DAUG 
ŠNIPŲ

Kapsų gatvėj 12 
durklu persidūrė krutinę Meno 
mokyklos 
Pranas Petronis 
vai. ir skubiai greitosios pagal
bos automobiliu nuvežtas į mies
to ligoninę po kelių valandų 
mirė. Velionis paliko laišką.

GIBRALTARAS, rūgs. 9.— 
Iš patikimų šaltinių gauta ži 
nių, kad Ispanijos laivas Ma- 
gellaes, plaukiantis po Meksi
kos vėliava, atplaukė į Malagą 
ir atvežė Ispanijos lojalistams, 
kaip spėjama, 35,000 šautuvų 
ir amunicijos.* Laivas atplaukė 
iš Vera Cruz. Sukilėliai bando 
skelbti, kad ginklai yra Ame
rikos darbo.

Meksika pristačiusi 
ginklų Ispanijos 

lojalistams

Vokieti j a Reika 
lauš Kolonijų

miestas vis dar tebesilaiko. Ci
viliai gyventojai išsikėlė laivais 
į Franciją, ar toliau į pietus, ir 
mieste pasiliko vien kovotojai.

Baskų nacionalistai buvo pa
siutę sukilėliams pasiduoti su 
sąlyga, kad miestas nebus nai
kinamas ir kad lojalistai nebus 
žudomi. Bet sukilėliai atsisakė 
priimti pasidavimą, norėdami 
kruvinos atgiežos prieš lojalis 
tus, kam jie kovoją “teisėtą” 
sukilėlių valdžią.

Lojalistų jėgos nedidelės, o 
sukilėliai yra apsupę miestą r 
sunku bus jiems jį apginti. Su 
kilėliai jau bombarduoja mies-

Neužderė jo linai Vii 
niaus krašte

■S DAVENPORT, Ia„ rūgs. 9. 
~ Federaliniai agentai suėmė 
du japonus, kurie fotografavę 
Rock Island arsenalą.

NANCE, Francijoj, rūgs. 9.— 
šeši armijos lakūnai užsimušė 
susidaužius karo lėktuvui tie? 
Lerouville.

P AR Yž JUSI rūgs. 9. —tfan 
ei jos užsieniolreikalų minisięri* 
ja ir Syrijos fdelegacija pasira
šė sutartį, kuri suteikta Syri- 
jai veik piln^ nepriklausomybę 
Bet Syrija i 
Franci jos sąjungininkė.

Pasirašymas sutarties Užbai
gė kelių mėnesių labai sunkias 
derybas, kurios ne sykį buvo 
arti nu trukini 
... Syrija kąrti 
žosios Azijos valstybėmis—Lė- 
banon ir Iraq—pabaigoj karo 
atsimetė nuo Turkijos ir tau
tų sąjunga atidavė mandatą 
Franci j ai.

Einant dabar pasirašytąja su
tartimi, vyrija atgaus nepri
klausomybę kaip tik bus sutar
tis ratifikuota Syrijos, Francį- 
•jos ir tautų sąjungos. Ratifi 
kavimui sutarties Syrija turės 
pirmiausia išsirinkti savo vai-

NUBAUDĖ NETVARKINGUS 
KEPĖJUS

MADRIDAS, rūgs. 9. —Gau 
ta^heoficialių žinių, kad vai- 
d^įoą^ -milicija jau įsibriovė i 
požeminius urvus Alcazar tvir
tovės, prie pat Toledo, kurioj 
jau aštuonios savaitės laikosi 
1,700 sukilėlių. Tvirtovės sienos 
sugriautos kanuolių šiivių ir 
pirmą kartą paliovė iš tvirto
vės šaudyti sukilėliai. Iš to spė
jama, kad jie pasislėpė urvuo-

MADRIDAS, rūgs. 9.— Jau 
senai buvo nujaučiama, kad 
lojalistų eilėse veikia šnipai, 
kurie išdavinė j a sukilėliams val
džios planus. Pagalios, haująjai 
valdžiai pasisekė tą šnipų gau
ją susekti.

Pirmi pėdsakai buvo užtikti 
Valencijoj, kur darant kratą 
pas vieną nužiūrimą asmenį, 
rasta labai rūpestingai paslėp
tą šnipų šifrą ir taipjau pilną 
šnipų sąrašą.

Iš to sąrašo paaiškėjo, kad 
šnipai buvo įsibriovę dagi į mi
nisterijas ir kad šnipais tarna
vo tokie asmenys, kuriais val
džia pilnai pasitikėjo. Vienas 
jų tarnavo karo ministerijoje 
ir galėjo prieiti prie visų slap
tų valdžios įsakymų kariuome
nei. Kiti tarnavo kitose minis
terijose. šimtai šnipų areš
tuota.

BEAVER CREEK, N. D. — Prezidentas Rooseveltas kalbasi su farmeriais

Ratifikavus sutartį, Syrija 
per tris metus pasiliks Franci- 
jos priežiūroje ir jei per tą lai
ką įrodys sugebanti save valdy
ti, tai tautų sąjunga suteiks 
pilną nepriklausomybę.

Sutarty dėl Jebel' Druze ir 
Latakia teritorijų,; kurios yra 
apgyventos tautinių mažumų, 
yra padaryta rezervacijų. Jos 
turės gauti specialę finansinę 
ir administratyvę autonomiją ir 
jose pasiliks franeuzų garnizo
nai.

Syrijos sąjunga su Franci j a 
tęsis per 25 metus.

Franci ja parems Syrijos kan 
didaturą į tautų sąjungos na
rius, taipjau perduos Syrijos 
valstybei tarptautines obligaci
jas, kurias' varde Syrijos pa
darė Franci jos valdžia.

Syrijos sąjunga su Francija 
reikš, kad Syrija klausys tik 
Franci jos patarimų, pasitars su 
Francija visais užsienio reika
lų klausimais, 
Franci jos instruktorius savo ar 
mijai ir suteiks militarinę pa 
gelbą, jei ištiktų karas.

Sekamą savaitę prasidės de
rybos dėl padarymo panašios 
sutarties su Lebanon. Su Irau 
jau4 pirmiau liko padaryta pana
ši sutartis.

Tokiu pat keliu iš Anglijos 
atgavo nepriklausomybę ir 
Egyptas.

NUREMBERG 
rūgs. 9 
suvažiavimui pranešė, kad jis 
nutarė padidinti Vokietijos ar
miją prailginant kareiviavimą 
iki dviejų metų iš priežasties 
pavojingos internacionalinės pa
dėties, ypač dėl “raudonojo pa
vojaus”.

Kartu jis paskelbė, kad Vo
kietija, atgavusi ginklų lygybę, 
dabar reikalaus sau kolonijų, 
atgauti ir ekonominę nepriklau
somybę.

Tuo tarpu gi Vokietija vy
kins milžinišką keturių metų 
planą, kurio tikslas bus suma
žinti Vokietijos importus žalia
vos iki mažiausiai galimo laips
nio, tuo pačiu laiku išvystant 
pačioje Vokietijoje substitutų 
gamybą.

Tokią proklamaciją Hitleris 
paskelbė nacių suvažiavimui. 
Ta proklamacija reiškia dar di
desnį Vokietijos pasitraukimą 
iš pasaulio mark etų ir dar di
desnį Vokietijos žmonių suskur- 
dimą.

Nėra abejonės, kad namie ga
minti substitutai kainuos dąug 
daugiau4, negu tikroji iš- pžsie- 
mo atgabenta žaliava. Tad vo
kiečiai mokės brangiau, bet 
gaus daug prastesnį daiktą. 
Kartu, Vokietijai vis mažiau 
perkant užsieny, ir pats užsie
nis paliaus pirkti Vokietijoje, 
todėl Vokietijos prekyba dar 
labiau sumažės ir tas atneš Vo
kietijos gyventojams dar dides
nį skurdą.

Pateisindamas Vokietijos di
delį ginklavimąsi “raudonuoju 
pavojum”, kartu Hitleris betgi 
tvirtina, kad Vokietija visai ne
sibijo komunistų puolimo, nes 
ir dabar Vokietija yra tiek 
stipri, kad jai nėra pavojingas 
jokios šalies puolimas ir tokį 
puolimą ji lengvai gali atmuš
ti. O betgi kartu Vokietija 
visą laiką didina savo armijas!

Hitleris sako, kad naciai da
rę viską išspręsti Vokietijos 
ekonominius keblumus. Bet da
bar baigiama prilipti liepto ga
lą, delei Vokietijoj neužtektinų 
gamtos turtų. Net jei gyven 
tojų perkamoji jėga ir butų 
pakelta, tai jie vistiek negalėtų 
nusipirkti daugelio dalykų, nes 
jų neturi namie, o šalies eko
nominė padėtis neįstengia finan
suoti importus. Kitais žodžiais 
sakant, Vokietijos gyventojai 
ne tik negali tikėtis jų būvio 
pagerėjimo, bet turi laukti dar 
didesnio pablogėjimo, Vokieti
jai tęsiant vis didesnį ginkla
vimąsi.

Pravedimui šio dar didesnio 
Vokietijos suskurdinimo pro- 
gramo, pasak Hitlerio, yra rei-

PALANGĄ.—šiemet Palanga 
—pilnutėlė vasarotojų. . Todėl 
joje rengiamos įvairiausios pra
mogos. Tačiau iki šoil dar n 5- 
btivo kultūringesnių pramogų 
(išskiriant vieną koncertą).

i
Pirmoji didesnė kultūrinio po

būdžio pramoga buvo rugpiu- 
čio 12 d. kurhauzo salėje. Tai 
pirmasis Palangoje, o taip pat 
ir visoje Lietuvoje, žemaičių 
rašytojų literatūros vakaras.

vartų.
LOJALISTAI ĮSIVERŽĖ Į 
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■tės mokyklęsr su ~$$ejų' metų 
kursu, kurios galės suimti 13,- 
300 mokinių ir slaugių kursai 
dėl 95,000 mokinių.

Komisarai taipjau įsakė įves
ti vienų metų mędikalės labo
ratorijos kursus dėl 5,200 tech
nikų ir taipjau įsteigti dentis- 
terijos ir aptiekorystės mokyk
las, kuriąs mokiniai turės lan 
kyti nuo 4 iki 7 metų,

gynėsi 
hepaprastai drąsiai—kaip liūtai, 
bet puolimuose ant sukilėlių 
laikomų 
silpni, 
supę 
dobą 
imti, 
ypač 
liūs bus labai sunku nugalėti.

Huesca lojalistai laikė apsu

GIBRALTARAS, rūgs. 9. — 
Gauta patikimų žinių, kad lo
jalistai paėmė 'kalnų miestą 
Huesca, ant didžiausios geležin
kelio liniją į Franciją per Pi- 
renej’ų kalnus. Tai yra svarbi 
lojalistų pergalė, nes ne tik pa- 
siliuoSuos -daug kareivių pulti 
kitus sukilėlių miestus, bet 
taipjau Madridas bus 
kad jis įstengia ne tik 
bet ir pulti. , 

1'1 

Ikišiol gi lojalistaiMASKVA, rūgs. 9 
jos valdžia susiru4pino geresniu 
jos-gyventojų medikalio patar
navimo aprūpinimu.

Kadangi Rusijoj trūksta md- 
dikų, tai komunistų partijos 
pildomasis komitetas išleido dek
retą įsteigimui naujų mokyklų, 
jų tarpe pagelbinių medikalių 
mokyklų su trijų metų, kursu, 
kuris galės lankyti 447,700 mo-

VILNIUS.—Vilniaus spaudos 
žiniomis, šiemetinė karšta va
sara labai pakenkė linų derliui. 
Esą kai kuriose apskrityse bu
vo pamėginta sėti linus antrą 
kartą, bet nieko, iš to neišėjo. 
Šių metų linų derlius bus du 
kart mažesnis už nernykštį.

Dėl linų nederliaus ypač nu
siminę Vilniaus krašto žmonės 
nes iš Vilniaus vaivadijos pa
prastai esti surenkamas beveik 
trečdalis visų Lenkijoje sėja
mų linų.

maičių rašytojai. Ieva Simo
naitytė skaitė iš bagiamos ra* 
syti knygos vieno skyriaus 
(“Turgaus Priekulėje”) frag 
mentą, pavadintą “Jokubu Vil
ku”. Valstybės teatro dramos 
artistas Stasys Pilka meniška1 
paskaitė Nelės Mazalaitės, kuri 
negalėjo pati atvykti, novelę— 
—‘“Pajūrio moteris”. Felijeto- 
nistė Liūne Janušyte skaitė 
linksmą kūrinėlį—“Literatūros 
vakaras musų miestelyje”, že
maičių sostinėje—Telšiuose gy
venąs Pranas Genys, savo žirgu 
atvykęs 100 kilometrų, malo
niai nuteikė klausytojus savo 
lyriškais žurinėliais: “Mano ste
buklas”, “žiogeliai”, “Ramia5 
lingavo musų dirvos”, ‘‘Beržas” 
ir k. Stasys Anglickas paskaitė 
baladę--“Baroną von Riedą”. 
A. Skripkauskas paskaitė ką tik 
baigtos naujos knygos fragmen
tą, o. Butkų Juzė su pasisekimu 
paskaitė žemaitiškai satyrinį ei 
lėraštį “žemaičių stiprybė”, be 
to, jis skaitė dar kelis eilėraš 
čius ir, svečių prašomas, žemai
tiškai pasakė nuotykių vaizde!5 
—“Visi man pavydi’ 
Gintalas, padeklamavo 
čius: “Atviras laiškas Simonui 
Daukantui”, “Vargo klumpės” 
ir k. Kl. Dulkė skaitė kelis ei 
lėraščius. Be to, vienas svečias, 
taip pat žemaitis, Kauno apy
gardos teismo teisėjas Vazbys, 
paskaitė savo kūrybos.

šiame vakare buvo ir muzi 
kos: prof. Prielgauskas paskam 
bino Šopeno kurinį, kuris buvo 
parašytas, kai Šopenas netikė
tai sužinojo, jog 1831 m. suki 
limas nepavyko—rusai laimėjo. 
Muzikas Čiurlionis, tai pat pa 
skambino M. čiurlionies dai 
niekur nepaskelbtus du kurinius.

kalinga dar didesnė disciplina.
Vokietijoj, sakė Hitleris, “nė

ra samdytojų ir nėra samdinių, 
o yra tik biznio atstovai Vo
kietijos žmonių.”

Iš visos Hitlerio proklamaci
jos yra aišku, kad Vokietija, 
viską paaukodama apsiginkla
vimui, brenda į dar didesnį 
skurdą. Ir kad gyventojus pri
versti dar labiau skursti, na
ciai visą laiką juos baugins 
“‘raudonojo pavojaus” baubu*. 
Kaip matj t, per visą nacių su
važiavimą ir tebus kalbama tik 
apie “raudonąjį pavojų” ir rei
kalą dar labiau ruoštis kovoti 
komunizmą.

OVIEDO, rūgs. 9 
šnipai išgelbėjo Oviedo nuo lo
jalistų atakos.

Iš naujosios Madrido valdžios, 
buvo gautas įsakymas pradėti 
masinę ataką prieš Oviedo lai?’ 
kančius sukilėlius. Bet apie tai 
sužinojo sukilėlių šnipai ir pra
nešė sukilėlių komandai. Kada 
lojalistai pasiruošė atakai, tai 
juos pradėjo smarkiai bombar
duoti sukilėliai ir ataką teko at
šaukti.

Dieną miestas apmiręs. Atgi- 
ja jis tik naktį. Tada sukilė
liai stato 
vandenį ir maistą gyventojams

SAN SEBASTIAN 4 TEBESI
LAIKOFORT WALTON, Fla., rūgs. 

9.— Chicagietis Bushon, 60 m., 
nutroško ir keli žmonės buvo 
priversti šokti per langus,/už
sidegus namui 
rojo.

NAUJIENOS 
Ths lithuanian Daily Ncws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEW9 PUB. 00., INC.
1739. South Halsted Street, Chicago, Ulinois " 

Phone .CANal 8500

Yra dagi nepatvirtintų žiunių, 
kad sukilėliai jau pasidavę.

Konfiskuoja dvarus
Valdžia paskelbė konfiskavi

mą šimtų dvarų, kurie priklau
so dešiniesiems ir fašistams. Jie 
bus išdalinti bežemiams.

LONDONAS, rūgs. 9.— šian
die susirinko 26 valstybių kon- 
feerncija prižiūrėjimui vykini- 
mo pilno neutraliteto linkui Is
panijos. Bet Portugalija nuo 
dalyvavimo konferencijoj susi-

ginklai sukilėliams, taipjau Por- 
tugalijoje randasi ir vyriausias 
sukilėlių štabas, kuris vadovauja 
visam Ispanijos sukilimui.

Bet konferencija buvo visai 
trumpa ir greitai išsiskirstė pa
vedusi kiekvienos šalies delega
tui paruošti raportą ką jc šalis 
yra padariusi palaikymui neut
raliteto.

Veikiausia konferenciją pri
vertė išsiskirstyti naujos žinios, 
kad Italija prisiuntė ginklų su
kilėliams Malorca saloj. Jei tas 
butų buvę iškelta, tai butų pri
ėję prie aštrių susikirtimų tarp 
valstybių. ‘'
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SU LOJALISTAIS 
HUESCA, rūgs. 9. — 
jau įsiveržė į Huesca. 
kilėliai užsidarė fortifikuotosė 
strateginėse pozicijose ir keti
na gintis.

Lojalistų ultimatumas sukilė
liams pasiduoti, kitaip jie bus 
bombarduojami iš oro, baigiasi 
šiandie ir tikimąsi, kad rytoj, 
prasidės bambardavimas. Uiti 
matumas, kuris buvo išmėtytas 
iš oro, sako, kad gintis butų 
saužudystė ir sukilėliams priža
dama normalus apsiėjimas kaip 
su karo belaisviais. Jeigu nepa
siduotų, tai jų pozicijos be pa
sigailėjimo bus bombarduoja
mos artilerijos ir lėktuvų,

Lojalistai turi 12,000 karei 
vių. Dar 2,000 kareivių atvyks
ta iš Barcelonos, jų tarpe 100 
vokiečių anti-fašistų.

šnipai išgelbėjo Oviedo
SU LOJALISTAIS PRIE

Sukilėlių

paėmė* po siriarkaus bombarda
vimo iš kanuolių ir iš o; o.

Huesca tebesilaiko, sako kita
v • • _
žinia

■j1
''--Ai
liti
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Clevelando ir Ohio Žinios
- KALNUOTAME PITTS- 

TAU-
RAIDŽIŲ NEPAŽĮSTA.

BURGHE. — <
TININKŲ IR SANDARIEČIŲ NEMALONUMAI.

CLEVELANDO MIESTAS

žiuri į knygą, o mato. rele iš Detroito. Tai buvo p-ia 
B. Gardžius.

Pietus bevalgant ir besneku-Beskaitydamas laikraščius > 
kariais užtinki tai, ko visai ne- čiuojant štai staiga pasigirdo 

’per radio pranešimas, kad šian
dien įvyksta didžiulis piknikas, 
kurio radio klausytojai jau se
niai laukė, šia proga noriu* p. 
Dargini tarti ačiū už sudaina- 
vimą gražios dainelės ir pagrie- 
žimą maršo per radio manęs ir 
Dr. Kamešio sutikimui. Pitts- 
burgiečiai tikrai .gali pasi
džiaugti tuo, kad jie turi šau
nią lietuvių radio programą. 
Vietos biznieriams reikėtų tą 
progamą remti ,o ne stengtis 
jai koją pakišti.

Pietus pavalgę, susėdome į 
automobilių ir išvykome į pik
niką. Pakeliui p. Mazukna pa
rodė įdomesnes miesto dalis 
bei visokias įstaigas. Miestas 
gerokai pakitėjęs: labai dau'g 
naujų pastatų, kurių man čia 
gyvenant dar nebuvo.

Pagaliau įsukomė į kelią, ku
riame buvo pusėtinaą susigrū
dimas: vieni važiavo- afutomo5-- 
biliais, o kiti ėjo pėsti^ Į ma 
no klausimą p-ia-r nienc 
atsakė, jog tas keliąs eina į 
Adomo daržą, kur ir. j vyksiąs 
Radio klubo piknikas.

štai jau ir vietoje. žmonių 
suvažiavo tiek, jog darže ii 
automobiliams ankšta pasidarė 
P-nas Dargis tik bėginėja iš 
vienos vietos 1 į kitą ir ieško 
daugiau bilietų. Sako, girdi, 
niekuomet nemaniau, kad žmo
nės taip atjaustų musų sunkų 
darbą ir taip gausingai atsi 
lankytų į musų pikniką. Aš 
jau gana seniai tiek daug žmo
nių piknike bebuvau malęs.

Piknike turėjau progos pasi
kalbėti su įvairiais ’* žriioriėihife 
bei sutiktai savo senus $raų< 
gtfs. Iš pasikalbėjimų sušidare 
įspūdis, kad laikai žymiai pa 
gerėjo, 
smesni. 
nemažu 
“Naujienų” skaitytojų.

Nors ir nemalonu buvo 
draugais ir pažįstamais skirtis,

ieškai, štai, “Dirvos” No. 34 
kažkoks Chicagietis sumanė iš 
kito pasijuokti, bet iš tiesų ta", 
tik pats save ant juoko pasta
tė. Dalykas toks: “Tėvynės” 
Nr. 33 buvo įdėtas straipsnelis 

• apie tai, kad su Dr. Vitkum 
seimo metu nebuvę tinkamai 
pasielgta. Toliau tame straips
nelyje nurodoma, kodėl tai at
sitiko. Po straipsneliu pasira
šo P. J. Žūna.

Bet Chicagietis “Dirvoje” be 
niekur nieko drožia, kad tą 
straipsnelį parašęs ne P, (Pius). 
bet (Feliksas) Zuris. O to- 
liah jau be jokios gėdos sako, 
kad, girdi, Grigaitis nemokąs 

. raidės F atskirti nuo P i
Tiesiog reikia stebėtis kai 

a kurių žmonių drąsumu ir na- 
chališkumu. Tegul tas Chi
cagietis dar kartą pasižiūri į 
“Tėvynės” Nr. 33 (o jeigu yra 
žlibas, tai tegul užsideda tin
kamus akinius), o ten jis pa
matys, kad po straipsneliu yra 
pasirašęs P. J. Zuris, o ne F. 
J. Zuris.

Matyt, Cliicagietis, kaip tas 
priežodis sako, žiuri į knygą, o 
mato špygą...

Keistuoliai

COSHOCTON, O.
co pasitaiko gana keistų žmo
nių. štai čia prieš kiek laiko 
G. Steiberger, buvęs Ohio kole 
gijos profesorius, sumanė visiš
kai nuo žmonių atsiskirti ir ap
sigyventi miške. Viename me
dyje jis jau pasidarė būdą ir 
ten sau gyvena. ,

Atrodo, kad kai kurie žmo
nes iš didelio rašto išeina iš 
krašto.

Vis dėl-

Aplankius kalnuotą Pittsburghą

Prieš kiek laiko gavau iš 
draugo Mazuknos, SLA. vice
prezidento, laišką ir pakvieti
mą, kad dalyvaučiau p. Dargio 
vadovaujame Radio piknike 
rugp. 23 d. Prisiminiau apie 
tą pakvietimą Dr. Kamešiui, 
kuris be svyravimo pareiškė 
kad ir jis norėtų į Pittsburgą 
vykti.

Rugp. 23 d., taip sakant, gai
džiams giedant susėdome į au-; 
tomobilių ir pasileidome į kal
nuotą koloniją drauge su savo 
“šonkauliais”. Ir miestas, ir 
apylinkės man jau žinomas, 
nes prieš daugelį metų teko ten. 
gyventi. Bet daktarui visa tai 
buvo nauja ir nepaprasta. Jam 
įdomu* buvo pamatyti, kaip at
rodo miestas'dkalnuose.
' Pavažiavę apie puškeivįrtos' 

valandos jau pradėjome įžiū
rėti kalnuotas vietas. Nors 
gyventi tuose tarpekalniuosc 
gal ir nelabai butų malonu, ta 1 
čiau gamtos vaizdas čia pa
traukia kiekvieno keliauninko 
dėmesį, žaliuojantys krūmai 
ir didžiuliai išsišakoję medžią? 
tarp kalnų sudaro nepapras
tai gražų vaizdą.

x Juo arčiau miesto, jin labiau 
galima pastebėti potvynio pėd
sakus. Kai kurie apgriaut- 
namai jau atstatyti, o kiti dar 
tik baigiami.

Besikalbėdami, bestebėdami 
apylinkes ir juste nepajutome, 
kaip atsidarėme ponų Mazuk- 
nų rezidencijoje, 1325 W.est 
North Avė. Nors iš anksto 
buvome pranešę, jog sustosime 
tik trumpam laikui, bet p-nia 
Mazuknienė buvo tiek su val
giais pasiruošusi, jog botumė
me galėję visą savaitę viešėti 
Netrukus mes jau sėdėjome 
prie stalo drauge su šeiminin
kais bei viena viešnia su duik-

žmonės judresni, link- 
Teko čia sutikti 
buriu “Keleivio”

su 
ir

vaikščioti 1859 nu, nes mais
tas tiek išauo, jo Susisiekimas 
“pėsčiomis’pasidarė nelabai 
patous. Apie 1871 m. atsirado 
čia ir lietuvių. Tačiau aglima 
sakuti, jog tik. nuo 1905 m 
prasidėjo tikrasis -lietuvių va
žiavimas. šiandien CĮeyolan
de priskaitomaZiki 20 tūkstan
čių lietuvių.

Pirmas elektros gatvekaris 
pradėjo kursuoti 1884 nj. Cle- 
velandas žymiaiJ padidėjo 1905 
m., kai liko prijungta Shaker 
Village.

Clevelandas yra. pagarsėjęs 
kaip konvencijų miestas. Mat, 
jis turi kelias dideles audito-- 
rijas. Pavyzdžiui, miesto au- 
di tori jo j e gali posėdžiauti try-' 
lika tūkstančių žmonių, — tiek 
ten yra sėdynių^ 11924 m. čia 

nams Mazuknams, p. Dargini ir įvyko didelė rebublikonų kon- 
visiems kitiems pittsburghie vencija. ■'> ė(ab(M^Uis repub- 

likonai čia laikė, savo 24 kon- 
|venci j ų. f

žinovai sako,' jog Clevelan- 
das turi geriaušiį bulvarų si 
stemą Visame pąsAtdyje. Parku 
čia priskaitotha" 24, kuriuos 
jungia bulvarai?5 Per paskuti-; 
nius kelis metu# buvo pastaty< 
ta daug gražių pastatų. Yra 
čia dvi pagarsėjusios įstaigos. 
Būtent, medicinos mokslo 
įstaiga ir Uniori Trust trobe
sys. ’ ■/ \ ;

Pernai čia įvyko eucharistinis 
kongresas, į kurį' buvo suva
žiavę tukstančįai 
šiais metais vyksta 
ežerų parčda, kiiri 
yra panaši į buvusią 
pasaulinę parodą.

Dabartiniu laiku Clevelando 
yra per milijoną gyventojų. 0 
jei paimsime apylinkes, tai gy- 

pir-

bet iš pikniko reikėjo vis dėl* 
to anksčiau išvažiuoti. Mat. 
tą pačią dieną buvome pasiry-! 
žę keliauti atgal į Clevelandą 
Sustojome dar pąs' ponus M a-.: 
zuknus vakarienei. Ta proga 
p. Mazukųa parodė mums pot ! 
vynio pėdsakus, Jo namui, bu-, 
vo padaryta pusėtinai nuosto
lių, 
kas 
nis 
vės.
sįsekimo.

Sustojome dar pas gerus 
draugus Macoikius. Bet ten vi
sai neilgai tegalėjome būti, 
nes reikėjo skubėti namo. Grįž
dami į Clevelandą susidureme; 
su lietum, o dėlei to greit ne-; 
galėjome važiuoti.

Dar kartą tariame ačiū po

. Dabar jau baigiama vis- 
tvarkyti ir taisyti. Biz- 
vėl bus varomas po seno ;

Linkiu kuo geriausio pa

SIL

čiams, kurie mus labai gražiai 
priėmė.

Clevelando miestas

Kadangi šiais metais šiame' 
mieste įvyko įvairių konvenci
jų, seimų ir didžiųjų ežerų pa
roda, tai plačiajai lietuvių vi
suomenei gal bus įdomu, šį tą 
daugiau apie Clevelandą patir
ti. Tiesa, nemažas skaičius 
lietuvių turėjo progos Cleve
landą aplankyti SLA seimo ir' 
A. L. kongreso metu. Bet tai 
tik keli šimtai.

Clevelando miesto tėvas yra 
skaitomas Moses Cleveland. Jis 
1834 m. atvyko į tą vietą, kur 
dabar yra miestas. Tuo laiku 
prie Erie ežero ten buvo.rtik 
kaimelis. Tas kaimelis visai 
lėtai augo, nes 1810 m. turėjo 
vos apie 300 gyventojų.. Bet 
štai 1834 m. liko atidarytas 
Ohio kanalas ir dabartiniame 
Clevelande įsisteigė uostas. Tai 
buvo didelis ^akstinas miestui 
augti; 1836 m. jau' ;jis liko 
inkorporuotas kaip meistas, o 
1850 m, miesto gyventojų skai
čius pasiekė 18,000. Pagal sa
vo didumą tai buvo trisdešimt 
septintas miestas Amerikoje.

Mokslo kontrolės komisija - .' . : • f • ri fl • * ? s ’
1840 m. Clevelahde atidarė dvi 
mokyklas, kurias lankė du šim
tai mokinių, šiandien Clevelan
de yra 141 pradžios mokykla: 
93 vidurinės mokyklos, 143 
aukštesnės mokyklos, 13 prieg
laudos mokyklų ir trys aukšto
jo mokslo įstaigos.

Pirmas gatvekaris

katalikų 
didžiųjų, 

maždaug 
Chicagos

jei paimsime apylinkes, tai 
ventoj U skaičius sieks iki 
santro milijono.

Musų profesionalai
šiame skyriuje bandysiu 

teikti šiek tiek ^nių apie mu
sų profesionalus? Taip ,sa 
kapt, fkiekvieųąrĮgų pervarysiu 
per šerengą. Pirmiausia imsiu 
Dr. Kemešį. ,

į

ir 1931 m. atidarė ofisą adresu ir iki spalio 1 d. automobilis- 
1304 Addison Rd.

Dr. Kamešis palaiko glaud- nes kitaip jie bus baudžiami 
džius santykius su Bolyęlinic 
ligonine, kuri vietos lietuviams 

syra gerai žinoma. Jis yra ve- < 
dęs ir augina vieną dukrelę.

Kitam numeriui suteiksiu’ ži-
-

nių apie kitą daktaraą.
Susidomėjimas auga

Kur pasisuksi, visur kalba-. 
ma apie busimas diskusijas 
Lietuvos klausimais. Mat, nu
matoma, kad bus iškelta į aik^ 
štę kai kurių vietos politikierių 
gana negražus darbeliai.

Diskusijos vyriausia lies Lie
tuvą ir jos būklę. Būtent, bus 
nušviesta tos represijos, kurių 
stveriasi tautiškoji valdžia, kad 
galėtų ilgiau nesiskaityti siu
liaudies balsu. Kalbėtojai nu
rodys, ko yra vertas tas sei 
mas, kurį, galima sakyti, išrin 
Ko pati valdžia, ir kodėl reikia 
kovoti dėl demokratijos atsei
kimo.

Kadangi diskusijos bus lais 
vos, tai galės atvykti ir dabar 
tinęs Lietuvos valdžios šalinin
kai bei pareikšti savo nuomonę'

Diskusijos įvyks rugsėjo 25 
d. Pradžia 7:30 vai. vakaro, 
įėjimas nemokamas. Visi esą 
te kviečiami gausingai susi 
rinkti/

Automobilistams žinotina
Nuo spalio 1 d. Ohio valsti

joje įeis į galią naujas patvar 
kymas, kuris nusako, jog visi 
automobilių, autobusų ir trokų 
vairuotojai turi įsigyti specia
lius šoferio laisnius. Už lais- 
nį reikės sumokėti 40 centų 
Leidimus arba, laisnius pradės 
išdavinėti rugsėjo 10 d.

Vadinasi, laiko yra nemažai
< .... ' ....................-'..-I ■■■■

tai gali leidimais apsirūpinti,

Beje, nuo dabar bus griežtai 
žiūrima, kad automobilistai lai
kytųsi trafiko taisyklių. Neat
sargus ir nieko nebojantys au
tomobilistai neteks laidimų ir 
jiems bus uždrausta automobi
lius vairuoti.

L. K. Darželio Sąjunga 
gavo pinigus

Lietuvių Kultūrinio 
lip Sąjunga jau gavo penkių 
šimtų dolėrių čekį iš SLA. Tą 
sumą pinigų paskyrė Susivieni 
jimo seimas, kuris birželio mė
nesį įvlyko Clevelande.

Kiek teko patirti, tai forma-4 
liškas darželio atidarymas 
įvyks spalio 27 z d.

Rengiasi iškelti bylą

Kaip visiems žinoma, tauti
ninkai ir sandarieČiai laikė sa 1 
vo tautišką konferenciją Lietu 
vių svetainėje. Toje pat vie 
toje jie turėjo ir savo ban- 
kietą.

Buvo susitarta, kad konfe 
rencininkai už salę sumokės 
$30, Tačiau, kiek teko girdėti, 
svetainės sąskaita dar ir šian
dien nėra apmokėta. Svetai
nės direktoriai jau žada kreip 

: tis į advokatą, kad iškeltų 
bylą tiems, kurie svetainę 
nuomavo.

Tai tau ir konferencija.
— Jonas Jarus.

Darže-

ADVOKATAI

pradėjo

pa-

nr. John J. Kamesis gimė 
Clevelande. -čia' baigė prad 
žios ir aukštesnį mokykla. Vė
liau lankė vietok Western Re- 
serve universitetą, kur gavo A 
B. laipsnį. Tai*; buvo 1926 m. 
Mediciną studijavo St. Lo.uis 
universitete. x Baigęs daktaro 
mokslus, jis grįžo į Clevelahdą

Buy gloves with what 
it,savęs

, >er« nlkik) •
Jauniu, 
kolele. Tooth
tideMe tntoai p*r«ldnod« ••

M rido U> *P»au»o 
»Be to »aUto »utatpl»U 

ai kuriuo! raitu ar.«’pįrk- 
U piriUaaitoa ar > 
LaMbm-i Pharnaoa) O

USTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $ j .10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO ILL.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NATHAN 
KANTER

j

jįhh.;' V.’-.

ir

Dabar galima gauti kaimininiam taveraė.

MUTUAL LIQUUR CO.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTORI8

Laidotuvių Direktoriai
- Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 

Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
■ ,||.|| |W. ■■■»«*■■ m *1 — ........................ ............. ....

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

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituamea Avenue < Phone Yąrds 1188

' J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

...,Į LH I  m;i ii -r-1 -nrTirrnr i-i-i i i r i-r  rir—it r r

3807 Litur.nica Avenue Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49tli Court Cicero Phone Cicero 2109

J, F. BADŽIUS
668 West l^th Street Phone Canal 6174

I. J. ZOLP ~
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841^

10734 ,S. Micliigan Avė. Tel. Pullman 5703

S, M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

■ LĄCHAWJO ir SŪNŪS
<2814 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 6927

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NARTf
YARds 1741—1742

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
7S6 West 35th St

Cor, of 35th and Halsted Sts. 
Ofisų valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Mieęto 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 Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas RepubKc 7668

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. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso TeJ.: Boulevard 7826 
Namų Tel.: Prospect 1930.

JOSEPH J. GRISK DR. T. DUNDULIS
LIETUMS ADVOKATAS RYTOJAS ™BGAS 

4K11 SOUTH® ASHLAND AVENUE Telefoną. Virginia W36 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE ofi6O valandos BU0 nu0

TSeXne^ĖepS«6e 9723 «~8 Y- rak- Nedeli°i Pagat sutatil‘

Kiti Lietuviai Daktarai*.
KūL» JURiCtELION^IS , Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 

ADVOKATAS Ofiso valandos: puo 2 iki 4, nuo 7
Veda bylas visuose teismuose tiki 8:30 v. NedeLnuo 10 iki 12 a. m.

3241 S. HalstedSL %elTaIumet 7262 DR» S* N AIKELI S
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 Ofisas ir Rezidencija.
3407 Lowe RAve^e Tek Yards 2510 3335 So> Halsted St.
_____________ ___________________ CHICAGO, ILL.

A.A.SLAKIS piL4^MANIKAS
... A£yQK^AS * -**PhWaN-SURGEON 
III W. Washington St.

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

Ofišo Tel. Central 4490

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

AKIŲ SPECIAUSTAI
DR. G. SERNEB 

LIETUVIS 
_ _  Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

------------- 1 i   -«r- ■ ■ ;

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandose 1—8; 7—8:80 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

Kasdten, išskyrus seredą.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 3403

Dr. A. J. Skunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 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. Hemiock 5998.

——■■i........    .ii—

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-’ 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 1? v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

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

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 St.

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis į«iuq 10 iki 12 

3343 South. Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Are. 
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 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
, , ................. ... 1,1 Į. I qm.—- t į, . I .1 I II II ■ I - •

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų 

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

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—42 
diena.



lankyti ir

vilnludtas

VAIKŲ KAUTAI

Politika
Kliubas kraustosi į Northsidę

511 SOUTH PAULINA ST

mos

Jos. F. Sudrik
SOUTH SIDE BREWINC COMPANY

5 po pietų

BUDRIK
Furniture Mart Įvyks susirinkimas

Drau

Šiandie įvyks pinigų 
laimėjimo vakaras

Mėgino priešintis 
holdoperiams, mirė

Ofiso Tel.
Englevood 7151

Rez. Tel.
Radcliffe 1191

AITAS 
KAUTAS 

$0.08

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

Aitas 
Kautas 
$0.08

atsivesti naujų na

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa 
vings and Loan Insurance Corporation.

Del informacijų kreipkitės į

Praėjusį penktadienį Neffo 
svetainėje po trumpų atostogų 
susirinko vėl , Pirmyn choras 
dainų pamokas, kurios ir bus 
reguliariai laikomos kas penk
tadienis. Reikia pasakyti, kad 
pradžia gera, nes susirinko gra
žus būrys jaunuolių choro na 
rių, daugiausia mergaičių. Ga 
Įima duoti niergaitėms didelis 
kreditas, kad jos yra daug 
prielankesnės kultūriniam dar-Chicagoj visko pasi 

taiko

Iš Zarasiškių Kliubo 
veikimo

Susėdijos sugrįžimo 
savaitė

William J. Haag 42 metų, 
4257 Kenmore avenue, mėgi
no pasipriešinti dviems neg
rams, kurie darė jam holda- 
pų. Banditai sužeidė jį peiliu 
taip sunkiai 
kauntės ligoninėj

GERKIT TIK GERĄ

18 G. APIELINKĖ 
gystėš Susiv. Brolių ir Seserį 
Lietuvių susirinkimas įvyks 
rugsėjo 13 dienų, sekmadienį 
1 valandų popiet parapijos sve
tainėje. " Prašome narius atsi-

bufeto pilzeno ir valsty- 
stikliukai skambėjo ir 
nuo karto buriaa stiklus 
šaukė: “Ura, tegyvuoja 

valio joniš-

Daug turime čia Chicagoj e 
lietuviškų radio programų. Vi
sos jos savotiškai įdomios, ta
čiau tikrai minėtos yra Sudri
ko radio programos sekmadie 
niais iš stoties WCFL. 7 vai 
vak. Stoties galingumas, or* 
kestros tobulumas, geriausi so 
listai, tai tradicinės šių progra
mų savybės. Praeito sekmadie 
nio Budriko programoj dalyva 
vo geras solistas ir galinga nau 
joji Budriko radio orkestrą.

Be šių programų Budrikas 
leidžia dar ir kitas, būtent: 
pirmadieniais ir pentkadieniais 
5 vai. vak. iš stoties WAAF, o 
ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 vai. 
iš stoties WHFC.

Pilno ilgio 
su Šilku, 
vertės iki $9.98,

Du New Yorko biznieriai 
atvyko į Chicagų ir apsistojo 
brangiame Blackstone viešbu
ty. Jų vardai

Čia jau p. Brown sumanė 
padaryti tyrinėjimų. Ir patyrė, 
tad dingo iš jo kelnių kiše
nėse $350. Jis pakėlė iš riiiego 
Solomonų. Šis taipgi patyrė, 
kaęl j° laikrodis pražuvo, o iš 
kelnių kišenės dar dingo $75.

Policijos manymu, vagiliai 
atsilankė į pp. Solomono ir 
Browno kambarį kartų. Pasi
pelnę vienų kartų, jie sumanė 
padaryti vizitų kambariui' ir 
eitų kartų; tuo nepasitenkinę, 
jie atlankė kambarį dar ir 
trečių kartų, koliai pasiėmė 
viskų. kas buvo verta pasiim-

Pečiai 
su po

Skalbiama 
Mašina

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

Ba tokia bus jų (republiko 
nų) apsidengimo skraistė, po 
kuria slepiasi noras sumažinti 
šiandieninį lietuvių politikos, 
ūpų ir jų ateitį Chicagos poli
tikoj. Turime pirmą kartą 
“Bendrą Vienybės Frontą”, ka 
dangi musų kandidatas Jonas

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo 

darbuotė

T. Zuris yra demokratas ir ka 
dangi lietuviai tą vienybe 
tį palaikys balsuodami 
gindami kitus balsuoti 
kratų baliotą , musų 
naudai.

“Lietuviai už lietuvį 
į Rooseveltų!”

OF VOUM 
INVFtTMtNT

BRIDGĘĘQĘT — šį vakarą 
9:30 valandą . įvyks pinigų lai
mėjimas, kurį duoda Bridge 
porto Biznierių Sąjunga, susi
tvėrusi tarpe ,34 ir 35 gatvių.

Bus skirjąmą/ 3 dovanos, $25 
—$15—$10 pinigais.

Laimėtojai būtinai turi būt: 
vietoje paskirtu laiku, antrašu,, 
3416

Nėra abejonės, kad sekan
čiai pamokai,; kuri įvyks penk
tadieny, rugsėjo 12 dienų, su 
sirinks dar skaitlingesnis bū
rys ir sudarys, kaip visuomet, 

skaitlingiausią

Chicagos lietuviai susilaukė 
didelės garbės, kuomet politi
kos vadai pripažino musų lie
tuvį, Joną T. Zurį, kaipo kan
didatą į teisėjus demokratų ti- 
Fieite. šis pripažinimas buvo 
lietuviams laimingas, kadangi 
balandžio mėnesio Primary bal
savimuose Chicagos gyventojai 
suteikė 376,000 balsų lietuvių 
kandidatui Zuriui. Jis tapo 
nominuotas teisėjui, kurio pas 
kutiniai rinkimai įvyks lapkri 
čio 3 dienų, kuomet Amerikos 
piliečiai atnaujins savo pasiry- 
žymų sugražinti į Washingto- 
iio Baltąjį Namų prezidentą 
Rooseveltų ir kartu su juo pa 
sodinti lietuvį kandidatą. Joną 
Zurį, teisėjo kėdėj Chicagos 
mieste.

žinoma, kad republikonų par
tija leidžia datfg pinigo ir ban
do sugriauti lietuvių pasiryžt 
mą remti savo tautietį. To 
tai turime saugotis, nes jeigu 
lapkričio 3 dieną nelaimės 
Rooseveltas, tai klausimas yra, 
ar laimės musų lietuvis Jonas 
Zuris. Todėl varde Jono T. 
Zurio yra patartina pasisau
goti įvairių priekaištų, prižadų 
ir apgaudinėjimų tų, kurie ban
dys sugriauti lietuvių denio 
kratiškų moralę, agituodami lie
tuviškų visuomenę balsuoti už 
lietuvį Zurį, bet ne už Roose 
veltą.

daržovių ir kitokių augalų dar
žai bus prirengti ir rodomi pu‘- 
blikai.

Jaunuoliai ir jaunuolės, ku
rie nori mokytis tautinių šo
kių, yra kviečiami atsilankyti 
bile kurį vakarų ir įstoti į 
klases. Pamokos duodamos vel
tui ir kiekvienas gali prisira
šyti ir dalyvauti šventėse, ku
rių turėsime gan daug atinan- 
čią žiemą.

Pamokos duodamos antradie
niais Mark sWhite Square par
ke, trečiadieniais Humboldt 
parke, o ketvirtadieniais Ha- 
milton parke. Hamilton parkas 
yra parankus lankyti Mar- 
ųu'ette parkiečiams, burnsidie- 
čiams ir kitiems pietinės mies
to dalies gyventojams. Hamil
ton parkas randasi prie Nor
mai, tarp 72 ir 74 gatvių.

Tautų šokių šventei Kareivių 
Aikštėj praėjus, V. Beliajus ir 
jo šokėjai ruošiasi dabar ilgai 
eilei mažesnių, bet svarbių pa
rengimų.

Pirmas šių parengimų bus 
laikomas Mark White Square 
parke, prie 30 ir Halsted gat
vių, Bridgeporte, kur per šią 
savaitę bus švenčiama Susėdu 
Sugrįžimo Savaitė (Homecom- 
ing Week).

Ketvirtadieny (šiandie) bus 
tarptautinė diena. Ruošiama 
šokiai visų tautų, kurios gy
vena Bridgeporte. Virš trijų 
šimtų šokėjų dalyvaus progra 
me. Dalyvaus visi Beliajaus 
mokiniai iš Humboldt, Hamil
ton, Mark Whitė Sqitare ir 
Douglas parkų, o taipgi iš 
Henry Booth ir House of Hap- 
piness setlementų.

Įžanga visiems veltui, publi
ka kviečiama dalyvauti.

. Parengimas bus laikomas šį 
vakarą, rugsėjo 10 dieną.

Rugsėjo 17 dieną Beliajaus 
grupė turės savo vakarą stok- 
jardų nacionaliame stadione 
kur bus laikoma didžiulė me
tinė žolinės šventė (Hortisul- 
tural Exibit). Gėlių, žolių

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Sekmadienį, rugsėjo 6 dieną, 
Willow Springs miškuose, Dam- 
brauso farmoj Joniškiečių Kliu
bas turėjo išvažiavimą. Iš ry
to šiltas lietus lynojo ir todėl 
joniškiečius ypatingai gąsdino, 
o labiausia pikniko rengėjus, 
nes gegužinės galėjo nepasisek 
ti. Tačiau kada prisiartino 
laikas važiuoti į pikniką, būtent 
apie 1 valandų po pietų, oras 
pasitaisė ir buvo tikrai gra
žus ir šiltas. Pilni automobiliai 
joniškiečių, žagariečių, gruzdie
čių ir kitų parapijų žmonių va
žiavo į ąžuolynus netik pakvė

puoti tyru oru, bet ir baigian
tis vasaros dienoms praleist; 
smagiai laikų su Joniškiečiais.

Joniškiečio Vinco Briedžio 
simųs Albertas su savo drau
gais griežė linksmas lietuviškas 
polkas. Pradžioj šokėjai at
rodė lyg nedrąsus, bet į pava
karę jau platformė buvo užsi 
kimšusi. ‘Sukosi poromis jau
nieji ir senieji. Aldona Brię 
dytė pašoko gražiai su savo 
tėvu. 
s Prie 
binės 
kartas 
iškėlę 
gruzdietis Zekas 
kietis Chepulis!”

Dau'g buvo atsilankiusių į 
Joniškiečių gegužinę skaisgi 
riečių - žagariečių. Teko ma 
tyti Peoples rakandų krautu
vių vedėją p. Kežą, pp. Tupi 
kaičius, p-nią Pilkien^, iš Cice- 

Įro p-nią Dočkienę, pp. Strumų 
| lūs, gruzdietį Vitauskį, žaga- 
| riečius Ramašauskus, Miravi 
čius daug žagariečių ir joniš
kiečių jaunimo, joniškiečius 
Šalkauskus, Laučienę, Kazimie
raičius, Rudžius, Vaitekūnus ir 
daugelį kitų.

Apie 8 valandų vakaro, kai 
(užviešpatavo naktis su milio 
nais spindinčių žvaigždžių, visų 
ūpas lyg kilte kilo, o dainos 
tai nuolat skambėjo.

Gasparaitis, Jonkus, Povilai
tis priiminėjo svečius, Vaičiulio 
ir Gurskis teikė patarnavimą. 
Reikia pasakyti, kad Šiuo išva
žiavimu Joniškiečiai užbaigė 
vasarinį savo sezoną (smagiai ii 
sėkmingai.

i — Gruzdžių grynorius.

Sidney Solo- 
mon ir Stanley A. Brown.

Nakvojo jiedu viename 
kambary. Atsigulė pirmadienį 
11:30 valandų vakare. Pamie
gojęs kiek p. Brown pabudo 
ir sumanė pažiūrėti koks lai
kas yra. Nesuradęs parankiai 
savo laikrodžio, Brown atsi
kėlė ir atėjo prie Solomono 
lovos. Pastarojo laikrodis pa
rodė 3:40 valandų ryto.

Brown sugrįžo į savo lovų 
ir užmigo. Keletu valandų 
vėliau Brown pabudo ir vėl 
nuėjo pažiūrėti kų rodo Solo
mono laikrodis, bet jau ir So- 
loipono laikrodžio nebebuvo.

Nieko blogo nemanydamas 
Brown sugrįžo į savo lovų ir 
vėl užmigo. Brown išmiegojo 
iki 9 valandos ryto. Pabudęs 
tuo laiku, jis pamatė, kad jo’ 
kelnės buvo numesto ant grin
džių, nors iš vakaro- jos buvo 
gražiai padėtos ant kėdės.

Malonu 
praėjusį 
Draugystė šventos Onos prisi 
dėjo prie musų. Draugystė 
Susivienijusių Brolių ir Sese 
rų Lietuvių greitu laiku vir 
šys 500 narių ir $10,000 turto 
tik reikia nariams pasidarbuoti 

. — S. S.

DRABUŽIŲ
Rytoj ir Visą Savaitę

geriausią 
chorą.

Pageidaujama, kad atsilanky- 
tų daugiau vaikinų, nes dar 
trukąta vyrų balsų, o ypatingai 
baritonų. Yra pradėtas turtin 
gas muzikalis veikalas “Oro 
Bangomis”, kurs bus suloštas 
pirmą kartų lietuvių kalba. Tad 
patartina tėvams paraginti sa
vo jaunuolius prie šio meninin
kų būrelio, nes tai daro garbę 
tėvams ir visai lietuvių pažan
giajai visuomenei.

• Be aprėidi
■ kalnieriua

• 2-Season pamušalas
• Visos mieros 14 iki 20

kad jis mirė

Vasara baigiasi, neužilgo pa
sibaigs parengimai miškuose ir 
farmose. Ruošime parengimus 
ir lankysime juos svetainėse.

Bet prie užsibaigsiant vasa
ros sezonui dar įvyks vienas, 
kitas svarbus parengimas, ku
riuose turėtumėm dalyvauti.

Štai sekmadienį, rugsėjo 13 
dieną yra rengiamas Susivieni- 
nijimo Lietuvių Amerikoj 36 
kuopos išvažiavimas Big Tree 
Inn darže ,prie Archer avenue, 
6 blokai į vakarus nuo Kean 
avenue.

Jei kurie neturi savo automo
bilio, o norės dalyvauti kuo 
pos išvažiavime, tai juos nu
veš trokas, kurs lauks Bridge 
porte 11 valandą ryto prie San
daros patalpų adresu 814 West 
33 strret.

SLA. 36 kuopa viena turi ke
letą šimtų narių. Jei visi na
riai atvyktų į pikniką, jie vie
ni sudarytų didoką pikniką. 
Kuopos nariai betgi turi savo 
šeimynas, jie turi draugų. Jei 
nariai netik patys atvyktų į 
pikniką, bet atsivežtų savo šei
mynas ir pasikviestų draugus, 
tai susidarytų didžiulis pikni
kas, koks iš tikrųjų turėtų bū
ti Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 36 kuopos išvažiavimas.

Taigi visi SLA. Chicagos ir 
apielinkės kuopų nariai, jų šei
mynos ir draugai turėtų atmin
ti, kad ateinantį sekmadienį 
bus 36 kuopos išvažiavimas, ir 
dalyvauti jame.

Mieros 4 iki 9 metu, kietas kalnlerlus 
ir klftkuotas, vertės 
$4.98, dabar už ___

%?• Swagger
| typas
K • Blouses nugaros stylius
& • Low Buffed Rankovės

• Šiltas Vidinis pamušalą

SrORT KAUTAI 
swaggers, vilnonės medžiagos 
w visu vidinis pamušalas,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy B 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 irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

MARQUETTE PARK. — 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klįu- 
bas laikė susirinkimų rugpiučio 
30 dieną bažnytinėj svetainėj, 
prie 68 gatvės , ir Washtenąw 
avenue. Susirinkimas išnešė 
protestų kėlimui taksų ant na
mų. Kliubas ragina visus na
mų Savininkus ,kad duotų pro
testus ir reikalautų taksus su
mažinti. Ba jeigu tylėsite, tai 
kitą metą dar 30 nuošimčių 
gausite daugiau.

Kurie- noritę paduoti protes
tus per kliubą, tai kreipkitės į 
nutarimų raštininką sekamu* ad
resu: Antanas Samoška, 6743 
So. Rockwell street. O kurie 
norite paduoti protestus per 
Civic Council, tai kreipkitės į 
jo ofisą adresu 343 So. Dear- 
born street, rooms 601-602. At
silankydami į Civic Council at
sineškite ir savo kliubo narys
tės kortą

SLA 36 kuopos 
išvažiavimas

mm- 
ir ra- 
demo- 

lietuvio

Prieš kiek laiko Zarasiškių 
Kliubas turėjo susirinkimą. Pa 
vasario išvažiavimo ’ komisijai 
reikėjo išduoti’^raportas,į bet ne 
visi komisijos nariai- atsilankė, 
tai raporto kol kas nėra. Nu
manu, kad tas parergimelis 
kliubui nuostolio neduos 
publikos buvo nemažai, 
buvo rengta ne biznio sumeti 
mais.

Kliubas nutarė surengti ru
deninį išvažiavimą Jefferson 
giriose, vadinasi, Northsidėj. 
Išvažiavimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 13 d. vi
siems žinomoj vietoj, kur lie
taus1 atgaivinta, žolė gražiai ža
liuoja. Išvažiavimo komisijoj 
yra darbščios kliubietės: p-nia 
Smalelis, p-nia Žukauskas ir p. 
Raugas. Komisija sako, kad 
atsilankiusius svečius vaišins 
tikrai zarasiškai,. o jei kokio4., 
tai p-nia Žukauskienė ir aviną 
[atveš iš savo vasarnamio far-

Kliubietis.

yra pranešti, kad 
rugpiučio menesį

Pečiai 
ners po

2202 WEST CERMAK ROAD 
Ben. J. Kazanauskas, Rast.

Zurio kandidatūra 
į teisėjus

MOTERŲ RUDENS SKRYBĖLĖS —Tikrai 
$1.89 ir $2.98 vertės, virš 250 stylių, 
virš 1500 skrybėlių išrinkta iš VISAI 
NAUJŲ, mėgiamos mados ir 
spalvos, dabar už --------------------VVV
MOTERŲ SIJONAI—klėtkuoti, taškuoti, 
tvirtos spalvos, visos mieros daugel 3/4 
vilnų, vertės iki $3.98, Ifcibar ttafl -Jlft 
už------------ - *1 .49
MOKYKLOS DRESES—1500 naujų raštų 
įvairiuose styliuose ir spalvose. Paprastai 
$1. Mieros 7 Iki 14 metų- l?Q JI; ,—n——r/O**R

KAILIAI:
• Prancūzų (dažyto bobro) Coney
• Mišyti Vilko kailiai
• Dažyto bobro Rusiškos miško katės
• Ir daug kitų šio sezono kailių.

MEDŽIAGA:
• Geras Crepe Ameralias
• Minkštų pašytų vilnų suėdė
• Naujas Crepe Normandio
• Towne Suėdė Noveltfes
• Pulkus Crepe Contlnentals Ir Crepe

Dianelles

ĘAUTŲ .SAVYBfeS: ,
(be aprėdų)

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

So. Halsted St.
— VBA

PIRMAS LIETUVIŠKAS 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 

OBSTETRICĮAN 
OFISAS:

6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v.

ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro. 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 greitų ir teisingų patar
navimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

1937 metų radios visij iš- 
dirbysčių išmainome senų 
radio ar piano.

Midget radios po 

*9.95

VISI NAUJI!
INM0KF.8CI0 
palaikys 

jūsų kauto

Prosinama 

už *54.50 
Žiejniniai Pęčįai 

^ie.50 
su Anglimis ir Ga- 

*49.50 
su Alyva (Oil) Bur- 

*29.50 
Gražus Bedroom Setai — 
Parlor Setai po .... $OO

STEBUKLINGAS
KAUTI) IŠPARDAVIMAS

PASAULIO PAČIŲ GERIAUSIŲ STYLIŲ Už PASAULY ŽEMIAU 
SIAS KAINAS.

$2.99
VISOJ CHICAGOJ ŽEMIAUSIOS KAINOS!!

MOTERŲ DRESE8—1000 vėliausios sezo
no dresės ir glaudžia "šiltų” rudens spal
vų ir medžiagų. $3.98 vertės. Mieros 14 
iki 20 yra kiek ir 52. už Ą Q
$2.99 ir _________ ______
SVETERIŲ SETAI—Ziperio, guzikų ir už- 
velkamo styliaus, daug spalvų, mieros 
32 iki 42, $1.98 vertės, *1.25 
MOTERŲ BATELIAI—Juodo kld ir ver
šenikę, mieros grupėje, žemų ir aukštų 
kuinų, vertė iki $2.98 šioj 
savaitėj, pora_____________ _ VWw

2000
DYKAI 

brangenybė 
su kautu

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas, 

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

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Comer 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 
Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedčlioj nuo 9 iki 12 dieną.

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

RETAIL

INSURED

CHICAGO M AIL O R D E R C O.
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tūkstančių. O iš viso austrių 
tuose narvuose yra apie* ketu- 
riolika1 milijonų. Maždaug apie 
?usė tų austrių pagamina žeih- 
•iūgus?

Tris kartus per metus- nar
vai- esti iškeliami j paviršių* ir 
švalomi. Po šešių metų, austrės 
^ra* visiškai iš narvų išimamos. 
?ėr tuos šešerius metus apie 
ividešimt nuošimčių austrių žū
va; kiti dvidešimt nuošimčių 
leturi žemčiūgų. Iš likusiųjų 
šešiasdešimt nuošimčių tik pek
lai ar dešimt nuošimčių turi to
stas žemčiūgus^ kurie tinka 
rinkai.

Dirbtiniai,* kaip ir; “naturališ- 
ki” žemčiūgai, tirpsta rūgštyse 
Ir gali* būti sudeginti ugnyje. 
Faktiškai jie yra kalio ■ karbo- 
hato* jūngihys. Tarp dirbtiniu 
budu užaugintų žemčiūgų pasi
taiko ir tokių, kurie'visai yra 
panašus į pagarsėjusį “Pietų 
kryžių”. Vadinasi, į tą žemčiū
gą, kuris buvo surastas Aust
ralijos pakraštyje ir kurio 'ver
tė siekįia $50,000!.

' MAKSIMAS GORKIS

i? e

ho, bęt tikslia) pąslępią nuo sa- 
Vo skaitytojų” 'Šitą faktą.
; Visai bereikalingu fA. B. kjar? 

‘^ujięjios1’
įlįįrą/ŽHiOjt tai tiksliai nuo savo, 
škįąįiytejį^ neslepia, Tąciaū kąs 
gali ’ “šakuoti , kuriuos savo 
narius komunistų’ partija jau 
yrąrišjpetpsi, o kuriuos d^;n^?.' 
Labai dažnai net komunistų, 
partiją? nariai negali pasakyti

$2 75’ įvairius komunistų veikė- 
... i.50pu?», ar,x pastarieji “ 'dąr tebėra 

i.ooį įariJiįbife. m jąu (“išmesti”; '
• Q> “NąpjįencĮsą*' juk
ir nebuvo pasakyta, kad'Jan- ■ t >• <• <> • •/•-***

v.„. ^b^«s
Ą !8MW»dMflw.
2-50J. rys..

’ paMittt' 
Metams
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Trims, m^ęsiams,...........
Dviem. mBnesiąęaą,----- -
Vienam, mėnesiui j .....--------- ...

(Atpiginta), 
^letains- $8*00.
Pusei metų ..r...~.«..L.l-l«...i.... - 
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Pinigus reikia siųsti pašto Moneyį 

Orderiu. kartu su užsakymu.
i * »■-. I t -.4 ųj. •!< .... , j

“T

J;£

$ of.'asylųrn); . i^;, 

ta 
■emta, ngrA mumsJq-

. .75,

;,»X'

; PWc*m -
• :<ą SWW

■. mų5 ijdėjjuk i$,
į ipą^ be žjpppjškųmp, bįūt^ tik;

šituose sakiniuose H. Jagmi- 
pasigedo to

mq, idėj^ juk - i#,

* • i?))„ ™“ "sWr

tyri ir kuyją rptn|dayq komupįą- 
tus. 0 kad te
pasakyta. ir. toje, “tahvės” ko- 
re.spondępcijoj, iš kur jos “Nau- 
j|^nos” pakartojo žinią apie 
Jankaičio suspendavimą* Tenai 
buvo paduota vieno kalbėtojo 
žodžiai, pasakyti rubsiuvių su
sirinkime:

^‘Jls (Jankaitis)1 yra jus 
žmogus1, reiškia kairiojo 
sparno,; ‘jus turite valdžią 
Rusijoj*..’

Į “Laisvė1’ šitų1 žodžių neužgin
čijo. T&i ko dabar Ai B. strak- 
ŠI?;

BET KUR JO LOGIKA?'

JęigR pęę: atąi^n^Įis ketv^s metų^ y^iętiją^ 
dar vjn tebevaldys. ijtitjeris,, bąi Voifietijp^ g^ąnįįoj^niį 
teks vis labiaų ir, lukĮiuų veižtj savą dįržus.

“laimę’’* pranašauja jiems; vokięęitti 
vado” manifestas, perskaitytas nacių* pąntijj)^ 'suvapa-*-* 
vįme Nueremberge. . . ' ,

Hitleris žada kovotų kadį Vokietijoj gaųtųj t$£ę vak 
dyti; kolonijas, be paliovos stiprinti karo ; jė|ą^ ii vykin
ti 4 mętų ekonominį planą, kad-butų kiek labiau 
sumažintai žaliavų importas, iš ųžsięnių. Vietoję svetk 
mų. medžiagų, Vokietija stengsis- pasigamiųti; ąįyroga* 
tuĮ (dirbtinęs medžiagas) savo pramonei, tiįft būdų 
butų; sutaupyta pinigai, kurie dabar išmokąjpa^ųž im-f 
portuojamaš. žaliavas.. v .

Šis rudosios diktatūros programas lęmįa liūdną atj* 
eitį Vokietijos žmonėms. Jisai reiškia, kad? l*ąrq išlaidų; 
našta darysis vis. sunkesnė ir sunkesnę irt žnįpnių gyve?. 
nipip lygi^ eis nuolatos žemyn. Nes yra ekonominis- abr 
sųpdąs tikėtis, kad, siaurindamas reikalingųjų; ųiedw* 
gų’importą, kraštas galį padidinti; savo finansinius re* 
sursus. Jeigu Vokietija- mažins importą (įgabenimą); 
tai-mažės ir. jos ęlęsportas (išjgabehimasj, Š$ys, ku$p^ 
ųia^iaiiį Vokietijai pardąyipeą • ipąžiau iš jps ir pirks.

O* tuo- tarpu gaminti* dirįitineSv medžiagas: kaštuos 
brąngjap, nęguT kaštuoja. nąi\ųraJi^:Qa žaliavos., kuriąs; 
gaĮiipį. pirkti, užąiępiuoąp. ” ,

Ir kam kraštas turi tą visą, vargą, kęsti? . Kad) Vo*
Hjątija pasidąrytų gąlįSgąf.iniliH‘izmp Rras^.?: Bgt. tp? 2fnovievas Kamen*
militari^cos galybės. Hitlerį siekiu tuo. tikslu, k^d; Vo? įiti Mas^o;je ’ Sušaudy- 
kietfją; pasi^m^tų stįpri: ękpnomi^ai| Vadiną?!/ * ba* - - m ... . > <. « 

dą į; ėkęnoipinįgęrovjjf
Šitokį; beprotišką, progrąpią.- nacių, di^tatjųpiĮ ąiulq 

vokięęių, tautai) “HęiP Hitlerį”

; Tarne pačiame savo pamokėlė 
*‘Naūj ienoms** A; B.: ’ prikiša 
mums} “neturėjimą gėdos1’ — 
Hėl to, kąd: ^Naujienose*1 buvo 
pastebėtą, jogei “Rusijoje šau
do iie-tuos,' kurie išeiną prieš ■ 
darbininkus, bet tuos, kurie iš
eina* prieš Staliną”.

Ve ką A. B. apie tai nušne-; 
ka:

“Ir gėdos nęturL šitaip ra
šyti. Vadinasi,’ irockistihiai 
žmogžudžjąi ir teroriętai bu-; 
vp; (gęr(ia|i$i ? darbĮniųkųį drau-

• gai, ’ ale įtik jie pasipriešino 
Stalinui!”.
Niekuomet1 “Naujienos” ne-

Apžvalga:
*-** » w - *-W4k **- * V

APIE ŽIAURUMUS 
ISPANIJOJE

Specialis anglų laikraščio 
“The Manehester Guardian? 
korespondentas rašo iš Anda
lūzijos (pietinės Ispanijos) j 
rugpiučio 13 d., apie pilietinį 
karą toje Pyrenėjų pusiausalio 
šalyje. Korespondentas sako, 
kad žiaurumų yra daug abiejo
se pusėse, bet visgi žiauresni 
esą sukilėliai. Jie pirmutiniai 
pradėjo žudyti suimtuosius ka
linius, streikininkus ir valdžios 
rėmėjus. Masiniai šitų žmonių 
sušaudymai prasidėjo trečią 
dieną sukilimui prasidėjus.

“Masiniai, sušaudymai”, ra; 
šo korespondentas, ‘‘{vyko 
La Linea mieste (kurj užė
mė fašistai. — “NZL Red.) 
dieną, ar dviem dienom vė- 
liąų, o kaimuose neti&ii. S’ė- 
ville žmonės, kurie priešino
si sukilėliams, buvo uždaro* 
mi į kalėjimą ir ant rytojaus 
vietiniai dvarininkai ir poli
cija išvesdavo juos lauk ir 
grupėmis sušaudydavo. Be
veik kiekvieną vakarą gen. 
Queipo de Llano, kuris, be 
abejonės, yr,a šlykščiapsia fi- 
gpra^ kokia per daugeli me
tų nebuvo pasirodžiusi Euro- 
pos scenoj^ įdriask 
padarė arba, tikisi p

šitie fašistiškų, sukilėlių žiau
rumai, suprantama, ląbąi supy
kino valdžios rėmėjus ir. paska
tino juos prie keršto aktų. Jie 
irgi pradėjo suimtuosius šau
dyti, bet ne paprastus karei
vius, o tik jų Vadus, kurie su-

fą jisai 
taryti.”

nąpjfv bą^ąriąm^^f^Rr

has, iš “Vilnies 
marksizmo dėsnio,, be, kurio 
mokslinis socializmas esąs ne
įmanomas^ atseit,, “materialisti
nio istorijos supratimo”.1 Jisai 
.pareiškiau .........

“Tai skambi1 metafizinė (!
0 — “N.” RedOti !frazg» labai 

apeliuojanti ji šentimentalin- 
go'margo < svietelio jausmus 
ir daug padėdąnti darbo žmo
nių. priešui’ (! ~ “N?•* Red.). 
Bėti marksistiniai* kalbant,
nių priešui’ (<! *

ną, kaipo svarbų principą, tai 
— padėti darbo žmonių prie
dams; ir prąsjlęnkti su Markso 
filpębfiją; kuri yrą paremta7 
naterialistihiu istorijom supra
timu! Juokingas pareiškimas.

Visų^pirma, kuo remdamasis 
Hį Jkgminaę įsivaizduoja, kad 
jisai tikiriai; žinū, ką Marksas 
vadina “materialistiniu istorijos 
jupratimu’’?

! rTūkį; “supratimą”,' kokį čia; 
j Įsai ’ parodo, mes3 iki: šiol paste
bėdavome daugįąųsią pas ma
terialistinio istorijos aiškinimo 
jpriešųs. Fayy^džiui; kunigai' ir 
Jtitoki “tnąttiizi^os” šalininkai, 
labai mėgsta sakyti’ kad <<mą" 

’tėrialistašh tai, kaip gyvulys, 
'neprjpąžįstą. nei dorovės, nei 
žmoniškumo, nes jisai; tikį tik 
j ^pilvcĮ reikalus^
| Filosofiškas; materiajizmąs, 
žinoma; reiškia, visai ką kitą; 
ne kaip jie sajkoA Marksas, žy
miausias ios fiio$offijosu dėsty
to jas j visą savo gyvenimą ko
vojo už kilniausius' žmoniškumo 
idealus. (

Gal būt,. Jagminas, teiksis; 
mus “apŠviestį” ’ ir;:’nurodyti, iš. 
kokio šaltinio jisai pasėmė sa
vo “žinbjimą’^, ką Mąrisąs mo
kino apie, materialistinį istori
jos. supratimą?

♦ . . » "A j i • < ; .

(tai joje nėra nė šešėlio to,1 ką 
Marksas vadino materialisiti-

• niu> istorijos? supratimu.”
* Jagminas, vadinasi, nori pa
sakyti; kad stoti- ūž‘ žmoniški 
; i, t ---------------

► r •* . » » f r - r' ♦ v /'ir?? r* r* i
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■ Tik ekspertas gali atskirti 
ląturąliŠlęą žemčiūgu ąųę • “u^ 

auginto*1. . Ir tai tik 41 pagalba 
specialaus instrumepto, kuris 
fra vadinamas ■“perlometru”. 
'Jors dirbtiniai arba “užaugin- 
1*’ žemčiūgai yra pigesni ne
kaip natųrališkięji, tačiau ir už 
ių šimtą (jei jie yra pirmos 
rųšies ir labai panašus vienas 
k kitą) reikial mokėti net Japo
nijoje apie $15 j)0ė !
i i».« | • i • * ■ • f

j Visa, tai; rpdę, jągt žęmčiųgi- 
hių austrių; auginimas yrą ga
na: PelniĮigąs dalykas, štaj* lį>- 
dėl. pastaruoju; laiku Amerikos 
federalė valdžia susirūpino, aus-, 
trių auginimo klapsimu. Dr. 
Koltzoff jau kelinti metai stu
dijuoja Floridus- pakraščių?, 
ganoma, kad Floridos pakraš
čiuose sąlygos/ žemdip^iųėms 
austrėms auginti yra tiek pat, 
gęrpsį kaip ir Japonijoje^ Tą4. 
labai, galimas daiktas,-kad be
trukus m€s turėsime ir Ameri
koje žemčiuginių. austrių ukius,

X *

trempė savo priesaiką respubli-* 
kai.

Anglų dienraščio korespon
dentas stebisi, icuo tie Šaudo
mai pasibaigs, nes įnirtimas 
abiejpsę kariaujančiose pusėse 
vis-labiau didėja.

Viepas iš tašistiško t sukilimo 
Vadų,1 generolas Queipo. dęr Liau
no, viešai pareiškė, kąduž kiek
vieną jo partijos žmogų, kurioj 
bus užmuštas, jisai* užmuš; de
šimt).

“Toks- yra daug-maž jėgų, 
santykis tarpe dviejų kovo
jančių partijų j pietus nuę, 
Guadarramos”, tęsia kores
pondentas. “Todėl, gal bųt, 
yra naturalįška, kad jisai yra 
dešimtį kartų labiau ištroš
kęs kraujo. Visi kraštutiniai 
dešinieji, su kuriais man te
ko kalbėti, tikisi, jeigu jiems; 
kada pavyks pasiekti Maja* 
gą, kad tenai - bus visuotina 
skerdynė.”
Taigi tas anglų liberalų, laik

raščio korespondentas patvirti
ną; tą nuomonę, kūpą “Xaujie* 
mos” jau pirmiau,buvo išreišku
sios, kad< daugiausia žiauruiąų 
Ispąnįjoš naminiame kare at
lieka sukilusieji militaristai ir 
fašistai.

i

’i
I

KARŠČIAViMAS'
I. —---- ——.
4 ......

j A; Ę, rėžia “Laisvėj e” smar
kų pąipokslą mums, -kam, e?ą< 
“Naujienos” primetusięs komu? 
nistams K. Jankaitj, kurį neg
iliai visam amžiui suspendavo 
Brooklyno lietuvių rubsiuyiųj 
skyrius. Anot A1. B., “kokie ke
turi metai tam atgal Komuniš? 
tų Partija Jankaitj išmetė Tš 
savo, eilių*, ir viešai pasmerkė jo 
priesdarbininkišką veikimą”.

f Ir “Nau j ienos”, 'girdi, tai “žj-

, - k i ‘ ' .< / < t t ■’ \ *

tieji buvusieji, bolševizmų šulAi 
esą, “gęriąusi darbininkų draų- 
gąi”. Visai, priešingai, “Naujie
nos” manė ir mano, kad tie

i • 11 f < ’ ų »• r :

ąsmęns buvo labai pikti darbi- 
hįųkų j udėjimo ardyto j ai iri 
kenkėjai.' iįiek jįe yra pądąręį 
žalos, darbininkais Rusijoje, ir Į 
kitose šalyse, tai ir jų pasibai
sėtiną mirtis to jų nusikaltimo, 
darbininkų klasei f neatpirks.
: Ai B. žiįio; labai gerai šitą, 
inųsų nuomonę apię sušąųdy-Į 
tuosius “trockjstipius terorisr 
ius”, o betgi jisai, df^siąį, rašo, 
j<ad męs laiką juos ‘geriausiąją 
darjjininkį draugai^’1! ^aigi 
kas? pasirodo, ^gėdos neturi 
taip rašyti”?

Bet sų. A. B. “gėda” tiek to. 
Pas jį. tai lą^ai pigus žodis. Yra 
biogjątų kad jąųi visai trūksta; 
Idgikosįi
; Na, ar ne faktas, kad Zinpv-. 
jęvąs, kamęnęyas ir jų drau
gai buvo sųšąudyti už ’ tai,, kad; 
teismas, rądb juos kaltus dariusi 
Sąmokslą pįtieš SWtfoą ir jo gy- 
A'yh^?*''
’ jįė nebuvo kaltinami tuo, 
kad. jie kėsįnęsi numušti. darbi- 
hinkų algas, .'prajįgjnti dark|O 
valandą f^rikųpse ’-arb^, kaip; 
norį, kitaip pąbįogjįiti darbinių- 
itų Apie^\ta| teisme nę- 
buVo nė kalbos. Prokuroras, Vi-- 

t’ - .

šins’kis smerkė juos, kaipo prie
šus. valdžios, ir., terorištinio, są
mokslo o;rgąpizaĮx>riusj ir už 
tai reikalavo jiems mirties bau
smės:.
J > ^ąųįię^oą” tą|ąį irypąęteb^ 
jo. įogjškasį žmogus iš to. jcį-t 
kiiv būdų, negalėtų padaryti’ i<-: 
'vadoą .̂ kąd ?<Sląjijieims’' pasa^ 

biį-j 
vo • gėri :darbinimdij draugai, ką. 
dapgi jie buvo, nuleist j' už} są* 
mokslą* prieš Staliną; o. ne uŽ 
“išėjim^i prieš darbininkus.

I^TOĘL 
JOftį N.ĘSgBąĄ^AS

Kitaš kpĮpuništų. rašytojas

murinę, duobę, sienoje — arkfy
i Wtą kielėj 

arkos — langas S*L puryi* 
ąąią stiklais, Labai ir
nesmagu.

(Tęsinys)
Aš jam pasiūliau savo patari 

naviipus. Beras ilgai mane 
klausinėjo.’ apie mano gyveni-* 
imą, pažintis,. ir mano atsaky
mai: j b. nepatenkino. Be pasigai
lėjimo, kaip aš tai jaučiau, jis 
pasakė, kad nors mano pozicija 
valdininkų1 tarpe nebloga, ta
čiau) jam rodosi,, kad*aŠ per
daug kuklus, užsidaręs ir nepa
kankamai lankstus.

— Jiims sunku) bus prasi
skverbti < pas revoliucionierius, 
jus perdaug, tiesmukas. Bet. ir 
prasiskverbę, jus, (tikriausiai, 
ilgai- jų tarpe neišbusite, jūsų 
užteks vienam, dviems kar
tams; .
• Jo žodžiuose buvo kažkas 
nuobodu, amatininkiška, grei
čiausia jis kalbėjo kaip medžio
tojau kalba apie žydris: .
i — Revoliucionieriai

Nustelbtą^.- pasiutiško didėlių 
mesto bildesio, apakintas jo 
’uko, aš* sėdėjau prie stalo ir, 
siela ilsėjąusį. kĮąųšydąmas tyk
aus, pą^$£np man. balso. Biiį 
/o dieąa, valanda trečia, bet 
int stalo-tąrp knygų jau degą 
empa,o Ncįąkąsį, sųkjišęs ran| 
<as į kišeniųs, svyruodamas,; 
Družindąmas» sumajgytomiš. 
šliurėmis} vaįį^ščiojo po kam* 
oarį ir mane; klausinėjo:

— Ko norite,. ką j ųs ginate. ? 
Negąl^ųdimąs, pačiam sau 

nęt|ketąįr aš; rądau (tikslius at? 
sakymo žodžius:

- ’ ?z(‘ ' ' ■( , ■->
-t-Aą ginu sage.niuh viso, ką^

—Taip,.
jęS; priešais; mane ir nulenkęs 
^alvą.* — Būtent — taip. Tai — 
atsakymas žmogaus..

Stiprią* forma jis pakartojo 
riša, man žįnorpą, dėl ko t aš, 
j'ąskųtjnį laiką atkakljąi. i j1 
iąųg galvojau. Ir po to, prisė
dęs ant krašto krėslo, nųsilen* 
kęą ąnt, mąnęąfišinu^^ąs kąlį 

rįtąią; koją, jis pasakė- be* 
yeilį šitą:;'n^, kyaĮlų gąrb^trpš* 
Jkos ’žmop&ų ąęturėijbūni; gyve
nimu'vertojjiems.- vietos* žino- 
nėą, perdaug. įį|tikiųusiejl; sąvo 
prųto paąėgąĮmi ■ irį užmiršųsįe: 
ji gyveųimo' nęprot|ngųmą, šie* 
kia valdžios, — teisėtas sieki
mas kiekvįe^b ^pogįąs, kįųjię 
suprantą; sąiįo syo^ stlpęįipiį

B£tf ji^ daro, ka^. I^iš* 
vengiamai tuj^ l^ąmą^pa; 
sęĮįmą? vjsąi. lėtenpi i^. suąjHifm 
dąrbųį žmonijos; V$dų<

nepaj ūdtnamaisr sąyįįtąrpĮo paę 
geibos pagrindais, klaida tą, 
kad socialistai, revoliucionieriau 
kurstydami masių pastanga^ 
valdyti, galvoja, jie sukelia-pro 
to energiją, kaj. tų^t tarpu jię 
pakursto tiktąį ipstinktus: pač 
vydą, pyktjė įe^ife

— Visi instinktai, — pasakė 
jis ir, išrovęs, randas iš kišenių, 
prįę mano; Veido pakėlė, dešimt 
kabliai? sulenktų rfr^tųį

(Bus daugiau)

)■

įžetl^iRginūi ąĮist^ių. ųfciąį.:
—žeipęiųgųj 

ir. žemčiūgai,—
Kaip, žemčiugines austrės 
yra auginamos ir prižiu-; 
rimos; — Ypatinga ope-;

“tizaųga”.
žemčiųgąi yra^ austrių. pada

ras. Tų pačių austrių, kurias 
męs paprastai- vadiname oiste- 
riais ir žiemos metų valgome, 
į jąponai per paskutinius • ker 
lioliką mętų, išvystė pusėtinai; 
stambią žėmęiųgų pramonę. 
Taip, .žemčiūgus, jie, tiesiog au- 
ginte auginą. Vadinąsiį turį įs
teigę savotiškus aikjųsį

Prie Japonijos krantų yra1 
nuomojama apie 40,000 vam 
dens akrų. Tuose vandens; 
ūkiuose kiekvienais metais au
ginamą apie 3,bOQ,QOQ austrių. 
Kiekvienai1 austrei yra padaro
ma specialia operacija, kad už- 
apgtų žemčiūgas. Austrės kūne; 
Žemčiūgas susiformuoja maž^ 
daug per septynerius metus. Iš; 
tų ypatingų' vandens ūkių pen 
inetus pajamų gaunama apie; 
$žįbob,ooO?

5V Tą keistą pramonę įsteigė 
Kochichi Mikimoto, kuris yra’ 
.iv ..»1.1 ’. . *. / • • .»i -

žinomas kaip “Japonijos žem
čiūgų karalius”. Per dvidešimtį 
trejus' metus jisį operavo devy
nis; ‘žemčiūgų ukius”, kol pa
galiau susilaukė pelnp. Pirmiau 
tie ūkiai ne. tik - neapsimokėję, 
bet net2 ir nuostolių' dtiddąvp. 
Visai :kitoks reikalas yr^-dąbar : 
žemčiūgų ukįiai /yrą pastatyti 
ant* tvirto pagrindo ir neša di
delius pelnus.

Kaip jau pradžioje buvo mi- 
nė'ta, žemčiūgus gamina aust
rės, — sužalotos austrės. “Ną- 
turališką”' žemčiūgą gauname,; 
kai; į aąsttėš’ kūną, įsigauna 
kmėlys ar šiaip koks kietąą 
daiktas. Negalėdamas to kięto; 
daikto7; pašalinti, kūpąs pąpjasH 
tai jf izoliuoją(atskiria)'. At^ 
ikiria5 tuo. budh,1 kad tas pietas, 
daiktas apauga, ypatinga; me-į 
džiaga, kurią mes vadiname 
žemčiūgu.

Ėersų įlanka yra pagarsėjus 
si savo “haįUrąliškų” žemčiūgų 
austrėmis. Il^žnąi specialus; na
rūnai priversti yra labai giliaj 
pasinerti, kad galėtų tas apsU 
Ves pasiekti; Ifadąngį, pas, retą 
ąųstrę tėra, kiek didėsnis ženj-^ 
čiugas surandamas, tai iš viso 
darbas, neapsimoka. Panašiąį 
puvo ir. Japonijoje, kol MĮklĮncH

ii

X

tįk sav.otiš- visa tai

. //( -f '• : ‘ , 3
-r-Aš, gųiu sage, nuo; viso, ką? 

yra man priešinga.
< pasakė jis, sustbį

Būtent — taip. Tai —

■f. *, ■ • -i • *• ■ * y* 1 **■." * * • < ’* •
■....■F—-...... .. .'.i.'"-— ‘ ■ -*■'

to. pradėjot su atsidėjimu. wtr 
ręą studijuoti*
( Savo r karjerą j is< pradėj o Abo 
įlankoje, kurią siekia, šilto - van
denssroyč* Šilto, vandens sro
vė yra labai svarbus dalykas 
ąęmčipgų, ūkiniu ne? šąltp,. vapt 
dens austrės nemėgsta^ Be to, 
Ago įlankoj ę, dugną? yra smė
lėtas, ov vandūo labai tyras, 
čia tai Mikimoto ir pradėjo da
ryti savo, eksperimentus. Eks
perimentai tęsėsi - kelioliką me-

šiandien; juros, įlankose mili
jonai ausitrių auga visai. nątur 
raliŠkoąe' šąiygferi "Iš* pradžiiį 
tos! austrės plaukioja po» van
denį,. beti vėliau nusileidžia į 
dugną ir įsikimba į akmenų? 
kus. Tokioje būklėje: jos- išbū
na apie trejus metus, kol ja
ponų? merginos pasineria ir iš? 
kelia jas į viršų,

.. Jokiais ypatuniais tos naru- 
nės nepasižymi; Jų amžius įvai- 
ruoja nuo keturiolikos iki- tris? 
‘dešimt, metų, Specialių * kostiu? 
mų jos. nedęVi,:
kais prietaisais apsaugoja1 akis, 
kad; juros.; vanduo negraužtų;
į Rrieš pasinėrimą tos vandens 
vaidilytčs- įtraukia su? ypatingu 
garsu, į t plaučius: orę. Paskui 
jos, šoka į. vandenį ir neria* į 
dugną, — dažnai apie šešias? 
dešimt pėdų. Po minutės ar 
.dviejų jos iškyla į paviršių abe
jose rankose laikydamos aust? 
res. Tokiu budu per; dieną mer
gina iškelia į viršų apie tuks- 
jtąptį austrių, Sezęnąs* tęsiąs; 
nuo gegužes iki lapkričio mė
nesio. Merginos tam darbui 
esančios samdomos-todėl, kad 
į’oš; ilgiau galinčios išbūti- pasi- 
hėrusioą' Vandenyje:

'J Ęjekyjefla. iškel^; j, paviršių, 
austrę, tuoj yrą, sįflnčįan^ į 

Wy- 
»■ . wĮsr^»,
;wyj.‘ik$a,-ii nw&ti<W.

tpfcįfPiąt. vai^i- 
jbftępįf kaįpJr smėlys arba kjięr 
;ją?n kįųąūft' “nąturalįšku? budu. 
i* austei kųną įsigąvęs. J 
.t Reikiąt pąąaįįytb, jog; ta- ope
racija yrą,< gąPay opi. Kai; Miki? 
fpote* pasiąk; tekia operaciją 
da^ytįf/tąi* “ekspertai” tiki mi- 
feišypsoM* Jie< tvirtino; jog tai 
busi: tikį austriųJ žudymąst* Ta-; 
čiau; praktika parodė,1 kad) tik 
.visai nedidelis' austrių nuoŠinū- 

operacijos *neatl£ikoC
r Po operacijos austrės yra sw- 
<dedamoš> į f didelius* iš; vielų nt(- 
-pintūs^ narvus. Pdskub tie nar
vai1 yrarisumetetaU į- jurą. Ta
kių. narvų’ J&ponijoš' įlankose 
priškąitbma1 iki pįnkiašdęžimf 

% r ,'.J! ■ r.

vyrai 
Jabai mitrus, aš jums pasaky
siu! Tai visai ne kvaili vyru
kai.
• Pagalvojęs, rūkydamas ciga
rą, jis tęsė:
• — Informuokite mane, ką 
galvoj a • j ūsų pažįstamų rate
liuose, tinka ir tas:
f O išlydėdamas, netikėtai ir 
nuvargusiai' pasakė: 
j — Tiesą sakant
gerbiamasis, ne tai! Ne tai. 
Dalykas — visai: paprastas: 
mus nori apiplėšti, nuvilkti ligi 
plikumo,; o mes siūlome nuvilk
ti ‘ nuo musų švarką, bet palik
ti marškinius} ly jeigu mes 
norime gyventi, kaip gyveno
me, mums reikalingas ryžtin
gas žmogus, galįs* padaryti ste
buklą, nors jr židųrumo stebuk
lą! štai ir — visa.-
‘ Aš* išėjau iš jo, supratęs, kad 
'jis ne tas,' kuris man reikalin
gas- ir netrukus parašiau. Nb- 
vakui * laišką, kuriame išdėsčiau 
savo nuotaiką ir savo norus. 
: Iš liberalinių laikraščių strai
psnių aš žinojau, kad Novakas 
vaidina žymų • vaidmenį monar- 
chistų* tarpę ir buvau tikras, 

i kad ’ iš jo gausiu gerą pątari- 
1 mą. Aš gavau trijų žodžių te
legramą:
• —Važiuokite tuojau laukiu.

Ir štai aš vėl priešais šį žmo
gų/penkerius metąs jo/heiną- 
įiąią bet jis per tą laiką nepa
kito: vįą tąįp pąt trečdalį vai
kiškai jo mažo veidė slėpė’ juo- 
di akiniai, taip* gį.. netvarkingai 
buvo užvertas jo kaklaraištis, 
ir tartųjrn. visus šiuos metus 
jis nenusivilko nuo pečių siur- 
tų^ nepakeitė, kejųių. Jis stip
riai sulaso, pagelto skruostų ir 
kaktos oda, o ręti, bęyejk ne“ 
matomi. j o galvos pląaukai pa
sidarė peleninės; spalvos. Netgi 
kambarys jo nįeku' nesįąkįy^ 
nuo pustamsės landynės, ku
rioje jis* gyveno musų’ mieste, 
taipgi tamsuį užverstas kny
gomis; ir vidūrytstalas. Tik lan
gai jo žiurėjo' ne j sodą, bet

■g y... y *y4; ■ ...." **?**?

šiais ‘ laikais jokio bttnlo įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yn-tiek daug, 
kad tik nuolatinis; ' kasdieninis 
įkalbintu - ‘gakpattt 
nį klijentą tkaiiią,

Amerikos yponh gitai m- 
prdhta, kad' tie gerosreklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rėk

didėt

Reklama? kart atliekama’ duo- 
, ddnt akilbiniue ' l1. laikraičias, 
, vi^r‘ •mkū

Kas garsinasi "Naujienose^, 
tat visuomet' turi naudos..

k*

"9
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NAUJIENOS, Chicago, m.

Į Kaliforniją Ir Atgal
Rašo Dominikas Kuraitis

(Tęsinys)
(Tęsinys)

Sylvien Lake

to audeklo. Tie vežimai yra 
žinomi kaip “eovered wagons”. 
Vadinasi, apdengti vežimai.

Wyoming valstijoje mums te
ko sutikti net tris tokius veži

šaltinis čia veržiasi aukštyn, 
o paskui vanduo, prasimušęs 
per uolas sau kelią, teka že
myn. Prieš penkerius metus 
tokių kelitį buvo, taip sakant 
užbarikaduotas. Vadinasi, li

mite. Iš vieno vežimo net ka 
minas kyšojo. Labai galima, 
kad ten buvo ir pečius maistui 
virti ir kepti.

Iš pradžių mes manėme, kad 
tai klajokliai čigonai. Tačiau

ko padaryta tvanka. To dėka 
po metų ar dviejų aukštai uo
lų kalnuose atsirado ežeras 
Tai gražiausia Black Hills vie
ta, kur suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių gamtos grožių pasige
rėti ir šiaip linksmai laiką pra-i 
leisti.

Tas dirbtinis ežeras tikrai

pasirodė, jog musų suklysta. 
Keliavo šiaip sau geri piliečiai 
iš vienos valstijos į kitą. To
kiu budu pervažiuoti iš vienos 
valstijos į kitą gal ima apie 
mėnesi laiko,

Tikrai neparankus ir nuobo 
dus susisiekimas. O juk, pa
lyginti, visai dar neseniai tokiu

įdomus. Iš vandens kyšo auk
štos uolos, sudarydamos tikrai 
pasakišką vaizdą. Vienoje pu
sėje, kur yra tvenkinys, apie 
trys šimtai pėdų žemiau ežero 
eina kelias, kuriuo traukia au
tomobiliai. Tai tikrai nepap
rasta ir keista.

“Adatos”

susisiekimu visi Amerikos žmo
nės naudojosi. Dar tik prieš 
porą metų buvo minima šimto 
metų sukaktis nuo pirmo gele
žinkelio pravedimo.

Kadangi prieš pusantro šim 
to metų susisiekimas 'buvo la 
bai lėtas ir neparankus, tai ir 
liko patvarkyta, kad išrinktas 
prezidentas savo vietą užima

90 PROOF

Visose Gerose 
Tavernose 
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Krautuvėse
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Pavažiavus apie trejetą my
lių nuo Sylvien ežero yra kita 
labai įdomi vieta. Ten visi di
dieji, vidutiniški -ir mažieji ak
menys yra smailus tarsi baž
nyčių bokštai. Tiesiog atrodo, 
kad žmogus jutos butų nusmai
linęs, žinoma, yra neįmanoma

Tos “adatos” arba nusmai
linti akmenys .tęsiasi per pusę 
mylios. Reginys tikrai žavė
tinas.

Wyoming valstija
Apvažiavus visus Black Hills

tik po keturių mėnesių. Fak- 
tinai iš vakarinių valstijų “se
nais gerais laikais” ir trukdavo 
apie trejetą mėnesių nuvažiuoti 
į Washingtoną. Vadinasi, iš tų 
valstijų išrinktam prezidentui 
ir butų reikėję trijų mėnesių, 
kad jis galėtų Washingtoną pa
siekti.

(Bus daugiau*)

Naujieną skaitytojai 
apsirgo

ir pavažiavus apie dešimt my
lių Yellowstone link baigiasi 
South Dakota ir prasideda 
Wyoming valstija.

Pirmieji įspūdžiai iš Wyom- 
ing visai nekokie: nei miškų, 
nei krūmų nesimato. Kyšo 
tik apypilki' kalnai1' jubdos lau
kinės žolės auaugę. Per my
lių mylias nieko daugiau ir ne
simato. Kartkartėmis priva
žiuoji “kaubojus”, kurie gana 
galvijus. Tačiau nei namų, nei 
tvartų niekur nesimato.

Irigacija

Brideportiečiams pažįstamas 
kaipo rimto budo vyras, Jouzas 
Mockus, 3440 Wallace st., per 
tūlą- laiką serga jaknų liga. 
Gydytojų patariamas išvyko į 
farmas pas giminaičius į Mo
line, III. Praneša, kad ^raded^š 
jaustis sveikesnis.

XXX
Antradienio naktį sunkiai su

sirgo Mrs. Shetbar, 816 W. :33rd 
PI. Kaiminkos susirinkusios pra
dėjo rūpintis, kad pašaukti ku
nigą, bet Mr. Shetbar pasisku 
bino šauktis daktaro pągelbos.

Teko važiuoti apie šimtą my
lių, kol pasiekėme tarp kalną 
ilgą ir siaurą derlingos žemės 
ruožą. Tas ruožas yra apie 
dvidešimts mylių ilgio ir apie 
vienos mylios pločio. Gana 
keistai atrodo tas žaliuojantis 
ruožas tarp plikų kalnų.

Tame slėnyje gyvenimai 
virte verda: ūkininkai valo ja
vus, visur sukrauti dideli šie
no kupstai, kornai sulig žmo
gaus aukštumu. Važiuodamas 
dairiausi į visas puses, kad ga
lėčiau pastebėti kur didelę upę 
ar ežerą. Nieko panašaus. Pri
važiavome tik mažytį upelį. 
Aišku buvo, kad tas upelis ne
galėjo visai apylinkei pakanka
mai vandens suteikti. Bet štai 
netrukite pasirodė storos tū
los, kuriomis tekėjo vanduo. 
Vėliau pamatėme bent kelis to
kius upelius. Visi jie iškasi 
ir prasideda nuo tos storos tū
tos, kad tekėdami per laukus 
galėtų vilginti žemę.

Kai privažiavome miestelį, 
aš paklausiau praeivio, iš kur 
slėnis gauna vandens. Pasta
rasis man paaiškino, kad kalne 
esąs šaltinis. Iš to šaltinio 
valdžia nuvedė tūtomis vandenį 
į klonį, o ten iškasė kelis u'pe 
liūs. Kitais žodžiais sakant, 
buvo pravesta irigacija. To 
dėka šiandien to slėnio gyven
tojai turi pakankamai vandens 
ir visai nesiskundžia dėl saus
ros.

“Covered Wagon”
Mes .dažnai kino teatruose 

matome senoviškus vežimus, 
kuriuos veža arkliai. Tuose 
vežimuose paprastai yra įtai 
sytos savotiškos budos iš bal

Daktaro patartas, Mr. Shetbar 
išvežė sergančią moterį į Penn- 
sylvania Hospitol, Northsidėj.

X X X
Mrs. Baniulis, 3532 Lowe 

Avė., išlėto stiprėja po jai pa 
darytos, trys savaitės atgal, 
sunkios tonsilų operacijos.

P. Janutienė, 8202 So, iEme- 
rald avė., bedirbdama didmieš 
čio dangoraižy, nuo skerspučio 
gavo reumatizmą. Per beveik 
mėnesį laiko yra daktaro Poš 
kos priežiūroj, bet labai išlėto

P

MOTĖJUS VIŠINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs 7 d., 8:45 valandą vak., 
1986 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Šilalės 
par., Tubėnių (kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Kazimierą po tėvais 
Berg.užaitė, 3 sūnūs Bolesla
vą, Konstantiną ir Edvardą, 
seserį Oną Brazauskienę ir jos 
šeimą, ir brolienę Stanislovą 
Brazauskienę ir jos šeimą, ir 
daug giminių, o Lietuvoj .2 
brolius: Kostantiną ir Vincen
tą. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penkt., ru
gsėjo 11 d., 8 vąl. ryto iš na
mų į J. F. Eudeikio koplyčios 
į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią,’ kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio ąielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Motėjaus Višins
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse įr su- ; 
teikti jam paskutinį pątąrna- 
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sųnai, seserys, broliai 

jr giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
dęikįs, tel. Yąrds 1741.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE , I

Sis skyriui yra vedamai tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur. galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite. susirasti ko ieikot, pašaukite Naujienai, Canal 8500, u* klauskite BUnio PatariU?, 

jųi gausite informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti,
' f'- ‘ ' J '  ■,

15'
: už 
STIKLIUKĄ

Straight American
Bourbon
Whiskey

Mėnesių 
Sena

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vtotnrv 1696

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.

Mėsa

• ANGLYS—COAL

• Wholesale
Pardavėjai-Distr.

VVHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiąu. Telc- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—TeL Virginia 1899

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

5332 Sp. Long Avė.
TKU BEPU1UIC c &4O2.

- .I...................... .. I”. ,. ................................. ■■■■■—

sveik ėja. P-pia Janutiene rū
pinasi jos .dukterys namuose.

XXX
Senoji Jonaitienė, 3128 So, 

Union Avė., buvo išgabenta į 
ligoninę iš priežasties nepaken
čiamo dūsavimo, bet pradėjo

Siunčiam \ OSlea Telegrama | Viso 
Paeaulio Dalie ■

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ųr Pagrabams

3316 $o, Ralsted St
Tęl. BOUlevąrd 7314

..jw .. .. n > ■■ ii ■■R.. iui l y*■ r. r ■«;■■■■ ■!■
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 JUOZAPAS f |
VDEIKlV

IR TĖVAS 11
REPublic 8340

KAZIMIERAS ŠARKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 d., 3:40 vai. ryto, 
1,936 m. sulaukęs puses am- 5 
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap. įr miestely.

Amerikoj išgyveno 42 metus. i
Paliko dideliame nuliudime 

mylimus draugus ir pažįsta
mus.

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gas Domininkas Ūselis.

Kūnas pašarvotas randasi 
4906 So. Princeton Avė.

Laidotuvės įvyks šėšt., rug
sėjo 12 d, 9 vai. ryto iš namų 
į Šv. Cicilijos, 45th ir Wells St. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kazimiero šarkos 
giminės, draugai ir pažįstami 
ęsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuyėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekam,

Draugai įr pažįstami.
Patarnauja laid. dir. F. Eu- 

deikis, tel. Yards 1741

sveikti ir dabar jos vaikai par
vežė motiną į namvte,

—-Niekutis.

Bridgeportietis poli-?
tikierius mirštą

Valstijos atstovas David ]E. 
;Shanahan 73 metų, 2722 South 
Throop Street, sunkiai serga. 
Jis guli Mercy ligoninėj ir dak
tarai, ąakoma? nebeturi vilties 
jj išgydyti. <

Pabėgo užmušęs 
žmogų

Automobilistas sužeidė Ri
chardą Slieridan 55 metų, 44 
Węst : Waslnjįgton st. Valan
dą vėliau ligoninėj Sheridan 
mirė. Nelaimė ištiko jį prie

A..n A.
Į' .fj ' ■<!

KAZIMIERAS MEDžUNAS
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9-tą d., 7:55 vai, rytą 
1936 m., sulaukęs pusės-amž., ! 
gimęs Lietuvoj, Panevėžįo ap- ; 
skr., Naujamiesčio parap., Ma
zgai galių kahhe; ;

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Suzaną (po tėvais Fa- , 
bionaitę)/ dukterį Ann, sūnų ' 
Kazimierą, seserį Marijoną ’ir ; 
švogerį Mikolą Krajinus ir gi- . 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4455 South Troy Street, tel. 
Lafayette 3089.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 12-tą dieną, 1-rną vai. 
po pietų iš namų bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Medžu- 
no giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jąm paskutinį patarna
vimą'ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, duktė, sūnūs, sesuo, < 

šyogėris ir giminės.
Patarnauja laid. dir. A. Masal
skis, tel. Boūlevard 4139. k

Velionis prijklausė prie Ja- ' 
hovos Liudininkų, kurių pas- . 
kaitos atsibus kas vakarą.

PADEKAVONĖ

A. A. JUOZAS PARČAUSKIS
Kuris mirė rugsėjo 1 dieną ir palaidotas tapo rugsėjo 5 dieną, 

o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkąvoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėkų dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam tėvui kun. Aleksandrui Skripkai 
už pasakytų įspūdingų pamokslą bažnyčioje, kun. J. Yuškai, už 
pasakytą pamokslą ant kapinių ir kun. J. Petkui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; dėkavojame graboriui J. F. Eu- 
deikiui, kuris savu geru įr mandagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jj j amžinastj, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame gėlių aukautojams už gražias gėles ir 
mergaitėms, už taip puikų gėlių barstymą; dėkavojame grabne- . 
šiam s ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms.; o tau musų, mylimas tėveli sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje. i

Dukterys ir Sunai.

World Playhouse
410 Sf Michigan Av.. arti VanBuren 
Veiks nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 v. p. p.—35c 2 iki 6:30 
v. p. p.—35c-50c po 6:30 v. p. p.

DABAR EINA
“7 BRAVE MEN”

Sovietų kalba—Anglų užyadinimai 
Galinga didvyrio meilės drama.

Filmuota arktikos rajone. .

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.
•BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

J. GRISKENAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

Educational
Mokyklos

Ogdeii ir Ashland avenues.
.0 lautomobilistasį palikęs 

automobilį, pabėgo pėsčias.. 
Laisnio plokštes buvo išduo
tos Henry Luts’ui iš Midloth- 
ian. Tačiau tyrinėtojai iš kar
to nespėjo sužinoti, ar plokš
tės buvo pavogtos.

Garsinkites “N-nose”

A.TA.
JUOZAPAS LENKARTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

'rugsėjo 9-tą’ d., 6:30 v. ryte, 
'4935 (Sulaukęs pusės; amž.,.f 
gimęs Lietuvoj, Tauragės aps., 
Kvėdarnos parap., Varnalau- 
kio kaime.

Amerikoj išgyveno 42 met.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną (po tėvais 
šnepaitė), 2 dukteris Oną ir 
žentą Augustą Dapser, ir A- 
leksandrą ir žentą Vladislovą 
Blin, sūnų Juozapą ir marčią 
Oną, 2 seserį Veroniką Žogie- 
nę ir Barborą Lekienę, 5 anū
kus ir gimines.

Priklausė Simano Daukanto 
draugijai. Kūnas pašarvotas 
randasi 840 West 83rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjp 12-tą d., 9:30 v. iš ryto 
iš namų bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten 

’bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, sūnūs, žen
tai, marti, seserys ir gįminės

Patarnanuja laid. dir. A. M. 
Phillips, tel. Blvd. 4139.

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

WALTER MITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

12 dieną Rugsėjo niėn. 1935 : 
m., sulaukęs 47 m. amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio ap.

Paliko dideliame nuliudime 
Dukteris, Marthą ir Frąnces, 
gimines ir draugus. }

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus Tėvelio bus laikomos 
Šv. -Mišios šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje penktadienį, 11 d. 
Rugsėjo mėn., 1936 m. 8:00 v. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan- 

, ,kyti j pamaldąs. -
Jau praėjo vieni metai kaip< 

toji nelaiminga mirtis .atskyrė ; 
įikve,. įnylimąs tėveli, puo xpu- % 
sų: Ir mųęų širdysę s,kąusmąs 
paliko amžiną atmintį, nors ii* i 
Žinomą kad ilsies amžinai ir , 

. negrįši pas ,mns niekados. Tik- . 
tai mes anksčiaus ar vėliaus ■ 
ateisime pas tave musų myli- j

, ,mąs tėveli. ( • t ( ■

Pukterys, (Giminės ir Draugai.

- ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ....... .....
Palagas ligoni

nėje .............
Akušerija na

muose .......... —
Mędikalė egzami-

nacija ...*....... ....... ..........
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.

>1200 
>45-00 
>15-00 

>100

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills

• 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

THE BRIDGEPORT KNITTING 
- M I L L S 
F. Selemonavich

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdarą 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

• RESTAURANTAI
Universal restaurant

ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

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. WEŠTĖRN AVENUE

TeL Prospect 8175.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
8108 SO. HALSTED STREET

• RAŠOMOS MASINE 
LĖS—Typewriters

Rašomos Mašinėles
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

>15.00^ 
PERKAM 
PARENDUOJAM 
PARDUODAM 
PATAISOM
RIBBONAI ....................... 39£

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS

Wagner Typewriter 
Sales & Service 

3712 SO. WESTĖRN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 

E. WAGNER

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažys
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 S6. State St. * 
kampas North West 66 St.

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

Musų < užeigoj visuomet randasi ge
niausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife. 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkes Mama ir Dūkti, 
ĖMMA IR EMILY.

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

ANNA DAMBRAUSKIENĖ 
817 Wcst 34th St. 

TeL Boūlevard 9336

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 MALKE BJAGO 
Tel. Lafayette 1490

4358 So. California A v.

Little Joe’s Tavern
Visokios. rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, SchHtz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis, ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininke FILOMENA 
NEZELSKIENĖ, Tel. Pullman 0151 

136 E. 107th Street

CHICAGO, ILL.

► SALDAINIŲ KR.— 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop
Saldainiui, Cigarui ir Cigaretei 
3150 SO. HALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas,

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

MARCELLA VALENTAS 
3245 W. 63rd Št. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vato Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

Lietuvys Venckus
Bruno

Wholesale Liųuor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE !

Phone Lafayette 2114 _ .
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Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
Ale lietuviai ir lietuvaitės Ii 

•lemi laisnius (leidimus)

Lietuviai automobi
lio nelaimėj

Milionas prarasiąs 
teisę balsuoti

Warren Bullis 22 m. ir Mild- 
red. Zuskar 19 m.

Aaron Levin 23 m. ir Eleanor 
Korakis 21 m.

Joe Waitekunas 27
Josephine Liaskis 21 m.

m. ir

Tyrinės gembleriavi 
mą Lake kauntėj
Antradienį, rugsėjo 8 dieną. 

Waukegane įvyko Lake kauntės 
prižiūrėtojų . (supervisors) susi
rinkimas. Vienas prižiūrėtojų, 
A. J. Sutkus, davė sumanymą, 
kad butų išrinktas komitetas 
pasitarti su kaimtės iždininku. 

’O pasitarimas numatyta tam, 
kad sužinoti, ar yra atiduoti 
kauntės iždui vist .fondai, ku
rie surenkama iš vadinamų slot 
mašinų operuotojų.

Darbo Dienoj, rugsėjo 7, pp. 
Karaliai, 3310 \ Lituanica, ir 
Pužauskai, 3309 Lituanica avė., 
išvažiavo Pužauskų automobi
liu ' pasivažinėti į pietvakarius 
nuo Chicago? .Pabuvę kiek ties 
Tautinėmis kapinėmis, jie nu 
vyko į Vytauto daržą, bet te
nai nieko gero nesuradę, užsu
ko pas farmerį pasipirkti ūkio 
produktų.

Grįžtant namo, prie 81st ir 
Crawford avė., į jų automobi 
lį atsimušė greitai važiavęs jau
nas vyriškis. P. Karalienė ta
po smalkiai sutrenkta, o jų 5 
metų mergaitei lango stiklas 
perkirto 
antakio, 
dėti keli 
goninėj.

Pp. Karaliai nusiminę dėl duk
ters, nes bijosi, kad nepaliktų 
rėtis žaizdai sugijus.

— Niekutis.

kaktą prie dešiniojo 
žaizda gili, ir teko į- 
stičiai Kryžiaus li-

Antanui Jasaičiui 
padarė holdapa

, Apskaičiuojama, kad Chica
goj ir apielinkėj yra du milio- 
nai ir ketvirtadalis žmonių tu
rinčių teisę balsuoti. Jie ta
čiau praras tą teisę, jei neųž- 
siregistruos ateinantiems bal
savimams lapkričio 3 dieną. 
Užsiregistruoti reikalauja nau
jas įstatymas,, kurį išleido Illi
nois legislatura.

Iki šiol balsavimams užsire
gistravo chicagiečių tik 80,000. 
Milžiniška didžiuma dar neuž
siregistravo. O užsiregistruoti 
beliko tik 18 dieną- Miesto sa
lėj, kur priimama registracija, 
pajėgia per dieną užregistruoti 
daugiausia 10,000 žmbnių. Jei
gu tiek registruotųsi piliečiu 
kasdien, ir tai iki registracijos 
laikas išsibaigs jau nebespėtų 
visi Cook kauntės balsuotojai 
užsiregistruoti. Bet tiek ne- 
siregistruoja. Taigi atrodo, kad 
daugelis balsuotojų, kaip kiti 
spėja, apie 1,000,000, neužsire- 
gistrups balsavimams ir neturės 
teisės balsuoti ateinantį rude
nį. O gal valdžia įsteigs dau
giau vietų registracijai įvairio
se apielinkėse.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Genevieve Sakalaus-
: . 1 ;i -v' ; . , i '■

kas gimtadienio 
parė 

' ’ •. i-f.' •< ‘l 1 - - •' I

Rugsėjo 5 dieną įvykc graži 
gimtadienio parė G(enevieye Sa
kalauskas,. 6108 *3o. State St. 
Parė surengta paneles 8 metų 
sukaktuvėms atžymėti,

Gražus būrys draugų p-nios 
Anna Dovgin susirinko į jau
nos dukrelės puotą. Buvo net 
iš Winsville p. E. Novak ir pp. 
Balčiūnai iš Cicero, 5022 West 
16 Street, kurie užlaiko didelę 
ir gražiai įrengtą bučernę. Bu
vo daug kįtų • s večių j biznierių 
ir darbininkų.

Visi prie skanios paukštienos 
ir kugelio vakarienės praleido 
gražiai laiką. ; P-nia Dovgin ir 
jaunutė Genevieve yra labai dė
kingos visįems už atsilankymą 
į šią gimtadienio parę ir už su
teikimą dovanų.—-Senas Petras.

' r-

MASAVIČIUS, Jurgis. 1912— [ 
1913 m. gyveno Manchester, 
Mass.

ŽILIUS, Kazys. Gyveno su
lig adresu 3324 South Halsted 
Street, Chicago, III.

Lietuvos Konsulatas Chicago- 
je, 100 E. Bellevue Place, Chi
cago, Illinois, Superior 5619.

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 We£t Division St. 

Tel* Armitage 2951
> Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

Ketvirtadienis, rūgs. 10, ’36 —-——t— -----------—.——

[ CLASSIFIED ADS. Į
Vi ■■■ —i mr. ■ —   .................■ — .iii— n —- -■» i. —J

Miscellaneous
, įvairus

KAS NORITE VAŽIUOTI į Flo
ridą automobiliu, biskį primokėsite 
už gasoliną—išvažiuosime už sa
vaitės laiko.. Atsišaukite 6635 South 
Sacramento Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernS ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. > 2953 W. 59th St. Republic 
8931.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

4540 So. Western Avenue.

Užmušė smulkų 
raketierį

Nežinomi piktadariai pasikvie
tė Paul Phemisterį 27 metų, 
648 Wrightwood avenue, į alėją 
prie namų 1707 West Madison 
Street, čia jie paleido j Phe
misterį porą šūvių ir nudėjo 
jį vietoj.

Phemister turėjo policijos re
kordą ir policija skaitė jį esant 
smulkių raketieriu.

Rugsėjo 6 dieną apie 11 va
landą vakare plėšikai prismau 
gė Antaną Jasaitį prie 46 ii 
Wood gatvių, kai jis ėjo namo. 
Piktadariai atėmė iš Jasaičio 
porą dolerių pinigu ir laikro
dėlį, taipgi 
ir pasportą.

Jeigu kas 
tas Jasaičio 
ir pasportą,
grąžinti juos jam adresu 4511 
So. Wood Street.—Senas Petras.

Kovoja su gazo 
kompanija

pilietines popieras,

radote kur numes- 
pilietines popieras 
tai malonėkite su-

Du vaikai užmušti 
gatvėse

Sugrįžo į trafiko 
teismą

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo 
Dirba 
moka 
taipgi

3459 So. Lowe Avė. antros lubos.

janitoriuš — ne unijistas — 
tą darbą per daugeli metų — 
visą darbą boilerius kūrenti, 
pentuoti, vamišiuoti ir tt.

Peter Daraška,

PARSIDUODA restaurantas ir 
unčruimis. Tikras bargenas. Tele- 
on nokite Victory 8773 arba kreip
ėtės į 2849 Emerald Avė. 3-čios 
ūbos užpakaly.

Personai
Asmenų Ieško

Walickai ir Kama
rauskai išvažiavo 

atostogoms

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-
CO.

Trokas užmušė Dolores 
gan 8 metų, kuri gyveno 
Maple ir High gatvės, WilW 
Springs. Nelaimė ištiko mergai
tę antradienį.

Troko šoferis Ray Laatz 18 
metų, iš Willow Springs, paaiš
kino policijai, kad jis. sustab
dęs troką arti Charleston kelio 
ir Archer avenue ir nuvijęs 
vaikus, kurie kabinosi už tro
ko. Kada vėl įsėdęs į troką ir 
pradėjęs važiuoti, tai staiga iš 
girdęs "kliksmą. Sustabdęs tro 
ką ir išlipęs į gatvę, jis pama 
te begulinčią mergaitę. Laatz, 
mano, kad mergaitė buvo įsika
binus į troką ir pateko po ra
tais.

Vaikas, kurio asmuo tuojau 
nebuvo nustatytas, tapo užmuš
tas 87 gatvėj arti Southwest 
Highway, Oak Lawn miestely. 
Jisai važiavo dviračiu,'staiga 
pasuko į šoną ir pateko j pra
važiuojančio automobilio kelią, kompanijai.

Doo- 
prig

Teisėjas Gibson E. Gorman 
nuo pereito pavasario padėjo 
virš 200 automobilistų į ‘‘šal
tąją” ifž girtą ir neatsargų va
žiavimą. Praėjusį antradieni 
jis sugrįžo į trafiko teismą ir 
pirmą dieną paskyrė kalėjimo 
bausmę septyniolikai automobi
listų, kaltintų girtu ir neatsar
giu važiavimu. Teisėjas Gor
man, be to, pareiškė, kad jis 
ir ateity aštriai baus tokius au
tomobilistus, o taipgi žiūrės, ar 
automobilistai turi reikalauja
mus saugiam važiavimui silke
lius. : j

Neseniai Illinois pirkly bos ko
misija ir valstijos generalis pro
kuroras Otto Kerner atmetė 
Peoples Gas, Light and Čoke 
kompanijos prašymą 'leisti pa
kelti gazo kainas kostumeriams 
Chicagoj.

Chicagą atstovaują, ądvoka 
tas Hodges antradienį argu
mentavo gazo kompanijos iš
keltą bylą teisme. Jis nurodi
nėjo, kad kompanija taikosi pa 
kelti kainas gazui nuo $1.84 
centų mėnesiui iki $2.18. Sun
kiausia šio pakėlimo kainos ga
zui našta pultų ant mažų na
melių savininkų, Rųpę ęhicągoj 
sudaro 95 nuošimčius ir ? visų 
800,000 kompanijos kostumerių 
Chicagoj. /

Rugsėjo 5 dieną pp. Stanley 
ir Sofija Walickai ir jų jauna 
duktė Bernice, 4119 So. Ash 
land avenue, o taipgi Krist. 
Kamarauskas, 4107 So. Ashland 
avenue, išvažiavo į Michigan 
valstiją 'atostogoms. Paviešėj ę 
kelias dienas grįš namo, nes 
abu yra tavern biznieriai ir 
jiems reikia biznis pržiurėti.

—Senas Petras.

P-ios Ezerskis gim
tadienio pokilis

Du laivai susidaužė
Du Jąivai jj^aukloją 'did|- 

žiuosiuose ežeruose,. būtent 
Crete ir Cornell, susidaužė 
Superior ežere, 40 mylių toly 
nuo Whitefish Point. Laivas 
Crete priklauso Jnterlake 
Steamship kompanijai Cleve- 
lande, o laivas Cornell pri
klauso Pittsburgh Steamship

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CfllCAGOS 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. 

2a KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių J CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
£:urti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos.

ietuvių 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 v kreiptis:

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

SUSIRINKIMAI
SLA 260 kuopos dėl Darbo Dienos šventės susirinkimas atidė-

Protestai dėl filtrą 
vimo stoties

Chicagos parkų distriktas. į* 
galiavo Chicagos miestą surasti 
tinkamą vietą vandens filtra
vimo stočiai pastatyti. Stotis 
kaštuos 20,000,000 dolerių ir 
užims 148 akrų žemės plotą.

Yra nužiūrėta ją statyti pie
tinėj miesto daly, ties 79 gatve. 
Bet tos apielinkės piliečių or
ganizacijos reiškia aštrius pro
testus. Jų atstovai sutinka, kad 
pati filtravimo stotis būtinai 
reikalinga Chicagai; Tačiau 
statymas stoties ežero pakran
tėj sugadinsiąs maudines, ku
rios chicagiečiams irgi esan
čios reikalingos.

Taigi kalbamos organizacijos 
pataria statyti stotį kaip ir eže
re, kad palikti juo daugiau pa
krantės maudinėms.

Rugsėjo' 7 dieflą įvyko graži 
p-nios Antaninos Ezerskienės, 
400 So. Pau’lina Street, gimta
dienio puota. Pp. ; Ezerskiai 
yra seni šios hpiblihkės tavern 
biznierai ir ditetogiški žmonės, 
tai ir į p-nios Efeerskienės gim
tadienio pokilį stisirinko daug 
svečių, kurie prie skanios va
karienės ir gėrimų gražiai pra
leido laiką.

Pp. Ezerskiai visiems už at
silankymą į parę , ir suteikimą 
doVdhų ir gėlių bukietų taria 
ačiū'—Senas Petras.

Cohen Bros. Rakan
dų Krautuvė

Nauji užrašai Chica- 
gos gatvėms

Viešųjų darbų komisionie 
rius Hewitt pranešė antradie
nio vakare, kad už mėnesio lai
ko ar kiek daugiau 64,000 nau
jų užrašų bus iškabinta Chica- 
gos skersgatviuose. Darbas pra 
sidėsiąs daug maž.į mėnęsį lai 
ko.

Prie 1401-9 South Halsted 
Str. yra sena, gerai išsidirbusi 
Cohen Bros, rakandų krautuvė. 
Ta krautuvė gyvuoja jau pei 
40 metų vis toj pačioj vietoj. 
Tas parodo, kad čia pirkti ap 
simoka ir kad l^ostumieriai šią 
krautuvę paląiko", nes kitaip tiek 
metų nebūtų -išsilaikiusi.

Paminėtina, kAd tie namai ku
riuose randasi minima krautu: 
ve, yra tos' bendrovės nuosa 
vybė. Todėl ji gali pardavinėti 
prieinamiau, neimti pate ūkanų 
už skolon išduotas ptekes, nes 
pačiai nereikia mokėti rendos.

Tad, kam reikia rakandų, ne
pamirškite užeiti? Atdari antra* 
dieniais, ketvirtadieniais vaka 
rais ir sekmadieniais visą die
ną.—Rep. x-y.

Paieškojimas Nr. 79

Hoover Chicagoj
Važiuodamas į New, Yorką 

pirmadienį, rugsėjo 7 dieną, 
Chicagoj sustojo buvęs Jung
tinių Valstijų prezidentas Hoo
ver. Tarp kitko jis pareiškė, 
kad artimoj ateity pasakysiąs

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje paieško:,

ANDRfiKIS, Jonas ir Mate- 
ušas. Kilę iš Rokiškės km., Ra
kių vals., Mažeikių apskr. Gy
veno Chicągoje.’

DZINKUS, Kazys. Gyveno 
Chicagoje.

tas iki sekančio sekmadienio, rugsėjo 13 d. 2 vai. po pietų, P^rą kalbu gubernatoriaus 
x x i i Alfredo Landono kandidatu-6812 S. Western Avė. Vis, nariai prašomi atvykti kuo rjj. paremti v-eną kaJbą pa. 

skaitlingiausiai. Geistina, kad atsivestumėt naujų narių sakySiąS New Yorke, o kitą 
prie SLA prirašyti. Kuopos rašt. K. Liutkus. Denvere. \ . i

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, 
Naujienos* 
■... .

kurioa nkplbiasi

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

COAL 
Anglys

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI 
MERGINOS arba našlės ne 
jaunesnės 40 metų ir nesenes- 
nės 48 metų. Turi mylėti rim
tą ir padorą gyvenimą. Pa
geidaujama, kad suprastų an
glų ir lietuvių kalbas ir nusi
manytų apie biznį ir pati tu
rėtų šiek tiek pinigų. Aš esu 
49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningą biznį. Gera 
moteris turėtų gražų gyveni
mą. Rašykite ir su laišku pri- 
siųskite paveikslą. Kiekvienai 
duosiu atsakymą ir paveikslą 
ant pareikalavimo grąžinsiu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Box 509 
Chicago, III.

PARSIDUODA cigaretų ir tabako 
rautas. Gera proga gabiam. Kreiptis 
Žydukas, 4707 So. Halsted St., tel. 
Yards 0803.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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.

80 AKRŲ farmž\ pardavimui. Ge
ra žemė prie molio — visa lygi ir 
dirbama/-—nusausinimui kanalizaci
ja. Geros tvoros — šaltinio šulnys. 
Geros ir didelės trobos — prie pat 
mokyklos—geri keliai, arti U. S. 27 
ir U. S. 10. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Priežastis mirtis Leo Ranks, 

Clare, Mich. Route 4.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyręs virėjas 
(cook), trumpos valandos, valgis, 
kambarys ir alga. Taipgi janitoriuš, 
patyrimas nereikalingas. Turi būti 
blaivus žmogus. Valgis, kambarys ir 
alga. Atsišaukite tuojaus: South 
Central Hotel, 1245 So. Michigan 
Avenue.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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

PARDUOS arba mainys dėl mo
ters mirties — namą taverna. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Atsišaukite. 
4559 So. Wallace St., D. Shidlaus- 
kas.

REIKALINGAS bučęris, Turi mo 
keti Lietuviškai, Angliškai ir Len 
kiškai. 4140 So. Maplewood Avė.

Parsiduoda 
Lunch Room 
Biznis senai 
—Parsiduoda 

1858

EXTRA
namas su tavernų ir 

prie didelių dirbtuvių, 
išdirbtas. Nėra skolų 
dėl menkos sveikatos. 
West 39th St.

pirk sau Anglis iš pati
kimos įstaigos 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED 
Garbingas svoris 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 AVĖ. 
CHICAGO. ILL.

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run ..... ...............

Lump or Egg .................
Screenings ........................

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

$5.75 
6.00 
4.75

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.

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.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

išparduodame baru fikče- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 6269.

REIKALINGA seilsmenų — pa
tyrimas musų bizny nėra reikalin
gas. Turi turėti automobilį. Refe- 
ren.caš pageidaujamas. Amžius 25 
iki 45. Krėipkites 9:30 iki 4:30 pp. 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

PARDUOSIU 2 fletų namą. Nau
jai iŠdekoruotas namas. Gerame sto
vyje. Savininką matysite 6101 South 
State Street.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoi. Galima matyti vakarais po 6. 

838 W. 34th St. 2-nd floor.

IEŠKAU jaunos mergaites i ta- 
vern darbą. Patyrimas nereikalin
gas. Geras mokestis. Prie šeimynos 
gyventi, darbas nuolatinis. Atsišau
kite Bellwood 938.

TAVERN su 3 flatų namu ir gera 
pelną nešančia rooming house. Turi 
būti greitai parduotas — priimsiu 
pirmą gerą pasiulijimą. 6425 South 
Ashland. Republic 7647.

REIKALINGA mergaitės namų 
darbui—nuolatinis darbas ir gera al
ga. Reikės gyventi prie vietos. At
sišaukite: 3041 Argyle St.

REIKALINGA moteris ne jaunes
nė kaip 25 metų prie lunchans ir 
kaipo veiterka taverne.

Popsie’s Taern, 
4171 So. Halsted Street.

WISCONSIN FARMA. Kad su
tvarkyti turtą paaukuos puikią pie
no farmą, 20(1 akrų su 75 akrais dir
bamos, 25 akrai cukrinių klevų krū
mynas, kita ganyklos, trout upė. Di
delė pieninė, pilnai įrengta, svirnas, 
silas, kiti budinkai, 7 kambarių na
mas, tekantis vanduo, elektra, gera 
molio žemė, be akmenų, lengyai dir- 
basi, visa aptverta, bargenas. Cor- 
nel Elkow, Sheldon, Wisconsin.

REIKALINGA patyrusi veiterka j 
restauranta. Atsišaukite Milda Res- 
taurant, 3206 So. Halsted St.

REIKALINGOS 5 moterys patyru
sios skudurų sortavimo šapoj, nuola
tinis darbas, gera mokestis. Gor- 
don Iron and Metai Co., 5122 So. 
State St. tel. Drexel 9136.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, gera virėja, apsibūti, ge
ra proga, Columbus 9845.

PARSIDUODA FORKLOSERIAI 
MARQUETTE PARKE

Dviflatis ir Storas, naujas, mūri
nis. Kaina $7500.00

Dviflatis naujas, mūrinis, po 6 
kambarius $6750.00.

Groserriės Storas ir 5 kambariai 
užpakaly, apšildomas, kaina $4500.

Mūrinis bungalow apšildomas, ok- 
tagon frontas 5 kambarių $4800.00.

Medinis cottage 5 kambarių $2250.
Mažai reikia įmokėti. Kreipkitės 

Kazys Umikis,
4708 So. Western Avenue.

MERGINA lengvam namų darbui, 
prižiūrėti vieną vaiką, apsibūti $4— 
$5, 5417 Kenmore, Apt. 301, Sunny- 
side 0692.

MERGINA bendram namų dar
bui, geri namai, virimas. Hyde Park 
3544. ?

MERGINA patyrusi bendram na
mų, darbui, švariai atrodanti, savas 
kambarys, $8—$10. Irving 0151.

MERGINA bendram namų darbui, 
savas kambarys, vana. Friedman, 
8329 Ingleside Avė., Radcliffe 1094.

JAUNA mergina bendram namų 
darbui, geri namai, mėgstanti vai
kus, $5 pradžiai. Juniper 9038.

For ReniPARSIDUODA daining ruimio ir 
front ruimio setai prieinamai. Krei-

karų kampas prie 18 gatvės ir So.'žiemių vakarų ____  __ ______
State St. | gatvių kampo, tinka profesionaliems

OFISAI RENDON, SOUTH SIDĖJ4. MJ1UAV aviai pi 11IVI | VJD lO/kl AVUjLN JLrkzlv | 0VU111 MIJL/JCjU

ptis į laikraščių standų, žiemių va-1. Du remodeliuoti ofisai rendon prie

State St.
35-tos ir Halsted

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

žmonėms, renda prieinama. Gordon 
Realty Co., 809 West 35th St., 

Yards 4329.

RENDON — 3 akru farma, artiMAX KOHN. Turim Rusišką, Tur- RENDON — 3 akrų farma, arti 
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos. Chicago, pigiai. William, 162nd St.

1728 S. Halsted St., Canal 9345. r ir Grove Aye. Oak Forest, III.

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.
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