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Smarkus Mūšiai 
Prie Madrido

Lietuvos Naujienos

PRIE MADRIDO
SIAUČIA SMAR

KUS MUŠIS
Sprendžiamas mušis eina už 46 

mylių nuo Madrido, sukilė
liams bandant prasimušti prie 
sostinės.

MADRIDAS, rūgs. 16. —Su
kilėliai pradėjo nepaprastai 
smarkias atakas ant lojalistų 
Talavera apygardoj ir prasimu
šė iki Maųueda, už 26 mylių j 
šiaurę nuo Toledo if už 46 my
lių j pietvakarius., nuo Madri
do, sako oficialis pranešimas.

Jau trečią dieną siunčiami di
deli lojalistų pulkai sustiprinti 
lojalistų linijas. Prie kiekvie
nos progos lojalistai kontr-ata 
kuoja. Veikia ir lojalistai laku 
nai, kuriems prižadėta po $5,000 
atlyginimo už kiekvieną nušau
tą sukilėlių, lėktuvą.

Sprendžiamas mušis eina pla 
čiame fronte. Skaitoma, kad 
tai yra svarbiausias mušis vi
same šiame civiliame kare.

Nuo Oviedo iki Huesca, šiau 
rinėje Ispanijoje, žinios yra 
palankesnės lojalistams, nes ten 
lojalistai laimėjo .kelis susirė
mimus.-

žinios apie maištus sukilėlių 
laikomoj Morokkoj. tebesitęsia. 
Suimtieji prie Talavera mau
rai sako, kad daug kareivių li
ko sušaudyta už nepaklusnumą 
ir kad liko paliesti pulkai Lar- 
rache ir Melilloj.
Baskai apsivalę nuo anarchistų

SAN JEAN, Francijoj, rūgs. 
16.—Gautomis Francijoj diplo
matinėmis žiniomis, baskų na
cionalistai, kurie jau senai ne
pritarė anarchistų taktikai, j 
steigė veik autonominę valdžią 
šiaurinėje Ispanijoje. Anar
chistai liko pašalinti iš visų val
džios vietų.

Valdžia sutraukė apie 40,000 
lojalistų milicijos palei visą 
naują mūšio liniją nuo Orio, 10 
m. į vakarus nuo San Sebasti 
an iki Regil, 10 mylių į pietus.

Lojalistai gavo daug naujų 
ginklų ir amunicijos. Esą gink
lai atėję 13 čechoslovakijos per 
Vokietiją.
Lojalistai dar gali nugalėti su-

* kitelius
PARYŽIUS, rūgs. 16.— Už

sikirtimas, kuris pasireiškė Is
panijoje per kelias pastarąsias 
savaites, jau baigiasi ir prasi 
deda sprendžiamieji mūšiai.

Sukilėliai turi geresnius gink
lus, geresnius kareivius ir ge
resnius vadus. Padedami Vo 
kieti jos ir Italijos lėktuvų ir 
lakūnų, jie stumiasi priekyn 
Talavera apielinkėj ir neatlai- 
džiai veržiasi linkui Madrido.

Chicagai ir apieiinkei federa- 
Lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 63°.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 
6:58.

Svarbiausia sukilėlių atspara 
yra užgrūdinti maurai ir godus 
svetimšaliai legionieriai. Savais 
su verbuotais kareiviais, jie ne
gali pasitikėti, nes jie daugu
moj pritaria valdžiai ir prie 
pirmos progos bėga į lojalistų 
eiles. Bet visai kitas dalykas 
yra su užgrūdintais Afrikos ka
reiviais. Jie paėmė Meridą ir 
Badajoz, taipjau prisidėjo prie 
paėmimo Irun ir San Sebastian. 
Jie yra gerai išlavinti, drąsus, 
nuožmus ir mokantys vesti 
smarkų ofensyvą. Jie gali su
laužyti lojalistų atkaklų gyni
mąsi ir prasimušti prie Madri
do. Taip bent mano Amerikos 
diplomatai.

Betgi paėmimas Madrido nė
ra jau taip tikras dalykas. Val
džios pozicija Sierra kalnuose 
turėtų būti nesulaužoma. Ne
išlavinta lojalistų milicija pa
rodė nepaprastą drąsą ir su
gebėjimą atkakliai gintis. Bet 
ne apsigynimas laimi karus.

. Valdžios jėgos jau du mėnesiai 
kovoja nieko tikslaus neatsiek^ 
damos. Skubiai paimdamos Sa- 
ragoza tvirtovę jos galėjo gal
būt užbaigti karą. Bet tvirto
vė tebesilaiko. Valdžios jėgos 
yra išblaškytos įvairiuose fron
tuose ir todėl negalį sėkmingai 
vesti karą. **

Valdžia skundžiasi, kad jai 
trūksta ginklų,, trūksta išlavin
tų kareivių ir gerų karvedžių. 
Tai tiesa. Bet visgi yra ir dar 
nenaudotų ginklų. Svarbiausiu 
kaltininku užsitęsimo karo bus 
buvusi liberalų valdžia, kur ty
čiomis delsė, nepradėjo laiku 
smarkaus ofensyvo ir tik gynė 
si, tuo pačiu laiku tikėdamosi 
susitaikinti su sukilėliais, kad 
išgelbėjus Ispaniją nuo fašisti
nės ar socialistinės diktatūros 
(komunistų Ispanijoje, išėmus 
Kataloniją kaip ir nėra).

Ne premiero Girai, tik dėka 
socialistų vado Largo Caballero, 
liko suorganizuotas Madrido ap 
gynimas Guadarrama kalnuose. 
O kada sukilėliai priėjo prie 
Talavera ir Madridas vėl atsi
dūrė pavojuje, tai ne Girai, o 
socialistas Caballero atsistojo 
prieky valdžios. Ir jis jau pra
dėjo milžinišką darbą: organi
zuoti respublikos apgynimą ii 
nugalėjimą sukilėlių. Tam gal 
reikės paleisti kelis nesvarbius 
miestus ir sukoncentruoti jėgas 
dideliam ofensyvui. Jis jau 
turi pralavintų kareivių, ginklų 
irgi galima pasigaminti, nes 
ginklų dirbtuvės ir visos indus
trinės apygardos yra lojalistų 
rankose. Be to jis turi pilną 
žmonių pasitikėjimą. Ir todėl 
jis dar gali laimėti karą, nes 
nors tik keliuose mūšiuose su 
mušus sukilėlius, sukilimas vei
kiausia susmuks ir tik gal ims 
ilgą laiką jį galutinai numalšin 
ti.

Bet jeigu jam tas darbas ne 
pasiseks, tai Ispanijos respubli 
ka yra žuvusi ir Europoj įsikurs 
dar viena kruvina diktatūra.

NEWBURGH, N. Y., rūgs. 
16.—Mrs. Dorothy Šherwood, 
kuri buvo pasmerkta mirčiai už 
savo vienų metų kūdikio nužu 
dymą, kadangi ji negalėjusi 
žiūrėti kaip jis badauja, dabar 
už tą patį nusikaltimą liko nu 
teista nuo 6 iki 15 metų ka
lėj iman.

■ , ■ f- A N.'. į h • _

Prezidentas Rooseveltas oficiališkai atidaro Mark Twain Memorial tiltą mieste Hannibol, Mo.

Darbininkai užėmė ir 
patys operuoja 

dirbtuvę
PARYŽIUS, rūgs. 16. —Fran

ci jos streikuose pradėjo reikštis 
sumišimų ir desėtkai žmonių Ik- 
ko sužeisti, tūliems darbinin 
kams atsisakant dėtis prie strei
kų.

Pirmą kartą Francijoj atsiti 
ko tai, kad darbininkai užėmė 
dirbtuvę ir pradėjo patys Ją 
operuoti. Ikišiol bUyo užėminė- 
jamos dirbtuvės, bet tik strei 
ko metu ir nebuvo bandoma jų 
operuoti.

Darbininkų užimtoji ir ope
ruojamoji dirbtuvė yra Rhodia- 
ceta dirbtinio šilko dirbtuvė 
Lyons mieste, kurioj dirba apie 
1,500 darbininkų, jų tarpe di
delis skaičius moterų.

Nors dirbtuvės viršininkai 
kreipėsi prie policijos, bet po
licija nieko nedaro darbininkų 
pašalinimui.

Nesusipratimai su samdyto
jais iškilo delei samdytojų griež
to atsisakymo pildyti parlamen
to pravestus įstatymus apie 40 
vai. darbo savaitę, apmokamas 
atostogas ir pakėlimą algų. Jie 
atsisako dagi pasiduoti arbitra- 
cijai.

Dar viena moteris 
ruošiasi skristi per 

Atlantiką
NEW YORK, rūgs. 16.—- Ba- 

ronessa Eva von Blixen-Finecke 
ir garsus Švedijos lakūnas 
Kurt Bjorkvail ruošiasi šiomis 
dienomis išskristi per Atlantiką. 
Jie ruošiasi be sustojimo nu 
skristi iš New Yorko į ‘Stock 
holm, Švedijoj.

Jie buvo manę išskristi šian
die, bet įvykusi nelaimė ban 
dant lėktuvą sutrukdė jų ke
lionę.

Richman ir Merrill 
taiso savo lėktuvą
MUSSGRAVE, HARBOR, N. 

F., rūgs. 16.—Amerikiečiai la
kūnai Harry Richman ir Diek 
Merrill, kurie gryštamoj kelio
nėj iš Anglijos į New Yorką, 
pristigę gasolino, susidaužė vie
tos pelkėse, dabar, padedami 
vietos gyventojų, stengiasi išn 
imti savo lėktuvą iš pelkių, ku
riose jis nusileido ir, jei bus 
galima, pasitaisyti vietoj.

Iš žuvų rinkos į operą
STROUDSBURG, Pa., rūgs. 

16.—Mrs. Mary White ikišiol 
su savo vyru pardavinėjo žuvis 
ir daržoves. -Bet ji mėgo dai
nuoti. Kartą ją rinkoj dainuo
jant netikėtai užgirdo garsus
maestro Gacoma Bourg. kuris tyrinėtojas franeuzas Dr. Jean 
tuoj pasikvietė ją pas save dai-! Baptiste Charcot, Islandijos pa 
nuoti. Jos balsas tiek jam pa- kraščiuose susidau‘žius ir pa
tiko, kad jis, t vežasi ją į Nevy skendus garsiam laivui Pou- 
Yorką lavinti jos balsą ir sa- ųoui Pas, kuris vadovavo ne 
ko, kad už poros metų ji dai- vienai Dr. Charcot ekspedicijai 
nuoši&iti - operoje ir busianti į tolimąšiaurę,. 4 
garsiausias^ dramatinis sopra- Garsusis, senas laivas pasken- 
no. do audroje, bet smulkmenų ne

žinoma. Manoma, kad tik vie
nas įgulos narys išsigelbėjo.

Iš menkų gautų per Grenlan 
diją žinių, jura išnešusi Islan
dijos pakraščiuose 30 lavonų.

Senatorius Couzens 
pralaimėjo republi- 

konų nominaciją
■ . ' ' f 

. ■ <

DETROIT, Mieli., rūgs. 16. 
—Senatorius James Couzens, 
kuris yra ištarnavęs senate 14 
metų ir yra populiaris tarp 
Michigano balsuotojų, pralaimė
jo respublikonų nominaciją į 
senatorius. Nominaciją laimė
jo atgaleivis, buvęs gubernato
rius Brucker.

Šen. Couzens veikiausia pra
laimėjo dėlto, kad jis viešai pa
sisakė už prezidentą Rooseveltą, 
o kaip žinia, republikonai pre
zidentui labai priešinasi ir jei 
sumanytų, tai šaukšte vandens 
jį paskandintų.

Amerikietis filminin- 
kas sukilėlių rankose

CASABLANCA, rūgs. 16.- 
Amerikos žinių filmuotojas John 
Dored, kuris fotografavo Itali- 
jos-Ethiopijos karą ir kuris ban- 
dė fotografuoti Ispanijos ei vi 
lį karą, prieš kiek laiko buvo 
sugautas Ispanijos sukilėlių, 
kurie jį tebelaiko. Jis pirmiau
sia buvo kalinamas Merido, vė
liau perkeltas į Caceres, o da 
bar jau virš dviejų savaičių ka
linamas Seville. Jam neleidžia
ma susižinoti nė su savo šei
myna, nė su Amerikos konsu
lu, kuriam nepasisekė jį paliuo 
suoti.

4 žmonės nusinuodi
jo maistu

Į ,.■■■ ..į ,

a WATAUGA, S. D., rūgs. 16. 
—Keturi žmonės, kurie užsinuo
dijo maistu pirmadienio vaka 
re, pasimirė vakar ir šiandie 
ryte.

30 žmonių žuvo pa
skendus ekspedi

cijos laivui
COPENHAGEN, rūgs. 16. — 

Mažiausia 30 žmonių žuvo, jų 
tarpe garsus tolimosios šiaurės

Dr. Charcot buvo medicinos 
daktaras ir kartu laivyno kari 
ninkas, sūnūs nervų specialisto 
Jis yra vadovavęs daugeliui 
mokslinių ekspedicijų į šiaurę.

(žinios iš Reykjavik, Islandi
jos, sako, kad Pourųoui Pas ve
žėsi 60 žmonių įgulą ir kad vi
sa įgula, išėmus vieną žmogų, 
yra žuvusi).

Fašistai konfiskuos 
lojalistų turtus

BURGOS, Ispanijoj, rūgs. 16 
—Fašistų laikinė valdžia pa 
skelbė neteisėtomis ir uždaryto 
mis kairąsias partijas, kurios 
kontroliuoja Madrido valdžią ii 
įsakė konfiskuoti jų turtus.

(Bet, žinoma, konfiskavimas 
turtų ir uždarymas partijų pri 
klausys nuo to kas laimės civi 
lį karą).

I  '

Wisconsin su
La Follette

MILWAUKEE, Wis., rūgs 
16.—Nors gubernatorius Philip 
La Follette progresyvių' sąraše 
neturėjo jokios opozicijos ir to
dėl nebuvo reikalo progresis- 
tams dalyvaut nominacijoje, 
tečiaus jis vakarykščioje nomi
nacijoje surinko daugiau bal
sų, negu respublikonų ar demo
kratų kandidatai, sudėti į krū
vą. '

NEW YORK, rūgs. 16.—An
glijos lakūnė Beryl Markham, 
kuri yra pirmoji moteris vięna 
perskridusi Atlantiką iš rytų į 
vakarus, ateinančią savaitę iš
plauks laivu atgal į Angliją.

Užsienio kapitalai
Lietuvos akcinėse 

bendrovėse
KAUNAS. — Esamomis ži

niomis, įvairiose Lietuvos ak
cinėse bendrovėse akcinio už
sienio kapitalo yra invėstuota 
49 mil. 597 tukst. 800 lt.

Daugiausia kapitalo Lietuvo
je esą investavę belgai, net 17 
mil. 226 tukst. 600 lt.

Vokietija 10 mil. 706 tukst. 
lt., Anglai 6 mil. 839 tukst. 
700 lt, švedai 6 mil. 183 tukst. 
lt., U.* S. A. 2 mil. 968 tukst 
700 lt., Olandai 3 mil. 960 
tukst., Latviai 1 mil. 313 tukst.

Iš. kitų valstybių mažiau in
vestuota. Vokiečiai daugiausia 
pinigų esą investavę į metalo 
pramonę, poligrafiją ir kredito 
įstaigose, belgai į elektros en
ergijos gamybą (16,2 mil. lt ) 
ir į medžio pramonę.

Kiaušinių išvežta jau 
apie 60 milijonų

Sviesto eksportas padidėjęs 
16,7%.

KAUNAS. — Iš “Pienocen
tro” jau gavome šių metų aš- 
tuonių mėnesių sviesto, ir kiau
šinių eksporto žinias. Kiauši 
nių pagal jas šiemet jau iš
vežta apie 60,000,000, būtent, 
59,638,154. Pernai per tokį pat 
laiką (aštuonius mėnesius) bu 
vo išvežta 21,184,200 kiaušinių, 
tad šiemetinis kiaušinių eks
portas yra didesnis už pemyk 
štį bemaž tris kartus. Rugpiu 
čio mėn. šiemet kiaušinių iš
vežta 5,484,074, pernai 3,031,- 
440.

Paskutiniuoju metu pasauli 
nė kiaušinių rinka ryšium su 
(Ispanijos įvykiais (Ispanija 
kiaušinių importuodavę daug, 
šiuo metu neimportuoja) buvo 
kiek susilpnėjusi, tačiau dabai 
vėl susinormavo. Į Vokietiją 
kiaušinių išvežta jau daugiau 
kaip 1 milijonas. Išvežtos dvi 
siuntos po 800 pusdėžių (vie
noje pusdėžėje yra 720 kiauši
nių).

Sviesto šiemet per aštuonis 
mėnesius išvežta 9,138,815 ki
logramų. Pernai per tą patį 
laiką buvo išvežta 7,829,169 kg. 
Tad šiemet sviesto per aštuo
nis mėnesius išvežta daugiau 
1,309,646 kg., t. y., daugiau nei 
pernai 16,7%. Į Vokietiją svie
sto jau išvežta 2,400 statinių, 
t. y., 121,920 kilogramų.

VYKSTA Į VENECUELĄ

KAUNAS. — Lietuvis K1 
Bronius Jurkštas šiomis dieno
mis išvyksta į Venecirelos val
stybę kaipo mokytojas — mi
sionierius. Tai, regis, bus pir
mas ir vienintelis Venecuelos 
valstybėje lietuvis.

5 užmušti automo
bilių

CHICAGO.—Vakar automobi- 
liai Chicagoj užmušė 5 žmones

CHEYENNE, Wyo., rūgs. 16. 
Wyoming susilaukė netikėtų šal
čių, kuomet Yellowstone parke 
temperatūra nukrito iki 20 laips
nių. Tokių šalčių šiuo laiku dar 
niekad nėra buvę.

Priešlietuviška de
monstracija 

kapuose
MALĖTAI. — Malėtai savo 

laiku buvo smarkiai sulenkinta 
apylinkė. Prie jų lenkinimo 
daug prisidėjo lenkai dvarinin
kai, kurių šioje apylinkėje buvo 
nemaža. Be to, visa eilė dva
siškių per bažnyčią ilgą laiką 
varė priešlietuvišką akciją.

Atgavus nepriklausomybę, 
lenkų dvarininkai išdūmė Len
kijon. Bažnyčioje lietuvišku
mas atgijo ir sustiprėjo. Apy
linkės vaizdas greitai pasikei
tė. Daugelis sulenkintų lietu
vių susiprato klystą ir visam 
laikui atsisakė lenkiško žargo
no. Pastarieji ir jų vaikai 
šiandien yra pavyzdingi lietu
viai ir dirba tėvynės labui.

Tačiau antroji dalis “lenkų” 
dar ir šiandien griežtai la’kosi 
“lenkiškos linijos”.

Rugpiučio 24 d. Malėtų pa 
rapijos kapuose buvo laidoja
ma kažkokia Zarembiene. Į lai
dotuves susirinko, ir vietos “len
kiška” visuomenė su keletu 
jiems prijaučiančių inteligentų 
priešakyje. Karstą įleidus duo
bėn velionę lydėjęs kleb. dek. 
Lajauskas lietuviškai užgiedojo 
“Viešpaties Angelas”. Tas ne
patiko velionies palydovams 
“lenkarrs” ir šie tą pačią gies
mę- užtraukė - lenkiškai. Kleb. 
Lajauskui pareiškus, kad gies
mininkai giesmę privalo tęsti 
taip, kaip kunigas pradėjo, 
“lenkai” tebetęsė savo. Tuomet 
kleb. dek. Lajauskas lenkuo
jančius griežtai sudraudė ir 
giesmininkai nutilo. Kleb kun. 
Lajauskui iš kapų išėjus, “len 
kai” už velionies vėlę vis dėlto 
sugiedojo lenkiška giesmę, tuo 
viešai pademonstruodami savn 
priešių • uvišką nusistatymą.

Didelė padegimo 
nelaimė

UTENA.— Rugpiučio 22 d. 
23 vai. Tauragnų valsč. Un- 
tidgės km. sudegė Andriaus 
Jackūno daržinė su visu ten bu
vusiu pašaru. Taip pat visai 
sudegė ant šieno gulėjęs 11 me
tų Jackūno sūnūs Jonas; vy
resniajam Jono broliui Antanui 
(21 m.), kad ir smarkiai apde
gusiam, pavyko dar išnešti gy 
vybę. Dabar jis guli Utenos 
apskrities ligoninėje. Tyrimo 
aplinkybės rodo, kad padegimas 
įvykdytas iš keršto. Įtariami 
du po pat kaimo gyventojai.

ADV. AND. BULOTAI PADA 
RĖ OPERACIJĄ

šiomis dienoKAUNAS.
mis Kaune dr. V. Gusievas sa
vo ligoninėje žinomam visuome- 
ninku! adv. And. Bulotai pada 
re operaciją (išėmė akmenis) 
Operacija gerai pavyko ir ligo 
nis sveiksta.

DEPRESIJA 
PRAĖJO TIEMS 
KURIE NORI 
DIRBTI—

Vyrai, Moterys—šekit kas
dien NAUJIENAS. Kai tik 
pamatysit apgarsinimą — 
tuojaus važiuokit arba pa
šaukit Nelaukit ilgai, nes 
kiti užbėgs jums už akių.
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SEIMO RENGIMO! KOMISUOS PASKUTINIS SUSI 
RINKIMAS. MUSŲ PROFESIONALAI. —.......... wwwa

AT

daryti visi planai padidinti tos 
korporacijos jClįevelando /dirb
tuvei. Visa tai* atsieisią; apie 
septynis milijonus dolerių.

... Vadinasi, galima tikėtis, jog 
(netrukus atsirąs daug naujų

SLA seimo rengimo komisijos 
susirin’ldmas. 

• .♦; .v.
RugpiuČio 21 d? Lietuvių sve

tainėje įvyko paskutinis SLA 
seimo rengimo komisijas Susi
rinkimas, Tos komisijos dar
bas jau galutinai baigtas. Dar 
prieš seimą laikraščiai nemažai 
rašė apie Visokius nesusiprati
mus. Rašė apie tai, kad 14 
kuopa norėjo pasiimti, visą va
dovybę ir su kitomis kuopomis 
nesiskaitė. Vadinasi, komisi
jos organizavimas prasidėjo su 
barniais, su barniais toji komi
sija ir savo darbą baigė.

Per visą komisijos gyvavimo 
laiką kai kurie nariai buVo ig
noruojami. Jie net į susirinki
mus nebuvo kviečiami. Ketu
rioliktos kuopos atstovai stl ki
tais nenorėjo kooperuoti. Kar
tą p. Praškevičius net pareiškė, 
jog jei bus kas išnešta prieš 
bile vieną tos kuopos atstovą, 
tai visi iš komisijos pasitrauk
sią.

Į paskutinį susirinkimą buvo 
paviesti tik trylika narių, nors 
komisija susidėjo iš 22 narių. 
Taip, matyti pasielgta todėl, 
kad buvo kritikos prisibi j omą.

Iš raportų paaiškėjo, jog sei
mo metu pajamų buvę beveik 
trylika šimtų dolerių. Tačiau 
kai visos išlaidos buvo sutrauk
tos, tai pelno liko tik apie de
šimt dolerių. Nutarta tas pel
nas paaukoti L. K. Darželiui.

Kai kuriems komisijos na
riams atrodė, jog buvo padary
ta nereikalingų išlaidų. Delėi 
to S. čerauka padare ir pasta
bą. Pirmininkas įsižeidė ;*r 
pasidėjęs švarką jau bugo' bė- einąs, "o^ne^ui”^ Sjo% d/bfk

Tai jau visai negražus ir ne- ? 
leistinas dalykas, kada pirmi 
ninkas taip elgiasi.

Politika
■ r

SLA 14 kuopoje yra 
jama daug nešvarios politikos. 
Rimtesnieji nariai, kurie susi
rinkimuose yra dažnai įžeidžia
mi, galvoja apie persikėlimą į 
136 kuopą, kur jie ramiai ga
lės dirbti naudingą organizaci
jai darbą.

SveČiavc si
Albertas Jarus su savo teta 

praleido apie savaitę laiko pas 
savo senukę (bobutę) Ctyica- 
goję. Būtent, pas . Vitkus, 
4624 S. Spaulding Avė.
Svečiuotis jam labai patikę 

ir jis sakosi turėjęs tikrai, ge
rus laikus.

Dr. J. T. Vitkus
šiame skyriuje, kaip jiereitą 

kartą minėjau, bandysiu suteik
ti žinių apie musų profesiona
lus. šį kartą parašysim apie 
Dr. Vitkų.

Dr. Jonas T. Vitkus gimė 
Lietuvoje, apie Šiaulius, Bai
gęs Saules kursus Kaune, at
vyko į Ameriką. Kelis mėne
sius gyveno Milwaukee, Wis,, 
o paskui pradėjo lankyti Vai 
paraiso universitetą. Vėliau 
persikėlė į Chicago ir ten bai 
gė mediciną J920 m. Cleve 
velande St. įJohn’s Ijgonipėje 
vienus metus buvo internas 
(praktikantas). Q jau 1^21 
m. Visiškai apsigyveno Clęve- 
lande ir pradėjo praktikuoti 
mediciną. Jo ofisas yra adre
su E. 65 St. ir kampas Siipe- 
rior, Telefonas; Hen. 0XŠ8.,

Dr. Vitkus buvo pirmas! lie
tuvis gydytojas Čleyeląnde, Jis 
palaiko ryšius su ' 
Hospital ir kėliomis 
ligoninėmis.

. Žymiai padidins
Hiram Rivitz, 

Rayon korporacijas

varinė-

HiS Mt šeima. Ta P««a 
apteik dirfžfftfa ežerų 
ir Lietuvių darželį. Darželio

tąs,- «■ " :
Vedybos

' ..." >:<IV *

RugSėjd 5 d. šv. Jurgio baž
nyčioje sufsiž-iėdavo LeO Che1 
rauka su Conno Saike. Vedybų 
•puota Įvyko Lietuvių svetainė
je. Dalyvavo daug giininių, 
draugų ir pažįstamų:

Tą pačią dieną kitas vedybų 
pokylis įvyko kitataučių svetai
nėje; Susituokė Frank Giailįū - 
nas su Irenė Lutkus.

Rugsėjo 12 d, šv. Jurgio baž
nyčioje apsivedė Edward Skrip- 
kus su įleonora Wagner.

Visiems jaunavedžiams šis 
skyrius linki, laimingos atei- 
ties.
Atsidūrė viešosios mokyklos
Rugsėjo 8 df atsidarė miesto 

viešosios mokyklos. Tarp mo
kinių prisięaitoma apie 20,000, 
kurie neturi tinkamų drabužių. 
Tai vis bedarbių vaikučiai. Nors 
jų tteyai ir dirba prie federalių 
darbų, tačiau jų atlyginimas 
toks menkas, kad negali tinka
mais drabužiais vaikučių aprū
pinti,

Miesto mokyklų taryba sa
ko, jog reikia apie Šimto tūks
tančių dolerių, kad: labiausiai 
neturtingas Šeimas butų gali
ma tinkamai aprūpinti drabu 
žiais ir maistu.

Kitas dalykas yra tas, kad 
mokyklose darosi ankšta. Mąt, 
daugelis jaunuolių, kurie ne
gali gauti darbo, pasilieka mo
kyklose.

Nesusipratimai

Teko nugirsti, kad tarp 
s tos lietuvių pradeda kilti
kokie nesusipratimai dėl radio 

i programos.
Pereitą žiemą apie trejetą 

mėnesių lietuvių radio progra
momis rūpinosi Lietuvių vaiz
bos butas. Kiekvieną sekma
dienį tos programos buvai trans
liuojamos per pusę ivąlandbs.: Šį 

(sezoną, butas vėl rengėsi radio 
koncertais rupiųtis. Tačiau, 
kaip teko nugirsti, ir “Dirva” 
norinti radio pusvalandžio.

r Aišku, kad radio rėmėjai pa
sidalintų į dvi puses, o iš to 
maža butų naudos ir vieniems 
ir kitiems.
aišku, kad musų kolonija dvie
jų programų palaikyti negali. 
Pirmiausa negal to padaryti dė1 
liesų stokos, nes pusvalandis 
transliavimo atsieina apie $90. 
Antras dąl'ykąš, tai trūksta me
no pajėgų. Vadinasi, nėra pa- 

|kankamai dainininkų ir muzi-

Vaizbos butasf"MiėK man- žino- 
ma ,turi su tadiostėtllįi ir Hpnt- 
Taktą pasidūręs. . Rbdosi, jam 
™ priklausytų -pirmenyme. pro- 
grarnomfe typmtįis. ■• • tarpu 
iš varžytinių ir nesusipratimų 
'•tikrai nieko gero negalima, ti- 
Wis. > * '"'. •'*

' Nubaudė sugedusios mėsos 
pardavirtėtoją

Už pardavinėjitfią sugedusias 
mėsos liko nubausta Aniericar 
Meat kompanija, ^4 Broad- 
way. Ta kompanija' varo labai 
didelį biznf. ' ,k ”

Komp^bijos vedėjai jau bu
vo areštuoti pereitą savaitę, b 
palts savininkas turėjo pasL 
mokėti $J50 baudos. Rekordai 
rodo, jog tps kompanijos par
davėjai per pereitus metus bu
vo areštuoti dvyliką kartų, tr 
kie^iyeną kartą jiėmš1 buvo pri
metama sugedusios mėsos par
davinėjimas.

Skelbiama, jog dabar to$ 
kompanijos mėsos marketais 
Ibu’s griežčiau miesto ipspekto- 
irių prižiūrimas.

Paskutinis pranešimas
Tai bus paskutinis praneši

mas apie tai, kad rugsėjo 25 d. 
Lietuvių svetainėje įvyks dis
kusijos Lietuvos reikalais.

Tautininkai, kaip žinia/ smar
kiai puola pažangiuosius už tai, 
kad tie yra pasiryžę Lietuvos 
liaudžiai padėti.

Per diskusijas bus nušvies
ta tikroji Liett/vos būklė. Įžan
ga nemokama. Bradžia 7:30 
'Vai. vakaro.
i; Pramoga
į 
r Naujosios parapijos svetai-

vo surengta kortaVimo pramo
ga. Pramogos pelnąs buvo 
paskirtas klieriko Broniaus 
Bartusevičiaus naudai.

J u ■.; ’»'< i! J; * ? •

ji Dovanos
f* Lietuvių Piliečių 
kiekvieną penktadienį 
^vadinamas "fiš pares” 
kiais.

įdoVanos
’doVAną laimėjo Jonas Garnis, 
gaudamas penkis dolerius.

Svečias iš DetroitoI « V 4**‘ ?• *> . - * >r 1

j šiomis dienomis lankėsi Gle- 
velande detroitietis Juozas Mik- kantų dviem radio prograrnam. 
r—*—*---- *—-——■ —---------------------------------------------- -

Kliubas 
rengia 
su so 

Be to, yra skiriamos ir 
pinigais. Paskutinę

<

kitonjjs

įmonę
Industrini 
preziden

tas, praneša, kad jau esą SU-

vie- 
kaž-

permainų. Keli, kapitonai atsi- bų finansavimas per mSnęsį at- 
Kš bebboje bbkfeje. Jiems sieina apie ą4,OOQ,0Q0t Trys 
jau. yra iėiiamos bįlos fėdera-1 milijonai yra išmokami dąrbi- 
^iarnę' 1ninkams al&omis, o už Viėn^
L šitofe fięi^rtiiį diktorius milijoną sunaudojama medžią-

viešiem- [Į

X ■■1 s

labai

,1 ;•( £ . J ». 
Į ■ SI “

Ness padarė permainą net pen- 
'Mpli^o^i e stočių permainydamas 
yjšui pdličininktis nuo mažiau
sio iki Stik^iati^io. Tai pada
ryta todėl, kad įstatymų lau
žytojai ‘ per daug buvę Susi
draugavę ' su. policija.

Su* policijos kapitonais Ness 
jokių ceremonijų nedarysiąs,— 
'jei bus nusikaltimo įrodymų, 
tai jis iškels jiems bylas.

'i ■ < • >. < ■

| Lietuviu diena
'! YOUNGSTOWN O. — Rug
sėjo 6 d, čia buvo surengta va
dinamoji Lietuvių diena Her- 

iįmįasiio farmpje. Buvo lietuvių 
įir "fį kitų kolonijų. Nors pa
rengimas ir buvo “lietuvių die-

L,Si ’_u LjJI. J.'' i.y.y.j i  • »

. Kalbėti kvie
čiami buvo kunigai. Tenka pa- 

’sąjįytk jog viehaš tų kunigų 
įapįe lietuvius yra visai prastos 
^domonės/ Faktiškai lietuvių 
reikalai jam visai mažai terūpi.

] Apskaičiuojama, kad Cuya- 
'Įhoga paviete prie viešųjų dar
ybų apie keturios dešimtys tuk- 
įštančių darbininkų. Tų dar-

me paviete jau išleido dvide
šimt devynis milijonus dplerių. 
, — Jonas Jarus.

Ii 
JįlIlBM W Į* m I. ......    I ,.,111—a»I> ■ jp..—. ............. ;----------------- ' ■ -e-

Ofiso Tel. Boulevard 5919

DR BERTASH
r»w!

g°s. ?
Federalė valdžia 

siems darbams finansuoti Šia-^' ; . J ‘ -i I < ’ n i • r »* '

■ 1 —-     •.-^■YJ«|| • t, m- -įĮ. ijfrgtf,

Garsinkitės Naujienose
- --1— ' ■■ - ■

LYES
COMMfNOE DWO.|1CK v V, 

f C'‘&.e'LrĄ_ fc 
•S ri?Er>
Vfe REDDENED -t 
" ■ E y E S

,|T ‘ Nėčfčiiotais t>agai sutarę.' 
-Refe 4910- 60. MICHIGAN BLVD, 

Tel. Kenwomr * 5107
. ...........................   II .........  —. ... . ■*

Phone Canal 6122

DULSi.
i

į SttsipykO
Girdėjau, kad didžiųjų ežerų 

parodoje lietuviai bižniėrsiat su
sipyko. Esą, vienas bižniė- 
irius bandęs iš kito biznį, pa
veržti.

;į Visa tai atrodo’gana keista, 
kadangi jų bizniai, yra skirtin
gi. Vadinasi/ konkurencijos 
negalėjo būti, tad kodėl tie 
■nesusipratimai? I

piknikai
Rugsėjo 6 pasitaikė

graži diena, todėl; ir ‘%yros’ 
įhoro išvažiavimas į Martin- -na* pavadintas, tačiau kunigai 
įkaus ūkį. labai g^tai, pasišėM dpiiiinavo.
^Mblikos dalyvavo gana daug/ ««
L Tą pačią dieną Staniėnib fąr • 
moję įvyko “birVos” piknikas* 
publikos bųvo rpažiau.1

Aplankė Scrantoną ,j f : <>..• 1 t.-. -įnik’;*

Rasinaudpdapii dviejų dienų 
šventėmis ponai Vilčinskai ap* 
lankė savo senąją' koloniją, bū
tent, Scfanton, I?ą., kur gyvena 

iponios Vilčinskiėnės močiutė. 
Sako, jog turėję labai smagią 
kelionę. '

Visiems gali būti

Naujas kelias
paežerių yra tiesiamas 
kelias, kad sumažintų 

•Dalis to kelio 
Kai

Pačiu 
naujas 
susigrūdimą, 
jau baigta ir atidaryta, 
visas kelias bus baigtas, tai žy
miai sumažės susigrūdimas.
Sukrėtė policijos departamentą

Policijoje įvyko žymių 
mainų. Naujasis policijos di- 
rektorius Ness: jau4 apie metai 
laiko tvarko policijos departa
mentą. Padaryta pusėtinai

SAUKIT
CALUMET 6969
Ip musų patyręs inžinierius at- 
važitros j jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimų dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba kaistu Vandeniu Šildomų. 
NEREIKIA PINIGŲ JMOKĖTI— 

‘ MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
H. A ŽEMA PALŪKANŲ 

KAINA—' -•

rt.

36
F.

j Valandos: nuo 1—3; Tr 7—8 
» Seredomis ir nedėk ,P«i5*l sutarti 
Refc. 6631 Šd. Califortrtfr Avenue 

Telefonas Republic 7868 | < v-... . »l>

Tel, Office Wentworth 6330 
' Rez. Hyde Park 3395 #
Dr. Susanna Slakis 

Moterų i/ Vaitų ligii gydfytoja 
6900 So. Halsted St

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

■>

Ofiso Tėl. • Rez. Tol.
Englewood 7151 Radęliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTĖDPATHIC PHYSICPAN IR
* OBStETRlClAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dearborn St*
Khmb. 1431-1434—TeE Central 4411-2
Natrių ofisas—3328 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8;30. 
Tel. Boulevard 131tf.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais*— 
i pagal sutarties.

DR. SnUKOLIS
Gydj^oJas ir Chirargaa 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų.

Ofiso TeL: Boulevard' 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930*

DR. T. DUNDUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vizginta o03o 

: Ofiso Valandos ndb 2J-M ir nuo 
6—8 v* vakv Nedėlioj pagal sutarti,

/ - —— -. * ... . j*—

JOSEPH 1 GRISK
■> LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Re«4 6516 So. Rockwell St. ' ’
Telephone: Republic 9728

' DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė, 

arti. 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro.

Seredoj ! pagal sutarti.
_________________________ _ -..i, .i./,1, i....... .

Kiti Lietuviai DaktaraL
KL. JURGELIONIS

Advokatas
Veda bylas visuose teismuose 

Bridgeporto ofisas:
3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. diėriomis ūud 1 iki 5 Vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Tėl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuO 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki. 12 a. m.

Gydytojas ir chirurgas 
Ofisas ir Rezidencija, 

3335 So. Halsted St 
CUICAGO, ItL ■ ■ 4 • ••■■i, ■ • - ... .i..--

DR.A.J. _
■ 1' PHYSlČiAN-SlTFtG^Cn 

Office 4076 Archer* AVenke 
Tel. Virginia 1116, 

Valandos: i—3; 7^-8:30. p. p. 
Office & resMeftde 2519 W< 48rd SL 

TeL Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, b—6 p. p.

Kasdien,- išskyrus seredą. 
Sekmadipni. susitarus. ’■

Mrs. Anėlia K. Jarusz
;ib Physicaf Therapy

‘į i Avė., 2rtrf ridėr. 
j Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse,

,j-j d U odų ihAsšage 
ė^ęctric treat-

: meht ir magne- 
; tie” biarikets iYtt.

■■r Moterims h' mer- 
ginotaš • pat a r ir 

tinai dovanai.
... ...... .. r:' . /. .. .

Laidotuvių Direktoriai

< GEBA MI.EVA - DAUBAS
•Gera maleva, tinkamai užnialevota, taažiail išsipustinh ir sūtaūpo pi
nigų. Tokios yra populiares' Helbian malętos.- Ir kainos nebrangios, 

o stakas visada' 'pilnas. 1 ■ j
1 Moore’s maleva, 30 sp‘alVų, gal.....................   $1.85
sSpeciaiė maleva, spąlvį, gal.    ..........$7^
^Varnish rembvet, gal. J.................    85£
• Grynas balins eriamel, gal. ......... ..... ...................   $1*38
i ir brangiau.
t^ienoms popiera, rokeris ...............   44
. ir brangiau.

| HEI.MAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street.Tel Cunal 5063

J—4.

*11, i fui i ii Iii* <*■*.......
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KENTUCKY YĖARLING
Vienų metu senumų.

NATHAN;
KANTEĘ so

Dabar galima gauti kai m minia m taveme.

MUTUAL LIQUOR CO.
* ' K 4T0f 'gota t h HalsteJ Street 

Virt Telefonui YARDS 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTOBĮS

L

>

Universal Plumbing
& Heating Supply Co.

Not Ihc,
10 Wcst 18th St.
j vakartis nuo State St.

'Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 
; liOmis iki 1 vai, dieną.

ADVOKATAS
111 W. Washington St

Boom 737 ’
Vai. 9 ryte' iki 5 vak vakar**..

* Ofiso Tel, Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde I?hrk 3395

Nariai Chicagos, Cicero# Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

........ v- ?„„1.7     «■ iUTifttrrtfiiA.iii^įuitiift • •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL
Turime Koplyčias Visose^ Miesto Dalyse.

<1L. L4 . ■■ . —.j— r ■ , , „„„.t _

J. LIULĘVICIUS
4092 Atchet Avenue’ Pbone Lafayette 8572

A. MASALSKIS
8307 Lįturmica Avenue Phone Boulevard 4189

' ; i — i-n-5 ■ m..iįi

1410 South 49th Court Phone Cicero 2109
..i.- ... 0 »> .U ■  - — —

L F. BADŽIUS
Phone Ganai 6174

i:;v;..... L J. ZOLF
1646, West 46th Street

! 668 West 18th Street
[* r . in-.-.vv. ,„.a

Photies Boulevard 5208-841^
................ .. I ■ ..■■I ............ k~R—

( I I I I Į>| ■-v « w I ■ ■■■> l|

10734 S. Micfiig’aft Avė? 
n, M.M ...M.l.ili MiįIi įiHĮWi-> m^llįiĮ  

& M* SKUDAŠ
718, West 18th Street Phone Monroe 3377

TeL Pullman 5703

i.;

LACHAWJCZ ir SŪNUS
2314 Wešt 23rd Plače Phonės Cąrial 2515—Cicero 5927

.ji.   ii 7.«i. i m ii ■ r. a . i. U*i4»i..4-   1' ■ j i  .................................. ■1    .......................   —i............................. ...  i „

J. F. EUDEIKIS
4605-07 2. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Skyrius, ' 444^ S. Pairfield, Laf. 0721
'■■——'t...........  1. -1-............. X. 1 ---------A«

/■ S. C. LACHAVĮCZ
42-44: East 108th St Tel P'ullman 127Q arba Canal 2515
U .. — ..fc,,--.. «■. 4... ■

8319 Lituanicg Avenue
.. ■..... ■ ... ■.. . *#-

S. P. MAŽEIKA
‘ Phone Yards 1188 

t...........r ■ ' . • / V t

...ir . .t<

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
/ ' YABds 1741-1^42

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

! \ 5 ' ’ ‘ LIETUVIS 1 ' 
_Tel. Yards 1829

< Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos; nuo 10—4 nuo 6 iki. _ 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienos

• ■ ■ ■'. - .... ■

8

r 'aBl (

DE^AITUSHpOPT? 
LIETUVIS 

Optometricany Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phohe Boulevard 7589

GYDYTOJAI IR DENTIŠTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel, Seeiey 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Dr.A. J. Shitnkus
GtDYTOJTAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p.- ir imo 7
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
: ' Tel. HeKtloek SiSS. '

■ ■,, ,, , —i-l— — I .-.—II Ib— ■

KITATAUČIAI

Gerai lietuviams žinomas" per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeri

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius mėtodns 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 telėfohai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
. f • 1 ■ ■ * . *. ■ * ■ , ’* ■ ‘ *

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS*
Nuo 10 iki 12 vak ryto; nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėliOmis nuo 10 iki 12 
valandai dieną/

Phone Mlt>WĄY 2880,

Telefonas Yards 0994
_ Dr. Maurice Kahn

4631 SOUTH ASHLAND A VE.
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
i 7 iki 8 vai. Nedėk riuo 10- iki * 12 
1 Rez. Teiephotfe PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

: DR. A. A. ROTI!
i - ■ . . • v t • ‘ • -

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų“if Visų -chroniškų ligų. * 

Ofisas 6859 Stony Isiand Avė. 
Valandos: 2—4, 7—^VaT, vak. Nedė

liotais ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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KENOSHOS MARGUMYNAI
Rtfgpiučio 23 d. Colonial dar

že įvyko SLA 212 kuopos pik
nikas. Iš Waukegano į pik
niką atvyko p. Mačiulis su bu
riu draugų, iš Raeine p-ia Jo
cius ir p-ia Gruodiene, iš Mą- 
dison p-ia Beržienė su sunum 
ir vieting p-lė Rančius.

Nos susidarė ir kai kurių 
kliūčių (vieta ne visiems lietu
viams tebuvo žinoma), tačiau 
pikniką vis dėlto reikia laikyti 
sėkmingą. Kuopai liks kiek ir 
pelno.

Vieną gražų sekmadienį su 
draugais Kaspučiu. ir Jankaus
ku nuvažiavome pas p. Kaz. 
Maržeiko, kuris laiko puikiai 
įrengtą taverną. žinoma, pa
ragavome ten ir alučio. šei
mininkas parode mums butelį 
degtinės, kuri stovėjo ant sos
to. žiūrėkite, sako, pirma ant 
sosto sėdėjo carai, o dabar ten 
jau vyrauja valstybinė.

Turiu pasakyti, jog p. Mar- 
žeikos užeiga visai jauki. Kos- 
tumerius jis aprūpina ir užkan
džiais. Būtent, lietuviškais 
kumpiais, kurie labai gardus, 
— tiesiog tirpta burnoje.

Rugpiučio 29 ■ d. Germaniu 
American Home buvo padary
tas ponams J. ir A. Mikšiams 
siurprizas. Būtent, surengtas 
pokylis, kad pažymėti jų dvie
jų 20 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. žmonių susi
rinko apie šimtas. Buvo įteik
ta graži dovana, — virtuvės 
ir indų setas. Rengimo komi
tetas susidėjo iš ponų Mandra- 
vickių, Untulių, Kundrotienės 
ir Vaičeliunų. Trumpas kal
bas bei linkėjimus pasakė A. 
Lauraitis, Mandravickas, Viš- 
niauskas ir Simanauskas. Sve
čiai buvo visai patenkinti gera 
vakariene ir muzika. Laikas 

.labai greitai prabėgo.
‘ <! ..Ą i <

Rugsėjo 6 d. German Ame 
rican Home buvo surengtas po
kylis ponams J. ir K. Potelitf- 
nams, kad paminėtų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, 
žmonių dalyvavo apie 200. Sve
čių ir giminių suvažiavo ir iš 
kitų miestų, kaip tai: iš Mus- 
kegan, Mich., iš Milwaukee, 
Waukegan ir Chicagos. “Jau
navedžiams” buvo įteikta do
vana, — pečius virtuvei.

Vakarienės metu p. J. Baubo- 
nis angliškai pristatė kalbėti 
ponus Poteliunus, kurie ang
liškai visiems padėkojo už da
lyvavimą jiems pagerbti sureng
tame pokylyje.

Brazevičius atsiprašė ang
liškai, bet palinkėjo ilgiausių 
metų lietuviškai. Kalbėjo dar 
musų gerbiamas konsilmanas J. 
Martin-Marcinkevičius.

Rengimo komisija susidėjo 
iš Joe Baubonio, Joe Paukščio. 
P. Kareckio ir Jono Bernotavi 
čiaus. šeimininkė buvo p-ia 
Kereckienė ir p-ia šablička.

Prie geros muzikos ir įvai 
rių gėrimų nė juste nepaju
tome kaip pradėjo gaidžiai gie
doti.

Kenoshoje gyvenu jau nuo 
1907 m., ir per visą tą laiką 
Kenosha Evening News nie
kuomet neišėjo toks menkutis, 
kaip šiemet, — vos dvylikos 
puslapių. Pirmiau darbo die
ną tas laikraštis išeidavo 28, 32 
ar net 38 puslapių.

Priežastis viso to yra minė
to laikraščio antidarbininkiškas 
nusistatymas. O kadangi laik
raštis neremia darbininkų, tai 
ir darbininkai neremia laikraš 
čio.

Pernai pradėjo eiti “The Ke
nosha Labor”. Tai savaitinis 
laikraštis. Skaitytojų jau tu
ri apie aštuonis tūkstančius 
Prenumerata metams tik vienas 
doleris. Kadangi tai yra lyg 
ir organizuotų darbininkų or
ganas, tai ir biznieriai su juo 
skaitosi.

Praeityje čia ėjo The Keno 
sha Herald. Buvo visai' pado
rus ir pažangus laikraštis, ta
čiau vos porą metų tegalėjo iš
silaikyti. Mat, tuo'metu nerė
mė to laikraščio net patys dar
bininkai.

Reikia manyti, kad The Ke
nosha Labor turės gerą pasise 
mą ir netrukus virs dienraš
čiu. šiaip ar taip, bet darbi 
ninkai dabar yra geriau susi
pratę nekaip prieš dvejetą me
tų.

Darbai visuose fabrikuose ei 
na gana gerai. Išimtį sudaro 
tik Nash automobilių įmone. 
Ten dabar yra keičiamas mo
delis, tad ir darbai susilpnėjo.

Hannah dirbtuvės darbinin7 
kai paskelbė streiką. Jie rei
kalavo, kad butų pakelta tik 
trys centai per valandą. Bet 
kompanija atsisakė net ’tiek 
pakelti.

Visi darbininkai privalo lai
kytis vienybes*. o streikas bus 
laimėtas.

Darbo diena pasitaikė 7 rug
sėjo. Būtinai pasiryžau pa
matyti, kaip darbininkai paro
duos. Maršavo įvairių unijų 
nariai. Drauge maršavo vyrai 
ir moterys, žiūrint į jutos bu
vo galima pastebėti kažkoks 

pasiryžimas kovoti dėl geres
nės ateities. Tačiau šiais me
tais papuoštų karų, “įlotais” 
vadinamų, nebuvo.

American Brass kompanijos 
darbininkai buvo pradėję orga
nizuoti steriką, kad galėtų iš
kovoti didesnį atlyginimą. Ta
čiau kompanija ir be streiko 
pakėlė 8 centus. Tokiu budu 
darbininkai dabar gaus 55 
centus per valandą vietoje 47.

Tai tokios šiuo kartu nau
jienos iš musų padangės.

—- C. K. Braze.
- - - - - - - - - - -- - - - - - - -  

Mirė jaunutė Eva 
LaVergne Mikutienė

Užpereitą naktį Robert Burns 
ligoninėje po tonsilų operacijos 
nuo kraujapludžio pasimirė Eva 
LaVergne šimkiutė-Mikutienė, 
21 m. amžiaus, žmona Louis Mi
kutis Jr., sunaus senų Roselan- 
do gyventojų Louis ir Kazimie- 
ros Mikučių. < „

Be jauno vyro dar liko tė
vai, Matt ir Bessie šimkai, uoš
viai ir daug kitų artimų gimi 
nių.

Ktfnas pašarvotas randasi na 
muose 6950 S. Oakley Avė. 
Laidotuvės bus šeštadieny, 8 Vai. 
ryto.

Eva LaVergne ir Louis Miku
čiai, dar tik apie metai laiko 
kaip buvo vedę, bet belaikė ir 
netikėta mirtis išskyrė šią jau
ną porą ir kaip vyrui, taip tė
vams ir visiems kitiems gimi
nėms suteikė neužgydomą šird- 
gelį.

Cicero trijų parūpi 
jonų pasikalbėjimas

r ■ - - - - ........- -

(Tęsinys)

“Taip, tėveli, sako moterėlė, 
bet ant tos prapertės dar turi 
me morgičių 6,000 dolerių. Tak
sai už keturis metus ir procen
tai dar nemokėti”.

“Na, tai niekis”, ramina kle
bonas, “juk priklauso Snsivie 
nijimui ir dar šventos Onos

“Suprantama, mama, aš ne-, 
plėšiu kaip kiti, kurie ima už 
trejas mišias ir ekzekvijas po 
$100; man užteks $50.

“Tai kad dabar, tėveli, aš ne
turiu daugiau pinigų, kaip $10. 
Gal palauktume! kitų?

Klebonas r vėl paaškna:
“Na, mama, negaliu laukti, 

man turi užmokėti prieš laido
tuvių mišias. Jeigu netilti vi
sų, tai prašyk laidotuvių direk 
torių, jisai galės uždėt1. Man 
juk reikia apmokėti kunigams 
už mišias ir bažnyčios tarnams, 
tai aš negaliu laukti...

—- Tai mat kaip yra pas mus
— pareiškė mano draugas B. D.
— kai dėl laidotuvių direktorių.

Suprantama, mirus vyrui ar 
vaikui ,moters širdis yra skau
di ir ilgai derėtis su klebonu 
nepajėgia. Todėl ji klausia:

“Kiek gi jau4 tėvelis norėsi 
už palaidojimą?

Klebonas aiškina: z
draugysei, tai nėra jau taip blo
gai”...

“Bet svarbiausią, sako, tau. 
Jokūbai, norėjau paaiškinti ki
tą dalyką. Atsimeni, Lietuvoj 
į šilavą suplaukdavo kas metai 
nuo rugsėjo 8 iki rugsėjo 18 
dienos minios žmonių. Su
prantama, jie sumesdavo ten 
nemažas sumas pinigų.

“Tai ot ir musų klebonui 
atėjo genialė mintis. Jis už
sakė nupiešti tokį pat Panos 
švenčiausios paveikslą, koks 
randasi jdabar tą
paveikslą importavęs iš Lietu
vos pasistatė savo bažnyčios al
toriuj, ir, kaip jau girdime, tas 
Panos švenčiausios paveikslas 
pradėjęs rodyti stebuklus ir čia. 
Mat, viena kokia ten moteriškė 
pasižadėjusi užpirkti dvyliką 
mišių, jeigu jai nebeaugsiančios 
rožės ant rankos. Tai rožės ir 
nebeaugančios. Dar vienas vy
ras sirgęs reumatizmu, tai irgi 
išgijęs, ir už tai nupirkęs Pa
nai švenčiausiai auksinę koją
— ba ir jam pačiam labiausia 
skaudėjusios -kojos. Ir dabar 
jau gali matyti ir rankų ir ko
jų ant to paveikslo prikabintų 
keletą. Tai vis, mat, esą ste
buklų požymiai.

“Na, sako, mano mielas Jo 
kube, ar ne geras importas iš 
Lietuvos? Seniau, jei būdavo 
kas suserga lekenčia rože, reu
matizmu arba paralyžium, tai 
paprastai siųsdavo dvyliką mi
šių į Šilavą arba į Kretingą, 
kad susilaukti iš Panos šven 
čiausios stebuklų. O dabar 
kaip matai, to nebereikia da
ryti, ba tūtos pačius stebuklus 
galima apturėti Chicagoj, Mar- 
ąuette Parke, musų bažnyčioj”.

Tai girdėdami mano draugai, 
Petras su Jonu, susimąstė gi 
liai ir sako:

— Paaiškink / mums, drauge 
Jokūbe, nejaugi tas Dievas yra 
toks, kokį kunigai sako j j 
esant? Juk atrodo paikas da
lykas, kad štai čia dėliai to, 
kad paveikslas buvo nupieštas 
prisižiūrint į šidlavos paveiks
lą, kurį taipgi nupiešė koks 
nors italijonas, neva atvaizduto-

damas Pana švenčiausią — juk 
paikai atrodo, kad tas paveiks 
las darytų stebuklus. Mes 
žinome, kad Dievas yra visur, 
kaip sakoma, danguj ir ant že
mės. Jeigu taip, tai jisai yra 
netik Lietuvoj, bet ir pas mus 
Amerikoj. Todėl atrodo tik 
akių muilinimas, kad ką nęrs 
išprašyti iš Dievo, tai reikia 
būtinai atsivežti paveikslą Jo 
otinos esančios ku‘r tai šilą- 
voj.

— Judu iškėlėte labai svar 
bų klausimą i— patylėjęs tarę 
Jokūbas. — šis klausimas ru-t 
pėjo žmonėms jau tūkstančius 
metų. Įvairiose pasaulio ša
lyse, kur tik žmonės gyveno ii 
pasiekė tam tikrą civilizacijos 
laipsnį, jie buvo išmisliję sau 
dievus ir deives ir juos garbi
no daugelį tūkstančių metų. Pa
vyzdžiui žydai, supykę ant Ma- 
žiešiaus, kad jis rieužtektinąi 
greitai atnešė jiems dešimtį 
Dievo prisakymų nuo kalno Si- 
nai, nusiliejo sau4 aukso veršį 
ir pradėjo jį garbinti. Indijoj 
net iki šio laiko indusai tebe
garbina karves, jų nevalgo' ir 
laiko jas kaip šventas. Tūlas’, 
tautelės Indijoj dar tebegarbi
na ir laiko už dievus baltus 
slonius, kai kurie žalčius ir ki
tokius gyvius. Ir čainų tūlos 
gentės dar dabar tebegarbina 
žalčius.

Taigi viskas paeina nuo klau 
simo, kurį visi žmonės stato 
sau: Iš kur mes atsiradome, 
kodėl mes esame ant šios že
mės kamuolio ir kur mjrę at
sidursime? Negalėdamos atsa 
kyti klausimą, įvairios taute
lės išmislijo sau dievus ir dei
ves, kad patikti tiems dievams. 
O jeigu šitaip, tai, suprantama, 
reikia jiems ir gerintis, dėti 
aukas, daryti tam tikras cere
monijas ir melstis prie jų. Na, 
o kas nors turi tiems dievams 
patarnauti. Juk reikia juos 
prižiūrėti, pagražinti ,aprėdy
ti puošniais drabužiais ir tp. 
Todėl višubipet tie? patarnau
tojai arba/kunigai renka aukas, 
pasakoja tų dievų norus ir va
lią.

Jėzus Kristus gimė, kaip vir
si žinome, tijfc 1§36 metai atgal 
Jisai išgyveno 36 metus ir per 
tą laiką pamatė, kaip žydų tų 
laikų kunigai apgaudinėjo žmo
nes. Jisai pradėjo skelbti nau
ją tikėjimą, ėmė kritikuoti tų 
laikų žydų kunigus, rodyti ku
nigų daromas skriaudas ir 
neteisybes. Todėl žydų 
rabinai arba kunigai susitarė 
įskųsti Jėzų kaip maištininką 
prieš Romos imperiją ir tuo 
budu? jį nusikratyti. Kitaip 
jie jokiu budu negalėjo prie jo 
prisikabinti ir jo argumentus 
atremti. Mat Jėzus, kurs vė
liau tapo pavadintas Kristum, 
mokino žmones mylėti vienas 
kitą, kaip pats save, nedaryti 
kitiems to, ko. nenori, kad tau 
darytų. Jis pripažino visiems 
lygią teisę gyventi ir lygiai 
naudotis žemės vaisiais; pripa 
žino visiems lygiai sielą —taip 

t . 

vergams, kaip turčiams po
nams. Jis aiškino, kad dėl ma
žo prasižengimo negalima ver
gus plakti iki mirties. Supran
tama, tokių revoliucingų idėjų 
žydų rabinai negalėjo pakęsti, 
ir prikalbinę Romos valdovą Pi
lotą, buk Jėzus keliąs maišią 
prieš Cezarį, nuteisė jį nukry- 
žiavoti sulig tų laikų mirties 
vykinimo budu.

(Bus daugiau)

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmę leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės ii 

tiėmė laisnius (leidimus) ▼» 
dyboms:

Stephen Kemtes 24 m. ir Anna 
Arpialis 20 m. <

Anthony Augustine 25 m. ir 
Jane Dūda 2Q m.

Jėrome Jakuboski 21 m. (In
diana HarBqr) ir Josephirie 
Ostrowski 22 m.

Anthony Markwenas 25 m. ir 
Phylis Graves 24 m.

Andrew Kowalszyk 25 m. ir 
Irene Kuras 24 m-

Amil Vartek 30 m. ir Ann 
Brazas 24 m.

Joseph Gzapla 26 m. ir Jose- 
phine Jakubowski 24 m.

Lietuvos universite-
* , 4 ■ . L,

to profesorius at
vyksta į Chicagą

Kauno universiteto profeso
rius S. Kolupaila, inžinierius 
hidro-technikas, atvyksta į Chi
cagą penktadienį, rugsėjo 18 
dieną.

Chicagą jis pasieks 7:40 va
landą ryto (centrai Standard 
time) ir iš traukinio išlips Mi- 
chigan Central geležinkelio sto
ty, prie 12 gatvės ir Michigan 
avenue.

Profesorius Kolupaila atvyks
ta iš Washington, D. C., kur 
dalyvavo, kaip Lietuvos atsto
vas, Pasaulio Jėgos Kongrese.

SVARBUS SUSI
RINKIMAS CI- 

CEROJE
Ryt vakare, rugsėjo 18 d., 

7:30 val^/Lįuosybės svetainėje 
įvyksta Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių susirinkimas, —bet 
tiktai tų, kurie gyvena Ciceroj. 
šiame susirinkime bus įkurta 
Cicero Lietuvių Kultūros Drau
gija iš Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių, gyvenančių Ciceroj.

Didelis skaičius Chicagos Lie
tuvių Draugijos narių gyvena 
Ciceroj, tad butų gerai, kad į šį 
susirinkimą jie gausingai atsi
lankytų. Pradžioje susirinkimo 
bus įdomus programas, žymi 
dainininkė, p-nia Steponavičie
nė, paruoš šiam susirinkimui 
gražų muzikos ir dainų progra
mą; kalbės Dr.^A. Montvidas, 
bus ir daugiau margų margu
mynų.

Po programo eis Cicero Lietu
vių Draugijos formalis įkūrimas, 
■—skaitymas įstatų projekto, 
valdybos rinkimas ir 1.1. Girdė
jau, kad busiąs ir fotografas, 
—imsiąs susirinkimo paveiks
lus. šis susirinkimas bus tik
rai istoriškas ir svarbus,—-kai 
įsikurs Cicero Lietuvių Kultū
ros Draugija, tai pradėsime 
darbuotis švietimo dirvoje, pa
dėsime pamatus rimtam kultū
ros darbui Cicero lietuvių gy 
venime. / z

Pravartu kiekvienam Chica 
gos Lietuvių Draugijos nariui, 
gyvenančiam Ciceroje, būtinai 
dalyvauti šiame susirinkime. Iš
girsite gražų programą, įkursi 
te svarbią- švietimo ir kultūros 
organizaciją, apsvarstysite kitus 
svarbius klausimus; .taipgi čia 
bus proga užsimokėti mėnesines 
duokles Chicagos Lietuvių Drau
gijai.—K. P. Deveikis.

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

Jusli pinigą! yra apdrausti iki $5,000.00 per FederaI Sa- 
vings and Loan Insurance Corporation.

Del informacijų kreipkitės į

m
<OF VOUR 

INVttTMtNT

VP To «,ooo.

IiederalSavings 
»AND loan association 

P Of CHICAGO

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

GERKIT TIK GERĄ
r

ALUI

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefoną. BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6244)

GARSINKITE! “NAUJIENOSE”

Daugelis žmonių klausinėja: Kas bus Spalio-October 11 dieną? Pasakome, kad tai bus nepaprastai didelis, įdomus ir gražus Naujienų rudeninis 
balius Sakalų Svetainėj. (Tėmykit pranešimus Naujienose)
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Prieš 149 metus, R£ip šiaiidiė, bRvb priimta Jfung- 
tiriių Valstijų konštitiičija, davusi šidm krašttii, atžiiiiė- 
tttgisilii tiUo Anglijos, federatyvės respublikos tvarką.

KonstitiicinČ konvencija dirbo daugiau kaip 4 Mė
nesius, nuo gegužės mėn. 12 d. 1787 metų iki rugsėjo 
m. 16 d. tų pačių metų, susirinkusi Philadelphijoje, 'jki 
jos darbas buvo pabaigtas. Rugsėjo 17 4. kdrištitWija 
buvo pasirašyta, dalyvaujant posėdyjė 42-iėrii valstijų 
atstovam ir pirmininkaujant Jurgiui Washingtonui.

Bet pasirašė tik 39 atstovai. Trys atsisakė dėti sa- 
v6 ^Wwšj $ėšrivb riėiiatėnikin'ti. Jfe‘ bijojo, kad kįlri- 
stHticija šittėiicg perdaug galios kongresui, yif^ihijos 
atžt^as 'ritrtk. JŠfSšdn šakė, kad ta tvarka, kurių riūšta-’ 
te kfeiišuirikįija, rišanti “pavojinga” ir 'heišverigiaAidi 
įri^šidiiii įerištų ^arba prie moiiafčhfjbš; rirbri jirie ti-į 
rdniškds ^flšfbkršitijos”, todėl jisai negalįs tokią kBn- 
stiitio'iją remti ir duoti savo parašą. >

Kitas atstovas, Gerry iš Massąchusetts valstijbs, 
nurodė net astuonias priežastis, dėl kurių jisai nenutin
kąs pasirašyti po konstitucija. Viena tų pfiėMščįįjri- 
tai, krid jb vrilštija negavusi fiiikslirib Škbčiauš atštoyų 
kongrese, tuo tarpu kai pietinėms valstijoms duota di
desnė atstovybė, negu jbhis pfiklarišb, Mes rierįai, ktirle 
neturi balso, tapo pridėti prie gyventojų skaičiaus, Su
lig kuriuo bus renkami atstovai.

Tačiau, nežiūrint Šitos opozicijos, konstitucijos pro
jektas biivb galutinai ^)i?imtas ir patiektas atskirbhis 
valstijoms patvirtinti. Iš 13 buvusiųjų kolonijų, kdriiri^ 
sudarė naujos fędeWtyveš respublikos valstijas, 9 ktfn-į 
stitūęiją patvirtino ir ji jįo į galią.

Prie jos, vėliau buvo pridėta 10 pataisų, garąnttio-: 
j rinčių pilietines teises žirionėms, ir tas svarbus isidįi- 
niš dokumeiitas pavirtb p&grįndiniu laisvo, žmonių Vai- 
dorino kfašto' įstatymu. Alnerikds respublika nteiškr^jd 
ne j moilarchiją, nei į tironišką aristokratiją. ,

Jos tvarkoje yra dadg pasenusių ir taisytiną drily- 
kiį, bet turiine atsiminti, kad konstituęija buvo rašyta 
be’vėik pusantro šimto .jriiėių atgal — pribaigojė i8t šimfc 
mečio, kuoniet respublikos pasaulyje buvo beveik, iiž- 
mlrŠtbs. Dar už 2 mėtų po jos'pąfašymb tik prasidėję 
Rririricijojė didžioji re^olilicija, kuri laikinai buvo nUsla- 
vdsi “Dievo. patepto” karaliaus sostą, bet priškųi i^ši- 
gimė Į tėrbi^izmą ir jiašibriigė monarchijos atgijimu.

Nežiūrint tos baiiheš, kurią jHo krašto /Tėvai” tu
rėjo1 priešliaudį, visgi pasirodė, krid fiaūdiš Save Val
dyti gali. Ji mokėjo apsieiti ne tik bė, karalių, bet iį* be 
diktatbfių arba “tautos Vadų”. Ačiū ląisvėi, kuri Šibjė 
šalyje gyvavo, ji sparčiai kilo ekonomiškai ir galų galė\ 
prisidūrė tuftingiausiri šalis pasauylje. Ji progresuok ir 
toliriu,1 jeigu ji paliks laiŠVa. r

.......

Ispanijos fašistai bijo tiėSOS

fkė perdaug galios kongresui, yirgthijbs 
. fešdn šake, kad ta tvarka, kurią nūšta-

ateitų į pagėlbą ir jiį nekvie
čiami, prŽdČtų Rauktė šailkti—- 
štai kokiė erią tie ttMriftrii W- 
barai! Reikia sakyti, kad len
kų užšieftyj'ė propagandos biu
ras gerai sutvarkytas ir jie mo
ka ir gali gėrrii visokias žinias 
fabrikuoti, jas išpusti ir iš rie- 
brito daikto padaryti britą.

Lenkai ir patys dabar visai 
neskaniai jaučiasi Vilniaus kra
šte visas lietuviu kultūrines į- 
staigas uždaririedariii, tai jriu 
Įabar,. pąšhaĖŽdpriiis kdkžda, 
kad Vilniaus krašto lietuviams 
sudarysiądidįįi^ tylą 
ir įrodysfą, kad Čia lietuviai va
rė didelį Jnipiųėjimo darbą. Gir
di^ Šitokiai bylai jie tiiresią pri- 
karikaipai medžiagos. Labai gri- 
lįmas ^daiktas; kad jie tai mė
gins daryti;; mat, reikia kokiu 
nors būdų išguiti visus lietu-' 
yius inteligentus iš, Vilniaus 
krą^to. O lietuvių irifeligenfų 
prieauglius Vilniaus krašte yra! 
labai sunkus, nes lietuviai į 
lenkų spečiales aukotąsias mb- 
nykias visai nepriimami. Lietu- 
Vis studijuoti inžineriją, agro- 
npmijąj mediciną veik visai ne
gali. Lieka tik jurisprudencija, 
Humanitariniai mokslai, bet bai
gę šiuos mokslus jokio užsiėmi
mo negali gauti, net advokatu 
tapti yra visai neimąnpmas 
daįkfas^ nes iš lenkų advokatų 
niekas lietuvio nepriima prakti-

» _V . * * F'♦ **J>*4iA * a*'#- • / a . '■ '• • ..>1 1

kos darbams,; o be (šių negali
ma likti advokatu. Huinririi<fari- 
nius mokslus baigę taip pat ne
turi kur pasidėti, nes jų niekas 
riėpriiriia rnokytojauti.

Šėniari Vietos lehlfrii Uždrir1’- 
riedami HėtHvių įvairias. pusiau 
tikybines orgririižacijak prisarili- 
frriinš fietu^iarhs inteligentams 
gyrėsi, jog tai daroma tikslu' 
pakirsti klerikalizmui plisti ko- 
Hą liėtuVfį trirpėį.,

žipoma, buvo1 tokių, kas tiems 
hiekšiškfČms ienkį plefeairis 
patikėja. Eiabrir jau iria to ir į- 
sitiklho, krid briridrai Visas lie
tuvių legalus darbas čią šriiririg- 
tę šriisiųįidmris. Iri iii dhfo tie > 7 ‘

vfetir in^a taip! ;s!"?lkW 
afišuotis savo kulturirigumri ir ' \U^a1, mayyti, kad ir
neva žmomSKaffiu. | dabar šltą ^arbą l°liau nenu’

Liūdnas laukia tą tautą lilfc atos le^ T“’
dos atstovų Lietuvoje neturės.

fai <t6kioš tokelės LietliVos 
yoję Vjlniaųš krašto lenkų da!r- gyVedime. Tai tiek riė'V'a nau
dai kolkas labai_ kantriai pake-' jiertų iŠ muriį kašdiėriiriib gyve- 
ĮiąmĮ; Kaip ilgai šios kantrybėsriimd.

; užteks, tai sunku pasakyti, bet Į ■ Jušį Kėistaš.
dabar visi kantriai konstatuoja VIII—23 d.

’ ‘ Rusijoje. Ar ‘t&l buvo paVyį- 
dys ir įspėjimas visai Rtiši- 
jdš i&tamiT;

. Thiįj neteikia dubfiti publi
kai akis, pasakojant, kad tik 
Hearstas sklęįdžiąs nepalankiais 
bolševizmui žinias apie sovieti- 
jų-

Pte faktas, kad Stalinas 
stengiasi su ^šaknims . išrauti 
dįoži ei j ą, jį Jt es j i-
sai prižadėjo Rusijai duoti vl- 
sųdHirijr, iygiil; tikslu ir; siapttf 
brif&'Viiūft išrinktų įariaibteriią.’ 
’Ėbt koiis įi gaii būti prirlrirrieri- 
taš, iei$i jatrię hėgrilėš pąsi- 
reiltšti Obč^icija? • Toks i&rilri- 
mėhtris yra korijėdi jd, b ife 
nių atstovybė. %kj fri8ya 
1ąhW&*' ttiri Ir ’flOfe ybį 
kieti joje; 1

U” 
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naujų namų miestuose ir apie 
šiek-tiėk fedlttšį įyvenitiib ly- 
■įti mfČsfieČiij triašėse. Jikai tėi-

i- 
Vietų konstitucijos . pfrijėk^, 
neš fa ko'rištitričijh ^tlŽrtifišMn- 
fi sovietų tvarką prie Vakarį 
demokratijos. TaČiriri Citrine 
pafeiŠke:

“žmonių mrišės vaidiha la
bai mažį tolę jįrbk riėvaiŪi- 
ria jokios rolės krašto vrildy- 
m'ė, —- ri'orš,' tiesk, Rusija 
niekuomet demokratijos ne
pažinojo. Naujųjų konstituci
ją dar turės priimti sovietų 
kongresas lapkričio, mėnesį, 
žmones Stebisi,x kodėl, prieš’ 
ją priimsįant, Rusijos valdo
vai taip nuožmiai tsįjtnyidpb:' 
vienintelius ppozicij os pėdsa
kus ,* kurie dar tebegyvavo

•giamai atsiliepė apiė fiiiujos šb

BORDENAą ĮMERKIA 
PARTIJAS

kasdien
nuo saulės hžtėkčjimo iki

• Amė-

CHICAGO. — Roland Munroe, 
penkiolikos metų berniukas, ku
ris prisilažino nužudys Aghes 
Roffėiš, 65 metų amžiaus naš-

Viėnam Lietuvos žurnalistui1 
p. Bordenaš-Bagdžiunas pasa
kė:

“Partijos — tai didelę ža
la. Jos lietuvius skaldo, ke
lia viėiiij kitais neapykantą, 
nepasitikėjimą. Jos skirsto 
į fgnfpeš: tikiričiuosius ir nė--, 
tikiiičiuosius. Tarp tų grupių 
eina didžiausios rietenoj, de- 
fnaįo^iška kova, Viėhi ant 
kitų pila rieŠVariAūsias $a- 
maigai. Piauhasi

ntisilėidifrib. Partijos — 
rikos lįetuvių rykštė.”
Į tą dūdą Šiandie Lietuvoje 

pučia višij kiltie ridfi prisige
rinti “sferoms”. Tačiau apgai
lėtina, kad Bordeno darbai la
ibai prašilėnkia su jo feiži^is. 
Slinku surasti kitą asmenį tar- 
pb dmefikiečių, pak kurį butų 
daugiau įaftyviškUmb, negu 
pas1 įof^ėhą. Siaurą plartyviŠ^ 
kūmą jisai kiša he tik į/SLA, 
bbt riet ir J šprirtą. Rerbitą vri- 

■ sąrą Jj[išai, jįSv^zdžiui; šiuhtė 
teh^gfrirrią amerikieiiairiš špbr- 
tiHirikariis, kufiė btivo nuvykę 
į Kauno olympijadą, uždraiis- 
dairiaš jiems lošti teriišą su Juo
sti ’žtitu/Hėš Žilką ‘ĮbriVo pAsiiiri-’ 
tusios į EieiuVą “Naujienos”.

, ’išŠiškiit's'i'Ė
. . i'

S^ufasiš Lieitiyb'š “šėiihas”/ 
jnatyit, nep'adatė Joltib jšpudžib 
Lietuvoje. Apie jį beVėik riie- 
Kaš he'kąibA, ir į'iš^i įj’a'ts ribši-* 
jaučia, kad butų labai reikalin
gas kraštui. Štai, šriširlrikęs tik 
dvejetui posėdžių, jisai jau is- 
siškirstČ.

“L. Ąidaš” įirariesa:
“Pasibaigus seimo pirmie

siems dviems posėdžiams ir 
padarius* pertrauką ligi ^uš 
parengtas Seimo statuto pro-^ 
jektas, vakar visiems atsto
vams seimo kanceliarija iš
davė nuolatinius bilietus Vi
sais Lietuvos geležinkeliais 
nemokamai važiuoti. Dauge
lis atstovų 'jau vakar išvyko 

1 namo.” . , y
, , Beveik per 10 metų Lietuva 
visai neturėjo šeinio. Kai da
bartinis seimas, galų gale, įįi- 
VO; išrinktas (birž. b ir 10 d.d.), 
tai beveik tris mėnesius jis!ai 
turėjo laukti, iki va ažia leido 
jam susirinkti. Bet susirinkęs, 
jisai vos spėjo atlaikyti du po
sėdžiu, kaip jau užsimanė va
žiuoti namo!

Atrodo, kad tautininkų dikta
tūroje jisai taip ręikaiirigas, 
kaip penktas ratas vežime.

, ‘$ad Wi Biftu tfik 
fiEAfefO Wios *

komunistų lailirąšciai jšikain- 
do sakyti, kad kiekviena nep'a- 
lanki bolševikams /žin ia apie So
vietų Sąjungą esanti. paimta 
“iš UeAršto laikraščių”. .Butų 
'bepigu, jeigu taį lnitjį‘ ti$sa; 
Hearstas yra susipykęs šų kb- 
riiUnistais (nors dar ne taip SeJ 
nas laikas, kai jisai, gynė Mask- 

‘.//Z.. .-iv ... V >1 . ■Jilj.-v » i A, ' .i .yą issijuosęs) ir dabar stengia
si visa, kas liečia sovietus, pa- 
rodyti tamsioje šviesoje. ...

Bet, deja, daug . blogų žinių 
apie bbišėvižriią aitėiria ir iš be
šališkų ir net iŠ dfąųgirigų šb- 
vietams salunnj. Pavyzdžiui,v 
neseniai buvo nuvykę. į Rusi
ją keii ;Ahglijbš (Žąrbjhinkų uni
jų Maciai, su, Waftėr Citrine 
priešakyje. Sugryžę Ariglijon, 
jie papasakojo savo įspūdžius. 
'jdbėiAfį laikraštis “Thė Man- 
ęhėštėr Gr&^iSh”, ktiris yra 
itrisij^i pąlarikuš ir yišbbriiet 
štrijo, iįž bafriikyipį drririgjįęų 
santykių ta^p Kuglijoš'iriŠįĮfe, 
f£^o, kad darbihirikri dnij ų kbri- 
grėšb šėkfėtorids (Čitririė) fe 
tieke visapusišką raportą apie 
saVo atsilankymą Rusijoje.
x t/fsii tėri'ai paštebėjąs' progre
są pramonėje, apie statymą

l

Pastaruoju laifeū ta šlykšti propaganda, kuri ritimo1 
skleidžiama Amerikos spaudoje'prieš Ispanijos rėsbįĮl)- 
likąt šfeič-tiėk aprimo. Žinių agentūrų atstovai it feįk- 
raščių korespondentai rečiau atsiunčia pasakojimuose 
“žiaurumus”, kttfitioš Btfk.^tli^ką respublikos gynėįai.

Priežasis, matyt, ta, kali tie žinių rinkėjai tbįyri 
vis dažniau tufi hėtolbriiiį pUty?ijnų iš fašistiškų ^iki- 
lėlių pusės. Pasirodo, kad fašistai jau yra suarešt^l 
arba ištremę visą eilę korespondentų anglų, franetižų 
ir kitų tautų. Jie laiko šuėnię taip pat. ir vieną Amė’ri^ 
kos fotogr^fb,; rfc&ri Doret,- > kuris imdavo paveikslus 
spaudai iš. Ispanijos pilietinio karo.

Sukilėlių generolai pyksta daugiausia ant tų korės- 
piuiflefitų, JcUfie praneša apie ybkiėčių ir.
teikiamą Ispjiiiijos fžšišt^mš. įffe riMnori, kad ^aŠ^irfe 
žihbių, jbgei Vokietija ir Italija laužo' fą iieiirąii^e'fo 
siitatU, kiiriį jos jiė&ėiiiai paSii’ašė. 'Geri. -Friaricb ir 
la reikaiatfja, kad kdfėš^brideritai šavb', p^Wiė^muoSė iš 
karo škelbtį fašistišką į^b^agandąy iiiėkfiidariii 
likos šalininkus ir girdami sukilėlius. .

Bet nė Viši korešpbridėritai sutihka šavo šąžtrię fa
šistams parduoti. ; £

i gynė Mask

Lietuva ir Vilniaus 
kraštas

Užsienio spauda rašo apie tai, kad Liėtliva sudarysianti 
su Vokietija ndpudliiiio^ Šiltai^. ; j^^eąijoji Vfl- 
riihus krašte. Kai 'Birie karštuoliai kuso> kad Lib-.

itfieą fehktis:Įiutį pavartotos tokios jpat rt-f 
— VilnWš lirašto, lietuviams aukštųjų mbf 

'kykių durys yra uždarytos. — 1 
Itijds visiškai nutruko kulfttfiiiirii i^šiSi.

Kai kSš iš užsienio špkudo's, 
b ;ypič lefikų spriuįlri rašb,“ buk 
sąryšyje sti "šiidaf^tri su 4okie- 
čiaiš prekybriš šdtriftimi Lietu- 
Vosužsienio politikri frilį pat Ik-' 
Ėiau priskirs į vokiėČių jpušę: 
Nei krilbriįnri, kad su jaiš, trif 
yrri sh vokiečiais, bris šudriry- 
iri kelieriis riiotkriiš riepuSliirid 
sritačfiš, ; kokia idribSr vOkieŽiaf 
turi šii. lenkais, ir,* girdi, Lie
tuva užslžriiiešįribti beridra&r- 
biav’ibib Šri Prrincrižija ir ŠSŠit. 
Bet šitie lenkų špėiiOjim'rii riik-t 
žiausla f (iri pagrindo, čiri riįe- 
ko štaigriuš negali įvykti, .^pik 
galimas driiktriš, įrid Vokiečiai 
friėgiriš iyį ir^rOdyti šaVo trii-j 
kėšrieš pblilikbš riofris ,!ir ^gril 
mė^iriš Lieiriv'ą $iš Iribiriri į- 
traukti į savo užsienio politikės 
orbitą. Šitie jų ketinimai viski 
turi rimto pagrindo ir nęt leh- 
kų spaudos bšįos žinios lyg ir 
yra ne kąą kita, kaip ypkiečių 
spaudos ' leidžiamos vadinamo-, 
sios antys tikslų pažiūrėti koks, 
čia gaįimas afektas ir kokie ga
limi . atbalsiai. Lietuva turi su 
ŠS3R sudariusi nepuolimo su
tartį, taigi šios sutarties nenb- 
traukus Visai yra nęįmanoĮria 
sudąrytį sutartį su V.okįėtij’a.r 
Juk Vokietijos visa užsienio. p<p- 
.litįka yra nukreiptą prieš SSSR; 
tai kaip čią galimą Šiuo atsili
kimų nepuolimo, sutartis su Lie
tuva? Iki šiam laikui suvis rie-: 
ra numatoma, kad Vokietija s’a- 
vb .užsienio politikos kuręą šu 
ŠŠŠR norėtų . pakeisti. Antraip, 
ji riišuč pabrėžiri savo nenorą 
lattiš' sri ŠŠŠR.

Taigi, feikia tvirtai tikėti, 
kad bent greitoj e v ateityje Lie
tuvos užsienio politikos kursas 
tnesikeis. žįnoma, j ei., bendroj eį 
Ėuropbs užsieirib politikoje rie- 

' įvyks 'kurriį- 'iiprš štąigių šuknė- 
firiių. 0 ii tokie šrikretiiriai rilki- 
Vriižddjė Išpa'hijos ^isai
yra galimi. !

Klaipėdos krašte, kad ir bent 
kiek yra sušyelnėjęs vokiškriš 
agresumas, bet jis nėra prara
dus šrivo ifirvbs. vietos hilfe-" 
fiškrii riušiieikę Vokiečiai ir to
liau v!riro šavo darbą, tik dribar 
"jie visa tai daro žymiai atsar
giau ir ne taip akiplėšiškai kaip 
seniau. . ’ -

Lenkų šovinistai jau Visai 
baigia smaugti Vilniaus “krašte 
b‘et kokį “fietiiVfŠRri jųętej firiri. Jis 
'dabar j'ari galiririas ifk riėiegri-, 
jiu' kėliu. Kadrihgi Vilingus kra
šte visą iriiką ifėturiiškri dvrišfa 
brivo štipri ir gyva!, iri! ričikia! 
manyti, kad visa's lįėitri^fų drir- 
bas čiri šrirAs, šio’ pbli'tfko’s kį*r- 
so režimui tinkamas vagas. Kas 
gyva, tai yra nemaru. Črilima 
tikėtis, kad Čia visai dingtų lie
tuvių tarifirii^’”*judėjimas, kad

Tarp Liėtūvos ir Lėn-

lenkai savo reprėsijorfiiš jį pa
jėgtų užgniaužti. O kad tas lie
tuviu jridėj'iiriris čia visą laiką 
buvo gyvas ir stiprus, tai jau 
riurriSirii ir iš tų lefikų daronių 
žygių. Nes jeigu' čia nebūtų bri- 
Vę 'jokio lietuviško jričfėjihio, ar
ba j iš bu tį fcu'vęš 'višai rtfenkas, 
tai lenkų policijai hėreiktų im
tis tų Vfšb rėprėšfjį, kurias jie 
dabar prieš lietuvius vartoja.* 
Bet gi Liėtfivbš lėHkamš, kurių 
viso Lietuvoje bus apię. 80,00*0, 
niekas nemano taikinti pana
šias priemones, . kurias lenkai 
anapus defharkacinės linijos tii- 
ko lietuviams.

■ J^ofs y fa karštuolių, ktt’rie 
klišo tiioj bŽdafyfi Llėttivoje 
veikiančias cM lenkų įifnnKži-į 
jkŠ, Uždaryti jiį įvairias draii-t 
gijas ir net bradžiO’s rbOkyklds; 
kokių j iš Lietuvoje ttifi. žihb- 
fhS, lenkiriis ’^isa t'Ai fabai -tik
tų* jie tŪOj nžšiejiyjO šiikėltų 
bėgdliriį alarmą ir dar pašikVie- 
fę talkon vokiečius, liOrs Šitie

<♦ >r **■*''*»/*"**yT‘ 
,W,nlil if.rfr-..**- įfttfcU ,,,

tik lenkų policijos ir biurokra
tijos daromus žygius. Kaip kas 
deda daug vilties, kad Lenkijo
je vidaus gyvenimas sprogs ir 
tęnąĮš demokratiniam kursui į- 
sigalėjus lietuvių gyvenimas 
taip pat, turėsiąs palengyėti. $ią 
vasarą daug lenkų ekskursijų 
norėta į Lietuvą atsilankyti. 
Bet šioms ekskursijoms neleista 
čia atvykti.

Lėrikai Lietuvoje tritčjb net 
kėiis Vienu tarjSu savo špriudos 
bėridradąlbius. Vieni iŠ fų gina 
prilrihkiai rašė ripiė Lietuvos gy
veninių, o kiti iš jų' tik viso
kius niekus skleidė. LfėttiVos 
spaudos atstdVu Varšuvoje bu
vo Gustainis, bet dabar jis iš 
tėriafš atšauktas, tAi iš Liėtu- 
Vos visi lenką šfeidbs bėndra- 
darbi’rii taip p’at trirės išvykti. 
"taigi ir Vėl visi kultiičinlai ry- 

. šiai t'afp tų dVfeJį Valstybių riu- 
i trūksta.

Lenkija visuomet Lietuvoje 
turėjo savo, nelegalių lietuvių 
gyvenimo sekėjų, kurie kiekyie-

mas, kuri nedideles gaujeles lie
tuvių. išsigando... žodžiu,. Lįeth-

KARO PAVotfŪŠ EUROPOJ
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I Kaliforniją Ir Atgal I,...j,Ą. -V

Kali-

Rašo; Dominikas Kuraitis
(Tęsinys)

Oregofl valstijaA • • . »<■ • * «. . B
Važiuojant iŠ Seattle j

forniją rėikia pefVąžiUoti Orė- 
gon Valstiją, Ta valstija turi 
daug mišką,— daugiausia juod- 
miškio. < Keliai visai' geri/ tik 
vietomis kainuoti. Fanuos gra
žios ir matyti, kad javai visur 
gerai. 1 užderėjo. Atrddo, kad 
lietaus Oregon valstijoje netru- J. ' » t v .■ r- ■ ’ - .■■■■'1 ’ • • .
KO.‘

Oregon valstija yra prie Ra
miojo vandenyho (PacifikO) į 
Šiaurius nuo ^alifornijos. žie
mos čia visai nešaltos. Nors 
kartkartėmis pasirodo sniegas, 
vienok po kelių minučių jis nu
tirpsta.

Oregon valstijoje kaubojų po 
laukus jodinėjant nesimato. 
Jei ne miškas, tai gražus ūkiai.

^acKikąs
Jau seniai buvo- man į galvą 

įstrigusi mintis, kad kada nors 
savo gyvenime • turėsiu pama
tyti Pacifiką. Nors jau praėjo 
keli metai,’ bet svajonės vis 
dėlto išsipildė-

Privažiavau prie pat Pacifi- 
ko. Išlipau iš automobiliaus ir 
pirmiausiai paragavau vandens. 
Toks pat sūrūs, kaip ir Atlan- 
tiko, Lyginai taip pat ir atro
do. Bet jau iš čia laivai plau
kia ne į Europą, o Aziją. Dau
giausia į Japoniją ir Kiniją.

Vanduo gana Šaltas, tad. mau
dytis vargu galima. Gal kitaip 
bus apie Los Angeles, kuris 
yra gerokai j pietus.

Kalifornijos valstiją
Septynias valstijas jau pra

važiavome, kol, pagaliau, pasie
kėme Kaliforniją,* apie kurią 
visur Amerikoje yra kalbama.

1š tiesų Kalifornija skiriasi 
iŠ visų kitų vaišijų* Payyz- 
džiui, jokioje kitoje. valstijoje 
nebuvo lagaminai peržiūrimi. J 
Kaliforniją įvažiuojant tai bu
vo padaryta: peržiurėjo daik
tus ir speciale etikete patvir
tino, jog viskas tvarkoje. Ma
niau, kad tuo jau viskas ir pa
sibaigs. Bet kur tau. Netrukus 
pastebėjome iškabą, kad kitų 
valstijų automobilistams reikia 
užsiregistruoti.

Kadangi aš turiu “dealeris 
ieidimą”, tai nenorėjo manęs 
praleisti. Girdi, aš turįs savo 
automobiliui gauti Kalifornijos 
leidimą.

Vargais negalais pasisekė at
sikalbėti: įtikinau inspektorius, 
kad Kalifornijoje tik tris die
nas busiu’. Leido įVažidcti, bet 
ar vėliau neturėsit! nemalonu
mų, tai dar klausimas;
| Toks patvarkymas yra todėl, 
kad į Kah'for'niją yra priveža- 
ma nemažai antrarankių auto
mobilių pardavirhųfi. Pirma 
ypač tai darydavo automobilių 
pardavėjai, štai kodėl dabar tų 
pardavėjų arba “dęaler’ių” ne
norima įsileisti.

šiaip Kalifornijos valstija 
daro visai, gerą įspūdį. Čia yrą 
nepaprastai aukštų irt storų 
medžių. Tai dauginusia eglės ii 
pušys. Vieną eglė ypač pasižy
mėjo savo stortimu. Kiek galė
damas labiau prisiglaudęs aš 
apėjau aplinkui ją, — ir pada
riau 28 žingsnius t Taip, žings
nius, o ne pėdas. Patys galite 
suprasti, kad tai pusėtinas sto
rumas.

Arčiau prie San Francisco 
jau pastebėjome paimu. Daug 
čia auginama vynuogių, kurios 
yra labai saldžios. Vynuogių 
^medukai Čia gerokai ankstesni 
nekaip Michigan valstijoje. Be 
to, tie medeliai yra atskirti 
vieni nuo kitų.

Cirko paradas
■ štai jau San Koše mieste, 
nuo kurio iki San Francišco 
vos tik penkiasdešimt myliiĮ.

San Rose turi apie 15,000 gy
ventojų. Vadinasi, gana mažas 
miestas'. Bet pasitaikė' taip, jog 
i miestą atvažiavo cirkas. Kad 
labiau galėtų gyventojus suin
teresuoti, tai cirkas padarė pa
radą. Parado pažiūrėti susirin
ko tūkstančiai žmonių. Judėji
mas pasidarė toks didelis, jog 
tiesiog nebuvo galima važiuoti.

Cirkas, palyginti, nedidelis. 
Tačiau to nedičkio miesto gy
ventoj ams jis • buvo* Nepapras
tas dalykas. Tai buvo didėlis 
įvykis ji/ gyvenime.

(Bus daugiau)

Taidegtinė,kuriduosjums 
tikrą malonumą!

ir 1 £c w
TIKTAI |3- Sti^kĄ
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LIETUVA
BRAND

Straight American
Boųrboų VFhiskey

1 12 MENESIU SENA
' N ». ■■. f - ■ < - r . z A •.

BAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE I

SU fkyriui yfa vėdamaĄ tikslu pagelbsti musų skaitytojams susireutlį kūt. galima niuipirjrti 
tvatrių pdprdstit ir itepaptdstų daiktų, intaisų ir, reikmenų. 'Jeigu ii telpančių Šia skalbimų 
negalit^ sasirasti ką ieikot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klaupkite JšUnlą įP^acfjo. 
Čte iUi gausite tnfoĮmacijUi jeigu tik jų įus galima gauti.

hu iiįibii ' n
I l • Taverną savininkai reika

laujant musų atstovo pašaukit 
VICTORY 5382 A
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i VIENINTELIS DISTRIBUT0R1ŲS ' AVHŲLESALE ONlV 

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY K 
S252 S. HALSTED SK’ ’ ' '" CHICAGO
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Šiandie yra metinės 
sukaktuvės Ciceroj
CICERO — šiandie sukanka 

metai laiko, kai tūlas veikėjas, 
bent veikėju anuomet pasivadi
nęs, bandė pasigauti į savo dik
tatoriškas rankas Lietuvių Im- 
provement Kliubą, kurs jau

i . . '. i. ...

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1 CHICAGOS iiEtUVlV DRAUGIJA nutarė priimti savd organizacijos 

na'riair Visus keikus netuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chfciagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Rfartimond, Caltnriet Cit/, 
ChjCagO' Hęighte, Karve/, Michigan Cit/, Aurora. Joliet, Rockdaie, 
So. Charles, Melfose Park, DeKalb, Kankakee, Nacine, Kenosha ir ttj

2 KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, tai bus 
įkurti Šios Draugijos atstovybių, centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos? 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lre-i 
tuvių Draugijos nariai.

3„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 80ū Šiagimių lietuvių nito 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne' tik Šelpia sergančius savo narius bei išmoka porriirtineSį bet 
taip pat Veikia lultutoš srityje. Yra 3 pašalpos skyriai; $6, $10 ii 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus-—50c, 75, tirbti $1.25.

4„ CEtlCAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau Supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslai Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijoj nau- 
jų narių surasti. Infėrmaeijtf reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 Soč Halsted St„ Chicago, III, 
......    -kž-x. .T . y, _ _ . L| < . - ■

buvo laisvai išgyvenęs apie 80 
metų. Kalbamas klittbaš tapo 
suorganizoutas balandžio 12 
dieną 1905 metų.

Kliubo organizatorių šiandie 
jau nebėra Cicero j, tur būt vi
si išmirę. Pasilikę tik jų įpė
diniai. Dabartinis kliubo pir
mininkas J. F. Kimbarkas yra 
■stmtis anų laikų buvusio iždi
ninko Jono Kimbarko, kurs po
ra metų atgal mirė. Norš kliu- 
baš ir buvo politinis, tačiau per 
eilę metų politikoje nedalyvavo 
ir politikieriai išnaudojo namų 
savininkus.

1927 metais, užėmus vietas 
kliubo naujai valdybai, būtent 
pirinininkui J. Bartašiui, pir
mininko pagelbininkui Kl. Lau- 
danskui, nutarimų1 raštiiiinkivi 
A. Tumavičiui, finansų raštiniri 
kui J. MikRlainiui ir kitiems tų 
laikų kliubo veikėjams, kaip Ve 
lioniui L. Makutėnui, dabar tą 

' beveikiančiam' K. t*. Deveikiui.
J. Johnsonui pritariant, suma 
nyta kliubas tvarkyti pagal įšta 
tus, t. y. dalyvauti politikoj.

Valdyba rado nariuose prita
rimo, nors- buvo ir tokių, kurie 
priešinosi kliubo politinei akci
jai. Priešingumo rodė ypatin 
gai tie1, kurie anuomet daugiau 
veikė politikoj. Jie nužiūrėjo, 
kad kliubas užeis jiems už akių, 
todėl ir nenorėjo matyti jį (lar 
buojantis politikoj.
Pusmetiniame kliubo susirinki

me birželio 1 dieną 1Q27 metų, 
galima sakyti, prasidėjo akty
vus kliubo politinis veikimas 
Improvement Kliubas iš savo 
tarpo net politikos vietoms ėmė! 
statyti kandidates. 
:per' Savo komisijas 
!ivisą, kas reikalinga,

«Wi «•< m i ......atom ■.BifciitoBMiB.il
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Chicagos Lietuvių Draugijos nariai Ciceroje prisiminkite, kad 
penktadienio vakare, rugsėjo 18 d., įiuosybės svetainėje, 
įvyksta susirjn’kimas Chicagos Lietuvių Draugijos narių, 
gyvenančių Cicerojė, tikslų įkurti Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugiją, ši organižacija bus kaip ir šaka Chicagos Lietu
vių Draugijos, per kurią galėsite užsimokėti mėnesines 
duokles, atlikti kitus butipus. reikalus, šis pirmas Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių susirinkimas Ciceroje bus įdo
mus. P-ia Steponavičienė duos gražų dainų ir muzikos pro
gramą, kalbės* dr. A. Montvidas, bus skaitomas Cicero Lie
tuvių Kulturds Draugijos įstatų projektas ir tt. Pradžia 

. susirinkimo kaip 7:80 vakare, prašome skaitlingai dalyvau
ti. —K. P. Deveikis.

t • ' '

Pradėjo* 
reikalaut’ 
tiesidi ’ 

politikierių, be kitį pag^lboš. 
Taip ir dabar namų savininkų 
kliubas daro.

Tokia kliubo darbuotė, žino
ma, nepatiko h® politikieriams/ 
nė vaidininkams. Tačiau na
mų savininkai jautėsi nemažai 
atsiekę, todėl ktiubas tęsė to
kią darbuotę. Tatai buvo da
roma per septynis metus. Dar
bas ėjo sėkmingai, net ir kita 
taučiai prade jo gerbti lietuvius 
ir imti pavyzdį, iš jų politikos 
Sveikimo.

1930 metais kliubo pirminių 
kas tapo išrinktas vietos senas 
gyventojas, ale mažai žinomas 
darbuote, būtent A. F. Pocius. 
Porą motų Pocius ėjo pirminin
ko, pareigas. Būdamas drąsus; 
jis patenkindavo kliubiečiuš. 
Bet bėsimaiŠ/'dąmąs ktiube zto- 
;liau jis pamatė, kad dirbant su 
visais išvien jam nėra naudos, 
taigi nusitarė paimti kliubą sa 
vo diktatūrom ir praėjusiais 
metais užsispyrė tempti jį ant 
savo knrpaliaus. Dėliai to tar
pe kliubiečių kilo nesusiprati
mų ir net kruvinų susirėmimą.

Pocius,- matydamas, kad rim
tų kliubiečių nebus galima įveik
ti, sumanė klitibą stmaikinti, ir 
pereitą metą sti savo pasekė
jais surinko parašų kokiai ten 
peticijai, ir rugsėjo 17 dieną su

take advantage of the opportu- 
nity offerėd... it knocks only 
once, you know! i •

Well, time to close... see you 
tonight af Sandara Hali, (814 
W. 88rd St.) 8:00 P. M.

—.BJRi

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

the 
the

PHOTO STUDIOS
CONRAD’AS 

photografas 
420 West 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.06 gražią 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tek Engletfood 5883—5840

RAŠOMOS MASINĖ 
LES—Typewriters

>1 
sirinkimą sušaukė paarpijbš sve-

• Liuosybes svetainėj irgi įvy
ko susirinkimas tą pačią die
ną. Dėliąi. to niekas ypatin
gai nesijaudino# Improve-? 
ment, kliubas, kaip laikė susi- 
rmkimus Liųosybes svetainėje, 
.taip pasiliko ten juos laikyti, 
tnepaisydamas- to, kad Pocius 
pasitraukė iš jo.

Tačiau Pocius šoko klįųbo na
rius šniėižtL Jis aiškino, kad 
jis turįs kliubo čarterį ir kad 
tikras kliubas esąs tas būrys, 
kuriam jis. vadovauja^ o ne 
gri?pe žmonių, kuri pasiliko 
.Liuošybės svetainėj. Pasiliku
sią Liuošybes svetainėje grupę 
Jis apšaukė atskalūnais netu
rinčiais teisės susirinkimus lai
kyti/' Bėt šiė paaiškino, kac 
•Pocius Su savoi<pasekėjais išsiė- 
męs tik eartėrio kopiją, o Im- 
prėvemėnt kliubas, kaip turėjo, 
taip tebeturi Čkrterį.

, Galų gąlp,- sausio mėnesį šit 
metų Pocius, teismo keliu norė
jo kliubo . šokius sustabdyti ir 
kliubo turtą gauti. Žinoma, ir 
tai jam nepavyko, Kliubas šor 
kius, tūrėj'o iri turtą tebeturi. 
Tik teisėjas, i neleido susirinki- • 
-mus kliubo vardu laikyti ik 
jis, teisėjas,, sprendimą išneš! 
Teko ir Pociaus kliubui Užsida
ryti. Dalykai iki šios dienoj 
itaip ir stovi. ' Kliubo reikalas 
tebėra teisme.

Į žinoma, u*ž tą darbą Pocius 
iš politikierių buvo gavęs šilti 
■Vietelę, bet neilgai tesidžiaugė 
Dabar bando atgauti ją.

Nėra pavydėtina, kad už vi- 
šuomėnišką darbą žmogus gau 
-tą atlyįiriimą. Bet gtioviinas 
višuomeniškd darbo nėra girti
nas. — A. Tuittavich. .'.II . -

; 1 y-— - -• • -. - • • - —-• . . .
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BIRUTE
Another fehearsnl • has pass- 

ed, aftd Dirutė’s chorus liaš 
šėttled7 dowh to really serious 
business. What could be mota 
imporiaflt td young peopfe than 
a lašt summer outing. 
. - m . r y ; j y y <

Yes, you guęssed it! A 
Wienner-roast I Ali the mem- 
bers are sėt to have the time 
of their' lives oųt under 
fresh bknving breeze of
outlying sylvanisection of Chi- 
jcagd. Pei-haps you wonder if 
you’d be weieome? Have no 
Tears as to that,for all the 
young people of the chorus are 
fun-loving, andwiir enjoy new 
company as they enjoy ėld-ae- 
ųuaintafices.

To you membėrs...
Come prepared today to re- 

ceive the fjnal instructions as 
t6 the \ timė and the place of 
meeting, So that all transpor- 
tation could be arranged... know 
how many frierids will accom- 
pany you !;

Speakfng of friends.., why 
not 6ring the oneš who likę a 
godd vocRl workout along to
day, and lėt tiiem iii on the f un 

■ ■ ■ ' ’ t T i { •' *< j

Of tliė Še-ašon ?l Having so much 
new matęi*ial, it seems a shame 
that iiiore music lovers do not 

it l ■ > . .?i ■
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šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai i* tinto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavima ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

5332 So. LONG AChi.ago, Ju, 
Tt€. ftKMituic s 8402.

5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 
tonas.

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

— ■» -r 1—' ♦ --- -- —* -* — -St-ir-ir— r-i

J. GRIšKfiNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallsce Street

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTCS

perkam
PARENDUOJAM 
PARDUODAM 
PATAISOM 
RIBBONAI

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS

Wagner Typewriter 
Sales & Service

3712 SO. WĘSTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

• KAILIAI—FUR

S^elbi^ial Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos i 

! yra naudingos.
Įį u-U4.uwllt,i , .į> ■ ................................ —

t.■ h't t ;-t > ■ t:; J

A.fA.
j AGNEŠKA ZATKĖVIčIENE- 
, po tėvais Basitaitė
, • persiskyrė jšU . Šiuo pasauliu 
,, rūgs, dieną, z2;3d v. r/tą, 
' 1936 nt, sulaukus pusės amž., 

g’iriiUs Tauragės' ,apskr., Lau
kuvos- parap., Girvainių kaime.

Amerikoje išgyveno 40 me
tų. Patiko dideliame nuliudime 
vyrą . JUOžapą, • dukterį Kazi- 
mierą, du sunu: Bronislovą ir 
Juozapą, žentą T. Serviss ir 

1 marčią Marijoną, seserį Petro- 
' nelę? Visockienę ir joS šeimą, 

du anuku, du broliu Juozapą 
ir Alėksandrą ir gimines, o Lie- 
tuvdj: du broliu Joną ir Vin
centą. . ' .

Kūnas, pašarvotas randasi 
4605į So. Hermitagė Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 19 d., 8 vai, rytą bus 
tiU/dėta iš J. F. Eudeikio 
koplyčios j šv. Kryžiaus l>af. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš tori bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines..

Visi A. A. Ągnėškos Zatke- 
Vičfeifės giminės, draugai ir 

: pažįstami' esat nuoširdžiai kvie1 
, čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti jai paskutinį patarna- 
Ė vimą ir atsisveikinimą.-

Ntilitidęv liekame, 
j Vyr'as,' duktė,’ sūnai,
( marti, sesuo, broliai 

miriės.
t Patarnauja laid. dir. J. F. Eu

deikis, tel. Yards 1741.

i

žentas, 
ir gi-

Ui -'i---

*' 4 '** . f

• DEKORATORIAI
PAlNTlNGandDECORATlNG

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Aveiiue, 
i/ Tel. Avenue 5411

Darome pagal orderį, valome, gla- 
zuojame, pamušus perdėdame ir 

taisome.
JOHN KOVAUK 

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

♦ Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

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

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

• UGONINES- 
HOSPITĄLS

SVEIKATOS KLINIKA
■Į. ■ • ’ ) . I ■ 1 ' ‘

Tonsilai išimami
Vaijęams ...........

Palagtis ligoni
nėje ............

Akušerija na
muose

Medikais egzami-
nacija ...............

$45-00 
M5-00 

....* too
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

• MEZGIMO DIRBTU 
VEŠ—Knitting Mills
THE BUIDGEPORT KNITTING 

■; MiL l s 
F. Selemonavich 

594 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną—■ 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• SIU VEJAI—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.
Tek Yards 5335

• 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. WESTĘRN AVENUE

TeL t> Ffospėct 8175.
t...,-. 1 . f. . . t-.. ...A ----------------- ---

Atydos Namų 
Savininkams

r ‘ . ■

EVA LkVERGNE MIKUTIS 
k po tėvaiis Shimkus ■
p Persiskyrė sU šiuo pasauliu

. Rugsėjo 16 dieną,' 12:45 vaL 
, ryto, 1936 m., sulaukus 21 me- 

tų amžiaus, gimus Cicero, IĮT.
i Paliko' dideliame nuliūdime 
, vyrą Louis, motiną Bessie, tė- 

viį Matt, uošvį ir uošvienę 
Louis ir Kazimierą 
švogerką Josephine 

i dėdes, tetas ir daug 
h minių. s ’’ 4 

Kūnas pašarvotas
6950 So.-, Oakley Avė. 

r •’ Laidotuvės ' įvyks 
į Rugsėjo’ 19 dieną, 8:00 vai, r/ 

to iš namų bus 
Gim. Panelės šv.

1 bažnyčią, kurioje atsibus gė- 
“i 

sielą, o iš ten bus nulydėta į y . 1 r L. __ S *. J.- 1 •

LaVergne 
drąugai, ir

I pažįstami esat nuoširdžiai kvie- 
| Čiami’ dalyvauti įšidOtuvėsė ir 
L suteikti, jai paskutinį patarna- ' 

vim< ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

| Vyras, tėvas, uošviai, švoger-j- 
ka ir giminės.

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

Mikutis, 
Mikutis, 
kitų gi-

randasi

Subatoj, 

atlydėtu į 
parapijos

dalingos, pamaldos ūž velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į, 

- šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Eva

Mikutis giminės,

Čiarrii’ dalyvauti lAidOtuvėsė ir

vimį ir atsisveikinimą.

PRANCIŠKUS RUMŠĄ 
r Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugš‘. 15 dieną, 6:3'0 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs- pusės am- 

. žiaus,- gimęs’ Tauragės apskr., 
.' Šviekšnos -pąrap. Amerikoje iš- 
:• Įgyveno1 34 metus.
į ? Patiko- dideliame nuliudime 
, dukterį Heleną, žentą Vladis- 
; lovą Miller,- brolį Kazimierą, 

švogerį Mykolą Šimkų ir švo- 
; gerką Johanną iy gimines.

.Priklausę Šusiv. Liet. Am. 
( Kunas^ ' pašarvotas ' randasi 
( 4606; S, Węlls St.-

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Eugšėjo 18 d., 8:00 vai. 
ryto, iš namų į šv. 'Kryžiaus 

: pay. bažnyčią, kurioje atsibus 
' gedulingos: pamaldos už vėįįo- 

; niO' sielą,- o iŠ ton bus nuly- 
; dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A,. A. Pranciškaus Rum- 
7 Šo gimihės, draugai ir pažįš- 
I tami esat nuoširdžiai kviečia

mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 
. toikti 1 jam paskutinį patarna- 
1 Vimą ir; atsisveikinimą.' 

Nuliude, lįękamę,
Duktė, žentas, brolis, švoge- 

ris,- švogerką ir giminės.
Patarnaują laid’. dir. Juozapas 

’ Eudeikis ir Tėvas, tel. Repub- 
fc 8340.

.Mes turime pinigų už 
nuošimčių dėl rinktinų pasko
lų. Skoliname ant 10 metų be 
numokėjimų per pirmus du? ii 
pusę metus.

Taipgi duodam paskolas ant 
5 metų be numokėjimų. Dėl 
greito ir užtikrinto patarnavi 
mo matykite tuojaus:

Z. S. Mickevice,
6816 So. Wėstern Avė. ? 
Telefonas Hemlock 0800

(Apsk.)

41/2

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažj.*- 
tamiems, kad esu Tavern bizny}* 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųŠies degtinė, vynas,- Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui it mužiką šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i. musų naują užei
gą. Savininkai 1 •••

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. -Englewo.od 2792 

6556 So. Stato St.
kampais North West 66 St.

...............................  . - ---------- J Į

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

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

. — -  -------------------- *■— *  11

nr.'izi

- . ...................................... ..... ........................................................

Siunčiam Gčlen Telegramų | V<sm 
Pasaulio DaMa • ' «'* -

LOVEIKIS
/ KVIETKIN1NKAS 

Gėles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabartis

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail

pj- JUOZAPAS

bUDEIKI
L IR TĖVAS

REPublic 8340J i v'*. Ų j t.
i

21-st PLAGE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai potčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros riįšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tofly’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai— f

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Trt. CANAL '7522.

JtotototoBtoBMMBBJIlBBBtolMtoBMtoMB,

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
kmutuVė#, kuries skelbiasi 
Naujienoje.

B-....'. . .-..1 ---------------------- ---------------- .
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Juozas J. Čeponis 
Palaidotas

a

Antradienį, rugsėjo 15 die
ną, Lietuvių Tautinėse Kapinė
se tapo palaidotas Juozas J. 
Čeponis, kurs mirė rugsėjo 11 
dieną.

Laidotuvės buvo nepaprastai 
didelės. Palydėjo karstą į kapi
nes gal šimtas • automobilių, 
žmonių suvažiavo apie 300, o 
gal ir daugiau.

Daugybė gėlių suvežta —tai 
paskutinė dovana mirusiam.

Laidotuvių programas prasi
dėjo lygiai 2 valandą po piet, 
kaip buvo iš anksto pranešta. 
Laidotuvių direktoriaus Lulevi- 
čiaus koplyčioj p-nia Zabukienė 
sudainavo vieną damą, pritarda
ma mirusiojo giminaitės, Chica- 
gos lietuvių žinomos smuikinįn- 
kės p-lės Valerijos čepukaitės. 
Sudainavo taipgi vieną dainą p. 
Stasys Rimkus, pritariamas 
dviej ų kometistų.

Nors susidarė nepaprastai di« 
dėlės laidotuvės, tačiau tvarka 
buvo pavyzdinga ir laidotuvių 
procesija veikiai susieiliavusi 
išvyko Lietuvių Tautinių Kapi
nių pusėn.

Vyko procesija povai. Viena 
—buvo ji didelė, o kita— ko 
skubėtis, paskutinį kartą važia 
vo su mirusiu? draugu.

Kapines procesija 
apie 3 valandą.

pasiekė

Čia pirmiausia kalbėjo V.. B. 
Ambrose. Paskui p-nia Zabu
kienė dainavo, o jai vėl pritarė 
smuiku p-lė čepukaitėr

Antras kalbėtojas buvo Dr. 
Montvidas. Po jo kalbos daina
vo St. Rimkus, pritariamas vėl 
kornetistų.

Trečias kalbėjo advokatas 
Kleofas Jurgelionis. Jam pa
baigus kalbėti p-nia Zabukienė 
antrą kartą sudainavo, taipjau 
akomponuojant p-lei čepukai- 
tei.

Paskutinį atsisveikinijno žo^ 
dį pasakė “Naujienų? redakto
rius P. Grigaitis. Jau leidžiant 
karstą į duobę Stasys Rimkus 
padainavo paskutinį kartą.

Nors programas buvo ilgas, 
tačiau ceremonijos atlikta pa 
lyginti greitai. Taip viskas bu
vo pavyzdingai sutvarkyta.

Grabnešius suteikė Chicagos 
Lietuvių Draugija, kurios narys 
velionis buvo. Garbės grabne- 
šiai buvo šie: Dr. Montvidas, 
Vincas Rušinskas, inžinierius 
Vilkąs, Jonas Augustas, Kastas 
Augustas.

Bendrai, apeigos sudaryta iš
kilmingos ir jaudinančios

Palydovai liūdnai skirstėsi iš 
kapinių žinodami, kad vieno 
gero žmogaus nebematys nie
kuomet savo tarpe.—X.

■ ‘

NAUJflEMOS, Chlcago, H
...................................- ■ • .........ii h M    

. Ketyirfeidięnis, rūgs. 17, *36

Zintako ofise truku 
ma pinigų

Zintak, 
mėne- 
už du

Dar vienas politikieris, šį 
kartą plačiai žinomas ir lie
tuviams, atsidūrė keblioj pa
dėty. Jis yra Brighton parkie- 
tis Frank V. Zintak, Supęrįor 
teismo klerkas. ..

Pasak valstybės gynėjo 
Courtney, iš globotų Zintako 
$140,000 trūksta $22,560.43.

Šią žinią paskelbė Cook 
kauntės tarybos prezidentas 
CIayton V. Smith ir valstybės 
gynėjas Courtney.

Pasirodo, kad valstybės gy
nėjo ofiso investiguotojai ty
rinėję Zintako ofiso reikalus 
jau apie savaitę laiko.

Pasirodė toliau, kad 
kurio alga buvo $750 
siui, yra išėmęs algą 
mėnesius į priekį.

Zintako bylą valstybės gy
nėjas tuojau įteikė grand 
džiurei, ir gal būt, kad grand 
džiurė apkaltins Zintaką, jei 
jis nesuras fondų trukumai 
padengti.

Prieš Zintaką gauta indžion- 
kšenas, kuris draudžia jam iš
imti bet kurias popieras ar 
bet kuriuos fondus, asmeni
nius arba kauntės, kurie gali 
būti bet kuriame banke arba 
saugiojoj šėpoj padėti.

Courtney pareiškė, kad 
prašys municipalį teismą 
duoti warantą Zintakui 
kaltinimu išeikvojimo.

Valstybės gynėjas pasiuntė 
policininkų skvadą ieškoti 
Zintako, kurs, manoma, savo 
keliu ieško pinigų, kad pajė
gtų padengti trukumą. Zintak, 
pasak valstybės gynėjo, pri
žadėjęs trukumą padengti iki 
10 valandos ketvirtadienio ry
to, bet savo prižado neištesė
jęs.

Zintak Superior teismo kler
ko vietai tapo išrinktas 1932 
metais. Jis yra ir ateinančiuo
se rinkimams kandidatas tai 
pačiai vietai. z ' ■ •

registravimąsi ateinantiems 
balsavimams. Tačiau ir be jų 
vidutinis klausimų skaičius 
prie informacijų stalo miesto 
salės koridoriuje siekia kas
dien netoli 4,000.

Kai kurie chicagiečiai vis 
dar neįsitėmijo pranešimų 
spaudoj, kur galima baisa? 
vimams užsiregistruoti. Well, 
užsiregistruoti peikia . miesto 
salėje; augštą ir registracijos 
kambarių numerius . pasakys 
asmenys, kurie teikia infor
macijas miesto salėje.

Be to, užsiregistruoti gali
ma bus savo precinktuose rug
sėjo 19 dieną ir spalių 6 die
ną.

Chicagos municipaliteto kny
gynas paruošė mapą arba 
planą, kurs parodo, kaip įvai
rus departamentai yra regu
liuojami ir koks yra jų sude
rinimas.

Mokytojai viešųjų ir priva
čių mokyklų, o taipgi piliečių 
organizacijos gali gauti šią 
mapą iš Municipal Reference 
Library, kambarys 1005, mies
to salėj.

Trokas sužeidė 
lietuvaite

• • Jis 
iš-
su

Iš miesto mero ofiso
Kuone penkius tūkstančius 

klausimų tenka kasdien at
sakyti samdiniams, kurie ran
dasi prie informacijų stalo 
miesto salės koridoriuje. Di
džiuma klausimų per pasta
rąsias keletą savaičių lietė

T Al*A1TIH QhimlniQ in- namll radomė tikrą potvinį. 
Jvlulllv M111111IV11& III Buvo galimą-gatvėmis ir lote- 

rėjo gimtadienio
pare

■!

RugsėjoNORTH SIDE.
12 dieną, Jerome Shimkus, 12 
metų bernaitis, šventė savo 
gimtadienio sukaktuves. Ta 
proga buvo surengta parė, ku
ri užregistravo bernaičio 12 
metų.

Jaunuolis yra sūnūs pp. 
Shimkų, kurie gyvena adresu 
2851 Lyndale avenue.
Shimkus yra plačiai žinomas 
North Sidėj kaipo patyręs sa
vo amate siuvėjas, kurs siuva 
rubus pagal užsakymą už pri
einamas kainas.

— Senas Petras.

P-nas

Trokas sunkiai sužeidė Virgi 
niją Nižinskas, šešių metų mer 
gaitę, dukterį Louis ir Bernice 
Nižinskų, gyvenančių adresu 
4027 Elston avenue.* Mergaitė 
grįžo iš mokyklos, kai nelaimė 
ištiko ją ant Elston avenue ii 
Irving Park bulvaro.

Virginia dabar randasi Rogers 
Park ligoninėj, kambarys 402.

Perkels WPA sėdybą

liaiš plniikidtl, neš Visą naktį 
lite

Dar noriu priminti, kad 
pernai tuo pačiu laiku apsive
dė Juozas Gedaminskas su p-le 
Emilija Stanaitike. Dabar yra 
apsivedęs Vienas brolis su vie
na seseria, o kitas su kita. 
Dviguba giminyste—-broliai ir 
kartu švogeriai, seserys ir kar
tu brolienės. Tai hepaprasta 
giminystė.

Linkiu jaunai porelei daug 
laimės. —M. M.

' '■ t.'

CLAS3IFIED ADS.

Švedai statys naują 
laivą

John Witkauskis 
dėmesiui

Yra atėjęs siuntinys (pun
delis) iš Lietuvos adresuotas 
John Witkauskis. Jį galima 
gauti sulig pareikalavimu 
Pilsen Post Office, prie 18 ir 
Laflin gatvių.

P-nas John Witkauskis maJ 
lonės atsišaukti. .

Kaip ir atostogos
Draugė Ona Kondrotienė— 

Skamarakienė (rengiasi į gan 
tolimą kelionę. Žada atlankyti 
savo sūnų Vinęą Skamaraką, 
kuris gyvena Lock Hayen, 
Pennsylvania valstijoj. Kelionė 
draugei Kondrotieriei teks pa
daryti daugiau kaip 600 my- 
lių. "■ :

Iš Chicagos ji išvažiuos ket
virtadienio vakare, rugsėjo 17 
dieną. Važiuos automobiliu, 
taipgi su savo sunumi Jonu 
Skamaraku. Priežastis ta, kad 
sunaus Vinco įvyksta vestu
vės su p-le Emilija Schulc se
kmadienį, rugsėjo 20 dieną.

Linkiu draugei Cęndro- 
tienei laimingos kelionės, o 
jaunavedžiams , malonaus ir 
laimingo ilgo ženybinio gyve
nimo. — A. K. Sargas.

švedų Amerikos Linijos,ge- 
neralis vedėjas p. G. Hilmer 
Lundbeck nesenai sugrįžęs iš 
Europos pareiškė, kad jau yra 
nutarta pastatyti naują 25,000 
tonų motorlaivį.

Tai bus, taip sakant, dar 
vienas garsios švedų Ameri
kos Linijos laivyno narys, to 
laivyno, kuris savo tarnyba 
jungia Nęw Yorką su Švedija 
ir Baltijos valstybėmis.

Naujasis laivas vadinsis 
Stockholm ir turės 400 kaju
čių, kuriose galės patalpinti 
600 turistų ir 400 trečios kla
sės keleivių. Bus pastatytas 
1938 metais. —■ Rep. x-y.

-rr A — T . ................. -

Jaunuomenei paskir
ti fondai

Toli keliaujančios radio ban
gos iš stoties WCFL praeitą 
sekmadienį per Budriko radio 
programą skleidė gražius dainų 
ir orkestras garsus po platųjį 
Amerikos kontinentą, linksmin
damos didelę musų išeivijos da 
lį, kuri yra išsiilgusi karts nuo 
karto išgirsti savos kalbos, 
dainų ir muzikas.

Niekas taip nežavi kilnių sie
los jaūsmų, kaip gera muzika 
o ypač kada ją išpildo taip to
bula orkestrą, kaip Budriko 
simfoninė radio orkestrą — 
taigi klausėmės ir gėrėjomės 
ja. .

Malonu taip pat buvo išgirsti 
grąžus batritono balsas vieno 
iš geriausių solistų. Kiekvie
nas pasidžiaugs, pasiklausęs, ir 
kitomis Budriko radio valando
mis, kurios yra duodamos pir
madieniais ir penktadieniais 5 
vai. vak. iš stoteis WAAF, o 
ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 vai. 
iŠ stoties WHFC.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

JAUNA MERGINA pagelbėtai na
mų ruošoj — be virimo, nėra skal
bimo. Savas kambarys. Gera mo
kestis. Juhiper 8797.

Verta tarti žodis

va-

malonumo.

Nauja Be aut y 
Shoppe atsidarė

BRIDGEPORT.-—Panelė Es- 
tellle Slotkus, 903 West 35th 
Street, atidarė naują Beauty 
Shoppe.

ši nauja gražinimo jaunų 
mergelių ir moterų Beauty, 
Shoppe suteiks geriausį dar
bą už prieinamas kainas ir 
darbas bus garantuotas, nes 
p-lė Estelle Slotkus yra gerai 
patyrusi savo darbe ir yra 
plačiai žinoma Bridgeporto 
lietuviams kaipo rimto budo 
ir draugiškų tėvų duktė, ve
lionio Dominika ir Uršulės 
Slotkų.

Reikalui prisėjus neužmirš
kite šios įstaigos, nes jos garsi
nimas bus Naujienose*

— Senas Petras.

ŽAGARIEČ1Ų VESTUVES

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. Westem Avė. 

Hemlock 0800

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

COAL

blėties 
pagei-

CO.

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. PROšpect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

REIKALINGA moteris ar mergi
na nuo 30 iki 45 metų pagelbėti 
grųsernėj. Trumpos valandos, gera 
mokestis, norint gali gyventi ant 
vietos; nemokančią išmokinsiu—dėl 
teisingos moters nuolatinis darbas., 

1458 W. 15th St. vienas blokas 
Ę. nuo Ashland Avė.

IEŠKAU merginos ar našlės dėl 
apsivedimo. Turiu 8 metų mergaitę, 
turiu namą ir pastovų darbą. Atsi
šaukite laišku 1739 So. Halsted St. 
Box 516.

JAUNA mergina namuose dirbti, 
maža šeima, savas kambarys, —$6 
pradžioje. Referencas pageidauja
mas. Sheldrake 2966. •

VEITERKA, — turi būti patyru
si. Segal’s Sandwich Shop, 12 E. 
26th St., Calumet 7058.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, virti, nakvoti. Merrimac 
3473 arti North Avė. ir Oak Park.

Help, Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia______

REIKALINGA ligoifinės tacos 
'merginos, prieškambarinės $35.00 
kambarys ir užlaikymas, virtuvės 
pagelbininkės $12.00, veiterkų die
nomis ar naktimis $10.00, fontano 
merginos $15.00, tavernui veiterkos 
$8.00 geri tipaų Taipgi ir vyrams 
darbai. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 East Jackson.

Furnished Rooms

National Youth Administra- 
tion projektams vykinti Chi
cagoje tapo paskirta $825,376. 
Višai Illinois valstijai paskirta 
$2į050;614. šių )fondų išteks 
iki sausio 9 dienos 1937 m.

Iš šių fondų bus galima 
samdyti 15,712J jaunuolių, vai
kinų ir merginų. Jų darbas 
tęsis tik dalį dienos. Parenka
mi darbui vaiįfjnai ir mergi
nos bus visų pirma iš tų šei
mynų, kurios gauna pašalpą. 

;r--- ---- h... . . •

Išvyko tęsti mokslą
P. p. Šlepečių, 850 W. 31st 

St., sūnūs Adaftl R. Slepetis 
pabuvojęs porą savaičių vaka- 
cijų Macon, Ga., išvyko ant
riems mokslo metams į City 
Rapids universitetą.

Besimokindamas aukštesnė
je mokykloje, Chicagoje, Ado
mas dalyvavęs sportininkų 
grupėse. Universitete irgi esąs 
išrinktas futbolo grupės kapi
tonas.

Brighton Parke praėjusį šeš
tadienį, rugsėjo 12 dieną, 4 
valandą po pietų t skambėjo 
vestuvių varpai ir buvo surišti 
vedybiniu ryšiu Stanislovas 
Gedaminskas su p-le Marijona 
Stanaitike.

Puota tapo iškelta pp. Vin- 
geriauskų svetainėje. Nors 
svetainė yra gana erdvi, bet 
buvo perpildyta svečių.

Jaunieji abudu yra kilę iš

pradinę

P. p. Strudomskų, 3357 So. 
Morgan st., vyresnysis sūnūs 
įstojo į kolegiją Chicagoje. 
Pradedamuosius mokslus jam 
labai sekėsi, nes
“Armour” mokyklą užbaigė 
nesuėjęs vienuolikos 
Aukštesnėje mokykloj bent 
kiek mokslą susitrukdęs, nes 
prie šalies dar dirbtavęs, dėl 
“extra” pinigų. Dabar darbą 
metęs, stvėrėsi vėl mokytis. 
Antrasis sūnūs įstojęs į Til- 
den aukštesnę mokyklą.

Strudomskų vyreshioji duk
tė Chicagos lietuviams yra 
žinoma kaipo pirmaeilė daini
ninkė, pianistė piano mokyto
ja, o jos dvi jaunos seserys: 
prasilavinusios šokėjos. Jas 
galima matytį, dalyvaujant 
dažnuose parengimų progra- 
muose, < . . .

metų.

So
Charles E. Miner, WPA ad

ministratoriaus pavadudtojas, 
praneša, kad Illinois valstijos 
Works Progress Administra- 
tion administratyviai ofisai, Žagarės, tai svečiai buvo did-
kurie dabar randasi adresu žiumoj žaghriečiai. Abiejų 
1319 So. Michigan avenue, bus jaunųjų motinos nuoširdžiai 
perkelti nuo spalių mėnesio 1 priiminėjo ateinančius sve- 
dienos šių metų į naujas pa- čius, o gaspadinės vaišino 
talpas, būtent į trobesį Mer- skaniais valgiais ir gėrimais, 
chandise Mart. 'gi muzikantai neskupėjo grie-

Pasak vėliausio raporto, žti visokius šokius.
kurį išleido National Emer- Taip visi buvome patenkin- 
gency Council rugsėjo 8 die- ti ,kad nė nepajutome, kai 
ną, visos federalių darbų atėjo 4 valanda ryto. Palinkė- 
agentijos Illinois valstijoj ję jaunai porelei daug laimės 
samdė 180,582 darbininkus. Ivisi skirstėmės, bet išėję

P. p. Sidabrų, 2917 
Union avė., jaunas sūnūs pra
eitą pavasarį užbaigęs prad
žios mokyklą su pasižymėji
mais. Už tą jam buvus suren
gta parė. Dabar jis įstojo į 
Englewood aukštesnę mokyk
lą ir turįs patraukimą būti 
farmaceutu. — Niekutis.

Peoples radio programas, 
do vau j amas Juozo Kruko, pra
ėjusio antradienio vakare su
teikė nepaprasto
Genovaitė Giedraitienė - šidiš 
kiutė sudainavo jautriai ir gra
žiai “Kur bakūžė samanota?.

Tebestūkso Lietuvoj tos šiau
dinės bakūžės, kuriose mes gi 
mėm ir jas palikę atkeliąvom į 
šią šalį. Pamačius sulinkusias 
trobas vaizduojasi pergyventas 
vargelis, kurs ir dabar taip 
pat auga ir bujoja, ir tie upe
liai rodosi nebe tokie, kokie 
buvo.
P-lės Ančiutės ir p. Chapo 

duetas “Kur sapnų gražybė” 
išpildytas puikiai.

Kadaise tose bakūžėse buvo 
smagu ir malonu gyventi, o da
bar atrodo nebe taip, kaip bu
vo.

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

INTELIGENTIŠKA moteris siūlo 
kambarį rendon, šviesus, patogus, 
galima ir su valgiu. Nebrangiai.

1400 N. Hoyne Avė. 2 lubos.
Tel. Hermitage 0815.

Grinorius.

/

Birutė’s “Weinie 
Roast” at Maple

Lake
COME ONE! COME ALL!
Date—Saturday, September 

19th.
Meeting place — 95th 

and Western Avė.
Time—8:30 P. M.

35c per person.
For those who are unable 

to meet at the designated time 
and place, the finai wind-up 
will be on the south shore of 
Maįle Lake.

We’ll be seeing you Satur
day

St.

nite.
Sočiai Gommittee, 

Geraldine Bruchas, 
Chairman.

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 

7:80 valandą vakaro.
Kreipkitės prie

JOSEPH J. GRISH 
4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 Wesf Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

PATAISYK STOGĄ IR

Financial
Finansai-Paskolos

$5.75
6.00
4.75

MERGINA bendram namų darbui, 
natyrimas reikalinga referencas, na
kvoti, $8. Ardmore 3302.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PIRMŲ MORGIC1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

208 So. Dearborn St. 
kambarys 1001 

/ę©l. Wabash 4737.

KAS MANOTE pirkti biznį, tai 
neapleisk šios progos. Grošernė, 
kendžių ir ice cream; senai išdirbtas 
biznis. 8246 So. Emerald Avė. Chi- 
cągo, III, Victory 5206

PARDAVIMUI tavernas arba iš- 
renduosiu su visais fikčeriais. 

5204 Weniworth Avė.
* ’ < • • .i "

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi štom 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.

PARSIDUODA užkandžių ir gėri
mų vieta prie .dirbtuvių, geras biz
nis išdirbtas, renda pigi, keturi kam
bariai pagyvenimui-— priežastį pa
tirsite ant vietos. Savininką galite 
matyti visą dieną. 2408 West 16th 
Street.

PARDUODA 4 kambarių rakan
dus-ir siuvamą mašiną. 5707 West 
64th Place.

975 Yardai naujų karpetų, klejon- 
kių, kaurų, visos mieros, namams, 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, cash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St, Canal 9845.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo 
Dirba 
moka 
taipgi 

8359

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

Peter Daraška,
So. Lowe Avė. antros lubos.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS porteris j aludę 
—blaivus, teisingas žmogus^ Valgis 
ir guolis ant vietos. 6101 S. State 
Street.

REIKALINGAS bartenderis arba 
partneris — į saliuno biznį — turi 
turėti saliuno laisnį arba kas nurė- 
tų pirkti saliuną su savo laisnėms. 
Telefonuokite Grovehill 0306.

ORNAMENTUOTO bronzo meka- 
nikai, galintis skaityti Blue Prints 
ir išstatyti savą darbą. Patyrę vyrai 
tiktai. E. M. Weymer Co., 2820 W. 
Grand.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Kaip žuvis be van-ll RYNAS dabar
Jfnin Pašauk mus dėl dykai apskai-
UeilS, taip ® . I tjiavimų. 25 metai patyrimo—
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti

Blekorius ir Stogius.
. Leonas Roofing Co. 

8750 Wallace Street 
Jei. Routevard .0250

BUCERNĖ IR GROŠERNĖ
Brighton Parke parsiduoda labai 

pigiai arba mainys ant namo, loto 
ar i ką jus turite. Visi vėliausios 
mados įtaisymai, refrižeratorius, 
aisbaksis. 5 kambarių paervvenimas 
pitri renda, geras lysas. Tel. Grove
hill • 0306.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemo Pardavimui

PARSIDUODA arba renduo- 
jama prieinamai, puiki 9-nių 
kambarių akmeninė reziden
cija arti Douglas Parko. 3116 ' 
West 15th Street.

Informacijoms telefonuoki
te savininkui,

O. J. KRALOVEC, 
Telefonas CANAL 1152.

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavas na

mas su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South, Honore St

REIKALINGA SEILSLEIDŽIŲ 
REIKALINGA PATYRUSIŲ PAR
DAVINĖTOJŲ MOTERŲ K A U- 
TAMS IR DRESĖMS.

GOLDBERG’S
4756-58 South Ashland Avė.

REIKALINGA patyrusi veiterka į • 
restoraną ir tayern. 671 West 14thi 
Street

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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