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Italija Pasigrobusi Ispanijos Mallorca Sala
Italijos Vėliava Iškel

ta Ispanijos Saloj
Italai išsodino savo kariuomenę Mallorca 
saloj. Ispanija protestuos tautų sąjungai 

prieš fašistų rėmimą sukilimo.
BARCELONA, Ispanijoj, r. 

20. — Laikraštis La Solidar- 
dad Obrera, oficialia organas 
Nacionalės Darbininkų Federa
cijos, paskelbė, kad Italijos dik
tatūra liko paskelbta Ispanijos' 
saloj Mollarca.

(Mollarca sala yra didžiau
sia sala Ispanijai priklausan
čiame Bolearų salyne, Vidur 
žemio juroj, rytines Ispanijos 
pakraščiuose).

Laikraštis sako, kad Italijos 
kariuomenė užėmė tų salų ir 
perėmė į savo rankas visų val
džių, su4 atviru pritarimu Ispa
nijos sukilėlių.

Sįalon liko atgabenta daug 
Italijos karo lėktuvų. Juos nu 
pirkęs Ispanijos, milionierius 
Juan March, kuris finansuoja 
sukilimų ir karus pats buvo ap-

Atlantiko uraganas 
baigėsi pridaręs mil

žiniškų nuostolių
Uraganas parėjo tūkstantį my

lių Atlantiko pakraščiu ir 
pridarė nuostolių už $6,000,- 
000 nuostolių. Bet tik 7 žmo
nės žuvo.

NEW YORK, rūgs. 20. — 
Vienas iš smarkiausių užrekor 
duotų uraganų perėjo daugiau 
kaip tūkstantį mylių Atlantiko 
pakraščiu ir išeikvojęs savo 
smarkumų nuėjo atgal į jurų, 
nė nekliudęs Bostono.

Uraganas pritįarė milžiniškų 
nuostolių visam pakraščiui. Bet 
kad apie jo artinimųsi gyven
tojai buvo laiku įspėti, tai skai
čius žuvusių žmonių, yra daug 
mažesnis, negu buvo tikėtųsi. 
Ikišiol yra žinomi žūvę 7 žmo
nės ir 23 žmonių pasigendama. 
Jaučiama susirūpinimo ir kai 
dėl kai kurių mažesnių laivų, 
kuriuos uraganas užklupo juro
je. Jau ir New Yorkų pasiekęs 
uraganas buvo jau daug silp
nesnis ir miestui didesnių nuo
stolių nepadarė. Paėjęs toliau 
į šiaurę jis visai aprimo ir su
sidūręs su augšto oro spaudi
mo sriove, iškrypo iš kelio ix 
nuėjo atgal jūron.

Uragano nuostoliai siekia vi
so apie $6,000,000. Be to kelių 
valčių ir jachtų pasigendama.

ROCKY FORD, Colo., rūgs. 
16.—Trys žmonės liko užmuš
ti traukiniui užgavus jų auto
mobilį.

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

Apsiniaukę ir biskį vėsiau.
Saulė teka 6:35, leidžiasi 

6:52.

silankęs toj saloj, atgabentas 
vienų tų lėktuvų.

Laikraštis sako, kad atgaben
tai Italijos kariuomenei vado 
vaują Įeit. Rossi, kuris pavirto 
tikru diktatorium ir leidžia sa 
vo įsakymas kaipo užkariautai 
šaliai.

Visoj saloj liko iškeltos Ita 
Ii jos vėliavos, greta Ispanijos 
sukilėliu vėliavos.

Ispanija protestuos prieš 
rėmimų sukilimo.

.MADRIDAS, rūgs. 20. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta 
kad Ispanijos valdžia protes 
tuos tautų sąjungai prieš Ita 
lijos, Vokietijos ir Portugalijos 
rėmimų fašistų sukilimo, ne 
žiūrint Europos susitarimo ne
sikišti į Europos reikalus.

Potvyniai pridarė di
delių nuostolių 

Texas valst.
COLEMAN, Tex., rūgs. 20. 

— Dėl smarkių liūčių, laike 
kurių lietaus buvo nuo 16 iki 
20 colių (Chicagoje liūtyse, ku
rios patvindo miestų paprastai 
būna tik 3 ar 4 coliai lietaus), 
išsiliejo Colorado upė ir išnai
kino didelius plotus TeXas der 
lingiausių laukų.

Vienas žmogus prigėrė Mii- 
burn miestelyje, šimtai ūkinin
kų šeimynų žemesnėse vietose 
liko be pastogės, ar liko išgel
bėtos valtininkų. *

Patvynusi Concho upe, pri
dariusi milioninius nuostolius 
San Angelo, nunešė savo van 
denis į Colorado upę, dar la
biau padidindama potvynį.

Veik visas Colorado ir į jų 
jtenkančių upių plotas skaud
žiai nukentėjo nuo potvynių.

Nuostoliai siekia kelis milio- 
nus dol., sunaikintais pasėliais, 
nunėštais namais ir tiltais, iš
griautais keliais. Tūkstančiai 
akrų kornų ir medvilnės Jaukų 
liko užlieti, susisiekimas su 
daugeliu mažesnių miestelių nu
trauktas ir keliai išardyti.

Gandai apie Stalino 
ligą neapsistoja

BERLYNAS, rūgs. 20.—Ber 
lyno Tageblatt skelbia patyręs 
“iš absoliučiai tikrų šaltinių”, 
kad Stalinas tikrai rimtai ser
gąs cordiac arterijos sukietė
jimu ir dabar Kremliuje ei
nanti smarki kova už tai, kas 
užims Stalino vietų. Spėjama, 
kad ta vieta veikiausia teks 
karo komisarui gen. Vorošilo- 
vui, kuris . padarysiąs didelių 
reformų valdžioje.

NEW YORK, rūgs. 20. -- 
Trys pasibaidę arkliai įpuolė Į 
parado laukusią didelę minių 
ir sužeidė 15 žmonių.

Vokiečių skrendantis laivukas Zephyr, kuris iš Azorų atskrido į Port Washington, N. Y.

Sukilėliai bus sude
ginti Alcazar griu- 

vėsiiibse..
Forto griuvėsiai bus aplieti ga- 

solinu ir uždegti. Sukilėliai; 
skelbia rengiąsi “galutinam 
puolimui” Madrido.

TOLEDO, Ispanijoj, rūgs. 20.
— Lojalistai, kurie dinamitu 
išsprogdino dalį senovinės Al- 
cazar tvirtovės, kurioj laikėsi 
užsidarę apie 1,700 sukilėlių su 
jų šeimynomis, dabar ruošiasi 
sunaikinti likusių dalį tvirto
vės ugnimi. Griuvėsiai bus ap
lieti gasolinu ir uždegti, kad 
išžudyti juose pasislėpusius su
kilėlius, kurie vis dar atkak
liai kovoja ir atsisako pasiduo
ti.

Valdžia manė išsprogdinti li
kusią dalį tvirtovės, bet nuta 
rė to nedaryti, nes spėja, kad 
moterys ir vaikai yra pasislė
pę urvuose, kurie griūtų dina
mitui sprogus. O valdžia ven
gia žudymų nekariaujančių 
žmonių.

Ruošiasi “galutinai atakai”.

BURGOS, Ispanijoj, rūgs. 20.
— Sukilėlių vadai, kurių čia 
randasi visas Štabas, skelbia, 
kad sukilėliai dabar ruošiasi 
“galutinai atakai” ant Madri 
do. Jau dabar eina smarkus 
mušis visu Madrido frontu. Da
bar} esą sukilimas pakrypęs pa
lankiai sukilėlių pusėn ir vald
žios jėgos tik ginasi, išėmus 
tik kelis izoliuotus sektorius.

(Kitos žinios sako, kad su 
kilėlių vadas gen. Molą pada
vęs lojalistams ultimatumų iki 
rūgs. 25 d., 1 vai. nakties eva
kuoti Bilboa ir Santander. Tuo 
laiku prasidėsiąs puolimas, ku 
riame nebus _ paisoma nė gy- 
vaščių, nė turto).

Stengiasi išgelbėti Alcazar 
moteris.

MADRIDAS, rūgs. 20.—čili 
ambasadorius, remiamas visų 
kitų diplomatų, deda pastan
gas išgelbėti užsidariusių Al
cazar tvirtovėj . sukilėlių mote

ris ir vaikus. Jis kreipėsi prie 
sančių Gęnevoje tautų sąjun
gos tarybos pirmininko Vicuna 
ir Ispanijos užsienio reikalų 
ministefio Julio Alvarez dėk Vą^ 
yo, prašydamas 24 valandų mū
šio paliaubos Toledo, kad ga
lima butų iš tvirtovės išgaben 
ti moteris ir vaikus. Jis taip 
jau prašo susižinoti su suki 
lėlių vadais Burgoj ir išgauti 
iš jų įsakymų Alcazar sukilė
liams paliuosuoti moteris ir vai
kus. Premieras Largo Caballe 
ro pilnai pritariąs ambasado
riams ir padedąs vykinti jų 
planus.

(čia valdžia parodė daug di
desnį žmoniškumą, negu suki 
lėliai, nes sukilėliai apie pasi
gailėjimų moterų ir vaikų nė 
nekalba ir užėmę miestą jie 
skerdžia visus gyventojus be 
išimties).

Užsimušė garsus 
Anglijos lakūnas

LONDONAS, rūgs. 20.—Gar
sus Anglijos lakūnas kapt Tom 
Campbell Black, liko užmuštas 
vakar, jo lėktuvui nusileidžiant 
Liverpool airporte susidūrus su 
armijos bombardavimo lėktu
vu.

Kapt. Black yra buvęs mo
kytojas lakūnės Mrs. Beryl 
Markham, kuri nesenai pirmo
ji iš moterų perskrido Atlan- 
tiku iš rytų į vakarus. 1934 m. 
jis kartu su Scott laimėjo An
glijos-Australijos lenktynes ir 
kartu žmoną. Be to jis yra lai
mėjęs daug kitų lenktynių ir 
prizų kaipo labiausia pasižymė
jęs lakūnas. Jis ir dabar ruo
šėsi lėktuvu Miss Liverpool, 
kuriame susidaužė, dalyvauti 
lenktynėse į Pietų Afriką.

Uždraudė “Aleliuja”
BERLYNAS, rūgs, 20.—Na- 

ęių bažnyčios vyriausybė įsake 
visose Vokietijos bažnyčiose 
panaikinti iš maldų žodį “Ale
liuja”, nes tas “žodis yra žy
diškas ir svetimas”.

Ethiopijos delegaci
ja veikiausia bus 

... ... pašalinta ......
Didžiosios valstybės, patenkini

mui Mussolini, ruošiasi Ethio- 
piją pašalinti iš tautų sąjun
gos susirinkimo. <

GENEVA, rūgs. 20. — Ma
žosios ir didžiosios valstybės 
susikirto klausime pašalinimo 
iš tautų sąjungos susirinkimo 
Ethiopijos delegatų, kad tuo pa
tenkinti Mussolini užgaidas.

Mussolini pranešė, kad Itali 
ja nėšių s nė vieno delegato, jei 
tautų sąjungos susirinkime bus 
leista dalyvauti Ethiopijos at
stovams. Didžiosios valstybės 
norėtų tą Mussolini užgaidą pa
tenkinti, bet tam priešinasi ma 
žosios valstybės, kurios numa
to, kad tokiame atsitikime jos 
pasidarys tik didžiųjų, valsty
bių tarnai.

Kad visgi nepripažinti’ Ethio
pijos užkariavimo ir kartu pa
tenkinti Mussolini užgaidas, 
siūloma suspenduoti Ethiopiją. 
kadangi ji nebesanti savystovė 
valstybė. Mažosios valstybės 
tam griežtai priešinasi.

Vokiečiai turi gerti 
vyną

BERLYNAS, rūgs. 20.—Na- 
ciai . įsakė vokiečiams visą šių 
savaitę girtauti. Bet jie gali 
gerti tik vynų, kad įšvartoti 
susidariusį Vokietijoje 5,000,- 
000 galionų Paremto vyno per
viršį. Tas vynas būdavo eks
portuojamas, bet užsieniui pa
liovus pirkti vokiečių vyną, da 
bar patys vokiečiai prievarta 
turi jį išgerti.

CALCTTA, rūgs. 19. — Pan 
dit Šarma, bramanų reforma
torius, jau 19 dienų badauja 
protestuodamas prieš ritualį 
gyvulių skerdimą indusų baž
nyčiose. Kalighat bažnyčioje 
kasmet būna paskerdžiama po 
50,000 gyvulių religinėms apei- 

Įgoms.

Ispanijos valdžia at
metė sindikalistų 

reikalavimus
MADRIDAS, rūgs. 20.—Sp- 

cialiistų-kon^unisVų-<respublikonų 
koalicijos valdžia atmetė sindi
kalistų pasiūlytą programų pa
skelbti visuotiną konskripcijų, 
nacionalizuoti turtų ir pramonę 
ir pagrindiniai reorganizuoti 
valdžią.

Valdžia į tokius sindikalistų 
reikalavimus atsakė, kad da
bar jos programe yra tik vie
nas punktas — laimėti perga
lę. Tik kada civilis karas bus 
baigtas ji sutiks pradėti svar
styti įvairių partijų siūlomas 
reformas.

Sindikalistai gi nors ir yra 
prisidėję prie liaudies fronto, 
bet priešindamiesi politiniam 
veikimui, patys į valdžių ne
įeina.

Socialistai atsisakė svarstyti 
sindikalistų reikalavimus ir pa
reiškė, kad tokius reikalavimus 
statantys turėtų būti skaitomi 
išdavikais.

Dar aštriau puolė sindikalis- 
tus komunistai. Jie pareiškė, 
kad valdžioje negali būti du
alizmo (sindikalistai siūlė su
daryti vyriausią gynimos tįary 
bų iš socialistų, sindikalistų ir 
kairiųjų. respublikonų, kuri tu* 
retų augščiausių galių), kad 
gali būti tik viena valdžia — 
liaudies fronto ir viena koman
da koordinavimui viso karinio 
veikimo. Kaip vieningai veikia 
priešas po vięno žmogaus ko
manda, taip vieningai turi veik
ti ir valdžia. “Disciplina yra 
musų vyriausioji pareiga. Sto
ka disciplinos yra musų prie
šas”, pareiškė komunistai.

Japonai dūksta dėl 
užmušimo japono po- 

licisto Japonijoje
TOKIO, rūgs. 20. — Japonai 

stačiai duktė dūksta dėl pasi
kartojančių chiniečių puolimų 
ant japonų ir dėl užmušimo ja
pono policisto Hankow mieste. 
Spėjama, kad armija stversis 
grieštų priemonių, piplomati 
niai rateliai mano, kad pade 
tis nors ir yra labai rimta, bet 
kad nesusipratimus dar galima 
išlyginti taikiomis derybomis.

Hankow mieste liko išsodin
ti Japonijos jurininkai.
Privertė chiniečius evakuoti.
PEIPING, rūgs. 19. — Ja 

ponijos armijos viršininkai pri
vertę viešai atsiprašyti ir pas
kui 120 chiniečių kareivių eva
kuoti chiniečių miestų Fengtai, 
nes chinietis kareivis užpuolęs 
japonų' karininko arklį ir japo
nų ligoninės patarnautojų.

Japonai sumušė amerikieti 
korespondentą, jo žmona ir sek
retorių, taipjau buvo juos ir 
sulaikę už bandymą surinkti 
žinias apie tų įvykį. Korespon
dentas ketina protestuoti Ame
rikos ambasadai.

ODESSA, Rusijoj, rūgs. 20. 
— Rusijos laivas Neva išplau- 
kė su 2,000 tonų maisto, ku* 
ris yra gabenamas Ispanijos 
lojalistams. /Maistas nupirktas 
aukomis Rusijos moterų.

Skurde pasimirė bu
vusi Austrijos prin

co meilužė
VIENNA, rūgs. 20. — Su

žinota, kad prieš kelias dienas 
dideliame skurde pasimirė Wil- 
helmina Adamovics, buvusi erz- 
hercogo Leopoldo meilužė, dėl 
kurios jis atsižadėjo sosto. Mi
rė ji sulaukusi 59 m. amžiaus 
ir jei nesusiras geradarių, bus 
palaidota beturčių kapinėse.

Už kelių metų po “Mayer- 
ling tragedijos” 1889 m., kur 
kronprincas Rudolf buvo ras
tas medžioklės namuose negy
vas su savo meiluže Mare Vet- 
serą, princasz Leopoldas, taip
jau sosto įpėdinis, įsimylėjo į 
paprastų, bet labai gražių mer
gaitę Wilhelminų Adamovics, 
tada 18 m. amžiaus, su kuria 
jis susipažino lankydamas vie
ną pulką Moravijoj. Jis pri
kalbino jų vykti į Viernių, kur 
nupirko jai gražų dvarą, ku
riame jiedu atvirai gyveno per 
porų metų.

Karalius Franz Josef nusita
rė tuos ryšius nutraukti ir 
princą Leopoldų išsiuntė į Egyp 
tų, o Wilhelminų bandė išpirk
ti. Ji nesutiko ir pranešė Leo 
poldui. Jis skubiai sugryžo į 
Vięuną, aštriai susibarė su ka 
ralium, ir atsižadėjo teisių prie 
šbstč if visų titulų. . . • •

Jiedu 1903 m. išvyko į Zu 
richą ir ten apsivedė, maždaug 
apie tų patį laikų, kada prin
co sesuo, Saksonijos princesa
Louise pabėgo su jos vaikų mo
kytoju.

Jiedu gyveno laimingai kelis 
metus, bet paskui Wilhelmina 
susirgo. Leopoldas po kiek lai
ko ją paliko ir išvykęs į Pary
žių gavo perskiras. Ji per ke
lis metus buvo silpnapročių 
prieglaudoj. Paskui liko atiduo
ta jos dviejų seserų globon. 
Joms mirus, Wilhelmina elge
tavo prie bažnyčių iki ji susir
go nuo nuolatinio badavimo.

Paskyrė naują Ispa
nijos ambasadorių

Washingtone
MADRIDAS, rūgs. 20.—Nau 

juoju Ispanijos ambasadorium 
Washingtone, vieton rezignavu
sio Calderon, liko paskirtas žy
mus socialistų vadas Fernan
do de los Rios, buvęs užsienio 
reikalų ministeris ir dabar de
kanas Madrido universiteto.

WASHINGTON, rūgs. 20.— 
Prezidento Roosevelto žmona 
kuri prieš kelias dienas susir
go ‘sunkiu šalčiu, dabar yra 
kiek geresnė, bet vis dar yra 
priversta gulėti lovoje.

DEPRESIJA
PRAĖJO TIEMS, 
KURIE NORI 
DIRBTI—

Vyrai, Moterys—šekit kas
dien NAUJIENAS. Kai tik 
pamatysit apgarsinimą — 
tuojaus važiuokit arba pa
šaukite Nelaukit ilgai, nes 
kiti užbėgs jums už akių.
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^ažėvičiuš, J*: Vasiliusv J. Da
vis1, J. Barauskas, F. Nakas, J.

A,. BajoriMienė ar

ir. J,. Bruknįs, Iš viso su smul
kiomis aukomis susidarė $24.88.

Jei per klaidą čia- nėra kurio 
nors aukotojo pavardė suminė
ta,, tai praneškite* komisijai, —• 
klMd^i BSslifi Mis. atWsyta;

M L<, BateHitfftte,
Vienftš iš ItoDlisijOŠ' rt'arilĮ.

DETROIT, MICH,.

Orgarilžacijį r'eflgftffttasf 
piknikas gerai pasiseka

iK 4»V8 $X3tfi jjieW. ;
. ».l-l ■

Detroir
to aštuoniolika lietuvių draugi
jų ir organizacijų vieningai ir 
sėkmingai veikiu, kad padėtų 
Lietuvoje demokratiją atsteigr 
tii ir išlaisvinti' politinius k#ft-- 
nins.:

O kad* tas Veikimas yra tik
rai sėkmingas, tai bus numanu 
iš bendromis jėgomis surengto 
pikniko, kurią įpyko rugpiačio 
30 d. Mary GroVe darže*.

Oras tą sekmadienį pasitaikė 
visai nekoks. Ypač' nekaip a«tf- 
rodė ryto, metą; lijo ir šalta 
buvo. Kai susirinko rengimo, 
komisija, itf darbininkai,, tai iš: 
pradžių: negalėjo nusitartai. — 
laikyti pikniką ar svetainėje 
turėti parengimą. Kaip; tik. tuo 
metu pradėjo taisytis oras<. tad. 
komisija ir darbininkai nutarė 
važiuoti į daržąv

Dėl nepalankaus oro ir pats 
piknikas teko pradėti ganai vė
lai, nes publika susirinko r pa
tį vakarą. Tenka pasakytu jog 
tokioms aplinkybėms susidėjus 
publikos susimoko) visai: nema
žai. Dar nebuvo visai vėlab o' 
gėrimų: if maisto visiškai pri
truko. žmonės draugiškai; šne
kučiavosi, o kai kurie susimetę 
į burius pradėjo dainuoti;

Iki pat vėlumos niekas ne
norėjo skirstytis,* bet kadangi 
visko pritruko, tai. nieko kito 
nebeliko daryti;

Nors išlaidos buvo nemažos* 
tačiau gryno pelno vis dėlto, li
ko apie $130. Be to, buvo dar 
aukomis surinkta $24.88. To
kiu budu iŠ viso susidarė $154.- 
88.

Kalbėtojai buvo net trys. Bū
tent, P. Grigaitis, Fred Abekas 
ir J. Stilsonas. Pirmieji du bu
vo iŠ anksto pakviesti, o drg. 
Stilsonui kaip tik tuo m&u pa
sitaikė būti Detroite, tad jis ir 
į pikniką atvyko kalbėti* Visi 
kalbėtojai atliko savo užduotis 
gerai* Be įto, ir vietos draugi ji) 
delegatai išdavė trumpus ra-, 
portus iš įvykusio Glevelandę. 
lietuvių kongreso.

Kadangi piknike sunku, yra, 
tiksliai* raportuoti, tai delegatai 
tuos savo raportus pakartos ir. 
organizacijų susirinkimuose. Po 
to bus pradėta smarkiau veik
ti.

Organizacijos, kurios dar ne^ 
ra prisidėjusios ir išrinkusios 
savo atstovų, turėtų netrukus 
tatai padaryti. Kiekviena orgaT 
nįzacija turi teisę rinkti; du at
stovus. Kadangi laikant konfe
rencijas ir susirinkimus susi
daro išlaidų, tai organizacijos 
turi prisidėti ir su, vienu dole
riu*

Konferencijos yra laikomos 
kiekvieno mėnesio ketvirtą šešr 
tadienį Lietuviu svetainėje. 
Pradžia 8 vai, vakaro. Komisi? 
jai yra. paėmusi Lietuvių svetai
nę lapkričio 29 d. Tąi bubsėk? 
madienio vakaras. Kas bus tą 
vakarą rengiama, tatai nuspręs 
konferencija. Tačiau vis dėlto 
prašome kitas, draugijas, kad 
jos tą- dieną nieko neerengtų* 

šiaip ar taip, mes visi, kur 
riems laisvas žodis, susirinkit 
mų ir spaudos žodžio laisvė bei 
demokratijos principai yra 
brangus, turime stoti į- darbą;

šia. proga, tariame ačiū Kru- 
pinskams už daržą. Juo labiau, 
kad jie per, pusę sumažino.nuo
mą. Ačiū aukų rinkėjams, bū
tent: B. Keblaitienei, Augustui' 
Levuliui, D. Tvaskienei, E. Ą% 
Petraitienei; it dar, dvidni, kbf 
rių pavardžių, neturiu užsirft? 
šęs. žinoma, didelis if vi
siems tiems, kurie prisidėjo su 
aukomis, štai čia paduodu są** 
rasą, tų; kurie aukojo po vieną 
dolerį bei po 50 centų.-

Po dęlęrį aukojo; J, Valiu
kas,. Jj Vilkas# P. Urbohtas, Ę. 
Jočioniš, P. Sadula ir J. Siti- 
kus;. po. 50 centų.- aukojai: A.

Rockford, III.
Re;

, „f, I 4 ■ ■■■■’

Per “Labor Day.” čia politii 
patrjukšr 

“caim 
buvo surengę viename

kieriai. repUblikonai 
mayo pradėdami savo, 
pain”
miesto parke prakalbas, ir. paT 
šaudė “fajerverkus”. Kad, re- 
publikonai patriukšmavo,, tai 
nieko naujo, bet kaip vietinis 
republikonų dienraštis Rockford 
Register - Republię aprašė,. tai 
tose republikortų prakalbose 
svarbiausiu kalbėtoju buvo 
“darbininkų vadAs”,, buvęs liti; 
nois angliakasių prezidentas 
Prank, FarringtOn, ir jis agitąT 
Vo klausytojus išrinkti prezi 
identu sekančiais rinkimais re 
publikoną Landon kaip “dar
bininkų dtaugą”;. ir kad Lan
dūno išrinkimas prezidentu at
neš datbininkams gerbūvį. O 
prezidentas Rooševeltas tūi. 
esą, paprastas “me.dleris”, kuris 
kišasi į vidujinius darbininkų 
reikalūs, ir esąs “demagogas”. 
6“ “demagogas” todėl, kad be- 
Veik visos tiesos išleistos de
mokratų ' partijos (practically 
every law enacted by the De^ 
jnocratic pąrty). buvo paskelb
tos “nekpnstioipnąliškomis” 
(Tas “darbininką, vadas”, ma 
ityt, nežino, kad tiesas; išleidžia 
ne< kokia, partija, bot kongre 
sas). Ir kad. kaip keturi mė 
tai atgal padėtis būvoį taip/ir 
šiandie esą, nieko geresnio, dar
bininkams nėra padaryta. To*- 
dėl, kad darbininką reikalai 
(butų “geriau aprūpinti”, rei
kia išrinkti prezidentu Landon

Tai šitaip tas “darbininką 
vadas” (taip, republikonų laik-. 
rastis jį" vadino) nuvažiavęs 
pas republikonus nukalbėjo 
Nėra abejonės, kad jis nūo re
publikonų gerai gavo į kišenę., 
Bet darbininkams su tokiais 
“Vadais’? reikėtų apsižiurėt, ir 
patyrus, kas. jie per vieni, vyti 
jūos kūogreičiaųsiai laukan iš 
saVo.tarpo.

Pagaliau, reikia pastebėti ir 
tas keistas dalykas, kad miv.ų 
miesto majoras Henry Bloom, 
kūris yra išrinktas progresyvių 
'tikiėtu*,- nuėjo republikonams 
pagčlbėti' pradėti “cSmpajgn” 
ir pristatė kalbėti “darbininkų 
Vadą“. O gal’jis apsiriko?

ŽINIOS K LLA.S.A.

Atsitraukime iš Lietuvos 
gimusius Amerikoje 

jaunuolius

1M4:; metų- mu’sųy Jungtinių1 
r tie#Valstybių (Amerikoje), 

kprje neturi Amerikos užsienių-, 
pasų ir; kufdę’ skalfoihi vien; tilį 
Lietuvos gyventojais neįsiregis
travusiais į Amerikos piliečius 
in mokančius tam tikrą paskir
tą svetimšalio mokestį. O. mes 
gerai žinome, kad prieš karą ir 
daugiausia jau po karui, kada 
tik atsidarė laivųf susisiekimas 
su Europos uostais, daug Lie
tuvių! grįžo į Lietuvą, parsive
dė* Amerikoje gimusius vaikus, 
iiteie; jau dabar’ priaugę stoti* 
KaTinėn prievolėm

Lietuvių Laivakorčių' Agentų1 
Sąjunga, Ine., labai patartų, 
kad. Amerikoje pasilikę giminės 
tuos jaunuolius, vyrukus iš 
Lietuvos, ątįtraųktųi į Ameriką. 
Mes manome, jog tai nebūtų 
nuostųOlinga Lietuvon valsty
bei, ir butų naudinga Amerikos 
lietuviams, kad iš Lietuvos dau
giau jaunimo atvažiuotų pašto* 
viam gyvenimui, kuriam tik 
yra progos iš Lietuvos išva
žiuoti’. Tokis jaunimas pas mus 
Amerikoje labai; reikalingas: ir 
visais: atžvilgiais naudingas. 
Amerikoje gimusiems ir tarna- 
vusiefns* Lietuvos kariuomenė
je jau įvažiuoti į. Jiungtinės 
Amerikos Valstybės, bei gauti 
Amerikos pasą nebegalima. Tai 
kol dar yra-i proga# Amerikoje 
gimusieji, o dabar gyvenantys 
Lietuvoje, bei Amerikoje gyve
nantys giminės turėtų pasirū
pinti gauti reikalingus doku- 
mentūs ir laivakortes, kad ga
lėtų atvažiuoti į savo gimimo 
šalį ir. tarp lietuvių darbuotis.

LietųVhį Laivakorčių, Agentų 
Sąjunga Amerikoje*

Rusijoje suimtas tie-

Anglų laikraščiai, kurie yra 
atėję į Kauną, plačiai rašo apie 
Sovietų karo attachė Londone 
generolo “Vitovta Kazimiri- 
vich” Putuos suareštavimą.

Pasirodo, kad Pulpą suėmė, 
buvusiam Trockio leibsargybi- 
niūi; Dreisėriui jį įskundus, 
kreiseris, kuris buvo sušaudy
tas šiomis dienomis, tvirtinęs, 
kad Putna neva atšimetęs nuo 
trockininkų, kad galėtų išlaiky
ti savo vietą raudonojoje armi
joje, bet ir toliau varęs “tero
ristinę veiklą’’ ir palaikęs kon
taktą su Trockiu.

Tuo tarpu Smirnovas, kuris 
irgi buvo sušaudytas šiomis die
nomis, paneigęs Dreiserio paro
dymus. Bet kiti trys kaltina
mieji, kurie irgi buvo sušaudy
ti, — Pikelis (irgi lietuvis?), 
Reingoldas ir Bakajevas, — pa
tvirtina Dreiserio parodymus.

E v e n i m g S t a n d/a r d ra
šo, kad: gen. Putnos Suėmimas 
labai: nustebinęs. Sovietų sluok
snius Londone, ypač kad Put
na iš Londono išvykęs, visai 
normaliai — atostogų.
f Laikraštis apie patį Putną 
Skelbia šitokias smulkmenas. Jis 
yra 41: metų amžiaus. Savo ka
rinę karjerą jis pradėjo ca.ris-

Pranešimas

attachė^ 41: metų; amžiaus, ge
nerolo Vytauto Kazimirovič 
Ptltinos, žmona ir jaunate sūnūs 
Alex; - GlgęH ( A^Įrdaš ?) taip 
pat jau grįžo iš Eondbno per 
jperlyną ir Varšuvą. į Maskvą. 
Rutnieilė buvo gavus i£ Mask
vos. žinią, kad jos vyras ten 
susirgęs ir ji su sūnumi turin
ti tuojau atvažiuoti. Varšuvos 
geležinkelio, stotyje su ja susi
tiko D-a i 1 y E x p r e s s kores
pondentas ir
jos vyras suimtas. Vargšė mo
teris išblyškus ir sušukus:

-r- Tai. negali būti itjesa,. tai 
negalimas daiktas! Negali būti! 
Mano vyras buvo iššauktas pra
nešti apie kai kuriuos karinius 
reikalus.

Ji atrodžius norinti pati save 
įtikinti. Paklausia, dėl ko ne-

i su

tiniame režime. Jis dalyvavo 
lenkų Sovietų kare 191;9 itf 1920 
metais. Jis buvo paskirtą^ So' 
vietų karo Attachė Londono 
1934 metais. Prieš tai jis buvo 
Sovietų karo attachė Suomijo
je, Vokiėtijoje iT Japonijoje if 
kurį laiką- buvo buvęs Tolimųjų; 
Rytų raudonosids armijos šta
bo viršininkas.

Piįthą lietuvis
šiomis dienomis buvo praneš

ta, kad ryšium su troekistų— 
zinovjoviečių bylia; suimtas auk
štas, raudonosios? armijos kari
ninkas.; brigados vadas-kombri- 
gas Putna.
. Mažai (kas žino, kad Putna.
— lietuvis. Bet Kaune yra daug 
buvusiij rygiečių, kurie gerai 
Putną pažįsta^ ;iš prieškarinių 
laikų. Tada P^nJa buvęs simpa4yažiav0 iŠ Londono kartu 
tingas jaunas žmogus ir akty
vus lietuvių visuomenės veikė
jas. Putna pasižymėjo ypač 
kaipo Rygos liętuvių' teatro 
darbuotoj as. Jis dalyvavo “Kan
klių” vaidintojų trupėj, kuriai 
vadovavo J. Linartas, o daly
viais buvo daugelis dabar auk
štas vietas užimančių asmenų. 
Putna daugiausiai pasižymėjo 
kaipo geras dekoratorius, pieš
davo dekoracijas ir sustatinedar 
vo jas vaidinimų metu.

Karo metu Putna buvo kari
ninku rusų; kariuomenėj,

Raudonojoj armijoj Putna pa
daręs didelę karjerą. Ypač pa? 
ši žymėj o Putna Sovietų-—Lenkų 
kare, kada jis vadovavo raudo-, 
najai divizijai. Vėliau Putna bu
vo Sovietų karo atašė tokiuose 
žymiuose centruose, kaip Tokio, 
Berlynas ir Londonas.
Paslaptingas gen. Putes žmo

nos suėmimas 
.. ' • ■' ■ 

: šiomis dienomis staiga, iš 
Londono , iššaukto į NfkskVą. ir. 
ryšium su sąmokslu prieš Sta? 
liną suimto buv. Sovietų Sąjun
gos ambasados Londone karo

pasakė jai, kad

savo vyru* atsakė:
— Vyras išvyko labai pasku

bomis. Mūms moterims papras
tai nieko nesakoma apie kari
nius reikalus. Generolas turėjo 
išvykti tuojau pat.

Putnienė aitrodžitttei susiner
vinus; TūO tarpu jai atnešė te
legramą. drebėdama jį ją pa
ėmus,. atidarius ir greit per
skaičius. Po to. veb išbalus kaip 
lavonas, ėmus krimstis apatinę 
lupą, suglamžius telegramą ir 
įsigrūdus ją' į rankinuką.

Mrs. Anelia K., Jarusz 
> .Physįcal Therąpy 

and Midwife 
^$30: Si. Western 

Avė., 2nd floor
1 Hemločk 925?

Patarnauja prie 
s gimdymo namuo

se, ar ligoninėse, 
if. d ii 6du mąssage 
Įęlectric treą.t- 
lirient ir magnė- 

tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat ar i- 

‘ <mai dovanai.

Pirmadienis, rūgs. 21, 1936
— Nieko nebegaliu daugiau 

pasakyti: Ta telegrama iš' Ma
tarusskvoš. Reikia važiuoti, 

ji, taTtum perkūno trenkta.
Paskui pasišaukus savo sūnų* 

ir dingus traukinyje. Iš* Londo
no jii išsivežus 7 valizas, o-Var
šuvoje teturėjus jau tik vieną. 
Pakeliui, Berlyne Sovietų- Są
jungos ambasados tarnautojai 
pasitikę ją stotyje ir liepę pa
likti visą savo bagažą. Putnie- 
nė neišdrįsus nepaklausyti.

r — Valgysim, ale nei visi.
; čigonas pastebi:
į — tai tu nenori valgyti!

11 . .................... ifi

DOS-rlsii 

758 Wert IlSlh St
Cor. of 35th and Halsted Ste, 

Ofisovalandos nuo* 1>8? nuo 6:30*8:30 
t Nedaliomis pagal, sutarti.. J 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107“

r:

JUOKAI
Čigonas atsilankė pas ukinin-. 

ką. šeimininkė, nesulaukdama 
jį išeisiant, sako:

— Tai jau dabar valgysim.
; Gaspadorius atsiliepia:

Ofiso Tel.
Englewęod. 7151 -

DR; G. Ji TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN.

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

ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro*
■m mm..... ..  II .jftiMAiAiii iiwu

Rez. Tek
Radcliffe 1191'

ŠAVKIT

GALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos į jūsų namus ir -suteiks 
DYKAI apskaičiavimų dėl namų 
apšildymo, reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomų. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. H* A. ŽEMA PALŪKANŲ 
1 KAINA— ' —

ADVOKATAI
K. P. eiJGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

mž-h^e
GYDYTOJAS Iti CHIRURGASA Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez* 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

■■■»,. . ................................................................ ...... ...i ... . . . .«■*!■

d Tel; Office Wentworth\ 6330
Rez. Hyde Bark 3895 (

Dr. Sušauna Slakis

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

»|||» lT W l           iii    —iy-■ »fi». ■Įf ihiii IMI          IIĮ   I|<b ■lĮin

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

vąk.. Nedelioj pagal sutarimų.
T Ofiso Tel.: Boulėvard 7&Ž&. 
1 Namų. Tel.: Prospect 1930.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Bonlevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVE1 __ 

Refu. 6515. So. Rockwejl St, 
Telephone: Republic 9728

■ «       il» .1 I.  I i—i-. I. i ■ <■*» I

KE. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgęporto ofisas.:

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

po piet, Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510*■

Universal Plumbing 
& Heatiiig Supply Go. 

Not Ine.
10 West 18th St.
j vakarus nuo State St.

Atdara vakarais iki 7 vai, Nede- 
.* Iromis iki, 1 yal. dįeną.

' ? l ■. ■V»|^|I| >ii,i|ivi...rW«F"*.!»t.i”Miii. „.■^lyi.j į,, ■■,„„„W||| ,1, j II ■ .  -r— — ■Į.— r    -  

Direktoriai

AVENUB

A. A. SUKIS
. ADVOKATAS '

111 W. Washingfon St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
’ Ofiso Tel. Cehtra! 4490

! ;. ^■lįiįmiįiiĮ

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

■» ............

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4157 ARCHER AYENŲE 
Telefonas Virginia 0036“

Ofiso valandos nuo. 2—4 ir nuo < 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį

Pitone Boulevara 7042“

DENTlSTAS
,4645 So. Ashland Avė.

ąrti. 47th Street 
Valandos ntio 9 iki 8 vakaro.

I Seredoj pagal sutarti.
-jĮ—iriii"—'i ■ * ihhui   ■-■■i* t îi »" m p1

Kiti Lietuviai Daktarai. ....
Tek Bonlevard 5914 Dieną; ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. N A1KELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija* 
3335 So. Halsted St

, CHICAGO. ill 
4*. '"T*-

; Lietuvos laikraščiuose paste
bėjome, jog šį rudenį nuo rug
sėjo* 1- di ligi spalio 14‘ d. bus 
imami- į kariuomenę vyrai gi
mę 1915 m.- Taipgi sykiu ir vy
rai: gimę tarpe 1897 ir 1914 
metų# jei jie dar iŠ viso nėra 
stoję karines priėvąlos atlikti, 
t: y. neįskaityti j atsargą, nau
jokų rezervą ar apsaugą. Ry
šium su naujuoju karinės prie
volės įstatymu (215 str. Vyr. 
žin. 91 Nr.)- turės stoti ne tik 
Lietuvos piliečiai, bet ir Lietu
vos. gyventojai# neturintieji jb- 
kios; pilietybės (nei Lietuvos, 
nei bet kurios kitos valstybės), 
f Šią ‘pastarą kategoriją įeina 
visi vyfai1 ginię tarp 189^ ir

: Pranešu, kad Lietuvių Laiva* 
korčių Agentų. Sąjungos Ame
rikoje, Ine., devintas metinis 
susivažiavimas bus 1936 m: 
rugsėjo 22-rą dieną, Vienybės 
'salėje, 193 Grand; Street; Brook- 
lyn, N; Y. Pradžia 10 valandą 
ryte* Viši nariai kviečiami da
lyvauti, kad ofičiališkai apkali 
bėti, pasitarti apie bendrą biz- 
nį ir nustaty ti i Ekskursijas j 
Lietuvą 1937 metams.

Josėph Ambraziejus, 
pirmininkas.

\HEHKSj)EW4t
a }■ F ! C e z

fVIStJOMET ŽEMOS KAINOS | 
X-RAY

! VaL: 8:30 iki 8:80 v. vak.
' '/TEU EĮARRIS' :0751.;

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

~-r

tiri1 r

j 8319 Lituanica Avenue .

I OZOLF
» 1646 We$t 46tli. Street Phones Boulėvard 5208-841$

S. M SKUDAS 
f 18, West įath Street Phone Monro* 8877

■ ' ■ EŽERSKIS IR SŪNŪS
Į! 10734 S. Michigan Aye. TėJ< Pullman 5703

E
42-44 East W8th St. Tel. Pujlmąm 127.0. arba Ganai 2515

L.. '_____ >   _______ __ —_ ’ ■ u ■ -- —___________ ;     

J. F. RADŽIUS
-| 668; West 18th Street. Phone Ganai 6174
’  -------------------- į— ..........................................        .

■n ........... ■■■■■■......................      ■ —■  VI    I  .................... . " IIJ IJI ■

E ' A„ PEMUS .. ' ,
| 1416 Souti 40th. tiourf Cjcėrp Phone, Cicero 2109
h J- I. .1 ... —■u—J. I, i. ■■•■■n',- IU ^.^i.l ■ u. I I ■ .11.1. ' ’ ' '

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

...............-r■■■'«?»■ fį i** m

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias VišO'sO Miesto“ Daly^fe,

|ŲI1I.UI»I* FJ.t<M>į<"l —— ....................... .................. ................ .. ................. ................... . ...........■"    

A. .
8307 Litusnica- Avenue Phone BoUlėVard: 4189

, i ■■■■"■■ ■■■..................  m ■■■■■■■■...........■■■■■■■ . ............ ............................................................................................................. ... .,i. i. .. MmiĮ .

LACHAWZ ir SUNŪS J
2314 West 23rd Plące Phones Ganai 2515—Cicero 5927, 

, •/ ... . '••• * . v « <r . < - . - z.. . - .
■■RIUI ■■ ■*!■ ĮIĮĮ HI^IIIIĮ IIIBI m I I  I ■■ III in.ll .......... |   I  

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

I. 1 ' •" 'Hll '................... ........................................................... | 1| )ll III į   III I, I. 1,1,1 .1111 H H III , .

S; C. LACHAVICZ

i AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTf 
YARdS 1741—1742

/ .<j..' Fy EUM ‘ '

sp/mažbška
______ Phone Yards ll$j^

J. LIULEVIČIUS : •
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

1

,K

PHYŠICIAN-SURGEON 
Office 4070 Areher Avetiue 

Tel. Virginia 1116.
Valandos: 1—3į 7^—8:30 p. p.

Office & residence. 2519 W*.43iil SL 
Tek Lafayette 3051

’ Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.
t Kasdien# išskyrus seredy. 

Sekmadienį susitarus,

Rez. 6609 SO. ARTEŠIAN AVĖ. 
Tek Prospeet 3403

Dr. A. J.Shimku8
GYDYTOJAS, ir CHIRURGAI 

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

. madieniais susitarus,
OFISAS .

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 994S.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvėj 
756 Westi 35U1 St, 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12.. vai. dienos

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių, Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South. Ashland A v.
Phone Boulėvard 7589

GYDYTOJAI IR DENTISTĄU 
Amerikos Lietuvių, Daktarų

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

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

Tel, Seeley. 7330;
Namų telefonas. Brunswick. 0597

M—— I I II I l« ...... .nu

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS' 

Valandos, nuo 2 iki 4.ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki* 12: 

3343, South Ęalsted St*
Tėl. Boulėvard 1401

KITATAUČIAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas. per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir. chroniškas ligas 
vyrų, moterų it vaikų pagal nau
jausius metodus; X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
» Ofisas it Laboratorija:.
1034 W. 18th-St;, netoli : Morgan St.

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

Tėl. CanaL 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 675$ ar Central 7464

i Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland. Avė,
2?ros lubos

! GHICAGO,* ILL.
OFISO VALANDOS:;

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994'
Dr. Maurice Kahir
4631 SOUTH ASHLAND. AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409 i

Ofiso Tel. Dorehester 5194: 
Rez. Tet Dfexel 9191

DR. A; A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moterišką, Vyrišky, Vaiky ir- visų 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10-12, 
dieną*



NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Namai Žemė
Rašo V. B. Ambrose

Prie žemdirbystės

Mainai

Gavo daug atsišaukimų

Ruošia bokso turnamentą

Budrik’s Furniture Mari

$49.00Tel, LaFayette 3873

FIOOR

NAUJAI PERTVARKYTA
Gražus Angliniai PečiaiPETKUS J.G.A. STORE
Gasiniai Pečiai

Grosernė-Bučernė
Elektrikiniai RefrigeratoriaiGrand Opening Išpardavimas ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK, Ine

$1.85
- 970

950 
$1.39

36 col. per 6 pėd. 
visų spalvų, pil
nai su roliukėm.

WCFL Nedėlioję gražus programas 7 vai. vak 
WAAF Panedėlį ir Pėtnyčioj 5 vai. vak. 
WHFG Ketvirtadienį 8 vai. vak.

NATHAN
KANTER

suprasti, 
gyventų 

tokią pat 
sumokėtų

LANGŲ 
Užlaidos

Pirmadienis, rūgs. 21, 1936

Visi Telefonai YARDS 0801 
VIENINTELIS DISTBIBUT0RI8

Veiklumas lietuvių 
tarpe pakilo

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS ANT RA 
KANDŲ PARLOR SETŲ, M ATRAŠŲ, 

STALŲ, VILNONIŲ BLANKETŲ, 
KARPETŲ.

Autorizuotas Dealeris Nu-Enamel, #Jewel, Wallhide, 
Pratt & Lambert & Old English Products 

VELTUI PRISTATYMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais

Decorators 
VARNIŠO 

REMUVERIS
85C Gal

Didesnis patogumas 
sutaupą gyvenant 
nuosavam name

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)

geriausia laikraštyje; misa* 
kant aiškiai ką tuTiir ant ko 
pageidaujama išmainyti.

Be abejo, praktiškiausia yra 
panašus pageidavimas pavesti 
“real estate” agentūrai, kuria 
turima pasitikėjimas, kad bus 
suteiktas sąžiningas patarna
vimas. Juk tos įstaigos tam ir 
yra, kad tarpininkauti nuosa
vybes norintiems susirasti.

Tiesa, šis patarnavimas rei
kalauja atlyginimo, vienok 
turint nuosavybę, iš kurios ne
gaunama pasitenkinimo, irgi 
nėra pelninga, o antra, kol 
nebus suteiktas patarnavimas 
vedantis prie galutinos trans
akcijos, savininkui nieko ne- 
prekiuoja. Pasitaiko gana tan
kiai taip, kad agentūra pride-

pinigus 
tai čia jau 
primityvio 
—mainyti. 
Mainai pas 
yra nužiūrimi lyg ir neetiška 
praktika ir jų bijomasi. Gal 
būt bijomasi dėlto, kad kiek
vienas savą nuosavybę labiau 
įvertina arba labiau ją myli. 
Vienok, kuomet jos negalima 
sunaudoti savo pilnam pasiten 
kinimui, tai kodėl nebandyti 
susirasti kas nors labiau pa
geidaujamas? Skaitytojas pa
klaus — kaip susirasti?

Yra daugelis priemonių: 
Nereikia bijotis savo pageida
vimus paskelbti viešai, ba gal 
kas nors jau seniai laukia pa- 
našiaus pasiulijimo. Skelbti

Didelė sutaupą pasidaro iš 
smulkių pataisymų, kurie ga
na tankiai reikalingi prie bile 
namo. Tokius smulkius patai
symus gali padarytį pats na
mo savininkas, be samdytos 
pagelbos, ir tokiu budu turėti 
nemažą sutaupą kiekviename 
atsitikime, kada taisymai pri
puola. Taipgi, kas mėgsta gė
les ir daržoves, turėdami bis- 
kutį žemės prie namo, gali 
smagiai praleisti liuoslaikį ir 
naudos turėti iš savo pastan-

dą kelis kartus daugiau ver- 
čios pastangų, negu už savo 
darbą gauna. • —W. V. M.

MALEVOS 
Išpardavimas!

DIAMOND QUICK-DRYING SPAR VARNISH, $’|b()0 
galionas .............. ....... ........ ................... ...........
WHITE COLD WATER PAINT, 25 sv. maišelis 890
BELLW00D FLAT PAINT .... ..................... gal. $1.29
PORGH AND FLOOR PAINT .........   gal. $1.95

ši nauja kriptis pasireiškia, 
suprantama, kaipo paseka de
presijos. Kas dar šiek tiek pi
nigų turi ir turi nuolatinį dar
bą mieste ar priemiesty,' nors 
ir nedaug uždirbdamas, apsi- 
skaitliuoja, kad savo sutaupąs 
įmokėjęs, vėliau mažomis mė
nesinėmis ratomis, kaip ir 
nuomą už butą, visgi kuomet 
nors išsimokės ir taps laisvas 
“ūkininkas”— savininkas. O 
tokioje ukėje gyvendamas ir 
dirbtuvėje dirbdamas turės 
pakankamai liuoso laiko ir 
“ūkininkavimui,” kad galėtų 
su šeimynos pagelba užsiau
ginti pakankamai daržovių, 
vaisių, uogų, vištom ir kito
kiem paukščiam bei gyvuliam 
maisto. Tokiu budu žmogus, 
pasigamindamas didesnę dalį 
maisto produktų, jaučiasi dik- 
čiai apsaugotas laike bedarbės 
ar ligos.

Kuomet pas žmones gatavų 
pinigų šiais laikais stoka, o 
daugeliui susideda gyvenimo 
aplinkybės taip, kad būtinai 
reikia įsigyti kitokio pobūdžio 
nuosavybė, negu ta, kuri jau 
turima, o turimos už gatavus 

parduoti negalima, 
prisieina ieškoti 
budo pakeitimo 
Ir kodėl gi ne? 

daugelį žmonių

Laimėtojams bus skiriamos 
dovanos, būtent $25 vertės dra 
bužių. Be to, laimėtojams bus 
įteiktos auksinės ir sidabrinės

Senaisiais laikais visi buvo 
pratę stengtis iš darbo susi
taupyti didesnę sumą pinigų, 
kad vėliau galėjus įsigyti di
desnę nuosavybę, biznį arba 
investuoti sutaupytus pinigus 
nuošimčiams. Depresija, kaip 
minėjau, pakreipė žmonėse ir 
gyvenimo planus; dabar jau 
bandoma labai apgalvotai, 
planingai * darbu ir taupumu 
kurti ateities siekius. Ir, gali
ma numatyti, kad tie žmonės 
neapsigaus. Laikui bėgant, rū
pestingai savo ukius tvarky
dami, jie ne tik ekonomiškai 
palengvins savo šeimos būvį, 
ne tik apsaugos sveikatą gau
dami naminį, šviežią maistą, 
bet sutvarkę ir išdirbę savo 
ukius pakels jų parduodamą
ją vertę. Aišku, tokių ūkinin
kų visa ateitis ir pasisekimas 
priklausys nuo jų pačių darb
štumo

Lengva yra suprasti, kad 
namo savininkas, kuris perka 
namą išrendavojimui kitiems, 
nustato rendų kainas, kad pel
nas butų užtikrintas. Norma- 
liškais rinkos laikais 
tai yra skaitliuoįama

Pereitą savaitę “Naujienose” 
tilpo garsinimas p. Z. S. Mic- 
kevice and Co., 6816 So. West- 
ern Avė., kuriame buvo pa
sakyta, kad jo firma turi pas
koloms pinigų už keturis ir 
pusę nuošimčių ant pirmų 
morgičių. p. Mickevice pasa
kojo, kad jis gavo daug atsi
šaukimų į tą garsinimą ir 
yra patenkintas gautais resul- 
tatais.

Pirmus du vakarus bus kum 
štinės išskirimui (eleimination) 
ir prasidės 7 valandą, o svar
biosios čempionų kumštinės 
įvyks spalių mėnesio 2 dieną 
ir prasidės 8 valandą vakare. ] pirštinės

CRYSTAL WHITE
Klejonkią varnišas. Ilgai tvėriau 
tis. Išdžiūsta per 4 valandas kie 
tai. Kvorta O Am

GRAHAM’S IŠLAUKINE
NAMŲ MALEVA 

Ištverminga, ekonomiška; 18 spal
vą ir balta <4 QE
Už galioną  .............. * ■

Red Label All-Spar 
4-VALANDŲ 

VARNIŠAS 
Galionas *1.49

Hoover Dulkių Vąlitojai 
perdirbti po................... ........
Oil Burners su 2 burneriais

sumanumo.
—W. V. M-us

statybos leidimų buvo išduo
ta 2,277 sumoje $5,061,426.00, 
kuomet pereitais metais taip
gi rugpiučio mėnesy leidimų 
buvo išduota tik 1748 sumoje 
$3,555,634.00. DidMuma tų 
skaitlinių pateko residencijos 
namams ir atremontavimui 
senesnhj namų. Tas parodo 
apie 2 milionu dolerių paki
limą nekilnojamo turto bizny
je. Tai yra teigiami daviniai, 
kuriais verta susidomėti kiek
vienam.

Illinois valstijoje staty 
ba pakilo rugpiučio 

mėnesy.

Mažos Radios 1937 
model po ......................................
6 tūbų Philco, General Electric.
RCA Victor radios po..............
Zenith Radios gražiuose 
kabinetuose po..........................
Victor combinacija 
verta $100.00 už........................
Skalbiamos Mašinos 
naujos po ...................................
Prosinamos Mašinos

Dabar galima gauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South HalHted Street

Tai bent pagavo! Paveikslas vaizduoja lydeką, sugautą 
viename iš Chicagos prūdų, kai rugsėjo 12 dieną tuose prū
duose atsidarė žuvavimo sezonas, žuvautojams už sugavimą 
didžiausių žuvų yra skiriami prizai. Už sugavimą Black Bass 
pirmas prizas $15, antras — $10, trečias $5. Už sugavimą di
džiausios lydekos pirmas prizas $15, antras*— $10, trečias — 
$5. Už sugavimą kitų rųšių didžiausių žuvų bus dalinami pri
zai taipgi. Lietuvių yra gerų žvejų. Vertėtų ir jiems pamėginti 
giliukis ir išbandyti gudrumas žvejojime Chicagos parkų prū
duose.

Bellwood
MAIŠYTA MALEVA 

Balta ir spalvota

Galionas .... 95c

Ruošiamas didžiulis bokso 
turnamentas. fPTurnamente ga
lės dalyvauti visi apielinkės 
vaikinai. Jie bus paskirstyti į 
devynias klases sulig jų svo
riu*. Turnamentas įvyks Cornell 
Sųuare parke, prie So. Wood 
ir 51 gatvių, rugsėjo 30 die
nos vakare ir spalių mėnesio 
1 ir 2 dienos vakarais.

Turnamentas yra ruošiamas 
vadovaujant p. Charles A. Putz 
ler ir jo padėjėjams Jule Mi- 
laskey ir Stanley ftaproezak.

Palyginus garsinimus “Nau
jienose”, kiek jų būdavo me
tai laiko atgal ir kiek dabar 
yra, matyti didelis pakilimas 
veiklumo lietuvių tarpe ne
kilnojamo turto reikaluose. 
Tiesa, seniau būdavo daug 
daugiau agentų ir brokerių, 
negu jų randasi dabartiniu 
laiku, tačiau tie, jų, kurie 
yra pasilikę savo biznyje, 
pradeda rodyti didesnį veik
lumą, negu metai atgal. Tas 
veiklumas, be abejonės, duoda 
teigiamų resultatų tiems agen
tams ir brokeriams, kurie 
garsinasi Naujienose.

GRABAM & SONS, Ine.
“Malevų ir Sieną Popieriaus Krautuve”

1821 W. 35th St. 1638 W. 79th St.
Tel. Radcliffe 3886

Sprendžiant iš Chicagos 
priemiesčiuose einančios sta
tybos per paskutinius du metu 
pasirodo, kad žmonės nejuo
kais pradėjo rūpintis žem
dirbyste, nes minėtu laiko
tarpiu vos už Chicagos ribų 
pastatyta virš dviejų šimtų na
mų su “ukemis*’ susidedančio
mis nuo pusės iki penkių ak
rų žemės. Be “ūkių”, t. y. tik 
ant reguliarių lotų statomų 
namų skaičius yra daug ma
žesnis. Tų ūkių kainos pada
roma gana prieinamos— nuo 
pustrečio iki septynių tūkstan
čių dolerių su visais įrengi
mais, kaip tai gyvenamo na
mo, garažo, tvarto, vištininko, 
aptverto tvora; be to, žemė, 
šulinys ir tt. Reiškia, žmogus 
nusipirkęs tokį ūkį tuojau ga
li pradėti ūkininkauti be to
limesnių prisirengimų. Ir, sa
koma, kad tuos ukius išperka 
pirma, negu jas spėja pabuda- 
voti.

EKONOMIŠKA 
NAMŲ MALEVA 

Balta ir spalvotos 

Galionas 51.49

Laike pereito rugpiučio mė
nesio Illinois valstijoje staty
ba naujų namų pagyvenimams 
ir komercinių žymiai pralen
kė pereitų metų rugpiučio mė
nesio rekordus.

Per tą vieną mėnesį viso

SIENŲ POPIERIUS
Daug naują pavyzdžių ir spalvų—25c 
vertės. Spccialė kaina 4 A a 
Rolelis ................................ . I UG
SIENŲ POPIERIAI NUKERPAMI 
______ '_____ DYKAI!

papras- 
njio 6 
iš gau

tų rendų, kurias sumoka gy
ventojai.

Taipgi nesunku 
kad jeigu _žmogus 
nuosavame name ir 
rendą kas mėnuo 
pats sau, kokią pirmiau mo
kėdavo kitam namo savinin
kui, tai pelno dalis pasiliktų 
jam pačiam ir po keleto metų 
tas namas taptų pilnai išmo
kėtas. Prie to, dar galima įsi
vaizduoti kokį didelį patogu
mą žmogus gali turėti gyven
damas nuosavame name.

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios 

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal...... ....................
Spečialė maleva, 16 spalvų, gal...... ..... ..............
Varnish remover, gal.............................................
Grynas baltas enamcl, gal.....................................

ir brangiau.
Sieloms popiera, roleris ......... .............................

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

Daugelis vyrukų, kurie daly 
vaus šiame konteste, jau yra 
pasižymėję gabumais kaip bok 
sininkai.

Besiartinančiam turnamentui 
jau dabar kontestantai trėni 
ruojami.

Vaikinai norintys stoti į tu‘r- 
namentą turi pranešti anie tai 
į Cornell Sųuare, 5000 South 
Wood Street ne vėliau, kaip iki 
vidurnakčio ateinančio šešta
dienio, rugsėjo 26 dienos. Bus 
priimami gyvenantys apielin 
kėj, kurios ribos yra 43 gatvė 
iki 59 gatvės pietų pusėj ir 
Wentworth iki Kedzie avenue 
nuo rytų į vakarus.

Už dalyvavimą konteste mo
kėti nereikės, bet dalyviai tu
rės atvažiuoti ir parvažiuoti sa
vo lėšomis.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

i’Ž 'Sįj! VIENU METU SENUMU.

3347-49 SO. HALSTED STREET

$9.95

KETV., PENKT. IR ŠEŠTADIENĮ, 

Rugsėjo-Sept. 24,25 ir 26 dd 
10742 SO. MICHIGAN AVENUE 

Kur kokybė tvarko... Mes pristatome 
MUSŲ OBALSIS YRA TOKS: 
GERIAUSIS YRA PIGIAUSIS

Šio išpardavimo laiku atdara iki 9 vai. kas vakarą.

• Y M l $• , W M i V, • » S
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama $8.00
Pusei mėtą 4.00
Trims mėnesiams ____.....____  2.00
Dviem mėnesiams ........._____  1.50
Vienam mėnesiui ...... . .75

Chicagoj per išnešiotojus: ,
Viena kopija ••••■•■••••••■•••■••••••••■•••Ne 8c 
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams   ..... ... 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui   ............. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto) ,

. $8.00 

.... 4.00 

.... 2.50

Metams •aaaaaaaa^ae*««»«l 

Pusei metų .......... 
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartų su užsakymu. ,

Balsas iš Lietuvos

Nuo to laiko iki naujos by-1 
los Maskvoje juodu sėdėjo ka
lėjime. Taigi teismas pripaži
no, kad juodu neužmušė Kiro* 
vo ir aišku, kad,-sėdėdami ka
lėjime, juodu negalėjo daryti 
jokių pasikėsinimų nei prieš 
Staliną, nei prieš ką kitą. O 
betgi Šukys rėkia, kad tuos 
“pasiutusius gaivalus” reikėję 
sunaikinti!

Šukienės balsas
Tokį pat žiaurų ir isterišką' 

pareiškimą padarė ir Šukienė.- 
Ji rašo, kad tuoj po kaltinimo 
akto paskelbimo buvo sušauk-; 
tas Sovietų Baltarusijos Moks-; 
lų akademijoje mitingas, kuria-; 
me oratoriai šitaip kalbėjo:

“Tie prakeikti išdavikai —■ 
trockistai—-zinovjeviečiai — 
nužudė musų brangų draugą 
Kirovą ir kėsinosi nužudyti 
kitus mųsų vadus. ‘Prakeiks
mas ant jų! Sutrinti juoš

k

kaip nuodingą gyvatę, kad 
neliktų nė/ pėdsako jų!’ — 
šaukė kalbėdami draugai. 
‘Mirtis pardavikams! Negali 

< būti jokio pasigailėjimo iš
šaukė kiti.

kalbų susirinkimas
dayikamš!’ 

f?Po
vienbalsiai priėmė rezoliuci- 

. ją, kurioje buvo pasmerkia
mi trockistai-zipovjeviečiai ir 
reikalaujama mirties baus-' 

. mes tiems pardavikams.”
Paskui, kai teismas (išnešė 

kaltina
miems, tai, anot Šukienės, buvo 
sušauktas antras mitingas, ku-‘ 
ris “vienbalsiai užgyrė teisingą 
teismo sprendimą - 
visus tuos niekšus 
tus-zinovjeviečius”. 
tame “užgyrime” dalyvavo.

Tuo tarpu net Hitleris nenu
žudė nė Thaelmann’o, nė kitų 
stambių komunistų vadų Vokie- 
rijoje. ' -

mirties sprendimą

■ sušaudyti’
— trockis- 
Ir Šukiene

Gero Vėjo, Lietuvai!
i u~4... mint

šiandie ^Naujienos” deda tik-ką gautą iš Lietuvos 
“Tautos Gynimo Komiteto” atsišaukimą. Jį išleido ūki
ninkai, kurie kovoja prieš tautininkų valdžią.

Iš atsišaukimo turinio matyt aiškiai, kad ūkininkų 
neapykanta prieš Smetonos diktatūrą neina mažyn, bet 
aštrėja. Asmuo, kuris tą dokumentą mums atsiuntė, 
praneša, kad ®s atsišaukimas buvo tik-ką atspaUsdin-! 
tas Suvalkijoje ir išdalintas ištikimiems ūkininkams, 
kad jie jį išplatintų. ., , S

Tobaus, tas pats asmuo praneša, kad Suvalkijos 
kaimuose dabar be paliovos eina areštai. Valdžia pave
dė visą galią kriminalinei policijai, kuri naktimis bala
dojasi po kaimus ir suiminėja žmones. Tik viename 
valsčiuje, kuriame gyvena atsišaukimo padavėjas, per. 
keletą , dienų buvo suimta 47 ūkininkai!

Policija suiminėja dažnai, pasiremdama piktų kai
mynų skundais. Kai ūkininkai suseka, kas apskundė, 
tai jie padega skundikų trobas. Tuomet prasideda nau
ji -areštai: policija gaudo padegėjus. Suimtuosius ji ne 
tik įmeta į kalėjimą, bet muša ir visaip kankina, vers
dama, kad jie prisipažintų.

Štai dėlko ūkininkų įnirtimas prieš valdžią tolyn 
eina vis didyn.

Tas faktas, kad Smetona sušaukė “seimą”, nepada
rė į žmones jokio įspūdžio. Niekas nieko gero iš to sei
mo nesitiki, žmonės apie jį visai ir nekalba.

Jeigu valdžia toliaus ves tokią žiaurią ' slopinimo savu dvaru, o lietuvius savais 
politiką ir neatsteigs teisėtos tvarkos, tai Lietuva gali kumečiais, n^o tada, kiai Sme- 
susilaukti pilietinio karo. Tai butų baisus dalykas. Tau- tona sulaužė savo priesaiką ir 
tfniBkų diktatūra tiesiog stato į .pavojų visą Wetuvą. valstybės konstrtucm, nuo ta-

Lietuvos Ūkininkų 
Atsišaukimas

(Atsiųsta iš Lietuvos)

Lietuvi pabuski. 
BROLIAI ŪKININKAI, KA
RIAI, ŠAULIAI IR DARBININ
KĄ!.

Smetonos valdžia yra didžiai 
nusikaltusi Lietuvai. Jos dar
bai pragaištingi tautai. Smeto
na pasisavino teises, kurios 
priklauso tik tautai. Prieš tokį 
Smetonos sauvaliavimą ir ūki
ninkų šaudymą, prieš valstybės 
iždo vogimą ir aikvojimą val
stybes pinigų tautininkų sąjun
goms mes skelbiame griežtą ko
vą. Mes dėl to kreipiamės į vi
sus Lietuvos Ūkininkus, karius, 
Šaulius ir darbininkus. Mes 
skelbiame visiems, kad nuo ta
da, kai Smetona pamynė tau
tos teises, ir Lietuvą pavertė

[Apžvalga
C0NNBCTIOUT SOCIALISTAI 

ATSIMETĖ NUO PARTIJOS

Bridgeporto mieste (Conn.), 
. kuris turi socialistinę adminis

traciją, buvo sušaukta Socialis
tų partijos valstijos konvenci
ja. Konvencija priėmė rinkimų 
platformą ir nominavo partijos 
kandidatus į gubernatorius ir. 
kitas valdiškas vietas. Paskui 
kilo klausimas, ar Connecticut 
valstijos socialistai turi priklau
syti prie nącionalio Socialistų 
partijos komiteto. Konvencija 
nutarė 52 balsais prieš 35 ne- 
priklausyifi.

Tokiu budu Gonnecticut vals
tijos socialistų organizacija nu
tarė atsimesti nuo Socialistų 
partijos. Ji pasielgė taip pat, 
kaip ir Pennsylvanijos socialis
tai. Daugumai, kuri stojo už at
simetimą nuo partijos, vadova
vo Bridgeporto mayoras McLe- 
vy (kandidatas į gubernato
rius), o mažumai — Devere; 
Allen.
Pralaimėjęs konvencijoje, De- 

vere Allen išsivedė savo šali- 
minkus j kitą svetainę ir tenai 
jie nutarė organizuoti iš naujo 
Socialistų partijos skyrių Con
necticut valstijoje.

mas juodu, matyt, visaii sode-, 
moralizavo.

štai kokį pareiškimą padare’ 
spaudoje apie Žinovjevo, Ka-į 
menevo ir k. sušaudymą Juo-| 
zas Šukys:'

“Ta galutinai suniekšejusi,

ŠUKIAI Už MIRTIES
BAUSMĘ

nupuolusi į pačias fašistinių 
t niekšysčių padugnes, grupėj 
b j aurybių, trockistų-zinovje«»! 
viečių, tų galvažudžių šąika 
tapo sunaikinta. Taip 4r rei-. 
kejo. Tiktai tokio teismo 
sprendimo darbo mases ir pa-; 
geidavo. j

“Niekšams, galvažudžiams,; 
musų brangaus draugo Kiro- 
vo užmušikams (? — 
Red.), kėsinantiems ant mu
sų darbininkų valstybės Va
dų gyvasties, kėsinantiems 
ant musų šalies ir viso pa
saulio darbininkų vado, mo
kytojo draugo Stalino gyvas
ties, kitokio sprendimo ir ./ne
galėj o būti...

“Ir tie niekšai, trockistai*- 
zinovjeviečiai drįsta pulti 
musų šalies vadus! Kur jie 
nors šešėlį pasiteisinimo ga
lėtų surasti savo niekšiš
kiems užsimojimams. Tokius 
pasiutusius gaivalus kutinai 
reikėjo sunaikinti. Proletart-’ 
nio teismo sprendimas labai' 
teisingas.” 
šita deklamacija yra ne ^ik 

/žvėriška, bet ir melaginga. Nes! 
Zinovjevas ir Kamenevas neuž
mušė Kirovo. Po Kirovo nužu-’į 
dymo (gruodžio mėnesį 1934

Norėdami pateisinti senųjų 
bolševikų sušaudymus Maskvo
je, komunistai skelbia savo laik
raščiuose “darbininkų” pareiš
kimus tuo klausimu. Amerikie
čiams bus įdomu išgirsti, kad 
už mirties bausmes stoja ir bu
vę amerikiečiai Šukiai — Juo-, 
zas Šukys ir jo žmona, Benese- 
vičiutė, kurie dabar gyvena so
vietinėje Baltgudijoje. Bolševiz-

m.), kai sovietų valdžia prade- kūrėjai, 
jo medžioklę ant opozicionierių, 
tai ir juodu buvo suimti, ir bu
vo teisiami. Bet teismas nera
do, kad juodu dalyvavę to ko
misaro nužudyme. Visa, z kuo 
teismas pripažino Zinovjevą ir, 
Kamenevą “nusidėjusius”, tai 
— kad jų idėjos galėjusios pa-- 
daryti blogą įtaką! J tuos, kurią 
Kirovą nušovė. Už šitą “idėjinę 
įtaką” viėūas jų gavo 
kalėjimo, antras 10.

da jau tautininkų valdžia pasi
darė neteisėta, netikra Lietuvos 
valdžia, o paliko tik nusikaltė
lių banda, kuri štai jau dešim
ti metai engia Lietuvą, šaudo 
ūkininkus, vagia valstybės iždo 
pinigus. Tokia valdžia nebėra 
tautos valdžia ir jeigu ji pati 
nenori pasitraukti ir grąžinti 
.teisėtą padėtį, tai ji turi būti 
pašalinta ir nubausta.

Tiek aukų, tiek vargo padė
ję nepriklausomą Lietuvą kur
dami, nūdien vėl turime vilkti 
tautininkų valdžios jungą. Ir 
kuo gi skirias dabartinė tauti
ninkų valdžia nuo Muravjovo 
Koriko valdžios? Gal tik tuo, 
kad Muravjovas buvo ruskis ir 
korė lietuvius, o Smetonos, Ča
pliko, Tūbelio valdžia neva lie
tuvių ir lietuviškai policijai pa-, 
veda lietuvius šaudyti.

BROLIAI LIETUVIAI, argi; 
mes jau amžinai leisime tauti- 
niidcams žudyti Ūkininkus ir 
prarasti Lietuvos nepriklauso
mybę?

Mes kviečiame suvalkiečius, 
žemaičius ir aukštaičius į ben
drą kovą už tautos teises, už 
ūkininkų Ir darbininkų gero
vę- • j ' 2

Mes skelbtame visiems, kad 
Šią išsivadavimo kovą nuo iždo 
vagių, nuo ūkininkų žudytojų 
veda ne koki bolševikai lar sve-į 
tunų jų agentai, c geriausi Lie
tuvos vaikai, Valančiausko, Ba
sanavičiaus, Kudirkos, Mairo
nio, Vaižganto idealų vykdyto
jai, nepriklausomos Lietuvos

Mes negalime ilgiau leisti tam 
kraugerių, iždo vagių ir paleis
tuvių lizdui derglti musų šalį ii* 
-žudyti Lietuvą. Mes visi turi
me stoti suglaustomis eilėmis į 
kovą už Lietuvos garbę ir tei
sėtos valdžios sudarymą. 'i

Broliai ūkininkai, kariai, šau
liai ir darbininkai, musų kovai 
visų pirmiausia turi prasidėti 
nuo to, kad niekas

1. nemoka jokių mokesčių,-
nes valdžia juos naudoja pike
tam, Pl

2. seniūnai ir viršaičiai atsi
sako nuo pareigų arba priver
čiami atsisakyti, .

3. kuo mažiau Visko perkam, 
nes pirkdami mokam netiesio
ginius mokesčius valdžiai,

> 4. darom kaimų sue^as ir jų 
nutarimus su reikalavimais su
daryti (teisėtą valdžią siunčiam* 
Smetonai, karijUpmenės vadui" 
Raštikiui, žemės ūkio rūmams/ 
šaulių sąjungos1 vadui ir darbo1 
rūmams.

♦ j į
Tautos Gynimo Komitetas. .

Jau ir Graikijoje de 
ginamos knygos

Ne taip daru,seniai visą Eu
ropą nukrėtė pasibjaurėjimas,' 
kuris kilo iš naujų Vokietijos. 
valdovųMuacių poelgio su kny-Į 
gomis. Laužuose sudegė dauge- 
lib Vokietijos ir užsienių rašy
tojų knygų. Dabar tuo pačiu 
keliu pasękė Graikija, kurioj e. 
neseniai įvesta diktatūra, štai 
šiomis dienomis Salonikuose ir 
Pirėjuje susirinkę studentai-fą- 
šistai sukrovė laužus iš tų kny
gų, kurias uždraudė į Graikiją“ 
įgabenti arba Graikijoje spaus-’ 
dinti naujasis diktatorius Me- 
taksas ir. sudegino. Paskiauj 
studentai,- atlikę tokį didelį 
“Kultūros dalbą”, nuėjo paba-; 
liavoti.

Jeigu tai daro smogikai, ku-; 
rie, gal būt, universiteto neina-! 
tę, tai gal . šiek tiek daugiau su-’ 
prairtama, bdt kad tai daro stu-j 
dentai, tai aiškiai rodo, koks ?li-j 
kimas laukia tokio krašto, kur;kimas laukia tokio krašto, 
tokie studentai klesti.

Mirties bučkis
Ari-'

5 metus

Mes skelbtame, kad‘tautinin
kų valdžios darbas yra tautos 
išdavimo darbas, Lietuvos ne
priklausomybės žudymo darbas. 
Niekam nepaslaptis, kad saugu
mo policija yra Lietuvos vals
tybės priešų žinioje.

Akivaizdo je to mes šauktame 
visus Lietuvos ūkininkus, ka
rius, šąulius Ir darbininkus pa
reikšti solidarų vieningą pro
testą prieš tautininkų valdžią.'

Amerikięčių kovbojui iš 
Zonos( Frankui Raskanui pritei
sė mirties bausmę, kurią šio
mis dienomis įvykdė. Raskoną 
nužudė ciano dujų pagalba. Kai, 
po mirties bausmės įvykdymo, 
kūną išnešė iš bausmės kame
ros, Raskono našlė verkdama 
apkabino vyro negyvą kūną ir 
pabučiavo jo burną. Bet po ke
lių rnipučių ji neteko sąmonės 
ir mirė. Tardant šį reikalą pa
aiškėjo, kad ji, bučiuodama vy
rą/ įalsavo ciano dujų, kurios 
buvusios lavono "burnoje, šios 
dujos ir nužudžiusios moterį.

Lietuvoje eina gilus psicho- dama priimti jiems varu bru
kama krikštą. Tuomet galin
gi ne tiek fizine pajėgą, kiek 
savo įtaka kitų Valstybių tarpe 
Romos katalikų valdovai visais 
budais taip veikė kitus valdo
vus, kad: sutriuškintų Lietuvos 
kunigaikščių galybę. Lietuvos 
kunigaikščiai amiomjet nebuvo 
riek mitrus diplomatai, politi
kai ir tinkamai neįvertindami 
katalikų bažnyčios įtakos mė
gino fizine savo jėga atsispirti., 
Jie nemokėjo tiek išvystyti' 
svetimų valstybių tarpe savo 
politikos, todėl visa ėjo Lietu
vos nenaudai.

Kad ir lietuvių tauta ilgus 
metus, net ištisus ,-amžius gru 
mesi su įvairiais tikybiniais or
dinais, -kuriems daugumoje va
dovavo germanų tautos pader
mių vadai, bet vis dėlto nemo-; 
kėdami sudaryti pasaulyje tin
kamos užuojautos ?r išaiškinti 
tų kovų tikros esmės, turėjo 
leisti savo pajūryje įsigalėti 
Vokiečiams. Tuomet Lietuvos 
kunigaikščiai nuolatos kiršin
dami rytuose slavų tautas taip 
pat ir čia nesurado sau reikia
mos paramos.

Taigi, gal dėka tų musų tau
tos istorinės klaidos mes liko
me nuo juros atstumti, bent 
valstybiniai, politiniai čia ne-, 
pajėgę įsigalėti likome ne jurų 

Visos tos tautos, ku

loginis visuomenėje persilauv 
žimas. Dar ne taip seniai ma
žai kas įdomavosi jura. Jura, 
tai buvo daugiau pramogos rei
kalas. Gera ir smagu juroje 
Palangoje pasimaudyti, gražu į 
jurą pažiopsoti. Klaipėda ir 
beveik tik šituo požiūriu buvo; 
vertinamą. Dabar jau šitas rei
kalas visai atsistojo kitoje plot; 
Ulėje. štai 'beveik 
dienraščiuose rasite žinių kokio 
oro butą pajūryje, kokio stip
rumo butą vėjas -ir kiek kurią 
dieną į uostą laivų atplaukė ii 
kiek jų ir kitokių išplaukė. Ši
tas dienraščių Žinių kampelis 
jau daugelio atsidėjus skaito
mas. Jau daug kas tikrai at
sidėjęs seka juros gyvenimą, 
Studijuoja uoste laivų apyvar
tą.

Lietuvių tauta iš senų seno
vės kažkaip juros gyvenimu ne-,1 
gyveno, nors turėjo gana platų 
savo pajūrį. Betgi sunku isto
rijoje susivokti ar lietuviai ka 
da nors turėjo didesnį laivyną. 
Taip žvejų lietuvių butą vi 
suomet, bet kad jie butų mėgi
nę siekti savo prekybos, arba1 
karo laivyną -—Į- tai šitokių ži
nių musų tautos istorijoje ta i 
bai -sunku surasti, riš paskirų' 
atsitikimų galima spėlioti, kad’ 
senovėje ir lietuviai juromis1’ 
savo laivais yra toli nukeliavę,' 
bet tai tik, tur būt, buvę atsi ‘ 
tikrinai. Lietuvių gyvenamų 
senovės teritorijų valdovai taip 
pat savo akis daugiau kreipė į* 
rytus, mėgino grumtis su sla 
vais, o dš vakarų besivorčian 
čius germanus tik atremdavo, 
nuo jų gindavosi, -bet beveik 
nemėgino juos toliau nuo savo 
jurų nustutnti. Juk nekartą, 
kad ir išgarsintas kunigaikštis 
Vytautas Lietuvos pajūrį yra; 
užleidęs svetimiemsiems, o 
pats vis nuolatos žygiavo į ry
tus. Nors įlotuviai savo laiku 
'buvo pasiekę, juodąsias juraą,’ 
bet dr čia savo naujokynų neį- 
kūrę greit šį pajūrį kitiems 
atidavė. Baltijos pajūryje net' 
įleido visokiems svetimiems pir * 
kliams įvairių tikybinių ordinų1 
pavidale įsikurti. Šie ordinai 
savo laiku čia sudarė savo pre
kybos uostus, kaip štai dabarti
nės Klaipėdos vietoję, Rygoje 
Liepojuje ir kitur. Čia Suku-' 
rę savo lizdus germanų padei>? 
mes plačiai varė su Lietuva 
anuomet prekybą ir kartu nio-* 
kė Visą Lietuvos 'teritoriją, ši* 
ta apyetova leido vokiečių pa 
dermėms stiprėti iki jie -susi 
cimentavo į didelę tautą, kur 
prarijo visus lietuvių pader
mės prusus ir pusėtinai sutar- 
pino lietuvius. Lietuvių tauta 
nutoldama nuo juros tirpo dr. 
jos sąskaiton augo ir stiprėjo 
vokiečiai. Kas dabar gal spė
lioti kokia šiandien butų skait
linga lietuvių tauta ir kokios 
butų musų valstybės sienos?. 
Tik viena reikia aiškiai tvirtin
ti, kad mes šiandien tikriausiai; 
butume didele tauta.

Nors kunigaikštis Vytautas 
šiandien Lietuvoje be atodairos- 
garbinamas, jam daug visokių- 
nuopelnų prirašoma, bet kartu 
vis drąsiau ir drąsiau reiškia 
ma kritiška mintis, kad kuni
gaikštis Vytautas busiąs pada
ręs didelę istorinę klaidą, kads 
jis daugiau buvo suslrupinęs! 
rytais, o vakarus buvo pamir^ 
šęs ir visai savo jurą apleidęs^ 
Šitą klaidą darė ar pirm jo bu-į 
vę kunigaikščiai, kurta nedrįso, 
ne tik nuo germanų apsiginti*, 
bet net juos toliau nuo pajūrio' 
(žinoma, lietuvių apgyvento pa
jūrio) nustumti.
met lietuviai susidūrę su ger
manų padermėmis lyg pabūgo 
jų, vengė su jais stoti į atvirą 
kovą, o 'labiau stiprinos rytuo
se, slavų žemėse.

Netenka abejoti, kad ikatali -- 
kų bažnyčia lietuvių tautai taip 
pat anuomet bus pusėtinai pa
kenkusi. Lietuvių tauta anuo
met atkakliai spyrėsi nenorė-

negalima

visuose

i

i
Į

tauta, 
rios valstybiniai ir poilitinaii pa- 
juruose viduramžyje įsigalėjo, 
išaugo į dideles tautas ir vals 
tybiniai gerai sustiprėjo ir tar 
po. Kad ir štai tie patys vo
kiečiai iŠ įvairių germanų ir 
kitų padermių išaugo į didele 
tautą. Juk neginčytinas faktas, 
kad lietuvių tauta žymiai senes 
nė už vokiečius ir kitas Euro
pos tautas, kurios kaip viena
lytė 'tautą daug vėliau už lie
tuvius susiformavo ir susice- 
mentavo.

Suprantama, trumpame dien
raščio straipsnyje visų tų musų 
tautos istorinių klaidų neišaiš
kinsi, tai ilgesnių studijų dar 
!bas. Toksai darbas dera isto
rijos mokslui, nes juk sakoma, 
kad istorija nieko neteisia ir 
neteisina, ji tik faktus nusa 
ko, -o jau visuomenės istorijos 
reikalas daryti iŠ to išvadas it, 
jau -politikų reikalas iš istori
jos pasimokyti ir, kaip sakoma^ 
istorijos klaidų nekartoti. 
Taigi dabar ‘Lietuvoje staiga 
lyg ir daugelio pajusta ana, sa
kysim kaip ir istorijos klaida 
ir Štai visoje Lietuvoje skam 
bėte skamba .galingai sklandi 
daina:

Į jurą, į jurą
Į jurą, žemaičiai, 
Į jurą, Aukštaičiai! 
Į jurą visa Lietuva!

Dabar eina garsai šios 
nos po visą Lietuvą!!

Šioks jausmo gimimas
nėra tik vien tautinės ambici 
jos reikalas. Čia giliai gludi 
-ūkiškieji Reikalai. Ūkiškai Lie
tuvai stiprėjant gimsta buri 
nas reikalas turėti į pasaulį 
liuosą ir laisvą savo langą, ar 
ba tikriau tarus turėti savo var-, 
tus. Juk neturint savo uosto 
ekonomiškai galima kraštą stip
riai spustelti. Na, sakysime, 
kad ir štai Lietuvos - Vokieti 
jos ūkiška kova. Juk jei Lietu
va nebūtų turėjusi -savo uosto, 
butų lengva buvę suvaryti Lie
tuvą į ožio ragą. Juk prieš 
sudarymą su vokiečiais preky 
bos sutarties Vokietija tranri, 
tu per savo teritoriją nebuvo 
leidusi iš Lietuvos į kitas vals
tybes išvežti savo žemės ūkio 
produktų. Taigi šitie visi pro 
dūktai buvo vežami laisvomis 
juromis per savo uostą. Tai 
visai nenuostabu, kad štai be
veik .visai netikėtai jau susida 
re gana rimtas Lietuvos pre
kybos laivyno mazgas.

iBet dar daugiau, štai jau ge
ma net karo laivynas. Bet 
kolkas šitas karo laivynas dau-

dai

Tartum tuo-

giau turi mokamo pobūdžio ne
gu karo. Mat, karo laivyno 
dėka norima jaunimą paruošti 
busimais jurininkais. Ir jau
nimas veržte veržiasi į šį lai
vyną!

Ir čia prasminga ir ūkiškai 
visai išaiškinama ir pateisina 
ma. Visas Lietuvos adminis
tracijos aparatas jau valdinin- 
jais .yra pakankamai užpildy

tas. Čia geresnės vietos ap
mokėjimo prasme
gauti. Jei bent kam nors mi
rus čia galima įtilpti. Gydyto
jų, advokatų, inžinierių, agro
nomų skaičius taip augte auga 
ir vis sunkiau tampa šiose pro
fesijose įsigalėti. Tad jauni
mui -einančiam mokslus tenka 
gerai apsidairyti, kuri profesi
ja pasirinkti. Ir štai daug ką 
masina jura!!

čia ‘dar daug yra visokių ga
limybių įsigalėti ir uždarbis 
rasti. G kartu su šiuo daug 
kas pradėjo įdomautis prekybos 
pasauliu. Prekybos Institutas 
Klaipėdoje knibždėte knibžda 
besimokinančiu jaunimu, o uni 
versitete studentų skaičius 
štai jau kelinti metai mažėja.

Todėl visai suprantama Lie
tuves visuomenės persilaužimas. 
Todėl visai aišku dėlko dabar 
taip visų dėmes jura patrau 
kė, dėlko jura liko visų my
lima.

Jau ne tik maudytis jura vi
sus vilioja, bet ji traukia kaip 
tikras pragyvenimo šaltinis.

Štai dėlko jau dienraščiuose 
pasirodė nuolatinis jurų gyve
nimo skyrelis, dėlko diena iš 
dienos ju'ose dedamos žinios iš 
uosto laivų judėjimo, 'dėlko 
Lietuvos mokovai ekonomistai 
rašo ilgus uosto klausimu stu
dijų straipsnius. / 

čia visai neturėta galvoje ši
tuo raštu tasai klausimas išsia- 
mamai rišti, o tik paberta ke
letas juros reikalu minčių, šiuo 
norėta tik pabrėžti, kaip kei
čiasi Lietuvoje visuomeje, kai 
kurie psichologijos bruožai, 
dėlko drąsiau ir kritiškiau žvel
giama į musų tautos praeitį ir 
net daromi kai kurie buvu
siems, kad ir labai popuhariems 
kunigaikščiams, priekaištai. 
Juk buvo Lietuvoje suruošti 
net kunigaikščio Vytauto va
dinamieji Vytauto didžiojo me
tai:; štai jam dabar sakoma, 
kad Vytautas daręs net dide
les klaidas. Jirk seniau, vos 
keletas metų atgal, šitokios 
jmintys butų buvę tikra erezi 
ja, o dabar jau visai rimtai į 
tai žiūrima. Taigi ir istorija 
kitose ekonominėse perspekty
vose įgyja kitos šviesas ir kas 
seniau taip buvo garbinama, da
bar pradeda nublukti. Kaip 
ir žodžių sąvoka ilgainiui kinta 
ir kitos prasmės įgyja.

štai, ne taip seniai buvo sa • 
kyti *‘gero vėjo”, reiškia pa
žadėti kam nors smagiai kailį 
išperti, 'kad ir ne pBna tų žo
džių prasme. Vis dėlto tai ne
buvo malonus linkėjimas. Da
bar jau šitie žodžiai — “gero 
vėjo” — reiškia jurininkams 
juroje linkėti gero pasisekimo, 
šitoks linkėjimas buvo vartoja
mas tik siaurame žvejų rate- 
lyje, o dabar jau šioks Tinkė 
j imas labai plačiai vartoj amas, 
nes jau daug yra žmonių, ku 
rie savo gyvenimo likimo liki
mą riša su jura.

Na, manau, tikrai nuoširdžiai 
daug kas ir iš anapus Atlanto 
gyvenančių lietuvių palinkės — 
GERO VĖJO, LIETUVAI!

šioks linkėjimas ir viena ir 
kita prasme šiandieniniai Lie
tuvai bus visai vietoje, taigi— 
geto vėjo, Lietuvai!

— Hemo Lituaniens.
VIII—30.
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Reikalaukite “NAUJIENAS’ 
ant bfle kampo, tor parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai. 
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, 
gurno deleL

bet J
M* J.**®
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I Kaliforniją Ir Atgal
Rašo Dominikas Kuraitis

(Tęsinys)

Madi&mas
Ghicagoje, kaip žinia, yra 

pagarsėjusi Madison gatvė. Pa
garsėjusi ji tuo, kad čia suran
da prieglaudą visokie valkatos, 
paprastai bofaaiš vadinami.. San 
Francisco irgi yra savotiška 
Madišon gatvė; kuri yra valka
tą p^tronižUojhma* Jei yra koks 
skirtumas tarp Chicagos ir San 
Francisco valkatų, tai tik tas, 
kad’ kai kurie kaliforniečiai dė
vi labai dideles kepures. Vadi
nasi; jie yra kilę- iš tų kaubo
jų, kuriems nusibodo karvės 
ganyti.

Apie tuos- pabastas galima 
štai kas pasakyti: savo gyveni
mu jie yra visiškai patenkinti 
ir nesiskundžia. Apšepę, nudris
kę, gal- per kelias savaites ne- 
siskutę ir. nesipraūsę jie sau 
stumdosi po kampus ir nieko 
neboja. Na, o jeigu dar gauna 
degtinės išsigerti, tai jaučiasi 
visai laimingi;

“OftiHar Town”
San Francisco mieste priskai- 

tomą iki 25,000 kiniečių. Jų ko
lonija apima 30 ( ketvirtainiškųt 
blokų4 Jei kas nori tinkamai su i 
kiniečių kolonija susipažinti, 
tai turi užsimokėti du dolerius. 
Tuo atveju specialus gidas va
karo metu turistams parodo vi- 
sas įdomybes.

Pirmiausia, krinta į akis tai, 
kad kiniečiai, kaip ir žydai, ne
sidrovi savo kalbą vartoti. Kai’ 
kurių tėvai ir tėvų tėvai čia 
augo ir gimė, tačiau jie vis 
dėlto kiniškai kalba, žinoma, 
angliškai' jįė kalba laisvai ir la
bai- gerai.. Tačiau, tarpusavyje 
jie angliškai beveik nesikalba.

Musų gidas buvo jaunas Ka
lifornijos universiteto kinietis 
studentas. Vartojo jis tikrai 
puikią anglų kalbą.

“Kiniečių mieste*’ yra viso
kiausių. biznių; kokių tik reikia. 
Įdomus dalykas yra tas, kad 
kiniečiai biznieriai turi net sa
vo telefonų, stotį. O tai; kaip 
gidas aiškino, esą todėl, kad 
čia telefono knygos nėra. Tele
fonistės visų abonentų vardus 
turinčios atmintinai žinoti. Ma
ža to: vietos kiniečiai vartoja 
apie šešis dialektus (tarmes). 
Telefonistės tuos dialektus tu
ri mokėti..

Nuvedė mus ir-į-kinų: bažny
čią. Ten matėme visokių dievų 
ir dievukų; Vienas dievas aukš
tas ir su sparnais. Studentas 
aiškino^ kad per tris tūkstan
čius metų kiniečiai jį garbinę. 
Bet štai vėliau pasirodė; kad 
tas dievas esąs netikras. Mat, 
buvo surastas “tikras dievas“, 
kurį gidas mums ir. parodė. 
Skirtumas yra tik tas, kad'“tik
rasis dievas“ neturi sparnų.

Iš gido patyrėme, jog penkio
lika tūkstančių vietos kiniečių

išpažįsta budizmą ir konfticiz- 
mą; penki tūkstančiai jų esą 
katalikai; trys- tūkstančiai bap
tistai, ir du tūkstančiai visiš
kai yra nutraukę ryšius su re
ligija.

Fishėrmen’s Grotto
Juros įlankoje yra vieta, į 

kurią suplaukia, visi žvejai. 
Krante galima matyti įvairiau
sios žuvies, čia jau yra įreng
tos valgyklos, kur Valgiai gami
nami vien tik iš žUvies. Kiek 
pastebėjau, italų “patrbvos“ do
minuoja. Patiekti valgiai tik
rai gardus. Svečių pietauti su
važiuoja labai daug.

Man labai patiko «jų “clam 
chauder“ sriuba ir iš vėžių kak
lų “saladas“. Rodosi, galėčiau 
valgyti penkis kartus per dieną. 
Be to, žinoma, galima čia ir 
alaUs gauti. Kai kurie italai bu
vo pusėtinai įsismaginę ir pra
dėjo dainuoti.

"Rusų: kalnas”
Aukščiausias San Francisco 

miesto kalnas yra pavadintas 
“Russian Hill“. Kalnas yra apie 
poros tūkstančių pėdų aukštu
mo. Yra įrengtas specialus ele
vatorius, kuriuo galima į kalną, 
įvažiuoti. Už tą malonumą rei
kia sumokėti 25 centus. Tačiau 
nuo kalno jau galima pakopo
mis žemyn nueiti.

Nuo to kalno labai gražiai- 
matosi- visas miestas. Matosi’ ir 
pagarsėjusi sala su kalėjimu, 
kuriame “pakutavoja“ paskil- 
bęs musų Capone.

Kaip žinia, 1939 m. San 
Francisco mieste įvyks tokia 
pat pasaulinė paroda, kaip prieš 
porą metų buvo Ghicagoje. Jau 
pradėta ruoštis tai parodai.

Kalnas apsodintas eglaitėmis. 
Sakoma, Kalėdų metu čia suži
ba tūkstančiai elektros lempu
čių. Reginys esąs tiesiog žavė
tinas.

Gidas aiškino, jog senovėje 
šį. kalną buvę rusai užėmę. Vė
liau juos iš ten iškrapštė ispa
nai. Pagaliau kalnas ir visa Ka
lifornija teko Jungtinėms Vals
tijoms.

(Bus daugiau)

Palaidoti Eietiivių 
Tautinėse Kapinėse

Augustas Urnikis
Antradienį, rugpiučio 15 die

ną, tapo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse Augustas 
Urnikis, kurs mirė rugsėjo 8 
dieną. Cook kauntės ligoninė
je.

Velionis nepaliko jokio tur
to.. Kai kuriuos laidotuvių, kaš
tus apmokėjo velionio brolis 
Kazimieras, o kapinės suteikė

j Turtinga-Kokybe
jį Skoniu ir Kvapu!

. _ Mrcinir.

Į 12MENESIUSĖNA j
H . H

Straight American
Bourbon Whiskey į

TIKTAI’ |£gte
STIKLIUKAS ■

<

Tavernų 
laujant muši

savininkai reika- 
i; atstovo pašaukit 
ORY 5382 90PROOF

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY

BniD&EPORT LlyUOR CuMr ANY įn£
3252 Sž HALSTED ST. CHICAGO

Bu-
Liė-

paliko k e tūrius sunuS. 
Steponą, Edwardą ii

gimusi Raseinių ap-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE) 1

Su įkyriai yrą. vedamai: tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nuiipttkfa 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iS telpančių čia sktlbtm!? 
negalite susirasti ka. iUkot, paSaąldte: Naujienas, Canal 8500, it klauMti Biįnit 

jųs ^tuitt infprmąjjljųi jeigu tik jų įui galimą gauti.

V.V.S. DELEGATO AME
RIKOJE RUDENS 

MARŠRUTAS

d AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

De
ru 
nuo

SPALIŲ MĖNESIS* 
i VILNIAUS MĖ

NESIS
mėnesį 1920 metais 
mieštas klastingai' 

atplėštas.

PRANEŠIMAS
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose; Waukegan,t North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora.. Joliet, Rockdalė, 
So. Charles, Melrose .Bark, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,009 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtine—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus-—50c, 75, arba $1.25.

4. GHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
‘ j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius

su organizacijos tikslais. Tuo pačių metu jie stengsis Draugijoj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA1. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

duobę už pusę kainos kaipo 
biednam žmogui.
’ Augustas Urnikis mirė su
laukęs 53' metų amžiaus, Ame 
rikoj; išgyvenęs 26* metus, 
vo gimęs Telšių apskrity, 
tuvoj.

Ona Makaitis
Ona Makaitis iš Indiana Har

bor, Indiana, palaidota Lietu
vių Tautinėse Kapinėse rugsė 
jo. 15 dieną. Ji mirė rugsėjo 
.12. dieną, sulaukus 53 metų am
žiaus; '

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Giminiu 
Antaną, 
Joną.

Buvo
skrity, Lietuvoj.

Antanas Parškaudas palaido
jo velionę savo lote, kurį jis 
turi jau 9 metus.-

Juozas Čeponis
Rugsėjo 15 dieną Lietuvių 

Tautinėse. Kapinėje palaidotas 
Juozas Čeponis, čia daugiau 
apie- jo laidotuves neminėsiu, 
nes jau buvo apie jas plačiai 
rašyta Naujienose. Jis tapo pa 
laidotas savoii pusbrolio. lote.

TonyMadtis
Rugsėjo 16 dieną *tapo palai* 

dotas Lietuvių Tautinėse Kapi 
nėse Tony Madus. Jis mirė 
Cook kauntės ligoninėj. Netu
rėjo jokių giminių, nė turto 
Tą dieną miestas butų išvežęs 
jį laidoti’ Oak Forest kapinė 
SeV '4'J

Bet jo geras draugas Paul 
Ambrose paėmė kūną iš mies
to ir palaidojo Lietuvių Tau- 
tiškose Kapinėse, užmokėta- 
mas visus laidojimo kaštus.

Tony Madus mirė sulaukęs 
44i metų, amžiaus. Buvo gimęs 
Kauno apskrity,. Lietuvoj.

Jurgis Vaitekūnas
Rugsėjo 17 dieną Lietuvių 

Tautinėse kapinėse tapo palai
dotas Jurgis Vaitekūnas. Jis 
mirė rugsėjo 14 dieną Cook 
kauntės ligoninėj!

Brolis Motiejus nupirko gra
žiausią vietą kapinėse ir pa
laidojo brolį tikrai broliškai.

Velionis buvo 47 metų; am
žiaus, paėjo iš' Šiaulių apskri
čio, Lietuvoj.
j V. J.' S.
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Lietuvių. Keistučio Kliūbo vajininkų susirinkimas atsibus 21 d. 
rugsėjo, 7*:8O‘vaL vak., Yuškos svet., W. 43rd St. Visi bū
tinai turite atvykti. —K. Yurgon.

Verta šįvakar pasiklausyti 
lietuviško radio programo, ku
ris bus girdžiamas devintą va
landą iš W. H. F. C. stoties 
(1420 k., j. Programa daly
vaus Eudeikio Ensemb)i& ir pra
nešėjas Povilas šaltimieras. Iš
klausę busite didžiai patenkinti 
ir dėkingi už šią žinutę...šįva
kar 9:00 P. M. Devintą valan
dą* Nepamirškite; Ačiū...

I — Rep.

Spalių 
Vilniaus 
nuo Lietuvos atplėštas. Tai; 
kiekvienas žinomp. Taip pat 
žinome, kad porą dienų prieš: 
tai Suvalkuose buvo pasirašytai 
Suvalkų, sutartis, taika;...

Tačiau Spalių mėnešis ViL» 
niaus kovos fronte ir kitais? 
faktais yra. žymus. Suminėsi • 
m e čia keletą: 1921 m. spaliui 
1 d. lenkai Vilniuje žiauriai su
mušė Vilniaus lietuvių gimna
zijos mokinius, atimdami išt 
lietuvių gimnazijos rumus; no
rėdami tuo budu likviduoti lie
tuvių; mokslo įstaigą.
: Tais pačiai ' metais skalių 5’ 
d;. dar žiauriau sumušė ir išvai
kė lietuvių* našlaičių prieglaudą 
Vilniujė; 7

1923 m. spalių 24 d. tokiiii 
pat budu išvaikė Švenčionių lie 
tuvių našlaičių prieglaudą, vai
kai' norėta suvaryti lenkų prie- 
glaudon, turtas konfiskuotas.

1924 m. spalių 1 d. oficialiai 
įstatymu susiaurintos lietuvių 
ir kitų ne lenkų kalbos teisės 
visam Vilniau^ krašte.
; 1927, m. .spalių 4 d. uždaryta 
iš karto apie • 50 - lietuviškų mo
kyklų, tą patį mėnesį uždaryta’ 
vienintelė lietuvių mokytojų 
seminariją, išvaikyta 250 mo
kinių. Spalių 5 d. suimta daug 
lietuvių. ^Dvylika -ištremta 1 
Nepriklausomą Lietuvą.

1932'm. spalių 14 d. žiauriai 
nužudytas nekaltas 
Juozas Bakanaųskaši, 
■ Galima, surinkti labai dkug 
skaudžių, liūdnų Vilniaus kar
sto gyvenimo faktų. Savu, lai 
ku apie juos pakalbėsime atski 
rai. Čia tik primenama, kad 
Spalių mėnesis yra tikrai Vil
niaus mėnesis.

Nuo 1925 metų, kari buvo 
įsteigta Vilniui Vaduoti Sąjun 
gą, Nepriklausomoje Lietuvoje: 
spalių mėnesis ypatingai gra 
žiai minimas* Ten. spalių mė
nesi s yra Vilniaus kovos mene 
sis: rengiamos prakalbos, kvie
čiami Vilniaus reikalais šuva 
žiavimai, daromos viešos rink
liavos, platinami Vilniaus pasai 
ir Vilniaus Geležinio Fondo žen 
klai, plačiai kalbama Vilniaus 
reikalais per radio, spalių 9 d 
lygiai dvyliktą valandą sulai
komas visas judėjimas, visi su 
stoja vienai minutei prisimint^ 
padarytą Vilniaus skriaudą, su
sikaupti Vilniaus atvadavi 
mui...
>,' Lietuvių tautos • didėlė dalis 
Amerikoje turėtų taip pat spa
lių mėnesį skirti Vilniui, dau 
gjau susidomėti Vilniaus gyve
nimu,. įsigyti Vilniaus, pasą, 
įklijuoti naują štampą, užsisa
kyti “Musų Vilnių“, steigt VVS 
skyrių, rengti paskaitas ir kita

spalių men. VilniausTebus 
mėnesis.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
agatas V. Uždavinys savo 
dens maršrutą pradėjo 
Connecticut valstybės, kurioje
jis praleis visą rugsėjo mė
nesį. Aplankys: Norwalk, Brid 
geport, Ansonia, New Haven,, 
Xaugatuck, Waterbury (numa
tyta diena; rugsėjo 25 d;), 
Hartford,, New Britain (rugsė
jo 27 d.) ir kitas vietas. Taip 
pat rugsėjo mėnesį aplankys ir 
Providence, R; I.

Spalių mėnesis skirtas Mas 
sachusetts, Nėw Hampshire ir.

Numatyta aplankyt? 
, Norwood‘, Boston 
4v. dt)„ Springfield, 

Green- 
Fitch-

Šiame skyriuje skelbiama tik- tie 
automobiliu, pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių, 
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31rst Street 
Victorv 1696

i i ui. .... .......................... '.. .

• DEKORATORIAI 
PAINTING and pECORATING 

A. HERMAN,. Lietuvis
5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411
M.

HOSPITALS

lietuvis:

VVS D. A.

• ANGLYS-COAL

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams
Palagas ligoni

nėje  ----...
Akušerija na- 

!t muose -
Medikais 
i nacija

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė..

_*120C 
*45-00

egzamb

5352 SaLoNG Avė 
i. v..

Maine.
Brockton, 
(spalių
Westfield, Pittsfiėld, 
field, Attiblį Gardner, 
burg, Worcešter (spalių 18 d.) t 
Lowell, Lawrence, Hawerhill ir 
kitos Mašš. lietuvių kolonijos.

Lapkričio mėnesį VVS. Dę- 
lėgatas lankys šiaurinę New. 
York valstybės dalį, šiaurės^ 
rytinę Penrisylvaniją (Scranton 
ir kit.)į,Ohio ir Michigan.

Visas gruodžio mėnesis ski
riamas Chiėa&ai ir Illinois vai 
stybei;

Visus, norinčius V. Uždavinį 
pasikviesti pas save, prašome 
derinti kvietimo laiką prie čia* 
paskelto maršruto. Visais Vil
niui, Vaduoti. Sąjungos reikalais 
ir, ypač, delegato maršruto rei- 

šiuokalaiš prašoma kreiptis 
adresu:

V. Uždavinys,
46 Fifth Avė., 

New Yorkj N
• . rę . < •

• “A ■ , ■ ■ t ■ ’ ■

* y*,!i? "

VEIKALAS PRITAIKIN
TAS VILNIAUS5 PA

RENGIMAMS

Ji **

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

Kupčius: Ponia, aš čia turiu 
naują muilą, kurs padaro du 
kartus tiek darbo, kiek kiti, 
muilai padaro, o kainuoja tik 
pusę to, kiek kainuoja kiti*

Moteris: Tu gaišti laiką vel
tui.

Kupčius: Jis padaro odą du 
kartus minkštesnę, plaukus du 
kartus švelnesnius, veidą< spal 
Vą du kartus šviesesnę ir gra
žesnę.

Moteris: (Tai imsiu * šešius 
šmotus.

— Surinko John Faiza- Jr.

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knittingf Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną—• 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• PAVEIKSLAI— 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd‘Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00' gražią 
dovaną. Modemišku Vestuvių. Pavei
kslų tuzinas $12.00.
, Tel. Enzlevood 5888-^840:

F U R R I E R

Garsinkitės “N-noser

Daroine pagal orderi, valome, ga
zuojame, pamušus: perdedame ir 

taisome.
JOHN KOVAEIK 

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

WORLD PLAYHOUSE
! 410 S. Michigan—arti Van Bureh 

Tęsis nuo pietų iki nakties 
—25c iki 2 vai. po piet. 
PRADŽIA TREČIADIENĮ

■■ii i !lWi ii.i i *.............. ..............

Wholesate — Miėsa
Pardavėjai-Distr;'

Iš Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Centro Kaune gautas praneši
mas^ kad iš ten išsiųsta į Ame
riką naujas veikalas “Spalių 
9-ji“, tik išleistas tos pačios 
VVS-go's. Visi VVS. Ameri
kos skyriai veikalą, po vieną 
egzempliorių; gaus nemokamai. 
Kiti bus pardavinėjami po 30 
centų egzempliorius. VVS sky
riai, pasų platinimo punktai 
ir kiti;, norintieji gauti mini
mą veikalą, prašomi atsikreipti 
į: Liet.. Gen. Konsulą, New 
Yorke (46 Fifth Avė.). Veika 
lą, gaus nemokamai tik> tie 
skyriai ir punktai, kurie- pa
reikš norą jį gauti žodžiu ari 
raštu; Ten pat galima gauti 
(tik už pinigus, 30 et.) veika 
las vaidinimams tinkamas — 
‘‘Vilniaus' Sūnus“.

Vėliausis Sovietų Artistų Trium 
fas. Rodomas tik Chicagoje.

Siunčiami Telegrama | Visaa
Pasaulio Dalia

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrąbams

3316 So. Halšted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriai!

I
P» JUOZAPAS
■ UDĖIKI
b IR TĖVAS

REPublic 8340

JU&KAI
Pati* Musų niaująs kaimynas 

siunčia biVSkitis nuo šalygatvio 
savo pačiai; Kodėl tu to neda
rai;?

Vyras
stu;

Aš- dar jos nepažį-

Tarnas: Atleisk, pone; aš ma
nau; kadi kas ten nori tamstos 
prie telefono.

Ponas:;. TU; manai! Ar yra 
kas nors gero iš to, kad ma
nai?

Tarnas: WelŲ pone, balsas 
kitoj pusėj : tarė: “hellcr, ar tri 
tamsta puskvaily*..’, na aš ir 
atėjau tamstą pakviesti.

Mokytojas: Ar žinai, kas at
sitinka su * mažaiš vaikais, ku
rie ruko?

Vaikas: Taip, aš žinau — 
kiekvieną kartą kai maži nu
eina parūkyti, seni vyrai atei 
na juos trukdyti.

DOMININKAS USELLIS
Persiskyrė su- šiuo pasauliu 

rūgs. 20 dieną, 5:30 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs pusės amž.’, 
gimęs: Švėkšnos parap.,^ Taura
gės apskr.,, Nikelių kaime. .

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Šim- 
kaitė, sūnų Stanislovą, dukterį 
Oną, brolį Kazimierą, švogerį 
ir švogerką f Feliksus Šimkus ir 
jų šeimą ir kitas gimines, o 
Lietuvoje sūnų Antaną ir mar
čią iri jų. šeimą, dukterį Vale
riją Šlajienę, seserį Marijoną 
AndfSjauskienę ir jos šeimą ir 
kitas gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 4906 So. Prince- 
ton Avė. Laidotuvės įvyks rug
sėjo 23 d., 8:30 Vai. rytą iš na
mų į šv, Cicilijos- parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus# ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. 1

Visi A. A.-Domininko Usel- 
lis giminės, draugai ir pažįs
tanti esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, sunai, dukterys, bro
lis, seserys, švogeriai, švoger- 

kos ir giminės.
* Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
: deikis, tel. Yards 1741.

r
i

L.

n

r

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

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899 .

• TAVERNOS
Pete’š Place

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

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Prosnect 8175.

Jos; Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad. esu; Tavern bižuyjta 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas; Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į: musų naujų, užei- 

Savininkai
JOS, & PAULINA JACIKAI 

Tel. Englewpod 2792 
6556 So. State St.

kampas North West 66 Si:

Three Starlnn
Pranešu, 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

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANĄL 7522.

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

SPORTAS
RISTYNĖS

JAPONAS RISIS SU RUSU

vieną

VBA

skai

Areštavo vagilių
Mergaite

Dar ke-

Svarbus susirinkimas

Vodevilis veltui

CALumet B269.

karto jos 
pradėjusi

japonas 
Ivan Ras

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGA viduramžė moteris 
prižiūrėti moterį ligonę. 1125 West 
59th Street.

tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

Užsiregistravo 957, 
746 balsuotojai

rugsėjo 22 dieną, 7:30 valan
dą vakare. Apielinkės darbuo
tojai susirinks bendrai pasitar 
ti, kaip kovoti su* pavojais ve
dančiais vaikus prie nusižengi
mų. Butų svarbu ir apielinkes 
lietuviams šitokioj konferenci
joj dalyvauti.

velionis turėjo seserį Clevelan įvyks susirinkimas antradienį, 
de, Ohio, ir du* dėdes
North Dakota, o kitą Michigan 
valstijose. Jų vardai betgi yra 
nežinomi.

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

1728 S. Halsted StM Canal 9346.

PAMATYKITE “ČIGONUS

Kenneth White 18
Wil-

Tėvas užmušė 
dukterį

vodeviliai seka-
- rugsėjo 21, 22

5 metų vaikas, 
smėlio krūvos prie 

Staiga jis nubėgo 
į vidurį gatves, kui 
pravažiuojančio tro- 

Vaikas užmuštas.

456,685 viešosiose 
mokyklose

Neseniai senatorius Artimi’ 
Vanderberg, Michigan valsti
jos republikonas, pasakė spy- 
čių Chicagoj, kuriame aštriai 
kritikavo prezidento Roose- 
velto politiką. Dabar Illinois 
senatorius James Hamilton 
Lewis, demokratas, šaukia į 
debatus Michigano senatorių 
dėl tų klausimų, kuriuos Van
derberg savo kalboj Chicagoj 
palietė. Vanderberg koliai kas 
tikrai neatsakė, ar jis sutiksPasimeldė prie jos kūno, įdėjo 

į rankas kryžių ir išėjo 
| saliuną

Vaiką užmušė 
trokas

Nušovė lietuvį, žymu 
veikėją

Help Wanted—Male-Female 
Dai bininkų Reikią ____

“Čigonai”. Paveiksle Lala Chernaya 
Čia bus parodoma visas tos klajoklių 

laimės atspėjimas”. Nepa-

šiandien vakare White City 
arenoje prasidės, taip sakant, 
rudeninis sezonas. Risis plačiai 
pagarsėjęs Ali Baba, .kuriam 
dar visai neseniai priklausė pa
saulio Čempionatas. Nors tą ti 
tūlą jis prarado, bet atrodo, 
jog netrukus ir vėl jį laimės 
Be jokio vargo jis jau laimė
jo septynerias ristynes. šį kar 
tą jo oponentas bus Hans 
Schnabel.

REIKALINGA moteris — virėja 
(cook) į Restarauntą, turi mokėti 
angliškai $10.00 į savaitę. Atsišau
kite nuo T iki 3 po pietų. 1329 No. 
Dearborn St. į beismantą.

MERGINA lengvam namų dar
bui, turi mėgti vaikus, savas kam
barys ir vana — $5.00.

Arden, 4919 Adams St.

MERGINA ar moteris i namus 25 
iki 45 metų. Jei sutiksim galėsim 
būti visados, esu vaikinas. W. B. S. 
3143 So. Halsted St, 2-ros lubos 
iš fronto.

Kai pamanė apie saužudy 
stę, tai pabūgęs.

Po to jis atsiklaupęs prie 
dukters lavono pasibeldė, įdėjo 
į mergaitės rankas kryžių ir 
išėjo į saliuną.

Saliune adresu 2653 South 
Hamlin avenue Paveikė išgėrė 
dar degtinės daugiau* kaip pain- 
tę. čia pasakęs buvusiems, kad 
jis atlikęs ką tai tokio, už ka 
elektros kėdę užsitarnauja.

Bartenderis patarė eiti į po 
liciją ir pasakyti ten savo nu
sikaltimą. Paveikė taip ir pa
darė. Nuvykusi į Paveikė na 
mus policija rado užmuštą men 
gaitę. Mergaitė buvo našlaitė 
Jos motina mirė jai esant vos 
trijų mėnesių.

Chicagos mokyklų superin 
tendentas William H. Johnson 
pranešė, kad per pirmąją mok 
slo savaitę į mokyklas įstojo 
viso 456,685 mokiniai ir moki
nės.

Kviečia republikonus 
debatams

Kaip šeštadienį laukta, kad 
Superior teismo klerkas Frank 
Zintak pasiduos valstybės gy 
nėjo ofisui. Jis tečiau pasiliko 
nepasidavęs. Valstybės gynėjo 
ofisas ruošia jo bylą teismui, 
o demokratų partijos vadai, 
sakoma, dedą pastangas įkalbė 
ti Zintaką, kad jis ištrauktų 
savo kandidatūrą tai pačiai 
vietai, kadangi jis ateinančiuo 
se rinkimuose ir vėl kandida 
tuoj a.

Eina kalbos, kad Zintak ne
sutinkąs išpildyti partijos . -ly
derių prašymo/ bet pastarieji 
tikisi, jogei galų gale jis pa
siduos jų prašymams. O sku
bėti reikia, ba pasiliko tik 10 
dienų iki to laiko, kai išsibai
gia terminas kandidatams už
registruoti balote.

Kitą trečiadienį, rugsėjo 23 
d., Arcadia Gardens (4444 N. 
Broadway) susikibs 
Oki Shikina su rusu 
putin.

Japonas jau* kelis 
tosi šioje vietoje ir 
tynęs laimėjo. Ypač 
re gerą įspūdį 
japonišką imtynių būdą, kuris 
yra žinomas kaip “džiu-džitsu”. 
Vartodami tą ristynių būdą ja 
ponai paprastai labai lengvai 
įveikia savo priešus.

Iš viso tos ristynės bus la 
bai įdomios, nes Rasputinas yra 
laikomas pirmaeiliu ristiku.

Zintak dar nepa 
sirodė

VIRĖJAI vyrai, moterys $15-r- 
$25, Veiterkos $8—$12 tipai, Paty
rusios dirbtuvių merginos $10, Ko
telių merginos $50, Ligoninių mer
ginos, tacų merginos, $85 kamba
rys, užlaikymas, Užkandų merginos 
$12, Jėgos mašinų operatoriai $17, 
Bušo vaikinai $12, Vyrai dišvošeriai 
$12.

Wabash Employment, 14 lubos, 
20 E. Jackson.

SUGEBANTI mergina bendram 
namų darbui. Midway 9596.

kartus ri- 
visas ris- 
jis pada- 

nes naudojo

Naujas Illinois valstijos įsta 
tymas reikalauja, kad piliečiai 
norintys balsuoti ateinančiuose 
rudens rinkimuose, privalo už
siregistruoti. Iki šiol registrą 
vimas ėjo labai povai. Bet pra
ėjusį šeštadienį, rugsėjo 19 die
ną, užsiregistruoti galima buvo 
tuose precinktuose, kuriuose 
balsuotojai gyvena.’ Ir vieną tą 
šeštadienį užsiregistravo 967,- 
746 balsuotojai Chicagoj. Viso 
dabar, su užsiregistravusiais 
pirmiau, yra 1,093,941 balsuo
tojų. Bet ta skaitlinė dar toli 
nepasiekia viso skaičiaus turin
čių teisę balsuoti Cook kaun 
tėję, ba visas balsuotojų 
čius siekia 2,022,757.

motina!
Paveikė kirto, dūk

Chicagą ir apsi- į 
greitai susipaži- šą “Mat 
sakyti, su visais žinojo, kad ras 
darbuotojais, ku- straipsnely ką nors 

vaizdingo,

darbas.
Juozas Čeponis irgi buvo ne 

tik linksmaus budo draugas, 
bet geras rašytojas, kurs yra 
patiekęs daug rimto turinio 

jais/ rašinių ir juokingo pobūdžio

Ruben Anderson, 6621 South 
Green Street 
žaidė ant 
šalygatvio. 
nuo smėlio 
pateko po 
ko ratais.
Troko šoferis paleistas

Policija praneša, kad areš
tavusi gengę, kurią ji nužiu- 
rinti kaip vagilius apvogu
sius Ray’s Cleaners kompani
ją suma $1,200. Kompanijos pa
talpos randasi adresu 1046 
Bryn Mawr avenue. Areštuo
tieji yra 
metų, 1137 Lili avenue 
Jiam Doris 16 metų, 352 Cen- 
ter Street; Paul Ilovsay 18 
metų, 1311 Sedgewick Street; 
Niek Cickas 18 metų, 1241 
Clybourn avenue, ir Frank 
Viverito 17 metų, kurs adreso 
neturėjo.

18 GAT. APIELINKĖ. -- 
Bėthlehėm Center patalpose 
adresu 1835 So. Loomis Street

Wilmarth Ickes, vidaus rei
kalų sekretoriaus Harold Ickes 
posūnis, kuris šiomis dienomis 
nusižudė Chicagos priemiesty  j,
Winnetkoj. ,.

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

pašaukit mus Tuojau

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

PARSIDUODA mėsos marketas ir 
grosernė, 46th ir Wells, įsteigta 20 
metų. Parduos pigiai. Savininkas. 
4607 So. Wells St.

MOTERYS patyrusios siuvinėti ir 
rankomis mereškuoti. 4137 Bel- 
mont Ave.2-ros lubos.

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

John Paveikė 48 metų, 2709 
So. Ridgeway avenue, papasa
kojo policijai tokią pasaką:

Jis bijojęs, kad jo 15 metų 
duktė Catherine nenueitų šun
takiais. Taigi sumanęs ją už
mušti ir pats nusižudyti.

Praėjusio šeštadienio ryte jis 
išgėręs puspaintę degtinės ir 
atėjęs į , kambarį, kur duktė 
miegojo. Mergaitė pabudusi, 
bet jis liepęs jai vėl.miegoti. 
Mergaitė užmigusi.

O jis pats nuėjo į kitą kam 
barį, pasiėmė raktą muterkoms 
sukioti (wrench), apvyniojo jį 
abrusu ir sugrįžęs į mergaitės 
kambarį kirto jai. Iš 
neužmiršęs.
šaukti:

“Motina! 
lis kartus 
tė nusilpnėjo. Kad tikrai nužu
dyti ją, tėvas dar prismaugė

Harrison parke bus dtiodami 
perstatymai, 
mus vakarus
23, 24 ir 25. Programai prasi
dės lygiai 8:30 valandą kiek
vieną vakarą. Už įžangą mokėti 
nereikės. Visi kviečiami atsi 
lankyti.

World Playhouse teatre, kurs yra prie 410 S. Michigan ii 
Van Buren, eis pradedant šiuo trečiadieniu, tikras Sovietų ar 
tistų darbo triumfas, tai 4 
veikalo žymiausi artistė.
tautos gyvenimo romanas ir net 
mirškite tos retos progos pamatyti, nes niekur, kitur nebus ro 
doina. Pirmas ir paskutinis atsitikimas.

Juozas Kemėšis taippat ra
šinėjo, bet jis buvo daugiau
sia susidomėjęs scena, teatru. 
Tur būt buvo mažai tokiu vai
dinimų, ypač žymesnių per
statymų, kuriuose Kemėšis ne
būtų turėjęs rolės. Kai jis pa
sirodydavo vaidinime, visuo
met gerai jam pavykdavo ir 
visi mėgo jį kaipo gerą lošėją.

Visi trys buvo socialistai ir 
nepailstantys socialistinių idė
jų skleidėjai lietuvių visuo
menės tarpe. Jiems mirus, A- 
merikos lietuvių pažangųjį 
judėjimą iš tikrųjų ištiko skau 
dus nuostoliai. Niekp, žinoma, 
nėra amžino, nemirštančio,

debatuoti su senatorium Le 
wis.

Senatorius Lewis siūlo ket 
verius debatus, du kurių su 
ruoštų republikonai, 
du demokratai.Skaitytojai, pastebėję para- 

greit skaitydavo, nes 
trumpam 
pamoki- 

įdomaus.

.Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis ( biTeath )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
f/ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
wdrst of faults.

Unfortimately everybody suffers from thfe 
offensive condition at some time or other— 
many more regulariy than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particlea skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■yUJ not offend others.

If you value your job and your frlends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don't offend others • Check 
"halitosis with LISTERINE

tanti. Mirsime ir mes patys,

šeštadienį graborius Mr. Or 
gen, 425 Plymouth Court, tel. 
Webster 2313, pašaukė “Nau
jienas” ir pranešė, - kad pas jį 
randasi kūnas Adolfo Ambroze, 
gyvenusio 3601 S. Emerald 
Avė. Dar pirmiau Ambroze gy 
veno adresu 4649 So. Union 
avenue.

Adolfas Ambroze buvo gimęs 
Vilkijoj, Lietuvoj. Tapo užmuš
tas elektrikinės vielos kokioj 
ten vidurmiesčio krautuvėj.

Sako, kad velionis turėjęs 
giminių Detroite, ClevelanJe ii 
So. Dakotoje.

Graborius nori kavoti pirma
dienį, bet mes prašėm, kad pa
lauktų koliai giminės atsišauks

Velionis Adolfas Ambroze 
gyveno pas Meškauskus, Meat 
Market biznierius, 3601 South 
Emerald avenue. Pirm te keje- 
tą metų yra gyvenęs pas p. 
Joseph Miller, 3649 So. Union 
avenue.

Adolfas Ambrozte buvo ga
vęs darbą naujai ir dirbo krau
tuvei Carson, Pirie & Scott 
Vaikštinėjo šlapiais batais beis- 
man te, kai jį užgavo elektros 
srovė.

Prie koronerio tyrinėjimo 
buvo Edisono ir krautuvės 
kompanijų advokatai, o taip
gi p. Meškauskas.

Sulig p. Millerio pasakojimu.

JAUNI vyrai — fabrikams ir 
dirbtuvėms. Ali Trades Employment 

Bureau, 309 So. La Šalie Street, 
Room 101.

beribėj 
yra tik 
Ir mes, 

gyvieji, greitai atsigulsim am- 
žinasties pailsio vietoj, Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Kaip 
iš dulkės kilom, taip vėl į 
dulkę pavirsim, ir švelnam 
vėjalini pučiant ar audrom 
ūžiant gal vėl už tūkstančių 
metų susitiksim vienoj grupėj 
kaipo buvę pažinties draugai, 
tik jau dulkės pavidalu.

— Senas Petras.

PALAIDOJUS JUOZĄ ČEPONĮ IR 
PRISIMINUS PRAEITI ‘

Tačiau, kol gyvename, tai at
rodo, kad reikia gyventi, rei
kia darbas dirbti, ir todėl gai
la, kai mirtis išplėšia iš musų 
tarpo tą ar kitą asmenį, ypa
tingai gabesnį darbuotoją.

Laiko ir erdvės 
žmogaus gyvenimas 
praeinąs momentas.

REIKIA DEGTINĖS SALESMANU
• Turi būti patyrę. Pardavinės vien tavernoms. Didžiausis tavernų 
Distributoriūs turi vietos dėl 8 GERŲ SALESMANU dirbti sekan
čiose kolonijose: Melrose Park, Town of Lake, 18th St. Apielinkėje, 
Brighton Park, Marųuette Park, Roseland ir Cicero, III. Geriausia 
komisas ir išlaidos bus apmokėta.

KLAUSKITE PONO HERMIT.

01d Fort Dearborn Wine & Liquor Co.
4270 Archer Avenue f Lafayette 2114

•18 GATVES APIELINKĖ. - 
Naktį iš šeštadienio į sekma 
dienį, iš rugsėjo 19 dienos i 
20, v tapo nušautas Martynas 
Damanskis, gyvenęs adresu 
2024 So. Ruble street.

Velionis buvo apie 38 metų 
amžiaus žmogus. Di^bo Black- 
stone viešbučiui, turėjo šeimy
nos žmoną Oną, du sūnūs ir 
dukterį.

Damanskis buvo narys Susi 
vienijusių Brolių ir Seserų Lie 
tirpių ir, rodos, Keistučio Kliu 
bo. Jis, be to, buvo veiklus ir 
žymus Dievo Apveizdos para 
pi jos darbuotojas.

Nelaimė, kaip pirmosios ži-« 
nios apie jį pasklydo, įvykus1’ 
šitokiose apystovose:

Martynas Damanskis turėjo 
nusipirkęs naują automobilį 
šęštadienio naktį, ar tai pajų 
tęs kokį bruzdėjimą kieme, ar 
dėl kitos priežasties, Daman
skis atsikėlė apie 1:15 valan
dą nakties, įlipo į sliperius, •už
simovė kelnes ir vienmarškinis 
išėjo į garažą pažiūrėti, kad 
kas neišvažiuotų mašinos.

Vėliau jis rasta peršautas prie 
vartelių vedančių į alėją, su- 
kritęs dar kiemo pi/sej.

Velionies kūnas pašarvotas 
namuose, kuriuose gyveno. Lai
dotuvėms patarnauja laidotu
vių direktorius Simonas Sku- 
das, 718 West 18 street.

— Senas Petras.

ANT RENDOS miegamas kamba
rys ir virtuvė, gražiai fornišiuoti; 
vedusiai porai ar pavieniams, švie
sus—naujai dekoruotas. Kreipkitės 
827 West 34th Place, pirmas aukš
tas iš užpakalio.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui,

BUNGALOWS, APARTMENTŲ 
BUDINKAI, KRAUTUVES ir lotai, 
visose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Įsakyta paaukuoti, $1500 ir 
virš, kai kuriuos mainys, farmos 
pardavimui, visur. Didi' proga.

LOUIS ZIMMERMANl & CO. 
203 South Dearborn Street 

Tel. WABash 4737.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI parlor grand pia
nas. Geros iŠdirbystės, išrodo ir 
groja kaip naujas. Parduosiu leng
vais išmokėjimais, šaukite telefonu 
Republic 2266.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA 2 vyrų dirbti ge
ležų skrepų yarde, Warshawski and 
Co., 1920 So. State St.

Atvykęs į 
gyvenęs čia 
nau, galima 
visuomenės 
rių tarpe buvo ir velionis Juo-'nančio, 
zas J. Čeponis, velionis dakta-.Tai vis buvo Dr. A. Karaliaus 
ras Antanas Karalius ir velio
nis Juozas Kemėšis.

Visi jie man pasirodė drau
giški malonaus budo žmonės 
nenuilstantys visuomenes vei
kėjai. Susidraugavus 
man visuomet buvo smagu da-'pastabų vadinamame 
lyvauti tuose suėjimuose, kur daužų” skyriuje, 
jie dalyvavo, nes buvo links
mumo ir juokų. Kada drg. J.
J. Čeponis ar daktaras Kara
lius tam ar kitam įvykiui ar 
momentui savo juokingas kal
bas pritaikydavo, tai per visų 
veidus pereidavo šypsena, 
nors žmogus butų sirgęs ar 
kokio liudęsio apimtas.

Ir mhn iš šių draugų teko 
pasimokinti. Daktaras Kara
lius davė gerų pamokų rašy
mui korespondencijų ir strai
psnelių, Čeponis neskupėjo 
juokingų pasakaičių, tūlos jų 
tikdavo ir raštui. Juozas Ke
mėšis, pats ilgą laiką agenta- 
vęs, nešikštaudavo papasako
ti, kaip būti geram agentui. I pati medega, sakoma, kriks 
Taikydamas jų patarimus sa 
vo gyvenimui Senas Petras kurie šiandien dar gyvename 
greit patyrė, kad jie velijo 
jam geresnės ateities.

Gaila mums visiems, ku
rie juos pažinojome, kad, ga
lima sakyti, jie dar jaunystėj 
apleido mus. Rodos, toki žmo
nės yra dar reikalingi kaipo 
visuomenės veikėjai, daug dar 
jie galėjo nuveikti. Dr. Anta
nas Karalius galėjo dar para
šyti knygų ir straipsnių, ku
riuos Naujienų ir kitų laikra
ščių skaitytojai labai mėgda
vo, nes jis stebėtinai gabiai 
piešė šių dienų musų gyveni
mą—gyvenimą visų draugijos 
sluoksnių, visų pašaukimų, 
taip inteligentijos, profesiona
lų, taip alginių vergų, darbo 
žmonių.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

SLAUGE motina priediniam kudi 
kiui prižiūrėti, Womens and Child 
ren Hospital 1600 Maypole.

J/VL.

:p(ecommended 
įfi. J0R40YEARS

TIREP ;>•

IŠPARDUODAME BARU F1KCE- 
RIGS, visokio didžio su Coil Baksaif- 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio* biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjime. Pamatvkite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 

7:30 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 rendaiininkais. 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 West Division St. 

Tel. Armitdge 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

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.

Hemloek 0800

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ...........................  $5.75
Lump or Egg ...................... 6.00
Screenings .............................. 4.75

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

ifurniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai


