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Kova Už Sostinę

Jis laike karo pabėgo iš Vo
kietijos ir atvyko į Ameriką, 
Čia jis tapo naturalizuotu pi 
liečiu. 1920 m. jis sugryžo V o 
kieti j on ir apsigyveno D”esden. 
Jis ten gyveno visą laiką ir ne
pasirūpino atnaujinti Amerikos 
pilietybę. Pereitais metais jis 
bandė atgauti Vokietijos pilie 
tybę, bet buvo jam atsakyta. 
Tokiu bud u* jis liko žmogumi 
be tėvynės, nes dabar jis ne
priklauso jokiai šaliai.

jėgas ir jau 
sprendžia-

DEPRESIJA 
PRAĖJO TIEMS 
KURIE NORI 
DIRBTI—

Automobiliai užmu
ša 6 žmones j dieną 

Illinois valstijoj

ST. MORITZ, Šveicarijoj, r, 
21. Rumunijos politiko Titu- 
lescu padėtis kiek pagerėjo, pa 
darius trečią kraujo perleidimą 
Delei to ketvirtas kraujo per
leidimas tūlam laikui atidėtas

sudaužius tvarkliuš ir 
nuo tilto į barkų ka-

[r gub. Ląndon susi 
rūpino derliaus 
,t apdrauda

Richman ir Merrill 
pabaigė kelionę 

iš Anglijos

Prezidentas Rooseveltas yra su 
sirupinęs įvedimu derliaus ap 
draudos, kurios planą paruoš 
ti įsakė agrikultūros sekre 
toriui

Amerikos Legionas 
laiko konvenciją 

Clevelande

Kartu su komunistais turės ab 
soliučią didžiumą vietų par 
laihente—123 vietas iš 230

Texas potvyniai 
besitęsia

brangiu lėktuvu 
labai

ir kuri įve 
kareiviavima

HAVANA, rūgs 
namitas 
EI Pais 
bažnyčią ir užmušė 4 žmones 
Mažiausia 20 žmonių liko su 
žeista.

Policija dėlei to areštavo 20 
socialistų ratelio narių ir puo 
lė jų raštinę.

ŠVEDIJOS RINKI 
MUS LAIMĖJO 

SOCIALISTAI

American Air- 
lėktuvai, kurie

Išsprogdino Kubos 
laikraštį

LINCOLN, Nebr., rūgs. 20.
William Kurt Scheer liko 

žmogumi be tėvynės, Amerikos 
teismui panaikinus jo piliety-

1739, South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Ffrone CANal 8500

STOCKHOLM; rūgs. 21. - 
Švedijos parlamento rinkimai su 
teikė socialistams pilną perga 
lę ir pirmą kartą socialistai ii 
komunistai turės parlamente ab 
soliučią didžiumą vietų 
vietas iš parlamente esančių 230 
vietų.

Tikimąsi, kad dabartinė agra- 
rų valdžia neužilgo rezignuos ir 
į valdžią sugryš buvęs premje
ras socialistas Albin Hensson.

Pradės vežti pasa- 
žierius oru į Filipinų 

salas

Belgijos policija da 
re kratas

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

’ Giedra, šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 74°.
Saulė teka 6:36, leidžiasi 

6:50.

JONIŠKĖLIS.—šiemet pradėti 
miestelio tvarkymo darbai va
romi smarkiu tempu pirmyn. 
Grindžiamos gatvės, rūpinamasi 
miestelyje švaros palaikymu. 
Jei tokiu* pat tempu miestelio 
tvarkymo darbai bus varomi 
kasmet, tai iš anksčiau buvu
sio purvino miestelio Joniškėlis 
greitu laiku taps gražus pro 
vincijos miestukas. Miestelį 
puošia pernai pradėta statyti 
graži muro geležinkelio stotis 
šiuo laiku baigiamas vidaus į 
rengimas. Tai bus viena iš gra 
žiausių geležinkelio stočių šiau- 
lių-Biržų ruože.

RENO, Nev., rūgs. 21.—John 
C. Neeley 22 m., sūnūs Jungt, 
Valstijų senatorius iš West Vir ■ 
ginia, apsigyveno čia ieškoda
mas perskirų nuo savo žmonos. 
Kad užsidirbti pragyvenimą, jis 
plauna indus viename naktiniu 
me kliube.

.. LEON, la., rūgs. 21 
ninkas Herman He-mbry, 37 m., 
kuju užmušė savo 3 metų sū
nų, po to nuėjo į daržinę ir pats 

| pasikorė.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 21. 
—Per pirmąjį pusmetį automo
biliai Illinois valstijoje užmušė 
2,235 žmones,'arba vidutiniškai 
po 6 žmones į dieną. Per tą 
patį laiką apie 40,000 žmonių 
sužeista.

Chicagoje automobiliai ikišioj 
užmušė 565 žmones.

Didelė dalis nelaimių įvyksta 
vien tik dėl pėščiųjų kaltės.

BROWNSWOOD, Tex
21.—Didelis potvynis, kuris už
liejo derlingiausius Texas lau
ku, dabar slenka linkui Aus- 
tin, valstijos sostinės. Daugiau 
kaip 1,000 žmonių liko be pa
stogės. Nuostoliai gi siekia apie 
$5,000,000.

(Socialistai jau ne pirmą 
kartą yra valdę Švedijoje, nors 
ir neturėjo didžiumos parla
mente. Jie buvo didžiausia par 
tija parlamente ir jiems tekda
vo sudaryti valdžią, nors ji ga
lėjo pasilaikyti tik ją remiant 
kitoms partijoms. Socialistams 
valdant, Švedija įstengė išbristi 
iš depresijos klampynės. Socia
listų valdžia buvo nuversta 
klausime senatvės pensijų, bet 
socialistai dabar pasidarė dar 
stipresni ir turės jau absoliučią 
didžiumą parlamente, taip kad 
galės vykinti daug platesnes 
ekonomines reformas. Tik ži
nioj minėjimas apie komunistus 
yra neaiškus, nes Švedijos sočia 
listai ikšiol neidavo su komu
nistais į jokią koaliciją, be to 
komunistai buvo labai silpni ir 
jokio vaidmens parlamente ne
vaidino) .

Sukilėliai visomis jėgomis puola sostinę 
Madridą. Valdžia irgi mobilizuoja visas 
savo jėgas. Smarkus mušis jau siaučia

BOSTON, Mass., rūgs. 21. — 
Vidaus reikalų sekretoriaus po
sūnis Robert H. Ickes rastas 
kaltas už susidūrimą su kitu 
automobiliu ir sužeidimą 5 žmo
nių, ir jam liko uždrausta vai 
dyti automobilį Masachusetts 
valstijoj.

BRIUSELIS, rūgs. 20.—Po 
licija visoje Belgijoje darė kra 
tas raštinėse ir namuose revo
liucinės socialistų partijos ša 
liniukų. Užgriebta daug doku 
mentų ir kiek ginklų.

Policija vyriausia ieškojo 
ginklų, bet iš dokumentų esą 
patyrusi apie plačiai išvystytą 
revoliucinį suokalbį. Vien Lie 
ge distrikte buvo padaryta dau
giau kaip 150 kratų.

TOLEDO, rūgs 
ir paversta į griuvėsius Alcazar 
tvirtovė, Toledo pakraštyje, te
besilaiko. Iš tarp griuvėsių su
kilėliai nepaliauja šaudę loja- 
listus iš kulkosvaidžių ir mėtę 
rankines granatas. Griuvėsiai 
yra be paliovos bombarduojami 
kanuolių ir baigiami paversti į 
dulkes.

Bandyta likusią dalį tvirtovės 
sudeginti, apliejus ją gasolinu. 
bet vistiek nepasisekė iš jos iš 
varyti sukilėlius. Tvirtovė turi 
didelį tinklą urvų, kur lengva 
sukilėliams slėptis ir kuriuose 
jie gali ilgą laiką laikytis.

Lojalistai deda visas pastan
gas tvirtovę paimti, kad galė
tų paliuosuoti kovai kituose 
frontuose apie 5,000 patyrusių 
milicininkų. RUTLAND, Vt., rūgs. 21.- 

Mary Cassidy, 73 m. senmergė 
jau 56 dienas sėdi kalėjime, 
kadangi jie negali sumokėti 
$519.28 skolos.SAN FRANCISCO, rūgs. 21 

—Dideji Pan 
ways System 
ikišiol iš Amerikos į Filipinus 
ir kitas Ramaus vandenyno sa
las gabeno oru tik paštą ir 
siuntinius, nuo spalio 21 d. pra
dės gabent ir pasažierius. Iš 
Manila pasažieriai bus 
gabenti spalkM;29 d.

NEW YORK
Harry Richman ir Diek Merrill 
šiandie savo
Lady Peace, kuris bu*yo 
gerai įrengtas ir kainavęs gal 
apie $100,000, atskrido į New 
Yorką ir tuo užbaigė ne visai 
nusisekusią kelionę oru | Ang
liją ir atgal.

Jie manė
Yorko į Londoną, kelias valan
das pasilsėti ir tada gryšti at
gal į tfew Yorką .

Tečiaus skrendant į Angliją 
jie pritruko gasolino ir buvo 
priversti nusileisti Valijos ga
nyklose. Jų ūpas pablogėjo, 
iškilo kivirčiai tarp lakūnų ir 
skridimas atgal susitrukdė. 
Skrendant atgal, virš Atlantiko, 
tarp lakūnų vėl iškilo kivirčiai 
ir Richman, pavojingesnėj va
landoj, išmėtė jūron kelias ble- 
kines su gasolinu. Nors jie n 
buvo pasiėmę daug gasolino, te
čiaus ir vėl gasolino pritruko, 
taip kad jiems teko leistis Mus- 
grave Harbor pelkėse, New 
foundland saloj. Nusileisdami 
jie apdaužė savo lėktuvą, taip 
kad teko laukti dalių ir taisytis. 
Tai sutrukdė pabaigą kelionės 
dar vienai savaitei.

CLEVELAND, O., rūgs. 21. 
—Šiandie čia prasidėjo metinė 
Amerikos Legiono—ex-kareivių 
organizaci j os—konvenči j a.

Konvencijoj dalyvauja tik 
1,000 delegatų, bet konvencijos 
proga suvažiavo desėtkai tuks 
tančių legionierių iš visos šalies 
Jie suvažiavo tik paūžti' pasi
linksminti su savo buvusiais 
draugais tranšėjose. Todėl 
mieste eina didžiausias šiauti 
mas.

Atidarydamas konvenciją, Le
giono komanduoto  jas Ray Mur 
phy pasisakė už taiką, bet kar 
tu pareiškė, kad prie dabartinių 
aplinkybių Amerika negalinti 
nusiginkluoti.

Tęsdamas kalbą už taiką, se 
natorius Clark prižadėjo, kad 
sekamas kongresas priims įsta 
tymus panaikinimui karo pelnų

Prezidento Roosevelto pasvei 
kinimo telegrama liko priimta 
su didžiausiomis ovacijomis.

Republikonų kandidatas 
derliaus apdraudą prabilo tik 
tada, kada ja susirūpino pre
zidentas Rooseveltas

Visi milicininkai, dagi ir ne
turintys ginklų, liko pašaukti i

SU SUKILĖLIAIS, rūgs. 21 
—Sukilėliai sutraukė prie Mad
rido visas savo 
prasidėjo smarkus 
masis mušis, kuris nulems sos
tinės likimą. Vyriausios suki
lėlių jėgos yra Afrikos maurai 
ir svetimšaliai legionieriai. Abie- 
ji yra patyrę, nuožmus ir drą
sus kareiviai, prieš kuriuos sun
ku yra laikytis paprastai armi 
jai, bet dar sunkiau yra laiky
tis dar neptyrusiai, iš savano
rių sudarytai lojalistų milicijai, 
kuriai trūksta ir geresnių gink
lų ir tinkamo išsilavinimo.

Tečiaus kad ir nepatyrę var 
toti ginklą, lojalistai laikosi la
bai atkakliai ir drąsiai, taip kad 
ir patyrę sukilėlių kareiviai tik 
su* dideliu vargu gali stumtis 
priekin. .

Dabar sukilėliai ^arti^asi prie 
Santa Olalla, į pietvakarius nuo 
Madrido, kur pirmiau buvo lo
jalistų štabo buveinė.

(Vėliausiomis radio žiniomis 
iš Seville, sukilėliai jau paėmę 
Santa Olalla).

Mušis eina ne tik Talavera 
fronte į pietvakarius nuo Mad 
rido, bet sukilėliai bando verž
tis ir Gudarrama kalnuose, į 
šiaurę nuo Madrido. Ten jie 
pirmiausia pradėjo pulti Madri
dą, bet liko lojalistų sulaikyti 
ir ikišiol negalėjo per kalnus 
pasistumti į priekį.

Sukilėliai tikisi laimėti mūšį 
ir paimti sostinę, nors tas pa 
reikalaus iš jų labai didelių au-

TOPEKA, Kas., rūgs. 21. — 
Republikonų kandidatas į prezi
dentus gub. Alf Landon šiandie 
išvažiuoja į vakarines valstijas 
laikyti kalbas ūkininkams ir 
siūlyti jiems savo ‘programą 
“gelbėjimui” ūkių. Bet kad jis 
nieko savo negali sugalvoti, tai 
yra priverstas sekti prezidento 
Roosevelto mintis, jas paskui 
skelbti kaipo savo ir kartu pre
zidentą smerkti! !

Taip dabar yra ir su der 
liaus apdrauda. Landon ir re- 
publikonai apie tai niekad pir
miau neužsiminė. Nemini apie 
tai ir savo platformoj. Bet štai 
prieš kiek laiko prezidentas 
Rooseveltas susirūpino derliaus 
apdrauda, kaip geriausiu budu 
gelbėti nukentėjusius nuo ne
palankių gamtos reiškinių ūki
ninkus ir įsakė agrikultūros de
partamentui paruošti tokios der
liaus apdraudos projektą, tai 
dabar apie tą apdraudą prabilo 
it gub. Landon. Jis rytoj kal
bės Des Moines, la., ir jau iškai- 
no paskelbė, kad jis kaip tik tuo 
klausimu ir kalbės. Girdi, ji* 
jau senai svarstę Kansas valst., 
ir daugelis republikonų vadų 
jau senai už tokią apdraudą 
stoję (tik niekas apie tai ikišiol 
nebuvo girdėjęs) ir dabar jis, 
Landon, į tą klausimą atkreipęs 
visą domę.
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Vyrai, Moterys—šekit kas
dien NAUJIENAS. Kai tik 
pamatysit apgarsinimą — 
tuojaus važiuokit arba pa
šaukit Nelaukit ilgai, nes 
kiti užbėgs jums už akių.

Washington, rugsėjo 21 d.— 
Prieš išvažiuojant į Hyde Park 
atlankyti savo motiną jos 82- 
me gimtadieny, prezidentas 
Rooseveltas davė įsakymą ūkio 
sekretoriui H. A. Wallace, kad 
jis su savo komitetu paskubin
tų prirengti pastovų ūkio pro
duktų apsaugos planą.

Prirengtas planas turės bū
ti paduotas , Kongresui sausio 1 
dieną.

Savo laiške sekretoriui Wal- 
lace, prezidentas Rooseveltas 
pareiškė mintį, kaip planas tu
ri būti prirengtas. Derliaus 
apdrauda ir rezervų sukrovimo 
sistema turi veikti taip, kad 
“riebių” metų perteklius aprū
pintų “liesiu” metų nedateklių.

Toks derliaus sutvarkymas 
neabejotinai bus naudingas ne 
tik farmeriams, bet ir visiems 
gyventojams.

Ūkio sekretoriaus komitetas 
jau tūlą laiką svarsto šį prezi
dento planą. Numatoma yra, 
kad “riebiuose” metuose bus 
imama nuo farmerių dalis jų 
javų ir sukraunama valdžios 
sandėliuose. O kuomet ateis blo
gi metai, tai farmeriai gaus sa
vo javus atgal. x

Copey Island beach ..................  -

Garsioji New Yorko Coney Island maudynė, kur vasaros metu susirenka šimtai tūkstančių vžmo- 
nių. Ten yra visokių “balaganų” ir “side showš”, kurių biznis pastaruoju laiku pradėjo smukti

kareivines laukti tolimesnių įsa
kymų. Niekurie jų yra ką tik 
sugryžę iš fronto, labai pavargę 
nuo nuožmių kovų, bet vėl turi 
vykti į karo lauką. Kiti yra dar 
neišlavinti ir nepatyrę, bet pilni 
pasiryžimo milicininkai, ku 
riems bus sunku kovoti su pa 
tyrusiais ir nuožmiais maurais 
ir legionieriais.

Bet nors daug lojalistų žūsta 
kovoj, bet jie ginasi atkakliai 
gerai žinodami kokis juos lau
kia likimas, jei sukilėliai išeitų 
pergalėtojais.

Valdžia veikia šaltai, griežtai 
nusisprendusi. Ji pilnai pasitiki 
kad sukilėliai bus sulaikyti ir 
atmušti. Bet kad tai padaryti 
valdžia turės pasiųsti dar dau 
gelį tūkstančių nepatyrusių jau 
nuolių kovoti ir žūti kęvoj su 
geriau ginkluotais ir labiau pa 
tyrusiais sukilėliais.

Valdžia pripažysta, kad jos 
jėgos apleido Santa Olalla, bu 
vusią generalinio štabo buveinę 
už 46 mylių į pietus nuo Mad 
rido.

Eina kalbų, kad valdžia su 
darys gynimos tarybą, kurios 
įsakymams turės pasiuoti visos 
lojalitų frakcijos 
sianti visuotiną 
visam karo laikui,

Valdžia iš savo 
sianti didelių politinių ir ekono
minių reformų.

Nežiūrint pavojingos padėties 
prie paties Madrido, kiauos fron
tuose- sukilėliai yra stumiami at 
gal, išėmus pačią 
paniją.

Alcazar tvirtovė
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Sukilėliai ragina Madridą 
pasiduoti

LISBON, Portugalijoj, rūgs. 
21.—Gautomis šiandie žiniomis, 
25 dideli sukilėlių bombardavi
mo lėktuvai buvo nuskridę į 
Madridą, kur išmėtė iš oro la 
pelius, raginančius miestą pa 
siduoti, kad išvengti tolimesnio 
kraujo praliejimo.

Valdžia šaukia kovon visą 
miliciją

MADRIDAS, rūgs. 21. —Ko- 
vodama už Ispanijos respublikos 
likimą ir prasidėjus sprendžia
mam mušiui už Madridą, vai 
džia išsiuntė dar tūkstančius ka. 
reivių į pietvakarius nuo sosti. 
nės sulaikyti sukilėlių veržimą*

5 ŽUVO AUTOMOBILIUI 
NUŠOKUS Į KANALĄ

NORTH TONAWANDA, i 
Y., rūgs. 21 
dvi merginos prigėrė, jų auto 
mobiliui 
nušokus

į -.‘y

s
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Pirmas DeKalbos Lietuvių — Chicagos Lietuvių Draugijos Narių Susifinkiihas;
šiame peviksle atvaizduoja

me pirmas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių susirinkimas 
DeKalboje. Susirinkimas įvy
ko rugsėjo 12 d., nes įkurta 
DeKalbos Lietuvių Kultūros 
Draugija iš 47 narių, — tiek 
čia vietos įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijom

Pravartu priminti, kad pusė 
DeKalbos Lietuvių Kultūros 
Draugijos narų sudaro čiagb 
miai lietuviai — jaunimas. 
Trys valdybos nariai’ •— p-lė 
Ahna Karėta, sekretorius — 
iždininkas, Juozas Karoblis — 
pirmininko pagelbininkas ir 
Pranas Kuzmickas, iždo globė
jas — yra čiagimiai lietuviai. 
Kiti keturi — Jonas^ Karėta, 
pirmininkas, Mikas Pe^jauskas 
— užrašų sekretorius, Antanas 
Petrauskas — iždo globėjas ir 
Jonas Pečiukėnas — maršalka, 
yra vietos seni gyventojai ir 
žymus darbuotojai.

Įkūrime DeKalbos Lietuvių 
Kultūros Draugijos dalyvavo iš 
Chicagos artistų grupė po va
dovyste p. Vytauto Taručio — 
p-lės Pečiukaitė, Vespenderaitė, 
Grybiute ir žymus šokių mo
kytojas p. Beliajus. Taipgi 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
daktaras — kvotėjas A. Mont- 
vidas ir sekretorius P. Miller 
Ceremonialis programas buvo 
tikrai įdomus, ilgai pasiliks 
DeKalbos lietuvių, Draugijos 
narių, atmintyje. Išrinkus 
valdybų, apkalbėjus būtinus 
naujos organizacijos reikalus, 
pasigerėjus gražiu artistų pro
gramų, eita prie draugiškų pa, 
sikalbčjimų ir užkandžių. Drau
giškam programų! buvo padė
tas taškas 1 vai. ryto.

Nauji nariai, įsirašę Chicagos 
Lietuvių Draugijon, kurie įku 
re DeKalbos Lietuvių Kultūros 
Draugijų, yra šie:

Jonas Patumsis,
Bernice Patumsis, 
Mikas Petrauskas, 
Petras šūkis, 
Vanda Šalkauskas, 
Valerija Zelnis, 
Paul Džiugas, 
Virginia Baronas, 
Alfonso Šalkauskas, 
Rožė Krlštr/pMvičiUtė, 
Anna Karėta, 
Paulina Karėta, 
Virginia Biliūnas, 
Antanas Petrauskas, 
Antanas C. Zalaga, - 
Mary Biliūnas, 
Albertas Sipavis, 
Veronika Vitkauskienė, 
John Adomaitis, 
Bernice Krist, •

į Ignas Velailiškis, 
Antanina Misiūnas, 
Frank Kuzmickas, 
Anna PečiUkėnaS, 
John Pečiukėnas, 
Antanas Dargužis, 
Rožė Dargužis, 
John Karėta, 
James PetruchiUs, 
Violet PetruchiUs, 
llelen Fraser, 
Anna Bates, 
Michael Wilkas 
Barno Blaz f v ’ 
William Blasėh, 
Simon Kalavas, 
Vera Kalavas, 
Joseph Kalavas, 
Frances Masiokas^ 
Justin Misuhas, 
Anna Bertašius, 
Philomehe J. Masiokas, 
Leonard A. Masiokas, 
Marė žymontas.
Neabejoju, kad Chicagos Lie

tuvių Draugijos narių skaičius 
DeKalboje greitu laiku išaugs 
iki šimto, bet tai bus darbas 
pačių organizacijos narių, šį 
stambų darbų, būtent, įrašymą 
tokio didelio skaičiaus naujų na
rių mažoje lietuvių kolonijoje, 
atliko musų žymus darbuotojas 
p. Frank BulaW. Nemaža jam 
prigelbėjo p. M. Tarutis, Chi 
cagos biznierii?s, taipgi narys 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Draugija yra dėkinga abiem 
darbuotojams — pp. Bulaw ii 
Taručiui už šį gražų darbą.

Lauksime iš p. Bulaw dau
giau tokių sėkmingų darbų or
ganizacijos budavojime kaip 
kad DeKalboje, jis atliko. Taip
gi linkime sėkmingai darbuotis 
DeKalbos Lietuvių Kultūros 
Draugijai. DeKalbos Lietu 
vių Kultūros Draugijos valdy
ba susideda iš darbščių, ener 
gingų ir sumanių žmonių, to
dėl pasitikim, kad mokės ge 
rą nuotaikų nariuose palaikyt' 
bei organizacijos reikalus svei
koj linkmėj vesti.

vakaro, Liuosybės svetainėje.
Vadovaujant p-niai Stepona- 

čieniai buvo paruoštas gers,s 
dainų ir muzikos programas 
Programe dalyvavo p-les Trili- 
kaitė, Rimkaitė, taipgi Rukšte 
la ir Maženis. P-niai Stepona
vičienei lydint pianu vykusia', 
sudainuota keletas gražių liau
dies dainelių. Pirmo Ciceros 
Lietuvių Kultūros Draugijos su
sirinkimo buvo ųuimtas paveiks
las, — tilps įmįradienį su pla
tesniu . aprašymu šiame skyriu
je.

Detroitas yra didelis miestas; 
Lietuvių kolonija Čia taip pat 
gana didelė. Tokioje gausingo
je kolonijoje, žinoma, pašitaifeo 
Įvairių įvykių, kurte kartkartė- 
ihls, yra ir laikraščiuose apta* 
šomi.

Štai rugsėjo 8 d. susituokė 
draugas Ignas Gumbokas su 
p-le Genovaite žvirbliute. Prieš 
apsiveaimą jie nuvažiavo į Ge- 
novaitės tėviškę, Alliatice, Ohio. 
Gavę ten, taip sakant, palaimi
nimą, jie grįždaftri sustoju Td- 
ledo, O., if tėh apšiVedė. Ka
dangi abu jaunavedžiai yrą 
laisvi, tai ir šlitlbo ceteittdni- 
jos buvo civiliškas; Liudininkais 
buvo Kazys Punkauskas ir Cte- 
novaitėe sesuo Birutė.

Grįž^ j Detrbitą jie turėjo 
vedybų puotą gražiausiame 11& 
tuvių restorane, MčKinley Ręs- 
taUrant. Puotoje dalyvavo daug 
svečių ir pažįstamų, nes jau
navedžiai yta labai populiariš- 
ki tarp Detroito lietuvių*

Draugas Gumbokas 
stambus ir pasiturintis biznie
rius. P-lė žvirbliutė yra gera 
lietuvaitė ir aktyviai dalyvau
ja vietos lięfuvių judėjime,

Linkėtina, kad jaunavedžiai 
nenustotu buvę tikri, geri ir 
pavyzdingi lietuviai ateityje, o 
tąip pat linkėtina, kad jie link
smai, laimingai ir ilgai gyven
tų. —Dalyvavęs puotoje.

j Orlaivį^ pakyla | padanges ir 
skrenda teft, ktif yra sumanę. 
1F pasivyk, jei tibfi!

Dabar, sako, Lietuvoje dau
gelis žmonių, o ypač jaunuolių, 
kalba apie jurų ir vejų. Linki, 
kad jurininkams Lutų geras 
včjas. (1 aš Vėjo nelabai noriu. 
Su veju surišta barniai. Kas 
gauna vėjo, tas sykiu gauna 
barti. Reiškia, vadinasi, ir vė
jas jau dabar turi kitą prasmę.

Su laiku gal ( viskas įgys ki
tokią prasmę. Ką gali žmogus 
Žirioii; Viėnok SU pasaulio* besL 
keitimu ir žmonės keičiasi.

Kas galėjo sau įsivaizduoti, 
kad, duokim sau, Ispanijoj kil
tų toks bąisus ir žiaurus pilieti
nis kafaš. O Viefiok tas yra 
faktas*

Kas galėjo įsivaižduoti, kad 
Vokietijoj kraus j laužtis ir de-

gins moksliškas knygas. O tas 
yra faktas.

Kas galėjo i si vaizduoti, kad 
Amėrikos unijos indorsuotų de^ 
mokratų Uattijoš kahdiddtą 
Rooševeltą j prfežidefittiš.- JUlt 
per 50 metų unijos taip hėdatėi 
O dabar tas yra faktas.

Kas galėjo įsivaižduoti, jog 
oro bangomis žmonės gaus į sa
vo namus muziką, dainas, kal
bas, žinias; O dabar atsisėdęs 
sau minkštoje kėdėje, atsisu
kęs radio priimtuvą, gali šati 
ramiai klausytis, kas tik patin
ka;

Dr. Davidoiiis prieš mirtį sa
kydavo, kad mes per anksti gi
mėme. Po 50 metų taip žmo
nės gerai ir patogiai gyvens, 
kad mes dabar nė įsivaizduoti 
negalime.

•r-ir,_i—,  ----------- ■, •

Jeigu taip, tai aš esu phsi- 
fėngųs gyventi dar daugiau ne 
pėilkihsdėŠimt metų.

A. Žmogus*
TįrT..iWii..

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 WfiBt 35th St 

Cof, 6f SŠth and Maište! Šts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis bėgė! sutartį. 
Rez. 4910 SO. MIC&IGAN. BLVD.

Tel. Kenwood 5107
.i—-r-r ■ •

Iš Cicero
Įsikūrė CicerP Lietuvių 

Kultūros Draugija

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai Cicero j e atlaikė susirin
kimų rugsėjo 18 d. Liu'oSybės 
svetainėje — įkūrė Cicero Lie 
tuvių Kultūros Draugiją. Pri
imti Ciceros Lietuvių Kultūros 
Draugijos įstatai, išrinkta vab 
dyba, nutarta mėnesinius susi
rinkimus laikyti kiekvienų mė 
nesį trečią penktadienį 7)3 J

VISKAS KEIČIASI

Mrs. Atiulia K. Jarusz
Physifeal Therapy 

aiid Midwife 
6630 S* Westefn 
Avė;, Žnd floof 
HetftlOck 9252 

Patąrtiauju prie 
gimdymo namuo
se at ligoninėse, 
d U b du massage 
felėėtrič t r e a t- 
tnerit Ir magne- 
tiė blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
itiai dovanai.

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DJL G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6531 SOUTH HALSTED STREET
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po įdėtų 

it fltio 7 iki 9 vai. vakaro.
..■m. į r   —-tat—

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Weri 22nd Street

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

Rez, 6681 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868 

.....   —. .... r- -r-ii-ii....
Tel. Office Wentworth 6880 '

Rez. Hyde Park 3895
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

ŠAUKIT

CALUMET 6969 
tr musų patyręs inžinierius at
važiuos į j tisų namlis ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
Apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGU ĮMOKĖTI— 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 

H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 
KAINA—

F.

ADVOKATAI
K. P. CIJG1S

ADVOKATAS
Miesto Ofisas—127 N* Dėarborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 Sb. Halsted St.

Valahdbs vakarais nuo 6 iki 8:30* 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties;

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephonė: BoUlevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖNUE 

Res. 6515 So. Rockwell St;
Telėphone: Republic 9723

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospeet 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer aveNue 
Telėfohas Virgittia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 it nuo 
6—8 v. vak; Nedėlioj pagal sutartį i

'■ ....J.......—f, t; |~ I,, .IMU

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street - 
Valandos huo 9 iki 8 vakarti;

Seredoj pagal sutartį.

Iš Indiana Harbor
šeštadienį bus įkurta Indiana 

Harbor Lietuvių Kultūros 
Draugija.

Musų darbštus darbuotojas 
p. Frank Bulaw sėkmingai ple
čia savo darbui rubežius Indi
ana Harbor. Jam daug pri- 
gelbsti p-nios Valavičienė, Kan- 
trimienė, taipgi Jonas Kuolas 
ir St. Bartkus.

Pirmas Indiana Harbor Life* 
tuvių Kultūros Draugijos susL 
rinkimas įvyks šėštadieno va
kare, rugsėjo 26 d., Paul Rice 
(Ivanovo) svetainėje. Susirin
kime buvo įdomus programas, 
dalyvaus iš Chicagos pasižymė
ję artistai po vadovyste p. 
Vytauto Taručio — p-lė Pečiu
kaitė, p-lės Stradomskaitės, 
p-lė Grybiutė ir Vytautas Be- 
liajUs.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vakaro, po susirinkimo ir pro- 
gramo bus draugiški pašnekė 
šiai.

Kai aš pasižiūriu i tą mažą 
pasaulį, tai liet juokas ima. 
Koks jis nephstdvUš, — tikras 
padaužą,,

Kai atvažiavau į Ameriką, 
rodosi, niekur •. nemačiau auto
mobilio, o jau pačiam -važinė
tis, tai nė į gąlyą neatėjo. O 
dabar..,, aš pate kad lakstau 
automobiliu, W net dulkes rtik- 
sta.

Aš tik žeme lakstau su savo 
automobiliu, o mano draugai 
jau ir paukščiais skraido; Sėda

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeportb ofisas:

3241 S. Halsted Št» Tel. Caluirtėt 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
jtezidenėija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Univetsal
& Heating

Not
10 West 18th St.
į vakartis iiuo Statė St. 

Atdarą vakarais iki 7 vai. Nedė-
c,;,.,

Pluihbing 
Supply Co. 
Ine.

PASVEIKĘ DRAUGIJOS 
NARIAI:

Katrina Kubilienė, Cicero, Ilk 
Petras Kurila, Springfield, Iii.

NAUJAI APSIRGĘ DRAUGI
JOJ NARIAI:

Antanas Valskis, Chicago, Įjl. 
Violet DUdor, Chicago, III. 
Albina DaUčiUnas, Chicago.
Kazimieras Rekašius, Cicero,

Illinois. ' . ■
Antanas Sakalas, Springfield, 

Illinois.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* it skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
kraUthves, .kufioii aketbiMAi

Laidotuvii Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■ - -Į - - - - -- - Į- - J -Į t . -  — -___________________

AMbuLaNcė TaTABNavimas diena ir naktį.
Turiftiė Koplyčias Visose Miesto Dalysė,

! , ■■■ ■■■ r.,— ■■■■ į, ųi ■ y R... — ■■ ■ ■■■■ ■ ......... .... .

A. A. SLAKIS
apvokatas

111 W. Washington St
ROdm 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakarė;
Ofiso Tfel; Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon AVėriųe 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

AKIŲ SPEdALlstAI
DR. G. SERNER 

lietuvis 
__ _  Tel; Yards 1826

Pritaikė Akinius 
Kreivas Akis 

IŠtaisO.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 Wešt 35th St. 
kampas Halsted St.

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

8

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avfenue Phone Boulevard 4189

1410 feotifh 49th Udttft Rhbne dicero 210d

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Photie Gailai 6174

. . w LJ. ŽOLF
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

.. .. ....... ..  .. ...... .. ..................................... \.....;.. ..... ;------

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 Š. MiCh'igart Avė. Tel. Pullman 5703
'V- - - ■ ; • ■ ■ '.Į • .. .. . ■

S. M. SKUDAS
718 WeBt 18th Street Phone Monroe 8871
------ --------- L.------ ...............      , ..... L.... — ......

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 WėSt 2Šfd Ulace Phonės Galiai 2515—Cicere 5927
Į ‘ Į 1 J ' ■ i ■■■ ■   - , , ......

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

S. C; LACHAVICZ
4S-44 Ėast 108th St, Tel. Pullmah 1270 arba Canal 2516

8319 LitUMUiča Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1183 
iii ii,il t;i- i, i : i • ■

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer AVeriūd Phone Lafąyėttė 8572

, AMBŪtANCE patarnavimas dieną ir naktį
r YĄRdS 1741—1742

DR. VAlTUSH, OPT.
Optiomėtrically Aki

LIETUVIS
Optiomėtrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių ItarštJ, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėgžattiįnavitnaS d&roirias su 
elektra^ parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama į 
niOkyklOš vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valaridos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
- mos be akinių. Kainos pigiau

, kaip pirmiau.
4712 South Ashland A v*

■ Phone Boulevard 7589

nmvi
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V* A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nub 2 iki 4 ir riuo 7 iki 
valo Nedėliomis huo 10 iki 12 

3343 South Halstėd St.
Tel. Boulevard 1401

Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30v.Nedėb nUo 10 iki IŽa-m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas it Rezidencija.
. 3335 So. Halsted St

■ , w.., .. Z

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4670 Afchėf AVėMė 

Tel. Virginią 1116. 
Valandos: 1—Si 7—6:30 p. p. 

Office & residėhce 2519 W. 43rd SL 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

Rež. 6609 ŠO. ARTEStAN AVĖ.
Tel; PftfBpfctt |408

Dr. A. J; Shimkus
GYDYTOJAS 1H CHittUttHAS

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

madieniais SUsitartlS.
OFISAS

3156 West 59th St.
Tel. Hetaloek S«»8.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręš gydytojas thi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ii* vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
. Ofisas ir Labbratorija:
1034 tV. 18th St., nėtbU Morgah SL

Valandos pup 10^-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. .

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sėgal 
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki i2 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai; todėl. nito 10 iki 12

Rėz. Telėphone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų

Ofisas 6850 Stony Is
Valandos: 2—4, 7—9 vdl

Ii o mis ir Šventadieniais 10—12 
diena.

Avė.
Nedė*
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Antradienis, rūgs, 22, 1936

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
tie lietuviai ir lietuvaitės U* 

MiSmS laisniui (leidimus) 
dyboms:

Vernon Miller 24 m. (Al
bany, III.) ir Elsie Yugnis 
m.

Gilbert Johnson 24 m. ir 
sephine Barnas 20 m.

Vinc Servatka 47
Anna Daukszys 40 m.

Charles Narušis 23
Sophia Kuksta 21 m.

Buryl Marble 26 m.
norą Golminas 21 m.

Fem Masier 24 m. ir Edith 
Rositis 24 m.

John Tiamowicz 45 m.
Elizabeth Gudelitė 40 m.

Arthur Herman 46 m.
Anna Petrovich 31 m.

Brau Masiluns 42 m. Anna 
Zebueskis 39 m.

George Artonis 20 m. ii 
Jennie Rzasa 16 m.

Anthony Melekosky 24 m. ir 
Albina Burris 21

Felix Rowinski
Marie Fazekas 48

Joseph Stone 28
le Bartkus 27 m.

Michael Delanskas 26 m. ir 
Bernice Moslauskas 22 m.

Waltėr Strollis 24 m. ir Mar- 
garet Locascio 20 m.

Joseph Palubin 26 m. ir Ag
nės Suthus 22 m.

William Borbas 21 m. ir Lo- 
retta Pioth 19 m.

m.

m.

ir

A ,

■)

t

23

Jo

ii

ir

Leo-

ii

ir

m.
44 m.
m.
m. ir Estei-

ir

Žaismaviečiy reikalu
Tukstančiams vaikų Chica- 

goj, kurie iki šiol nesinaudojo 
žaismavietėmis, dabar teikiama 
nauja proga naudotis; jomis.

* Nors Chicagoj yfa daug par
kų, tačiau vieni "jų perpildyti; 
kiti randasi pertoli, kad vaikai 
ir suaugę juos lankytų. Vietoj 
to vaikai žaisdavo iki šiol gat
vėse, grumojant pavojui prava
žiuojančių automobilių arba 
trokų. Kiti vėl mesdavosi j bu
rtus ir neretai tokiuose burtuo
se pasiduodavo pavojingai gait- 
vės» draugų įtakai.

Dabar Works Progress Ad- 
ministration yra paruošusi šim
tus lotų žaismėms tuščiuose lo
tuose, galima sakyti, čia pat, 
visai prie namų, štai čia dabar 
jaunuoliai ir net suaugę gali 
praleisti liuoslaikį lošdami bolę, 
mėtydami patkavą ar užsiimti 
kokia kita pramoga. O liuoslai- 
kio ir noro žaismėms, kai da
bar valandos pasidarė trumpes
nės ir ekonominė gyventojų pa
dėtis pagerėjo, atsiranda dau
giau.

Bet reikia pasidarbuoti, rei
kia pavaryti dar agitaciją, kad 
juo platesnius jaunuolių ir su
augusių sluoksnius užsintere- 
suoti šiais lotais žaismavie- 
tėms. Galima ir daugiau tokių 
lotų priruošti žaismėms.

štai kur atsiranda reikalas, 
kad vietinės gyventojų organi
zacijos ir pavieniai asmenys su
sidomėtų šiuo klausimu. Kai 
kur jau yra susidarę komitetai 
ir su jais turėtų užinteresuoti 
asmenys susižinoti, žemiau pa-* 
duodama sąrašas įvairių dis- 
triktų komitetų. Susižinokite 
su vienu iš sekamų asmenų:

Rogers Park District — Mr. 
P. J. Harding, 1033 Loyola avė.

Uptown-Edgewater Districi 
— Mr. Thos. D. Bell, 5414 N. 
Clark St.

Lake View District — Mr. 
Robt. Buehler, 3900 N. Rock- 
well St. .

Lincoln Park District — Mr. 
Ray Eisner, 915 West North 
Avė.

Near North Side District —- 
Mr. F. V. Degenhardt, Seward 
Park, Elm & Sedgwick.

Jefferson Park District — 
Mr. W. L. Johnson, 3424 Law- 
rence Avė.

Albany Park District — Dr.

NAUJIENOS, ChicagoJU

Frarik F. Gross, 5001 Irving 
Park Blvd.

Portale Park District — Mr. 
Geo. J. Trinkaus, 3817 North 
Newcastle.

Belmont-Cragin District — 
M r. Art. Schultz, 2732 North 
Avėsrs Avė.

Logah Sųuare District — Mr. 
Ben Brandt, 3928 N. Keystone 
avė.

Irving Park District — Ben- 
sen Baskin, 3730 W. Roosevelt 
Rd.

North Lawndale District — 
Mr. Norman Cook, 2801 South 
Ridgeway Avė.

South Lawndale District — 
Mr. Llewellyn Matthias, 3247 
W. Thomas St.'.

Wip. F. Stelzer, 3755 West 61 
St.

Englewood District — Mr. 
J. F. McFarland, 6545 S. Union 
Avė.

Auburn-Gresham District — 
Mr. Michael A. Dvvycr, 757 W. 
79th St.

Beverly District — Mr. Reid 
M. Bennett, 9060 Pleasapt avė.

Stokjardų distrįkte komiteto 
pirmininkės vardas atrodo lie
tuviškas. Bet, antra vertus, ne
matyti jokio komiteto Bridge 
porto apielinkėj. O tuo tarpu 
ši apielinkė yra tirštai apgyven
ta ir reikalas žaismaviečių čia 
taipjau didelis, kaip ir kitose 
darbo žmonių gyvenamose apie- 
linkėse. Ar ne vertėtų lietuvių, 
ypač moterų, draugijoms susi
domėti šiuo klausimu ? —XY. z

sako

mokytojai 
gaudavo

riio ir linksihai laiką praleisti 
geriausia padarysite atsilanky 
darni į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 178 kuopos , istorinį 
parengimą — balių.

šios iškilmės prasidės 4 
landą po pietų rugsėjo 27 
ną. • .......... ..

■ » ‘

Baliuje dalyvaus garbės sve
čiai atvykę.iš Chicagos. — ad
vokatai, daktarai, redaktoriai, 
kitų Susivienijimo kuopų at-

va 
die

stovai, kad susipažinti su Mt. 
Greenwood kolonijos liietuviais.

Geraširdžiai Mt. Green- 
woodiečiai, gerų darbų rėmė
jai, seni ir jauni lietuviai, pa 
sirodykime, kad mes; esame lie
tuviai, kad pas mus yra yie 
nybė, kad mes suprantame ge
ro V darbo svarbą, taigi ir pa
tys dalyvaukime juo skaitlin- 
giau šiame baliuje.

, Programas susidės iš muzi

kos numerių, sporto rungtinių. 
šokių, o svečiai bus pavaišinti 
skaniais valgiais ir gėrimais..

Ateidami į balių pinigus už
mirškite namie — už 10 centų 
praleisite taip linksmai laiką, 
kaip už $5.

— B. Walan tinas.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

West

C. C.
Cent-

Humboldt Park District — 
Miss Lea D. Taylor, 955 West 
Grand avė.

West Tbwn District — Miss 
Harriet E. Vittum, 1400 
Augusta Blvd.

Austin District — Mr.
Shedd, Austin Y., 501 N. 
ral Avė.

Garfield Park District — Mr. 
Walter J. Kelly, 4007 W. Madi- 
son St.

Near West Side District — 
Miss Jessie Binford, 816 South 
Halsted St.

Lower West Side District — 
Mr. Josep:h Nosek, 1809 South 
Loomis St.

South Central District — 
Rev. James Horace, 720 Oak- 
wood Avė.

Hyde Park District — Mr. 
Chas. E. Hendry, 5315 Drexel 
Avė.

Woodlawn District — Dr. 
Geo. Knapp, 1305 E. 63ar St.

South
Joseph 
Avė.

South
Rev. T. M. Lineweaver, 9135 S. 
Brandon Avė.

Grand Crossin-Chatham-Ches- 
terfield District — Mr. Roland 
Rawson, 6723 Prairie Avė.

South End District — Mr. 
W. E. Scott, 4 East llth St.

Archer Road District — Bev. 
Jesse Hickman, 3334 S. Paulina 
St.

Stock Yards District — 
Frances Gregalunas, 4436 Union 
Avė.

Chicago Lawn District — Mr.

Shore District — Dr. 
Stolkin, 6843 Merrill

Chicago District —

Svarbus žagariečin 
susirinkimas

Ateinantį sekmadienį 1 valan
dą po pietų įvyks žagariečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
p., Yuškos salėj, 2417 West 43 
st. Visi nariai kviečiami at
silankyti; kviečiami taipgi ii 
tie, kurie manote tapti šio kliu
bo nariais.

žieminis sezonas neužilgo 
prasideda. žagariečiai turės 
daug pasilinksminimo vakarė
lių. Teatras arba vaidinimas 
jau yra rengiamas. žagarie
čių jauni artistai, priešaky su 
John Puknsku, kas savaitė 
daro repeticijas. Jie šiame su
sirinkime paaiškins, kokia tvar
ka visas darbas yra dirbamas.

— R. š.

mokinami tikybos. Teko girdė
ti iš kai kurių mokytojų, kū- 
rios kaimuose mokytojauja Airi- 
siskundimąs, kad kuotnot pats 
jau nebetiki į tas dogmas, ku
rtas turi aiškinti, tai tiesiog są
žinė išmetinėja ir yra sunku 
apie tai kalbėti. Nors,
mes laisvieji stengiamės dės
tyti tikybos dalykus kiek ga
lėdami pritaikinant juos gyve
nimui, visgi nesmagų, o ap
linkuma verčia tą darbą at
likti.

Keli metai atgal 
už dėstymą tikybos
atlyginimą, dabar gi to nebėra. 
Apšvietos ministerija nukapo- 
jo pagrindinę mokytojų algą, 
bet kapelionai, kurie pašvenčia 
valandą laiko ar mažiau, gau
na mokėti nuo 4 iki 5 litų, ži
noma, tiek gauna liaudies mo
kyklose, o aukštesnėse ir dau
giau, ir kunigėliams šis, uždar
bis yra 
popiety užsėdęs ant dvyračio, 
kunigas pravažiuoja kelias mo
kyklas, 
gia visur aplankyti, tada pa
veda darbą mokytojams.

Mokytojai tokia tvarka ne 
patenkinti. štai viena moky
toja rašo: “Aš nesu pariotė, 
nors ir tarnauju valstybinei 
įstaigoj. Mari nepatinka dabar
tinė ir bendrai tokia partinė 
valdžia, kuri partijos interesus 
stato aukščiau už viską. Nors 
gyvename laisvoj Lietuvoj, bet 
laisvės toli gražu neturime. 
Jei nori turėti valdišką tarny 
stę, tai turi mainyti spalvą, 
pritaikytą valdančiai 'partijai 
Tai

visai neblogas, žiūrėk

o kada jau nebepajė-

tiek iš politikos pusės”.
— R. šniukas

Vargas Lietuvos 
mokytojams

Šiandie Lietuvoj yra 
daug mokyklų kaimuose, 
nytkiemiuėse

gan 
baž- 

ir miesteliuose. 
Yra įvairių rusių mokyklų — 
žemės ūkio, gimnazijų ir kito
kių. Vienos pradinės mokyk
los keturių skyrių, kitos 6 
skyrių sudarytos.

žinoma, mokyklos negali ap- 
seiti be mokytojų. Reikia jau
nuomenei teikti netik svietiš
kas mokslas. Vaikai taipgi

GERKIT TIK GERĄ ALŲ Į

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

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Mt. Greenwood
i*,, <.V , ’

Susivienijimo* Lietuvių Ame
rikoj 178 kuopos parengimas

Daugelis -^žmonių klausia, 
kas bus ateiriantį sekmadienį, 
rugsėjo 27 dieną, Omleys sve
tainėje, 3016 :West 111 Street.

Turtu gerbiamai publikai 
pranešti, kad norėdami smagu

TIEK KIEK
8c DIENOJE

NUPIRKS

AUTOMATIŠKĄ GASO SANDELI 
VANDENS ŠILDYTUVĄ

Rc dienoj® 

n

• Kokiu budu neskaičiuotum visvien tai yra ma
žu kaina už tokį didelį patogumą. Nuolat karš
tas vanduo... prie rankų. Ir dar ant tokių leng
vų sąlygų taip, kad, ištikro, neverta būti be jo 
... Klauskite apie tai šio ofiso savo artimiau
sioje Public Service Store.

Public Service Company
OP NORTHERN ILLINOIS

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. $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. 970
Varnish remover, gal...................         950
Grynas baltas enamel, gal.......... . ............. .........  $1.39

> i^ brangiau. ;
Sienoms po^iera, roleris ..............       .... 40

i ir brangiau.

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

L. M, NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

eriau
Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOKA
BANKAI MOKA ..........
PAŠTAS MOKA ....
MES MOKAME

PILNAI 
ĮRENGTĄ

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS ANT RA
KANDŲ PARLOR SETŲ, MATRASŲ, 

STALŲ, VILNONIŲ BLANKETŲ, 
KARPETŲ.

Budrik’s Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED STREET

STANLEY MANKUS, Ine.
MEN’S ana YOUNG MEN’S CLOTHES
> Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius 

Turime didelį pasirinkimą importuotų ir naminių me
džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kaučių. f

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimą.
27 East Monroe Street

Telefonas CENTRAL 4615

Geriausi Degtinė... Gerkit

ant lengvų išmokėjimų

Mažos Radios 1937 
model po.... ................................... $9.95
6 tūbą Philco, General Electric, 
RCA Victor radios po............... $19.50
Zenith Radios gražiuose 
kabinetuose po..... ...................... $49.00
Victor combinacija 
verta $100.00 už,,........................ $55.00
Skalbiamos Mašinos 
naujos po...................................... $29.50
Prosinamos Mašinos 
po -................................ ................... $22.50
Hoover Dulkių Valitojai 
perdirbti po..... ............................ $12.95
Oil Burners su 2 bumeriais 
po.................................................... $29.50
Gražus Angliniai Pečiai 
po .................................................... $22.50
Gasiniai Pečiai 
po ................................................... $32.50
Elektrikiniai Refrigeratoriai 
po ................................................. . $79.50

JOS. F. BUDRIK, IneNATEtAN
KANTER

.... o% 
1V2 %

2%'

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

Dabar galima gauti kaimininiam taveme.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street 
Vie! Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTORIS

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tel. CanaI 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705
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Metams --------- ------------- ..... $8.00
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Chicagoj per išnešiotojus:
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Puąei mętlĮ -----......................... 2.75
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sasssess!
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Orderių kartu su

knmųnį^mą* Taip juodų 'ir susitarė, ir dąbąr mųsi^ kų- 
nigėliai šaukia, kad reikia gelbėti “Pievą” nuo baisaus 
^'prięšo”, ?' . '

Tokiu budu musų klerikalai pasidarė Hitlerio jram 
kis — to paties Hitlerio, kuris tiesią savo grobikiškus 
nagus prie Klaipėdos krašto!

f ‘ ' t -- ■ .. ■ _______________________________ ___ __________________________________ __________________________ ■ _______

Apžvalga
KAS ČIA PER ŽMONIŲ 

MULKINIMAS?

................ .. ................ ......... ...... . . ...... ..  11......  j.

Nuotaika Italijoje
i---- T-rT!*
šininkas, tai galėjo tik nusi
lenkti prieš tokį savo karo nąi- 

(Musšolįni) parędy-

/Antradienis, rųgš. 22, 1936

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Įll. Telefonas Canal 8500.
l ........... ‘ " 1 " “,*1

Ką reiškia tas kataliką “frontas” prieš 
komunizmą?

Kodėl popiežius ir įvairių šalių katalikiški kunigai 
dabar staiga pradėjo kurstyti tiĮdnčįuosiu^ žnąęnes 
prieš ukomųnizm^n? Ar komunistai šiąpdje yrą aršesni, 
pegu kad jie buvo penki, dešimtis arba penkiolika metų 
ątgal? ,

Priešingai, Maskvos komunizmas pastaruoju laiku 
žymiai pųblųko. Pįrinąisiąis savo viešpatavimo metais 
Rusiją? bolševikai vedė aštrią kovą prieš kunigus įy re
ligijas, įabai populiąriški tuomet Rusijoje buvo *‘bez- 
božnįkąV’ (bedieviai), Dabar tą kova visai aptilo. Kai 
ateina didelės krikščioniškos šventės — Kalėdos, Vely
kos — tai minios tikinčiųjų rusų susirenka bažnyčiose 
(cerkvėse) pasimelsti, ir valdžia tų minių neuzįkabinė- 
ja. Ne( '‘bezbožmkąms” ji neleidžia besimeldžiančius 
žmones viešai išjuoki arba kaip nors kitaip užgaulioti.

O kitose šalyse komunistai pasidarė dar nuoįąides- 
ni religijai. Jie beveik visai sustabdė agitaciją prieš re
ligiją, įy ęĮaznai jie stengiasi su tikinčiaisiais žmonėmis 
susiartinti, Buvo atsitikimų, kad komunistų vadai atvi
rai kvietė bažnytines organizacijas į bendrą darbą, pri
žadėdami peųžganijoti tikinčiųjų jausmų,

Taigi katalikai šiandie galėtų pasakyti, kad komu-, 
nistąj jąų ^ačių Pievui, virsta prie Dvasios šventos”.

Tačiau, kaip tik dabar katalikų bažnyčios viyšųnėr 
se pradėjo kilti riksmas, :kad prieš koimmi^P^ reikia 
mobilizuoti visas krikščionių jėgas!

Kas gi čia tokio pasidarė?
Du dalykai: viena, Ispanijoje sukilo S^ĮS ~ v . S | 

jėgos Prieš demokratinę respubliką; antra, Hitleris pa
skelbė ^kąrą” prieš Maskvą.

Ispanijos kova nėra kovą tarpe krikščionybės ir. jos 
priešų. Tai aišku jąu vien iš to fakto, kad svarbiausia 
tariamų krikščionybės gynėjų, sukilėlių armijos c|ąljs 
yra Afrikos maurai, kurie yra mohametonai istoriški 
krikščionių priešai. (

Bet aukštoji katalikų dvasiškąja Ispanijoje surišo 
savo likimą su reakcininkais. Ji žino, kąd demokratįnė- 
je respublikoje vienuolynų ir vyskupų bei pralotų fųr- 
tąi įr privilegijos bus apkarpyti. Taigi ta (Ivąsiškiją no
ri, kad Ispanijoje grįžtų senieji “gerieji ląikąi”;, kądą 
darbo žmonių masė© buvo tampios ir pavergtos, p pppai 
ir kunigai gyveno, kaip rojuje.

Štai dėlko popiežius šiandie verkia dėl respublikos 
gynėjų ^žiaurumo” aukų ir laimina sukilusius fašistus, 
Ir neteisingai prikaišioja Ispanijos respublikai *fk°PR- 
nizmą"

Q su pitleriu Vatikanas pastaruoju laiku bando 
padaryti sąjungą. Popiežius jau seniai susidraugavo sų 
Mnssoljniu, kuris sutrempė Italijos žmonių laisvę. Da
bar jisai stengiasi susibičiuliuoti ir su rudąja VokĮetį? 
jqs diktatūrą,

Hitleris nori pakreipti savo pusėn kapitalistišką^ 
klebąs Ęuropps šalyse, nes jisai žino, kąd jeigu Vokie
tiją bus izoliuota, tai nė ginklu ji nieko nepasieks. Tal* 
gi tas kapitalistiškas klesas jisai gąsdina “komunizmo1’ 
bąųbu. Skelbdamas kovą ^komimfemm^ jisai tikiąi ga
lėsiąs padaryti Vokietijos draugais tas šalis, kųr|pse 
kąpitalįstąi yra stiprus,

Tas ^kryžiaus karas” prieš komunizmą, kurį nese
niai ėmė skelbti “naciai”, yra niekas kita, kaip Hitlęyip 
politišką sfrątegija, su kurios pagelba jisai nori sustip
rinti tarptautinę naciškos Vokietijos poziciją, .

Įr čia jam atėjo į pagelbą popierius, kuris mąto, 
kad jo pasaulinei galybei artinasi galas, nes jo “tvirto
vės” viena po kitos gHųyą. (Sugriuvo klerikalizmas 
Meksikoje; pasaulio karas suardė klerikališką Ausfpo- 
Vepgrijos imperiją; revojjųpija pakirto bažnyčias įt$ką 
Ispanijoje; Vokietijoje hitjerininkai pradėjo akčIĮM* 
manišką pagonizmą; Lietuvoje klerikalai tapo nustum
ti nuo valstybės lovio j Lenkijoje klerikąlai yra toleruo
jami, bet viešpatauti negauna...

šitoje tad apverktinoje padėtyje popiežius sumąįiė 
paduoti “draugišką ranką” kruvinanĮjam Vokietijos 
diktatoriui. Tu, girdi, mūsiškių pę?kriąųsk, o ąš, tau ųž 
tąi atsilygindamas,; liepsiu visiems kunigams rėkti prieš

šv. Juozapo “Darbipinkas” 
skelbia “mobilizaciją” prieš ko
munizmą. Esą, šventas tėvas 
pašaukė visus katalikus į kovą 
prieš kultūros, civilizacijos ir 
Dievo priešą. To laikraščio ve
damųjų straipsnių rašytujas sa
vo atsišaukime sako:

“Gal mes kitų vadų nę- 
Jdąąsęmc, bet šio pravalome 
kląųsytį, nes jis yrą musų 
šv. Tėyas, Popiežius. Kalbė
damas į visą pasaulį, praeigą 
pįrmądięnį, jis prašė katali
kų stptį } vienybę, ątremti 
komunistų antpuolius. Komu
nizmas nėra socialinę siste
ma, kuri rūpintųsi pągerinti 
žemiškai žmpniij gyyenim#. 
Šiandien Rusija, Meksika ir 
I?pąnija mums pasako, kas 
yra komunizmas. Tai yra 
žmųnių laisvės, civilizacijos 
ir Dievo priešas. Prieš tokį 
priešą šv. Tėvas, Popiežius 
šąukia mus stoti į kovos lau
ką.”
Šitaip kalbėti gali tik demą- 

gogas, kuris dumia 
akis, nesiskaitydamas 
žodžiais.

Pirmiausią apie

ta valdžia Lietuvos katalikai
■ • 1 ♦ ‘k ' • ‘ ' •

pirmutiniai užmezgė draugiš
kus ryšius. Tais laikais, kada 
krikščionys demokratai valdė 
Lietuvą, buvo padaryta drau
gingumo sutartis tarp Lietuvos 
ir Sovietų Rusijos. Maskva at
siuntė savo pasiuntinį į Kau
ną, o Kaunas savo pašiuntinį į 
Maskvą.

Kiekvieną kartą, kada kol^s 
nors stambesnis komunistų dip
lomatas (čičerinas ar kuris ki
tas) užsukdavo į laikinąją Lie
tuvos sostinę, tai katalikiškas 
Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris priimdavo jį su didelė
mis iškilmėmis stotyje (nęt 
“Internacionalą” * jo garbei pą- 
grajindavo!) ir paskui sureng
davo bankietą. (

Tai argi ir Lietuvos katali
kai (vadovaujami vyskupų ir 
kunigų) susidėjo su <fDieyq 
priešu”?

Q gal dabar, kada Švedas 
tėvą? paskelbė “uipbįlizacįją” 
prieš komunizmą, Lietuvos klę- 
rikalai jau stoja UŽ tai, kąd 
butų nutraukti diplouiątipiąi 
santykiai ?ą Maskva?

Jeigu taip, tai tegu jie aiš
kią! pasako, kad jie to norį. Q 
jeigu ne, tąi ąiąerįkęmški tų 
klerikalų pakalikai tegu žmopįų 
nemuikina, •

Demokratiškojo “L’Oeuvre” 
bendradąrbis neseniai turėjo 
ganą įdomų pašnekesį Milane šu 
vienu žymiu Italų mokslinio pą- 
sąulio asmeniu; Nenurodo pa
vardės, tik pažymi, kad šis ąs- 
nąųo nepriklauso jokiąi antifą- 
šistįnei grupei įr pažiūrų yra 
yeikiau konąervatoriškų. Iš šio
šistįnei grupei ir

pokajbiq matyti, fcokįa dabar 
yrą Italijoje ąioralinė padėtis. 
Sunku nepastebėti, pridyria 
dar “L’Oeuyrę” to pokalbio nupr 
sirdaus tono. i

Laikraščio bendradarbis yi?ą 
pirpią pakjąusė:

— Koks yra ti^rąsi? itają 
tautos dYa8i08 bąvis Abisinijos 
pergalės atžvilgiu?
— Italijoj, kaip visuomet, nevi- 

Liapfiięs

publikai 
su sayo

Dievą, 
^ejąųgi Dievąs yra toks silp- 
nąs, kad jam reikia talkos at
siginti nuo savo “priešų”? Jei
gu hutų tiesa, kad komunistai 
Dievo prięšąį, tąi Dievui pakak? 
tų tik mirktelėti — ir visa ko
munizmo galybė išnyktų.

Pągąįįps, kaip tai galėjo at- 
?įtikfįj kad: tas ‘“Dievo priešas” 
iš viso atsirado ir dagi pasida
rė toks pavojingas, jogei da^ 
bar reikia šaukti net lietuviš
kas davatkas, kad jos Dievą 
nuo to i*prješq’’ apgintų?

Aišku, kad “Darbininko” ra- 
šytpjąs bąndo mulkinti žmones 
tokiomis pasakomis, Įš tiesų, 
tai jisai tyčiojasi iš tikėjimo, 
kuris sako, kad Dievas yra vL 
sagalis.

ISPANIJA IR VATIKANAS

Bostono klerikalų laikraštis 
sako kad Rą?jją, Meksiką ir 
Ispanija parodžiusios, kas esąs 
komunizmas. Bet visas pasaulis 
žino, kad Meksikoje komunistų 
kaip ir nėra. Ispanijoje komu- 
nistu nedaug, išimant viena tik 
autonominę jos provinciją Ka- 
talppiją.

Antra vertus, jeigu Ispanija 
komunistišką, o komunizmąs 
“Pieyp priešąs”, tai kodėl pąts 
popiežius palaiko dįplomatinįuš 
santykius su Ispanija? O kad 
jisai palaiko diplomatinius san
tykius, tai neužginčijamas fak
tas. Oficialis Ispanijos pasiun
tinys tebėra VatikAne-

Vadinasi, sprendžiant pagal 
“Darbininko” pasakojimą anie 
Ispaniją, išeitų, kad šventas tė
vas yra draugiškuos© santy? 
kiuose sut Dįevo priešu!

Jeigą taip, tąį tikintieji. ka
talikai turėtų pakelti savo bal
są pri<$ W©žįų. Nes juk tąi 
yra aršiau, Regu ^tarnauti 
dviem raš
tas grieš W W yra
tiesiog pįeyo išdavimas Hr kaip 
Dievą? takto sąyp <‘pępriete" 
liaus”

UI MSTPYA
Bet MčhVfiS katali- 

kais? .
“DąrbinmJįą?’1 rMo? W ko“ 

munizmas “Dievo priešas”, ir

kurifise yrą jpiąą-
Įėjęs, jisai, fflinj SPY^tU Rusiją.

Visi žino, kad Rusijos 'vai-
Mft ‘ Sėt iu

Z. ANGARIETIS Už 
‘^PATRIOTIZMĄ”

Zi<Pjdelįs ręvolįuęionierius 
gmas Angariętįs-Aleksa, kuris 
per virvutę šokindavo Ameri
kos lietuvius komunistus,. liep
damas jiems laikytis tyriausips 
komunizmo idėjos, dabar jąu 
virto — patriotų!
. Jisai atsiminė, ką Leninąs 
buvo rašęs tuomet, kai jisai dąr 
nebuvo komunistas, apie ru?ų 
“tautines didybės 
apie meilę i 
tėvynės.

Lenino rusišką pątripfizpm 
Angąrietis bando pritaikyti jįer 
tuviams. Jisąį raudu, kad įr jie-? 
tuviai komunistai privalą bųti 
patriotais — ne tokiais patrio
tais, koki yra fašistai, bet tik
rais patriotais, kurie myli sąvp 
tautą ir savo kraštą ir didžiuo
jasi didvyriškais savo tautos 
praeities darbais.

Ų. D. L. P- žurnalas “šyįe- 
saM įdėjo Angariečio straipsnį, 
kųrianię jjąąj įrodiiipją, Ijąd 
patriotizmo idėja pačia say9 
esme esanti revoliucinė idėją, 
4isfti tpnM rsšfi;

!‘Francijos revoliucija, dąr 
XVIII šimtmetyj iškplė pa-; 
triotizmo idėją, kaip ga)ipgą 
jėgą k°VOj prieš feqdalįąm^; 
prieš dvarininkus, — vis yįpp 
ar jie iš vidaus smaugią ąą-? 
vo liaudį, ar jiems rupi ąti 
eit iš užsienio, kąd atstatyt 
dvarininkų valdžią, prąnęj- 
jp? rpvoliųcįonieriai jafcpbf-i 
nįeciąi kreipdavosi viens į ki
tą, sakydami ‘patriotas’, įr 
tame kreipimesi buvo ppypi 
liųpinė nmmė, llevelmps 
buržuazija, kovodama prieš 
kqntrTrevoliucinę dvarininkį- 
ją, stątp pątriptįzmo idėją.’’' 
Tai, žinoma, tiesa. Bet kodą) 

Ąngarietis buvo visa tai užmįy- 
šęs ir per 9(ęty pąątųą altelįę 
visai KM? ilW JW 
ant bąlto $Fg9 į MelHY4. vę»i 
damas paslepi sąye MŠimKH 
armiją, Kųpj norČJO ne
versti yyąų p^i9pųa?

Kodfl $$ jp įp Ylepp;^) 
priešinai 
mybei? ĘflflčJ jie boikl’tavų 
Lietuvai ste^iąpipįp aeifflfl ri9, 
kimus ip Kltokiftis 'hHliftia šapo, 
tažavd pe^ikl»pSfi9)AS Liefrvqsj 
kurimpsi fįSFbe-

Da ir rląliąr Apgąrietis perą 
pijpąi išsipBgirjpjęs, Jisąį peri 
aovtety —i
kuomęt jąų ©ątį Rusija eigą
prię apYiętK lįK’yi^ąYMfi!

Į jausmus”, 
savo kalbos ir savo

nisterio* • z . *- ■ 
mą.

si vienodai jaučia. Liaudie8 
Wė, yBąiiąi >uąi-
stačiusi skeptiškai. Musų kąir 
mietis greįįjąų pątįkėš atviru
ku, kurį jis gavę iš Abisinijos, 
nu<j kąreįyįp Sąvp ^įfnisj yiskę 
njftėjųsfi, nejųiįp fcęjiąis cei;tnę- 
FWią ’MiRguojąffips” spąįjętos. 
šyieąųoipępp gį yrą įjūįtyii^si,

TOPite WeR niekuomet 
neturėsime joltios pei
ęhonomipės, pęi (jemogl’afįpės, 
Už tai smulkioji mm?^9PMa 
džjųgąują, Čia tqks. pat dva
sios bpyip, kaip ir pą? jp?, Prap- 
cųzijoje? kur Ymokie UOtąrų 
rąštinipkąį .yra kąrčiąusi roją- 
lįątąį; ta pafį-dvąsįa sudaro 
šąknis . hįtlęrismMh Vokietijqj e.

— Bet ąr galimą apejųth kad 
pergalė padėjo fąšįamuĮ?

— II abejok Tik SOh 
kia pamiršti tq dalyko* ka4 nu
galėtojas yra ne Mussolini, o 
Badoljp, Įr kad Bądoljo jąu 
pąsįdąrė Italijoje įtąrtįnąs. Ar 
nepastebėjote šaltum0* kuriuo 
jis bUYQ ?utįkta? Ępmoje? Be 
to, jis turbūt dar visai nežinot, 
kad Mussolini nenorėjo nė lauk
ti jo atvykimo. Kad nebūtų 
skapdaio, pfipįąlus akmenys 
bu’yo priversti paprašyti Pje- 
mon'to kunigaikštį, Neapolyje, 
kad ji? atidėtų vėlesniam lai
kui pietų?, kurių buvq jau 
pakvietęs atvykstantį iš Afri
kos Badoljo, Maršalas buvo 
bematant nugabentą? į specia
lų traukinį ir- atgabenta? i Ro
ma, vpp pusę valandos prieš 
Mussojinio išvykimą, Taip bu-j 
vo išlaikytos formos. Visa buvo 
atlikta taip skubiai, kad pa
mirštą pet prikabinti vągoną 
— restoraną prie specialaus 
traukinio. Antrą yająnd^ 
maršalas dar nebuvo pietavę?. 
Išlipdamas Rqma-Termini pe- 
ronee jis sumurmėjo: “Bene ža
da mąne badu numarinti, kaip 
grąfą Ugoliųo?”

Mussolini nėra patenkintas 
Badoljumi vieną, kad nųgąlė- 
tojns t«p<> j ją, 9 pe generolas 
fąąjątąą (<jf? B9W), Muą- 
S91ini kąd wėjp; pa^ui, kad 
Biidoljo ^tsįsąkp n«9 paaukš
tinto — vice kąr9-
Ijąpą yjątttS Adis Alboje; pą- 
sskfeų ypač p? tąj, kad ifa> kai 
tik skUp i Stebfc
tųpj sutvOTke pbii kfu‘ssolinio 
sūnūs ir žentą, kurie savp 
drausmingumu skandalizavo 
sus karininkus.

Musolinį labai nustebo, 
karalius pats, be jo žinios, 
tarė duoti Badoljui Adis Abe- 
bos hercogo titulą. Duče bu-? 
vo apię tąi pamiyŠę?..T

Bet už tai Dučė maršalui su>. 
feįkė fašistų pąrtijos ženkliu- 
ka (cjijįięę, kftip ii vadjpa Įtą 
lijoj, t. y. blekę). Ir šit kąip; 
keletą dienų prie? tąį, Romo
je, Badoljo stovėjo, civiliškai 
apsirengęs būryje, senatorių į 
pas visus ant atląpp Iąšįstų 
ženkliukas, tik pas jį ne. Kaž
kas neiškęntę? klausią kodpH 
Maršalą?;

— Aišku kodėl. Aš nesu fa
šistas.

Apįe tąį pąsklidp MbQs» ir 
Už dviejų dienų pas maršalą 
atėjo specialinė fašistų parti
ją? dejęgąęįją, kup prikabino 
jam ant" atlapą ženkliuką. Ka
dangi jis generalinio štabo vir-

ne 
vi

kai 
nu-

Bet nesntikinjąms yrą ir kur 
syarĮ>psnių prioįįąfjčių. fa- 

šistų divizijo nedalyvavo mu-* 
šiuose, Afrikoje,. aųnkesr 
niii visus puolim”? yra 
atlikusi reguliarinė pėstipjnkV 
armija, ypač alpieji- Buyo 
ten dėl to rimtu ginėų tarp ar. 
mijos karininkų į? fftšjstų. 
Apię tąį buvo kaĮbų, ir Ita|L 
jąj, gal npt per daug...

—O ekonominių atžvilgiu kp- 
kių tauta laukia rezultatų iš 
pergalė??. ,

— Vilty? begalinės, hjęt jos 
yra daugiau paplitę fąrp vidur 
rimo, mi^tįąčių šiupinio, Pą- 
gęidąyimaį advokatų bp bylų, 
cukrininkų be pypągftičįy? diP“ 
lomatų, teisininkų įr visokių 
kitų džiovintų Yftirių yrą be 
kraščiai. Visi prašo, kftd tik lei
stų jiems ©iti pralobti i ta kraš
tą, kurį dirigųpjąmpji «wda 
yra išgyrusi kaip vieųą turim* 
giausiųjų pasaulyje.., Didieji 
bįzmeriąi rodo daugiau atsar
gumo. Jie beveliją, kad VV’ 
rimtybė pati jhps pralytų. To
kiu bwdm kaip ten bebus, jie 
tikisi pačią paskutinę mmutę 
laimpti. Tie, k«ri© Italijoje net 
paiso laikraščių ir galvoją dar 
savo pačių smegenįmi?, pame
na panašią? iliuzijas, kuripa 
buvo kiiurips PQ Lybįjo? yžkar 
riavimo, 1911 — 1912 m Tuo
met irgį buvo beprąlobstanti: 
įš javų laukų, iš kasyklų, iš 
medvilne?. Tik tuomet buyp 
dar laį?yą spaudą, kurį perser
gėjo italus nuo per didelių vil
čių. Praėjo dvidešimt? penki 
metai, ir kiekvienas itaigs 
šiandien žino, kąd Lybįją tebu- 
yp naują naštą metrppolįjąi — 
ypač kai fašistų politikai ėmėsi 
be jpkiq reikalo ^kariauti vi?ą 
teritoriją iki sąla puikinti 
aenųaų giminę.

—Tamstą numatai, kad greit 
bus nųsivylimąs?

— Ne, todėl kad šiuo atžvil
gių Musšplini pas mų? yrą 
palyginamas genijų?. Kai tik 
prasidės nusivylimas, ji? kaip 
mat jšras kg nors nątfio. Tie
sa, italai, kurie rūpinasi sayo 
krašto ateitimi su nerimu klau
sią save, ką? bp? ta?
Tik ar daug italų suki sau gal
vą apie ateitį? Mano tautie
čiu? tjek U^kurtino sunkioji fa
šistų propagandos artileriją.,.

Kaip ten bebuvę, Italijoj ipos 
dabar neturim® šautuvų, nei 
patrankų. Viską? Rytų Afri
koje. Mes turėjom gva^ąps 
juoko, kąj perskąitėm jūsų lai
kraščiuose, kad Paryžiuje ir 
Londone rupinąsi tuo, kad MUS" 
solini įsakęs ištuštinti fjemon- 
to mokyklas, kad jose butų pa 
talpintą* kariuomenė? 
Dėl tokių fokusų, 
džįyojamės
Kaip mes jį galim per dauig 
smerkti matydami, kad laisvų
jų šalių vądaį faip lengvai lei
džia jam apmuilinti sau akįs. 
Mes sakome: Q matyt, jie vis 
dėlto doresni yį jj,?.

— O kaip yra su skurdu, pu 
nusigy venimu ?

— Taip, be ąbęjppės, ItąĮija 
yra priėjusi pą|ies kraštp. fa 
šizmas nuskurdipp Itąliją ir 
mum? reikė? ištisu kąrtų, iki 
V|1 ątsįstosime ąnt kojų. Ta 
čiau tas baisu? ?kPF4k?, i 
fašizmas uustmnė italų tąųtą 
Mussolinio rąąkPse yrą tik dąr 
yįeąas koziris.

— Jei negali būti blogiąu, 
kaip jau šiandien yra, taį |co 
mums čią dąr rųpmtįs? fih! 
k> są?

Yra dar viena priežastis, kąd 
Italijoje žmonės nenori kuo 
perdąųg rupipti?: paąieką yį- 
pom? užsienio vyriąupybčmp.

Tik vieną momentą Italija 
atrodė bUVO yięnipgai pąsiryžu- 

; sj pųblp,į$tį fašistini rėžjma. 
Būtent, kuomet atrodė, kac} au

Tik ar daug italų suki sau gal
vą, apie ateitį?

dalys, 
m©? ir di- 

??yo Muminiu.

žmonės s?|co

glai, 1935 m. rugsėjo mėn., yra 
UTsįątatę veikti. Bet kąį visi 
pamatė, kad ir galingoji britų 
mpęriją svyruoją, kąd ji pa
augo, italai tarė sau: -

— Q kųrięms galams mes 
imsimės sau visą riziką, kad 
paskui tas iškilmingas Times 
P«W ftPip M esame 

ąorj pąųai- 
kinti rėžimą, kuris “vįąųą trąu 
dnipą privertė eiti pągąj tvar 
cąraštį” (kaip tai visi Europos 
idiotai kartoja). Nerizįkuo- 
drn dangau, nagų jo britiško
sios Didenybė? admirolai...

— vadinasi* išeina, kad nie
kas “nuu širdies” nėra u$ Dučę, 
išskyrų? tik menkiąnsins. Vidu
riniųjų klasių elementus?

— Yra dar ir aukštoji dva- 
ąipinkija. Dabartinis popie
žius yra Mussolinio vergas, su
rištas su juo Laterano konkor
datu. ffiekąnąet dąr Apašta 
iškasis Sostas nebuvo tiek ma

ža nepriklausomas, kąip po to, 
cąi jis garantavo savo ąepri- 
dausomybę sutartimi?, sukišu
siomis jį su fašistinių rėžimu, 
štai, priešingą! visiems Triden- 
to nutarimam?, paskutiniuoju 
aiku Trijestp ir Goričijos ąpy- 
linkiu parapijose kunigai gavo 
paliepimą pamokslus sakytį įta
kų kajba — kur devyni dešim
tadaliai fparapįjpčįų yrą sla
vai. Kai ėjo delbus dėl sank
ciją, popiežiaus nuncijai pątar- 
nąvo Mussoliniųi labiau4, nekaip 
Italijos ąipbasadoriai. Bet 
mes, kurie gyvenąme Itąlijoj, 
puikiausiai žinome, kąd žemes
niojo stoųo kunigiją tolį gražu 
neužgiria Bažnyčios gąlįųnų 
fašistiškų interesų. Pastarieji 
važinėjasi automobiliais ant ku
rių yra Vatikano Valstybes 
SRilįleipA, trys raj<i«s; 8. p. V. 
(Statto Citta Vaticana). Bied- 
niįjų parapijų kųnigąį verčia:
— Se Chripfy* Vecįęsse (Jei 

Kristus matytų)..,

Tikėkite manimi, nieko nėra 
taip sunku išskaityti, kaip ita
lų tąutps, širdies gilumas. Maž 
možio galėtų užtekti, kad atsi
tiktų siurprizai... Taip baigė ita
lų mokslininkas Milane savo 
pašpekesį. —V. K.

T

Kur yra karščiausia 
žemės vieta?

Nęw Yorfco meteorologinė 
drąugįja nusistatė ištirti, kur 
yrą žemėja karščiausią vieta. 
Ligi šiol ją buvo laikoma Mas- 
savą, italų Afrikos kolonijos 
Ęritrejos uostas prie Raudono
sios juros. Ten neįpratusiam 
Žmogui dėl karščio tiesiog ne
įmanoma ištverti. Tačiau esa
mai ir kitų vietų, pav., Kalifor- 
pijpj, Indijoje ir Brazilijos gi
riose Amazonės paupiuose, kur 
irgi viešpatauja baisus ir nepa
keliamas karštis.

Dabar minėtosios meteorolo
ginės draugijos ekspedicija nu
statė, kad karščiausia vieta že
mėje vis dėlto bus Lutho dy
kuma rytinėje Persijoje. Plotas 
guli 250 m. viršum juros lygio 
ir yra apsuptas 4,000 m. aukš
čio kalpų. Dėl tokios aplinkos 
dykumoje nuolat viešpatauja 
vadinamieji širokko vėjai, ku
rie kurią baisiausią kaitrą. An
tai dykumos šone esančiame 
mieste Nasradabade vasarą 
teipperatura pakyla' šešėlyje iki 
58P Celsijaus (arti 1400 F.)
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I Kaliforniją Ir Atgal
Rašo' Domihikas Kutaitis

(T§sliiys)
Tarp San Frančisko ir 

Los Angeles
Nors Sari Krahcisčo ir Ldfe 

Angeles yra toje pat valstijoje, 
bet atstumas tarp jų lygiftaši 
458 mylioms. Oras irgi ski
riasi taip, kaip diena riUO nak 
ties. Apie San Francisco sau
lės mažai tėra matyti iir gana 
šaltoka. Visai kitaip yra Los 
Angeles, — jau gyvenu čia 
trečią dieną ir, kaip sakoma, 
maudausi saulės spinduliuose. 
Dienos tokios šiltos ir malo
nios, kaip pas mus liepos me
nesį.

Kėlias nuo pat San Ftaričisėū 
buvo labai geras. Dihgo ir di
dieji kalnai. Tačiau reikėjo 
pavažiuoti apie dvejetą Šimtų 
mylių, kol pastebėjome skirtu
mą ore. O nertinį teko nusi
vilkti tik dar šimtą mylių pa
važiavus.

At»ie penkiasdešimt mylių 
nuo Los Angelės pradėjo ro
dytis paimu medžiai. Vienur 
kitur pastebėjome ir apelsinus 
augant. Tačiau tų Vaisių 
ūkiai yra labiau į pietus, kur 
oras esti dar šiltesnis nekaip 
čia.

turi daugiau parkų nekaip bile 
miėstas. Pasaulyje. Iš viso' 
priskaitoma 87 parkai, iš jų ke
turiolika yra gana dideli/

Grey Line kompanija
Kadangi suvažiuoja tukstan 

čiai turistų, tai Grey Line kom
panija daro milžinišką biznį 
važinėdama juos po įdomesnes 
Vielas. Specialiais autobusais 
važinėja po meistą, HollywoOdą, 
Beverly Hills ir kitas vietas.

Turistams tai visai paranku. 
Kai jie čia praleidžia tik porą 
dienų, tai patys vargu galėtų 
Visas įdomybės pamatyti. O čia 
sau į autobusą susėda apie 25 
žmonės it važinėjasi po miestą 
ir apylinkes. Gidas aiškina^ 
kuri gatvė yra ilgiausia, kur 
gyvena toks ir toks pasižymė
jęs kino artistas, kur yra kino 
studijos. Ta pat proga nuveža 
ir į parkus. Tokiu budu pasi- 
mokėjęs kelis dolerius gali sau 
ramiai apžiūrėti viską, kas yra 
įdomesnio Los Angeles mieste.

(Bus daugiau)

Juozas Miller sun
kiai serga
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Šit įkyriai įfd vedamai tikit# pagelbsti muių ikailytojamt iutiratti, kur. 'galima nmdpirkti 
įvairią papraitiį ir iiėpctpraitą aatktth itiiaitų ir. riikmenų. Jeigu U telpančių čia f keikimų 
negdtitė luiirdtti k# ieikot, paSaukite Naujienai, Canal 8500, iį kldiuktii Bitnto.
Cių jų* gausite infotniačijų, jeigu tik jų į>ui galimą gauti.

pohavičiūš. Pfogfbiftas trans
liuojamas dri kartu? į savaitę, 
kas antradienį ir trečiadeinį, 
9:80 vaU vakare 
WŠBC., kurios 
ėyčles yra 1210; 
žibis, UtOgramUš

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tiė 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
arnikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORATING

Milda; Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

Jr Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victnrv 1696

Los Angeles

Kai tenka pasivažinėti po 
pasaulio didesnius miestus, tai 
kiekviename jų pamatai ką 
nors skirtingo, ypatingo. Va
dinasi, kiekvienas miestas tūri 
savo veidą, kuris jį išskiria iš 
kitų miestų. Nors tai ir, kei
sta, bet Los Angeles pirmiau
sia man krito į akis šuo, kuris 
buvo pasodintas ant automo- 
biliaus stogo. Pasodintas, ma
tyti, tuo sumetimu, kad saugo
tų automobilių. Bet juk, ro
dosi, tas pereigas jis galėjo:at
likti ir Viduje • sėdėdamas. Bet 
nieko nepadarysi, — taip jau 
priimta.

Pats Los Angeles miestas 
jau yra apysenis. Dangorai
žiais jisai nepasižymi. Tiesa, 
turi vieną 37 aukštų, dangorai
žį. Kiti pastatai tai dešimties 
ar kiek daugiau augštų. Gat
vės gana siaurokos, bet bulva
rai visai patogus ir plati. Na
mai daugiausia iš balto mūro, 
nes žiemos čia nėra, o taip pat 
nėra ir didelių fabrikų, todėl 
tie namai neapruksta taip, kaip 
Chicagoje.

Gatvekariai labai aUkšti ir 
senoviški, — tokie, kaip Chi
cagoje buvo vartojami prieš 
25 metus. Automobilių labai 
daug, tad susikimšimas pusė 
tinas. Trafiko reguliavimas 
daug prastesnis nekaip Chica
goje. Raudonų šviesų ant stul
pų nėra, — veikia lentelės. Kai 
reikia sustoti, tai išlenda len
telė su parašu “Stop!” O kai 
galima važiuoti, tai išlenda ki
ta lentelę su parašu “Go!”

Chicagoje už laikraščius mes 
mokame po tris centus, o čia 
reikia mokėti penkis centus. 
Viešbučiai labai brangus, nes 
čia privažiuoja daug turistų. 
Valgyklų yra nepaprastai daug 
ir maistas atsieina maždaug 
tiek pat kaip Chicagoje.

Apie Los Angeles tenka dar 
vienas dalykas pasakyti, — jis

BRIGHTON PARK — Rug
sėjo 14 dieną sunkiai susirgo 
JuOžaš Miller, 18 mėtų,- apen
dicitu, kuris truko. Jaunuolis 
yra sunUs pp. Alekšo ir Kazi- 
mieros Milletių, 4258 Sd; Wešt- 
ern avenue, plačiai žinomų 
Brighton Parko tavern biznie
rių.

Nelaimei įvykus nakties me
tu apie 2 valandą tėvas Alek
sas Miller buVo atostogose So
dus, Michigan, drg; Rakauskus 
ūky.

Sūnūs gi, kai susirgo, buvo 
nuvežtas į švento ’ Kryžiaus Ii * 
goninę, kur ant greitųjų tapo 
padaryta jam operacija. Tiki 
masi, kad operacija btis sėk
minga, nes ligonis eina geryn.

Tėvui į Sodus, Michigan, bu
vo dtmda žinia. Tėvas greitai 
apleido Sodus ir ryte apie 6 
valandą buVo, jau namie.

Nuo Savęs vėli j U jūUrittoliui 
Juozui greitai pasveikti.

•—i Seifas Petras.

Aplankius Aleksan
drą Kvedarą

■ 1 *- 

)

Aleksandras Kvedaras gyve 
na adresu 2628 TUrner avėnue. 
Sausio 5 dieną 1936 m; jį išti
ko nelaimė. Reikėjo Vežti į 
ligoninę. Ligoninėj buvo jau 
pagerėjęs ir tapo parvežtas na
mo pas savo šeimyną; bet neil
gai teko jam džiaugtis. Prieš 
Dekoracijos Dieną gavo kraujo 
Užnuodijimą ir vėl buvo nuga
bentas į Peoplės ligoninę, prie 
22 ir Archer avėnUė. jisai ir 
dabar ten randasi ir guli kam. 
bąy 205.

Aleksandras Kvedaras nv&i- 
skundė, kad jį apleido visi 
draugai ir Užmiršo. Eėą, tu 
rėjęs daug draugų^ bet dabar 
niekas nebelanko.

Draugai ir pažįstami prašo
mi yfa atlankyti ligOhį gal jų

atsilankymas palengvinš jam 
padėtį ir jis gf eičiau pasveiks; 
nes per devynius mėnesius 
sirgti yra sunkti.

— K, G* Urnežis.

Pirmas jaunavedžių 
pokilis

šis buVo pirmas jaunavedžiu 
pOkilis. Irtžmiėfitiš Beri Gitą 
kow ir p-lė Violet Švilow rug
pjūčio 1 dieną apsivedė.- Jiė 
apsigyveno gražioj Chicagos 
kolonijoj ir įsirengė gražią gy
venimui viėtą ir ta proga su
rengė šaunų pukilį savo drau
gams;

Pasilinksminimas prasidėjo 
praeitą šeštadienio vakarą nau
jam p-nų Grakow’skų bute, 
7142 So. Maplewood Avė., ii 
baigės tik sekmadienio ryte. 
Valgiai, gėrimai ir draugiški 
pasikalbėjiriiai1 *ftžėmė tą visą 
laiką. Ir suprantama, kad po- 
kilio dalyviams jis nebuvo per- 
ilgas. Tai buvo jaukus būre
lis draugų. Jų tarpe dalyvavo 
Dr. Bill Mc Derihott, advoka
tas Clem Svilow, Sylvia Kitdš, 
John Bonkevičiriš, mokytoja 
Anna Kairytė, Irene Barton, 
Georgette Toebelman, Mary ir 
Frances Kvietkauskąitės. ir 
daugelis kitų.

Kaip p-nai Violet ir Ben 
Grakow’skai parodė didelį sve
tingumą, taip ir pokilio daly 
viai jiems yra dėkingi. Ir nei. 
vienas jų -greit neužmirš šios 
pasilinksminimo progos.

—! t-. B.

Daro tyrinėjimą dėl 
lietuvio nušovimo

’ Pirmadienio “Naujienose” jau 
btivo rašyta apie nušovimą Mar
tyno Damanskio gyvenusio ad
resu 2024 Ruble Street ir dirbu
sio Blackstone viešbučiui. Ne
žinomi piktadariai nušovė Da- 
manskį naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį, kai j iŠ, atsikėlęs iš 
lovos, išėjo į kiemą pažiūrėti, ar 
kas nestaikri išvažiuoti jo nau 
ją automobilį iš garažo.

Tą pačią naktį tapo pašautas 
toj pačioj apielinkėj, tik kitoj 
vietoj, Louis ilolance. Pastara
sis kalbėjosi SU savo draugu 
Michael Andtelick šalygatvy 
ties namais 1'849 Laflin street. 
Jiems besikalbant prie jų pri
ėjo du jauni vyrttkfti. Vienas 
jaunuolių paprašė KolUneCą duo
ti degtuką. Rolariec atsakė, 
kad neturįs, ' jNiekd netaręs pra
šiusio bendras paleido į Rola- 
necą kulką.

Taip Rolanec, taip Damans
kis buvo taikus žmonės, pavyz 
dingi apielinkės gyventojai ir 
niekuomet beturėjo nieko bend
ro SU abejotinos repUtaėijos 
žmonėmis.

Šovimų ekspertai dabar lygi 
na kulkas, kad patirti, ar ne iš 
to paties ginklo, iššautomis kul
komis Roiahėč tapo Sužeistas, o 
Damauskas nušautas. Policija 
dar nori nustatyti, bene buvo 
tas Užmušimas ir pašovimris ko
kių maniakų darbas, ba taip vie
nas, taip kitas t. įvykis atrodo 
bergždi, bereikalingi užpuolimai 
ant niekuo nenusikaltusių žmo
nių.—-X.

Solistus ir sutaiso 
dalį; ne 

rekoradai.

iš stotie* 
numeris kilo

Kitais žod- 
galėsite iš-

gitšti ir šįvakar it rytoj.
Steponavičių ptogtamai lyra 

naujenybė tafrp lietuviškų ra 
dio vablndų. Juos veda mu
zikas, getai susipažinęs su lie
tuviškomis dainomis it bfendta 
riiūzika; p. ‘^tėbonavičienČ, Ve
dėjo žmona ir dainininkė, pati 
priruošia
muzikalę programo 
naudojami jokie 
Svarbiausia gal tos, kad Stepo 
naVičių valandoje progą išši- 
reikšti gauna jaurii lietuviai., 
kūrie lengvai dainoje ir muzi
koje, stengdamiesi į laiką iš 
sivyštyti į Subrendusius artis 
tus.

Be dainų ir muzikosį į pro 
gramą įeina ir žinios, kurios 
yra duodamos dramatizuotoje 
fotmoje. Jos paVaditrios “Kal
bančios žinios”.

J 5332 SO. LONG AVĖ; I
Chi»ago./LL fa

tA TKL. ftEPUSLIC Z MO2.

Pocahontas Mine RUn Screened 
5 tohai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

Siunčiam Gčlw Telegrama 1 
Pasaulio Daliu

LOVEIKIS
Kvietkininkas 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
.it Pagrabams 

331ė So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314 

. ........ .......... . ■ ................................ ..................

ViBM

Laba-Išpildys akordinistas A.
nauskaš; dainininkai K. Sa 
boriis, A. Ciiipas ir kiti. .....

ĮL^i^otuviiĮ . DirektoriaiĮ

JUOZAPAS
UDE1KI

IR TĖVAS
REPublic 8340

ir įdomių 
O prie to 
žinių be1 
Ypatingai 

ku

FeopleS Rakandų Bendrovė 
rengia nepaprbštai gražų ir 
įdomų radio programą šiandie, 
antradienį, 7-tą valandą vakare 
iš stoties W. G. Ė. S. Programo 
išpildyme įeina žymus menihin 
kai; kaip tai akordinistas A. 
Labanauskas, pianistas J. Va
rias, dainininkai K* Sabonis, A. 
čiapas ir kiti, kurie visi iš 
pildys daug gražių 
programo numerių, 
bus pateikta įdomių 
svarbių pranešimų,
tie radio klausytojai, 
riėriis reikia pirkti šiokių ar 
tdkių nartibm feikfnenų, bus 
suįdominti geromis žiniomis iš 
Peoples krautuvių, nes per š 
programą bus pranešta apiė 
didį ir nepaprastą 20 metinį ru
deninį išpardavimą PeOples 
krautuvėse, kame kiekvienam 
yra progos susipirkti visokias 
namų reikmenis numažintomis 
kainomis. Patartina < nepamirš
ti rižsistatyti savo radio minė
tu laiku, 

y/ 

. ' a Rėp. xxx

A. HERMAN, Lietuvis 
6234 Belmont Avenue, 

TeL Avenue 5411
..... Iii fį III Intui . ...... —

• UGONINfiS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS klinika
Tonsilai IKlmami £4 2*1)0

nėję .......... M500
Akušerija na- $16-00

muose i------- —..........i. ■ v w
Medikais egzami- _ ’I OO

DOUGLAS PARK HOSPtTAL 
1900 So. Kedžie Avė.

MEZGIMO DIRBTU 
VfiS—Knitting Mills _ _ _:__ _____ ,J____
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STtlEET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieūą— 

ir vakarais ir sekmadieniais. 
Telefonas Victory 3486

Illiilii.il ii Ufiįite II Iii......... .  ui

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
A T? A GiJl M V JL VvrJtvAJf Aū

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

Tel. Engieirood 5883—5840
ir. ....... .. ............... ..................... .. n».iir Ilnt

• KAILIAI—FUR
F U R R I E R

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

PRANEŠIMAS 
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMSJ. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savd organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukėgah, North Chi- 
cago, Indiana Hafbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumėt City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DfeKalb, Kankakee, Racme, Kenosha ir tt.2 KIEKVIENAM Č1A PAŽYMĖTŲ MIEŠTfitlŲ, jėi įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHlOAGOS LIETUVIŲ DRAUGUI tdi bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklahsys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.3 CHICAGOS LltitUVlV DRAUGIJAI priklausė afti 4;000 iidfių, šia- 
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių fiuO 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančiu^ savo narius bei išmoka pbmirtinės, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė-^$200, palaidojimo reikalams $50, Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklahso nuo skyriaus—-50c, 75, arba $1.25.4, cĄicagos lietuvių draugijos atstovas greitu laiku atsilankys 
i čia pažymėtus kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj. nau
jų narių surasti. Ihfdrmacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA; 1739 So* Halstėd St.; ChičUgo; 111.

Trys kritiškai 4 su
žeisti automobilių 

nelaimėj
Frederick Stelincki 47 metų, 

1037 North Winchester avė. 
važiuodamas dideliu smarkumu 
Milwaukee avenue, pasuko au 
tomobilį į šalį ir smogė į atva
žiuojantį iš priešakio autoriio* 
bilį, kurį operavo Antoft SWUh- 
son 46 metų, 1609 North Lat- 
robe avenue. Swanson tapo, iš
mestas iš savo mašinos ir nu
mestas į šalį kokią 20 pėdų* 
jo galva perskelta. Frederick 
Stelnicki ir jo draugo Jofeeply 
Yundy 28 metų, 1455 Čliėštriut 
street, galvos irgi perskeltos; 
Visų trijų padetiš yra kritiška 
ir vargiai nors vienas jų beiš 
gys.

Rasta negyva mo- 
ris

Policija sekmadienio vakare 
mėgino nustatyti asmenį negy 
vos rudaplaukės .moteriškės ko. 
kių 40 metų amžiaus, kuri bu
vo užtikta po gofikti ttobė^io 
adresu 1723 West Madison St. 
Kaip manoma, moteris mirusi 
dėl širdies atakos .-....... *.... - «

Išgelbėjo sūnų, pats 
nukentėjo

Praėjusį sekmadienį Hoby 
Speedway aikštėj ėjo automobi
lių lenktynės. Susirinko apie 
20,000 žmonių pažiuręti jų. Su 
siririkusių tarpe buvo Aifred Ta 
tina; 8501 Crandon avenue.

Bevažiuojančio 75 mylių va- 
IriridOj greitumu automobilio tai- 
ras nusmuko' ir pradėjo riedėti 
pUblikoš lirik. Tairas kaip tik 
pataikė į tą vietą, kur sėdėjo 
Tatiha su savo 4 metų SUnum 
Gari. Tėvas išmetė vaiką aukš
tyn į orą. Tailbs ifėužkliUdė 
Vaiko, bet palietė tėvą. Pasta- 
rojo koja tapo sulaužyta ir su
žeisti viduriai; Visgi tikimasi, 
kad Tatina pasveiks,

RĄDIO 

šįvakarą radio programas, ku
ris neturi sau panašaus, jį 
tvarko Steponavičiai; trans
liuoja du kartus .į savaitę.

Jeigri iki šiol dar negirdėję- 
te, tbi atšukitė Stotį WŠBC. ir 
paklausykite įdomaus hetuviš 
ko programo, kurį veda garsūs 
muzikas .ir chorvedis, Kazys Ste-

GERB. NAUjieilij akaityto- 
joi ir skaitytojai prašomi 
pirittaių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

n. 1 i ........

A. A.
JoUN ELTERMAN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 20 d. 1:80 vai. po pie
tų, 1986 m., sulaukęs 54 m. 
amžiaus, gimęs Rygoj, Latvi
joje. Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nUliudlme 
moterį Anna, po tėvais Bert- 
man, suhų Edward, dukterį 
Genevieve, žentą Joe Stengle 
ir marčią Anna Elterman ir 
gimines.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai, Liet. Moterų ir Vy
rų Apšvietos Dr-jai.

Kūnas pašarvotas 
Abram Undertaking 
6910 Windsor Avė., 
III.

Laidotuvės įvyks
Rugsėjo 23 d., 2:00 
piet iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. John Elterman 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekartie,
Moteris, Simus, Duktė ir 

giminės..
Patarnauja laid; dir. Abram 
Undertaking Co. tel. Berwyn 
1130.

randasi 
Parlor, 

Bferwyn,

Seredoj, 
vai, po

ATMINČIAI 
KAZIMIERO SPURGIO

Rugsėjo 18 d. 1935 metais 
nedėkinga mirtis išplėšė iš 
musų tarpo musų mylimą brolį 
Kazimierą Spufgį, sulaukus 51 
mėtų amžiatis.

Nuo jaunystės dienų bendrai 
atigdami bendrai Lietuvoj, da
linomės ir broliškomis minti
mis, o taipgi ir gyvenimo var
gais bei džiaugsmais iki pat 
jo mirties šioje šalyje;

Ilsėkis, mylimas brolau, ra
miai ir lauk musų ateinant. O 
mes likę, lankysime tavo kapą 
ir gailiomis ašaromis jį laisty
sime tol, kol gyvi busime.

Nuliūdę liekame:
Jenas Karėtu ir šeima, 
pusbroliai: F. ir S. Railas ii* 

šeima ir G. Kiella,
O Lietuvoj:
brolis Steponas,
sesuo Zosė
tetulė V* Railienė
pusbrolis Tamošius Spurgis 
ir kitos giiiiinės.

MM

DOMININKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 20 dieną, 5:80 vai. ryto, 
1986 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Švėkšnos parap., Taura
gės apskr., Nikelių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame huliudime 

moterį Ohą, po tėvais Šim- 
kaitė, sūnų Statiislovą, dukterį 
Oną, brolį Kazimierą, Švogefį 
ir švogerką Feliksus Šimkūs ir 
jų šeimą ir kitas gimines, o 
Lietuvoje sūnų Antaną ir mar
čią ir jų šeimą, dukterį Vale
riją Šlajienę, seserį Marijoną 
Andrėjauskienę ir jos šeimą ir 
kitas gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 4906 So. Prince- 
ton Avė. Laidotuvės įvyks rug
sėjo 28 d., 8:80 vai. rytą iš na
mų į šv. Cicilijos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
Sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domininko Usel- 
lis giminės, draugai ir pažįs
tami esdt 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 gimirtės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741.

USEtLIS

Darome pagal orderį, valomd/ gla- 
zuojame, pamušus perdėdame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK 

5150 S. Damen Avė.
• Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.
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• Wholesale — Mėsa 
PardaVėjai-Distr.

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

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

• TAVERNOS
Pete’s Place

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

PETER SUDENt, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE

TeL Proshect 8175.

Jos* Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern bizny}*. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui if muzika šeštadieniais. Už
prašome visiis draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų mauji užei
gą. Savininkui

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

6556 Se. State St.
kampas North West 66 SL

ThreeStarlnn
Pranešu visiems dfaugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, čighfdi, cigaretei. 
Penktadieniais žuvis dykai* o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. , Savininkė 

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63fd St. ŲenflOck 4097

21-st PLACE TAVERN
& RĘSTAURANT

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

ANTANAS IR AGNĖS STULAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

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

Illiilii.il
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FRANK V. ZINTAK PASIDAVĖ TEISMUI
Pirmadienio rytų Frank V. 

Zintak, Superior teismo paša
lintas klerkas, pasirodė teis
me.

Kaip jau buvo pirmiau pra
nešta, Zintak tapo apkaltintas 
išeikvojęs $22,560 Superior teis
mo globojamų pinigų. Teisėjas 
Robert C. O’Connell paskyrė 
rugsėjo 28 dienų, kurių Zintak 
turi paduoti prašymų, kad kal
tinimas jam butų panaikintas. 
Gi 29 dienų rugsėjo valstybės 
gynėjo ofisas ir Zintako advo
katai argumentuos prašymų.

Tai tokia Zintako bylos arti
moji ateitis. O pirmadienį 
Frank V. Zintak pirmiausia at
silankė pas teisėjų Jay A. Sclril- 
ler, kurs buvo išdavęs warantų 
prieš jį. Kadangi sulig tuo 
vvarantu kaltinimas Zintakui jau 
buvo išneštas, tai nuo teisėjo 
Schiller Zintak atėjo pas vy
riausių kriminalio teismo teisė
ja Michael L. McKinley.

šičia teismo klerkas užklausė 
Zintakų: Prisipažįsti esųs kal
tas, ar sakais nekaltas?

Zintak atsakė: Nekaltas.
Zintako advokatas Love pra

dėjo argumentuoti, kad bylos 
nagrinėjimas butų atidėtas to
lesniam laikui. Tačiau* teisėjas 
McKinley greitai sulaikė jį sa
kydamas: Aš paskirsiu bylų ki
tam teisėjui ir visi pradiniai pri
siruošimai šioj byloj turi būti 
padaryti to teisėjo kambariuo
se. t

Teisėjas McKinley paskyrė 
Zintako bylų teisėjui O-Connell, 
kurs yra republikonas. Gi Zin
tak, kaip žinoma, yra demokra
tas.

Trečia Zintako stotis buvo 
teisėjo O‘Connell kambariuose. 
Love, Zintako advokatas, pa
prašė savaitei laiko bylų atidė
ti. Valstijos gynėjo padėjėjas 
Robert E. Wright iš savo pu
sės pareiškė, kad valstybė yra 
prisiruošusi bylai nagrinėti ir 
prašė jos nagrinėjimų neatidėlio
ti.

Zintako advokatas pareiškė, 
kad jo klijentais gal būt reika
laus panaikinti apkaltinimų 
(idaitmentų) ir kad jam reikia 
laiko priruošti medegų.

Teisėjas O’Connell paskyrė 
rugsėjo 28 dienų įteikti įrody
mus teismui, kuriais remiantis 
norima, kad kaltinimas butų 
panaikintas, o 29 dienų, t. y. 
rytojaus dienų, paskyrė advoka
tų argumentams.

Vėliau Zintako 
leido pareiškimų, 
pareiškimas sako,
prašo jo patarnavimų, 
parodyti, jogei jis yra nekal
tas. Pats Love, nuo savęs, pra
šo publikų nekaltinti Zintako 
iki teismas nepasakys savo žo
džio, ba ,girdi, nedera pasmerk 
ti žmogų pirm, negu įvyko jo 
teismas.

advokatas iš-
Tarp kitko 

kad Zintakas 
idant

sistojo pas pp. Alvikius Brigh- bašninkas Walter Gi. Zoller, Chi-'Tennessee kalnų, taigi mokanti'

street. Chicagoj tur būt pavie
šės dar kiek laiko, nes, pati bu 
vusi seniau • chicagietė, ji čia 
turi daug pažinčių.

P-nia Varekojis yra gera
naujienietė ir “Naujienose0 bu 
vo tikrai malonu viešnių pama
tyti.—X.

ton Parke, 4111 So. Richmond cagos anglies magnatas. Zollerio
palikimas Ghicagos universite
tui siekia $2,9000,000. Zoller 
mirė 1933 metais.

*

Padare holdapą 
kunigams

Trys jauni banditai pirma
dienį sulaikė kunigus Ray- 
mondų Peiosinskį ir Henry 
Pobudkiewicz, kamendorius 
Šventos Marijos Nepaliauja
mos Pagelbos bažnyčios, kuri 
randasi adresu 1039 West 32 
Street. Kunigai vežė į District 
Manufacturing Bankų $500 
bažnyčios rinkliavų. Piktada
riai pinigus iš kunigų atėmė.

Teismai pabaigė 
atostogas

Smarki moteris
Policija atsiskubino į apart- 

mentų adresu 1239 Grace Street, 
čia ji u’žtiko “revoliucijų” ra
kanduose— išvartytus krėslus 
apverstų divonų ir kitkų, o ker
tėj ant grindžių apsvaigintų vy
rų, Carl, Borkowsky.

P-nia Georgia Borkowsky pa
aiškino. policijai: girdi, jos vy
ras metęs į jų kėdę; bet ji pati 
nesanti pėsčių, ji paeinanti iš

ir mėgįanti kovoti; na, už me
timų kėdės ji pavaišinus savo 
vyrų kėdės koja, tai jis dabar 
ilsisi.

Policija nugabeno kovingųjų 
ponių į šaltųjų. Tuo tarpu po
nios vyras, atsipeikėjęs, mėgino 
išbiluoti jų, tačiau policija pa
tarė jam palaukti iki ponia tru
putį atauš.

Gar ginkitės Naujienose
PILIETYBES PAMOKOS PRASIDĖS 

Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 
7:80 valandą vakaro.

Kreipkitės prie 
JOSEPH J. GRISH 

4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

S
i

Su praėjusiu pirmadieniu 
pasibaigė Cook kauntės Su-,| 
perior ir Circuit teišęjų atos-|| 
togos ir prasidėjo rudens se-;| 
zono darbas, šių teismų \ sųra- | 
šuose viso dabar yra 48,168 I 
bylos, kurios laukia nagi^hėji- ’ 
mo. vP-ia Varekojis at

lankė Naujienas 
— 11 - ■■

Pirmadienį, rugsėjo 21 die
nų, “Naujienas” atlankė p-nia 
G. Varekojis savininkė resto- 
ranto ir viešbučio Rhinelandery, 
Wisconsin.

P-nia Varekojis atvyko į Chi- 
caga praėjusį šeštadienį ir ap- kuriuos universitetui paliko na

Universitetas atida 
rys dantų kliniką
Ateinantį spalių mėnesį J Chi- 

cagos universitetas atidarys 
Zoller Memorial Dental Clipic. ši 
klinika tapo įrengta fondais,

Steponavičių Radio Programas
■

| Stotis W. S. B. C. (1210 kilocycles> g 
Kiekviena

I ANTRADIENI IR TREČIADIENI ! 
9:30 valandą vakare I 

^Kalbančios ŽJnios”—Mėgiami Lietuviu Į 
Dainininkai — Gražios Dainos ir Muzika

T r—■

REIKIA DEGTINES SALESMANU
• Tūri būti 'patyrę; Pardavinės vien tavernoms. Didžiausis tavernų 
Distributorius turi vietos dėl 8 >GERŲ SALESMANU“ dirbti sekan
čiose kolonijose: Melrose Park, Town of Lake, 18th St. Apielinkėje, 
Brįghton Park/ Marąuettę <Park, Roseland ir Cicero, Įll. Geriausia 
komisas ir išlaidos bus apmokėta.

, i < . KLAUSKITE PONO HERMIT.

01d Fort Dearborn Wine & Liųuor Co.
4270; Archer Avenue Lafayette 2114

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

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

PRADŽIA RYTOJ
99

Vėliausis Sovietų Artistų 
Triumfas 

ALEKSANDER GRANACH 
Buvęs Reinhardt Teatre 

LALĄ CHERNAYA 
Maskvos čigonų Teatro žvaigždė 

Rodomas tik Chįcagoie.

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

LANŲLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West DiVision St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

—o—
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

DEL "NUOLATINIO

»

*★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★★

įtempime . . . kaip jūs įvertinsite

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Kuomet dideli reikalavimai 

veda prie nuolatinio rūkymo
Kada jūs degate: vienų cigaretę nuo kito, dirbant 
spaudime
visų tų apsaugų, kurių sis didžiai skoningas lengvas 
užsirūkymas suteikia! Nes kiekviename gaivinan
čiame užsitraukime jūs gerčsitčs tikru tabako is 
minkštų vidurinių lapų švelnumu . . • maloniu, 
švelniu rūkymu . .. tikrai lengvu užsirūkymu, kuris 
yra be tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išskirtino Lucky Strike “Toasting” proceso. Kuomet 
jūs smarkiai dirbate ir smarkiai rūkote, atsimin
kite pasisiekti už lengvo užsirūkymo • • • pasisiekti 
už Lucky!

CLASSIFIED ADS
REIKALINGAS kriaučius prie 

taisymo senų drabužių, taipgi ir ant 
naujų. Geram vyrui darbas ant vi
sados. 1104 West 59th St.

Help VVanted—Female
_______ Darbininkių reikia

SLAUGE motina priediniam kūdi
kiui 1 prižiūrėti, Womens and Child- 
ren Hospital 1600 Maypole.

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

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

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

Arden, 4919 Adams St.

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

MERGINA bendram namų darbui, 
patyrusi, vakarais išeiti, $6.00 Wolff 
5143 Ingleside Avė. Hyde Park 
1570.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui, vakarais išeiti namon. 
Maža šeima, $6.00* Referencas.

Juniper 0689.
...—1—        '■■■ ■■■"—1 ■— -....... ,     "»■■■

- MERGINA bendram namų dar
bui be virimo, 2 vaikai, nakvoti 
$4.00. 6609 So. Whinule St. 1-mas 
aukštas, Hemlock 1675.

MERGINA namų darbams, be vi
rimo, 3 metų vaikas — nakvoti, 
nuolatinis — $5—$6. Zeff, 919 Ar- 
gyle.

f ■ '

Laimėjo "Sweepstakes"
5 kartus iš eiles!

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. Western Avė. 

Hemlock 0800

STOGDENGYSTE
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
dauiama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

COAL 
Anglys

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. A. Petkus, 5651 West 64th 
Place.

Help Wanted—Male-Female
* Darbininkų Reikia

VIRĖJAI vyrai, moterys $15— 
$25, Veiterkos $8—$12 tipai, Paty
rusios dirbtuvių merginos $10, Ko
telių merginos $50, Ligoninių mer
ginos, tacų merginos, $35 kamba^ 
rys, užlaikymas, Užkandų merginos 
$12, Jėgos mašinų operatoriai $17, 
Bušo vaikinai $12, Vyrai dišvošeriai 
$12.

Wabash Employment, 14 lubos,
20 E. Jackson. -

blėties 
pagei-

CO.

Furnished Rooms
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.

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOŠ RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269

PARSIDUODA bu^ernė ir groser- 
nė. Parduosiu už pirmą pasiulyjimą, 
arba mainysiu i automobilį, arba 
į lotą. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. 711 West 34th St.

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

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

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 ZIMMERMAN & CO. 
203 South Dearborn Street 

Tel. WABash 4737.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

PARDAVIMUI 3 po 4 ir 3 kam
bariai mūrinis namas didelis aukš
tas, geras beismantas, arba mainy
siu ant mažesnio. 1613 So. Morgan 
Street.

Lsngvai Užsirūkymas!

Savo darbo dienoj to įtem
pimo laiku, kada jūs griebia
te vieną cigaretę po kitam 
• . . pagalvokite apie savo 
gerklę ... ir paslsiekite už 
Lucky. Lengvas užsirūky
mas yra daugiau negu 
skoningas. Lengvas užsirū
kymas suteikia jūsų gerklei 

apsaugą.

p.Clay Morris, 19 metų amžiaus, iš Daw- 
son Springs, Kentucky, yra tikras spė- 
jikas. Jis yra laimėjęs 5 savaites iš 
eilės Jūsų Lucky Strike **Sweepstakes** 
— viso 8 kartus. p.Morris rašo, jog visi 
jo draugai bando ji įkalbėti išpildyti 
jų blankas.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimė jot savo 
Luckies — plokščią 50 skoningų Lucky 
Strikes klekinę?

Atsisukite ant radio “Your Hit Pa
rade” — trečiadienio ir šeštadienio va
karais — Pastudijuokite melodijas — 
tada pabandykite jūsų Lucky Striko 
“Sweepstakes” - ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakeli šiandien ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo ką 
nors netenkate? Jus {vertinsite Luckies 
pirmenybę - Lengvą Užsirūkymą Iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

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

1728 S. Halsted SU Canal 9845.

Personai
Asmenų Ieško j

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio ne jaunesnio kaip 45 
metų, kuris nori gražų šeimynišką 
gyvenimą vesti. Aš esu našlė 42 me-. 
tų be vaikų. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti paveikslą. Rašykite 
į Naujienas, Box 517, 1739 South 
Halsted Street

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

JAUNI vyrai —- fabrikams ir 
dirbtuvėms. Ali Trades Employment 
Bureau, 309 So. La Šalie Street, 

Room 101.

- lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO. BRANDAUS-K0NO TABAKO-"IT'S TOASTED"

REIKALINGAS lietuvis kepėjas 
Europos styliaus kepyklai. 841 West 
33rd Street

REIKALINGAS kriaučius prie nau
jų ir prie senų drabužių. 4146 Ar
cher Avė., Lafayette 9832.

REIKALINGA patyręs lietuvis 
bučeris, kuris gali kalbėti ir lenkiš
kai. 4160 Archer Avė,

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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

1%


