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Mūšiai Prie Madrido 
Tebesitęsia

Didelės sukilėlių jėgos pamaži stumiasi vis 
artyn Ispanijos sostinės. Valdžia 

’ ruošiasi sprendžiamam mušiui
SU LOJALISTAIS TOLEDO 

FRONTE, rūgs. 22. —Lojalis- 
tai, stumiami didelių sukilėlių 
gerai išlavintų ir apginkluotų 
jėgų, pamaži traukiasi atgal 
Madrido apielinkėj, užleisdami 
priešui kaimų po kaimo.

Sukilėliams pasisekė užimti 
svarbią geležinkelių kryžkelę 
Maųueda ir lojalistai dabar yra 
atsitraukę už pustrečios mylios 
nuo miesto. ■

Visas trikampis Maęueda- 
Santa Cruz-Torrijos yra eva
kuojamas, besiruošiant didžiau 
šiam visame civiliame kare mu
šiui, kuris nulems Madrido Ii- 
kimų, nes sukilėliams paėmus 
Maųueda jiems atsidarė kelias 
į Madridą ir Toledo.

Didžioji lojalistų armija pa 
sitraukė į Quismondon, už 4 
mylių nuo Maųueda. Sukilėliai 
be paliovos apšaudo lojalistų 
pozicijas iš kanuolių ir kulko- 
svadižių. Delei kulkosvaidžių 
negali veikti ir lojalistų lėktų* 
vai.

Torrijos miestas taipjau yra 
apleistas visų civilių gyvento
jų. Gyventojai išsikraustė su 
visu savo kilnojamu turtu.

Valdžia vienija mūšio liniją
MADRIDAS, rūgs. 22. —Vai 

džia suvienijo visas Maųuedair 
Toledo apygardas į vieną apsi
gynimo frontą, besiruošdama 
lemiančiam mažiui su sukilė
liais.

Vyriausias centralinės Ispani 
jos komanduotojas gen. Juan 
Asensio, pasiėmė komanduoti 
visą frontą, o maj. Torres tęs 
apgulimą Alcazar tvirtovės To 
ledoj. ,

Gen. Asensio komanduos gy
nimą kelio iš Torrijos į Tole
do.

(Iš to galima spręsti, kad val
džia stiprinasi linijoj nuo San
ta Cruz iki Togus upės, 24 m. 
j vakarus nuo Toledo. Galima 
manyti, kad ji trauksis iš Ma- 
queda-Santa Cruz linijos iki 
naujų pasirinktų pozicijų).

Alcazar tvirtovė griuvėsiuose

TOLEDO, rūgs. 22. — Ka- 
nuolės pabaigė griauti paskuti
nius murus Alcazar tvirtovės ir 
sukilėliai buvo priversti slėptis 
tvirtovės urvuose. Pirmą kar
tą iš tarp gruivėsių paliovė 
veikti sukilėlių kulkosvaidžiai. 
Dabar lojalistai tikisi sukilėlius 
išvaryti ir iš jų urvų.

Sukilėlių vadai konferuoja

LISBON, Portugalijoj, rūgs. 
22.—Sukilėliai sparčiai ruošiasi 
dideliam mušiui Madrido-Toledo 
fronte.

Salamancoj suvažiavo visi

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

Giedra, šilčiau.
Giedra, tiek pat šilti.
Vakar 2 vai. po pi o* tempe- 

’.at ira Chicagoj buvo 87 >
Saulė teka 6:37, leidžiasi 

6:48.

žymiausi sukilėlių vadai—gen. 
Molą, gen. Franco, ir gen. de 
Llano išdirbti planus bendram 
puolimui Madrido iš šiaurės, va 
karų ir pietvakarių.

Sukilėliai giriasi išsprogdinę 
svarbų tiltą

LISBON, rūgs. 22. — Suki
lėliai skelbia, kad trys jų lėk
tuvai išsprogdino didelį ir svar
bų tiltą per Guadarrama upę 
prie Bargas, and didžiojo gele
žinkelio iš Madrido į Estrema- 
dura. Tiltas yra už 40 mylių 
nuo Madrido, kelios mylios nuo 
Toledo ir 14 m. nuo Torrijos.

Ethiopai laimėjo pir
mą susikirtimą tau

tų sąjungoje
GENE VA, rūgs. —Ethiopijos 

delegatai, kuriems vadovauja fi 
nansinis Ethiopijos patarėjas 
amerikietis Everett A. Colson 
ir mažosios valstybės laimėjo 
pirmą susikirtimą/ su didžiosio
mis valstybėmis, kurios stengėsi 
Ethiopijos delegaciją išstum
ti iš tautų sąjungos susirinki
mo, nes kitaip negryšta Italijos 
delegacija.

Ethiopijos delegatai pasiliko 
tautų sąjungos susirinkime iki 
bus galutinai išspręstas Ethio
pijos klausimas. Delei to susi
rinkime dabar nesirodo Italijos 
delegatai.

Į Genevą atskrido sekti pa
dėtį ir pats Ethiopijos karalius 
Haile Selassie.

Farmerių padėtis 
prie Roosevelto

CHICAGO, rugsėjo 22. ~ 
Užvakar per NBG radio kalbė
jo Indianos farmerių Federaci
jos prezidentas W. H. Settle, 
nurodinėdamas pavojų, kurs 
gręsia farmeriams iš republi 
konų kandidato Landono pusės.

Farmeriai prie Roosevelto pir
mą sykį gyvenime gavo tikrą 
pagelbą. Dabar reakcionieriai 
nori tai sunaikinti.

Farmeriai gerai atsimena, 
kaip jie kentėjo per ilgus 12 
metų, nuo 1921 iki 1933, ir di
džiausią vargą 1932 metais. Po 
tų tamsių dienų, su prezidentu 
Rooseveltu atėjo farmeriams 
šviesesnės dienos. - Farmeriai 
yra dėkingi Rooseveltui už visą 
gerą, kurį jis jiems suteikia.

Farmeriai mato, kad Lando- 
nas nori sugrąžinti javams 1932 
metų kainas. W. R. Hearstas 
davė Landonui į patarėjus far
merių reikaluose poną Burkęt- 
tą, kurs deda visas pastangas 
sunaikinti dabartinį farmerių 
gelbėjimo planą. Kitas farme
rių priešas ponas Taylor yra 
artimiausias Landono patarėjas 
farmerių reikaluose. Pats Lan- 
donas jau išsireiškė senatoriui 
Carey, kad jis stojąs už sustab
dymą pašalpų farmeriams.

NEW YORKE, rufcs. 22. — 
Apie 3,000 Manhattan garažų 
darbininkų sustreikavo, reika
laudami pakelti algas ir sutrum
pinti darbo valandas.
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--------------------------------------- --------- “Wild Canary’^ dance hall ’ “
DECATUR, III. — “Wild Canary” šokių svetainė, kurioj, spėjama, vietos gengsteriai susirink
davo ir suplanuodavo žmogžudystes. Gengsteriams (kurie dar nėra suimti) primetama net sep
tynios žmogžudystės.

ŠVEDIJOJ BUS SU
DARYTA SOCIA
LISTŲ VALDŽIA

Ūkininkų kabinetas rezignuos 
šiandie ir dar šią savaitę bus 
sudarytas socialistų kabine
tas

STOGKHOLM, rūgs. 22. — 
Per Albin Hansson, Socialdemo
kratų Darbo partijos vadas ir 
buvęs premjeras, dar šią savai
tę sudarys naująjį socialistų ka
binetą ir perims šalies, valdžią 
į savo rankas .

Dabartinis ūkininkų partijos 
kabinetas, kurį liepos 19 d. su
darė premieras Axel Pehrsson, 
rezignu‘os rytoj (trečiadieny), iš 
priežasties generalinių parla
mento rinkimų, kuriuose Social
demokratų Darbo ir Socialistų 
partijos’ laimėjo šešių balsų di
džiumą.

Socialdemokratai laimėjo at
stovų buto rinkimuose dar de
šimtį vietų ir dabar riksdage 
turės 112 atstovų;

Konservatoriai, kurie turėj o 
53 vietas, pralaimėjo 8 ir da
bar turės 45 vietas'

Madridas šaukia prie 
ginklo visus vyrus
MADRIDAS, rūgs. 22. —Su

kilėliams pamaži artinanties 
prie sostinės, valdžia išleido at
sišaukimą į visus vyrus, kurie 
tik gali pakelti ginklą, stoti 
apgynimui Madrido.

Kartu visos koalicijos parti
jos išleido bendrą manifestą, 
kuriame irgi kviečiama visus 
stoti ginkluoton kovon su su 
kilėliais.

“Sukilėliai desperatiškai ko
voja, kad pasiekti Madridą, bet 
Madridas bus jų kapas”, sako 
manifestas. “Stipresnė už jų 
artileriją ir stipresnė už jų lėk
tuvus yra kovojanti širdis žmo 
nių, ginančių savo laisvę ir sa
vo kasdieninę duoną”.

WASHINGTON, rūgs. 22. — 
Mrs. Ruth Bryan Owen Rohde, 
buvusi ambasadorė Danijoj, nu
silaužė koją bandydama sustab
dyti pasileidus} važiuoti pakal
nėn savo automobilį. Ji važinėjo 
su prakalbomis už prezidentą 
Rooseveltą.

MATTON, III., rūgs. 22. —j 

Mrs. Chaplin mirtinai apdegė 
eksplodavus padėtai ant pečiaus 
blekinei šu aliejumi.

v 
*

Naciai ruošiasi karui
BERLYNAS, rūgs. 22. — 

Visiems Vokietijos vyrams nuo 
25 iki 45 metų amžiaus liko 
išdalintos slaptos “kriegbeorde- 
rung” (įsakymas stoti karan) 
kortelės, kuriose nurodoma, kur 
reikia prisistatyti ištikus ‘ka
rui, ar paskelbus visuotiną mo
bilizaciją.

Senieji gyventojai, kurie yra 
pergyvenę pereito karo baiseny
bes, yra labai susirūpinę, nes 
tai yra aiškus; ruošimasis karui.

Rusijos/ ’ darbininkai 
aukoja Ispanijos 

lojalistams
MASKVA, - rūgs. 22. — Ko

munistų vadai atsišaukė į Ru
sijos darbininkus, kad jų “šven
ta pareiga” yra materialiai ir 
moraliai paremti Ispanijos civi
lio karo aukas.

Likraštis Pravda paskelbė, 
kad tam tikslui jau surinkta 
aukomis 7,096,000 rublių.

Vokietijos armijos 
manevrai

BERLYNAN Vugs. 22.—Vo
kietijos armija dabar laiko di
delius manevrus lygiai toje pa
čioje vietoje, kur įvyko ma
nevrai 22 metai atgal, t. y. 
prieš patį pasaulinį karą. Tiems 
manevrams tada vadovavo kai
zeris, o dabar vadovauja Hit
leris. Tais dideliais manevrais, 
kokių nebuvo nuo karo pra- 
djžios, manoma, bandoma pa
veikti Franci ją.

Manevruose dalyvauja ir sve
timų šalių kariniai atstovai, jų 
tarpe ir gen. Orlov iš Rusijos.

Uruguay nutraukė 
ryšius su Ispanija
MONTEVIDEO, rūgs. 22. — 

Uruguay valdžia nutraukė dip
lomatinius ryšius su Ispanija, 
gavusi žinią apie sušaudymą 
Madride Uruguay vice-konsulo 
seserų Dolores, Consuelo ir Ma
ria Aguirre.

10 užmušta trauki
niui sudaužius busą

MARSEILLES, Frarfcijoj, r. 
22.—10 žmonių liko užmušta ir 
26 žmonės sužeisti traukiniui 
kryžkelėj užgavus pasažierinį 
busą.

ITALAI TIKRAI 
PASIGROBĖ IS
PANIJOS SALĄ

Mallorca saloj įvesta tikra ita
lų diktatūra ir visa sala pa
versta Italijos kolonija

MADRIDAS, rūgs. 22. — 
Laikraštis La Voz paskelbė, kad 
italai tikrai užėmė Ispanijos 
salą Mallorca, Borealų salyne ir 
įvedė ten tikrą italų diktatūrą.

Tą salą laikė sukilėliai ir lo 
jalistai iš Katalonijos buvo . ją 
beatsiimą, bet sukilėliams ga
vus pagelbos iš užsienio, lojalis
tai buvo priveisti iš salos pa
sitraukti.

Lojalistams pasitraukus į sa
lą, atskrido vienuolika Italijos 
hydroplanų, komanduojamų ita
lų Įeit. Rossini, kurie salą už
ėmė ir įvedė italų diktatūrą, 
kuriai turėjo pasiduoti ir suki
lėliai.

“Mallorca liko paversta tikra 
Italijos kolonija”, pareiškia 
laikraštis.

I

Virš 13,000 milionie- 
rių Amerikoje

NEW YORK, rūgs. 22.— Pa
skelbtomis skaitmenimis, vien 
New Yorke yra 2,141 milionie- 
rius ir 1,066 turtingos našlės. 
Visoje gi šalyje yra 13,183 mi- 
lionieriai ir multi-milionieriai, 
taipjau -25,379 pusiau milionie- 
riai. v ,' v,

■ __________________________________________

Pasmerkė mirčiai 
buvusį ministerį

MADRIDAS, rūgs. 22. — 
Liaudies tribunolas pasmerkė 
mirčiai buvusį vidaus reikalų 
ministerį Rafael Salazar Alon- 
so už dalyvavimą dabartiniame 
sukilime, taipjau už prisidėji
mą prie kruvino malšinimo spa 
lio 1934 m. sukilimo. Jis taip
jau: bu Vo įveltas j skandalą dėl 
ėmimo kyšių iš gembliariavimo 
trusto.

- ■’

Rusija koncentruja 
subiharinas rytuose

i ' . 

VLADIVOSTOKAS, rūgs. 22. 
—Rusija pradėjo koncentruoti 
savo naujas slaptas submarinas 
čia ir kituose Tolimųjų Rytų 
uostuose, kad tuo apsisaugoti 
nuo galimo netikėto Japonijos 
puolimo. Neskelbiama nė kiek 
Rusija submarinų turi, nė jų 
niekam nerodoma.

Japonija siunčia ka
riuomenę išsodini

mui Chinijoje
TOKIO, rūgs. 22.— Pulkai 

Japonijos marinų, specialiai iš
lavintų išsodinimams, liko iš
siųsti į Ghiniją apsaugoti ten 
gyvenačius japonus ir jų inte
resus, nes chiniečiai rodo vis di
dėjantį priešingumą japonams.

šia ekspedicija japonai nori 
padaryti didesnį diplomatinį 
spaudimą į Chinijos valdžią.

Italija ieškosianti 
naujos paskolos

Amerikoje
RYMAS, rūgs. 22. — čia duo

ta suprasti, kad Italija bandys 
susitarti su Jungt. Valstijomis 
dėl karo skolų, kurių Italija jau 
senai nebemoka. .

Tikslas išsprendimo karo sko
lų klausmo—noras gauti naują 
paskolą Amerikoje, nes nemo
kant senųjų skolų dabar Italb 
ja negali gauti naujos paskolos. 
O pinigai Italijai yra labai rei
kalingi.

Portugalija grūmoja 
Ispanijai

GENEVA, rūgs. 22. — Por
tugalijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Monteiro, kuris yra at
vykęs į tautų sąjungos susirin
kimą, vietos laikrašty išspaus
dino straipsnį, kuriame aštriai 
puola Ispanijos valdžią. Jfš 
aiškiai parodė savo pritarimą 
sukilėliams, griežtai atsisaky • 
damas dalyvauti Londono ko
mitete vykinimui ginklų em
bargo Ispanijai ir dagi davė 
suprasti, kad Portugalija gal
būt atšauks embargo ir stos 
atviron pagelbon sukilėliams.

Portugalija sutikusi prisidėti 
prie ginklų embargo tik spiria
ma Francijos ir Anglijos. Ir ji 
buk to embargo prisilaikanti.

Francijos ir Anglijos užsie
nio reikalų ministeriai Delbos 
ir Eden turėjo ilgą pasitarimą 
su Monteiro, bet dar nežinoma 
kas iš to pasitarimo išėjo.

6 mėn. kalėjimo au
tomobilistui

CHICAGO.— Wilbert Elberg, 
22 m., 1330 George St., liko 
nuteistas 6 mėnesiams kalėj i- 
man už tai, kad jis automobi 
liu suvažinėjo žmogų ir pabė
go iš nelaimės vietos.

PORT JERVIS, N. J., rūgs. 
22.—Merritt Meade, 28 m., nu
šovė Louis Davey, 62 m., ūkio 
darbininką, ūkio savininkę Miss 
Isabelle Green, 82 m., pagrobė 
savo žmoną Grace, 25 m., kuri 
dirbo ūkyje, nušovė ją kelyje 
ir nuvažiavęs į savo tėvo ūkį 
pats nusišovė.

Pamatė koriką ir pats pasikorė

MONCTON, N. B., rūgs. 22. 
—Čia buvo sustojęs važiuojan
tis į Dorchester pakarti du 
žmones oficialis Kanados kori
kas. Jį pamatė vietos gyven 
tojas Oscar Leger. Tas jį taip 
paveikė, kad jis nuėjo smuk- 
lėn, ir prisigėrė. Už tą tapo 
areštuotas, bet neužilgo buvo 
rastas kalėjime pasikoręs.

MANSFIELD, O., rūgs. 20. 
— 4 žmonės liko užmušti ir 3 
sužeisti susidūrus jų automo
biliams.

No, 225

Rooseveltas nori pa
dėti nuomininkams 
nusipirkti farmas
HYDE PARK, N. Y., rugsė- 

jo 22. — Prezidentas numato 
dar vieną pagerinimą farme
riams. Daugybė farmerių 
Hooverio laikais tiek nuvargo, 
kad nebeteko savo farmų. Jie 
dabar gali tik nuomuoti far
mas. Farmų nuomininkų skai
čius labai padidėjo. Preziden
tas todėl įsakė prirengti įsta
tymus, kad padėjus nuominin
kams nusipirkti farmas, kurias 
jie nuomoja. Valdžia turės duo
ti jiems paskolas, kaip tai yra 
daroma Airijoj ir Danijoj,

IŠ LIETUVOS *
Iš okupuotojo Vil

niaus krašto
Gydytojas šoko iš trečio aukšto

VILNIUS.—Rugpiučio 31 d. 
Vilniuje iš trečiojo aukšto šoko 
žemėn ir užsimušė lenkų ka
riuomenės gydytojas Goldfarb. 
Nelaimės priežasties negalima 
buvo sužinoti, nes tas gydyto
jas tik vienai dienai buvo at
važiavęs iš poligono su* sergan
čiu kareiviu į Vilnių. Apleidęs 
ligoninę gydytojas užlipo į vie
no namo Vilniaus gatvėje III-čią 
aukštą ir iš ten krito ant ak
menų.
Brėslajaus apskrityj jau stato- 

<ma -11 mokyklų

Vilniaus vaivadija jau užtvir
tino planus vienuolikos lenkiškų 
pradžios mokyklų, kurios bus 
statomos Brėslajaus apskrityje, 
kaip Pilsudskio vardo mokyk
los.

Paėmė Visą skyriaus turtą
“Vilniaus Rytojus” rašo, kad 

rugpiučio 21 d. į Miesčionių 
kaimą, Mielagėnų valsč., atva
žiavęs valsčiaus vaitas paėmė 
vietos Lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos sulaikyto skyriaus vi
sas 193 knygas su spinta. Pa
ėmė dar visas ^raštinės knygas, 
antspaudą ir kasą su 31 skati
ku.
Ir kaimuose neleidžia klausytis 

radio
Iš Mielagėnų lietuviškos Ry

to draugijos kai tykios lenkų ad
ministracija atėmė leidimą 
klausyti radio. šios vietos net 
jaunimui šokti neleidžiama.

Gyva statyba
VIEVIS.— Vievio mistelyje 

šiais metais nepaprastai gyva 
statyba. Neskaitant daugelio 
gyvenamų namų pagrindinių ka
pitalinių remontų, baigiama į 
rengti 8 mediniai ir 1 dviejų 
aukštų mūrinis gyvenamas na
mas. Jei iki šiol ir jautėsi bu
tų stoka, tai, minėtus namus 
galutinai įrengus, šis truku
mas bus pašalintas. Kitą va
sarą ir vasarotojams Vievio 
miestelyje bus lengviau gauti 
gauti butą.

DEPRESIJA 
PRAĖJO TIEMS, 
KURIE NORI 
DIRBTI—

Vyrai, Moterys—šekit kas
dien NAUJIENAS. Kai tik 
pamatysit apgarsinimą — 
tuojaus važiuokit arba pa
šaukit Nelaukit ilgai, nes 
kiti užbėgs jums už akių.

-==
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
’ « * • ■ ■ < > 4 .... .. .

jog ji turi pakankamai žino j i 
mo, kad galėtų pamokinti 
ąų vąikųs $$uvjįų kribos,

Tėvų komitetą*.
Kitas diepųtvarkės punktas, 

buvo tėvų kom. rinkimas, į kū
jį išrinkti: Bronė Kavoliunie- 
ne, J. Bernatonis ir A- Kazlaus
kas. Pareigusis pąsiskirstė 
taip; A- Kazjąirskas pirm., J. 
Bernatonis sekr< ir Br. Kąvo 
Imnięnė įdarys* Per visą pra
stą savaitę, vakarais, kom- na’

mu
Kas buvo Toronte prieš 

30 metų. 
.r"11’11 ■

Pasjtąikė proga pasikalbėti“ 
su p. A. Urbonu, Toronto lie
tuvių pionierių, kuris nors ir 
trumpoje musų kalboje, papasa
kojo keletą reikšmingų prisimi
nimų. Jis atvykęs į Torontu 
prieš 30 metų ir radęs 6 lietu
vius vyrus ir vieną merginą. 
“Būdavo, broleli, šventų dzien. 
kad susirinksim visi septyni 
pas vienų merginą! pasakoja
p. Urbonas, tikrai gražiausia riai ir mok. St. Batkienė posė- 
dzukų tarme, nes jis paeina iš; džiūvo ir, bėgiojo po visą mies 

tą ieškodami tjnkąmo ir ne
brangaus mokyklai buto. Bu
vo numatyta, kad patogiausia 
vieta bus 949 Dundas Str. W, 
nes ten yra įtaisyti suolai it 
kiti reikmeps mokyklai, bet 
kaina pasirodė gan brangi Vie
nok St. Batkienės užsispyrimo 
dėka, ji ėjo po kelis kartus ir 
vis prašė, kad kainą nuleistų,1 
ir tas jai pasisekė. Kaina tapo 
numušta iki prieinamos ir mo
kyklėlė bus atidaryta rugsėjo 
22 d., 7 vai. vak. Mokyklos 
vakarai bus: antradieniais ir 
ketvirtadieniais. Reikia tikė
tis, kad ne tik tėvų komitetas 
bet ir jų visi tėvai noriai koo 
peruos sir mokytoja; primins 
savo vaikučiams, kad jie butų 
geri

Simno, Alytaus apskrities, o tai 
apylinkė pasižymi gražia tar
me, nes dzūkai tyri kelias tar
mes.

Taip ta viena mergina ir te
ko vienam iš jų septynių, kuris 
apsivedęs išvažiavo į Detroitą. 
Kaip matom, kokiose ąpystovo- 
se vyrams gyvenant prisieida
vo arba svetimtautes vesti ar
ba senberniais pasilikti.

Taip p. Urbonas ir vedė vie
tinę anglę, su kuria susilaukė 
dukters ir sunaus. Panašiai 
padarė ir jo draugas p. Vaške- 
is. Tarp jų dviejų pasireiškia 

ryškus skirtumas, būtent: p. 
Vaškelis gerokai “šlubuoja” lie
tuvių kalba, kai tuo tarpi? p. 
Urbonas tartum tik vakar iš 
aetuvos atvykęs, gražiai lie

tuvių — dzūkų kalbą vartoja. 
Vadinasi, svetima kultūra ne 
kiekvieną vienodai paveikia.

Kokį laiką atgal p. Urbonas, 
finansiškai ir materiališkai 
gan gerai stovėjo. Būdamas 
pats siuvėjas iš Lietuvos, jis 
įėjo į siuvėjų biznį ir jam ge
rai sekėsi. Po kokio laiko jo 
turtas buvo įvertas 30 tūkstan
čių dolerių su viršum, bet dėl 
nelaimingo susidėjimo su žy- 
dais ir didelio pasitikėjimo ki
tais viskas jo žuvo, ne tik pini 
gai, bet ir nejudinamas taurtas. 
Dabar p. Urbonas dirba kaip 
kirpėjas vyriškų drabužių siu
vykloje. Kaip matom, Toron 
to lietuvių kolonija dar nesena, 
nors pirmutinis ir seniausia To 
ronto lietuvis p. Paulauskas 
kiek ankščiau į Toronto atvyko 
Prie pirmos progos stengiuosi 
ir apie

ir paklusnus mokykloje.

Gimtadienio balius. *
m. rugsėjo 18 d. pp. Gai

žauskų šuneliui sukako 6 me
tai. Kadangi jis vienturtis iri 
mažiausias šeimoje ,tai visų 
mylimas ir visos šeimos, di
džiausias džiaugsmas

Vi tuko Gaižausko gimtadie-. 
nio proga tėvai surengė puotą, 
kurioje dalyvavo keletas šeimų 
k. t. pp. Draždžiai, Rusenai, Ty 
lai, Urbonas, Vilkaitis ir Yoką 
bynai, Draugiškai linksmin
damiesi, dainuodami ir skaniai 
užkandžiąudąmi ne nejutome 
kaip vakaras prabėgo, ir 1 vai. 
po pusiaunakčio visi linksmi 
skirstėsi į namus.

— Frances.

Š.

vau matęsis..' f f) (tjek laiku 
malonu su jais buvo susitikti, 
o ypač su tais, kurie ką nors 
veikia, — rašo j laikraščius ar
ba šiaip dalyvauja Vietos lie
tuvių judėjime.

Turiu pasakyti, jog per tuos 
keturis metus įvyko šiokių to
kių permainų, geniau beyeik 
pas kiekvieną savo pažįstamą 
užtikdavau “Keleivį” arba 
“Naujienas”, O dabar pasitai
kė užriti į kelias vietas, įbri jąt■; 
jokių laikraščių ten ųesimatė.

Seniau buvo galima te^iųtis 
blogąte laikais. Tačiau dabai 
to nebegalima pasakyti, pa- 
vyzdžiui, ir tie žmonės, kuriuos 
aš aplankiau, dirba. Man ro
dosi, jo^ P, Miltonas vėl čia 
turėtų pasidarbuoti jr kai ku
riuos lietuvius laikraščiais ap
rūpinti. Tiesą, jis dirba labai 
ilgas valandas, bet vis dėlto’ 
galėtą surasti atliekamo laiko.

Kąi kuriose lietuvių šeimose 
su vaikais jau visai mebegalima 
susikalbėti. Jei prakalbi į 
juos lietuviškai, tai jie klausia, 
ką visa tai reiškia. Tai labai 
nemalonus reiškinys. Iš ki
tos pusės, nieko kito ir negali
ma tikėtis; jei tėvai jokių lie- 
tuvjškų laikraščių ir'knygų ne
skaito, tai kokios lietuvybės be
galima tikėtis iš vaikų?

Mokėjimas savo gimtos kąl- 
bos yra labai svarbus dalykas. 
Juo žmogus dugiau kalbų mo
ka, juo geriau. Todėl lietuviai 
turėtų susirūpinti tuo, kad jų 
vaikai lietuvių kalbos pramok
tų. ;

kų. Kiek yčliąir buvo surengtas 
piokykjto nąudai piknikas, ku
ris dąyė 18 d<*L 10c, pelno, Tieį 
pipj&įį bį a^ejbnės, buyo 
duoti „iždininkui. Praslinkus 
kuriam laikui buvo^ sušauk 
tas visuotinis tėvų susirinki^ 
pias, kuriame buvo jšri.nktj mo 
kytojai, išspręstas buto klau
simas ir pagaliau* apkalbėjus 
tapo nutarta mokyklėle pris
kirt prie 236 SLA. kuopos, kas 
p. Dervinui nepatiko. Matyda 
mas, kad nutarimas praėjo be
veiki vienbalsiai, neišdrįso prie 
šintis ir Deryinas, bet jau į tė
vų komiteto susirinkimus nesi
lankydavo ir tik tūlam laikui 
praslinkus teko patirt, kad kle
rikalai rūpinasi irgi mokyklė
lejs atidarymu. Vargo jie tų- Į 
rėjo nemažai, kol pasisekė at . 
kalbint dalį vaikų nuo SLA. j 
mokyklėlės. Kada prisiėjo at ;■ 
siskaityt, tai visgi Dervinas 6 
doj. ir 50 c, pasiliko,

koję teismo keliu, o kada pa
siliko tik 6 dol, ir 50 c., tai, ži
nomą, dėj tokios mažos sursos 
neapsimoka po teismus tąsy
tis ir laiką galšuot.

čją tik vienas payyzdys, ku
ris parodo, kad Toronto kleri
kalai neturi net tinkamo supra
timo apie žmoniškumą I Reikia 
pažymėt, kad pinigai, kurie bu- lž.”. 
vo sukelti tame piknike kaip dėjo 
tik ir buvo SLA. 236 kuopos nas’’ 
narių visokiomis aukomis su- kiais 
dėti. Pervjnas ir jo šaliniu- mi?), 
kai visiškai tame piknike ne- na.m Grigaitį 

Todėl priseina labai tas žmogus. 
<■ • 11* •

Nesiliaują melavęs.

SLA.

r— Taurinskas

APLINK PASIDAI

jį sužinoti.
LIETUVIS INŽINIIE

RIUS
236 kp. Liet, kalbos 

mokyklėlė
rugsėjo mėn. 12 d., įvyš. m.

ko SLA. 236 kp. susirinkimas 
Vienu iš svarbesniųjų dieno
tvarkės punktų buvo mokyklė
lės šiam sezonui atidarymas. 
Tai buvo gan sunkiai išspren 
džiamas klausimas. Viena dėl 
to, kad musų kuopa neturėjo 

,numačiusi buto, dėl kurio pra
eitą žiemą tiek reikėjo pri
vargti, beieškant ir besitrap 
kant iš vietos į vietą; antra, 
dėl mokytojų gavimo. Buvo 
pasiūlyta keletas kandidatų į 
mokytojus, bet vis tai šiuo, tai 
tuo motyvuodami atsisakinėjo. 
Galų gale Stasė Batkienė ma
tydama, kad toks visų pasyvu
mas nieko gero nelemia, at$i 
stojusi pareiškė, jog ji sutin 
kanti tą darbą dirbti, tik pra
šanti nedaryti nereikalingų už
sipuldinėjimų kaip kad buvo 
daroma pernai. Manau, kad ne 
tik SLA. 236 kp. nariai, bet ir; 
pašaliniai tėvai, kurie leidžia 
savo vaikus j lietuvių mokyk
lėlę supras, įkainuos ir bus 
dėkingi p-niai Ęątkienej už jos 
asišv^ntimą, Perąai buvo; 
.aug prisiryta dėl to, kasi klek 

’ietuvių kalbą moką, ir jtuo 
vo užgauta keletas asmepų 
',i dėl Stasės Bątkienės (jei 
man dovanos už kišimąsi į

s asmeniškus reikalus), jiai 
’ xuri cenzą
s gimnazijos, ir to mums pa 

kanka, kad būti užtikrintiems,

klasių Lietu

_________ i

FLIN FLON, MANITOBA,-- 
šiomis dienomis atvyko Ęd 
ward Pillipsonas, kalnų inži
nierius, kuris Kanadoje baigė 
mokslus. ' Jis yrą lietuvių ta-u 
tybės ir nesigėdi lietuviškai kal
bėti. Jis gražiai kalba ir rašo 
lietirviškai. Kilęs yra iš Lie 
tuvos, nuo Marijampolės. Jo 
tėvai ūkininkauja Jungtinėse 
Valstijose, Mjchigane.

Inž. Pillipsonas ketina čia 
pasilikti ilgesnį laiką. Tai bus 
pirmas lietuvis, kuris baigęs 
universitetą atvyko čia apsi 
gyventi. Pagaliau ir pats mie
stukas vos tik prieš septyne
rius metus įsikūrė.

Linkiu jaunam inžinieriui 
kuo geriausio pasisekimų už
imti čia gerą vietą.

Turiu pasakyti, jęg tarp vie
tos lietuvių yra tokių, kurie su 
kažkokiu nepasitikėjimu žjūri 
į mokytą arba šiaip apsiŠvie 
tusį žmogų, Jie tuoj pradeda 
visaip šmeižti.

Tai labai negražus dalykas ir 
reikėtų nuo to netikusio paprą- 
timo išsilaisvinti.

Vargdienis.

Windsor, Kanada
Detroitą apaUnkius

Belankydamas Detroitą turė
jau progos surinkti ątr senate 
draugais ir pažįstamais, su ku
riais per ketvertą metų nebu

“Nežino, bet rašo” tękią ant
rašte M. Guoba yra parašęs; 
truippą rašinėlį “D. Ž.” N. 88. 
Kad “Naujienų” skaitytojai 
geriau suprastu, kaip tas žmo
gelis melagingai posteringuoja, 
tai prisieina pacituoti iš “D.

‘^Vienas torontietis pra
muš plūsti per “Naujie- 
(vaje, vaje! Kur ir ko- 
žodžiais buvot plusta- 
— kad mes ginii, niekl- 

Labai klysta 
dalyvavo. Todėl priseina labai I tas žmogus. Jug mum Grigai- 
abejot, ar pavyks naujam ku- tis neapeina kaip asmuo, bet 
nigui atgaivinti parapiją. tas ką jis rašo apie Sovietų;

(Sąjungą ir komunistus”.
Toliau padaręs keletą savo

tiškų išvedžiojimų /apie Gri
gaitį ir prieina prie sokąmo

dol. ir 50 c. pasiliko, — kur 
jis juos padėjo, tai aš nežinau. 
Bet pirma to buvo kilusi di- ' 
džiausią “pekla”, mat, jie no-į 
re j o visus pinigus užgrobti, bet’ 
tokiu atveju męs butume ieš-

Saukit
CALUMET 8969 
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos | jūsų namus ir suteiks 
PYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru ąrba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI—- 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. H. A. ŽEMA PALŪKANŲ

KAINA—

. .. ijnT-7rnrLri'įi'.r,.i:, - j' 4 .

GARSINKITŪS
NAUJIENOSE

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic bUnkets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mą! dovanai. <

punkto. “Toliau pasisako, kad 
netiki trockislų teisme buvu
siai buržuaziniais koresponden- 

(Tąsa pust 3-čiam)
.i , . ,i;,, , , i- J

1 ę>tw> Tel, Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 35th and Halsted Ste. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

TeL Keniyood 5107

Phone Canal 6122

Aje pavyk#?' 
» A * »• - •

Naujas Lietuvių parapijos 
kunigas (anglas) yrą pasiry
žęs sutrauki visus lietuvius
prie parapijos, taip sakant, su- 
daryt klerikąJiškų “bendrą
frontą”. Būdamas pats jau 
nas ir energingas pirmiausiai 
griebėsi organizuot jaunimą/ 
Reikia pripažinti jam kreditas. 
— šioje srityje pradžią jau tu
ri neblogą. Jo rengiamus pa
silinksminimus lanko didelė 
dalis ir..komunistinės,jaunuome
nės, nežiūrint, kad ir kainos 
pusėtinai aukštos. Kada yra 
rengiamą kojes vakari^ su vai
dinimu, ir jeigu įžangos bus 
imama 25c., tai atsiranda to
kių, kvrie nuo salės durų grįž
ta namo, o kiti rengėjams iš-, 
mėtinėja, už aukštas kainas.

Tprųnto parapijonys (įąųgu- 
moj yrą labai mažai prasilavi
nę žmonės, gal būt dėlto jie bu
vo visiškai susmukę. Nors 
kaip paprastai visur, taip ir 
pas mus Toronte, sąlygas saye 
organizaciniam klestėjimui turi 
jje geresnes negu kuri kita 
draugija, nes juos visomis iš
galėmis palaiko dar šiandiena 
gana stiprus Romos trustaš-. 
Tx? trusto dėka dar jje šiaip 
taip pasilaikė ligi šiol, bet kaip 
toliau bus, tąj tik vąliąu ma
tysime.

Kaip pirmiau minėjau, To
ronto kleriklų tarpe nėra pra- 
sijavinu^ių žmoąių, tai gal būt 
dėlei tos priežasties pas juos 
buvo pastebimas storžievišku
mas ir bendrai žmoniškumo sto-, 
ką. štai kad ir toks pavyz
dys. Praeitą vasarą SI^A. 236 
kuopos nąriaj sumanė įsteigt 
lietuvių kalbos mokyklėlę. įš 
pradžių buvo manoma mokyk- 
įėlę strigti atskirai »uo SLA. 
ir tąm reikalui buyo išrinktą 
tėyų komitetas iš 5 ąsnjenų, iš 
kurią buvo 4 SLA. nariai ir 
vienas nova pąžangus klerika • 
ląs Deryinas. Skirstantys tė
vą komiteto bariams pareigas. 
Dervinas sutiko būt iždiniu-

Universal Plumbing 
& Heating Supply Co. 

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

Atdarą vakarais iki 7 vai. Nede- 
liomis iki 1 vai, dieną.

APSIDRAUSK SAVO GYVYBE, SAVO 
NAMUS IR KARĄ '

O kodėl ne sąvo santaupas?
Santaupos yra apdraustos iki $5,000.00 

Be jokių jūsų išlaidų. Valdžios Agentūroje.
DABAR MOKAMA 4% Už

■ ' SANTAUPAS
^Uždirbtus dividentus išmokame 10-tą naujo me- 

7 K . nėšio dieną.
RAŠYK, TELEFONUOK AR ATSILANKYK.

A mity Federal Savi ngs Loan Associ ati o u
Savitarpe orgąnjzaciją, įsikurusj 1893 patarnąuti tiems, kurie taupo 

4169 S. Halsted St. st^ Y«<js Tel. Boulevard 0100 
Chartered ir Suvr'Vąlst. Valdžios prižiūrima

Laidotuvių Direktoriai
:   .............- H į

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Tyrime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
8307 Ljtucnica Avenue Pbone Boulevard 4189

■■■■■> . ..............    —h mu.......... ...................  ru-m .........y.....P....... '•...........

A. PETKUS
1410 South 49th Gourt Cicero Pbone Cicero 2109

J, K BADŽIUS
668 Węst i8th Street Phone Canal 6174

1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8419

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. NJįchigan Avė. Tel. Pullman 5703

T*

S. M. SKUDAS
718 Weąt 18th Street Phone Monro* 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West ŽSrd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

i J, F. EUDEIKIS
4605-07 S. IIermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brifihjtoi; Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf, 0727

1 S. C. LACHAVICZ
42-44 Eąst 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

’J+rfr11- " ..V...   —... i, ■ ...» ■  ' ■

; S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

J.LIULEVIČIUS
4092 Archer Avejiue , Pbone Lafayette 8572

M ii nr-nw

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. X TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPĄTHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN 

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rez, 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

1 '1» »'!?■>■■ ■ . ' ........ .. » -..................... .......... .. ......

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

ADVOKATAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo *2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vąk. Nedalioj pagal sutarimą.

Ofisb Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930.

st.
K. P. GUGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ m NAKTĮ DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tejephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res, 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

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

AKIŲ SPECIALISTAI

Phonę Boulevard 7042
DR. C. Z, VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį. .

Kiti Lietuviai Daktarą!.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiąo valandos: nuo 2 iki 4, nup 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą. m.

DR. S. NAIKEU S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

f1CHICAGO, ILL.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 

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

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

Sekmadienį susitarus.

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištąiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

D VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be ąkiniv. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. HERZMAN
iš rusuos :

Gerai lietuviams Žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

WVM"**>*<**V*

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

9

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL, 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

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

Rez. Telephoue PLĄZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
(Tasa ii dus!. 2-ro)

tais ir remiasi tik, Paryžiuje 
gyvenančiais baltagvardiečiais”.

Na gerbiamas “N.” skaityto 
jau*, perskaitęs paskutinę iš
trauką iš to žmogaus straipsnio 
pagalvok! Tas žmogus sako, 
kad “Naujienos” pačios prisi
pažįsta imančios žinias iš Pa
ryžiuje gyvenančių baltgvar- 
diečių.

Tuo tarpu “Naujienose” bu
vo pasakyta: mes kartais gau
name žinių iš Paryžiuje gyve- 
nančių socialdemokratų leidžia
mo laikraščio “Socialističesky 
Vestnik”.

„ Aš nemanau, kad Guoba ne
galėtų padaryt skirtumo tarpe 
socialdemokratų ir baltgvar- 
diečių ?...Bet jis sužinai meluo
ja, kad parodytų “D. ž.’ skai
tytojams “Naujienas” esant 
labai prastas. Atrodo pora 
neva socialistų irgi tiki te
kiais Guobos plepalais, nes ne
mato reikalo kelti balsą prieš 
tas melagystes!!

— J. Jokubynas.

ir grįžo tik 10:30 v. vakare, 
kas ir sukėlė vyro abejonę dės 
jos ištikimybės, tarp jų kilo 
barniai ir motina grasino išėji
mu iš namų. Vėliau tėvas pa 
slėpdamas paėmęs duoninį pei
lį ir smogęs motinai nugaron 
ir pora kartų krūtinėn, po t > 
pats į save ginklą atsukęs, — 
subadęs sau krutinę. Paliko 
viso keturius vaikus, kuriuos 
dabar miestas prižiūrės.

— A. C.

Mundeleino vysku 
pavimo 27 metų 

sukaktuvės

4,315 studentų 
Northwestern 
universitete

ŠIURPI TRAGEDIJA.

Riksmas, gelbėkite, gelbėki - 
te, dešimties metų Boby 
Srvenk iš 12 Hugo str. Toronto 
pribudino kaimynus vidurnak
tyj, kurie nusiskubinę riksmo 
link atrado Mrs. Clara Srvenk, 
35 metų škotę, ir jos* vyrą Joe 
Srvenk austrą — vokietį pa
plūdus kraujuose. Pakol gy
dytojas atvyko Mrs. Srvenk 
mirė, o vyras nugabentas ligo 
ninėn randasi kritiškame padė
jime. Kvočiant jų 10 metų 
Bobly papasakojo, kad moteris 
kur tai nuo 2 v. p. pietų išėjo

Leonardo Jonaičio 
išleistuvės

* - K

-Aty į, tu ■■ .... <r r < y J
Trečiadienį, rugsėjo 10 d., 

p-nų G. ir Onos Jonaičių na
muose Brighton Park’e įvyko 
gražios išleistuvės. Tikslas su
rengimo to vakaro buvo pager
bimas ir kartu atsisveikinimas 
jų sunui, jaunam Leonardui 
Jonaičiui, kuris išvyko į Seat- 
tle, Washington, tęsti savo stu
dijas. Reikia pažymėti, kad 
Leonardas lankydamas Lind- 
bloom augštesniają mokyklą at
siekė savo nustatytą tikslą. 
Turėdamas daug ambicijos ir 
noro lankyti mokyklą ilgesniam 
laikui ir tuo pačiu kartu neno
rėdamas apsunkinti per daug 
tėvelius,( rūpestingai kreipė do- 
mę į sportininkų eilę, pasižy 
modamas “football” lošime ir 
užsitarnavo sau pageidaujamą 
vietą. Nors ir labai parink
tiems ta vieta skirta, teko ta 
garbė ir jaunam lietuviui Leo- 

. nardui. Dabar būdamas ypa
tingoj sporto vadovybės glo
boje, jisai gauna stipendiją 
penkiems metams Washington 
Valstijos Universitete. Pasi
rinko jisai studijuoti Aeronau- 
tical Engineering.

'Susirinko skaitlingas būrys 
giminių, draugų ir birutiečių, 
kurios draugijos prezidente 
yra Leonardo sesuo Irena ir 
kurioj draugijoj Leonardas 
pats per kelis metus buvo ge
ras narys. Įteikę jam gražių 
ir naudingų dovanų ir kartu 
išreiškę širdingiausius linkėji
mus, atsisveikinom su -Leonar
du Jonaičiu iki pasimatymo.

— Valeria.

Roseland
Serga Stasys Bruzgulis.

Stasys Bruzgulis, gyvenąs 
adresu 1052$ Indiana avenue, 
jau keltą savaičių jautė kojų 
skaudėjimą, gal dėl reumatiz
mo. Tačiau, nors vargiai, jie 
visgi dirbdavo. Vienok praė
jusią savaitę kojos pradėjo 
skaudėti dar labiau ir Bruzgu-

50 METŲ MOTERĮ 
IŠGĖDINO.

Negana, kad jaunos mergai
tės nėra saugios gatvėje nuo 
biaurių žmonių, bet ir senos 
moterys turi būti atsargios. 50 
metų moteris, kurios pavardė 
nepaminėta, liko išgėdinta dvie
jų vyrų, būtent: L. Webster ir 
W. Johnston. Vienas 26 me
tų, o antras 24 metų, kurie vie 
toj buvo areštuoti, nes moters 
riksmas prišaukė pagalbą, ši
tas biaurus įvykis įvyko gerai 
lietuviams žinomam distrikte, 
Bellwoods gatvėj, tarpe Quen 
ir Crocher gatvių. Teismas 
įvyks šio mėnesio 25 d.

DĖMESIS.

Atsidarė Toronto SLA. 236 
kp. Lietuvių kalbos .mokyklė
lė, kuri randasi 949 Dundas 
W. Ten įvyko paskutinis SLA 
kuopos susirinkimas. Paskir
ta antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais nuo 7 iki 9 v. v. 
Tėveliai, norintieji savo vaiku 
čius leisti šiton mokyklon, 
prašomi atsilankyti paskirtomis 
dienomis minėtu adresu. .

S. Batkienė.

lis turėjo atsigulti į lovą, pa
liaudamas kasdieninį uesiėmi- 
mą. — Staseliukas.

*............ — - z

Roseland
Sutvėrė pastovų komitetą ko 

voti už Lietuvos laisvę.

Roselando ir apielinkės at 
stovai sutvėrė pastovų komite
tą tikslu padėti Lietuvos žmo
nės atsteigti demokratinę tvar
ką Lietuvoj.

Trečiadieny, rugsėjo 16 die
ną, Darbininkų svetainėje, 
10413 Michigan avenue, įvyko 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo 11 draugijų atstovai. Jie 
buvo atstovai tų draugijų, ku
rios buvo pasiuntusios save 
atstovus į Amerikos Lietuvių 
Kongresą Glevelande birželio 
20 ir 21 dienomis ir kurios su
tinka su kongreso padarytais 
tarimais ir eina pre tų nutari
mais ir eina prie tų nutarimų 
vykinimo.

šis susirinkimas išrinko pa
stovų komitetą iš penkių’ narių, 
būtent pirmininkas tapo J. Puč- 
korius, raštininkė J. Urmonie- 
nė, kasierius P. Razmas, or
ganizatorius A. Stalnionis, ko
misijos narys B. Narbutas.

Viršminėtas komitetas tapo 
įgaliotas surengti didelį masi
ni susirinkimą ir pakviesti ge
rus kalbėtojus ir chorus. Reiš
kia, Roselando draugijos stoja 
į darbą, kad pagelbėti Lietuvos 
žmonėms. — Sta.

Insull pasitraukė iš 
radio grandinio 

vadovybės
Praėjusį sekmadienį, rugsė

jo 20 dieną, tapo oficialiai 
paskelbta, kad Samuel Insull, 
Affiliated Broadcasting Com- 
party prezidentas, pasitraukė 
iš tos organizacijos preziden
to vietos. Jo vietą užėmė Cla- 
rence Leigh iš Evansville,, 
Indiana, savininkas kelių ra
dio stočių Indiana valstijoj. 
Insull pasiliksiąs betgi kompa
nijos vienas direktorių.

Pirmadienį, rugsėjo 21 die
ną, sukako 27 metai, kai kar
dinolas Miindelein vyskupau
ja.. Mundelein yra gimęs New 
Yorke liepos 2 dieną 1872 me
tais. Kovo mėnesio 24 dieną 
1924 metais jis tapo pakeltas 
į kardinolus. i

Kūdikis užtroško 
lopšy

Per pirmąsias naujų moksle* 
metų dvi dienas į Northwestern 
universitetą įstojb j 4,315 stu* 
dentų ir studenčių, ši skaitlinė 
yra 12 nuošimčių didesnė, negu 
skaičius įstojusių į universitetą 
pernai. .. :

1935 metais naujų studentų 
(freshmanų) užsiregistravo 
Northwestern universitete 885, 
o šiemet 909.

Mr. ir Mrs. Ernest 
4823 West Hubbard 
šliaukė dvynukų, 
bujojo tris mėnesius. Praėjusį 
sekmadienį jiems tapo iškelta 
puota jų dėdės bute adresu 
2202 North Laverne avenue.

Pp. Andresonai, parodę sve 
čiams dvynukus, išėjo į kitą 
kambarį baliavoti. Po kiek 
laiko vienam kūdikių pradė
jus verkti motina atėjo prie 
lopšio, kur kūdikiai gulėjo. 
Vienas kūdikių buvo apsiver
tęs kniupščias ir uždusęs. Iš 
dvynukų paliko tik vienas. 
Puota užsibiagė liūdnai.

Anderson, 
Street, su- 
Dvynukai

Vagiliai iškraustė 
bėsbolininkų seifą
Naktį iš sekmadienio į pir

madienį vagiliai įsibriovė į 
ofisą Chicagos bėsbolininkų 
vadinamų Gubs. Ofisas randa
si Wrigley Field patalpose, 
prie Clark ir Addison gatvių. 
Vagiliai atidarė vieną iš sau
giųjų šėpų, kurių buvo dvi 
ofise. Iš tos šėpos jie paėmė 
pinigų tarp $2,500 ir $3,000. 
Tur būt pavargę iki atidarė 
pirmąją šėpą, vagiliai nelietė 
antrosios, kurioj, pasak ofiso 
prižiūrėtojų, buvę tris ar ke
turis kartus daugiau 
negu pirmoj. T,

« j /i*- iri H

pinigų,

Fitzpatrick vėl 
išrinktas

John Fitzpatrick tapo išrin
ktas 36 terminui Ghicagos 
Darbo Federacijos preziden
tas. Prieš jį niekas nestatė 
savo kandidatūros.

Ieško aukų medžiams 
atsodinti

Sekmadienį, rugsėjo 20 die
ną, įvairios žydų organizaci
jos Chicagoj darė atsišauki
mus į žydus prašydamos fon
dų, kad atsodinti Palestinoj 
100,000 medžių, kuriuos ara
bai išdegino ir iškirto.

Antra balsuotojų 
registracija

Praėjusį šeštadienį buvo re
gistracija precinktuose tų bal
suotojų, kurie yra rinkimų ko- 
misionierių jurisdikcijoj Cook 
kauntej. O ateinantį šeštadie
nį, rugsėjo 26 dieną, bus re
gistracija balsuotojų 48-se Cook
kauntės miesteliuose ir kaime
liuose, kurie nėra rinkimų ko- 
misionierių jurisdikcijoj. 371 
vietos balsuotojams užsiregis
truoti ateinantį šeštadienį sto
tys bus atdaros nuo 6 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro, šį 
šeštadienį galės užsiregistruoti 
balsuotojai vadinamuose kaun
tės distriktuose.

Radio aktyvus 
dantys

..I >■>«>»-» -1

Vėžis yra baisi liga. Ta liga 
dažnai pasireiškia burnoj. Pra 
ėjusį antradienį Michael Reese 
ligoninėj buvo rodomi falšyvi 
dantys, išduodą radio aktyvu 
mą. Tokie dantys skiriama var
toti turintiems vėžio lygą bur 
noj.

Pakėlė kainą už pie
ną farmeriams

Pure Milks Association virši
ninkai paskelbė, kad Cfyicagos 
pieno kompanijos farmeriams 
priklausantiems Purke Milk aso
ciacijai ir pristatantiems pieną 
į Chicagą sutiko mokėti 8 cen
tus daugiau už šimtinę vogą, 
negu mokėjo iki šiol. Praei
tyj kompanijos mokėjo f armė
nam u‘ž šimtinę $2.14, o dabar 
mokės $2.20. (4.73 ceųįus kvor
tai). Remiantis praeities paty
rimais, neteks stebėtis, jei kom 
panijos pakels kainas ir pieno 
suvartotoj ams.

Vieną dieną užsire
gistravo 1,019,332

Banditas moterų ne
išgąsdino Į

Pirmadienio vakare Klmball 
avenue stoty, kuri priklauso 
Ravensvvood elevatoriaus linijai, 
banditas paliepė dviem kasie- 
rėms atidaryti kasos budelę. 
Moteriškės nepaklausė paliepi
mo.

Banditas paleido tris šuvius 
į budelę, bet moters budelės 
visvien neatidarė. Po to bandi
tas išmušo budelės langą ir pa
stvėręs maišiuką (su tikietais 
pabėgo, vejamas keleto vyrų, 
Kiek pinigų išgelbėjo kompani 
jai moterys, neklausydamos ban
dito paliepimo, tai nežinia.

Nauja prašmatnybė

se debesiai dulkių, o ir šeimi 
ninkė ar jos duktė, pasirėdžiu
sį vestuvėms, galės įmesti šmo
tą anglies į pečių nenusimovu
si baltų pirgštinaičių, pirm negu 
išvažiuos į balių.

18 G. APIELINKĖ — Rug
sėjo 17 dieną sugrįžo iš atos
togų Wm. Zekas
Karsokas, 1921 So. Halsted st.. 
kurie buvo išvažiavę į Pitts- 
burgh, Pa., ir Pittsburgho apie- 
linkę, nes drg. Wm. Zekas yra 
gyvenęs Pitsburghe apie 20 
metų atgal.

ir Albert

Dabar buvo nuvykęs savo se
nus pažinties draugus aplan
kyti. ’

Wm. Zekas yra Senas tavern 
biznierius, kurs dabartiniu lai
ku turi net du tavern bizniu ir 
yra senas “Naujienų” ir “Ke
leivio” skaitytojas.

— Senas Petras.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

. 32 6 S. STATE ST.
t i • . ■ _...... ..... _____-

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

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
19 dieną, balsavimams užsire
gistravo: Chicagoj—960,393 as
menys, devyniuose priemiesčiuo
se—58,939 asmenys. Viso tą 
dieną užsiregistravo 1,019,332 
asmenys. Su pirmiau užsiregis-, 
travusiais skaičius užsiregistra
vusių piliečių pasiekė 1,160,393. 
Įdomu pastebėti, kad tarpe už
siregistravusia praėjusį šešta 
dienį buvo ^30,939 moterys, 
reiškia, netoli įpųsę viso užsi
registravusių ^Wlčiatfš.’

Duonos bakanai vyniojami po- 
piera; saldainiai, cigarai ir ne! 
dantų krapštukai vyniojama ce
lofanu* (cellophane). Well, šiuo 
laiku Amerikos Vertelgų Ang
limi Asociacija laiko seimą Chi 
cagoj, Stevens viešbuty.

Ir čia, kaip modeliai naujos 
metodos angliai vartoti, yra iš 
statyti gabalai anglies suvynio
tos celofanu. Vertelgos anglimi 
aiškina, kad jau nebetoli lai
kas, kai anglis suvyniotu celo
fanu bus pristatoma į' namus.

Nebekils tuomet beismantuo

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

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

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

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris .................. ....................

ir brangiau.

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

$1.85 
... 970 

950 
$1.39

... — 40

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS ANT RA 
KANDŲ PARLOR SETŲ, MATRASŲ, 

STALŲ, VILNONIŲ BLANKETŲ, 
KARPETŲ.

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS. 

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

6017 SOUTH KĖDZIE AVENUE
PhoneŲROspect 7565

MASTER W1NDOW SHADE C0.
S.|j. Vondrak • ; Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

NAUJAI PERTVARKYTA

PETKUS J.G.A. STORE
Grosernė-Bučernė

Grand Opening Išpardavimas
KETV., PENKT. IR ŠEŠTADIENĮ,

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

Kur kokybė tvarko...Mes pristatome
- MUSŲ OBALSIS YRA TOKS:

GERIAUSIS YRA PIGIAUSIS 
$io išpardavimo laiku atdara iki 9 vai. kas vakarą.

Šlifuotų Išpardavimas

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras- ■» 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap-. ĮĮJ fl anai
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi | * up
ir galvos skaudėjimą. Jus galenite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti, matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 Weafc35th Street Telefonas Yards 1829

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

Mažos Radios 1937 CQ QE

6 tūbų Philco, General Electric 
RCA Victor radios po..............
Zenith Radios gražiuose 
kabinetuose po ....... ...... ........
Victor combinacija r.., , 
verta $100.00 už.................. ......
Skalbiamos Mašinos 
naujos po....... ............. ...............
Prosinamos Mašinos 
po.... ............... :....................
Hoover Dulkių Valitojai 
perdirbti po................................
Oil Burners su 2 burneriais 
po .................................................
Gražus Angliniai Pečiai 
po ................................................
Gasiniai Pečiai 
po ....... .........................................
Elektrikiniai Refrigeratoriai 
po ............ . ...................................

$19.50
$49.00
$55.00
$29.50
$22.50
$12.95
$29.50
$22.50
$32.50
$79.50

ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
WGFL Nedėlioję gražus programas 7 vai. vak.
WAAF Panedėlį ir Pėtnyčioj 5 vai. vak.
WHFG Ketvirtadienį 8 vai. vak.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMU.

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 Bonth Halsted Street
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTOBI8
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dar dau

Apžvalga
tai joms nesvar

Juk per tridešimt metųMIRĖ INž. V. BIELSKIS

1.00

Tretieji tik kai kuriais

Istoriška socialistų pergalė Švedijoje

komunistų ir opo
sakau aš

nuversti

Amerikoje

šviėšOfe žy

atšteigti 
organi-

malonųs
Ar daug

langai išdažę, 
Radau ką ki*

$8.00 
4.00 
2.50

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

aš tą savo 
negalėjau*

Bet tik-

lieetuviai išnyks, 
tvirtai ir neabejo- 
— niekuomet! Gal

tomis pačio- 
pašiėkiau

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

Francijos “liaudies fronto” valdžios fekorde 
tokia pat juoda, kaip ta “nesikišimo” politika linkui Iš 
panijos, kuri stumia į pražūtį Ispanijos respublikų.

Sakykit, kas iŠ 
nėra skai 

Keleivio” ?
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Bet, šiaip ar taip, ŠVedija žengia į naujus istorijos 
periodų. Jos buržuazija baigia pralaimėti paskutines sa
vo pozicijas Valstybėje. Švedijos darbininkai po vadovy
be socialdemokratų pasidarė jėga, kurios jau niekas ne* 
benugali.
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Vienas negražiausių vaizdų, kokį pasauliui rodo 
didžių-

kitam apie tai net 
Jam vis to*

todos
mini daugiau kaip višdje Ariiė 
Hkdjė . Gal dėlto, kad aš ii 
guš mėtas buvau angliakasys

pats pažinai 
ėšaht. O 

trišde-

socialdemokratų kabinetų, nes ji atmetė
Bet vienas jų pasislėpė ir sa

koma, kad jisai tą pačią naktį 
sugryžo j Trockio butą ir, nie
kieno nepastebimas, ttiusėši iki 
4 vai. ryto tremtinio archyve. 
Jisai pasiėmęs daug visokių 
Trockio dokumentų ir pabėgęs 
į Paryžių* Spėjama, kad tie do
kumentai dabar yra Norvegijos 
fašistų rankose.

Fašistai reikalauja, kad Troc
kis butų .išduotas Sovietų val
džiai. Tuo tikslu jie iškėlė by
lą prieš Trockį, ir manoma, kad 
toje byloje bus daug sensacijų, 
nes iš pavogtų dokumentų fa
šistai sužinojo apie buvusį So
vietų komisarą visokių paslap-

Kaip musė vis Zimbė 
Kar-

Gal dar
joms galėtų prilygti,

Pereitų sekmadienį Švedijoje įvyko parlamento rin
kimai ir socialdemokratai laimėjo didelę pergalę. Jie sa
vo atstovybę parlamente padidino 10 naujų atstovų. Iki 
šiol socialdemokratai turėjo Švedijos atstovų bute 102 
atstovu, dabar jie turės 112.

O visas atstovų butas susideda iš 230 narių. Tokiu 
budu socialdemokratams bereikia tik 4 atstovų iki ab
soliučios daugumos.

Tačiau į parlamentų praėjo dar apie 10 atstovų nuo 
kitų dviejų darbininkiškų partijų
zicinių komunistų. Tuo tarpu kai buržuazinės partijos 
visos kartu turės apie 108 atstovus.

Taigi pirmų kartų Švedijos istorijoje socialdemo
kratai jgiją daugiau atstovų už visas buržuųzines par
tijas, sudėtas į daiktų. Vistiek, ar komunistai rems Val
džių, ar ne, socialdemokratai turi daugumų.

Todėl aišku, kad socialdemokratai sudarys Švedi
jos valdžių.

. Švedija turės jau ne pirmų socialdemokratiškų mi- 
nisterįų kabinetų. Bet pirmiaus socialdemokratai galė
davo valdyti tiktai su ūkininkų partijos pagelba. Da
bar ūkininkų atstovų balsai nebebus reikalingi. Taigi 
Švedijos socialistinė valdžia dabar galės dar • drųsiau 
vykinti savo programų.

Jeigu komunistai nedarys sabotažo parlamente, tai 
vienintėlė kliūtis valdžiai galės būti tiktai senatas, ku
riame dar tebeturi daugumų buržuazija. Su Šita kliū
tim teks kovoti. r i 1 •

Buržuazinė senato dauguma privertė atsistatydin
ti pirmesnį 
valdžios pasiūlytų senatvės pensijų įstatymų, kuris at
stovų bute jau buvo priimtas. Panašus susikirtimas ga
li įvykti ir dabar. Tačiau, jeigu tai įvyktų, tai tuomet 
Švedijos socialdemokratai pradėtų kampanijų prieš pa
tį senatų kad arba butų atimta jam galia įstatymų 
leidimo klausime, arba kad butų senatas visai panaikin-

Tačiau čia atrodo, kad Nor
vegijos fašistai kooperuoja su 
Stalino žvalgyba kovoje prieš 
Trockį, šis keistas ryšys tarpe 
fašistų ir bolševikų, gal būt, 
labiau paaiškės byloje.

JSFAlFJIENiJS, CH<m IR
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Pardavimas Etiopijos Genevoje butų juoda dėmė 
s -*-* beveik

DEMOKRATIJA IR DAUGU 
.mos Nuomonė ’

Su Naujienų” Skaitytoju 
Skersai Lietuvą!

dabartinis Tautų Sųjungos suvažiavimas, tai 
jų valstybių planas pašalinti iš suvažiavimo Etiopijos 
atstovus, šis negarbingas uždavinys tapo pavestas man
datų komisijai, susidedančiai iš 9 narių. Komisija turi 
“peržiūrėti” Etiopijos atstovų jgaliavimus ir pripažinti, 
kad jie “negeri”.

Bet komisijoje kilo pasipriešinimas prieš tų biau- 
rių komedijų. Naujosios Zelandijos ir Holandijos dele
gatai atsisakė mesti Etiopijų lauk iš Tautų Sųjungos 
suvažiavimo. Prie jų prisidėjo Čekoslovakijos atstovas. 
Paskui ėmė svyruoti bolševikų komisaras Litvinovas ir 
Turkijos delegatas. Tokiu bųdu dauguma komisijos at
sisakė vykdyti suktų anglų ir francuzų sumanymų, ir 
dalykas užkliuvo.

Amerikos korespondentas sako, kad Etiopija, galų 
gale, bus vistiek “palaidota”, nes anglai su francuzais 
Tautų Sąjungų kontroliuoja. Jei tų dviejų valstybių dip
lomatai negaus daugumos pritarimo mandatų komisi
joje, tai jie laimės pirmame Tautų Sųjungos suvažiavi
mo posėdyje. Gal būt, kad tai ir bus. Bet yra koktu, kad 
šitoje nešvarioje tarptautinės politikos intrigoje daly
vauja,ir Francijos valdžia, kuri susideda iš “liaudies 
fronto” partijų.

Premjeras Blum, matyt, iš kailio neriasi,'stengda
masis įtikti Anglijos valdžiai. O anglai, kurie pirmiaus 
taip griežtai stojo už Etiopijų, dabar yra persimetę į 
Mussolinio pusę. Anot anglų liberalų dienraščio “Man- 
chester Guardian”, Anglijos konservatorių valdžia no
ri, kad Tautų Sųjunga “laižytų tų čebatų, kuris jų1 spar-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halstėd SL, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

fašistai darė “Kratą 
PAS TROCKĮ

Kiekvienas žmogus turi ai
bes savo silpnybių. Vieni mo
ka ir sugeba šitas Savo silpny* 
bes taip pašiepti, kartais susi
valdyti, kad pašaline akis jų 
Visai nepastebi 
gebėjimų 
bruožų silpnybės kiekviename 
žingsnyje Įpastebiamos, regia- 
mos. 
atsitikimais tų savo silpnybių 
reikiamu laiku hemoka suval-

jam 
tik mandagumo 

Kitas ką nors 
neduoda spalis- 
dailina, vis juos

ir inteligentų, kurie vienin
gai užgyrė trockinių-zinovje- 
vinių pasmerkimą. Ką Sako 
milionai

Kiti šitokių 
nėtUri ir jų budi

įvairiausias 
manau* kad

Norvegijos spauda rašb, kad 
koki tai provokatoriai (spėja
ma, kad fašistai) buvo įėję j 
Leono Trockio namus Norvegi
joje, persirengę policininkais, 
ir darę pas jį “kratą”. Bet 
Trockis pašaukė policiją ir ji 
penkis iš tų i provokatorių suga-

Juk seniai turi dam 
nekaip septyniasdešimt 

tokie sveiki atrodo! 
►radžiu nepažino, 
ėjau, tai iš kal- 

Keis 
s su broliais, se-

V. Bielskio kūnas laikinai 
bus palaidotas Varšuvoje, iki 
bus atlikti visi formalumai kū
no parvežimui į Šiaulius.

norėdavau nusikratyti, 
smagiai papykdavau, 

savo 
Okey,

man
Lietuva šypsote nusišyp- 

sveikas 
Neiškenčiau,

i daug
skaito. kitam labai

Važiuodamas per Varšuvą j 
Zakopaną. gydytis, kelionėje 
mirė senas Lietuvos visuome
nės veikėjas, inžinierius Vaclo
vas Bielskis, jisai buvo 66 me
tų amžiaus.

Velionis veikė daugiausia 
Šiauliuose* Prieš karą jisai bu
vo įsteigęs įvairias pramones 
grafo Zubovo dvare “Guberni
joje”. Jo iniciatyva tame dva
re buvo įsteigta ir mokyklą 
darbininkų vaikaitis. Tai buvo 
pirmutinė Vieša mokykla Lie
tuvoje su dėstomąja lietuvių 
kalba.

Sugrįžęs po karo iš Rusijos, 
Bielskis vėl stengėsi 
pramonę Gubernijoje, 
zavo kooperatyvus ir aktingai 
veikė įvairiose švietimo organi
zacijose (“Kultūros” bendro
vėje, liaudies universitete ir t. 
t.) ir Šiaulių miesto savivaldy
bėje. Jisai- buvo įsitikinęs so
cialdemokratas, žmogus gilaus 
mokslo ir didelių proto gabu-

Jie it mes žinome labai gerai 
tiktai tą, kad sovietų Rusijoje 
he vienas žmogus neturi teisės 
viešai smerkti valdžios teismo 
sprendimus arba žvalgybos dar
bus. Jeigu bent kuris darbinin
kas, “farmerys” arba inteligen
tas Rusijoje butų drįsęs- viešai 
užprotestuoti prieš Zmovjevo ir 
Kamenevo nuteisimą mirčiai, 
tai toks drąsuolis butų atsidū
ręs ten pat, kur dabar yra Ži- 
novjevas ir Kainenevas.

Remtis “milionais” pritarian
čių balsų, žinant, kad neprita
riantiems yra užimtos burnos, 
tai — ne demokratija, bet hufti- 
bugas!

Pirmutinė demokratiškumo 
sąlyga yra žodžio, spaud°S ir 
orgahizacijų laisvė. Kur tos 
laisvės hėra,4enai nėra laisvos 
Visuomenės opinijos. “Pritarė
jų” balsai , tenai tėra tik val
džios balsai. t

— Jė, tikrai sakau, 
jūsų pergyvenimai, 
keliavote Lietuvoj e ?

*■— O yes, aš beveik visą Lie 
tuvą apkeliavau, dėlto ir par
važiavau, kad bent kiek ją pa
žinti 
Su viršum Amerikoje Visokiais 
pavidalais aš girdėjau Lietuvos 
vardų 
žodis Lietuva, Lietuva!!
tais jis man buvo tiesiog įky 
rus, 
kartais 
kai visokių žinių aš apie 
kraštą pasiskaitydavau.
juk aš visą laiką skaitau Ame* 
rikoje lietuvių laikraščius, esu 
nuolatinis “Naujienų” skaityto-

— O key, — šUŠUkęs ttUši- 
kvatojo titano naujasis pažįsta
mas.

Ar Seniai buvote LietUvo* 
jė, — klausiu aš jo.

— Mus amerikiečius tai visi 
Europoje greit išskiria iŠ kitų 
žmonių; štai ir 
manė amerikietį 
rait, jau bus suvirš 
šimt mėtų kaip Lietuvoje nešu 
buvęs. Dar tik akėtbemiu bu* 
vau, kai iš Lietuvos per Jur* 
barką tiėš Smalininkais į Pre
sus išdūmiau, o jau iš tenais 
Atnotiką pasiekiau. Tai sma
gu dabar prisiminti, žinau, 
kokia gėda man buvo ir kaip 
nesmagiai jaučiausi, kai nak
ties mėtų ėjau per smalinin
kus brukuotomis gatvėmis”. 
O, kaip tuomet mano klumpės 
tarškėjo, tiesiog norėjau jas 
mesti, bet negi visai basas Va
žiuosi Į Ameriką, O Jriif tik
riausiai iš gėdos tirpau atsidū
ręs Amerikoje ir 
mis klumpėmis 
ŠhanaridOah, Pa.

O dabar gal jau savu au
tomobiliu atlankėt Lietuvą, juk 
tai tikrai įdomu,

— O yes, galėjau savo auto* 
mobiliu atvažiuoti, bet vis vaiž- 
davatte Lietuvą be gerų kelių it 
net bė’ automobilių. 6 čia, vi
sut, baifvykus Visai fką kitą 
patyriau. Vis geriausios ma
šinos Amerikos firmų, net ta
sai garsusis Shell ir kiekviena
me kampe kaip ir Amerikoj ė 
savo benzinu Čia patarnauja.

— Na thi Vis labai jddftiii, 
tai kaip gi jums dabar čia vis
kas atrodo 7

— StihkU tai man viskas riėt 
išpasakoti. Juk Lietuvą aplei
dau dar beveik vaikas būda
mas, tai ttfomet ir jos bė savo 
apylinkės nepažinau, bet vis 
dėlto ji mąns žymiai kitokia at
rodo negu aš ją vaizdavaus. Ji 
man atrodė vis tamsesnėse var
sose, o išvydau aš daug švie
sesnę. Ir diena lyg tyčia pasi
taikė tokia saulėta, kokių Ame
rikoje retai būva, tartum 
visa 
šojo ir sakyte sake 
matie aplankęs!
jau tą pačią dieną automobilį 
nusisamdęs važiavau į savo tė
viškę. Man vis atrodė, kad aš 
traukiniu per ilgai važiuosiu*l 
Parvažiavęs visą šeimyną ra
dai! laukuose bedirbant, tik ma
no senukai tėvai apie trobėsius 
triusėsi. žitirau, mano tėvas 
baltas baltutis, veidas tiuė saU- 
lėš rudas, o prO lupas žėri bal
ti sVeiki dantys! Ir tuo metu 
man širdį taip suspaudė, kad 
tėvą apkabinęs truputuką net 
pravirkau! Motina tokia pat 
malonę riet raudoriveidę sėilu 
tę sutikau, tik jai keletas dan 
tų truko 
giau 
mėtų, ir 
Jie mane iš 
tik kai suka: 
bos pasakė kas aš esu 
ta. O susitikę 
sėrimis kažkaip rietaip jaučiau
si, tartum aš prieš juos buvau 
kaltas, tartum jie mane, nu 
skriaudė ir ilgai 
jaušmą numaririt; 
Visai kas kita tėvai!
rijusiai su visais buvo smagu 
susitikti! Tiek visokių pergy
venimų! Pasirodo mano abu
du broliai kafo dalyviai, O se
sers, viena jų net karo metu 
kažkaip iš Lietuvės buvo din
gusi. Datig ji Vargo ir visi 
nemaža visokių nesmagumų pa
kėlė. Bet štai khs man keis
čiausiai atrodė. Mano atmin
tyje nežinau dėlko išsiliko, kad 
visi namai labai mažutėliai, į 
žemę sulindę, 
tamsu, nešvaru
tą. Mūsų pirkę erdvi, šviesi ir, 

tos saulės
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Dirbau ir mokiaus, juk tik 
Amerikoje aš išmokau ne tik 
Skaityti ir rašyti, bet 
giau.

“Naujienos, kurios dedasi 
demokratijos -gynėju, nepri
silaiko net paprasčiausio de
mokratiškumo ir bešališku- 
mo.”.
Tai, žinoma, netiesa, kad 

“Naujienos” slepiančios Sovie
tų darbininkų ir inteligentų 
balsą. Priešingai, jos savo špal- 
tosė keletą tokių “balsų” net 
kuone ištisai perspausdino, kad 
skaitytojai matytų, kaip kalba 
Sovietų 'valdžios pritarėjai.

Bet tai kas iš to, kad jie tą 
krUViftą diktatūros darbą “už
gina”? Sakysime, kad jų yba 
miliOnai. Bet kiek yra Rusijo
je darbo žmOpių* kurie rieužgb 
rla? Ar “vilniečiai” žino? Ne.

VOLDEMARAS PRAŠĖ 
PASIGAILĖJIMO

■ r. i.., g..if% <, a.-

Kauno laikraščiai rašo, kad 
prof. Augustinas Voldemaras, 
buvęs Lietuvos diktatoriukas, 
kuris laižėsi prie Vokietijos hit
lerininkų ir bandė 
Smetoną, už ką dabar sėdi ka
lėjime, padavė p* Smetonai 
prašymą, kad jisai jo pasigai
lėtų ir leistų išvažiuoti į už
sienį. Voldėmąras prižadėjo į 
politiką daugiąii nebesikišti ir 
užsiimti tik mbkšlo darbu.

Jeigu Rusijoje butų žodžio 
ir spaudos laisvė, kaip kad, pa
vyzdžiui, yra. Amerikoje, tai 
galimas daiktas, kad prieš kiek
vieną balsą, užginantį sušau
dymus, mes išgirstume dešimtį 
protesto balsų.

Tačiau, sakysime, kad mir
ties abusmės pritarėjų šiandie 
Rusijoje yra daugumą. Ar tai 
reiškia, kad šitokiame atsitiki
me mes irgi privalome, “var
dan demokratiškumo”, pritarti 
mirties bausmei?

Tai butų labai keistos rgŠies 
“demokratiškumas”.

Galima neabejoti, kad jeigu 
Ispanijoj inkvizicijos gadynėje 
butų buvę pavesta žmonėitis 
nubalsuoti, ar reikia deginti 
ant laužo “heretikus”, ar ne
reikia, tai labai didelė daugu
ma butų pasisakiusi už degini
mą. Nes žmonės tuėmet tikėjo, 
jogei pasaulio išgelbėjimui nuo 
“piktos dvasios” kreivatikiai 
ttifi būt naikinami* Bet juk iš 
to neišeina, kad dėl šitokio dau
gumos tikėjimo turėjo išsižtidė- 
ti savo nuomonės ir tą protau
jančioji mažuma, kuri neprita
rė tokiam inkvizicijos “teisin
gumui”.

Carizmo laikais milionai Ūki
ninkų ir kitų žmonių Rusijoje 
laikė-carą savo tėvu ir kuOhe 
šventuoju. Bet revoliucinė gy
ventojų mažuma vistiek, to ne
paisydama, skelbė, kad caras 
yra despotas ir agitavo prieš 
monarchiją. Pasak ‘‘vilniečių”, 
tai tie revoliucionieriai “nepri
silaikė paprasčiausio demokra
tiškumo”, nes jie nepaisė mi- 
lionų žmonių balso!

Ar ne sarmata šitaip aiškin
ti demokratijos principą?

Demokratijoje dauguma val
do, bet ir mažumos nuomonė 
nėra slopinami^. Jeigu demo
kratija užčiauptų burną mažu
mai, tai ji panaikintų kritikos 
laisvę ir visuomenės iniciaty
vą ir tuč budu užkirstų kėlią 
progresui*

stačiau ir man visai pasidarė 
įdomu ir kartu smalsu su šiuo 
bendrakeleiviu pasikalbėti. O 
juo labiau, kad jis kalbėti ne
tingėjo ir, matyti, kad čia Lie
tuvoje įgyti įspūdžiai tiek jį 
įvairiai paveikė, kad jis tuoj 
jais norėjo pasidalinti, kam 
nors juos pareikšti.

Tur būt, mudviejų abiejų 
miėgas Visai išdulkėjo: vienam 
bepasakojant savo įspūdžius, o 
kitam jtiOS beklausant. Valan
dos visai nepastebiamai plauk
te plaukė.
— O yes, aš jums pasakysiu, 
kad tikrai aš Čia tik Lietuvoje 
pastebėjau kokie mes Ameriko
je lietuviai esame dideli patrio
tai ir tai visai nepaisant ko
kių mes tehaiš politinių pažiu 
rų hebutrime. Man regis, ko
munistų “Laisvė” yra žymiai 
didešnė patriotė, labiau Jai Lie
tuvos reikalai apeina, negu čia 
Lietuvoje kuriam nors tautiš
kam laikraščiui, kiek naktų 
nemiegota, kiek laiko sugaišta, 
kiek dolerių duota ir vis kam? 
Lietuvos reikalams! Lietuvoje 
net intėligehtų tarpe aš tiek 
nuoširdaus, kilnaus patriotizmo 
nesu ' paštebėjęš, kiek jo teko 
man Užtikti ir pačiam ta liga 
sirgti Amerikoje, čia vis ma- 
hęs kaip kas klausia, kada gi 
Amerikoje 
Aš visiems 
tinai sakau 
daug kas pamirš lietuvių kalbą, 
kalbės angliškai, bet jie nenu
stos buvę lietuviai ,kai airiai 
kalbėdami angliškai pasiliko 
gal dar didesni patriotai. Aš 
kartu su musų senute Ameri
koje gimusia daktare Baltrušai
tiene kartoju, kad Amerikos lie
tuviai didesni lietuviai, negu 
daug kas iš Lietuvos, ir mes sa
vo lietuvybės niekuomet nepra- 
rasim. Musų “Naujienose” 
Lietuvos reikalai daug aktua 
liau ir gyviau svarstomi, negu 
bet kuriame kitame Lietuvoje 
einančiame dienraštyje. Tiesa, 
čia pas jus veikia cenzūra, 
Amerikoje ne iŠ prievartos lie
tuvių laikraščiai labiau ir gyviau 
rūpinasi savo tėvų krašto liki
mu.

— Sakykit, o koksai Ameri
koje lietuvių laikraštis yra la
biausiai išsiplatinęs, smalsos 
pernelyg spiriamas paklausiu 
aš jo.

— “Naujienos”, tai vienas 
įdomiausių dienraščiui Kiek 
gražių raštų telpa iš Lietuvos, 
o pagaliau nerasi Amerikoje 
tokio lietuvių gyvenimo kampe
lio, kuris nebūtų aprašytas. Ra 
šo gražiai ir teisingai* 
“Laisvė’ 
bet Šita kartais Ubai nėpraus 
burniškai išsitaria* Seniau, tai 
buvo pas mus madoje vis rie
biau išsitarti, dabar jau šitai 
privengiama, juk mes sparčiai 
visi kulturėjame 
lietuvio troškimas, tai ko nors 
pramokti, todėl daugybė lietu 
vių lanko įvairių 
mokyklas. AŠ 
Amerika turi daugiau lietuvių 
aukštas mokyklas belankančius, 
negu Lietuva 
mUsų amėrikiečių 
tęs savaitraščio

(Bus daugiau)

Kiekvienas rašytojas, saVo 
veikalų autorius, taip pat įvai
riausių tik jo amatui tikusių 
pilnas visokių silpnybių. Daug 
kas iš autorių nori tuoj būtinai 
savo atšpaUzdintUš taštifš pa
skaityti, ir kitas JuOs 
kartų 
smagu išgirsti kaip jo raštai 
giriami, o 
drovu klausytis 
dos, kad jis daug daug geriau 
galėjo parašyti, negu jie at
spausdinti atrodo, todėl ir sa
vų raštų skaitymas jam tik dfc 
delį nemalonumą teikia. Jis 
kankinasi. Jis juos skaityda* 
mas pastebi daug tų spragų, 
kurias rašydamas yra pralei
dęs. Todėl jis Visai nemėgsta, 
kai kas jo raštus giria 
išrodo, kad tai 
dėlei taip daro, 
parašęs ilgai 
dinti, Vis juos 
gražina, kad paskui nebūtų iš* 
juokiamas.

Ir aš esu kai ką rašęs. Sa
kykit, kaip jųš jaustumėtės, 
kad keletai mėtų praslinkus su
žinotumėt, patirturhėt, kad kaž
kur tie jūsų raštai yra at
spausdinti ir jų jums vis dėl
to netektų pasiskaityti, prižiū
rėti kaip jie atrodo? Tift’iu Šo* 
kių malonių pergyvenimų. Sa
kykit kieno savimeilė nebūtų 
jautriai paliesta, jei jųš Visai 
netikėtai šusiidurtūmėt su to
kiu žmogum, kuris jūsų raš
tus yra škaitęš ir Visai neži
nodamas, kad reikalą turi su 
pačiu, autorium, tuos raštus 
net pagirtų, o ne tik iš jo 
lupų sužinotumėt, kad j ŪSU rriš 
tai atspausdinti ir net turi pa
sisekimą... Šitai mari teko pėr 
gyvėnti, todėl čia tais įspūd
žiais noriu pasidalinti. Atleis- 
sit, jei čia savo Silpnybes iš
keliu aikštėn, bet mielas skai* 
tytojau, aš Ir pačiam jau iš 
anksto .pasisakau, kad nepapyk- 
siu jūsų silpnybę pastebėjęs.**

Skubu į traukinį, noriu iš 
ankšto miegamam vagone už
imti geresnę vietą. Štai jau 
triusiuosi man paskirtame Va 
gono skyriuje. Bet dar nes
pėjau sa've tinkamai sutvarkyti, 
kaip į vagoną įrioglino kitaš 
keleivis. Tai nemalonus svė- 
Čiaš, manau sau, juk jau aiš
ku, kad neteks čia man vie
nam miegoti. Todįjl nelabai 
širdingai savo naują sankeleivį 
sutikau. Jis įėjęs, tiir būt, taip 
pat tokių minčių lydimas arig« 
gliškai paklausė manęs ar iki 
pat galo aš šiuo traukiniu va
žiuosiu, ar jis man nekliudys 
miegoti, nes jis tik iki pat ga
lo važiuoja. Mandgaus vyro 
esama, pamaniau aš, nes juk 
jis turėjo klausti ar aš jam ne* 
kliudysiu, ir pastebėjęs, kad tai 
bene amerikiečip butą atsakiau 
jam lietuviškai, kad lygiai į tą 
pat stotį ir aš važiuoju todėl 
mudu vienas kitam visai nė* 
kliudysiva gerai išsimiegoti*

— O yes, tai jus taip pat 
lietuvis, o man rodės, kad koks 
nors svetimšalis. Neatrodot j 
čianykščius žmones.

— Visi mės žmonės vienodi, 0 
ypač kaip pasiliekame Adonio 
ir Jievos rūbuose**,
ri-Lmrrrnni .nuimamur

Bėf demokratijos taip nesiel
gia. Štai Amerikoje nei men* 
kūtė komunistinė mažuma nau
dojasi teise skelbti savo idėjafe 
iį kritikuoti valdžią.

SAVOTIŠKA “DEMOKRA
TIJA”

..■•■•a

“Vilniečiai” dar vis teisina 
tuos mirties bausmės sprendi
mus, kuriuos Maskvos teismas 
padarė senųjų bolševikų bylo
je, ir sušaudymus. Bet dabar 
jau jię šaukiasi pagelbon ir — 
demokratiją. Sako:

“Naujienų ofise sėdintiems 
žmonėms nieko nereiškia bal
sas Sovietų Sąjtmgdš tiulio* 
tių darbininkų, fanherių (?)

Užsakymo kaina t
Chičagojo paštti:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ___________
Dviem mėnesiams ___________
Vienam mėnesiui .........._____

Chicagoj per išnešiotojus t
Viena kopija _________________
Savaitei _______________ ..._____
Mėnesiui ••■•••■••••■••■•■•••••••■■••••••••M

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _____ ___ _____....
Pušėi metų ................. .
Trims mėnesiams ........
Dviem mSnesiamš
Vienam mėnesiui ____

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ___
Pusei metų
Trims menesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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(Tęsinys)
Beverly Hills ir Hollywood

Hollywood — tai darbo mie-

Tačįau įbėgantis vanduo suda
ro iliuziją, kad laivas smar
kiai plaukia.

Imkime dabar traukinį. Te-stas. Ten yra gaminami jvai- atruose meg mat kaip jis
rus įvairiausi filmai, kurie 
paskui yra rodomi viso pasau
lio kino teatruose.

Jei Hollywoode artistai dir
bą, tai Beverly Hills jie gyve
na ir linksmipasi. Ten yra' jų 
rezidencijos.

Tiek Hollywood, tiek Bever
ly Hills yra Los Angeles prie
miesčiai ir, galima sakyti, su
silieję į daiktą. Beverly Hills 
yra tikrai pasipuošęs aktorių 
namais. Kiekvienas stambes
nis aktorius turi ne tik gra
žią rezidenciją, bet prie jos 
dar po vieną ar net du akrus 
žemės. Kiekvienas namas yra 
skirtingo stiliaus.

Studijos
Hollywoode studijų yra la

bai daug. Jos yra labai dide
les ir samdo po kelis tūkstan
čius darbininkų. Mat, paveik
slo pagaminimas dar nėra vis
kas: reikia visus tuos namus, 
tiltus, laivus ir kitus dalykus 
padaryti, kuriuos mes matome 
kino teatruose. Pagaliaus, rei
kia ir kalnai “supilti” ir “aud
ringos juros” pagaminti.

Ir tai dar nėra viskas. Daž
nai reikia sukurti tokie vaiz
dai, kad sniegas snigtų. Ir tas 
sniegas “sninga” tarsi pagal 
kokį užsakymą, nors Kalifor
nijoje sniego audrų, kaip ži
nia, niekuomet nėra. Tenykš
čiai gyventojai tokių dalykų 
nežino. Taip, jie nežino nė di
delių speigų, nuo kurių ausys 
raitosi. Tačiau studijose ir 
speigai yra sukuriami labai 
naturališki. Kai žiuri į sukurtą 
vaizdą, tai atrodo, kad visa 
tai vyksta Sibire.

Šia proga štai ką noriu pa
sakyti: vaizdai, kuriuos mes 

, matome , kino teatruose, yra 
savotiški monai, akių dūmi
mas. Tikri ten tėra tik akto
riai, o visa kita, — tai 
iliuzija. Mes matome tai, 
iš tiesų nėra.

Kiekviena studija turi 
kelis šimtus akrų žemės. Toje 
žemėje ir yra sukuriami viso
kie pasakiški vaizdai: dideli 
kalnai, dykumos, džiunglės, 
juros, namai ir net miestai. 
Pavyzdžiui, imkime namus. 
Jie sukalti yra iš lentų ir sto
ro popieriaus. Tačiau jie taip 
vykusiai yra nufotografuoja
mi, jog atrodo visai tikri.

O štai kaip jums audringa 
jura padaroma: tam tikromis 
pakopomis yra paleidžiamas 
vanduo. Kyla bangos ir atro
do, kad jura yra labai audrin
ga. Įdomu dar bus patirti ir 
tai jog “kino laivai” visiškai 
neplaukia: jie stovi vietoje, jis vis vien negalės išaugti | no*

baisiai smarkiai bėgą. Tuo 
tarpu jis net ratų neturi!

Kiekviena studija pasidaro 
viską, kas tik reikalinga: na
mus, miestus, kalnus, juras ir 
net dangų. Atrodo, kad čia 
veikia tiesiog kažkokie magi- 
kai, kurie iš nieko gali su
kurti pasakiškus vaizdus.

(Bus daugiau)

Serga Jonas Tūbelis
AUBURN PARK — Serga 

Jonas Tūbelis, 8616 So. Vincen- 
nes avenue. Jau bus apie me
tus laiko, kai drg. J. Tūbelis 
yra daktarų priežiūroj ir nesi
jaučia gerai.

J. Tūbelis yra senas Chica- 
gos gyventojas ir tavern biz- 
nerius, kurs nuosavome narna 
ir šiandie užlaiko tavern bizni 
ir yra “Naujienų” ir kitų laik
raščių skaitytojas.

— Senas Petras.

North Side
Morning Star Kliubui sekasi.

tik 
ko

po

Tarpe North Sidės draugijų 
Morning Star Kliubas yra vie 
nas veikliausių. Praėjusį sek
madienį, rugsėjo 20 dieną, kliu
bas turėjo išvažiavimą Jefferson 
giriose, kur buvo iškeptas di 
delis avinas. šiuo darbu dau‘ 
giausia, rodos, rūpinosi A. šim 
kus. Viskas pavyko labai ge
rai, nes avinas buvo iškeptas 
puikiai, taipgi ir svečių priva
žiavo daug.

Visi linksmai laiką leido iki 
sutemos. Galima tikėtis, kad 
'kliubui liks gražaus pelno. z

Dar turiu priminti, kad šiuo 
laiku klubas varo vajų naujų 
narių gaubti, tad norintiems 
įstoti į kliųbą dabar yra gera 
proga. — X. š.

Gelbėti kūdiki, ar 
numarinti?

American ligoninėj 
Tafel 22 mėsų, 5012 
avenue, pagimdė su- 

atrodė diktas ir
Bet kiek vėliau pa-

Danish 
Mrs. Eva 
Sunnyside 
nų. Vaikas 
sveikas,
stebėta, kad jislubudavotas ne- 
normaliai. Viduriuose nėra ka 
nalo išmatoms išeiti.

Dr. Lewis Eastman, kūdikio 
prižiūrėtojas, sako, kad galima 
padaryti operaciją, ir gal būt 
vaikas išliktų gyvas. Tačiau

LIETUVA
BRAND so PROOF,

Straigth | American
Bourbon® Whiskey
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i
Sis skyrius yra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur. galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų 'daiktų, infaisų ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ką iečkot, pajaukite Naujienas, Ganai 8500, ū klauskite ftisnią PdtarSfa 
cu Jus gausite, informacijų, Jeigu tik Jų bus galimą gauti.

malu žmogų. Taigi klausimas, 
ar ne geriau jį numarinti da 
bar?

Kūdikio motina šaukia, kari 
ji norinti matyti yaiką gyve 
nant. O tėvas sako, kad geriau 
numarinti. Girdi, kūdikis pats, 
jei taps išgelbėtas, gal būt 
keiks ir savo likimą ir tėvus, 
kai paaugęs supras kokioj pa 
dėty jis randasi.

Panašus įvykis pasitaikė Chi- 
cagoj 20 metų atgal. Anuomet 
tūla Ana Bolinger pagimdė ir 
gi nenormalų kūdikį. Sulik ku 
dikio tėvo prašymu, Dr. Harry 
J. Haiselden nedėjo pastangų 
kūdikio gyvastį išgelbėti. Už 
tai daktaras buvo patrauktas 
atsakomybėn, tačiau koronerio 
Jžiurė atsisakė jį apkaltinti.

Pamokos apie vedy
binį gyvenimą

Loyola universitete įvesta 
pamokos, kaip palaikyti vedy
binį gyvenįiną. Kursą, sakoma, 
lankančios kokios 40 merginų. 
Įdomu, kad pamokas duoda 
kunigas, kurs pats yra neve
dęs. Esmėj gi tos pamokos tai 
niekas kitas, kaip pamokslai, 
kuriuos galima išgirsti bet 
kurioj katalikų bažnyčioj.

BIRUTĖS IŠVAŽIAVIMAS

atlieka įvairiausius muzikos 
kurinius, suteikdama tikro ma
lonumo daugybei klausytojų.

Praeito sekmadienio Budriko 
radio yalandoj orkestros išpil
dymas tikrai buvo tobulas. Be 
to, teko pasigerėti solistės dai
navimu ir trumpu radio dialo
gų. Mariutė ir Jonukas, kuris 
buvo gerai išpildytas. Vi
siems įsidėmėčina, kad Budri
ko radio programai, pradedant 
nito OGTOBER 4 d., kas sek
madienis, bus 5 vai. popiet iš 
tos pačios stoties WCFL., o ket
virtadieniais nuo 8 iki 
vak. iš WHFC. stoties.

9 vai
— C

TARP MUSV 
BIZNIERIŲ

Częrwįec Lumber Co

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chičagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cagO, Indiana Harbor, East Cfaicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
ChicagO Heights, Harvey, Michigan City, Aurora. Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeĘalb, Kankakee, Racfne, Kenosha ir tt. 

2a KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei jsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chičagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 1‘5 iki 80 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. ‘Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informącijų reikalu malonėkite kreiptis:

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

šeštadienį, rugsėjo 19 d. Bi
rutė surengė įdomų' vakarinį iš
važiavimą. Susirinkome 9 vai., 
vakare tamsioj, tylioj, erdvin
goj girioj. Birutiečiai buvo 
pasamdę didelę pastogę (šhel- 
ter). Tenai sukūrėm ugnį į 
tam jikrai įtaisytas ugnavietes. 
Bieląukdamį hitų atvažiuojant, 
susirinkę ėmė žeisti, dainuoti 
ir visaip linksmintis.

Komitetas rūpestingai buvo 
prirengęs priimti svečiirs viso
kiais gardumynais. Jų pavar
totu gabumu, improvizuotomis 
šakėmis pasmeigėm dešras 
(wieners), ir ant ugnies spir
ginėm. Gardžiai pavalgę vėl 
pradėjom žaisti, šokti, dainuoti, 
ir vis lietuviškas dainas; pa
girtina jaunųjų Birutiečių lie
tuviška dvasia.

Linksmas būrelis, įvairumas 
vakaro sudarė begaliniai malo
nų ir smagų įspūdį. • Pasijink- 
minę, visi s.u didžiausiu paten
kinimu* važiavome namo.

— Valeria.

PARENGIMAI
Radio transliacijose svar

biausias ir visuomenės mėgia
miausias elementas yra radio 
orkestras. . Sulig orkestros ko
kybes nustatoma radio progra
mų vertė ir jų populiarumas. 
Tačiau ne visi radio programų 
leidėjai pajėgia samdyti gerą 
orkestrą^ nes ji kainuoja nepa
prastai daug. Budriko radio 
programose sekmadieniais iš

John T. Zuris Boosters kliubas kviečia visus į Demokratų Par
tijos vyriausios raštinės iškilmingą atidarymą, kuris įvyks 
Morrison Viešbuty, 3-čios lubos, rugsėjo 23 d., 2 v. pp.1 
Bus kalbos ir muzika, dalyvaujant Demokratų ir lietuvių stoties WCFL. visuomet daly- 
įžymybėms, Felice Nausėda, sekr. John T. Zuris Boosters vauja pirmos kląsės radio or- 

Club. ikestra, kuri tikrai meistriškai

:os bučernės atidarymas. Ati
darymo dienomis bus labai 
nupigintos mėsos ir grocerio 
calnos.

P-nas Petkus visus Roselan- 
do lietuvius kviečia atsilan
kyti į jo krautuvė, kurioj ra
site didelį pasirinkimą geros 
rūšies maisto reikmenų — 
taip mėsos, taip ir groserio.

Bizny p. Petkus Roselande 
yra jau nuo 1920 metų. Turi 
daug tavoro prisipirkęs iš an
ksto už pigesnes kainas, todėl 
gali ir parduoti pigiau, negu 
kiti. Jo krautuvės garsinimas 
yra “Naujienose” pirmadie
ny ir antradieny.

Tony the Cleaner and 
Furrier

• AUTOMOBILIAI JR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ii auto me- 
kanikai, kurie kiekvienai užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

b Pontiac automobilių, 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 81-st Street 
' Victorv 1696

• ANGLYS—ČOAL

5332 Sp. LONG AVK.
TKk. RKPUBLIC z 8402.

• DEKORATORIAI
PAINTĮNG and DECORATING

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tel, Avenue 5411

• MEZGIMO DIRBTU- 
VES—Knitting MiUs
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

M

Tony th,e Cleaner and Fur
rier, 2555 West 43rd Street, 
yra seniausias ir geriausias 
drabužių valytojas ir taisyto
jas. Jis taipgi išvalo (klinija) 
furkočius, sutaiso juos ir per
dirba, ir darbą paima iš na
mų. \ t

Reikalui prisėjus, neužmirš
kite Tony Lukošių, gerai paty
rusį siuvėją. Jis siuva naujus 
ir taiso senus drabužius už 
prieinamas kainas. Darbas 
yra garantuojama. Jo garsini
mas eina “Naujienose’, kas 
šeštadienis. —Senas Petras.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.
J "j

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $4 A

vaikams .................  ■ V'*
..... *4500

__ *1500
Medikalė egzami- SI. A A

nacija ............. ........... *■ UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.

' Baras Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 $o. Halsted St
• KAILIAI—FUR

FURRIER
Darome pagal orderį, valome, gla- 

zuojame, pamušus perdedame ir 
taisome.

JOHN KOVALIK 
5150 S. Damen Avė.

Telefonas Hemlock 7534 
CHICAGO, ILL.

Taupykite juodai 
dienai

Czerwiec lT.umber Co. kas 
šeštadienis 4‘Naujienose” gar
sinasi ir pataria visiems apsi
rūpinti geru lumberiu ir ki
tokiomis namų statybai reik- 
menėmis. šioj įstaigoj galima 
gauti visokio gero tavoro, 
koks tik nemams įstatyti yra 
reikalingas, už labai nupigin
tas kainas. Be to, čia galima 
pirkti tavoras lengvais išmo
kėjimais.

Lietuviai, norintys įsigyti 
geros rūšies medžio naujam 
namui įstatyti ar senam taisy
ti, neužmirškite 
Lumber 
Western 
Virginia

Niekas šiandien negali pa
sakyti, kad, ot, štai dirbu ir 
gerai uždirbu, kad senatvė

Czerwiec 
Co., 3658-64 South 
avenue; telefonas 

0458.

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren

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

Šiandien—pirmą sykį
AMKINO TIEKIA

Alexander Granach 
(Buvęs Max Reinhardt Teatre) 

Lyla Chernayą 
(Maskvos čigonų Teatro 

žvaigždė) 
<<Cr Vėliausis

Y Sovietų kino
Triumfas

S
Petkus J. G. A. Store

mano pilnai užtikrinta. Nėra 
išimčių ir tiems, kurie ir tur
tą turi, nes ir turtas gali din
gti — sudegti.

Tad, kodėl laukti, kokios 
nelaimės prisiartinant. Tau
pyk dabar. O taupyti geriausi 
vieta yra Amity Federal Sa- 
vings Loan Association, 4169 
So. Halsted St. Tel. Boulevard 
0100. Gera todėl, kad čia kiek
vieno indėlininko savastis yra 
federalės valdžios apdrausta 
iki $5,000. Jokio riziko Čia nė
ra. O, beto, čia mokama palū
kanų net 4%. —Ręp. x-y.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Aubum Fancy
Goods Shop

Atliekame . Rankų Išsiuvi nė jimą
3108 SO. HALSTED STREET

Siunčiam Gfile* Telegramą | Vlaaa
Pasaulio Dalia

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7814

ILaidotuvių Direktoriail
■ JUOZAPAS
■ UDEIKI
_ IR TĖVAS

REPubUc 8340

PADpKAVONĖ

Grand Opening Petkus J. G. 
A. Store, 10742 So.. Michigan 
avenue, eis rugsėjo 24, 25 ir 
26 dd.

Tai Petkaus naujai išpuoš-

Garbus
Sovietų
Kūrinys

Lyriška pasaka
Vaizdingi tikrų
Mėgstamos meliodijos—tikros či
gonų dainos ir šokiai.

S”
apie klajoklius

čigonų būriai.

ELEANORA gyjEREIKIENĖ 
po tėvais Aluzaitė 

Gyveno po n r. 3802 W. 59 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 22 d., 10:15 vai. ryto 
1936 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Lugu- 
mų parap., Vilunaičių km.

Amerikoj .išgyveno 26 metus.
Paliko , dideliame nuliudime 

mylimą vyrą George, 3 sūnus, 
George, Albert ir Herman ir 
daug giminių, o Lietuvoje se
serį Mortą Pabijanskienę ir jos 
Šeimą ir gimines. <

Kūnas pašarvotas randasi 
4447 So. Fąirfield avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie- < 
aį, Rugsėjo 25 d., 8:00 v. ryto, 
iš J. F. Eudeikio koplyčios į 
Gimimo Pan. šy. parp. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines,

Visi A. A. Eleanoros Sverei- 
kienčš giminės, draugai ir pą- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. i

Nuliūdę liekame,
Vyras, sunai ir giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel. -Yardš 1741.

JOHN ELTERMĄN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 20 d. 1:30 vai. po pie
tų, 1936 nj., sulaukęs 54 m. 
amžiaus, gimęs Rygoj, Latvi
joje. Amerikoj išgyveno 83 m.

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

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

Kūnas pašarvotas 
Abram U ndertaking 
6910 Windsor Avė., 
III.

Laidotuvės Įvyks
Rugsėjo 23 d., 2:00 
piet iš koplyčios j Tautiškas 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir 

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

randasi 
Parlor, 

Berwyn,

Seredoj,' 
vai. po

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

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

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—TeL Virginia 1899

• TAVERNOS
Pete’s Place

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

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WiESTERN AVENUE 

TeL Prospect 8175.

M

EVA LAVERGNE MIKUTIS
Mirė Rugsėjo 19 d., 1936 m., 

sulaukusi tik 21 m. amžiaus ir 
palikusi didžiausiame nuliūdi
me vyrą Louis Mikutis, Jr., 
tėvus Matt ir Bessie Shimkus, 
uošvius Louis ir Kazimierą 
Mikučius, švogerką Josephine 
Mikutis, dėdes, tetas, ir daug 
kitų artimų giminių ir draugų.

Palaidotą tapo Rugsėjo 19 
d., Šv. Kazimiero kapinėse.

Begailestinga ir belaikė mir
tis išplėšė ją iš gyvųjų tarpo, 
atėmė mano mylimą žmoną ir 
paliko neužgydomą žaizdą.

' Negalėdamas visiems as
meniškai atsidėkuoti už jūsų 
gilią užuojautą šioj didžiau
sios sielvartos valandoj, nors 
šiuo budu noriu širdingiausiai 
padekuoti visiems giminėms ir 
draugams už jūsų skaitlingą 
dalyvavimą laidotuvėse ir už 
jūsų visų suteiktus vainikus. 

•Ačiū grabnešiams, gėlių ir šv. 
Mišių aukotojams, visiems da
lyvavusiems šermenyse ir lai
dotuvėse ir visiems išreiškę 
sįems mums užuojautą, kada 
tos užuojautos buvome taip 
reikalingi. Jųpų geros širdies 
niekad neužmiršime!

O tu mylima Eva LaVergne, 
palikus mus tokiame didelia
me liūdesyje, ilsėkis ramįaį 
Šaltoj kapų žemelėj.

Nuliūdęs vyrąs,
Louis • Mikutis, * Jr.
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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 ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naujų užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewąod 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 St

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

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. i
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Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės 

dėmė laisnius (leidimus)
1*

Charles Rakis 24 m. ir Chri- 
stine Lobikis 19 m.

John Grusdis 23 m. ir He- 
len Kuras 20 m.

John Wilkas 26 m. ir Lucy 
Navitzky 22 m.

Emil Magala 23 m. ir Irene 
Batkowicz 21 m.

Stanley Bielski 23 m. ir 141- 
lian Liss 20 m.

John Serauskas 25 m. ir Mar- 
tha Pikturna 23 m.

Otto Paveža 23 m. ir Emily 
Zitkovic 20 m.

Reikalauja vertelgas 
pasiaiškinti

Depresijai užėjus real esta
te savastis Chicagoj pradėjo 
smukti ir keisti savininkus. 
Savininkai vienas po kito pra
rado savastį, bondholderių 
certifikatai pasidarė bever- 
čiomispopieromis.

Antra vertus, susiorganiza
vo įvairios grupės, kurios sa
kėsi atstovaują savininkų in
teresus. Kitos grupės 
gino kitaip suirutėj 
doti.

. Dabar komitetas,
pirmininkauja kongresmanas 
Sabath, tyrinėja anų laikų 
apsukriųjų vertelgų darbuotę. 
Ryšy su šiuo tyrinėjimu pir
madienį, rugsėjo 21 dieną, 
Sabatho komitetas išsiuntinė
jo pašaukimus 21 morgičių 
bankieriam, perorganizavimo

I viršilom ir advokatams atsi 
lankyti ir duoti paaiškinimus, 
kodėl jie stengiasi paslėpti in
formacijas, kurių komitetas 
ieško.

Visi pašauktieji duoti paaiš
kinimus yra gan; stambios 
“žuvys’\ Jeigu jie nepaklausys 
reikalavimo atsilankyti, tai 
jiems gręsė bausmė už nepa
klusnumą arba panieką komi
teto.

automobilių nelaimes. Peržiūrė
jimas tų raportų per metus lai
ko parodo, kad Illinois valsti 
joj kasdien automobilių nelai
mėse žūva šeši žmonės.

Per pereitus metus, kurie 
pasibaigė liepos 31 dieną, auto
mobilių nęlaimėse Illinois vals
tijoj viso žuvo 2,235 asmenys, 
o sužeistų buvo 40,000.

■I    i...™...-.... —...N ii...................<■   1

karių? tarnybos šioj linijoj kaš
tuos įtaisyti apie $50,000.
. / ' I

Landon kalbės < Chi 
cagoj a

Gubernatorius Landon, repub- 
likonų kandidatas į prezidentus, 
lankysis Chicagoj ir kalbės čia 
spalių mėnesio 9 dieną.

vėl mė- 
pasinau-

kuriam

KLAUSYKIT!
Steponavičių Radio Programas

Stotis W. S. B. C. (1210 kilocycles)
Kiekvieną

ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
9:30 valandą vakare

-J • • > • ■' ■’ <

“Kalbančios .Žinios” — Mėgiami Lietuvių
Dainininkai — Gražios Dainos ir Muzika
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REIKIA DEGTINES SALESMANŲ
• Turi būti patyrę. Pardavinės vien tavernoms. Didžiausia tavernų 
Distributoriua turi ' vietos dėl 8 GERŲ SALESMANŲ dirbti sekan
čiose kolonijose: Melrose Park, Town of Lake, 18th St. Apielinkėje, 
Brighton Park, Marąuette Park, Rošeląnd ir Cicero, Įll. Geriausia 
komisas ir išlaidos bus apmokėta. .

KLAUSKITE’ PONO HERMIT.

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

I BI.

CLASSIFIED ADS.

Klausinėjo Zintako 
padėjėjus

Zintako advokatas pareiškė, 
kad jo klijentas, t. y. Zintak 
turįs pagrindą pasiteisinti. Vai 
stybės gynėjai dabar susirūpi
nę sužinoti, kuo pasiremdamas 
Zintak tėisinsis.

Ryšy su Zintako byla vals
tybės gynėjo pagėlbininkai 
klausinėjo 75 Superior teismo 
klerko ofiso darbininkus, ar Zin- 
taks neskolino jiems pinigų, kai 
jie, dėl stokos fondų, negavo 
algų.

Kai kurie darbininkai prisi
pažino, kad Zintak sunkiose va
landose skolinęs jiems pinigų. 
Visgi paskolintų pinigų sumos 
nesiekė $22,000. Antrą vertus, 
pasirodė, kad 
bar tebėra 
apie $3,000.

Demokratų
Cook kauntėj, sakoma, pareiškę 
Zintakui, kad jie nenorį ma 
tyti jo kandidatūros savo są
raše ateinantiems balsavimams 
lapkričio 3 dieną. Bet Zintak 
nesutinkąs ištraukti jos ir no 
rįs, kad piliečiai balsavimu pa 
rodytų, ar jie pasitiki juo, 
ne.

darbininkai ir da 
Zintakui skolingi

partijos bosai

6 mirtys kasdien

ar

Metai laiko atgal Illinois 
valstija išleido įstatymą, kurs 
reikalauja būtinai raportuoti
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cstcriie
...todėl kad turi tinkamą rūšį 

turkiško tabako jame’
’TLurkiikas tabakas yra brangus—tai 

teisybe—kiekvienas svaras yra impor
tuotas 4,000 mylių..

Bet yra viena iš svarbiausių prie
žasčių kodėl Chesterfields turi geresnį 
skonį.

Yra kita priežastis kodėl jums pa
tiks aromatas—jis yra malonesnis ir 
saldesnio kvapsnio — turkiškas taba
kas Chesterįield cigaretuose yra kita 
priežastis kodėl Chesterįield laimi.

T. Rypkevičia New 
Yorke

. V -• i

šeštadienį, rugsėjo 19 dieną, 
“Naujienų” laivakorčių sky
riaus vedėjas T. Rypkevičius 
išvyko į New Yorką.

Jo kelionės tikslas buvo, vie
na apžiūrėti garsųjį Anglijos 
laivą “Queen Mary”, o antra-- 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų suvažiavi
me. s;

T. Rypkevičius manė sugrįžti 
į Chicagą kaip šiandie, rugsėjo 
23 dieną.—X.

Užgyrė sumanymą 
pailginti gatvėka- 

rių liniją
Chicagos miesto tarybos su

sisiekimo komiteto nariai devy
niais balsais prieš penkis užgy- 
rė pasiūlymą pratęsti 87 gat
vės karų liniją nuo Stony Is- 
land avenue iki Ingleside avė.

šis sumanymas taps paduotas 
visai miesto tarybai apsvars
tyti splių mėnesio 6 dieną.

Sumanymą paruošė 10 war- 
dos aldermanas William A. Ro- 
wan, sulig nauju Chicagos sa
vivaldybės bilium. Tas naujas, 
savivaldyl^ės įstatymas; priim
tas referendumu, suteikia balsą 
ir miestui gatvekarių klausi 
muose.

Kalbamas pratęsimas gatvė-

© 1936, Liggbtt & Mybm Tobacco Co*

Brighton parkie 
čiams svarbu

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

—O—

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui, be virimo ir skalbimo 
—$6.00, kambarys ir užlaikymas. 
Blair, 1820 Glenlake Avė. Rogers 
Park 0450.

MERGINA bendram namų darbui. 
Maža šeima, Savas kambarys ir va- 
na, nėra skalbimo. Tel. RockweU 
6838.

Brighton Parko Jaunuolių 
Draugijėles pamokos prasidės 
penktadienį, rugsėjo 25 dieną. 
4:30 valandą popiet Hollywood 
svetainėj, 2417 West 43 Street. 
Duodamos šokių, dainavimo ir 
lietuvių kalbos pamokos. Vai
kučiai, kurie norite lavintis, 
malonėkite atsilankyti ir prisi
rašyti. Tėvai turėtų kreipti 
domę į tai, kad savo kūdikius 
atitraukti nuo gatvės ir uŽin- 
teresuoti daile.—A. Zabukienė.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408 
—O——

PATYRUSIOS dreipų ir lovų už
tiesalų (kapos) apereitorės. Papras
tos Merrow shirring mašinos. 
Shachter, 1305 So. Michigan Avė. 

Antros lubos.

REIKALINGA moteris arba mer
gina — dėl abelno namų darbo 
nrie tąverno. Gali būti ant vietos ar
ba eiti namo. Klauskite Mrs. Bud- 
ris, 2710 West 59th St.

Vestuvių varpai 
skambės

šeštadienį, spalių mėnesio 
dieną, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios bažnyčioj 
skambės varpai, p. Jonui Wil- 
kui ir p-lei Sofijai Nacikaitei 
Abu jaunieji yra malonaus bu
do ir draugiški žmonės. Nors 
dar jauni, bet jau įgiję žmonėse 
pasitikėjimo.

Ta proga linkiu jiems turėti 
šaunias vestuves, kurios įvyks 
P. Vingeliausko svetainėj, prie 
45 gatvės ir So. Talman avenue

—Draugas.
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Atsisakė išduoti pra 
somą indžionkšeną
Circuit teismo teisėjas Klar- 

kowski atsisakė išduoti in- 
džionkšeną, kurio prašė Peo- 
ples Gas, Light and Coke 
kompanija prieš Illinois pir- 
klybos komisiją. Vietoj to tei
sėjas Klarkowski pavedė bylą 
teismo padėjėjui master in 
chancery) ištirti. Master in 
chancery šioj byloj yra Wil- 
liam Swissler. Tai antrą kar
tą Peoples Gas, Light and Co- 
kę kompanija negavo prašo
mo indžionkšeno. Pirmą kar
tą jos prašymą atmetė teisėjas 
William V. Brothers.

PILIETYBES PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadieni, Rugsėjo 24, 1936, 

7:80 valandą vakaro.
Kreipkitės prie 

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

CLASSIFIED ADS
Building Material

Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulinės Parodos

Lentas 
plywood kv. pėd. 
sienų lentos, kv. 
insulacijos lentos

tik už 2c 
pėd. l^c 

k. p. 2%c 
.... po 15c 

... $6 
$1.49

Naujos 
Naujos 
Naujos 
Durys po 25c rėmai ..... .....
Toiletai $1.50, sinkos, vanos 
90 sv. stogams dengti roliai.. 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c 

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijoą..

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lbr. Co., 

8800 ŠO, WESTERN AVENUE 
(Įėjimas iš Archer Avė., tuoj už 

Standard Oil stoties)
Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

—o--
STOGDENGYSTE

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų 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.

For Rent
RENDON 3 kambariai — šviesus 

ir švarus, 2 aukštas, priešaky — 
$9.00. 913 W. Cullerton.

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 8882

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RENDON 3 kambariai su visais 
parankumais, 2 miegami ir virtuvė, 
ant antrų lubų. Tel. Hemlock 9258, 
2511 West 69th Street.

STORAS RENDON—pelninga vie
ta dėl kriaučiaus arba kitokiam biz
niui arba pirksime kas turite par
duoti kriaučiaus įrengimus.

4436 So. Fairfield Avenue

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Parduosiu už pirmą pasiulyjimą, 
arba mainysiu i automobili, arba 
į lotą. Biznis išdirbtas per daugel) 
metų. 711 West 34th St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted SU Ganai 9845.

Financial
Finan sai -Paskolos

PAIEŠAU mielų širdingų žmonių, 
kurie galėtų paskolinti $3,000 mor- 
gičių ant namo su geru procentu, 
bet be komišino. Atsišaukite kuo- 
greičiausiai. 22 East 110 PI. T. G.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apšivedimui 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.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Room 101.
—O—

—O—
REIKALINGAS lietuvis kepėjas 

Europos styliaus kepyklai. 841 West 
33rd Street.

REIKALINGAS kriaučius prie pa
taisymų (alterations) vyrų siutų. 
Turi būti greitas ir patyręs tame 
darbe. Lewis Clothiers, 4716 South 
Ashland Avė. Klauskite Mr. Stone.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

MERGINA lengvam namų dar
bui, turi mėgti vaikus, savas kam- 

Jbarys ir vana — $5.00.
Arden, 4919 Adams St.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 metų.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui. Geri namai. Maža 
šeima, $6.00. Referencas.

Juniper 0689.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui' 25—40—be virimo. Sa
vas kambarys ir vana —$5—$6.
854 Ainslie St., apt. I. Sunnyside 
6343.

virš
MERGINA bendram namų darbui, 

geri namai, $6.00. Saffer, 346 South 
Homan.

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.

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

PARSIDUODA MARQUETTE 
' PARKE 

2-latis po 5 kambarius—mūrinis — 
atskiri boileriai dėl kiekvieno flato 
—karštu vandeniu apšildomi. Kai
na ..........      $6,500

2-latis po 4 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas............... $5,500

2-flatis po 5 kambarius, medinis, 
geroje padėtyje, South Sidėj. Ren- 
dos neša $15 ir $17 į mėnesį. Kai
na ............... $2,600—cash reikia $700
Likusi suma po $17.00 į mėnesį.

2-flatis po 4 kambarius, medinis 
cementuotas fundamentas—Basemen- 
tas. Kaina ............................... $1,450
Cash reikia $500, kitus kaip rendą.

. KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Western Avė.

PARSIDUODA 3 aukštų plytinis 
-—1625 So. Jefferson St. Bus mieste 
6 dienas. Pirk už savo kainą — 
kreiptis 1625 So. Jefferson.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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

»


