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Tvarkys Nevėži

Hopsoną polici 
pašaukti pasiaiš

Mažiausia bedarbių 
pasaulyje yra Šve-

Anglija norėtų išlaikyti da 
bartinį stovį Europoj. Bet Ita 
lijai susilpnėjus frontas prieš 
Vokietijų pasidarytų labai silp* 
nas ir Vokietijai nebus sun- 
ku pasigrobti Austriją. Be to 
karas Afrikoj gali pakrikdyti

Nužudė augštų ja 
ponų generolą

Liepos 31 d. visoj Švedijoj 
buvo tik 43,000 bedarbių.

toji prie 
ta viltis

Visų laiką slapstęsis Hopson 
liko surastas ir pristatytas 
atstovų butui.

* >****’

Paskyrė $2,500,000 
namų statybai 

Chicagoje

Speciali val- 
po viešo

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiučio-August 14 d., 1935

Vienur perdaug kitur 
permažai lietaus

Komunistai turi dė 
tis prie fašistinių 

darbo unijų

Kongresmano š e i 
myna šelpiamųjų be 

darbių eilėse
šis Michigano kongresmanas 

valdžios lėšomis išrišo de
presijos klausimą, atiduoda
mas valdžiai šelpti, savo tf- 
vus ir keturius brolius.

Itali ja priešinga An 
glijos taikos pa

stangoms

aikštėn, 
agentai 

kongres-

nus 
turi 
kuri

balsu 
bilių,

605,332 bedarbiai 
Ispanijoje

KAUNAS. — šiemet bus pra
dėti Nevėžio vagos tvarkymo 
darbai, prie kurių galės gauti 
darbo keliolika darbininkų, ši
tie darbai prasidės tuojau, kaip 
atslūgs Nevėžio vanduo.

Abysinija atideda ant tautų 
sąjungos.

TOKIO, rugp 
nin|cas, įsižeidęs dėlei atsisa 
kymo pakelti 
laipsnį, kardu nudurė maj. gen. 
Tatstfzan Nagata, direktorių 
Japonijos generalinių militari- 
nių reikalų.

$16.50 į savaitę gro 
žio salionų darbi

ninkėms

Ir antroji Argentinos 
lietuvių karta grynai 

lietuviška

ms
dviem 800

Atstovų Butas Pakišo 
Koją Senatui

Mussolini avantiūra brangiai 
■ , kainuoja.

AKRON, O., rugp. 13. - 
Vaikų “automobilių” lenktynė
se du radio pranešėjai — Gra
liam McNamee iš New Yorko 
ir Tom Manning iŠ Clevelando, 
liko sunkiai sužeisti.

Prisibijo negrų ir baltųjų 
karo.

Kas atsitinka, jei 
kas skundžiasi 

Vokietijoje
WASHINGTON, ni-gp. 13.— 

Vidaus reikalų sekretorius 
lokes paskelbė, kad tapo pa
skirta $2,500,000 pigių namų 
statybai Chicagoje šiaurvaka
rinėj daly, žemė jau esanti nu
pirkta- >

Prie namų statybos bus nau
dojami šelpiami bedarbiai.

siūlyti naują taikos "planą šią 
savaitę įvykstančiai Anglijos, 
Franci jos ir Italijos konferen
cijai dėl Abysinijos-Italijos ki
virčo, Italijos fašistinė valdžia 
pasiskubino tuoj paskelbti, kad 
ji nedarys j 6kių nusileidimų ir 
jokiame .atsitikime nesutiks 
sumažinti ? savo reikalavimus.

WASHINGTON, rugp. 13.- 
Senatas atviru balsavimu pri 
ėmė Walsh bilių, reikalaujan 
tį, kad prie visų valdžios kon
traktų butų mokamos NRA ai 
gos ir butų išlaikytos 
darbo valandos.

Bet kartu senatas 61 
prieš 23 atmetė Black 
siūlantį visoje tarpvalstijinėje 
prekyboje ir industrijoje įves
ti 30 vai. darbo savaitę.

KAPČIAMIESTIS. —Prie ad
ministracijos linijos, Kauknoro 
miškuose priviso labai daug 
vilkų. Jie ten tiek drąsus, kad 
dažnai net pasienio policinin
kus puola. Vietos gyventojams 
pridaro daug žalos. Aną nak
tį įsisuko į U s tronės dvarelio 
vasaros avidę ir papiovė net 
23 avis. Šiame dvarelyje yru 
gerų avims ganyklų, todėl pla
čios Kapčiamiesčio valsčiaus 
apylinkės ūkininkai UŽ darbą 
ar už pinigus atiduoda čia jas 
ganytis. Paplautosios avys bu
vo ūkininkų, žmonės nekantriai 
laukia, kada Šiose apylinkėse 
kas padarys vilkų medžioklę.

atmetė 30 vai. darbo 
vaitos bilių.

Mussolini avantiūra rytų Af
rikoje Italijai brangiai kainuo
ja. Dar karas neprasidėjo, o 
bankrutijanti Italija jau išlei
do vien pasiruošimui $160,000,- 
000. Afrikoje Mussolini turys 
kareivių nuo 200,000 iki 500,- 
000. Be to iki rugsėjo mėn. 
Italija bus sumobilizavusi 1,- 
500,000 kareivių armiją.

Todėl Mussolini nebegalys 
susigryšti ir negalys pasiten
kinti mažesniu kąsniu, negu 
kad jis užsimojo praryti.

Taip patvarkė Maskva. Ame 
rikos gi komunistai turi vi 
sai komunizmo išsižadėti.

rytų 
svar-

BUENOS AIRES. — Pata- 
gonijoje, Argentinos Saharojc, 
gyvena lietuviai broliai šlape
liai ir Baltuškos, kurie to kra
što lygumose laiko didžiules 
avių bandas ir turi įsigiję ge
rokus ukius. Su jais susitikęs 
vienas kitas iš Argentinos cen
tro atvykusiųjų lietuvių pasa
kodavo, kad tos šeimos, dar 
prieš karą ten apsigyvenusios, 
tiek išlikusios lietuviškos, kad, 
jei ne ta kitoniška gamta, tai 
patekusieji į jų aplinką many
davusi atsidūrę Lietuvos kai
me, kur prie Kupiškio, iš kur 
minėtieji emigrantai ir yra ki
lę. Pernai metą šlapelių vyres
nioji karta išmirė, bet ir jau
nieji, ten gimę ir išaugę, te
bėra tokie pat gryni lietuviai.

WASHINGTON, rugp. 13.- 
Karę departamentas paskelbė, 
kad armija išvystė naują di
delį lėktuvą bomboms mėtyti, 
kuris be sustojimo gali skris
ti 2,000 mylių, po 250 m. į 
vai. greitumu. Jis yra metai!- 

aprupintas 
moto-

Chieagai ir apielinkd federa- 
tio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė

MADRIDAS, rugp. 13. — 
Darbo ministerija paskelbė, 
kad rugp. 1 d. Ispanijoje buvo 
605,332 bedarbiai.

.M

ŠIAULIAI. — Per paskuti
nes porą savaičių Šiauliuose 
nuolat lietus. Ūkininkai skun
džiasi, kad lietus jiems jau 
padaręs daug nuostolių. Ti<» 
tarpu grįžę iŠ Palangos šau- 
liečiai pasakoja, kad ten lie
taus visai nėra ir ūkininkai 
kenčia nuo sausros.

STOCKHOLM, rugp. 13. — 
Socialių reikalų ministeris Gus- 
tav Moeller viešoj prakalboj 
pareiškė, kad Švedija, palygi- 

su gyventojų skaičium, 
mažiaus bedarbių, negu 
kita šalis visame pasau-

BRIDGEPORT, Conn., rugp. 
13. — Gerard Swope, preziden
tas General Electric Co., rem
damasis tuo, kad ,dflbar yra su- 
haddojama elektros daugiau, 
negu buvo sunaudojama gerais 
laikais 1929 m., sako, kad grei
tu laiku viskas žymiai page
rės ir Amerika vėl sugryš prie 
augšto gyvenimo standardo.

Nėra vilties sustab 
dyti nacių siutimą 

Vokietijoj

Prisipažino išleidęs 
51,800,000 kovai prieš 

viena biliu

monoplanas, 
arklių jėgos

Streikuojančių Philadelphijos pašelpų darbų darbininkų demonstracija. Apačioj (dešinėj) 
Johnson, pašelpų darbų vedėjas New Yorke, kur streikai pirmiausia prasidėjo ir kuris paskelbė 
kad streikieriai praras bedarbių pašelpas. Tą jo nusistatymą remia valdžia. Kairėj — Ameri
kos Darbo Federacijos sekretorius Morrison tariasi su prezidentu Green apie streiko eigą.

Senatas patvirtino 
NRA algas

MASKVA, rugp. 13 
rikos komunistai yra prisirup- 
šę atsižadėti savo svajonių 
steigti komunistinę ir sovie
tinę tvarką Jungt. Valstijose. 
Vieton komunizmo jie rūpin
sis tik suvienyti darbininkus 
ir ūkininkus j bendrą frontą 
prieš fašizmą.

Tokj pareiškimą komunistų 
internacionalo kongresui davė 
Amerikos delegatas Browder, 
kuris pripažino, kad komunis
tų veikimas tarp ūkininkų iki- 
šiol buvo visai nesėkmingas.

Generalinis komunistų dar
bo unijų internacionalo sekre
torius Lozovski gi ragino ko
munistus darbininkus dėtis prie 
fašistinių unijų, kad jas gali
ma butų ‘‘gręžti iš vidaus”.

BERLYNAS, rugp. 13. — 
Frau Pomirier iš Essen nuėjo 
į -sankrovą 'nusipirkti šokola
do. Bet ji negavo pageidauja
mos rųšies. , r

IR0NW00D, Mich., rugp. 
Vietos kongresmanas 
E. Hook, demokratas, 
išrišo depresijos klau- 
atiduodamas valdžiai

ADDI'S ABABA, rugp. 13.— 
Abysinijos ^aralius kalbėda
mas valstybės tarybai pareiš
kė, kad kąrąs su Italija gali 
kilti yisai į trumpą laiką, : 
lietaus * sezonas jau baigiasi 
visų buvo numatoma, kad ka
ras kils tam sezonui užsibai
gus.

Bet Abysinija atsideda ant 
tautų sąjungos, kad 
karo neprileist nors 
yra labai menka.

Jei bus užpulta, 
ginsis iki paskutinio žmogaus 
ir niekad nesutiks atiduoti nors 
vieną colį savo žemės.
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LONDONAS, r. 13. — 
glija nori išlaikyti taiką 
Afrikoj dėl šešių labai 
bių priežaščių.

Viena, Anglija nenori 
daug didelio Italijos įsigalėji
mo Afrikoj, nes ikišiol Italija 
pasirodė labai netikusi koloni- 
zatorė. Antra, Anglija nenori, 
kad Italija pasigrobtų Abysi- 
niją dar ir dėlto, kad ten ran
dasi Tsana ežeras, iš kurio iš
teka Egypto Nilo upė.

Be to Anglija bijosi karo, 
ypač Afrikoj, nes numatoma, 
kad jis gali pavirsti jitodųjų 
ir baltųjų karu, dėlei kurio ir 
Anglijai tektų skaudžiai nuken
tėti.

BERLYNAS, rugp. 13. — 
Ikišiol buvo tikimąsi, kad gal 
įsimaišys pats Hitleris ir su
stabdys nacių pradėtą nuož
mų persekiojimą “valstybės 
priešų” — žydų ir katalikų.

Tečiaus dabar ta viltis iš
nyko, kada prie tų persekioji
mų prisidėjo ir asmeninė Hit 
lerio armija 
Tas parodė, kad tuos persekio
jimus remia pats Hitleris ir 
jie yra daromi su Hitlerio pri
tarimu.

Dėlei to kampanija prieš žy
dus visoje Vokietijoje pasidarė 
dar nuožmesnė. Vokietijos žy
dams dabar nebeleidžiama va
žiuoti net ir į kurortus svei
katai pataisyti. Prasidėjo ir 
naujas vajus prieš žydus san 
krovininkvs, kad juos visai iš
varyti iš biznio. Tuo ypač rū
pinasi vokiečiai sankrovininka?, 
kurie patys nesugeba biznio 
vesti ir tikisi, kad pašalinus 
žydų konkurenciją jų biznis 
pasitaisys.

Frank 
lengvai 
simą, 
šelpti ir užlaikyti savo tėvus 
ir keturius brolius ir jų šei
mynas, kuomet visą laiką jis 
pats ėmė po $10,(MM) algos į 
metus kaipo atstovų buto na
rys.

Vietos gyventojai nieko apie 
tai nežinojo ir užgirdo tik iš 
žinių iš Washingtono. Ir tam 
dalykui išėjus aikštėn, kongres
manas Hook netik neparaudo 
iš gėdos, bet dar padarė iššau
kimą teisingumo departmentui 
padaryti tyrimus. Tegul esą jie 
verčiau bus šelpiami valdžios 
nes jis juos užlaikęs visą savo 
gyvenimą ir toliau užlaikyti ne 
manąs, kuomet valdžia šelpia 
kitus žmones.

Vietos šelpimo administrato 
rius paaiškino, kad Hook šei
myna yra šelpiama jau nuo 
1932 m. Tada jis buvęs advo
katas ir nedaug uždirbdavęs. 
Bet dabar jo tėvai ir du bro
liai -nuo rugp. 1 d. jau nebe- 
gauną pašelpų. Bet kiti du vo- 
dę broliai tebėra šelpiami val
džios.

Bet kongresmanas yra ne
patenkintas ir reikalauja tęs
ti pašelpą ir visiems kitiemi 
jo šeimynos nariams.

CHICAGO 
stijos algų taryba 
tardymo ir svarstymo nustatė 
$16.50 į savaitę kaipo mininųim 
algą grožio salionų (beauty 
shops) darbininkėms. ♦ <

Darbininkės negali būti ver
čiamos dirbti ilgiau kaip 45 
vai. savaitėje. A

Daugelio mažesnių grožio sa
lionų savininkių užprotestavo 
prieš tokias algas, nes, girdi, 
prie dabartinių žemų kainų už 
patarnavimą, jos negalinčios 
mokėti tokių algų. Bet tary
ba atkirto, kad čia darbinin
kės nėra kaltos ir už savinin
kių nesusitarimą, ar nesugabū- 
mą negali kentėti darbinin-

WASHINGTON, rugp. 13.— 
Howard C. Hopson, galva As
sociated Gas and Electric Sy
stem, didžiausios holding kom
panijos rytinėse valstijoje, ku
ri valdo apie 300 atskirų elek
tros kompanijų, pagalios tapo 
surastas ir pristatytas atstovų 
buto lobby komitetui.

Komitetas jo senai jau ieš
kojo, kad atklausinėti apie tos 
kompanijos veikimą tikshf pri
versti kongresą atmesti admi
nistracijos pasiūlytą bilių pa
naikinimui holding kompanijų. 
Bet vis negalima buvo jį su
rasti, nes jis visą laiką slap
stėsi. Bet, pagalios, atstovų bu
to agentai jį užklupo New Jer- 
sey valstijoj ir pristatė atsto
vų buto komitetui.

Hopson atvirai prisipažino^ 
kad jis yra griežtai priešingas 
biliui panaikinimui , holding 
kompanijų- ir kad sutrukdyti te 
biliaus priėmimą jo kompani
ja yra išleidusi $1,800,000.

Tečiaus jis griežtai atsisakė 
suteikti bet kokių žinių api? 
jo valdomą holding kompani
ją ir kitas jo kontroliuojamas 
kompanijas, nors jai? pirmiau 
buvo paaiškėję, kad kuomet jo 
kompanijos šėrininkai negavo 
nė vieno cento, tai jis vien de
presijos laikais pasiėmė virš 
$2,000,000.

Dabar jis pats prisipažino, 
kad jo holding kompanijos šė- 
rinipkai negali balsuoti ir bal
savimo teisę turi tik

“Tai aš eisiu kitur pirkti, 
kur gausiu tą rųšį,” pastebė
jo p-ia Pommer.

Bet pardavėja paaiškino, kad 
galbūt ji gulės gauti tik žydų 
sankrovoj.

“Man vistiek pat kur pirk
ti”, atkirto Pommer. Ir ji už 
tą atsidūrė kalėjime ir dabar 
laukia teismo už įžeidimą na
cių ir valstybės.

Kitoj vietoj vokietaitė įsi
mylėjo į jauną žydą ir nežiū
rint dabar daromų visokių ne
smagumų, stftarė apsivesti. Bet 
valdžia atsisakė leisti tokias ve
dybas. Tada jiedu ir be vedy
bų suėjo gyventi pas jos mo
tiną. Už tą visi trys liko su 
imti. Jaunieji už nemoralybę, 
o motina už laikymą tvirkavi- 
mo namų.

Nors ir nėra įstatymų, ku
rie draustų mišrias vedybas, 
bet veik visur naciai elgiasi 
sauvaliai ir tokias vedybas 
draudžia. Be to uždrausta darbininkes 

šalinti iš darbo be svarbios 
priežasties.

Taryba išvyko nustatyti al
gas Peorijoj ir pietiniame Illi
nois.
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Senato gi komitates kaip tik 
priešingai, griežčiausia tyre 
holding kompanijų, ypač Hop- 
sono kompanijos veikimą.

Ir pasitaikė taip, kad Hop- 
šoną * surado ne senato, bet at
stovų buto agentai. Jie surado 
jį Spring Lake, N. J., ir jtei 
kė jam pašaukimą stoti .prieš 
atstovų buto komitetą. Hopson 
nebegalėjo išsisukinėti ir turė
jo pasirodyti komitetui.

švelniai apklausinėjęs apie 
visai nesvarbius dalykus, at
stovų buto komitetas jį paliuo- 
savo. čia tikėjosi, išeinant iš 
komiteto kambario, Hopsoną 
sučiupti senato komitetas ir jį 
nuodugniau iškvosti.

Tečiaus viskas buvo suruo
šta taip, kad senato agentai 
pašaukimo Hopsonui neįstengė 
įteikti. Jis buvo apstatytas po
licijos ir išeinant iš kambario, 
senato agentai liko piktai nu
stumti į šalį ir Hopsonui pasi
sekė pasprukti.

Dėlei tokio atstovų buto ko
miteto pakišimo kojos senatui, 
senatoriai yra taip įdūkę, jog 
jie nori pašaukti atstovų buto 
komiteto pirmininką John O’- 
Connor pasiaiškinti ir apkal
tinti jį už senato paniekinimą, 
kadangi jis sutrukdė Hopsono 
pašaukimą * ir 
mitetą.

Visi lydėję 
štai irgi liko 
kinti. Jie aiškinosi, kad, jie ko
miteto buvo pašaukti apsaugo
ti Hopsoną ir senato agentų 
nestumdę.

Senato komitetas dar nenu
tarė ką jis toliau darys nau
jam sugavimui Hopsono ir su 
jam pakišusiu koja atstovų bu
to komitetu.

Jau pirmiau išėjo 
kad tos kompanijos 
siuntinėjo telegramas 
manams paimtų iš telefonų kny
gos žmonių vardais ir dagi bu
vo paleidę piktą gandą, kad 
prezidentas Rooseveltas buk 
susirgęs ir pamišęs.
Atstovų buto komitetas pakišo 

koją senatui.
Dėl Hopson išėjo netikėtas 

susikirtimas tarp atstovų bu
to ir senato. Ų

Kaip senatas, taip ir atsto
vų butas buvo paskiręs komi
tetus tirti lobby veikimą dėt 
to holding kompanijų biliaus.

Bet atstovų butas, kuris . i- 
sirodė priešingas tų kompani
jų panaikinimui ir -tris sykiui 
atmetė valdžios pasiūlymą, rU 
pinosi ne tiek holding kompa
nijų tirimtf, kiek tirimu pačios 
valdžios spaudimo kongresma- 
nų tą bilių priimti. Bet ir jis 
vistiek ieškojo Hopsono neva 
ji atklausinėti.
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ENGLISH SECTION
PORCH PAINT

AKUŠERĖS

ADVOKATAI

Norbert Tumavick

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Telefoną*

LIONAS.

MLBudrik 
tomo

Valandos: 2- 
dšliomia ir

wlll be this iurm«grown “gueoHno’’: 
lt wlll furnlKh u markot for part

LIETUVIAI
(gydytojai ir Dentistai

He Avritęs wi|h the 
a»4. yes, de-

«n»
Why. \y<s Uohwy 
FHr«)-(;rown. “GasoHne?
Thę Mark of tho Męb.

Preferred by 
miįlions 

to mayonnaise

Telophonę: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

Nariai Chicagop, Cicerus Lietuvių 
Ląidųtųyių direktorių Asociacijos,

Amerikos Lietuviu Daktaru 
‘ Draugijos Nariai

SYIV1PHONY 
FANCIĖS

LIETUVIS
___ Ta V Yards 1829

BBhL Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis.SJUSni'.. įtaiso.

Ofisas ir Akinių Dįrbtuvi

ųęd by mlxing tho choapor grūdos 
oi ordlnary gasolino wiih alcohol

AMBULANCE PATARNAVIMAS PIENĄ IR NĄKTJ 
YARds 1741—1742

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8

holp raišo Ųįo. priųo of ugricultutal 
Products.

lt wlll koep tho prico of motor 
fuol from boeomlng oommordiilly 
prohibitory, aą thut grieti mušt wi(Lh 
tho ų,\hau*yoų ęf tilo vorkl's sup-

LACHAWICZ ir SŪNUS 
23rd Place Phones CanaĮ 2515—Cicero 5927

2201 W. Cerių
Ofiso valandos

Vakarais: Panędfilio, Serędos, ir 
PŽtnyčIos 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Nąpiai: 6459 S. RockwelJ Street,

Nediliomi* nuo 1Q Ud U 
dienu, 
lone MIDWAY 288G

oK ordinary ganolino 
npimifactųrąd from crojx\ liko corn 
'and. cans, potatoea and \woot putu* 
toes, auga r beets and Jorusnlcm 
urtichokoa. This now motor fuol 
will be CH|ual in powor to tho highor 
grūdos of gasolino now usod, be- 
.ęętisa. thoy aro ųhtalnod by mixlng 
ton to. tot«nty pęjr. ętpft ųį a|eohol 
\yitl), ipųtųlinų us K ęojnęs froip tpo 
rofinory.

><w«w bi, Mlo boto «< 
ąoniplplįę. i’W(|pl>), «»n4l 
ręnęO tję, sopiai Uff. ią.
u, ęęl<jWfa( , aj^i ii. ęęlpMta' 
!ęwwft ŲjJ W?>
'tlm,l i;ws». JJin. WliX beliovos 
liMi Atlipo,! i»< Irkime 
!spp»J.ųųjęty,.
- A» WWH»MX
;u» to,u ssi»h1uix<j> KkiwNft.,
sliffhtly nmiMsędi ąwjl
urMstt wli bs. Wi i}ii9b»blx 
ncvor ii.ttiĮki wUi|i|g., ippuę 
(JnuimUc; tjjap thę o£ hjfl.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OflauH ir Rezidencijų: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuų 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vok. 
kasdien. Nedaliomis nuo Hikil p.p. 

Tek LAFAYETTE 8Q51.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
’ Bes. Tek Victory. 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
so vąlahdos nuo 1-8 nuo 6:80-8:81.

Nedėlipmi* pagal sutarti

Farna-grown “gasoline* will save 
tM motor car, if *0 ųan, believe 
the chemista. For oųr present con- 
sumptiop of about seventeen bilpon 
gallons of gasoiine annually will u*e 
up the vorkfs supply in about ten 
years* aeeording to the estUnete of 
Franci* P. Garvan. president of thg 
Chemical Foundation.

Fano-fro*n “^asoline** is oht0*

Dentistas
4645 Sp. Ashland Avė, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Samdoj pasai sutartį.

Oood Houe.kMplnf, Vu, • Murrau >7

Dr. StrikoHs
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 11d8 
vak. NodBlIoJ pagal sutarime 

Ofiso Tsl.: Boulevard 7820 
Namu Tel, Prosuact 1980

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po Pietų 
Ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

ftventadięniais nuo 10 iki 18 
Phnne Boulevard 8481

A. Montvid, M. D.
VYest Town Statų Bank Bldg. 

24QQ West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeiey 7880
Namii' telefųna^ JBrunsw|ck 0597

Dr, T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virglnia0086 

Ofiso valandos nup 2-4 i? nuo 
6-8 v. v. Ncdllioj pagal sutarti

ply of oiL
lt will lougthon tho l|fo of tho 

motor bocauao it will not foul snayk 
plūgą and pLston liko moat gasolinos 
t|p tod^‘

So, tJio. sonųpn Ųds f»irpbgrų\yn 
“gąsdlinų” is roudy fųr ųao at roa- 
sonablo pricos, tho bettųr for ua ull.

J. F. EUBEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Tel Ofice Wentworth 6330 
Be*. Hyde Perk 8896 a 

Dr. Susanna Slakis

J. MULEVIČIUS
4092: Aręhet. Avęnue Phone Lafayette 8572

JOHN B. BORDEN
. LIETUVIS ADVęKATAS
’. —• Road (W. 22 St.)

asdipn nuo 9 iki 5

sęeKw 0Ut 
we spughtį tįo seę 
some o£ thflsę pą- 
tliat sat in offices 
pounded out futije 

We especially wanl- 
ied. to meet Tully and did. He 
ia short and* chunky (almo,st 
fat); his face is rou‘nd and red*, 
Aid his rusl-colored hair is 
ęępiĮjęiJ i n, a sort of at reverse 
pompador; for it rises in ttye 
air and leaus fortįh defiantly.

He is a former hobo we 
knew that part of his life (hav- 
ing read hiš “Beggars of Lifę” 
some. time ago) who štili looks 
and talks likę one. He has takęn 
to literature with extraordinary 
.suęcess 
clarity, powęr 
licapy and subtlety, top — of 
a sledge hammer. And candor 

’is his creed. Indeed, Tully has 
the conviction that he mušt

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
Iki 8:30 v, Nedil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

, ,Ofisas, ir. Rezidencija.
33Ž5 So, Halsted St. 

ęHJCAGO. ILU

Dr. Herzman 
IŠRUSLJOS

I Gerą! lietuviams tinomąs per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir diroųilkas ligaa 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir., kitokius 
elektros prietglgūs,

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W.18th SU netoU Morgas 8* 

Valandos nuo.’ 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakara.

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

—Hlyirph upil- flų^—

A
A strankęr to WtonM
A gyn^y iWtorr (^4?*. ųM kJoę 
l piteh my lonely temt.

I oi not strange to hulies;
;L kąvo klssed- and Ipved a few — 
Ųut 1 fipfljipy, aoto^e ‘nsMhtoft 
With ineinųriofl of you, 

ronumtic rogtie
, — shurj^i and fluts—

.... /ty’’’
; . . jųj ' . ■ ■ bunni

(second. <;hlk|990» francio)

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS. IB CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4. ir nuo 7 iki 9 
vak, Nedeliomis nuu 10 iki 18 

8348 South Halsted St, 
. TųL Bonievapd 1401

Gerąld Ęhompjw>p, djrivtm. by 
.sex-ųbsetusiop, killod Mildrvd liuli- 
mark in Poorl* when «hc refUąed to 
satlafy his Just. Now ho awa|ta 
deuth in tho oloctrie chair. Mm 
Kvelyn Smith and Hrs. lUancho 
Dunkel will spend tho ręst of their 
life in prtaon for m u.r.d.e r i i) g 
Ervin J. iJtng. the latter's son-in- 
hnv, bocauso he scornod her lova. 
Mandovlllo Zengo. clųtched by tho. 
monnter of Jų*lpp*y» k\ held tol, 
tho nmtilationrmųnlęr of tho hus- 
band of his chih|hood sweetheart, 
Mis. Louiao Schaffer Bauor. Ąc- 
cording to tho stato’s attorn^y, 
Zvnge brųotod over his lęss, traihni 
his suc$esaful rivaj to Ann Arbor, 
carofully plotte<| and cap’itnl out a 
kidnapping and emasculation \vhięA 
rvsulteti in tho death of Ix>uiso* 
husband.

Sex ia one of. tho greąM«t f<M«®s 
i n the world—I

he Jaudri a mq|». for lynęhing a 
confesącti mųrdorpr. Botwoen Rolf’s 
praise of mob rule and tho lynehing 
of. Johnson there is doubtloss a etose 
conneętiųn.

If this country is to rld itsolf of 
tho shame cuu^ed by lyųęhings, and 
if it is eyor. to bųijt aolhl U)o foup- 
dation of American ciyilization, it 
mušt give the federat govommont 
powor to pųųish, thosę guilty of 
lynehing and oi allowing lynehing. 
For respect for law is tlio foup- 
dation, of civilizatipp,

Phone Canal 6122

Dr. S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22QX Węst 22ud Stręet 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

redomis ir nedek pagal sutarti 
Res.* 6631 Šo. Caiifornia A vende

Taiefonaa Reaablic 7866

ųrtl Westėm Avo. Hemlock 7828

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Denrborn St. 
KOmb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So, Halsted St. 
Valandos vakarais nuo (I iki 8:80.

'J’ol. Boulevard 1810
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

’CUrjųu. gr^Roa, 
uestasy, iiiįiffm’enco. bųrodom. tho 
poetie mnidon Biq itlfdų wmh 
clpses hoY ©yON »n»d sighs deoply., 
audiblyi tho almost ovovwholmlng 
urgo to thiw. somothing at her — 
a bonch, a hat, XoutK
who simpui und. gals wno growL 
Tho ahundanco of fidgoty pooploj 
that inwiętoniptf įtoh 
wheiii ėyeryope is iwrfeqtty 
Intemtjpg apartum
on to# frlpgo ųfr toM WWM. - 
Thoy. artq ip eatlietio ipood.

4631 South Ashland Avenue, 
Rėš. 6515 S. Roėkwell St, 
Telephone: Ropublic 9728,

Res. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Telęphone: Cicero 5895.

rnake confusion at ihtermission I 
do not knoųr* Look, what is that giri 
dainę hęre? Ą flushed face hard 
jwith thę knq)*todge of thiugs that 
havę mattered mucb in thę build 
ding of bridges, raod and empires. 
The gase is turned to to those huge 
eketrie signs that rise. Phoenix-like 
.OUt of thę night. My eye* shift Dr J. Shinglman 

Praktikuoja 25 metai 
Reumatizmas ir širdies ligos jo 

speeialyM m 
Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P3L 

Gyvenimo vieta 
1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3666 
Office 4930 W. 13 St 

Cicero 48 _ - u

—sharps and; fbits— 
Notės Fręp) Ąn Unstaręhęd

We see in thej book sections 
ęf the (Jaįly P#ę^8. wih.9>’e JinL 
TulĮy ba£ yvritten. ąiiqtKęr l^ępk, 
“LaįfęS; in th,ę Parlęįr.” He 
seem^. to, ys. to tye onę qf tfye 
picturęsqy^ indįyitįuajs. of this 
ręĘutyjc. reipęmber vybęn 
xįe ^erę qn thę ęoast laąt winr. 
tei; we vjsited Hollywood and, 
ip^ęąjĮ, of 
męyie. stąr,s 
and talk to 
thetic souls 
all day and, 
scenarios

sun aftęc dgys of cold 
weather—appreęiated and 
largeiy for its rarity.

If hapiness came every

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė. 

tek Kenwdbd 5107 
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

A.. PETKUS
1410 South 49th ęoyxt Cicero Phone. Cicero 2109

Dr. C. K. Kliauga
Dentbtaji 

Valandos nuo 9?9

Gęnts, ladięs, and tjie hųirpolloj, i n 
thę ęsthę.tic mood; Vto (iuięk hu^h 

’that descends upon the conductor’s 
entry; the. latę-co|ųęrs self-cons- 
ciously tiptoe their way thru the 
gravel lined paths to seats that 
are filled up in frtjpt, ąn|y tę coipe 
back more j^ę|f.-ęonsęioųsly 
thę ręar. Anthopy A. Stęlmęk hięinK 
the gent of the world witl) thęt 
hrunette hanging. on his arm listep- 
•ing rapturously to his eyery little 
word of wisdom ^4: self'kwaFe 
humor. The obvious superiorify 
complcN of, the tympani&t, staringat 
his ęuriops au^ience with admirahle 
sangfroid. The applausę that comeą 
to soon and the utter mortification 
of thpsę responsible fąr, it; ftw dis- 
ęord that ęseapes the noticę of- ai 
bųt the sniffers. Vyt Bęliajus and. 
•Tony Rutkauskas debating in hush- 
«d ’whispęrs over. the utter deli- 
cioūsness of- Straussiap męlodieą 
and the hidden męanings in 
coysky’s 6th Symphony. The serat- 
ching of heads over the prograip— 
*‘What does Op. 42 mean?” The upe 
ųf prpgrams as seat coyers;. the ūse 
qf programa as yawn screęns, Sęr-. 
reptitious whispers from the young? 
er generation and the frowns of 
ncar-by. elderly dames; thę eątfng of 
peanuts behind mę and I movė 10 
rows away. Milda Baronęs arriving 
breathless just as intermission is 
annoupced. Intermissipn. A chapceto 
observe things, and things. Over 
in fog and sipoke — glittering to- 
wers — marching towers that wave 
there, rises the skyline mysteriously 
likę giant fungi in some monstrovy< 
cellar of- a more monstrous world. 
On the boulevard stream-lined 
mechanisms sweep by, relentless in 
their selfish intent upon their own 
ųnimportant, destinies. My thoughts 
ęomes back to the throng that

“I want to be happy,” is the uųi- 
versal cry of the human heart, ‘*1, 
left my husband and little ones and 
ran cff with George because I was 
sure 1 could be happy with him»” « 
brauti fui \vo)nan of about forty ex- 
plained to nie the other day.

“If the sadness I feel were eųųal- 
ly divided aniong all the people on 
earth. there would not be a single 
happy face among them,” Lincoln 
once said to Speed, his law pąrtnęr. 
On anothcr occasion he observed, 
•‘The trouble with us, Speed, is th*t 
\ve espect a happjnęss which caiuiot 
be attained tfiis sidę of Klysiuin.”

Into the lap of Irene Dunn, noted 
screen star, the gods prodigally 
dumped perhaps thę rarest gifts to 
us mortals — beauty and brain, a 
fine voicc and dramatic ability, too- 
Using her gifts wisely and well, she 
has becoiue eminently successful in 
iove and also in her career. Yet her, 
face and eycs and lips betray a 
wi!-tfulness, a mild męlancholy, 
such as |>ervades Irving’s writtinga 
or Hawaiian inusic. She seems to 
yearn for the gold at the rainboiy’s 
end.

We mortals are unhappy because, 
as Goethe put it, we are filled with 
a divine diseontent. To us the grass 
is always greener just over the 
fance. Likę Lincoln and Speed and 
Irene Dunn, we long for the bliss 
ne ve r seen op land or sea.

If we would be not unhappy, tye 
mušt bound our longings by what 
is aUainable. We mušt remember 
that troly great happiness can come 
only occasionally, and then ręmain 
only a short time. We mušt bear iu 
mind that happiness is likę a fine

enjoyed

DR P. I AGMIN 
1 DENTISTAS

3147 S. Halsted St. 
Utarn. ir, Kelv. nuo 10 iki 8 v. v.

1610 ATTO BOULEVARD 
Pun. Sėr. Pžtn. Sub. 10-8 vai. vak.

Tele ChĮęago HeighU 1131

put on, I^ąpųr- cvo^ŲiinsĮ. 
hę . 1 ?

wiwn, bpIM Mip, vhy K 
wiią iinpoiftnftt to, <)o M 
repltah ''Lordl Somothing Ims 
tp bo iųiportiuft.” .

t

' Tully ia, dlfĮlRljod bocausp 
.jip fpįlH, AmojjJI'S >P8ln« 
its Hpontnniety. “Even I my- 
selfF” ho 8R.VH nftor a fow jo- 
vial, unpriutablo oxplotivos, 
“am bocoming’ Iobh sponta- 
pępipĮi”*

Th». oS ''ShMfa 
kish” dpm't i'pnlfeę.

ijlipąsH!,. iųi4 npt. b/s 
lęępnJilįy. tl)Bj, (IĮ. ęl|W>|fl|)^ 
BęęąųUfi. lipi bW bsąpipo n, ppor

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Ąve.
2 lubos 

CHICAGO. UX.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vaL tyto. nup 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:8jp vak 
vglęaro. 
valanda

Rusas Gydytojas k Chirurgą* 
Moteriškų. Vyriškų, Vaitai ir visų 

ehroniftai ligų. 
Ofisą* 3182 Šou Halsted St. 

arti 81st Street, 
vak. Ne- 
W—11

Leiuhrai« ttmokjUiBiaia

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

day, it 
ould not be hapiness: it vould bę 
tedious commonplace.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
» TĖVAS

NleHUlmoT^ Mbftriinų ir Dudorvinfli»r-. 
Zwpp,RrųH. n»Įowvlę*. ak«U8iųųfi( nuo, 
RuSvolnlnH Irltaeljit nuo Hezoinos, Hpuo- 
r ii ir panafllų odoh ,ųę#ve|Xumų, Per 85 ( 
motus ( Zo.iųp, yartyjfliyMi, if, gjriajnas, 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vnis-. 
tas praftallnlinul odos, Minei jų. Užgif- 
taB G ood Housokeeplng Buroau. No. 
<8*K4, .’iBo. OQę, ir *1. Vlfį valinin
kai užlaido. " 1

gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dresaing, combined In a 
ųęw,w.- Trys it!-
■JI!IMI !

DR. J. E. SIEDL1NSKIS 
dr. sIeBli’Kskis 

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Frnncisco 
Tek Office Uf. 3650; rca. Virg. 0669

the darkness . . - blinJdng, flashing, 
-vinking . . reds, yellows, blues,
greens, crown - jeęrels of advertis- 
ing. T® my taH > huge seal twirl* 
ę b|41, a very popųlar liųuor th<^ 
subjecL Applausę; Everyone 
settles down to their seat*. Musie.

Phonę Canal 6174,

S. M. SKŲDAS
718 West 18th Street “ ’ Phone Monroe 8377

has it IbiKt 6MĮ.S^ųlWiM««l,bl!,X<i 
siifely wi,xęd. th^r.ę. i*
reneming CO)
Old iwuninfauw:es «xe. kodsmc-. 
,ii)g Ap fąy, Ąljęę
|(W>r
t —.\hnrps midi fluta—
PRQTEST FROM A CONTRIBUTOR

See hore, felluhl- Just because I- 
•am sort of a, frięnd, of yours topro.h 
|rip' roaaob ^hy yeu, shoųldi taiupęr 
with thę ęęntonto contribji- 
tions. Would you retoucli a Rom- 
brandt. re^rite Byroų or put salt 
on a Uųeeda biscuit? -I prediet a 
sad end for you if you persists.

Stash.

—sharps and flats— 
i J[NQuint'J 1

Do Eskimo^ 
Ęver

Eat Eskimo 
l’ic?.

If thęy do npb 
TJhęn w^y nųĮ?

And if they dų, 
Why?

Am
FAWS
VQHF, BPffih HpVK iM'Klnted

W FOKO*WMwi J“ n“'

«R>HH» «lffl W
tp, v/thatund 
Uį įĮOO., Of, 
Lųtopr hard-

wbiRfiWh. ’MlIr, wd(9“ "““d

w ‘Nf, VMhrtv n0"1* 
įm ivIpp-

Mrs. Anelia K. Jarusz 
* _ _____ Physicul Therapy
EHHHii nn(! Midwifę

■ 6630 S. W<‘Htcrn
■ Avo., 2nd floor 

Hemlock 9252 
■bOM Patarnauju prie 

gimdymo nmnuc 
flH ho ar Hgoninlst 

.^^■1 dumiu m*M*g«

■ clcctric treut 
ment ir magno- 
tie blunkotH ir tt 
Moterim* ir mor 

■ glnomr patari- 
. mal dovanai,

■iii "U1; 1 jjliu

THIS

Ho Wlto4i
Qf. HtoJK «tolto 
Ąų4 Knqw r98« 
Krųm »«<!»

Hų
Qf ęlft 1)10
Ąn4, lyfo^ if ęumų 
^roin, <|i*ęanin

^lacl^ ailyęr, sjųpKę 
to tok

Tų, Ktohtoty.
Bųf \yjiuf to dų
Ąnd vyhorų to įo 
Hę nųt kw ,
Hf dkt ųot Kiiow.

A mob at ITunsmulr, Caiifornia, 
hangodi Clydo U Johnson to the 
IJmh of n pinų tręe. for Rllling Polipo 
Chięf F. R, Da,\y vhen,, thę, officor 
ątoppod hipi for auto theft.

Noarly two years ago Goyęrnpr 
in tho world—for, good, and also for | Rolt of’ Caiifornia brought do\>n 
evil. To insiųro tho coiitinuantjop ofs upon himsoK tho juat condomnntiųn 
the spedes, Naturo has mado thę;*- ~ 
sex urge almost as imperious as 
hungęr; and shę has, mado ita satis- 
faction probably nmns fieręcstphy- 
sical plcnsurv.

In literature and in history, scx 
altraction and love havo wrought 
treinemiously. For lovų of Clcopat- 
ra, Mark Ąntlioąy tųssed away half 
of tho thęn ęivUigęd. \v.orld, whęn ho 
fled the battle of Actium. To enjoy 
love’s embraco with Abelard, a 
monk bound by the vows of celi- 
bacy, Hęloiso flauntęd all the rulęs 
and conventions of a rigid medioval 
moral eode. Napoleon, maker of 
k ings and ah*hęr. of Europe, joyou- 
sly laid tho richeąt ųreasures af tho 
feet of Josęphinę, the littlę mųlatt<> 
never faithful to him.

Booty and beauty—for those men. 
have fought and \yorked, starved 
and, <lied ęver sinęe nian, becaino a 
human being. To control apd ca- 
nalize sex desire and love—that is 
a task which has claimed soęiety’s 
utmost attention from the earliest 
day. Thę repęnt crimes of GeraJd 
Thompson and Mandeville, ųf Blan« 
che Dunkel and Evėlyn Smith show 
that mankind is štili in the “stope 
ago” ųf. sex coptrol.

mW0RLDAT
by Dr. R Ch Petm

8. P. MAŽEIKĄ
Litųanicą Ąvęnue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

OUR
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Trečiadienis, rugp. 14, 1935 NAUJIENOS, Chicago, 111,

Viso Pasaulio Lietuvių Kongresas

laam

Apie cukraus i’abri

fabrikus

afiulins aklų nuo

Biržų Juodupė gilinama ffTROPBIBŽAI

$97.50

OF CHICAGO

Okupuotosios Lietuvos dar-

Vilniuje šiuo metu 
yra 5000 bedarbių

kalkių purvo 
nesinaudoja

Kūrėjai — savanoriai, kurie 
vietoj žemės nori gauti pašal
pą, prašymus turi pudifoti Žf»- 
mės reformos valdybai.

Prašymus reikia paduoti iki 
1985 metų rugpjūčio 20 dienos, 
Vėliau paduoti prašymai š| kar
tų nebus svarstomi.

Rado 16,000 litų papil 
domų išeikvojimų.

turės 90 
(Marijam- 
kaminas—

FOLK6!
OPEN 
TMAT 
DOOR,.

HAMBURG-AMERICAN ŪME • NORTH GERMAN LLOYD

Visais Bendrovės reikalais kreipkitės į 
naują raštynę.

BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas

Nubaudė už darbininkų 
vertimą nesikalbėti 

lietuviškai

fabrikas 
d. Gali- 
fa brika i administracl- 

fabriko

kongreso 
pramogų. 
Kongreso

šlif uotij. akiniŲ iSPar(lavimas

Koks numatomas 
žiemkenčių ir vasa

rojaus derlius

liplauki Ii New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tit.lal b* p.rt&dimo | KlalpH,

Simano Daukanto Federal Savings and 
Loan Association persikėlė į naują vietą 
adresu,:

2202 West Cermak Road

Jiems įtaisytos pigios už
kandinės. Bet reikia apgailes
tauti, kad bedarbiai neturi nė 
grašio, ir negali tomis užkan
dinėmis pasinaudoti.

VVHBRB 
are we

Vaisių derlius ^šiemet numa
tomai kielfBl^k^snis, hegu per
nai. Ypač nekoks tėra vyšnių, 
kriaušių ir obuolių derlius. Sly
vų kiek daugiau užderės, bet 
ir tai žymiai mažiau, negu per
nai. Toks menkas vaisių der
lius esąs todėl, kad pavasarį, 
gegužės ir birželio menesiais, 
naktimis būdavo gana stipro
kos Šalnos, kurios ir pakenkt 
žiedams. Todėl vaisių kainos 
Šiemet bus aukštesnės negu 
buvo pernai. ;

KAUNAS. — Neseniai Kau
no apyg. teismas sprendė by
lų buv. Karių ekonom. b-vės 
maisto sk. vedėjo Juozapavi
čiaus bylų. Jis pripažintas kal
tu išeikvojęs apie 21,000 lt. ir 
nubaustas 8 met. sunk, darbų 
kalėjimo. Bet pirmosios bylos 
dar neišsprendus Juozapavi
čiaus tikrinant rasta apie 16,- 
000 lt. papildomų išaikvojimų. 
Kauno apyg., teismo tardyto 
jas p. Burbtas dėl tų išaikvo
jimų daro tardymų.

menės kūrėjams 
riams ir mirusių savanorių bei 
žuvusių kovose karių šeimoms, 
kurios yra gavusios žemės re
formos įstatymu žemės, šį ru
denį numatyta duoti 2 mil. li
tų pašalpos statybine miško 
medžiaga.

Gavusieji žemės turi paduo
ti atitinkamos apygardos že
mės tvarkytojui prašymų, ku
riame reikia nurodyti: a) var
dų ir pavardę (kas prašo), b) 
gyvenamųjų vietų ir paštų, c) 
gautos žemės pavadinimų ir 
sklypo numerį, d) kiek yra

Juodupės upelio 
pagilinimo ir dugno reguliavi
mo darbai pradėti. Taip pat 
pradėta drenavimo darbai. Bus 
nudrenuota 43 u'kiai. Prie šių 
darbų gaus darbo vietos bedar-

KLAIPčDĄ IR ATGAL 

»167°°
Prlhdati Jtaį. Voht.

Reikia spėti, kad komisijose 
darbas eis rimtai ir laisvai. 
Pagaliau, rezoliucijas pri
imant, kongreso pilnatis, kaip

Centralinio statistikos biur> 
per savo korespondentus su
rinktomis žiniomis, Šiemet 
Žiemkenčių ir vasarojaus der
lius numatomas neblogas. Oras 
pavnsarj žiemkenčiams ir va
saroj u‘i buvęs palankus. Ypač 
gana neblogai atrodąs vėlybes- 
nės sėjos vasarojus, labiausiai 
avižos, mišinys ir kt. Pernai 
Žiemkenčiai ir vasarojus buvo 
vertinami neblogai, šiemet, j-n 
oro sąlygos toliau Žymiai ne
pasikeistų, žiemkenčiai busiu ne
ką blogesni, o vasarojus Žy
miai geresnis, šiemet esą dau
giau užsėta avižų, linų, bulvių, 
rugių ir kviečių, mažiau — 
žirnių, politiškų, grikių ir kt. 
Ariamos žemės plotai šiemet 
padidėjo. Pernai iš viso buvo 
apsėta 2 milijonai 200 tukst. 
80 ha žemės pi., o šiemet — 
2 mil. 239 tukst. 120 ha (tai
gi, padidėjo 39 tukst. 40 ha). 
Taigi, šiemet galime tikėtis dar 
geresnio žiemkenčių ir vasaro- 

negu praeitais

Žadcikis, Lietuvos

rugpiučio 16 ir 17 
koncertai, 

Lietuvos 
artistai ir

Dainuos Drangelienė.
Pirmojo pasaulio lietuvių 

kongreso melu busiąs sureng
tas simfonijos koncertas, ku
riame dainuos Chicagos lietu
vių dainininkė Bronė Drangc- 
lienė. Bet ji dainuosianti tik 
itališkas dainas, o būtent iš
pildysianti arijų iš itališkos 
operos “Aida** ir dar vienų 
dainelę iš kitos itališkos ope
ros “La Gioconda.**

$ $ $ TAUPYKI!' $ $ $ 
Plumbing and Heating Supply Company 
5641-47 S. Halsted Street, Eng. 2025

PILNAI DIENOTAS MAUDYNES OUTPIT'AS

kad ir kituose 
net visame pa
laukiama noblo-

KLAIPEDA. — Klaipėdoje 
posėdžiavę Apeliaciniai Bumai 
nubaudė dvarininkus brolius 
Endrijaičius už vertimų savo 
dvaro darbininkus savo tarpe 
nesikalbėti lietuviškai Mykolų 
6 mėn. ir Gerhardų 8 mėn. ka
lėjimo lygtinai.

Vienas iš svarbiausių kores
pondento norų sužinoti, ar 
nepakils cukraus kainos. Pa
aiškėjo, kad tenka laukti cuk
raus kainos sumažinimo. Nors 
daug atpiginti cukrų bendrovė 
negalinti.

Cukrus galėtų būti pigesnis, 
jei nebūtų toks didelis akeyzas. 
Už kiekvienų kilogramų v cuk
raus reikia mokėti 50 et. ak- biai

cyzo. Dabar fabrikui 1 kg. 
cukraus atsieinu 62 et.: 1 kg. 
cukraus pagaminti runkeliai' 
kaštuoja 40 et., apdirbimui me
džiagos

TulS 
CAftPST 
KMOV75

ON’OmS.Eh?

žemės reformos valdyba 
skelbia, kad Lietuvos karino- 

savano-

Dtl lnformael|ų krtlpklflt |:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grind St.. BrooUyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adomi St.. Nowork, N. J.

JOHN SEKYS
433 Pork St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grandį St, BrooUyn, N. Y.

G. A. KYBĄ a 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St4 Worcotfar, Man.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W..B*woy, So. Boston, Mau.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Maln St, MontoHo, Moti.

PAUL MOLIS 
173O—24tt» St. Dotrolt, Midi.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Hahtad St. Chlcafo, II.

OHIO LITHUANIAN PUBUSH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Suparior Ava., 

Cbvolond. Ohio

G J. WOSHNER 
2013 Canon StM Pirtsburęli, Pa.

A. VARASIUS
206 Al Naftom Bank Buildinę 
1200 Canon SU Pithburęh, Pa.

Šelps savanorius ir 
jų šeimas

URV !
XNAK.fi OP, 
MG. AOTIVT, 

WS'Q»
OOlMO

AMO GOMO
Tušo# 
PA<?T/ J

/mis Atf rtis—prof. 
Lietuvių tautos 

menas—l. šlapelis, Meno mo
kyklos direktorius; Pasaulio 
lietuvių sąjunga:—H. Skipitis, 
DULB pirmininkas; Koloniza- 
oi jos klausimas—prof. K. Pak
štas; Užsienio lietuvių aspira
cijos—doc. A. Baulinnitis; Už
sienio lietuvių švietimas — 
prof. kun. F. Kemėšis; Užsie
nio lietuvių jauninas — mok. 
E. Požėra, iš Brazilijos.

Parodos,
Meno ir spaudos parodos 

bus atidarytos rugpiučio 12 d. 
Meno paroda ruošiama D. Vy
tauto muziejaus .patalpose, o 
spaudos' paroda Universiteto 
didžiojoj salėj.

Pramogos.
Pasaulio lietuvių 

metu bus ir įvairių 
Rugpiučio 14 denų 
atstovams pagerbti bus sukur
tas skautų laužas.

Rugpiučio 15 d. bus sporto 
švente 
dienų bus įvairus 
kuriuose dalyvaus 
ir užsienio lietuvių 
chorai.

Rugpiučio 18 ir 
Kongresas savo darbus tęs 
Klaipėdoj. Tenai bus aplanky
ta Juodkrantė, Nida ir Klaipė
dos mieste įvyks Kongreso 
uždarymas.

Kariuomenės paradas.
Rugpiučio 15 dienų aerodro

me įvyks Lietuvos Kariuome
nės ir šaulių paradas.

Švedai į Kongresą.
Laukiama, kad iš Rygos į 

Pasaulio lietuvių kongresų at
vyks svečių arti 1000. lietuvių, 
kurie jau yra gavę iš Latvių 
vyriausybės leidimų išvykti.

Iš kitų įvairių Latvijos pro
vincijos vietų tikimasi, kad į 
Kongresų suvažiuos 600 lietu
vių. Iš Latvijos atvyks choras 
iš 300 dainininkų.

Sportininkai.
Laukiama iš Anglijos ir 

Latvijos atvykstant futbolo 
lietuvių komandos į Kongreso 
metu ruošiamų sporto šventę.*’ 

Stebėtina, kad šioj darbo 
tvarkoj nieko nesakoma apie 
sportų Olinipijadų. Taigi visai 
mums nėra žinoma, kada ji 
bus, jeigu bus. Tuo tarpu Chi
cagos sportininkai jau nuvyko 
į Kaunu, o Juozas Žukas bus 
Kaune rugpiučio 16 dienų.

Gal ką nors nuveiks 
komisijos.

“Lietuvos Žinios“ išreiškė 
savo nepasitenkinimą paskel
btąja kongreso “darbo tvar
ka“, atsiliepdamos sekamai:

“Paskelbta jau ir laukiamo 
kongreso darbotvarke. Deja, 
tuo tarpu negalima pasidžiau
gti, j°g j> darytų įspūdį, kad 
atitinka užsieniečių žygio dy-

PrastųJi regėjimą, 
. ailpnas ir kroivaH akis gailina 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais 
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jio apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi Ir galvos skaudėjimų. Jus galėsite su jais skaityti mažas raidos,

Antrasis cukraus 
bus baigtas spalių 1 
mus dalykas, kad abu 
tada pradės dirbti.

I Antrasis cukraus 
i maža kuo skirsis nuo pirmo 
| jo. Tik dalinai jis bus apkū
renamas durpėmis, 
mtr. aukščio kaminų 
polūs cukraus fabr. 
60 mtr.).

Abiejuose fabrikuose dirbs 
iš viso 1,200 žmonių, t. y., po 
600 žmonių kiekviename.

Per melus bus apdirbta apie 
140 tukst. tonų cukrinių run
kelių ir padaryta apie 200 
tukst. maišų cukraus.

Dabar prie Marijampolės fa
briko remontavimo ir sandėlių 
statymo dirba apie 100 žmo
nių., Medžiagoms sandėlis jau 
baigtas. Cukrui sandėlis bus 
baigtas rugpiučio mėnesio ga
le. Sandėlių pastatymas fabri
kui kaštuos apie 75,000 lt.

Į antrų jį cukraus fabrikų iš
keliamų žmonių kiekis bus ne
žymus. Dar šiemet svarbiausi 
specialistai bus Čekoslovakų 
firmos (kuri fabrikų stato) 
žmonės. Tačiau dalis žmonių 
techniškiems Reikalams bus iš
kelta ir iš Marijampolės, ži
noma, iškėldi dalį žmonių, rei
kės jų vietas užpildyti nau- . i-' -L. - . .... •. ■ t

Kaune jau prasidėjo viso 
pasaulio lietuvių kongresus.

Vakar skaitėme 
tapo atidarytas.

Tuo tarpu 
apskritai numatytų 
tvarką kongresui.

Išrodo, kad kongreso daly
viai pirmiausia turės iškluu- Į kurios kongresui priimti bus 
syti visokių lekcijų, kūrins patiektos Jo gale.
jiems pateiks visokį profeso 
riai, kaip- pavyzdžiui kun. F 
Kemėšis, prof. K. Pakštas.

Kongreso tvarka.
laikraščiuose buvo paprastai, dėl rezoliucijų pa
sekama kongreso (sisako, įneša pataisų, papildy

mų ir t. t., jei esti reikalas.
Viso pasaulio lietuvių kon

gresus -- tai lyg anuometinis 
visos Lietuvos didysis Vil
niaus seimas. Kaip didįjį Vil
niaus seimą gyvenimas įrašė 
Lietuvos istorijon, taip —spė
jame —ir Pirmąjį pasaulio 
lietuvių kongresą gyvenimas 
įrašys Lietuvos istorijon.

Juk suvažiuoja ti'k ką no vi
sos pusės tautos atstovai ar 
bent gero jos trečdalio. Tokia 
suvažiavimas gali turėti dide
lės reikšmės, jei jis sugebėk ir 
turės sąlygas rimt iri dirbti ir 
laisvai tarti savo žodį.*’

Atstovai iŠ Amerikos.
“Lietuvos Žiniose** paminė

ta, kad nuo Amerikos Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
atstovais į kongresą atvyko 
Jonas Ormanas, gimęs Ameri
koj žurnalistas, ir Fred Abe- 
kas irgi žurnalistas, kilęs nuo 
Vilkaviškio. Nuo Amerikos 
Lietuvio atstovu atvykęs ben
dradarbis Waltcr M. Chasc- 
čekanauskas ir kun. Jonas 
Ambutas.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

bininkų būklę pasunkino dar ir gavęs paskolos bei pašalpos 
birželio mėn. 18 d. per Vilnių 
perėjusi labai didelė audra, ku 
ri padarė nemaža nuostolių.

OFISO VALANDOS: 
9:00 vai. ryto iki 5:00 
vai. vak. Seredomis ir 
Subatomis nuo 9:00 vai. 
ryto iki 7:00 vai. vakare

Vilniuje sunkus laikai
Šiuo metu Vilniuje mažėja 

įvairus darbai. Drauge su tuo 
mažinamas ir atlyginimas. Vil
niaus darbininkų tarpe siau
čia didelis nerimas. Daugely 
įmonių kyla tarp darbininkų ir 
darbdavių įvairių nesusiprati
mų. Birželio mėn. 27 d. Vil
niuje pasibaigė apie mėnesį 
laiko trukęs didžiausiame odų 
fabrike “Turs” darbininkų 
streikas. Streikavo per 200 to 
fabriko darbininkų. Darbinin
kams nepasisekė nieko laimė

jai^ derliaus, 
metais.

Pranešama, 
kraštuose, ir 
šauly, šiemet 
go vasarojaus derliaus. Ypač 
esą, busiąs neblogas Jtviečių 
derlius (žymiai didesnis, negu 
praeitais metais).
Vaisių derlius šiemet bloges

nis, negu pernai.

Lietuvos 
paskelbta 
tvarka:

“Pasaulio lietuvių 1 kongre
so atidarymo iškilmingas po- 
sėilis įvyks rugpiučio 1t die
ną 15 valandą Valstybės teat
re. Iškilmingumo posėdžio ati
darymas bus transliuojamas 
per radio.

Visi Kongreso darbai bus 
Valstybės teatre.

Kongreso metu bus skaityta 
šios paskaitos:

Ekonominis užsienio lietu
vių bendradarbiavimas su Lie
tumi 
Pasiuntinys š. Amerikoj; Lie 
tuvių tautos 
Z. Žemaitis;

Oidelo 
EKSKURSIJA 
į LIETUVĄ 

Rengia Ir prlilurl
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Popfillarlu Kablninlu Garlaiviu 

“STUTTGART”

Belieka vienas galimumas, 
ikad kongresas galės dirbti ku- 

kaip jis misijose. Komisijose spręs vi
sus pasaulio lietuvius Rečiau- 

mes žinome tik člus uždavinius, komisijos ap
darko tars visus rupimus klausimus 

•Ir komisijose pagamins tais 
visais klausimais rezoliucijas,

5% et., maišai •— 
techniškas personalas 

ir darbininkai — 8,8 et., admi
nistracija — 1,44 et., valdy
bos išlaidos —- 0,2 et., amor
tizacija —. 5^2 et., palūkanoms

2,8 et., trobesių ir kieme* 
išlaikymus — 1 et.

Ūkininkams cukraus fabrikas 
dar ligi gruodžio 1 d, veltui 
duoda melasų ir iki rugsėjo 1 
d. — kalkių purvų, kurio vie
nojo tonoje yra už 6 lt. mine
ralinių trąšų, Tačiau ūkininkai 
dar nesupranta 
nuudingiAno ir 
proga.

Dabar fabriko 
jų sudaro du žmonės 
vedėjas inž. Jankauskas ir bu 
haltoris.

TIK TIK

1^
iM W

m*

S22.45 S22.45
PILNAI ĮRENGTAS PILNAI ĮRENGTAS

Mum turimo tik 100 šių bluki vartotų outflt’ų. Ifi prložiiHtbM 
mimų nopapruHto pirkimo. m«N galimo Juom taip pigiai parduoti. 
Nopraloinkite filoN progom; pirkit Ir nutaupyklt pinigų,

Muhu krautuvė atdara, Plrmadioni, Troėiadlcn 
iki 0:80 vai. vakaro. Antradieni, Kotvlrtadlcnl 
0 valandai vakaro.

XNAK.fi


18.00

17.00

,i:: !įi<:

AMERIKOS DARBININKAI PRIEŠ KARĄ

Mark Dunoitovlcl

KOMINTERNO BANKROTAS

MOKESNIŲ KLAUSIMAS

Patarimas,

nuo

politikierius kalba
nnq $■/

kad ir mes he

Apžvalga

gino steigti konkuruojančius 
unijas, bot ir vOl jie prnkl*

Entered ai Second Gasa Mattet 
Hardi 7th 1914 at tho Poit Office 
of Chlcago, III. under the aot of 
March 3rd 1879.

NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily Nows 

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Neva Pub.» Co., Ine.

1739 South Halatad Street 
Telophone CANal 8000

SLA. 60 kuopa irgi gerai 
darbuojasi, šiais, metais pikni
kai sėkmingi. Veikėjai darbu©* 
jasų kad iki ateinančio SLA. 
seimo sustiprinti ktiopą f ihan- 
siškai.

sidurG teismo ir teismus išne
ša nuosprondĮ, kad draugija 
atmokėtų žmogui už susižeidi- 
mą $1,546. DCllal to draugija 
dar gali prieiti ir prie bankro-

SubtcripUon Ratui
18.00 per year ln Canada
87.00 per year outaide of Chlcago
88.00 pat year in Chlcago 
3o per copy.

“Prakalbų pirmininkas” — 
rašo ji — “pirmutiniu kal
bėtajam perstata tūlą pro- 
testonišką ministerj, kuris 
gerai nusistatęs prieš karą 
ir fašizmą. Bet vietoje pra-

1 P1EDGE

20 m. Mld'valo, U tai), gražuole, kuri ta|>o išrinkta kara
laite Mormonų “karalijos” iškilmių, kurios {vyks Utah valsti
joje pabaigoje Šio mėnesio. Ji, kaip iš pavardes galima spręsti 
yra geltonplauke ir mOHnakfc slave.

VU labiaus Amerikos organizuotieji darbininkai 
interesuojasi tarptautinės politikos klausimais. Tai pa
sireiškė ir Amerikos Darbo Federacijos valdybos susi
rinkime, kuris šiomis dienomis įvyko Atlantic City’je. 
Susirinkimas priėmė rezoliuciją, ragindamas darbinin
kų mases protestuoti prieš Italijos pasiruošimus karui 

Darbo Federacijos viršininkai ketina kreiptis j 
prezidentą Rooseveltą ir kalbinti jį, kad jisai apsiimtų 
sutaikyti Italiją su Ethiopija trečiųjų teismo keliu. Tuo 
pačiu laiku jie griežtai pasmerkė akiplėšišką Mussoli- 
nio smarkavimą prieš Ethiopiją, kuriuo statoma į pa
vojų pasaulio taika.

šitokį organizuotųjų Amerikos darbininkų nusista
tymą reikia sveikinti. Darbo žmonėms yra labai svar
bu, kad pasaulyje viešpatautų taika; bet taika, kaip ir 
kiekvienas geras dalykas, turi būt ginama nuo priešų. 
O kas ją gintų, jeigu skaitlingiausioj! visuomenės da
lis — darbininkai — sėdėtų, rankas sunėrę?

“Jie daug kalbėjo apie lie- 
sioginį veikimų ir ginkluotus 
sukilimus, bot visuose dide
liuose istoriniuose mūšiuose 
už darbininkų klasės reika
lus — generaliniame streiko, 
kuris 1020 m. atmuša Vo
kietijos kohtr-revoliucijų, pe
reitų motų Austrijos ir Is
panijos sukilimuose — ko
munistų bevelk nebuvo ma
tyt. Tiktai tuose atsitiki
muose, kur tiesioginis veiki
mas neturėjo jokios pras
mės, komunistai dalyvavo, 
— kaip, pav. bergždi sukili
mai Vokietijoje 1921 m. ir 
1928 m. ir beprotiškas maiš
tas Ėsti joje 19Ž4 m.

“Net įr Vokietijoje, kuo
met Jie dėl socialdemokratų 
klaidų buvo įgiję daug pa
sekėjų, Jie ‘pestengė atlikti 
nieko, kas nebūtų buvę 
kenksminga darbininkų kla
sei. Tiesioginiu ir netiesiogi
niu bud u jie padėjo reakci
jai įgyti galių. Jie išmokino 
nacius demagogijos, smurto 
ir politinio cynizmo (begėdiš
kumo). Jie buvo nacių tal
kininkai atakose prieš demo
kratines įstaigas.

“Rodos, buvo galima tikė
tis, kad Trečiojo Internacio
nalo posėdžiai Maskvoje at
kreips savo dėmesj | tuos 
griuvėsius, kurie paliko jo 
kelionėje. Bet kur tau! Kon
gresas, karštų aplodismentų 
lydimas, aiškina, kad, nežiū
rint menkų klaidų — juk 
turi būti Šiek-tiek ‘leniniškos 
savikritlkos’ — komunistų 
pusėje visuomet buvo tiesa 
principe, o visi kiti princi- 
pialiai klydb^

Naujos relikvijos
To paties lapelio Nr. 32 skai

tau apie A.L.D.L.D. suvažiavi
mo reikšmę, kur viena mask- 
vinė davatkėlė rašo: “Išsikirp- 
kite rezoliucijas iš laikraščio 
ir turėkite po ranka kasdien, 
kaipo vadovėlį musų veikimu/1 
Čia dar trūksta pasakyti: kal
bėkite tas rezoliutijas prieš 
valgj ir po valgiui ir busit pa
laiminti I

Tame pačiame šiupinyje ra
šoma apie stebuklingų augimų 
literaturkos Kanadoje ir apie 
socialistų silpnėjimą. Gi iš tik
rųjų tai jokio “stebuklingo” 
augimo visai nesimato, o vien 
tik tupčiojimas vietoj. Pasaky
kit, ką gi gero jus davėte dar
bininkams? Jus visuomet ne
švariausiais budais stengėtės 
išvylioti iš darbininkų pasku
tinį centą. Tai argi tas yra dar
bininkų laimėjimas ir jūsų au
gimas ?

10,000 lietuvių Toronte?...
Sulig komunistinėmis skait-

ro fronto demonstracija 
prieš karų ir fašizmų. Jojo 
dalyvavo labai daug tikybi
nių organizacijų (ypač Juod-' 
valdžių), parapijų, na, ir ko* 
muilintai,”
Iš šito aprašymo gauni įspū

di, kad demonstracijų rengė re
liginės ir parapijų organizaci
jos, o komunistai prie Jų tik 
prisidėjo, tuo tarpu kai visi 
Žino gerai, kad komunistai bu
vo tos demonstracijos (ir pra
kalbų) bosai. Prie Jų prisidėjo 
negrų “pryčeris” Father Do
vine (tėvas dieviškasis) su sa
vo parapijonais, kurie nešioja 
plakatus su užrašais “Father 
Dovine is Ged” ir gal kai kurie 
kiti panašus “dūšių ganytojai”

Kantu su to Šarlatano “tėvo 
dieviškojo” sekta komunistai 
jau rengė gegužinę demonstra
cijų, paversdami darbininkų 
šventę | šlykščių religinio dur* 
nnvojimo burleskų.

Bet dabar komunistai jau 
pavedė “pryčeriui” ir savo mi
tingų atidaryti su malda!

Kada darbininkų organizaci
jos šluoja komunistus lauk iš 
savo tarpo, tai Jie, neturėdami 
kur pasidėti, plakasi prie tam
siausių religinių sektų ir pa
dedą tų sektų vadams mulkinti 
minias.

Ve kur nudardėjo tie hum* 
bugierial, kurie per 16 metų 
deklamavo apie “pasaulio revo
liucijų” ir kantu vergiškai gar
bino kruvinųjų Maskvos dikta-

Tenka matyti “Naujienose” 
žinių iš L.S.S. veikimo. Prisi
eina žodis, kitas tarti ir iš mu
sų kolonijos 
visai esame atsilikę.

L.S.S. 51 kuopa rengia dide
lį pikniką, kuris įvyks rugpjū
čio 18 d., E. Černiaus pavilio- 
ne, River Park. Tarp kitko ti
kimės turėti ir prakalbų. Dr- 
gė Kemešienė gal neaplenks nC 
musų.

KOMUNISTAI TIKRAI 
MELD&SI

Per laikus, kada būdavo rin
kimai J valdiškas vietas, šios 
draugijos nariai žymiai rem
davo kandidatus lenkus. Daba: 
pasirodė, kito lenktis atsimokė
jo lietuviams. — J. K.

Anglų laikraštis “The Man- 
chester Guardian”, darydamas 
nusigyvenusio kominterno dar
bų apžvalgą, pastebi, kad 
maskvinės rųšies komunizmas 
savo negarbingą karjerą pa
baigė. Sako:

“Tai, ką Karolis Marksas 
pasakė apie savo laikų de
mokratus, tinka ir musų lai
kų komunistams —- kad iŠ 
negarbingiausio pralaimėjimo 
jie išeina su (triumfo žvilgs
niais savo veiduose.

“Komunijai, iš kurių su
sideda Trečiasis Internacio
nalas, bandė užkariauti dar
bininkų unijas įvairiose Eu
ropos šalyse, bet jie mizer*

Komunistai tai jau toks gai
valas, kad bo melo nė žingsnio' 
Štai “Darbininkų žodžio” nova 
“administratorius” tavorlsčlua 
Broga rašo apie savo apsilan
kymų S.L.A. 286 kuopos susi
rinkime, kur buk tai drg. Fren- 
zolis pareiškęs, kad fašistinė 
diktatūrų yra geresnė, negu 
komunistinė, o Jokubynas tam 
pritaręs. Tai yra grynas me
las! Frenzolis ir Jokubynas nu
rodinėjo, kodėl su komunistais 
nėra galimas bendras frontas. 
Bet no vienas iš jų nesakė, 
kad fašistinė diktatūra yru ge
resnė už komunistinę. Ką 
“draugus” Broga manai tokia 
melagyste atsiekti, ar bendrų 
frontų?

linėmis (kibios taip teisingos, 
kaip žydo bezmčnas) atrodo, 
kad. Toronto yra nemažiaus lie
tuvių, kaip 10,000. Netikite, 
tai pavartykite Toronto komu
nistų pranešimus apie prisira
šymų narių j jų organizaci
jas, o tuomet 'pamatysit, kad 
ši skaitlinė dar permaža. Pas 
juos kiekviename liloraturkos 
susirinkime desčtkai narių į- 
stoja. Matot koks blofas!

Jungtinių Valstijų kongrese eina atkakli kova dėl 
mokesčių. Roosevelto administracija pasiūlė kongresui 
žymiai pakelti mokesčius stambiomsioms pajamoms. 
Prieš šitą sumanymą spaudoje kilo didelis triukšmas, 
Rooseveltas, girdi, norįs lupti kailį turtingiemsiems. Ji
sai sugriausiąs stambiąsias pramones, atimsiąs turtin
giems žmonėms norą daryti biznį,, užtrauksiąs naują 
nedarbo bangą darbininkams.

Tie argumentai paveikė senato komisiją, kuri 
svarsto mokesčių įstatymo projektą, ir ji nutarė apdėti 
mokesčiais ne tik milionierių pajamas, bet ir neturtin
gųjų žmonių uždarbius, pradedant nuo $800 per metus. 
Bet šitas senatorių nutarimas taip pat iššaukė daug 
protestų. Jį ėmė atakuoti tie, kurie nori apginti 
“lupimo” beturčius. Rezultate, senato komisija vėl grį
žo prie Roosevelto sumanymo.

Šitaip ta kova dėl mokesčių dar gali užsitęsti ke
lias savaites. Ji svarbi žmonėms, nes ji liečia kiekvieno 
žmogaus kišenių. Bet nereikia įsivaizduoti, kad, jeigu 
Roosevelto sumanymas praeis, tai darbo žmonės bus 
paliuosuoti nuo mokesčių. Jeigu nebus imami mokesčiai 
nuo uždarbių (pajamų) tiesioginiu budu, tai mokesčiai 
iš neturtingų žmonių bus paimti kitokiais keliais. Jau 
dabar valstijose yra įvesta “sales taxes”, kuriuos žmo
nės sumoka, kasdien pirkdami reikalingus gyvenimui 
daiktus. Federalinė valdžia ima mokesčius nuo gazolio 
no. O kiek mokesčių ji iškolektuoja iš žmonių muitais?

Yra šimtai būdų, kuriais valdžia gali ištraukti pi
nigą žmogui iš kišeniaus. Daugelis tų būdų yra toki, 
kad žmogus nė nejunta, jogei jisai valdžiai moka mo
kestį.

Bendrai imant, paslėpti arba netiesioginiai mokes
čiai yra blogesnis dalykas, negu tiesioginiai, atviri mo
kesčiai. Todėl labai abejotina, ar tas Roosevelto suma
nymas takšnoti tiktai turtuplių pajamas yra toks jau 
geras masėms. Masės, galų gale, vistiek bus “nusokin-

Naujlenoa eina kaadian, iiskiriant 
irekmadienlua, Laldlia Naujienų Don- 
drovt, 1789 S. Halitod SU Chicago, 
JJJ. Telefonas Canal 8800.

Vienas iš Winnipcgo buvęs 
atstovu literaturkos suvažiavi
me rašo, kad “Keleivyje” ir 
“Naujienose” jis nerandąs ap
švietus, ir jis. Šluos laikruš- 
čiUs; skaitąs tik iš nuobodu-

“Gal bUt, • kad Europos 
ateitis priims kokią nors ko- 
mUnizirio formą, bet kad tai 
nebus Trečiojo Internaciona
lo komunizmo rųšis, tai gė
riau užtikrinį pats šitas In
ternacionalas i ir jo kongre
sai MaskVojėi negu galėtų 
užtikrinti Hitleris arba Mus- 
solini.”
Jeigu dabartinis kominterno 

kongresas, palaidojęs visus 
bolešvikiško komunizmo prin
cipus, nestengs 'užkasti į žemę 
patį kominterną, tai paliks 
dvokiantis lavonas, nuo kurio 
trauksis visi žmonės, kurie tu
ri normalę uoslę.

Neseniai buvo spaudoje mi
nėta, kad savo protesto mitin
gą “prieš karą ir fašizmą” 
New Yorko komunistai pradėjo 
su malda. “Laisvė” šitą faktą 
patvirtina.

mo.
Tai paprastas fanatiškos da

vatkos kliedėjimas. Matyt, jum 
rezoliucijas bekalbant prieš Iii Po valgia protelis su- 

simaišė. Patarčiau ant greitų
jų “Varpelį” išsirašyti. Ten ir 
"apšvietos” prisisemsi ir taip
gi kliedėjimai praeis. Tik ne- 
sivėlink, «es kitaip gali - būt 
prastai.

Septintasis “trečiojo” arba 
comunistų internacionalo kon
gresas, kuris dabar posedžiau- 
.a už užrakintų durų Maskvos 
Cremliuje, liudija, kad Ši tarp

tautine bolševikiškų sąmoksli- 
rinką organizacija yra visiš
kai nusigyvenusi idėjiniai ir 
moraliniai. Kominterno kongre
sas ne tik jau nebešaukia pa
saulio proletariato “nuversti” 
buržuazijos viešpathvimiį, bet 
liepia komunistų partijų na
riams stoti j buržuazines, fa
šistines ir religines organizaci
jas ir jose “kovoti” už darbi
ninkų reikalus!

Jeigu komunistai turi dėtis 
prie fašistų ir parapijonų, tai 
kam tuomet reikia atskiros 
komunistų partijos? Ar tam, 
kad ji slaptai diriguotų kon- 
spiratoriams, kurie eis į tas 
organizacijas ir jose knisis, 
stengdamiesi jas suardyti? Bet 
tai yra vaikiškas sumanymas.

Kominterno kongresas palai
dojo “šventąją” Lenino dogmą, 
kad “buržuazinė demokratija” 
tai tik darbininkų mulkirtimo 
priemonė, ir nutarė, kad komu
nistai privalo ginti iki paskuti- 
nosios net “buržuazinės demo
kratijos likučius”, Ginti net su 
ginklu rankose! Kitaip sakant, 
eiti į karą ir gintį “buržuazinę 
tėvynę”!

Liepdamas komunistams da
lyvauti kare ir ginti “buržua
zinės demokratijos likučius”, 
dabartinis kominterno kongre
sas tuo patim palaidojo ir Le
nino “mokslą” apie “social- 
patriotizmą”, kuriuo pasire
miant bolševikai pasaulio karo 
metu suskaldė socialistų parti
jas Europoje, o paskui suskal
dė ir patį socialistų internacio-

Tai taip rašo 
Kanados atstovas J viso pa
saulio lietuvių kongresą.

Tai tu prakeikta buržuzė ne
leidžiu tokio “garbingo” žmo
gaus, musų atstovo, nč j vi
dų, tarytum ant šiderstvos ant 
viršaus autobuso jĮ užtupde. 
Argi ne pikta?

Bet gul būt, kud nedaug kas. 
Žino, iš ko padarytas autobu
sas... Tai musų atstovas suvo 
Užrašuose pasakė tą “paslap
tį” visiems ir be mikčiojimu, 
nagi: “Plienas, gurnus, benzi
nas, vienu žodžiu, medžiaga 
paimta per darbininkų sunkų 
darbą iŠ žemės vidurių”. Pir
mą kartą tenka iš “draugo” 
atstovo sužinoti, kad yra že
moje kokie tai “viduriai”, ku
rie gumą gamina. Tai ką reiš
kia studijuoti Lenino raštus! 
Tuojau žmogus viską žino ir 
dar kitam paslaptis išduoda.

— Jakus.

60 kuopos narys J. Lapin
skas užsiima rašinėjimu pole
mikos ^‘Tėvynėj Reikia pasa
kyti, kad jis dažnai prasilen
kia su faktais. Nariai gi, pa
matę “Tėvynėj” jo nelemtą ir 
nepamatuotą kritiką, vien pa
sipiktina.
Girtas už sužeidimą laimėjo

$1,546 iš draugijos \
Nemalonus įvykis pas mus 

pasitaikė švento Jurgio drau
gijai. ši draugija buvo netur
tinga. Tačiau, kai prohibicija 
tapo panaikinta ir svaiginan
tys gėrimai sugrįžo atgal, ji 
buvo sustiprėjusi.

Bet jos nelaimei vienas žmo
gus (lenką kilmės), įsitraukęs, 
gerai nusilaužė ranką pulda
mas draugijos svetainė laip
tais. Jo byla prieš draugiją at-

UlMkymo kataSt
Chlcagojo — paltui

Metanui -------- --------------
Puael motų 
Trima mCnotlanii 
Dviem mlneaiama 
Vienam mėnesiui BMeeetMeeM

Chicagoį per iineMotoJua:
Viena kopija _____ _______
Savaitei________ ———
Mėnesiui

Suvienytose Valstijos^ ne Chlcagoh 
paltai

Metanui OMMieeOMMNMOeMMH

Pusei motų --------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lletavon ir kitur nlslenluose 
(Atpiginta)

Metams  .........................  88.00
Pusei metų 4.00
Trima mėnesiams •OeMOOOMMMOOOe a.oo 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

Atstovas ant buso
“štai ir 12 valanda. Jau aš 

sėdžiu ant didelio ir moder
niško autobuso, kuris nuveš j 
Buffalo

Pastebėlės iš 
Toronto

protestanišką maldą prieš 
karą ir fašizmą.”
Taigi išeina, kad mitingas 

buvo pradėtas su malda, bet 
malda buvo sukalbėta netikė
tai — vietoje prakalbos. Bet 
tai humbugas, nes komunistai 
vedė tvarką mitinge ir jie ne
būtą pirmiausia iššaukę kuni
gą su malda, jeigu nebūtą no
rėję.

Iš viso tą mitingą komunis
tą organas aprašo taip, kad 
tartum komunistai jame nieko 
nereiškė, — nors tai buvo ko
munistą suorganizuotas, ją iš
reklamuotas ir ją pilnai kon
troliuojamas mitingas. Bimbos 
organas rašo:

“Andai New Yorke (rugp.
3 d.) įvyko milžiniška bend-

*«s^

• * it ■



p-nia. Marjorie VVilson, 4905 N. 
Hcrniitagc avė., kirto į kitą 
mašiną, l|urią< vairavo M. J. 
Clark. 'Atsimušęs į kitą karą 
p-nios VVilson vairuojamas 
automobilis pasuko į šalygat- 
vį ir sųžęidė keturi us stovėju
sius čia žmones. Be to, su
žeisti ir du šių automobilių 
paražieriai.

kius parašus ar užkabinėti 
kompanijos samdinius, kurie 
dirba.
Dėl kalinio pabėgimo 

neteko darbo

Smūgis streikininkams

Neseniai iš Joliet kalėjimo 
pabėgo Henry J. Fernekes. 
Dabar, ryšy su tuo pabėgimu, 
paleistas iš darbo Chauncey 
D. Robinsųn, Joliet kalęjimo 
darbų superintendentas. Ro- 
hinson buvo kalėjimo samdi
nys 23 metus. • • • • »

Mokam dividendą 
kas 6 mėnesiai. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%.

nariams reikia eiti per tam 
tikrą egzaminą, kad juos at
gal priimtų. Ir tą nariai tik 
pastebėjo iš organo Tėvynės, 
kuomet vięnps kuopos tįilpo re
zoliucija prieš Pildomąją Ta
rybą. Jeigu ne ta rezoliucija, 
tai ir po šiai dienai nekurie 
nariai nebūtų žinoję, lęad re^~ 
kia eiti per tam tikrą koštu
vą, kad* juos atgal, priimtų i 
Susivienijįpnąhl,rl. .' . .

Iš kur nariai, gali sužinot?, 
jei kuopoje beveik tik pirmį- 
ninkas turi konstitųęiją. Argi 
pirmininkas gali nariams vis
ką išaiškinti kas rašoma kon
stitucijoje ?• Nežinau4, ar taip 
mažai tų konstitucijų yra įr 
Centre. Visgi negerai, kad kuo
pos nariai nęturi konstitucijoj

— Korespondentas.

43 St., nariais priimami vyrai ir mę- 
terys nup 15 iki 45, nietij amžiaus, 
dėl įsirašymo galinąa. kreiptis pas fi
nansų rašt.' Wąlter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

2539 W. 46 PI., A. Ramašauskiepe 
fin. pagelb., 1218 Independenęe 
BĮ., Franęišk.a Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 

, Arlauskas, J, ’Pukįpskas kasąs 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nędėldieni 1 vai. po piet 
'Hollywooa Inn svetainėj, Ž417 West 
'43 Street. '

Febe ral Savinos
AND (LOAN <ASiOClĄTlON 

OFCHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonai*; CANĄL 167.9.
JUSTĮN MACKIEWipiL Prezidentas..

LIETUVIU RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUUQ valdyba 1935 mr: 
Ant. Walskią pirm., 3341 Ęver- 
greėn Avė., tel; Belniont 7b78;

Claiborn Avę.; Mykolas Chepul, 
. užrašų raštj 8327 LeMoyne St.;

Antanas Bųtvitis, kasos globė
jas, 1'825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemąc 
Avė; Bąąę Bąli ipanedžeris Bruno 
Rogėr. r 
Susirinkimai, j atsįbuna kas pirma 

ketverga, 2038 North Avė., kliul}- 
houzėi. 8: vai. vakare, 
----------------- . ‘
HUMBOLDT BARK UETUVIŲ PO- 

■ LIT1KOS < KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton''Vaiskia piną., 3341- 
Evergreefl <Avė;, tej. Belmon£ 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 

( top. Lungevipz, nut. rašt., 181'4 
Wabansia Avė., tėl. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Žibius, kasięrius, Tam Kubi
lius, maršalka.:

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO, valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskąs, pirm., 233 Sp. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Monroe St.; 
M. Mėdabrtskas, nut rašt., 233 
So. Central Avė.;. Chas. Katalą, 
fin. rašt, 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziųpaą, ižd.. 3508. Gundersin Avę.. 
Bervvyn, III.; V. Mąnikap, D. Bra; 
žas ir M. Davidonfs — iždo glo
bėjai; Dr. A. Dąvidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nedėldienį — Lawler Hali, 3929 
W. Madison St, 1 vai. po pietų,

LIETUVIŲ ŽAGARIE6IŲ KLIUBO 
‘ valdyba 1935 metams: P. Arlaus

kas Pirm., 656 Beldėn Avė., A. Ję- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
Cabfprpią Ave„ John Pukinskas 
nut. rašt, 7125 S. Washtėnaw 
Avė., M- Meravičienė fin. rašt.'

Ant. Walski$ pirm., . 
greėn Avė., tel. Belniont

LI^UVIŲ PILIEČIŲ BRObYĘfiS. 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Avė., Tel. 

, Rądęliffe(J939p; K. Laucius vicę- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė,;. 
M. Batutis, nut. rašt., 2U27 Gladyš 
Avė.. Tel. Van Būren 7361; Ė

. Viršiląs finąąsų rašt., 8415 ’Sd. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž-

’ dininkaš, 4804 So. Laflin St.; Ę. 
Viršiląs kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutąs. ir K.

1 Batutis iždo globėjai; JI Garbužas 
: jąaršąįka.

p- t“*! —A

nęt

T.

Nužiūri apgavyste

West Pulhnan

teismo teisėjas 
davė indžionkše- 
prieš grabų dir- 
Grabų dirbimo 

2125 W. Rice st.,

Mįesto tapyboj, šįųo. laiku 
tarp kitko svarstoma įdėjimas 
vandens mytęrių riapiuęse 
tam tikrose miesto dalyse.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
! KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
, Jonas Bijankas, pirm.. 984 W- 
' Marąuette Road, Walter Lekią, 

pirm, pagelb., Adolph -Kaulakis, 
nut. rašt 8842, S. Unįoą Avį,

Gerkit ir Reikalaukit

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelbiU mušt skaitytojams su-

4

THE BRIDGJBPORT ROOEING CO.

LIGONINES 
HOSPITALS

daiktu, Intais* it reikmenų. Jeigu ik telpanti, čia skelbim* ne- 
ęalite susirasti ko jiežkot, pakaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėju. Čia jųa gausite informaciją jeigu tik

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsilai išimami <49 fiA

1 vaikams  ----------- ’Ufr.UU

*45.00 
LM 5.00 

*1.00

Superior 
David vakar 
ną, atkreiptą 
bėjų uniją, 
šapoj adresu
kuri priklauso Merit kompa
nijai, darbininkai išėjo į steri- 
ką rugpiučio J d. Vakar duo
tas teisėjo David indžionkše- 
nas draudžia strcikięriams 
pikietuoti dirbtuvę daugiau 
kaip penkiems kartu . Drau
džiama taipgi nešioti bent ko-

Gaudys gemblęrius 
ežere

Cbięagos tyojięininlęai ir Mį- 
chigan ežero pakrantes sargy
ba buvo sudarę planus kaip 
vakar popiet padaryti kratas 
dviejuose laivuose, • kurie lai
kosi porą mylių nuo kranto ir 
kuriuose eina gembleriavimps.

Visose Alinėse 
MutualTrijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos, 

Degtinis

Svarsto klausimą įdėji
mo vandens mytęrių

Ne vienas ir iš lietuvių tur 
būt pastebėjo laikraščiuose ži
nią, kad koks ten ęhemikas 
Willard Kalifornijoj rengiasi 
sušaldyti žmogų ir vėl jį at
gaivinti. Dabar Dr. Fishbein, 
Amerikos Medikaįės Ąsoęiaci- 
jos žurnalo redaktorius, įspėja 
p. Willardą liautis blięfavus, 
ba girdi Willardo neva ekspe
rimentai yra aiški apgavystė.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO BASELPOS 

Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ją- 
kavičią, pirai,, 2Q38 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 Sp, 
Ashland Avė.; S. Nąrkis nut. rašt. 
4353 S. Ta)man Avė,; W'. Sharka 
fin. rašt., 4635 S; Washtenaw Avė.; 
H, Chapųtė kpnt .rašt., 4403 S. 
A.lbany Avė.; B. Rudgalviutė, 
5Š32 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnįs kaperius, 3838 So. 
Kedzie Avė,; J. zuris teisių pata
rėjas, '4624 S. Francisco Avę.; 
Dr. T. Duądulis gydytojas, 4157 
Archer Avė,; J. Bendokaitis ko
respondentas. 3116 S. Halsted S t. 
Kliubo susirinkimai atsibuna lęož- 

na, menesi kas pirma sekmadieni: 
12 vai. d. Juškps svetainėj, 241,7 W.

Mutual LiduorCo
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0803

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY
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Mrs, Mary James, trijų sa
vaičių nuotaka, kuri paslaptin
gai prigėrė žuvų kūdroj jų na
me Los Angeles. Kvočiamas 
jos vyras Robęrt S. James, 
grožio saliono savininkas, ku
rtę jau trečia žmona mirė prie 
tiek pat paslaptingų aplinky
bių.

Praeitą sekmadienį Bimbos 
svetainėje įyyko S.L.Ą. 55 kum
pos paprastas susirinkimas. 
Narių atsilankė nedaug, tifrbųt 
iš' priežasties šilumos.

Tebeserga Stalnionįs, kuris 
buvo susižeidęs auto nelaimė? 
j e. Ligoninėje ligonip buvo nu
imta paveikslas, lankytojui te? 
kę šis paveikslas matyti, ja
me buvo matoma, kaip ligonių 
galva yra sužeista. Nors ne? 
kritiškoje padėtyje ligonis yrat 
bet daktaras jam pataria eiti 
ant operacijos, Linkėtina ligoį 
niui pasveikti,

Suspenduotu narių kuopoję 
nėra. Bęt nplęurie nayiąj nusi
stebėjo, kad suspenduotiems

KA^LMI’ĘRAS JACKŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 11 diena, 1:30 valan
da po piet 1935 m., sulaukės 
pusės amžiaus, ginies Ramyga
los Apskr. ir parap., Jutainių 
kaime. ’

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Paliko dideliame nubudime 

dukteri Ona Stravinskiene, žen-
. ta Juozapa. 2 anuku ir daug. 
. gitu giminių, b Lietuvoje mo

terį Anastazija. 2 dukteris Ve
ronika Pręidiene. K,atarina Se- 
reikiene ir jų Šeimynas.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica Avė. '

Laidotuvės ivyks pętnyčioje, 
rugpiučio 16 dieną. 8:00 vąl, 
rytp iš koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia, gurioje ąfe 
sibus gedulingos pamaldus už 
včUbnio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Jaškuno 
giminės, draugai ir pažystapp 
ęsat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patamavima ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefonas

JURGIS BACELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 12 diena, 8:30 valan- 
. da ryto 1935 m.» sulaukės 36 
• mėtų arnžiauš, ginies Vilniaus 

rėd,, Švenčionių apskr., žydelių 
kaiipe, Palūšės parap,

Amerikoj išgyveno 22 metu. 
. • Paliko dideliame nubudime 
mylima moterį Marcele, 2 duk
teris Helen 11 metų ir Bemice 
9, niętų ir, giminės, o Lietuvoj 
paliko tėvelius, broli ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 
2543 W. 45 St. Tel. Lafayette 
4595.

Laidętuvėmis rūpinasi drau
gas Kazimieras Dauskardas.

Laidotuvės ivyks ketverge 
rugpjūčio 15 diena, 2 vai. po 

? piet iŠ namu i Tautiškas ką- 
uines. ' '

Visi a, a. Jurgio Bacelis gi
minės. draugai ir pažystami 
ęsat nuoširdžiai ,kviečiami Jda-;

' lyvauti Haidotuvėsq\ir^ suteikti l 
jam paskutini patamavima ir 
atsisveikinimą,

- ' Nubudę liekame. *
Mpteris. Dukterys,

Patarna^ja^laidotuviu direk*
J. F. Eudeikis, Telefp-

ANTANAS MAŽUTIS
Persikyrė su šiuo pasauliu 

r rugpiučio 12 diena, 1:03 va- 
' landa po piet 1935 m., sulau

kės pusės amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Upinos parap.. 

r* Papilės kaime.
Paliko djdeljame nubudimo 

moterį "Barbora po tėvais Bud- 
j ginąitę, ąunų Julijona, marti 

Alena, dvi dukteris, Mapjopa 
Adams, žentą Jurgi ir dukterį 
Josephine ir giminės, o Lietu
voj ses.ęri Jozefą Vilušienė ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4336* S. Artesiąn Avė., Tel. 

t Lafayette 9419 .
Ląidotuvęs ivyks subatoj, 

* rugpiučio 17 diena, 8:00 vai. 
ryto iš namu i Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gėdų? 
lingęs paųiakloę už velionio 
siela, o iš tan bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. H. Antano Mažučio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuo$irdž»ąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

■ jam paskutini patarnayim^ ir 
jt tfutyvĄildnima,

N.ubude liekamą.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Marjj, žentas, ir Giminės.

Patarnaują laidotuvių direk 
torius S. P. Mažeika. Teląfo- 
nas '' '

Akušerija na
muose' —.------

Medikais egzami- 
' nacija.

DŲUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S, Kedzie Avė. *

r

Čia 
susirasit 
ko

STOGAI 
ROOĘING

jums reikia

J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dešimtį lietuvių 
džianitorių išmetė iš 
unijos ir pavarė iš 

darbo
Pernai nemažai garsinoat 

spaudoj ir mitinguose opozici
ja džianitorių unijos viršinin
kams, kuriai vadovavo komu
nistai ir kurios pirmose eilė
se buvo keletas lietuvių. Opo
zicijos tikslas buvo pašalinti 
esamus unijos viršininkus, o 
jų vietoms išrinkti kitus. Ko
va nuėjo taip toli, kad opozi
cija iškėlė viršininkams bylą 
teisme.

Neseniai “Naujienose” buvo 
pranešta, kad opozicijos byla 
tapo išmesta iš teismo. Reiš
kia, ji pralaimėjo. Dabar gi ten
ka pranešti kitą žinią. Dešimt 
ar dvylika lietuvių džianito
rių, kurie pasižymėjo ypatingu 
veiklumu šioj kovoj prieš uni
jos viršininkus, neseniai tapo 
išmesti iš unijos ir pavaryti 
iš darbo. Išmestųjų tarpe yra 
žinomas Northsidės lietuviams 
komunistas Post (Pečiukas) ir 
lietuvių opozicijos lyderis Šim
kus.

Kaip girdėti, šimkv/s nusi
pirkęs alinę. Gerai dar, kad 
žmogus mokėjo susidėti pini
gų, bevadovaudamas “eiliniems 
nariams”. Sunkesnė esanti Po
sto padėtis. Jis, kaip džianito- 
riai kalba, nežinąs ką daryt1’. 
Iš kitų aštuonių nukentėjusių

...................  ■T" ------------
su tais džianitoriais, jeigu jus 
bylą prakišite?

šiandie jau matome, kas at
sitiko. — X. 

Simano Dau k a n t o 
Federal Savings and 
Loan Ass’n atidarė 

naują ofisą
Simono Daukanto Fcderalė 

Taupymo Bendrovė, viena iš 
seniausių lietuviškų spulkų 
Chicagoje, išlaikė depresijos 
bangas ir, ne tik gavo federa- 
lį čartčrį, bet dar fcderalė val
džia yra sudėjusi čia $100,000 
teikimui paskolų namams.

šios spulkos biznis tiek plė
tojasi, kad valdyba nutarė per
kelti savo ofisą į 22-rą gatvę, 
prieš pat Metropolitan State 
banką, adresu 2202 W. Cer- 
mak Road.

Atidarymas 10-/o rugpiučio
Simano Daukanto Fcderalė 

Spulka turėjo iškilmingą ati
darymą savo naujos raštines 
šeštadienį, 10-tą d. rugpiučio 
š. m.

Galima pasakyti, kad tai 
puiki spulkos raštinė, kokių 
reikia paieškoti ne tik Chica- 
goje, bet ir kituose Amerikos 
miestuose, net ir tarpe svetim
taučių. Visi raštinės rėmai 
sustatyti iš balto kaip krišto
las marmuro, ir tik prie pat 
grindų ir po langais marmu
ras juodas, kaip juoda katė.

Rllk infn ic Irvinflzii Vnrinc

tas J. Kuchinskas, auditorius 
J. P. Varkala, vice-preziden- 
tas J. P. Ewald, Lygos iždinin
kas Jonas Kazanauskas.

Atstovai atsilankė iš šių 
spulkų: D. L. K, Keistučio, 
Lithuanian Homestead Sav
ings and Loan Association, 
Dariaus and Girėnas Building 
and Loan Association, Stand-, 
ard Feneral Savings ant Loan 
Associatino, Halsted Building 
and Savings Association, 
South West Side Building and 
Loan Association.

Tarpe lankytojų net buvo 
atstovai iš Polish American
Building and Loan Associa
tion.

Ben. Kazanauskas bendro
vės raštininkas pareiškė re
porteriui, kad visi nariai, ku
rie pradės taupymo sąskaitas 
tuojau po atidarymo, gaus tas 
pačios dovanas, kokias gavo 
svečiai atidarymo dienoje, ko
lei jų išteks.

Linkime šiai spulkai kuo- 
geriausios kloties ir pasiseki
mo nhujoje vietoje.

— Reporteris.

Iš Teisybės Mylėto
jų Dr-tės Pastogės

Susirinkimas.

Rugpiučio 11-tą d. įvyko Tei
sybės Mylėtojų Draugystes su
sirinkimas Lietuvių AuditorK 
joj. Nors diena buvo karšta, 
vistiek nariai-ės skaitlingai su
sirinko ir atydžiai svarstė Dr- 
tės reikalus.

NAUJIENOS, @Įcągo, III.
I

Šį Vakarą Dainuos 
‘‘Naujienų” Radio 

Programe

Helena Vespendera'itč
šį vakarą cincagiečial lietu

viai ir vėl turės malonumo 
pasiklausyti dainuojant p-lčs 
Helenos Vespendcraitčs. Ji 
turi parinkusi šiam vakarui 
gražių lietuviškų dainelių.

“Naujienų” radio programas 
prasidės 9 valandą vakare iš 
stoties WSBC., 1210 kilocycles.

Taipgi girdėsime tolimesnę 
eigą Gabalų šeimynos gyveni
mo.

Kaip tik ateiš 9 valandą va
karo, atsukite savo radio ir 
pasiklausykite šio gražaus 
“Naujienų” radio prograino.

Naujos Valdybos 

♦ veneiją; B. R. Pietkiewicz ir 
A. M. Macarus.

Visi Legiono nariai nevduo- 
kite ateiti ir su savim svečių 
atsiveskite. Vakaras atsibus
su visokiais pamarginimais, 
bus Šokiai ir pasilinksminimai. 
Taip nariai, taip ir jųz svečiai 
galės smagiai laiką praleisti.

— Komitetas,

RADIO
ORO BANGOMIS BUDRIKO 

PROGRAMAS

Pereitų sekmadienį vėl teko 
gerčtis puikiomis dainomis ir 
šaunia muzika nuo 6 iki 5:30 
po pietų iš WAAF stoties, ku
ri aiškiausiai yra 'girdžiamu 
net virš 100 mylių nuo Chica-
gos. Kam nėra malonu išgir
sti dailias Kipro Petrausko, Ba
bravičiaus ir kitų žymių dai
nininkų? Jų gyvas balsas daž
nai yra transliuojamas Budri- 
ko radio programose. Prie* to 
reikia dar pastebėti, kad ki
tas Budrikę krautuvės radio 
programas būna kiekvieną ket
vergę nuo 8 iki 8:45 vakare 
iš WHFC zstoties su ypatingai 
įvairiomis dainomis, muzika ir 
naudingais pranešimais.

— Draugas.

8:30 iš
Ryto

Roseland
Ateinantį penktadienį, rug

piučio 16 d., 7:80 vakare, Dar
bininkų svet., 10418 Michigan 
Avenue, įvyks Kliubų ir Drai^ 
gijų Susivienijimo paprastas 
susirinkimas, šis susirinkimas 
bus svarbus, jame bus rapor
tas apie suvienijimą visų vie
tinių draugijų; beto, bus kito
kių raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji ir seni ne
baigti reikalai. Visi nariai, na
res būtinai atsilankykite.

— Sekretorius.

PRANEŠIMAI
Draugijų Atydai

Visos draugijos, kliubai, ra
teliai, kuopos renįia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi į Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodčl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelšs pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

ChlpAirna IJaIiivIh MMiiarHniA II

Trečiadienis, rugp. 14, 1935

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
rius, visokio didžio su Coli Boksais ir 
sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išinokSjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHE1M & SONS. Store Fixtures. 
1900 S. State St. CALumet 5269.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ ar kas pagavo Bos
ton Bull šunį Bridgeporte apie 34 
ir Emerald — rudas su baltu snu
kiu ir kaklu. — Kas pamatys. Atly
ginimas, prašome pranešti. 3423 S. 
Emerald Avė. Yards 2737.

• i ■ i i : u ...i i.—

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio i tavern arba 
visu parduosiu. Kambariai prie 
vietos. Renda nebrangi, lysas ant 
ilgai, kampinis namas, geritam par
davimui. Vienai moterei per sunku.

959 W. 71st St.. 
prie Morgan St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA senyvo vyro darbui ant 
farmos. Turi mokėti milžti karves. 
Chas. Petrulis. 946 W. 31 PI.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos abclnam namu 
darbui. Turi būt patyrusi. Gyve
nimas vietoje. Atsišauki! tarpe 10 
ir 6 v. v. Rockwell 8135.

—O—

REIKALINGA mergina arba ne
sena moteris, mokanti anglu kalbą, 
dirbti i taverna.
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