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ItalasPabegoišTautųSajungosTarybosPosčdžio
No. 210

Įsižeidė dėl smer 
kimo fašizmo

Bet dėl tokio Italijos delegato pasielgimo 
jaučiasi įžeista ir tautų sąjunga

GENE VA, rūgs. 5.—Pareikšdamas, kad Italijos delegato iš
ėjimas iš tautų sąjungos tarybos posėdžio yra įžeidimas pačios 
tautų sąjungos, premieras Lavai skubiai sušaukė visus tarybos 
narius į savo kambariuos hotely pasitarti dėl kritiškos padėties, 
kuri susidarė dėl keisto Italijos delegato pasielgimo.

Sąjungos rateliuose labai rimtai žiūrimą į šį krizį.

ITALIJOS DELEGATAS PA
BĖGO Iš POSĖDŽIO

ka4

Lakūno F. Vaitkaus 
Pareiškimas

Darbininkai irų 
svarstys kaip sulai 
kyti Italijos karą

i|į Gal 1,000 žmonių
žuvo Floridoj

5

GENEVA, rugp. 5. — Triu- 
kšmingame tautų sąjungos ta
rybos posėdyje, iš kurio išėjo 
įdūkęs Italijos atstovas, Ethio- 
pia pareikalavo, kad tautų są
junga sustabdytų Italijos ka
rinius prisiruošimus ir tuoj auš 
pradėtų arbitraciją išsprendimui 
Italijos ir Abisinijos kivirčo.

Italijos delegatas Guido Roc- 
co, kuris dalyvavo posėdyje 
vieton barono Aloisi, pabėgo iŠ 
posėdžio laike kalbos Abisinijos 
atstovo prof. Gaston J 
Francijos^ kuris “aštriai 
j Italijos užmetimus Jprif
senybes, vergiją ir necivilizuo
tus papročius Abisinijoj, neš 
esą padaro Abisiniją netinkan
čia būti tatftų sąjungos nariii 
(nors pati Italija ir rekomen
davo Abisiniją priimti tautų 
sąjungon).

Prof. Jeze atsakydamas Ita
lijai tarp kitko pasakė:

“Kas nori prigirdyti savo šu
nį sako, kad jis yra pasiutęs- 
Ethiopia atsisako pavesti savb 
žmones fašistinei valdžiai, kuri 
auklėja savo vaikuose meilę ka
ro ir neapykantą artimojo”.

To buvo perdaug Italijos de- 
legatui. Rocco iš pykčio parau
do ir skubiai išėjo iš posėdžio.

Italijos delegacija dabar aiš» 
kinasi, kad tuo Italija'dar ne
pasitraukė iš tautų sąjungos, 
tik atsisakė klausyti Ethiopia 
delegato “įžeidimą”. Aloisi gi 
posėdyje nedaylvavo todėl, kad 
jis atsisako dalyvauti bet ko* 
kiame posėdyje, kuriame daly 
vaus ir Ethiopia atstovai.

Aloisi paprašė atidėti tarybos 
posėdį iki jis galės pasitarti 
telefonu su pačiu

Litvinov kalba
šiame posėdyje

Rusijos užsienio, reikalų komi
saras Litvinov. Jis irgi ragi
no tautų sąjunpgą veikti, kad 
neprileisti karo. O kad karo 
pavojus yra, tai to nenuginčija 
Italija, ji dagi patvirtina.

Gal karo ir bus išvengta

Daugelis tikisi, kad tautų są
jungai gal ir pasiseks nepri*

leisti Italijos ir Abisinijos 
ro.

Tai sprendžiama iš to, kad 
ir Italija darosi kiek nuolaides* 
nė ir paskutinėmis dienomis jau 
nebegrumojo karu. Manoma, 
kad ją paveikė Anglijos stip
rinimas karo laivyno Vidurže
mio juroje.

Francija irgi pradeda linkti 
prie Anglijos. Lavalį prie te 
spiria radikalai, o ir pats La
vai pradeda mtyti, kd jis per
daug toli nuėjo nusileisdamas 
Italijai. Jis užmezgė su Ita
lija sąjungą, bet ta sąjunga pri
klauso no susitarimo su Jugo
slavija. Tečiaus ikišiob Italija 
nieko nedayė„ suritąpmui ; su 
Jugoslavija, nors bando pilnai 
pasinaudoti iš susitarimo su 
Francija.

Paveikė ir arbitracijos komi
sijos nuosprendis dėl Ualual su
sirėmimo. Ta komisija išnešė 
labai “gudrų” nuosprendį, pa
teisindama abi puses. Reiškia, 
buvo susirėmimas, yra užmuš
tų, bet nėra kaltininkų.

Manoma, kad Italija kiek į- 
manydama triukšmaus ir ban
dys kuodaugiausia išsiderėti. 
Gavusi kiek galima daugiausia, 
ji tuo ir pasitenkins.

Anglijai gi rupi ne tik ap
ginti Abisiniją, kiek neprileisti 
karo. Todėl ji labai džiaugia
si, kad amerikiečiai atsisakė 
nuo išgautųjų Abisinijoj alie
jaus koncesijų, kas pašaliną 
dar vieną kivirčo priežastį.

Cigaru ir alumi at
šventė 104 m. 

gimtadienį

Mtfssolini.
už taiką

kalbėjo ii

OMAHA, Neb., rūgs. 
“Granny” Mrs. Conelia 
herford stipriu cigaru ir stik
lu alaus atšventė savo 104 me
tų gimtadienį. Ji rūkanti pyp
kę jau 95 metai, bet kartais 
Užsirūkanti ir cigarą, jei jis 
yra tikrai geras. Mėgsta ger
ti ir alų “kada gauna”. Ji yra 
sveika ir stipri, mėgsta juo
kauti ir tikisi sulaukti dar vje- 
no gimtadienio, bet nesibaido 
ir mirties. <

5.
Weat-

OREItat

Chicagai ir apielinkei federa? 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: >

Giedra; nedidelė permainą 
temperatūroje.

Saulė teka .6:19, leidžiasi 
7:18.

Pasidalins turtu
PEORIA, UI., rūgs. 5. — 

Frank Orr iš Rųshvillė, tris 
sykius btfvęs Brpwn kauntes 
Circuit teismo klerku, ruošiasi 
pasidalinti savo turtu su savo 
giminėmis ateinanti sekmadienį, 
kada jis švęs 80 metų gimta
dienį. Jis neturi savo vaikų* 
tad turtą išdalins giminėms. 
Jis jau turi parašęs 40 čekių 
po $1,000, kurie teks jo arti- 
miausiems giminėms.

NEW YORK, rugsėjo m. 4 d. — kadangi rugpiu- 
čio mėnesiui praėjus visokį gandai ėmė plisti labiau, ne
gu per kelias paskutines savaites, tai lakūnas Feliksas 
Vaitkus padarė pareiškimą, užtikrindamas visuomenę, 
jogei jisai anaiptol nesąs atsižadėjęs savo pasiryžimo 
skristi Lietuvon.

Jis^i be jokių rezervacijų pakartoja, kąd jisai yra 
nusistatęs atlikti tą žygį šiais metais ir visai neieško ir 
neieškos progų atidėti skridimą sekantiems metams, 
kaip įvairus gandų platintojai bando įtikinti publiką.

Leit. Vaitkus pridūrė, kad rugsėjo menesį skristi! 
nėra vėlu; pavojingų skridimų per vandenynus buvo 
atlikta net taip vėlai, kaip spalių mėnesio pabaigoje. 
Oro Biuro raportai, sako jisai, rodo, kad šį mėnesį tiki
masi geresnių orų, negu paprastai; šiemet orai šiauri
nio Atlantiko srityje buvo blogi vasarą, ir jų suvėlin
tas pagerėjimas turįs pasireikšti rugsėjo mėnesyje.

Toliaus, lakūnas sako, kad apie skridimo nevykini- 
mą šiais metais jisai niekuomet neturėjo minties gal
voje ir negalėjo turėti, nes atsisakymas nuo to suma
nymo butų pragaištingas lietuviams, kurie jį rėmė, o 
dar labiau — jam pačiam. “Atlikęs visus pasiruošimo 
darbus ir pasižadėjęs skridimą įvykinti”, tarė Feliksas 
Vaitkus, “aš visą savo ateitį surišau su šituo dideliu 
žygiu.”

"Ąš dar jąunas, visas mana gyvenimas priešą- 
kyjiį (tęsfii lakunas). Nejaugi aš nprėčiau savo atei
tį suardyti?

“Kaip aš atrodyčiau > akyse tų, kurie manim 
pasitikėjo ir dėjo aukas, trokšdami šituo skridimu 
pasitarnauti Lietuvai? Kąi manytų apie mane Ame
rikos lietuvių broliai ir sesers, gyvenantieji anapus 
vandenyno? Ką manytų kiti lakūnai, kurie žino, 
kad aš rengiuosi skristi, ir kurie žino taip pat, kad 
r>an buvo duota proga kuogeriausiai įrengti lėktų** 

J • '■ '
“Aš noriu, kad niekas dėl mano pasiryžimo ne

abejotų, ir aš tikiuosi, kad netrukus aš galėsiu tai, 
ką sakau, įrodyti darbu.”
Šitą pareiškimą lakūnas Vaitkus padarė šiandie 

Half Moon viešbutyje,, NeW Yorke, kur jisai gyvena.
Taigi dar kartą tenka įspėti visuomenę, kad ji ne

paisytų gandų, kurie yra skleidžiami apie Įeit. F. Vait
kų. Jį iki šiol sulaikė nepriklausančios nuo žmogaus va
lios aplinkybės — niekas kita.

Šiandie susirenka' unijų inter
nacionalo pildomasis komite
tas svarstyti Italijos-Abisini
jos ginčą ir gręsiantį karą.

GBNEVA, rūgs. 5. — Tautų 
sąjungos tarybai svarstant Ita
lijos-Abisinijos ginčą ir nesir 
manant kaip jį išrišti ir sulai
kyti Italiją nuo karo, į tą gin
čą ruošiasi įsimaišyti ir darbi' 
ninkai.

Rytoj čia susirinks Darbinin
kų Unijų Interncionalo pildo
masis komitetas, kuris irgi 
svarstys Italijos-Abisniijos gin
čą ir kaip visų šalių organizuo-' 
ti darbininkai gali sulaikyti Ita* 
Ii ją nuo karo, jei tautų sąjun* 
gai nepavyktų išlaikyti taiką.

Tikimąsi, kad pildomasis ko
mitetas apsvarstys paskelbimą 
boikoto ir atsakymą kraustyti 
ir gabenti į ir iš Italijos siun
čiamas prekes, jei Italija pra* 
dėtų karą.

Komiteto nutarimai yra 
svarbus, kad jie gali būti 
darytį visai nepriklausomai 
tautjĮ sąjupgps tarybos.
.,7'L1 /. a ■ 
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Susidūrė du laivai 
visi pasažieriai 

išgelbėti

tuo 
pa- 
nuo

t

Nuolatos gaunama vis baisesnių žinių apie 
Floridoj t siautusį uraganą

ilę nedidelių gre-

Senatoriai kamanti
nės slidų lėktuvų 

fabrikantą
CHICAGO.—Senatorius Nye, 

pirmininkas amunicijos komi
teto, kuris tyrinėjo amunicijos 
ir ginklų fabrikantų veikimą, 
paskelbė, kad komitetui pasise
kė sugauti ir įteikti pakvieti
mą liudyti prieš komitetą jau 
senai ieškomam lėktuvų fabru 
kantui Anthony Fokker.

Tuojatfs bus stengiamąsi gau
ti jo paliudijimus apie parda* 
vimą karo lėktuvų. Jei nepasi 
sektų gauti paliudijimus, tai 
dar ateinančią savaitę bus su
šauktas komiteto susirinkimas 
Washingtone, kuris nuodugniai 
kvos tą lėktuvų fabrikantą.

Šen. Nye sako, kad ikišiol n& 
pastebėta didelio ginklų siunti
mo iš Amerikos į Italiją ai 
Abisiniją.

CHICAGO—Reo Motor Car 
Co. gavo $500,000 užsakymą iš 
valdžios. Užsakyta 642 trokai.

NEW YORK, r. 5: •— Popie- 
ros dirbtuvės perkasi daug nau
jų mašinų.

Europai gręsia dide 
lis karas, sako 

Snowden
NEW YORK, rūgs: 5. - 

Charles O’Connor Hennessy, 
prezidentas Robert Schalken 
bach Foundation, paskelbė laiš
ką Philip Snowden, kuriame 
buvęs Anglijos iždo kancleris 
ir darbiečių vadas sako, kad 
Europa “svyruoja ant kranto 
imperialistinio karo, kurio di
dumo ir pasekmių dar jokis 
žmogus negali numatyti”.

WA'SHINGTON, r. 5. —Eks
portas j Rusiją liepos mėn. bu
vo veik dvigubai didesnis, negu 
birželio mėh. ir beveik ketu- 
rius sykius didesnis, negu bu? 
vo metai atgal. V

LONDONAS, rūgs. 5. —An
glijos pasažierinis laivas Do- 
ris, kuris su 736 pasažieriais 
gryžo namo iš kelionės po Vi
duržemio jurą, nakties migloj 
susidūrė su francuzu tavoriniu 
laivu Formigny. Susidūrimas 
įvyko apie 3 vai. naktį ir abu 
laivai gerokai nukentėjo, nes 
abiems liko pramuštos didelės 
skylės.

Doric laivas tu'ojaus ėmė 
šauktis pagelbos, kurios neuž
ilgo ir susilaukė. Iki atplaukė 
pagelba, orkestras ir viena mer
gina visą laiką linksmino pub
liką ir kartu dainavo visiems 
žinomas daineles. Jokios pani
kos nebuvo ir atplaukus ki
tiems laivams, visi pasažieriai 
buvo perkelti į du laivus, o pats 
Doric su įgula pamaži nuplau
kė j Vigo, Ispanijoj, pasit>~y- 
ti laivą. Į ten nuplaukė tai
sytis ir nukentėjęs tavorinis 
laivas.

ŠIANDIE “NAUJIE
NOSE” TELPA ĮDO

MUS LAIŠKAS IŠ 
KAUNO

Apie Pasaulio Lietu
vių Kongresų ir s. ųpie 
Klaipėdą. (4 pusi.).

Išgelbėjo nuo uolos
CALGARY, Altą., Kanadoj, 

rūgs. 5. •— Caesar Gordonia, 30 
m. matininkas, kuris buvo pa
tekęs ant nepasiekiamos uolos 
Twin Brothers klony, liko iš
gelbėtas indėnų, kurie šiaip 
taip prie jo priėjo ir jį nuo 
uolos nukėlė.

Jis buvo sušalęs, visai pa
vargęs, ir išbadėjęs, nes jis iš
buvo be maisto ir poilsio nuo 
antradienio.

Jis kopdamas j kalną, pasly
do ir Nučiuožė ant uolos, iš kur 
jis negalėjo nė augštyn lipti, 
nė žemyn leistis. O ujpla buvo 
tokia maža, kad jis negalėjo ne 
atsisėsti, nė atsigulti ir buvo 
priverstas visą laiką prisišlie
jęs prie kalno stovėti..

MIAMI, Fla., ru‘gs. 5. -j-Kas 
valandą ateina vis baisesnių 
žinių apie pasekmes< Floridoj 
siautusio uragano, kuris x betgi 
labiausia palietė patį pietinį 
Floridos iškišulį, taip vadina
mus “keys”
ta viena kitos esančių salų, ku
rios yra sujungtos kelių ir ge- ' 
ležinkelių ir kurios nusidriekia . 
toli į Meksikos įlanką. Ten 
perėjo pats uragano smarku
mas, todėl ta apygarda labiau
sia ir nukentėjo.

Kiek tikrai žmonių žuvo 
uragane, dar nežinoma ir ne- 
btfs žinoma iki nebus atsteigtas 
susisiekimas su visomis nuken
tėjusiomis apielinkėmis. Vėliau
siais apskaičiavimais, žuvusių 
skaičius gali pasiekti 1,000 
/žmonių, neskaitant šimtų sun
kiai sužeistų žmonių.

Gubernatoriaus pasiuntinys 
Moody pranešė gubernatoriui* 
.kad skaičius žuvusių gali siek- 

;i 1,000 žmonių.
! '^‘žodžiai negali apsakyti bai
sumo nelaimės”, sako MoOdy 
telegrama. “Visi iki Carabee 
kolonijos liko iškelti. Pirmiau*- 
šia buvo iškelti sužeistieji, da
bar iškeliami užmuštieji. Per 
Snake upelį atstatomas tiltas”.

Snake upelis skiria Mate- 
cumbe salukę, kur, manoma, 
daugiausia žmonių žuvo.

Į nukentėjusią apygardą iš
vyko automobiliu pats guberna
torius Scholtz.

Nežiūrint išardytų kelių ir 
geležinkelių ir nuneštų tiltų, į 
nukentėjusią apygardą traukia 
būriai gelbėtojų, kurie pirmiau
sia rūpinasi suteikti pagelbą 
sužeistiems.

Daugelis sužeistųjų liko at
gabenti į Miami, kuriais liko 
užpildytos visos ligoninės. Tik 
kada bus apžiūrėti sužeistieji 
ir aprūpinti išlikusieji* bus pra
dėta ieškoti ir rinkti žuvusius.

Lavonai sugrusti į žemę
Gelbėtojai jau pasiekė dali 

nukentėjusios nuo uragano 
apielinkės—keys. Jie rado ne
aprašomas ir neapsakomas bai
senybes. Lavonai palaidoti 
smiltyse ir purvuose, kiti tvir
tai įsprausti į šaknis išverstų 
medžių. Visi namai sugriauti.

Tik vienoj apielinkėj rasta 
500 sužeistų žmonių, kuriems 
vietoj liko suteikta pagelba, d 
170 sunkiau sužeistų liko at' 
gabenti į Miami ligonines.

Nuostoliai siekia galbūt virš 
$10,000,000 vien “keys” apie
linkėj.

Bus stengiamąsi ištirti kodėl 
gyventojai nebuvo laiku iškelti 
iš “keys”, nors buvo žinota apie 
besiartinant} uraganą.
Laivo Dixie pasažieriai išgelbėti

Pasažierinio laivo “Dixie”. 
kuris laike uragano buvo už
neštas ant povandeninių uolų 
Floridos pakraščiuose, liko iš- 

> gelbėti kitų laivų, kurie atplau- 
- kė pašaukti pagelbos.

Pasažieriai išbuvo ant pilno

vandens laivo veik tris dienas, 
nes dėl audringos juros kiti 
laivai negalėjo priplaukti ar
čiau ir pasažierius išgelbėti. 
Tik audrai kiek aprimus, pasa
žieriai buvo iškelti į kitus lai
vus.

Išgelbėtieji pasažieriai pasa
koja apie didelį vargą, kurį 
jiems teko kęsti ant laivo, bet 
Visi pripažysta, kad tvarka bu 
vo gera, jokios panikos nebu
vo ir įgula darė viską, kad pa
gelbėti pasažieriams.

Anglijos unijos at
metė bendra frontą*

su komunistais
LONDONAS, rūgs. 5. —An

glijos unijų kongresas atmetė 
korttųnistų internacionalo pasiu-

Kongresas pripažino, kad 
bendras frontas su komunistais 
tik gali sustiprinti fašistus, o 
ne juos susilpninti, kaip komu
nistai sustiprino Vokietijoje 
Hitlerį ir kovodami prieš demo
kratiją pagelbėjo jam pasi
griebti vadlžią | savo rankas.

Kongresas dagi išreiškė nu
sistebėjimą iš tokio komunis
tų pasiūlymo, neę komunistai 
visą laiką piktai kovojo Angli
jos unijas ir kaip įmanydami 
jas griovė.

Meksika nusavina 
visas bažnyčių 

nuosavybes
MEXICO CITY, rūgs. 5. — 

Valdžia išleido dekretą, kuris 
papildo ir paaiškina pirmesniuš 
įstatymus apie * nacionalizavi
mą religinių nuosavybių.

Dekretas pakartoja, kad vi
sos bažnyčios, mokyklos, vie
nuolynai ir visokios rūšies re
liginės nuosavybės yra šalies 
savastis.

Daugiau to, kiekvienas tro- 
besis, kuriame yra tankįai lai
komos pamaldos, ar duodamos 
religinės pamokos, taipjau skai
tysis nacionale savastim. Dagi 
kiekviena nuosavybė, ar holding 
kompanija, kuri priklauso ku» 
nigams, tiesioginiai, “ar yra ku
nigų valdoma per kitus asme
nis ar organizacijas, taipjau 
priklauso visai šaliai.

Bandys sukelti 
$5,000,000 žydų 

kolonijai
LUCERNE, Šveicarijoj, rūgs. 

5.—Palestinos žydų taryba iš
leido atsišaukimą sukelti per 
ateinančius du metus $5,000,*- 
0000 finansavimui 2,000 žydų 
šeimynų kolonijos Palestinoj.



NAUJIENOS, Chicago, Ilk

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Nacionalių4Fater-na-ikimi,ose’'vteu-u narių 

lią organizacijų

(National Fraternal Congress 
of America)

balsavimu išrinktą Pildomąją 
Tarybą nebus galima taip 
lengvai atmesti, kaip kad įvy
ko Pittsburgho seime.

Man rodos, kad visuotinas 
narių balsavimas tai geriau
sias vaistas prieš Įpolitikavi- 
mus seimuose.

— S. Bakanas.
PITTSBURGH, Pa. — Rug

pjūčio 26 d. William Penn. 
viešbuty prasidėjo Naciomdis 
Fraternalių Organizacijų Kon-j 
gresas ir tęsėsi i’ki rugp. 29 d.

Kongresą sudaro visokių 
tautų fraternalės organizaci
jos. šiame kongrese dalyvavoj

ekskursija laivu
PITTSBURGH, Pa. — Rug- 

piučio 27 d. įvyko seniai lauk-
apie 400 delegatų, atstovauda- ir kieno abejota pasi- 
mi 3,119^600 fraternalių orga- sėkiflJu ” ’ 1 ’
nizacijų narių. Didesnė pusė 
delegatų buvo moterys.

Kiek teko patirti iš kongre
so eigos ir iš valdybos pateik
tų oficialių raportų, tai Fra- 
ternalio Kongreso tikslas yra 
gelbėti fraternalėms organiza
cijoms ugdant fraternalizmą 
bei darbuotis valstijų legisla- 
turose ir federaliam kongrese 
už palankius fraternalėms»or
ganizacijoms įstatymus.

įsigalėjus milioninėms ap- 
draudos kompanijoms, kas me
tai vis daugiau ir daugiau 
valstijų legislaturose pasirodo, 
ypatingai New Yorko valsti
joj, tokių įstatymų projektų, 
kuriais siekiama varžyti fra
ternalių organizacijų veikimą. 

’Fraternalis Kongresas daro 
spaudimą legislaturose, kad 
naudingi fraternalėms organi
zacijoms įnešimai butų priim-į 
ti, o negeri t butų atmesti. Su
lig Kongreso valdybos pateik
tu oficialiu raportu tai New 
Yorko valstijos legislaturoj 
yra daugiausia . kepama tokių 
įstatymų sumanymus, kurie 
liečia fraternales- organtžaęTf 
jas ir apdraudos kompanijas.

Fraternalio Kongreso valdy
bą sudaro: teisėjas John C.i 
Karei — prezidentas, kuris 
yra slavų kilmės; vice-prezi- 
dentas Peter F. Gilroy; kiti 
valdybos nariai — Bradley C. 
Marks, Henry C. Smale, Mrs, 
Anna R. Downes, Mrs. Mary 
E. Arnholt ir Miss A. Emily 
Napieralski. Į

Kongresui priklausančių or
ganizacijų surašė nesiranda ne 
vienos lietuvių fraternalės or
ganizacijos, reiškia, nė SLA., 
nė SLR-KA, nė kitos kurios 
Amerikos lietuvių draugijos.

Kongreso sesijose gali lan
kytis svečiai, kaip ir SLA. sei
muose. Laike sesijų delegatai 
ir svečiai yra vaišinami mu
zikaliais programais ir kito-5* 
kiomis prajnogomis. Matyti, 
Kongresas neturi tiek daug 
darbo, kiek kad turi SLA. sei
mai.

Ne kartą yra tekę girdėti 
nusiskundimų, kad SLA. sei
muose daug politikuojama dėl 
Pildomosios Tarybos rinkimų. 
Bet pasirodo, kaU ir šiame fra- 
ternaliame kongrese yra polir 
Ūkuojama dėl valdybos rinki
mo turbut ne mažiau, kaip 
SLA. seimuose.

Kongresas buvo pasidalinęs 
į tam tikras frakcijas, kurios 
norėjo savus žmones pravesti 
į valdybą. Politikieriai slapta 
neršė tarpe delegatų su tam 
tikrais šleitais bei kandidatų 
surašais. Teko . girdėti ąpię 
“fundinimus”, pamylėjimus ir 
kitus galus — panašiai kaiji 
ir SLA. seimuose, kai Pildor 
moji Taryba būdavo renka? 
ma. Tik gal skirtumas yra 
tas, kad SLA. seimuose ■ pasi* 
taiko pasikarščiavimo, ko šiai 
me kongrese nesimatė. Reiš; 
kia< ir politikuojant 'daugiau 
prisilaikyta fraternalizmo dva-

. sios, 'negu lietuvių fraternalių 
organizacijų seimuose.

Sekame 'SLA. >seime turbut 
bus išvengta politikavimo? 
bpnt Pildomosios Tarybos fin-

i Pittsburgho lietuvių 
draugijų rengta ekskursija lai
vu su : geriausiu pasisekimu; 
Kiek man žinoma, tai pirma^ 
atsitikimas pas Pittsburgho 
lietuvius, kad visas laivas bifl 
vo paimtas lietuvių, ir vien 
lietuvių publika su mažais 
priemaišais Užpildė visą lai
vą.

'Pagal komiteto pranešimą; 
tai laivu Washington važiavę 
pasivažinėti virš .800 lietuvių 
rinktinės publikos iš visų .Pitts
burgho dalių, ir net teko su
tikti svečių ir viešnių" iš kitų 
miestų, dalyvavusių Pittsbur
gho lietuvių “laivyne”. Nerei
kia užmiršti, kad tai buvo ne 
nedėlios, bet šiokios dienos va
karas, ir lietus turbut sutruki 
dė tam tikrą baugesnes publi-į 
kos dalį.

Praeity ir dabar.
i

'Kiek man žinoma, ■ tai ir ■ pra
eity Pittsburgho ■ lietuviai reng
davo pasivažinėjimus bei eks
kursijas laivais, bet tik dalis 
lietuvių publikos jose tebūda
vo. O kita dalis susidėdavo iį 
svetimtaučių, ir dąžnąi būda
vo, kad svetimtaučių publikoj 
rasdavosi labai žemos rųšies 

|.gaivalų arba, geriau pasakiusį 
pakampių pabostų, ir jie, mai- 
šydamiesi tarpe lietuvių pub
likos, kaikada padarydavo ne
smagumo.

Tokias ekskursijas rengiant 
lietuvių draugijos neimdavo 
jokios finansinės atsakomybės; 
Paimdavo iš anksto kiek tikie- 
tų ir pardavinėdavo, už par* 
duotus iš anksto tikietus gau
davo tam tikrą uždarbį, tai ir 
viskas, ši gi ekskursija skyrė
si nuo pirmesnių tuo, kad vir 
sas laivas buvo paimtas vien 
lietuvių draugijų, ir jei butų 
nepavykę, tatį draugijos pagal 
padarytą spartį su laivo kom
panija nešė tam tikrą finan
sinę atsakomybę, ši ekskursi
ja buvo tikrai lietuviška ir lie-i 
tuviai jautėsi kaip ir namie.

Už tai kreditas priklauso ne
tik draugijoms, bet ir komi
teto nariams, ypač ;adv. Ed- 
wardui Schultzui, kuris, kaipo 
draugijų ^komiteto narys, daug 
pasidarbavo surengimui šios 
sėkmingos (ekskursijos.

^Netikėta viešnia iš New į 
Yorko.

Po laivą besižvalgant teko 
sutikti visai netikėtą ir ne
jauktą viešnią iš New York, 
N. Y., būtent ponią Marijo
ną Cibvflskienę, SLA. Kontro
lės Komisijos nario S. ’Cibub 
skio 'žmoną. Jei gerb. viešnia 
nebūtų Reporterį užkalbinusį 
/tai Reporteris turbūt .nebūtų 
pažinęs ir vargiai butų žino
jęs, -kad gerb. Gibulskienė vie
ši Pittsbųrghe ir dalyvauja šia
me išvažiavime, nors Detroito 
SLA. seime esame susipažinę.;

Reporteriui tenka; prisipažin
ai, kad jis turi ne pergeriau- 
sią a<anintį, jgreit pamiršta pa- 
darytas pažintis, bet gerai, kad 
kiti susitikę su juo panaujina 
pažintis.

Homestead,gho priemiesty
Pa. — yra gimus ir augus, tai 
neužmiršta ir Pittsburghą at-, 
lankyti. Mat, kur pinigas muš
tas, ten ir geluoja. šiuo kar
tu p. Cibulskienė buvo atvy
kus į Pittsburghą pas savo 
motiną M. Janųlevičienę, 239 
E. 4th ‘Ave., Homestead,. Pa., 
rugpiuČio 4 d. ir viešėjo iki 
rugsėjo 1 d.

Programas.
'Rašiau, kad bu‘vo linksmas 

įr sėkmingas išvažiavimas, da
lyvavo daug gražios "lietuviškos 
publikos, 'bet neparašiau, kas 
buvo veikiama ant laivo tame 
išvažiavime. i

Reįkia pasakyti, -kad did
žiausia dalis publikos, ypač 
jaunimas, laivui plaukiant gra
žiąja ’Ohio upe, turėjo,* geriau
sio pasitenkinimo šokiu salėją 
prie geros muzikos. Kita da-f 
lis publikos susėdus prie sta
lų 'šnėku^čiavosi ir gėrė šaltą 
alutį.

Politikieriai irgi nesnaudė, 
Mat, artinasi rinkimai, tad šip 
išvažiavimo skaitlingoj publi 
koj buvo progos pasidarbuoti 
už savus -kahdidštus. 
girdėti ir politikiškų 
vio ginčų. Abelnai, 
mas” buvo geras.

— ■Reporteris.

Tad tekę 
tarp saį 
“prograj

REPORTERIO
PRIETYKIAI

«Bijo parodyti savo veidą.

tikro veido. D kad:parodyti 
politikieriams, jogei lietuvių 
miųios .eina įsu ’ jriš, ;taį garsi
na, kad “pondyš”, norėdami; 
sutraukti publiką. >

Bet vistiek bus įdomu “žino
ti, ar daug tokių .radosi, kurie; 
pasilol^amijo politikierių^ 
“pondais.” -^Reporteris.

■ ■! . ’li-

SLA. 40 kp. stoja j 
auksinį kontestą

_■ ■ - - . - -

kurso organizatorių, kad pasi
tarti ir išdijjbti planą sėkmin
gesnei (agitacįjai »už BLA.

įSuširirikimui įpąsibaįgus vi
si dalyviai bus pakviesti vaka
rienei, kurią rengia 3-čias 
apskritys, ir nebus vjdkios į- 
zangos. Vakarienė rengiama, 
kad užmezgus draugiškumo 
ryšius tarpe visų auksinio 
konkurso organizatorių pra
dedant didelį darbą SLA.

— S. ^Bakanas.

' Vienbalsiai nutarta

SOHO PITTSBURGH, PA.: 
—Rugsėjo 1 d. Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje S, 
L. A. 40 kuopa laikė mėnesi-, 
nį susirinkimą. Tarpe kitų 
kuopos jr Susivienijimo reika
lų buvo paimti apkalbėjimui 
ir SLA. aūksinio -konkurso rei
kalai.
kad 40 kuopa dalyvautų auk
siniam tkontęste. Į

Tuoj vįetoj buvo ,išrinkta 3 
organizatoriai, fbuteht J. Vir
bickas, Kastantas Šimkus ir 

‘ ■ ■*

Kazys Leliušis, ; , kurie • davė 
garbės žodį, kad ^darbuosis pa
gal savo geriausią išgalę > gavi
mui narių į laike ■auksi
nio konkurso,, ir, j ąu išąnksto 
pradėsią rinkti ‘‘rekrutus” S:

/Pas lietuviškas bažnyčias iif 
lietuviškuose kliubuose buvo 
dalinami plakatai, kuriuosį 
žodis žodinip^dų^ų^y^ty^o- 
jų žiniai: I

“Važiuojam į ? ASomo Sod^ 
Paskutinis išvažiavimas .šię 
vasarą į Adomo Sodą. įvyks 
Labor Day. Bus trokas nud 
Street Gar Grove Station iif 
nuveš visus į pat Adomo So? 
dą. Tai paskutine proga pa-t 
kvėpuoti grynu oru ir pasi+: 
gerėti gamtos gražybėmis; 
Bus gardžių užkandžių, užsi+ 
gėrimų ir žaislų. Politikieriai 
visiems žada ‘užporidyti.’ /Vi
sus Kviečia Komitetas.”

Trumpai sakant, tai '^Va
žiuojam į Adomo Sodą. Polif 
tikieriai visiems žada ‘užpon+ 
dyti’. Visus Kviečia Komite+ 
tas.” Tačiau, kas tas komite 
tas yra ir ką jis atstovauja — 
plakatuose nepasakoma. Reiš+ 
Jcia, bijo parodyti savo veidą 
tik kviečia visus važiuoti < 
Adomo Sodą, o politi'kieriaj 
žada visiems “užpondyti.”

Nepasako nė ką tie p’Olti - 
’kieriai “pondys” -nuvažiavuf 
siems (į Adomo Sodą. Dažnai 
pasitaiko, kad nuvažiavus ten 
gaunama nuo bomų “pondyti’’ 
į .ąkį ir nuo tų “pondų” .gaui 
narna juodos akys ir kruvinoj 
nosys. ■- . !-

Dalykas turbut yra toks— *
4,;

Kad nekurie lietuviški po? 
litikieriai yra susirišę su to? 
kais kandidatais, kurie statę 
savo kandidatūras į valdiškas 
vietas, bet yra labai nepopule- 
rųs/kaipo dideli atžagareiviai 
ir sukčiai. Tat musų tautie
čiai, bijodami savo reputariją’ 
sugadinti ir norėdami paši*‘ 
^darbuoti saviems kandida
tams, šiepiasi po “Komitetų”’ 
skraiste, neparodydami savo’ 

... •..; •..^-.4" z'- . -..j
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI i

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

^Laidotuvių Sąlygąs 
Lengvais Išmokėjimais

REPuhlk 8340

darbininkai šven 
te Darbo Diena

-------------- . u ■ ....... 
saugumą tik prasideda. Gu
bernatorius tikrino, kad jis 
dėsiąs visas pastangas, idant 
jo rinkimų platformė <butų .į- 
gyvendyta. ‘ /

Anglėkasiai (turėjo 'milžiniš
ką demonstraciją ir masinį 
mitingą • Gharieroi, -Pa. čia vy
riausiu kalbėtoju -buvo :Penui’ 
senatorius Guffey. Jis aiški
no apie jo įneštą ir „kongreso 
ir senato priimtą .garsųjį-bilių, 
ant kurio organizuoti anglė
kasiai deda tiek daug vilties.'

New Kensington, Pa., irgi 
buvo didelė darbininkų de
monstracija ir masinis mitin
gas, kur kalbėjo unijų virši
ninkai ir teisėjas Musmanno.

—S. Bakanas. ’

ALDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
.nuo-6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. Y. A. Šimkus 
\GXDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Valandos nuo.2 iki 4 ir nuo 7. iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South 'Halsted '-St.

Tel. Boulevard 1461

Tel. Office -Wentworth 6330 
Rez. Hy'de’Park 3395

i Moterų ir ? vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Penktadienis, rūgs. 6, 1936

Pittsburgho ir vakarinės 
Pennsylvanijos organizuoti 
darbininkai 'Darbo dieną šveri 
tė ..demonstracijomis, prakalu 
bomis ir masiniais mitingais^

Kennywood -parkuose Pitts* 
burgho unijų centralihč tary
ba buvo-surengusi masinį mi
tingą, kuriame dalyvavo apič 
fyOOO žmonių. Kalbėtojai ibuvę! 
unijų -vadai. Pennsylvanijos 
gubernatorius George .Earle 
buvo pasižadėjęs .kalbėti, bet 
dėl blogo oro negalėjo atlėkti^ 
tai tik jo prakalbos tekstas 
buvo skaitomas.. Jo kalboj pa
reikšta, rkad >kova už sociali

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

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas, tik ......................... _... $295.00
Buick late, 1930, sėdau, tik .... 110,00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik ................................... 365.00
Hupmobile, 1932. sedan, garan-

tuotas, tik ........................... 285.00
Studėbaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

tik 295.00
Essex, 1930, sedan, tik ______ 45.00
Chrysler Coupe, tik .............  '35.00

Ir' daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl' bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena kara priimsim į mainus. Li

nkusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė.

Phone Boulevard 7042
Dr. Č. Z. VezeFis 

-Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

"Sėredoj “pagal sutartį.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas .4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tek: Boūlevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ORCHER AVENUE 
'.Telefonas Virginla 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6-^8 v. vak. Nedalioj pagal sutartį

Mat, da yra visas mėnuo 
laiko iki auksinis konkursas 
oficialiai prasidės. Tad 40 JkjA 
organizatoriai turi .gražios 
progos netik su auksinio kon
kurso darbu siisipažinti, bet1 
ir darbe gerai ;įšidrutinti. 'Ki
toms kuopoms, vėliau pradė
jusioms, bus nelengva "s,p jais 
•konkuruoti. {j

Ne be reikalo žmonių pa
tarlė sako: “kada ankstyvoji 
varna i krapšt'cy^u^Į^^tąi. vė
lyvoji tik akis.’^ 4'

• Nėra’ in^zta^io^ jąbejonės' 
•kad ir ■kitos ^Hopds Pit*v 
tsburghe ir visoj .plačioj «ąpy-j 
linkėj ims aktyįvišką dalyyu- 
mą auksiniam konkurse. SLA. 
3-čias apskritys taip pat deda 
didžiausias pastangas, kad iš
judinus visas kuopas Pittsbur- 
gho apylinke j e auksiniaųi 
kontestui. Rugsėjo 22 d. ap|r 
krites šaukia suvažiavimi' 
Lietuvių Mokslo /Draugystes 
svetainėje visų auksinio kon-

• AKUŠERĖ
t .. . .. . . A. i , . • .!*■'' 1 ■'«’- I

Mrs. Anelia K. ■ Jarusz

ADVOKATAI

DR. J. E. įSIEDUNSKIS
Gydytojas .ir Chirurgas

DR. V. JS. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X.RAY

4143 ARCHER AVĖ., Cor Francisco
Tel. Office: Laf. 3650; res.-Virg. 0669

Geri). Cibdskiene ;Pittsbur- • 5340 So. Kedzie Avenue

_ Bhysical Therapy 
and Midwife

•6630 S. ’ Western 
Avė., 2nd floor

i Heriilock :9252 
Patarnauju _prie 
gimdymo narinio 
se ar ligoninėse, 

•'duodu massage 
.^Įlebtric ,'t r e:ai- 

v riient ir magne- 
tic blanketsir tt. 
Moterims ir iner- 
giinoand patari- 

. ,mai hdovainai.
pvrrrr

Pirmus Ifcrgičius 
ant Real Estate 
Dęįaulted ir ĮJndefaulted 
Perkame už Cash su Nęperdi- 

‘dėliu Atrokavimu. ‘Duodame 
.Collateral .Paskolas.

Chapman andCo„dnc.
120 S. La Šalie St.

'Tel. FraiiMin 0576

w • ta ' ’» -lSi* JI ■. '• •Laidotuvių Direktoriai
Nariai Ghicag'os, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

TATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Mesto (Dalyse.

8319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phpne Yards 1138

3807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. MITKUS
•1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

i J.KJRADŽIUS
.668 West 18th .Street rPhone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street 'Fhone Monroe 8377 /

L J.JZOLP
1646 West 46th Street ’ Phones Boulevard 5203-8413 J

■ ..............................................i.. ...................... ......... ................... ,ii. . , ■ . i. ,.r

J. F. EUDEIKIS 3
4605-07 S. Hennitage Avenue .Phones Yards 17414742 ,]

L ACHA WICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Plaoe Phones OanaĮ 2515—-Cicero 5927 d

J.LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

AMBULANCE. PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

JDEIKIS ' 
■ >'■ - •> ' . . . ■ .. . , ’ i / ■ . •

:K. P. G ŪGIS
I ADVOKATAS
Miesto ..ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 143T-1484—Tel. Central 4411-2 

bNamų ofisas—8323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8;30.

Tel.' Boulevard 1310.
•Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

• pagal sutarties.

Dentistas 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marųuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISI!
. . ' ' " ir

Nę^ert Twnayick;
, Lietuviai Advokatai

,4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So.' Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 So. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Dr. A. J. Matukas
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St 

VALANDOS: nuo. 9 iki 10 .ryto, nuo 
1 iki3 po -piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėlionris nuo 11 iki lp*p

Tel. LAFAYETTE 3061.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos:-Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Į Namai: 64'59 S. RockweU Street 

Telefonas Republic 9600.

AKIE SPECIALISM
DR. G. SERNER

LIETUVIS
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 Wešt 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų,
8

Duokit savo akis Išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
' Tel. Boulevard 6487

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West M-adison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8. vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

- Ofiso‘Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

r 756 West 35th St.
Cor. of 35th :apd Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
(Nedėliomis pagal sutartį.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West32nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 Jšo. California Avenue

I1 Telefonas Republic 7868

■ Kiti ' Lietuviai ' Daktarai._____

Dr. Margeris
3325 So. HilStett St

Valandos: nuo 10 r. iki-2 -po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vhkaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
• Phone -Boulevard *8482

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
(Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
■iki 8:30( v. Nėdėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas i ir 'Rezidencija 
3335 ^o.Halsted 

CHICAGO.: ILU

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomus "per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

(Gydo staigias ir»chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus <X-Ray ; :ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18ih St.,.-netoli Morgan St. 

.Valandos nuo ’ 10—12 pietų ir 
nuo 6 -iki 7:30 -vai.». vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos ’ telefonai:

Hyde Pąrk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
■OFISAS

4729 So. Ashland Avė.'
2-vos lubos 

CHICAGO. 1LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo .2 iki 4 
vai. po; pietų ir nuo-7 iki 8:30 v vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 19 iki 12 
valandai diena.

Phone 'MIDWAY 2880.

Telefonas Yi

Dr. Mauric&Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

•Ofiso valandos:
■Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki .12
Rez. Telephone PLAZA 2400

• Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A.Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiką ir visų 
chroniškų'ligų*

Ofisas 3102 So. Halsted -Si. 
arti Slsl Street .

Valandos: 2—4,' 7-^9 vai. vAk/Nedė- 
liomis ir šventadieniais 10-42 

. dienų. . ‘

S yO9S4

'i
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KORESPONDENCIJOS

Iš Oxbo, Wis.
čia, Oxbo, Wis., mes chica- 

giečiai turėjom naktinį pikni
kų prie kranto Flambeau upės, 
La Flambeau resorte.

Rugp. 31 d. apie 8 vai. va
karo sukūrėm ugnį. Aplinkui 
susirinko chicagiečiai J. Jasins- 
kas, M. Margis, A. Bulauskas, 
Al. Sateikas. čia prie musų 
prisidėjo ir daugiau svečių, bū
tent Reayns su šeimyna iš Mil- 
waukee ir pp. Mainzer. Pasta
rieji vietiniai gyventojai, ku
riem priklauso ir resortas. Po
nia Mainzer yra lietuvė vedusi 
su svetimtaučiu. Labai malo
nus ir draugiški žmonės. P-nia 
Mainzer yra sesuo plačiai ži
nomo lietuvio Ben Su’rvill, kurs 
dabar tarnauja policijos ser
žantu Brighton Park stoty.

Apie 10 vai. vakaro moterys 
pradėjo “vynis” kilbasiukus 
kept ir dalint svečims. A. Bu- 
luskas taisė “aibols”. Visi gė
rėm ir valgėm. Pabaliavojus, 
jausdamies gerai, poniai Rayns 
sumanius, pradėjom indijoniš- 
ką šokį aplink ugnį šokti, visi 
susikybę ratu. Jei kas mate, 
tai tikrai manė, kad indi jonai.

Nors ir prasta muzika— tik 
gramafonas—bet Vis muzika. 
Pašokę, dainavom kas angliš
kai, kas vokiškai, o chicagie
čiai lietuviškai. Ponia Reayns 
dar padekliamavo apie “Noisless 
Beans”. Daug juokų turėjom. 
Taip ir praleidom laiką iki 2 
vai. nakties; pradėjom skristy- 
tis gerai jausdamies, kaip iš 
“Naujienų” pikniko Chicagoj.

Bet ilgiau baliavoti ir ne
galėjom, ba labai buvo šalta. 
Ant rytojaus, atsikėlus, buvo 
didelė šalna. Ir ant rytojaus 
susirinkom palydėt pp. Reayns, 
kurie grižo į Milwaukee. Mat, 
prasideda mokymo sezonas, o 
Jis yra mokytojas.. .

Mes, chicagiečiai, ' dar čia 
pabūsim ir ilgiau, šioj apie- 
linkėj auga daug grybų. Busi
me labai “bizi”, žuvis jau* at
sibodo, tad pradėsime grybau
ti. Turim du gerus kukorius 
—Margį ir Bulauską. Sureng
sim kontestą, katras iš jų ga
li geriau žuvį kept ir grybus 
virti.—J. J.

Žiaurus vokiečių dar
bai Lietuvoje nepri
klausomybės kūrimo 

metu
Paskutiniuoju metu, vokie

čiai visaip plusdami ir niekin
dami lietuvių tautą bei valsty
bę, dažnai giriasi, kad, girdi, 
Lietuva jau pamiršusi vokiečių 
gerus darbus, nes, esą, vokie
čiai kovoję dėl Lietuvos nepri
klausomybės. šių šmeižtų pro
ga, verta susipažinti su ta “pa
galba”, kurią vokiečiai lietu
viams “teikė” Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo metu, 
čia papasakosime žiaurius vo
kiečių darbus šiaurės Lietuvo
je 1919 metais.

Vokiečių kariuomenės dalys, 
atsikraustę'į Lietuvos šiaurės 
pakraščius, pirmos pradėjo ar
dyti lietuvių nustatytą tvarką. 
1919 m. balandžio 27 d. į Kriu
kus (Šiaulių apskrity) atvyko 
vokiečių kariuomenės kuopa ir 
.steigė čia rajoninę komendan
tūrą. Komendantas oberleite- 
nantasUlrich ištisai atkartoje 
generolo von der Goltzo Liepo
joje balandžio 5 d. išleistą (įsa
kymą. Tą pačią dieną j Žeimelį 
atsigabeno antroji vokiečių 
kuopa ir įsteigė ten komen 
danturą.

ši kariuomenės dalis nepri
pažino Lietuvos nepriklauso
mybės ir visiškai nesiskaito 
su jos valdžia.
Pirmiausia, sutrukdė Tiekimo 
ir Maitinimo ministerijos Jo
niškėlio apskrities suėmimo 
komitetui įvykdyti Kriukų ii 
Žeimelio valsčiuose arklių mo- 
bili/Sciją. Įsakė Butkunų kai
mui (Kriukų valsčiaus) pri
klausyti prie Latvijos. Pradėjo 
išdavinėti leidimus vežti javus 
į Latviją ir reikalauti, kad val
sčių komitetai šiuos leidimus 
tvirtintų. Kada valsčių milici
ja, kovodama su spekuliacija, 
sulaikydavo javus vežančius 
gyventojus, tai vokiečiai juos 
iš milicijos atimdavo ir paleis
davo.

Gegužės mėnesio viduryje 
Lietuvos šiaurę užplūdo dar 
daugiau vokiečių, kurie be pa
sigailėjimo pradėjo plėšti gy
ventojus. Valsčių komitetai 
pradėjo skųstis dėl nepakelia
mų, vokiečių daromų maisto 
produktų ir gyvulių rekvizici
jų, taip pat dėl geresnių ark
lių iš gyventojų atiminėjimo. 
Negana to. Prasidėjo nieku ne
pateisinamas bermontininkų už
imtose vietose gyventojų žu
dymas.

Pagaliau, birželio pradžioje, 
bolševikai buvo išvyti. Milicija 
sugrįžo iš fronto su bolševikais 
ir atsigręžė prieš bermontinin
kus. Paskirus plėšikaujančius 
bermontininkus ir 'nedidelius 
jų būrelius pradėta suiminėti. 
Atsakydami į tai, bermontinin
kai pradėjo vartoti spaudinius. 
Ištiesiems kaimams, kurie 
šaukdavosi milicijos pagalbos 
prieš vokiečių plėšikus, buvo 
dedamos kontribucijos. Vaškų, 
Saločių ir Žeimelio valsčių ko
mitetai ir milicija buvo ne kar
tą išvaikyta.

Tokiai bučiai esant, baigė su
sitvarkyti Joniškėlio partizanų 
batalijonas. Jis, be abejo, tuo
jau butų atsikreipęs prieš ber
montininkus, kaip artimiausius 
priešus. Bet Lietuva dar nebu
vo tiek galinga, kad pradėtų 
kovą dviejuose frontuose. Vy
riausias kariuomenės vadas ge
nerolas Žukauskas įsakė bata- 
lijonui vykti į Panevėžį ir to
liau kovoti su bolševikais.

Panaši būtis buvo susidariu
si dar anksčiau, kada bekovo
jant su bolševikais buvo gauta 
žinia, kad partizanai priskiria
mi prie Šiaulių batalijono ir

INDIANOS GRAŽUOLĖ

Victoria Vintilla
Ir Indianos valstija išsirin

ko savo gražuolę — “Miss In
diana”. Ji atsižymėjo savo liau- 
numu. Tai yra akį verianti 
brunetė Miss Viktorija Vintilla, 
19 metų amžiaus, iš East Chi- 
cagos, Ind.

turės atsitraukti nuo fronto. 
Tada apskrities komitetas su 
apsaugos štabu buvo numatęs 
tam tikrą krašto vidaus apsau
gos sutvarkymo planą, šis pla
nas buvo pradėta vykdyti dar 
batalijonui .Joniškėlyje tebesi
formuojant. Gavęs įsakymą iš
vykti su bątąįįjouu J-Panevėžį, 
batalijono vadas karininkas A. 
Stąpulionis perstatė šį planą 
vyriausiam kariuomenės 'vadui, 
kuris jį patvirtino. Taip (tvar
kantis, krašto vidaus apsauga 
parėjo tiesioginėn apskrities

milicijos vado žinion. Ligtolinis 
veikimas prieš bolševikus pa
rodė, kad partizanai ypatįiigai 
uolus yra jų gyvenamose vie- 

(tose. ~ 
sauga 
čiais būriais, kaip susidarė 
prieš kautynes su bolševikais, 
ir pavesta tų valsčių milicijos 
vadams. Apskrities komendan
tas didžiajai milicijos daliai iš
davė tam tikrus leidimus (lie
tuvių ir vpkiečių kalba) kariš
kiems ginklams laikyti.

• Taip susitvarkius, dar" ener
gingiau pradėta kovoti su ber
montininkais. Tuo budu buvo 
surasta diplomatiškiausia išei
tis iš susidariusios būties. Ne
duodant progos nei vokiečių 
valdžiai, nei santarvės valsty
bėms kaltinti lietuvius pirmus 
paskelbus vokiečiams karą, bu
vo pradėta su jais kovoti. Tik 
batalijono -išvykimas iš Joniš
kėlio labai apsunkino kovą lie
tuviams. Sužinoję apie kariuo
menės išvykimą ir palikusias 
silpnas vietos krašto apsaugos 
jėgas, bermontininkai labai įsi
drąsino ir urnai paplito po visą 
Šiaulių—Biržų apskritį. Liepos 
mėnesio viduryje susirėmimai 
su bermontininkais ’ įvyko net 
Lamokų kaime, Vabalninko 
valsčiaus. Komendantūros ski
riami sienos apsaugai kareiviai 
ir jiems padedantieji milicinin
kai buvo nuginkluojami, sui
minėjami, mugami ir kalinami.

Rugpiučio mėnesį bermonti* 
ninku plėšimai padažnėjo ir pa
siekė toliausius Pasvalio ap
skrities užkampius. Bermonti
ninkai nuginklavo ir apiplėšė 
iš Pasvalio į Linkuvą važiavu
sį Krinčino vaįsč. komiteto pir
mininką. Apiplėšė Gustucftiių 
kaimą, Joniškėlio valsčiaus, 
Kriklinių bažnytkaimį, Pumpė
nų valsčiaus, Kiemelių vienkie
mį, Pasvalio valsčiaus, Gulbinų, 
Daudžgirių ir Barklainių dva
rus, Krinčino, yalsč., Usnionių

Todėl krašto vidaus ap- 
buvo suskirstyta tais pa-

kaimą, Pabiržės valsč. ir kit. 
Milicija, kiek išgalėdama, ko
vojo su jais. Vienur milicinin
kų apšaudyti bermontininkai 
atsitraukė, nesuspėję išvežti 
pagrobtą turtą, kitur — grobis 
buvo atimtas bevežant ir grą
žintas gyventojams, šių veiks
mų vaisius, buvo tas, kad pas
kui bermontininkai liovėsi per
daug atsitolinti nuo savo vie
tų, bet už tai ištisais batalijo
nais pradėjo lysti artyn prie 
apskrities centro. Saločius • už
ėmė Brandiso pulko barono 
Vildemano vadovaujamas bata
lijonas.

Saločių milicija buvo išvai-. 
kyta ir sustojo Morkūnų kai
me, Vaškų milicijos bustino 
buvo perkelta į Paliepių dvarą. 
Bųdbergyje bermontininkai su
ėmė Valsčiaus komiteto narius, 
milicijos vadą, ir išvežė į Bau
skę kalėj iman. Užimtame kraš
te bermontininkai pradėjo da
ryti manievrus. Žeimelio ir Sa
ločių bermontininkų grupės
bemanievruodamos sudegino 
Noreikų kaimo ūkininkų trobe
sius. Vienintelė parama gyven
tojams prieš bermontininkus 
buvo milicija. Bet užpludus
bermontininkams visą Lietuvą 
ir ji maža ką begalėjo padėti. 
Paskutinis savarankiškas kraš
to apsaugos ' žygis prieš ber
montininkus įvyko spalių mė
nesio pirmoje pusėje ir pasi
baigė kautynėmis prie Kupre- 
hškio miestelio.

Kadangi tuo pačiu metu, ber
montininkai pradėjo atvirai 
pulti Lietuvos kariuomenės da
lis Šiauliuose ir kitur, tai ir 
Lietuvos vyriausybei neliko 
nieko kito, kaip atkreipti prieš 
bermontininkus savo kariuome
nę. Prasidėjus kariuomenės 
veikimams prieš bermontinin
kus, milicija dalyvavo draugę 
su kariuomene, kol bermonti
ninkus visiškai išvarė iš ap
skrities. —Tsb.

Bosses Woift 
Hire People with 
Halitosis (BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

f71th the best to chooae from these days, em- 
ployers favor the peraon who la most attrae- 
tive. In businees life aa In the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) ta conaidered the 
wont of faults.

Unfortunately everybody nuffera from thta 
offenaive condition at some time or other— 
many more regularlv than they thiuk. Fermen- 
tation of food partlclee skipped by the tooth 
bruah ta the eause of most casee. Decaying 
teetb and poor digeetion also eause odors.

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

Liaterine balta fermentation, a major eause 
of odors, and overcomee the odors themselves. 
Your breath beeomee sweet and agreėabie. It 
-▼*11 not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Liaterine, the safe antiaeptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don't offend others • Check 
halitosis witb USTERINE
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IŠTEMPK SAVO 
MAISTO PINIGUS

Šviežias pasteurizuotas pienas at
vežtas JŪSŲ pieniaus, suteikia 
daugiau maisto už tuos pinigus, 
negu kitas pavienis maistas.

Imk EXTRA kvortą 
PIENO šiandien.

NAUJOS RUDENINES DRESES

$ 98

IR 
AUKŠČIAU

Visų Mietų

IR 
AUKŠČIAU

Visų Mierų

Vėliausio padarymo, vėliausių madų. Taipgi 
naujausių lingerie, apatinių, piniginių ir 

pirštinių.

BERNICE DRESS ‘ Ls'B?įE
3437 SO. HALSTED STREET

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

DABAR TURIM

NAUJUS RUDENINIUS
ČEVERYKUS

SUEDESI!!
KID 
IŠDIRBIMO!!!

JUODI
RUDI 

IR 
DUBONNET

TIKRAI NAUJI! 7 
NAUJI STYLIAI 
NAUJO IŠDIRBIMO.

. ■ . V . •, r

Naujausi Rudeniniai Styliai Tiks Jūsų Kojai 
MIEROS Z IKI 10—PLATUMAS AAA IKI EEE

Mes taipgi
Turim ,

RED 
CROSS
FLORSHEIM

ČEVERYKUS AUKŠČIAU

VYRAI Jus turite progos pasirinkti iš 100 
iŠ—STYLIŲ 
fflįĮĮįp^ NAUJŲ RUDŲ

NAUJŲ JUODŲ 
Didelis pasirikimas

.Pažiūrėkite musų iš
puoštus langus mo
kyklų atida r y m u i 
STAR išdirbystės če- 
ver y k a i nupiginto
mis kainomis.

, ■ A ’ •>> DYKAI DOVANOS

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

. I t . »

AUKŠTOS RŲŠIES ANGLYS
P-nas Jonas Janasek, savininkas Continental Coal and 
Coke Co., kuris yra anglių biznyje nuo 1912 metų, turi 
išdirbęs reputacijų pardavinėjime aukštos rųšies anglių. 
Pirkdami čia gausite RŲŠĮ, SVORĮ, PATARNAVIMĄ. Del 
anglių, malkų arba alyvos šaukit

CONTINENTAL COAL and COKE CO
Wholesale and Retail

2802 W. 38th Street Tel. Lafayette 1100
’ ATSAKANTIS DASTATYMAS VISUR.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinės

NATHAN
KANTER

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 0803

Geresnės Vertybės!
“MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo-Sept. 6 ir 7 d.
PUIKIAUSIOS NAUJOS BALTOS U. S. 1 WISCONSINO

BULVES Pekaš 15c
GELTONIEJI CIBULIAI nauji U. S. 1 sv. 2c
Nauji Virimui OBUOLIAI U. S. 1, ............... 5 sv. 140
CALIFORNIJOS KALNU BARTLETT GRUŠIOS_______3 sv. 21c

MII TU “GOLD 24% sv. 0 1 HQIflIL I Al MED AL” maišelis $ | a||V
1/5’s keno 50
3 pak. 190 

rz Air A “CHASE & SANBORN’S” svaro O 7 OKAVA VACUUM PAKUOTA__________ kenas « O
“DUPLEX” SAN15wTČH^00klES.............. - sv. 150
“Justice” DŽIOVINTOS SLYVOS 50/60 didžio sv. 9~0~ 
“BLUE ROSE”"RYŽIAI .................................. 2 sv. 130
ir a ir A “MIDWEST” svaro O C f.KAVA ' . —DE LUXE— _________ kenas

Del Maiz NIBLETS “Midwest Brand” 2£,27c

“BAKER’S” DhEAKFAST COCOA
“RQVAL” DEZORTAI ......... .........

“MIDWEST” 
—DE LUXE—

“Midwest” GRAPEFRUIT ............... No. 2 kenai 150
“CampbelTs” TOMATO~JUICE ............... 3 kenai 250
“Del Monte” PYČĖS Ž^^KENAI 21c

“MIDWEST”
TOMATO or VEGETABLE SOUPS
WAXED LUNCH PAPER ...

2 ’ken. 110
10c didžio 2 rolės 150

“Midwest” PICCALILLI .......... " kvort. džiaras 250
“Buying Brand” SALAMI DEŠRA sv. 290
“Drexel Farms” CHICKEN LUNCHEON ROLL sv. 290
“PRESTO” GLASS TOP
■ ■ R v i ■ PaintėsMason Dziarai %™Xn0 tuz. $i.(»

Tuz. 690
Tuz, 790

“PARQWAX” Dėl Kenų užlipinimo ir sv. 1 Hf* 
Prezervavimo vaisių kartonas ■ UV

SEMINOLE BATHROOM TISSŪE ......  4 rolės 250
“OAKITE” dėl valymo 
“Midwest” BLEACffT:

..........  2 pak. 230
kvortinė bonka 100

“Black Beauty” LIQUID SHOE POLISH .... bonka 100
“S. O. S.” SCOURING PADS pak. 130'

M U ILO IŠPARDAVIMAS
RINSO 2 maži pak. 150............... 2 dideli pak. 390
LUX FLAKES maži pak. 90 .............  dideli pak. 210
LUX MUILAS ................................................. 4 už 230
LIFEBUOY MUILAS ......................................  3 už Į 70
TftMYKTTf MUSU pranešimus DfiL naujo cash AJjlTAAJYAA, PRIZŲ KONTESTOTRUMPŲ  J ATEITYJ!

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA —- Dauguma Store f’ turi ir matot tkyrtut, kur įąt
galite pirkti gerą metą, paukltitną ir tt. ui ftmkttuiat kainai!______

PIRK NUO NES PIGIAU
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Kuomet didžiųjų valstybių*“ diplomatai, susirinkę 
Genevoje, bando išspręsti Italijos-Etiopijos ginčą taip, 
kad butų ir vilkas sotus ir avis čiela, tai organizuotieji 
pasaulio darbininkai ėmė svarstyti, kokios praktiškos 
priemonės turi būt pavartotos prieš fašistišką Etiopijos 
užpuoliką. Tautų Sąjungos centro mieste susirinko 
Tarptautinio Darbininkų Sąjungų Susivienijimo valdys 
ba ir rengiasi paskelbti boikotą Italijos prekių gabeni
mui, jeigu Mussolini pradėtų karą Afrikoje.

Neseniai “Naujienose” buvo pranešta, kad griežtą 
poziciją prieš Italijos fašistų avantiūrą užėmė ir Socia
listinis Darbininkų Internacionalas.

Organizuotų pasaulio darbininkų jėga,' gal būt, 
daugiau prisidės prie karo sulaikymo, negu valstybių 
diplomatų konferencijos. Jeigu darbininkai sutartinai 
veiks, atsisakydami krauti i laivus ir iškrauti "Italijos 
ginklus, amuniciją ir prekes, tai Mussoliniui bus. keblu 
vesti karą.

Bet keista, kad iki šiol visąi nieko negirdėt apie 
tarptautinių komunistų organizacijų žingsnius prieš tą 
karą. Kominterno kongresas posėdžiavo Maskvoje, bet 
mums neteko pastebėti, kad jisai butų priėmęs kokį 
nors specialį nutarimą Italijos-Etiopijos konfllikto klau
simu, nors karo pavojus jau tuomet buvo visai aiškus. 
Negirdėt, kad ką nors darytų naujasis kominterno vyk
domasis komitetas, kurio priešakyje dabar stovi Dimit- 
rovas. Tyli taip pat ir “raudonasis” profesinių sąjungų 
Internacionalas. > ■

Kodėl? Ar ne dėl to^ kad laukiama, ką Genevoje 
pasakys komisaras Litvinovas, kuris dalyvauja Tautų 
Sąjungos tarybos susirinkime? Maskva prieš Komą vi
suomet šunvuodegavo. Stalinas gali paliepti savo komi
sarui Genevoje1 balsuoti už kokį nors “šalių sutaikymą”, 
kurio rezultate Mussolini bus padarytas šeimininku 
etiopų žemėje. Tokiame atsitikime kominternas ir “rau
donasis” unijų internacionalas, žinoma, turėtų sakyti, 
kad viskas pasibaigė laimingai ir nereikia prieš Italiją 
kelti jokio triukšmo.

Komunistų galvos nežino, ką diktatorius Kremliuje 
nuspręs, todėl jos ir tyli.

Bet socialistų vadovaujamas tarptautinis darbinin
kų judėjimas netyli. Jisai daro spaudimą į valdžias, kad 
jos sustabdytų Italijos imperialistus, ir jisai pats ruo
šiasi griežtai kovai prieš juos. Tame yra vilties, kad 
prie karo, gal būt, neprieis.

diktatoriui, beit

valdovų, 
Stalinas 

tikru ca-

dalykas”

fa-

ati- 
del
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STALINO “SAMODĘR- 
ŽAVIJE”

Paryžiuje einąs Rusijos so
cialdemokratų partijos orga
nas “Socialističeskij Vestnik’J 
gavo įdomią korespondenciją 
iš Maskvos apie paskutinį ko
munistų internacionalo kon
gresą.

“Slaptieji opozicininkai 
(sulig oficiale terminologi
ja, ‘sutriuškintųjų opozicijų 
uodegos’) dar skaito — ne 
be pikto džiaugsmo arba 
skaudaus nusiminimo'- — 
naujus pareiškimus tų pačių 
pasaulio bolševizmo vadų, 
kurie dar vakar skelbė visai 
priešingus apkainavimus, iš
vadas ir direktyvas,” skaito
me toje korespondencijoje.

Vienas tokių dar nevisai 
sunaikintų dešiniai-kairiosios 
opozicijos atstovų (Syrcov- 
Lominadze) kalbėjo mano, 
prieteliui komunistui: ‘Vakar 
pripažino Vokietijos komu
nistų partijos taktikų šimtu 
nuošimčių teisinga, šiandie 

. toms šalims, kurioms grasi-
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na fašizmo pavojus, pripa
žįstama šimtu nuošimčiu tei
singa griežtai priešingą tak
tika. Per ką gi jie mus ir 
ne tik mus, bet ir visus ko
munistus darbininkus — ru
sus ir svetimtaučius — lai
ko Kremliuje: ar jie mus 
laiko glušais? Juk kiekvieno 
musų galvoje, skaitant kong
reso kalbas, gelia mintis: na, 
o jeigu dabartinę Franci jos 
komunistų taktiką Stalinas 
butų liepęs anksčiaus vykinti 
Vokietijos komunistams — 
tuomet ir Hitleris gal nebū
tų patekęs į Valdžią Vokieti
joje, Dulfussas — Austrijo
je, o Ispanijos darbininkai 
gal nebūtų buvę sumušti? 
Kiti ‘nukrypėliai’ piktai juo
kiasi: ‘Pažiūrėsime, kajp 
Stalinas sąvo užsienio agen
tus ir pritarėjus, visus tuos 
Cachin’ųs ir Torez’ųs, sukiŠ 
j koalicines valdžias, ir ne 
tik su ‘sociaLfašistais’, bet 
ir su paprastais buržuazi
niais liberalais ims gelbęti 
demokratiją, bet tikrumoje 
gelbės save?* Kaip tai save? 
— ‘O ye kaip: pirma buvo 
21 sąlygą stojimui į Komin- 
terną, o dabar viso tjk vįe- 
Ma1;’ klausyk Stalino --- visą- 
me kame ir visuomet’...

.......  ...J.. -....

vimas atsistojo ir buvo su-[didžiuoju ir tikruoju revoliucL. 
dainuotas Internacionalas, ly
dimas audringais aplodis
mentais. Bet netrukus po to, 
Enukidze išmetė į sąšlavy
ną, pirma dar aplieję pamaz
gomis ir šmeižtais.”
Stalinas jau keliąmas aukš- 

čiąu ir už Leniną. Greitai ji
sai bus pripažintas vieninteliu

jos herojum. O tuomet, žinoma, 
atsiras “istorikų”, kurie įro
dys, kad Stalinas ir kilęs yra 
ne iš paprastų žmonių, bet iš 
kokių nors dievų arba pusdie
vių, 
guso (imperatoriaus) 
yra vedama tiesią linija iš bib 
linkti Saliamono.

kaip kad Etiopijos ne- 
kilme

Apie Kongresą ir 
Klaipėdą

Kongreso dalyviai negavo nė 
išsižioti. — Beveik tylėjo ir 
komunistai. — Pavojus iš 
hitlerininkų. — Klerikalizmas 
baido klaipėdiečius. —, Tra
giška būklę.

(šį laišką rašė labai stambus 
Liet. vai. liaudinipkų asmuo.)

■ . . ■

Pasaulio Lietuvių Kongresas 
pasibaigė ir, kaip ir reikėjo 
laukti, jo dalyvius taip apsta
tė, kad jie nesugebėjo nė prar 
sižioti. Daug buvo vaišių, pra
mogų, širdingų kalbų, bet be 
politikos. Tai, vadinasi, kad ne
būtų suardyta savotiškai su-' 
prasta “vienybė”.

Bolševikai ir tie beveik tylė-į 
jo, nors jie sako, kad; 
jiems nesmągu bus 
prieš s^YO rinkikus, 
frontą su bolševikais 
kį paleido pirmieji 
komunistai) pas mus nedrįsta
ma eiti, nes jais nepasitikima, 
-kad iš vienos bėdos neįkristi į 
kitą. Per gyvai stojasi mintyje 
1§18—1919 metai. Be to, jiemsj 
nėra ko nustoti, o mes dar ' 
daug turime, pirm visko savo 
spaudą, tegu ir 1 suvaržytą, bet | 
visgi turinčią savo reikšmę.

Laukiama prablaivėjimo 
Europoj; u ,

Kliaipėdiečii

sibijo katalikų kunigų, jų ne
tolerancijos. Prisibijo, kad jų 
žemę užplus ir užgrobs ‘did-. 
lietuviai’. Reikia suprasti, kad 
nelengva nutrinti visa tai, kas 
mus skyrė tiek amžių. ■

ii bijo, kad pateks 
Hitleriui

Seimelis butų nebėdą, jeigu, 
klaipėdiečiai tikėtų, kad Klai
pėdos kraštas nebus vokiečiams 
grąžintas ir kad vokiečiai ne
baus už lietuviškas simpati
jas. Visa nelaimė tai toji bai
mė, kuri šiuo momentu yra 

didesnė, negu kuomet 
buvo, ir kuri tiesiog kan- 
žmones, stato juos tarp 
ir priekalo.

daug
nors
kiną
kūjo

Iš vienps pusės, puola juos, 
kad jie vokietininkai, iš kitos

kad už lietuviškumą

Penktadienis, rūgs. 6, 1935

Kaip Bus Renkamas 
Lietuvos Seimas

aiškintis ;
I bendra t®1’ ’1 . g - busite pakarti. Jie puikiai žino, 

;kąd Vokietijoj nėra gerai gy- 
i rancijos; vepy ukininkamg> bet ir Lie. 

tuvoj dar gero nemato, žodžiu, 
tragiška būklė susidarė ir žmo- 

Įnės norėtų ramybės.
Kąųnąs, rugp. 21 d. 1935 m.

“KULTŪRA” No. 6-7
MĖNESINIS ŽURNALAS Iš 

LIETUVOS
Turįpyą;

Kultūros sutemos ir pasaulėžiūros 
krize — BJAmalviš.

* y . L-A •ih’.’JEąrppps Išlikimas<įr .sunykimą sipąp- As asmeniškai1 Višubmet mą- " tomai — P. Kopustinskas.
nau, kad turf ’Meiti ' bendras ir Wni|t‘‘1 “ A,i
prablaivėjimai visoj Europoj, žmogus lutliai-e -r 
tuomet bus kitaip ir pas mus. u.iamįis -kapnvs.
Juk pasižiūrėkite*: visi daugiau Milžino Gargaritua įdėlis krinta i 
ar mažiau garbina kumštį, 
lą subordinaciją (nusilenkimą.
■— “N.” Red.). Sportas išstūmė

aukštesnes pramogas.
daužytojai — garbingi

Vilčinskas.
, .. *■ r— A. P. Čechovas.

Darbininku armija — Jonas Pladis. 
Ujamasis — St. Kapą;-

“Bet, sakąu, senieji bolše
vikai ne opozicininkai mažai 
tesiinteresuoja Kominterno 
Kongresu. Tarptautinė padė
tis. Gal būt, reikia naujo 
manievro. Pasaulio revoliuci
ja juk rytoj nebus. Ir ne 
ąpie ją dabar tenka galvoti. 
Iki ji ateis, Stalinas praris 
mųsiškę. Taip samprotauja 
senieji bolševikai, piktai iš
sisukinėdami nuo diskusijų 
apie Kominterno Kongresą.

“Jiems opusis dienos klau
simas tąi — Stąlinas. Visas 
sovietų pasaulis jiems atsi
rėmė į Staliną. Stalinas tai 
— centralinė Rusijos ir pa
saulio problema. Kur Stali
nas eina, tikriaus sakant, 
kuo' Stalinas virsta — Štai 
visų klausimų klausimas.”
Įveda neva demokratiją ir 

darosi caras
Paryžiaus laikraščio kores

pondentas savo informacijas 
gavo nuo seno, daug kartų ka
lėjimuose ir ištrėmime carizmo 
laikais buvusio bolševiko. Iš 
pasikalbėjimų su juo jisai pa
tyrė, kad Rusijos komunistų 
eilėse dauguma yra labiausia' 
susirūpinę Stalino galios augi
mu. Girdi, jisai esąs tiesiog 
dievinamas; ir tai esą ne tik 
veidmainių ir čebatlaižių pa
taikavimas
daug stambesnis reiškinys: tai 
esąs atgijimas, senos, dar nuo; 
Bizantijos (Konstantinopolio) 
laikų įsigyvenusios 
garbinimo tradicijos, 
iš “vado” jau virstąs 
ru.

“Ne pavadinime
sako korespondento pažįsta
mas bolševikų šulas. “Juk ir 
Napoleonas vadino save ne 
karalium, bet pasiskelbė; 
frąncųzų imperatorium, dąr 
begyvuojant respublikai. Da
lykas tame, kokias politines; 
funkcijas atlieka Stalinas 

* dabartinėje sovietų Rusijoje.
Buvo baltasis caras, bus ca
ras raudonąją,f o jęi ųie ca
ras, tai kas nors kita. Neva 
įveda demokrątiją, o pats į 
carus lenda. Taii koks gi ten 
socializmas su caru?.. Saky
sime, kad mes pavojų padi
diname, bet kame yra užtik
rinimas, kad iki to neprieis? 
Jeigu ne prie restauracijos 
(senos tvarkos atgavimo. — 
“N.” Red.), tai prie naujos 
rųšies autokratijos ant 
šistiško kurpalio?..” 
Korespondentas, toliau, 

dengia ir tikrąją priežastį,
kurios ųeperseniai buvo išmes
tas iš kojnunistų pąrtijos cent
ro sękretoriaus /vietos ir iš pa
čios pąrtijos senas ištikimas 
bolševikas Eihiki&e. Ne už tai 
jisai bųyo pašalintas, kad jisai 
“morališkai ir politiški supu
vo”, bet už tai, kad jisai neno
rėjo falsifikuoti istoriją ir da
ryti didvyriu Staliną.

Enukidze, anot koresponden
to, buvo žymus bolševikų dar- 
buotojąs Kaukaze. Jisai parašė 
savo ątsiminirnųs iš reVoMuci- 
.nio judėjimo Kąujęą^e carizmo 
laikais. Pasakodamas, kaip. 
Kaukaze buvo organizuojamos' 
nelegalus socialdemokratų kuo
pos, kąip buvo vedamą agita
cija tarpe darbininkų, Ęnuki- 
dze apie Staliną beveik neužsi
minė, nes apie jį, iš tįęąų, ir 
nebuvo kas pasakyti, ^tąlinąą 
apie socializmo idėjas mažai 
ką teišmanė ir agitatoriaus ga
bumų niekuomet nętųrčjo. (Ji
sai bųyo sąjnpkslįnįnkąs, kuris 
organizuodavo uždraustų lape
lių platinimą, pinigų “ekspro- 
priacijąs” ir ąįąip įvairius pu- 
siaųrb^mKtįškyą dygius”.)

Ątąiipįnįmų autoriui buvo 
paliepta savo raštą pataikyti, 
ir jiaąį jį patąisę, — pe 
tiek, kiek reikėjo! Ųž tgi 
kidze buvo išspirtas lauk.

“Tokia buvo tikroji prie
žastis, dėlko Enukidze nu- 
k;ęntėjo., Dąr sovietų suvažia
vime, po referato apie sovie
tų konstitucijos pakeitimą, 
jam buvo iškaltą triukšmin
gos ovacijos: visas su važia- T .

visas 
žandų 
vyrįį) kone tatitos didvyriai 
Tad ir _
ekologija visuose santykiuose. Į

Lietuvoje liūdna da ir todėl', 
kad žmones, jau!; pavargo nuo 
to ekonominio^kajio, o dar grę-l 
šia ir fizinis vokiečių karas. 
Pradeda plėstis..apatija, kalbos 
apie tai, kad kaip nors... rei
kia taikytis. Pamirštama, kad... 
tik musų Hąštąjš gali įvykti Į; 
taika, tikrinus sakant, musų 
užgrobimas ir išnaikinimas.
Reikia seimo nutarti gintis iki 

paskutinosios
Kad Tamstos varot propa

gandą už demokratiškas lais
ves, tai yra labai gerai, bet 
reikia daugiau '• užakcentuųti 
reikalingumas Seimo, kaipo 
įrankio sunkių 4? svarbiu mo
mentu pasitarti ir nutarti gin
tis ikį pąskutinųjų. Tokiais at
vejais vienas asmuo negali im
ti visą atsakomybę, nes tai j 
tuščią^ žodis. Vistiek atsakys 
visa tauta, visa tauta kentės, 
tai visa tauta turi ir spręsti 
savo likirpą.

Kai. dėl Klaipėdos seįrn^elįę, 
tąį pieš Versalio paktą bėra, 
ko ęįįi, nes mes juo remiamės 
Klaipėdos ta^e; be tp, ir pa
tys kĮajpėdįęčįai pągeidąpja, 
kad butų ąųtouopuja. r Jįe pK- 
sibijo Lį^tųyps, pK-

♦

Reikalaukite “NAUJIENA^’ 
ant bile kampo, kur parduoda- 
ini laikraščiai. Pardavėjas M 
lcraši!iij bus gatavas Mhl

vyrauja kumšties psi-

musų laikus — Antanas Venclova.
' Prof. 1. Nusinovas. 1
Musu planetos likimas — Agr. K. P.

i Paprastas gyvenimas — J. Pladis 
Dvokiančio vandeps dievas.

( Apžvalga: Literatūra, Teatras. Skai
tytojų tribpną. Įvairenybes.

“KULTŪRĄ” KUlite gauti 
/‘Naujienos^” — 45c.

Neseniai Lietuvos preziden
tas pasirašė ir paskelbė naują 
Lietuvos' seimo rinkimų įsta
tymo pakeitimą. Pagal tą pa
keitimą, rinktu seimą dabar tu
rės teisės Lietuvos piliečiai, 
ne jaunesni, kaip 24 metų am
žiaus, o būti renkamais į sei
mą — ne jaunesni, kaip 30 
metų amžiaus. Į seimą negali 
būti renkami tie asmenys, ku
rie priėmė Lietuvos pilietybę, 
bet kartu turi ir svetimos val
stybės pasižadėjimą priimti 
juos tos valstybės piliečiais; 
asmenys, priklaupę prie orga
nizacijos, kuri yrą teismo pri
pažintą turėjusi tikslą atimti 
Lietuvos nepriklausomybę arba 
atplėšti Lietuvos iteritorijos da
lį, jeigu nuo to teismo pripaži
nimo nėra praslinkę 5 metai. 
Seimo rinkimuose negali daly- 
’Vąuti teismo nūs merk tie j i ar
ba i teismą patraukti (! — 
“N.” Red.) atsakomybėn pilie
čiai, rinkimų metu esantieji 
nąmųose suimtiesiems.

♦

Be šių naujienų, j įstatymą 
yra įvesta ir dar kai kurie pa- 
kęitimaį. Anksčiau būdavo pa
tiekti rinkti ištisai sąrašai ir 
rinkikai turėdavo balsuoti už 
yisus sąrašus. Dabar bus bal
suojama ne ųž sąrašus, bet už 
atskirus akmenis. Lietuva bus 
padalintą į apygardas ir kiek
vieną apygardą rinks tam tik
rą atstovų skaičių. Kiekvienas 
balsuotojas galės balsuoti už 
tiek asmenų, kiek jo apygardo-i 
je bus renkama seįmė narių. 
Tuos asmenis jis dabar galės 
laisvai pasirinkti iš kandidatų 
sąrašo. Už kiekvieną pasirink
tų kandidatą balsuotojas galės 
paduoti tik vieną balsą. Bus 
balsuojama spausdintomis kor-. 
telėmis. Jose bus pažymėta vie
no kandidato payar4ę? vardas,, 

į ąpižiųs, užsiėinimas. Viąų kor
telių išvaizdą bus yienędą ir 
bę jokių žepklų. Rinkimų dieną 
nebus varoma jokia agitacija. 

P Išrinktieji į seimą atstovai, 
pradėdami eįti pareigas, turės 
duoti priesaiką arba iškilmingą 

į pasižadėjimą. Priesaika bus to
kia: “Prisiekiu Visagalio Die
vo akivaizdoje, kad busiu išti
kimas Lietuvos Respublikai,

. IJ J „J. -1 l i" ., I' . .

saugosiu Lietuvos ir Valsty
bės Konstituciją ir kitus Lie
tuvos Valstybės įstatymus ir 
sąžiningai eisiu seimo nario 
pareigas.. Taip, Dieve, man pa
dėk.” O iškilmingas pasižadė
jimas bus toks: “Pasižadu, 
kad busiu ištikimas Lietuvos 
Respublikai, saugosiu Lietuvos 
Valstybės konstituciją ir kitus 
Lietuvos Valstybės įstatymus 
ir sąžiningai eisiu seimo nario 
pareigas. Teesie, kaip pasiža
du”. Seimo narys, kuris atsi
sakys duoti priesaiką arba iš
kilmingą pasižadėjimą, nustos 
buvęs seimo nariu. (Bet kada 
tas seimas bus renkamas? — 
Red.)

Tuo1 pačiu laiku buvo pakeis
tas ir Klaipėdos krašto seime
lio rinkimų įstatymas. Pakeiti
me sakoma, kad į seimelį ne
galės būti renkami tokie patys 
asmenys, kurie negali būti ren
kami į seimą. Pakeitimu įve
dama ir nauja tokia pat, kaip 
ir į seimą, rinkimų tvarka. 
Pagaliau ir Klaipėdos krašto 
atstovams nustatoma privalo
ma priesaika arba iškilmingas 
pasižadėjimas. —Tsb.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam* 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių . bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ąe savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. '

r-*

krąžčių bus
tarnauti. Jis

smagumui, bet Jūsų pato-Į
gumo delei.

• • • •
' ■■ .-i . I
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Pasidairius 
p° 
Cliicagą

Rašo Gandas

Miss Jane . Addams.

•ŠIS NAMAS BUyO PASTATYTAS Už $7,500
WW">TT“—-w~wraaw>«RĮPWI><R<R,

‘1
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Ji mirė.
O jai butų sukakę dabar 75 

metai i amžiaus.
šiandien jos tos sukaktuvės, 

ir jas paminės ne tik Chicago, 
bet ir visa Ameriką.

Paminėjime dalyvauja ir 
;musų jaunimas.

Iš tų GhicagoS'parkučių yra 
gana daug gero, .nors galėtų 
būti dar ir d augiau gero.

O žinote kam mes turime 
būti dėkingi už tuos parku- 
ėius, :kur musų vaikai gali 
gražiai laiką praleisti?

O gi tai pačiai Miss Jane 
Addams.

Ji juos užvędė ir iškariavo, 
kad . parkučiai butų užlaikomi 
valstijos lėšomis.

v » » 13
Chicagos miestas pradeda 

sugryžtuvių apvaikšČiojimusį 
Ir nestebėtina. Žiūrėk kiek 
daug žmonių sugryžo iš vaka-į 
cijų.

Miesto majoras jau senai 
atlaikė vakacijas.

Sugryžo iš yakacijų Anta-į 
nas Rįpkevčius -ir artistas Ši
leikis. I

(P. Grigaitis neturėjo vAka-į 
ėijų :ir kažin kada jis jas ’ tu-f 
rėš).

iDr. J. Moėkus sugryžo iš va* 
kacijų — kareiviškų muštrų, i

(Bet dar nebuvo .girdėt, kad 
•Juozas Buklrikas ‘butų turėjęs 
vakacijas).

Iš tikro medaus vakacijų 
sugryžo Dr. J. Russellis su sa
vo jaunute žmona, Yo su Jais 
ir -Dir. 'Šimkųs, ‘kurs netoli 
Naujienų savo ofise dantis tai- 
•so. s Dr. .Zalatorius rods .prasi* 
tiko jį ®u> šiokiu'tokiu'Jpavydti.’

(Dalykas tame,-kad Dro Za
latoriaus medaus vakaeijos 

. įvyko. dar kada jo Buiėkas: bu
vo naujas, o ‘šiais metais jis 
dar neturėjo nei cukrinių va- 
kacijų).

Jau sugryžo ir jau dainuo
ja visa Steponavičių f amilij a.

..... H1*.
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puikus namas,. tikrai graži rezidencija, yra pastatytas Winchestery, Mass./už.$7,500

Išrodo, kad tcs sugryžtuvčs 
mums < dar yra perankstyvos. 
Mes jūk .turime 'daugiau nesu- 
gryžusių.

Nesugryžo musų delegatai iš 
to didelio kongreso, kurs buvo 
Kaime (o gal 'jie bijo • sogryž- 
ti). :

Nesugryžo -dar Kastas Au
gustas su Jale Augustiene.

Nesugryžo dar sportininkų 
vadas Juška.

Nesugryžo dar pralotas Kru
šas ir draugai komunistai.

Nesugryžo dar Drangeliene 
ir JBriėdytė.

Dar nesugry$o ir Antanas 
Vaivada.

Kažkurie žmonės (ir žmo
nos), išgyvenę kone visą am
žių Chicagoje, pradeda pir
musyk dairytis , po Chicagą ir 
pirmu syk pamato dalykus, 
kokių dar nematė.

štai aną vakarą panelė ,Xa* 
vera Naglevičiutė su .ponia 
Viktorija Jurgelioniene pirmu 
syk atrado Chicagoje kiniečių 
miestą, ir nustebo pamėčiusios 
kiniečių rotušę, teismą, o taip
gi kiniečių majorą. Daug Ste
bėtinų dalykų ■ jos mačiusios ir 
kiniečhj muzejuje. 'Mat,* Chi- 
caga turi, savo ‘‘China Town”i

O kažin -kur yra Chicagoje 
“Lithuania” ar “Litas ,Town”? 
Iki šiol tai buvo .BruĮgeporias. 
Bet dabar Marųuette Parkas 
nori tą garbę nuo Bridgeporto 
paveržti. .Nes sako jen yra ir 
ckiioštorius, ir špitolė, ir Da
riaus-Girėno paminklas.

Ar taš taip ar i kitaip butų^ 
bet jaū dabar’MąrųuęVe ,"Par
kas yra vadinamas “The Gold 
Coast of Lithuania”. 'Nes ten

'.t ■>.. -T“ ' -

Morning Stars win 
again!!!

NORTH SIDE.—The Morn 
mg Siar Club defeated the 
Park View Sportsman’s Club 
by a .score of 11 to 1, before 
a crowd of 2,000 people, at 
Lincoln Park. The victory 
places the Morning Stars irt 
the semi-finals Jn an elimina- 
tion >series for a silver cup in 
the Chicago Amateur Leagueį 
The battery of John Turaus-r 
kas and Andy Naikielis feat-į 
ured the game, 'both getting 
two hits apiece. Sparkling 
fielding by the .Morning Stars 
especially. fine throws from the 
outfield Ed March and 
Skiba cut pff runs at the plate 
The .Morning Stars play the 
Chicago Sox, at 1:00 P. ĄL hi 
a -.semi-final gąme at Lincoln 
Park, „Sundąy.
SGORE:

Morning

Tuckey, 2b 3 11
led, cf-lb 3 0 1
le .Michael, 1b 2 0 0
Buddy, cf 10 1
J. Palmetti, p-3b 2 0 0
Roy, rf 10 0

Totais 30 1 6
R H E

Morning Stars
015 001 310—11—9—3 

Park View S. C.
000 000 100— 1—6—9

The Baron.

P. a INKAI)
STUDIO

420 W. 63rdSt.
Enrlewood 5883-5849 

Dar gražiau, moderniž- 
kiau irensta.

SIUSKIT.PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Jįpt^oUetuTOSlmoresr 
“Sįpataria Lietuvos beda

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Pocahontas mine run tonas

GERB. Naujienų skaityto? 
jos ir skaitytojai prašomi: 
pirkinių reikalais eiti Į tąsi 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. 1
*- 'Į Į fž

•S tars
ąb r h

Skippy, ss 4 1 1
Haįk, 2b 5 0 1
Stack, lb 4 0 0
Al. Angey, , 3b 5 2 4
Naikielis, c . 4 2 2
Ed. March, cf 4 .1 d
.Carollo,. lf .2 2 0
•Skiba, rf 3 2 0
Turauskas, p ': 4 1 ,2M

9Totais

DEAKBORN COAL C0
2426 S. Halsted St., Tel. Calumet 6681 
Mes parduodam tik geriausios rųšies Anglis ir coke. Nei 

vienas orderis nėra perdideli/ arba per mažas dėl musų. 
Patarnavimas garantuotas./^

Jo 
tam 

namui pastatyti visi .pinigai buvo paskolinti iš federdles spūlkos. . Jėigų turite lotą, tai galite 
nueiti j vieną ar antrą lietuvių federalę spulką Chjcagoje ir gauti paskolą tokiam namui pa
statyti, kokį -čia matote. Galite tiesiog pasinaudoti čia paduotu planu.

Šis
.čia ..paduotas planas yra arkitėktoriaus iR. L. Stevensono. ''-Kas svarbiausia — tai kad

sako visi -lietuviai turtuoliai 
.gyvena ir .kaikurie turi ,rezi+ 
dencijas su (puikiais -sodnais 
aplink. i.

Užsiminus apie sodnus* gali
ma paklausti — tar jus matėte 
tD-rc M. iDavidonio ‘‘uolų sod
ną’” (ar gal darią) priė jo re- 
zideaci jos? Tas jd?ro Davidonio 
addnas yra viena iš Chicagos 
iridomybtų — taip rūpestingai 
jis j j turi ištaisęs.

,» .« į
Lietuviai mėgsta daržus ir 

sodnus. ‘Daugelis turi sodne
lius prie dąvo namų ir ne vie
name tokiame sodnely dar 
matyti lietuviškos rūtos ža
liuojant. Kažin < kad kas < pas
kirtų dovanas už gražiausius 
lietuviškus sodnelius Chicagoj- 
je. .Atsirastų >nemažai konj 
testantų.

. Juozas. Žukas, nugalėjęs > Lie| 
tuvos teniso čempionus, gal 
dar negreit sugryš • Ghicagon. 
O čia jis praleido daug svar| 
bių turnamentų.

Ką veiksime žiemą? Atsaky
mą į tą klausimą turi duoti 
“Birutė”, ^Pirmyn”, “Jaunimo 
Draugija”, “Naujienų parengi
mų komitetas” ir SLA. Kodėl 
■SLA.? Todėl, kad bus Tarybos 
rinkiniai.

‘‘Birutei” -atsakymą į tų 
klausimą .gal latveš .ponia Van
da Bijanskienė iš Lietuvos.

otcagos mos
{statymas, saliunamsjiej

liečia restorąnųir 
•viešbučių

Kaip žinoma, Ghioagoj vei
kia įstatymas, kuris■ liepia už* 
daryti saliunus tam1 tikrą va? 
landą naktį. O ’ kaip su resto
ranais ir viešbučiais?

-Policijos konrisionierius i All- 
man gavo Juo klausimu mies
to .advokato nuemonę. Miesto 
advokatas sako, kad restora
nai ir viešbučiai suteikiu sti
klus, idš kurių* jų ko&tumeriai 
galėtų jšsigerti, nęnusižen- 
gia įstatymams; nenusižengia, 
nors sjų ufooatumeriai ir 7 gertų

Pirmą dieną mokyklon, 
ir nelaime

> /.5 I

Dvyratininkams kelias 
Ciceroj

35 11
Park Views

Louis, 
J. Kanam, 3b-p 
Babę, :ss 
feęrn, c 
Todd, • Jf

rf
■ab

4
4

4

r 
0 
O 
0 
0 
0

h

0
0

;■.// JOHN ■ Pi :EW ALI)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmb Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugniesyžvejo,■ etc;< atsisauk: gggiį

840 Wėst 33rd Street
TELEFONAS

i. ■•''i.■<-'/'■;■ ■ i 'i.. . ' 1: i ' ę ■

KEISTUČIO SKOLINIMO 1B BŪDAVO JI MO B-VĖS
Archic Rauzi, 6 .mėty, 1104 

North 18 avė., Mėlrose Park, 
ėjo pirmą kartų mokyklon. .Jį 
užgavo automobilis, kurį ope
ravo vMrs. Rose .Roemer, 926 
North Lindę#,jave., Oak Park. 
Perskelta vaiko galva, gal būt 
jis mirs. Moteris suimta ir 
kaltinama neatsargiu važia
vimu.

Cicero taryba nutarė pas
kirti vietą važiuojantiems dvy- 
račiais '(baisikliais). Cermak 
road arba 22 gatve dvyratinin
kams pąskirtąt. keturių pėdų 
ruožtas ųbiėjupse šąlygatviuo- 
se. Tą ruožtų važiavimui jie 
turės tarp 56 ir 62 avenues.

S. V. Rumchakų Ta- 
vern Krikštynos įvy
ksta Rugsėjo 7 d., 

Šeštadienyje 
..i ii M */,■*« ■ •’ >

RAŠTINĖJE 'Ai ■< ..

Pašto vagis valdžios , 
darbe

Tapo areštuotas Edward J. 
Pink. šeši metai atgal jam 
buvo įduota $16,500 pašto pi
nigų padėti Mėlrose Parko 
banke. Jis tačiau dingo, kaip 
akmuo vandenyj; dingo su 

>juo ir $16,500.
Pasak Pinko, su šiais pini-, 

gaiš jis įėjęs į real estate biz- 
nį Gary,'Indiana. Nusiban
krutavęs real estate bizny, 
Pink sugrįžo į Chicagą ir čia,. 
gavo datho kaipo naktinis su
perintendentas prieglaudoje}
bedarbiams adresu 758 West 
Harrisom st. O 'dabar štai yra, 
areštuotas.

Iššoko per langą
Mrs. Jeanette Corper, 43 me

tų, . liudėdama dėl mirties sa
vo vyro,.kurs mirė.pirm šeše
to savaičių, *. persįpiovė sąyo 
raiškas ties riešu ir iššoko iš 
ketvirto aukšto Southtown 
viešbučio, 1330 Hyde Park 
boulevard. Užsimušė.

pusė bač

Mėgino nušokti nuo 
«traukinio, -įsilaužė 

nugarkaulį

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yr.aiaudingos.

8:30 iš 
Ryto

Ateinantį šeštadienį <atsibus 
pp. Rumchakų Naujos Alinės 
Krikštynos. Visi sugalvokite 
gražų vardą, .prišiųskite. laiš
ku arba atsineškite. Svečiai 
suėję į puotą turės;progą gau
ti dovanas už geriausio vardo 
sugalvojimą.

Pirma dovana 
kos alaus.

Antra dovana — pusė galio
no degtinės.

Trečia dovana—viena kvor
ta degtinės. Taipgi bus pro
ga būti kūmais, nes be Kūmų 
negali būti1 krikštynos.

Kviečiame ^visus draugus, 
pažįstamus ir tautiečius į šją 
krikštynų puotą. Grojis gera 
muzika; linksminsimės visi, 
seni ir jauni.

Kviečia

S. V. Rumchakai
3106 So. Halsted St.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČ1Ų 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Gorp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

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

rEDERALoAVINGS 
ANO (.LOAN KAltOCIATiON 

OF CHICAGO "
2324 So. Leavitt Street

■Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

T HE OAh V
BUSINESS DIRECTORY

Harvey Blust, .17,metų, 1413 
.Florence .avė., Evanston, kar
tu au dviem savo draugais su
manė padaryti kelionę į ’Pa- 
čifiko pakrančius. Pasigavo/ 
traukinį ir pradėjo kelionę.; 
Bet (prie. .18 ir Ganai gatvių 
■nusitarė nušokti nuo trauki-.

• > . ■ . ' . ' ‘ 4 • . M • J • ‘ J

nio. 'Blust nušokęs suklupo! 
ir įsilaužė nugarkaulį. \Var-' 
giai be pasveiks.• •

Lenkučiai prisipažino 
nušovę policininką

Anthony Adams, ^24 metų, 
Eugene ~Wroblewski, 21 metų, 
ir Alexander Goralski, 23 mė
tį, prisipažino, kad šių lįęįų 
.sausio 24 dieną Jįe nušovė po
licininką Alfredą Stokke, ;iaį 
pastarasis mėgino sutrukdyti 
jų darytą holdapą Meiseį Tire 
kompanijai 4465 JEbįoAdjvay.

*• •■.< - J

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utamike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, llfl 
1360 kilocydes. 
Girdėt visur ' 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
irjųs. _

IEVA RRAZAITIENE 
po tėvais Aušraite q 

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugsėjo 4 "diena, -3;10 vhlande 
ryto 1935 m., sulaukus nusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap., *1 
Šilalės -ipar., Berzlaukų kaime. J 

Amerikoj išgyveno 26 metus, j 
Paliko 'didėliame .nuliūdimoj 

mylima vyra1 Vladislovą, 3 .duk
teris, ■ Petronėle, -Ona ir Elena ? 
ir sunu 'Jona, :2 brolių Petrą ir T 
Zidorių, seserį Domicėlę Rase-1 
lienę ir giminės, o Lietuvoje į 
seseri Agniešką, švogeri ir 4 
broli Kazimiera.

Kūnas pašarvotas randasi 
4615 <‘S. WdHs /&t. Telefonas $ 
Boulevard 6533.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
rugsėjo 7 diena, 9 vai. ryto iš 
namų L ,$v., Cecilijos. parapijos _ 
bažnyčia, 45tir ir So. Wells St.,r 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už ’ velionės sielą, ■ o iš"[ 
ten bus nulydėta i. Šv. Kazi
miero kapines. q

Visi a. a. Ievos Braeaitienės 
giminės, ‘draugai ir 'pažystami d 
esat nuoširdžiai kviečiami da- ] 
lyvauti ^laidotuvėse 4r suteikti J 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Broliai, Sesuo ir i Giminės, i 

Patarnauja laidotuvių direk- d torius J. f. /Eudeikis, Telefo-1 
nas YaidsJMį. _____ _____ J2

AT<T^RCTn TVARKOJB

lis skyrius yra vedamas tikslu pagdMti musų skaitytojams su* 
rirasti, kur galima nusipirkti (vairi* paprastu ir nepapreefry 
daiktų, intaisų ir rrikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skėHrimų ne
galite susirasti ko jiefikot, pašaukite Naujienas, Ganai 3500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik

LIGONINES
HOSPITALS

. ■ ■ »

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami _ »12i00

«45;t)0
Akušerija na- ~$115 Ufl

muose ——-- ------------ ■ W
Medikais egzami- C 4 A A

nacija____________ yJiUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

•1900 S. Kodzie Ave.

iOMji

BOILERIAI
BOILERS

STOGAI
JRO0F1NG

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
8240 South Archer Avenue.

dokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
M^Tirrinia 1930. ___ ____ _

2

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai* 

symot 'PašaUldte mus ir mes pasa« 
kyšime kiek kaltuos pataisyti. Mes
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For Rent

IEŠKAU darbo taveme, esu pa
tyręs ir teisingas, 37 metu senumo. 
Pašaukite Paul Lafayette 0045.

Personai
Asmemj Ieško

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PAIEšKAU VINCENT SMILING. 
kuris pirmiau gyveno Roselande, rei
kale darbo. Jis pats arba kas žino 
kur jis gyvena tuojaus praneškit 
RAY, Tel. Prospect 7960.

ŪSE FRESH PASTEURIZED 
MILK FOR REAL ECONOMY

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
sernė, yra 4 kambariai gyvenimui. 
Geras biznis. 1424 W. 51 Št.

PARDAVIMUI Čeveryku taisymo 
šapa. Cicero j, lietuvių centre, gera 
vieta, nepraleiskit geros progos. 

1343 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA farma 120 akerių 
Wis. valstijoje prie ežero, gera vieta 
dėl vasarnamio, parduosiu pigiai.

716 W. 22 St.‘

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma 105 akrai Wisconsin valsti
joj. Yra visos mašinos ir gyvuliai. 
Viena mylia nuo miesto. Savinin
kas, 1115 E. 61 St. Hyde Park 3795.

JAUNA mergaitė ieško darbo 
restauranta už veiterka arba 
krautuve už pardavėja.

Tel. Boulevard 5483

PARSIDUODA tavern ir valgyk
la su namų, biznis randasi tarpe 
dirbtuvių, geras biznis.

2308 So. Halsted St.
----- o—

REIKALINGA moteris arba mer
gina ant ūkės prie namų darbo už 
pagelbininke šeimyninkei. Mokes
tis — $10 i mėnesį. Rašykit D. and 
R. Farm, R. 4, Dowagiac, Mich.

GASOLINO STOTIS su 7 kam
barių rezidencija pardavimui. Geras 
biznis. Vienai našlei sunku apsi
dirbti. Tel. Virginia 1088, 4864
Archer Avė.

PIGIAI parduosiu moderniška rū
bu valymo krautuve. Geriausioj vie
toj. Biznis geras, o priežastis par
davimo dar geresnė. Klauskit adre
so Naujienose, Box 322.

PARSIDUODA tavern. švedų ap
gyventa. Geras biznis, išdirbtas. 
Priežėstis pardavimo nesveikata.

731 E. 75 St.

BARGENAS — 2 augštų mūrinis 
namas. 3806 S. Kedzie Avė., krau
tuvė ir flatai, išrenduota. Viskas 
už $2750, Stanley Realty Co. 179 
W. Washington Room 401.

IEŠKAU virėjo darbo. Esu pa
tyręs 25 metus ant amerikoniškų ir 
lietuviškų valgių. šaukite .P. W. 
Lafayette 5563.

RENDON gera krautuvė. tinka 
dėl Lunch Room, siuvėjo arba 
Beauty Parlor. 2646 W. 63 St. 
Klauskite Lietuviško Žyduko, 4707 
S. Halsted St. Tel. Yards 0803.

ji. * *> PARSIDUODA tavernas South 
Side — kampinis namas prie Ratve- 
kariu linijos, ų Biznis Keras. Parduo
siu pigiai. Šaukite Wm. Gritėnas, 
4707 S. Hąlsted St Yards 0803.

BUNGALOW, 7 kambarių, karštu 
vandeniu apšildomas. Mainysiu Į 
5 kambarių dvi flati ar mažesnį 
cottage. Galima matyti po 4 vai 
po piet. 6542 S. Talman Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Vakarais galės važiuoti namo. 
431 Oakdale ,Bittersweet 6334.

Žagariečiai dar 
buojasi

tilpo 
j ža-

nė, 1218 Independence bole- 
vard, Chicago, III. Arba šau
kite per telefonų Rockwell 9139.

Dar ačiū A. DrigO/tui už pa
gelbėjimą aukų rinkime.

. —M. Mirovitz.

Roseland
Visi Rožių žemės piliečiai ren

giasi į Mockaus pikniką
visus ža- 
kad pri

susirink

Keletas savaičių atgal 
atsišaukimas iš Žagarės 
gariečius gyvenančius Ameri
koj dėlei steigimo laisvų kapi
nių. Jie ten Žagarėj jau turį 
nupirkę kapinėms žemės, bet 
dar neaptveria ją tvora. Tuo tai 
tikslu ir atsišaukė į 
gariečius Amerikoj, 
sidėtų su pagelba.

žagariečių k.lubo
mas išrinko komitetą tuo darbu 
rūpintis. Aukavo kalbamam 
reikalui po $1—P. Arlaucka.... 
F. Arlauckienė, A. Ramašauc- 
kas, A. Ramašauckienė, M. Mi- 
rovitz, J. Virbickas, F. Dvilai- 
tienė, A. šimkaitis, M. Maka- 
veckienė, P. Makaveckiutė, J. 
Keturakis, A. Jenavičia, J. Bal
sienė, S. Drigatas, K. Baltas, 
S. Vemis, J. Danta, O. Drigo- 
tienė, V. Bubelis, J. Stanaitis, 
K. Adomaitis, D. Gailiunas, J. 
BiČiušas, J. Jesutienė, A. Rim
kus, K. Balčiūnas; po 50c — 
A. Drigotas, O. Povilaitienė, J. 
Pukinskas, K. Norkienė, V. Bo- 
rusas, J. Pauga, T. Šalkauskas, 
J. Pamparas, A. Pranis; 30c— 
E. Sidarevičienė; 25c —V. Liu- 
berekis.

Komitetas 
aukotojams, 
te klaidą, tai 
ti komitetui
adresu. Aukos yra jau išsiųs
tos Lietuvon į Žagarę. Jeigu 
kas dar nesate prisidėję su au
ka, o norėtumėt paremti tą 
prakilnų darbą, tai dar galite 
prisidėti, pasiųsdami laišku 
ba asmeniškai atsikreipę į 
mitetą. Aukų rinkimas

Viso yra $31.05.
taria ačiū visiems 
Gal kas patėmysi- 
malonėsite praneš- 

žemiau paduotu

ar- 
ko- 
dar 

nėra nutrauktas. Kaip tik ke
letą dolerių surinksim, tai ir 
vėl pasiųsim.

Komiteto narių antrašai yra: 
M. Mirovitz, 2539 West 46 pi., 
Chicago, 111.; A. Ramašauskie-

Kur tik nepasisuksi, visur 
kalba apie laisvamanių rengia
mų kunigui M. X. Mockui pik
niką, kuris atsibus rugsėjo 8 
dieną Raibužio farmoj, Willow 
Springs, III. Ir iš tiesų ver
ta atsilankyt į šį piknikų ir tuo- 
mi suteikt seneliui paramą. Nes 
netik Chicagos lietu/iai, bet ir 
visos plačios Amerikos gerai 
žino, kad kunigas Mockus vi 
sus lygiai mokino ,kaip atsikra
tyt visokių tikėjimiškų prieta
rų. Jis tūkstančius lietuvių iš
gydė iš prietarų ligos. Tūkstan
čius lietuvių padarė laisvais, 
tuomi suduodamas skaudų smū
gį Romos agentūrai ir kartu 
sutaupė darbo žmonėms pusė
tinų sumų dolerių.

Tad argi neverta kokį dolerį- 
kitą praleist piknike, turėt ge
rų laiką ir tuomi suteikt para
mų savo mokytojui, kuris šiuo* 
kartu yra labai reikalingas pa
ramos? Nes žmogus yra se
natvėj ir be sveikatos. Kas gi 
jį užlaikys be cento, kito? Vien 
tik tai gali padaryt jo moki
niai pasekėjai. Tad ir šį pa
rengimų vykdo būrelis laisva
manių Roselande.

Gerbiami laisvos minties lie
tuviai, kyiečiami visi atsilan
kyt į šį pikniką, kuriame ne
būsit apvilti. Nes šokiams grin
dys geros, ir muzika bus ge
ra. Programas susidės iš pra
kalbų. Kalbės T. Kučinskas, 
bus lietuviškų dainelių per ra
diofoną, visokių skanumynų, 
užkandžių ir gėrimų. Na, l

NAUJIENOS, Chicago, III,
patys galėsime gerai prie miš- gerų draugų. Tadeli? šį sekma- 
ko atbalsio sudainuot lietuviš- dienį suvažiavo , gražus bure- 
kų dainelių. lįįs svečių, kSriė^ prie draugiš-

Piknikas prasidės apie 10 v. kų kalbų praleido smagiai lai- 
ryto ir tęsis iki vėlumos, neš kų. Visiems ^pa^eš dalyviams 

| p-nia Dbvgįhy taria . širdingų 
ačiū.

yra parūpinta šviesos.
Kviečiu varde rengėjų visus 

ir visas būt Mockaus piknike, ir 
aš busiu Įaugdamas jūsų bro
lių laisvamanių. Pasimatysime 
sekmadienį Raibužio farmoje.

Trokai iš Roselando išeis 11 
v. ryto nuo 10413 Michigan avė. 
Kaina į abudu galu' (round trip) 
25c 
ti..

Nesivėluokite trokų paini-

atrasti Raibužio farmų
Roselando ir apielinkės

Penktadienis, rūgs. 6, 1935

į-.- Sėtias Petras.

Prašo giminių atsi- 
šaukti

■i

PASAKYKIT 
KODĖL? CLASSIFIEDADS CLASSIFIEDADS

Kaip
Iš 

parankiausia važiuot 95 gatve 
i vakarus, kol privažiuosit di
deles kapines, čia pasukit į de
šinę arba i šiaurę, Willow 
Springs road, iki Archer avė. 
Skersai Dambrausko farmos, 
bet nesukt į Dambrausko far- 
mą, o važiuot tiesiai apie 2 my
lias. Visur važiuodami tėmy- 
kit iškabas su rodančia strėla. 
O prie Raibužio farmos, prie 
iškabos bus 2 vėliavos, tai, 
sukite į farmą.

aipgi ir iš visos Chicagos va
žiuojantiems reikia pasiekt Ar
cher avė., Willow Springs ir 
aukščiau nurodytu keliu va
žiuoti.

PASARGA: Jeigu butų oras 
blogas, lietus lytų, tai pikni
kas bus atidėtas kitam sekma
dieniui, t. y. rugsėjo 15 
nai.—Senas Antanas,

Rugsėjo J. d., sekmadienį, 
įvyko graži puota p-nios An- 
nos Dovgin, 6108 So. State St., 
dvylikos metų gyvenimui Ame
rikoj paminėti. Kadangi p-nia 
Dovgin yra malonaus 
moteris ir jos vaikučiai 
kiai pašoka piknikuose ar 
parengimuose, tai turi 
-........... .................. ... ", ■ ------

budo 
tan- 

šiaip 
daug

IJįlimkifM Old (,•,/</

dėl naujų minčių
NEI VIENA DIENA ŽUVAVIMO nėra užbaigta Be užtektinai (i]auniį 

Minčių." Kada jus laukiate kiekvieno žuvies pagavimo, užsiru- 
kykit malonŲ-lengvų Old Gold. Jų malonus kvapsnys pagelbės jums 
turėti kantrybes. Jie yra padaryti iš lengviausio tabako gaunamo gam
toje, liuosą nuo visokiy kartumu. Old Gold rinktinis tabakas jus sti- 
mulios, kada esate prislėgtas ir priduos gerą ūpą.

©P.Lorillard Co.. Ine.

BET NIEKADOS NE E RUNA

Vincentas LingCyičius (dirb
tuvėj užsiregistravęs Wm. 
Lawrence) iš Lietuvos Žarėnų 
parapijos, Lauko sodos, filija 
Telšių apskr., gyvenęs 443 W. 
17 st., Chicago, yra sunkiai su
sirgęs ir randasi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Rodos yra gana 
pasiturintis, o giminių Chica- 
goj nesiranda. Todėl jo gi
minės inalobėkite atsišaukti. 
Del platesniu informacijų 
kreipkitės, A. Latvrence, 6141 
Princenton ąve., Chicago, III.

Mes, kaipo seni “Naujienų” 
skaitytojai, susipažinome su 
Kaziu Urniku per “Naujienų” 
pagarsinimus, - ieškodami sau 
namo pirkti* Dabar mes nusi
pirkome naih$, Kaziui Draikui 
tarpinkaujant? Ir matote, kad 
pirkome daug pigibu, tie kad 
kitaip butumėmė ‘galėję pirkti. 
Pirmiau gyvenome! adresu 3131 
So. Emerald avė., o dabar per
sikėlėm į nuosavą ilamų, kurį 
apipirkome adresu 7138 S. Tal- 
man avė. Tad visus dragus 
prašome atlankyti mus naujoj 
Vietoj.
/Dėkojame Kaziui Uraiktfi, 

nes ji& viską atliko kuogeriau- 
sia ir puikiausia.

—B. P. Gloveckai.

“Midweist” >fcrautuvių koope
ratyve, organizatei j a skelbia, jo- 
gei apie 20 dieną šio mėnesio, 
prasidės didelis’.^oj^testas. Tai 
bus visai naujas kontestas šių 
krautuvių kostumeriams. Tokio 
kontesto dar iki šiol niekas nė
ra turėjęs;

Jau kurį laiką, savininkai 
“MidWest”, krautuvių manė, 
kąd butų pravesta kokia nors 
idėja, kuri interesuotų publikų 
ir suteiktų kostumeriams pro
gų prisidėti prie augimo ir pro
gresavimo kooperątyvės gro- 
serninkų organizacijos.

“Naujieriųv skaitytojai turės 
palaukti, nor£4Ž nekantriai, ko1 
bus paskelbta Visos to kontes
to smulkmenos, p Dabar tik tiek: 
galima pasakyti/ j ogei kontes
tas bus labai originalus. Per 
vienus rųetus prėmijotiiis bus 
išdalinta $25,000.

Ta didelė suma pinigų bus 
išdalinta “Midwest” krautuvių 
kostumeriams. Reiškia, kiek
vienas galės laimėti, nes kiek
vienas gąli būti kostumeriu šių 
krautuvių.

Sekite “Naujienas” kiekvienų 
penktadienį ir tėmykite šių 
krautuvių pranešimus ir skel
bimus. (Sp.)

In these days of trying to make 
every penny do double duty in 
buying power, freąh pasteurized milk 
stands out as the proteetor of the 
family budget.

For the small price of one quart 
of milk one is btiyin# pot only two 
pounds of delicįous food, būt he ifc 
purchasins: the nesessary daily nutri- 
tional requiremėnts of the body to 
the following amotmts: calčium, 100 
percent; Vitamih G, 76 percent; phos- 
phorus ,70 percent; VĮtamin A. 66 
percent; protein, 43 percent; Vita- 
min B, 33.3 percent; Vitąntfn C, 30 
percent; ėnergy, 22 percent; iron. 
16 percent. į • ;
_______________ K ~ -l>-__ ___________________i

SIUSKIT PER | 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

• .$ • ;• • • •'

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kas iš tokio žmogaus, kurs 
neskaito knygų?

Mes kitų syk skaitydavome 
knygas.

Dabar visai nebeskaitom.
Na, ir kas dabar iš musų?
Naujienų ir Aušros knygy

nuose dar tebeguli tūkstančiai 
knygų. Nemažai buvo indė- 
ta pinigų joms išleisti.

Nebeturim skaitytojų, 
tos knygos nebeturi vertės. 
Gal daugelis yra pasenusių. 
Bet yra ir gerų, 
nesenstančių knygų, 
tytojų jos tik vietą

• Naujų knygų 
mes negaunam, 
tų galima, jeigu 
mes nenorime.

Kodel-gi mes nenorime kny
gų? Kodėl jų neskaitome?

Ar mums laiko trūksta?
Laiko, rodos, turime dau

giau negu turėjome. Visi ma
žiau dirbame.

Ar mes pasiekėm žinios, 
įspūdžių ir mokslo galų?

Nei naujom žiniom nėra ga
lo, nei naujiems įspūdžiams 
nėra galo, nei mokslui nėra 
galo.

Ar mes taip pasenom, kad 
mums niekas neberupi šiame 
pasaulyje?

Gal kiti esame ir pasenę, 
bet savo senatve nesigiriam. 
Anaiptol, visi jauninamies. O 
juk ir pasenę galėtume skai
tyti knygas.

Taigi aš nebeišmanau, ko
de! mes nebeskaitome knygų.

Taipgi neišmanau, ko mes 
esame verti, neskaitydami 
knygų.

Kas turite apie tai kokį 
nors išmanymų — atsiliepkit, 
— pasakykit.

Aš labai norėčiau žinoti, ko
dėl mes pęheskaitome knygų.

I ? " / $ r j — Galugcdas.

Business Service
Biznio Patarnavimas

i NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10

R?01118
RENDON kambarys vienam Šva

riam ir blaivam vi’rui be valgio. 
4434 S. California Avė, 1 lubos.

Ir

Yra niekad 
Be skai- 

užima.
Lietuvos 

gauti bu-
iš
O 

norėtume. Bet

ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU '"‘F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 niet

ANT RENDOS kambarys dėl ve
dusios poros ar vaikino, karštu van
deniu šildomas. 6728 S. Campbell 
Avė., 1 lubos. i.

ANT RENDOS kambarys dėl ve
dusios poros ar merginos, gali var
toti virtuve ir kitus kambarius. 
5046 S. Kolin Avė., 1 lubos.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture &’Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. State St. CALumet 5269.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............. t............ . $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai prie mažos Šeimynos, kam- 
baris šviesus ir apšildomas. K. Uš- 
tupas, 1531 So. 50 Avė., Cicero, 111.

Business Chances
Pardavimui Bimiai ______ .

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką i tavern ir valgyklos bizni. 
Vienai perdaug darbo.

3738-40 So. Halsted St.

PARDAVIMUI lietu viškai-ameri- 
koniška valgykla. Geroj apielinkėj. 
Teisingiems žmonėms parduosime 
išmokėjimais, su mažu įmokėjimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda Šili
ma. karšta vandeni, langų apdrauda 
ir suras išvalo. Kampas Wentworth 
AvenUe ir 78rd St., Vin. 7259, 
Mother’s Restaurant.

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuviu 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuviu vyru ir mo
terų yra nariais šitos dideles pašal
pos ir kultūros organizacijos r— atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.:

Chicagos Lietuviu Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
šayaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu 
nėra, pomirtinSs reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 . iki 48 metų amžiaus.

Ibirašyt praugijon galima per mu
su konkuršantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
pahedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldięniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuviu Draugija.
1739 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
........i ....... ................... (

Jaunų Lietuviu Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieni, rugsėjo 6 d., 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite pribūti.

S. Kunevičia, rašt. ■ »
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas, 

laikys savo mėnesini susirinkimą 
penktadieni, rugsėjo 6 d., 1935 m., 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 v. v. Visi kliu- 
biečiai kviečiami būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra svarbių 
reikalų aptarti, dėl kliubo labo.

A. Kaulakis, rašt.
Lietuvių Vakarines žvaigždės Pa

šelpos kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadieni rugsėjo 6 d. 8 vai. 
vakare. G. M. Chernausko svetainėj, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite, nes turime, 
daug svarbių reikalų aptarti.

B. J. žolynas, sekr.
S. L. A. 134-tog Moterų kuopos 

mėnesinis susirinkimas ivyks penk
tadieni rugsėjo 6 d. McKinley Park 
svetainėje, 8 vai. vakare: Visos na
rės yra kviečiamos atsilankyti.

Sekretorė.

West Pullman. — Ateinanti sek
madieni, rugsėjo 8 d. 2 vai. po pietų 
Bimbos svetainėje. 635 West 119 St. 
ivyks S. L. A. 55 kuopos paprastas 
susirinkimas. BUs svarbių. raportų, 
pranešimų. Visi nariai, narės ir 
kurie norite prisirašyti prie kuopos 
atsilankykite paskirtu laiku.

Sekretorius.

IEŠKO brolio. Mano brolis Kazi
mieras Levickis yra gimęs Lietuvoje, 
Tauragės apskrityje, Kaltinėnų val
sčiuje, RanapUku kaime ir išvyko 
Amerikon 1918 metais Paskutiniu 
laiku 1913 metais gyveno Chicago. 
III, 3358 S. Halsted St. Mano adre
sas: Lithuania Juzefą Vedeikienė- 
Levickaitė, Gerliatiškiu kaimas, Kra
žių valsč., Raseinių apskr., Kražių 
paštas.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA anglių pardavinėtoju, už
dirbsite gera alga. Atsišaukite 
Dearborn Coaį Co.. 2426 S. Halsted 
St., Wholesale and Retail.

Situation Wanted
Darbo Ieško

i i

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKĮ. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS; KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

IEŠKAU darbo dirbtuvėj arba 
keptuvėj už pagelbininka arba bile 
kokioj biznio įstaigoj. Esu jaunas 
kompetentiškas, atsakantis; baigės 
aukštesne mokykla. Už prirodymą 
darbo, busiu dėkingas, 700 W. 35 St.

GERB. Naujienų įkaityto
jo! ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose

RENDON 4 kambarių šviesus fla- 
tas. Kas nori gali rakandus nusi
pirkti. Nebrangiai. 558 W. 37 S t. 
Yards 4702.

ANT RENDOS aludė su barais ir 
visais itasymais, 5 kambariai už
pakalį gyvenimui, randa pigi. Savi
ninkas 4217 S .Campbell Avė. Tel. 
Lafayette 7029 *

Real Estate For Sale
Namai-Žemė PąrdavinĮui

MAŽUTE FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų busą prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 
mažutės farmos. 

išsiauginsit

$1 įmokėt
Įsisėskit dykai į 

Western ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai gyvent 
Atsiuskit savo adresų, gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalie St.

Central 4327

WEST SIDE
Muro biznio namas, keturi kam

bariai pagyvenimui ir du flatai vir
šui po 5 kambarius. 2 karu muro 
garadžius. Parsiduoda pigiai.

BEN J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

VISKAS Už $4000
6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA- 
L0W. KARŠTU VANDENIU ŠIL
DOMAS, 4 KAMBARIŲ COTTAGE, 
KARŠTU VANDENIU ŠILDOMA, 2 
KARŲ GRĄŽĄS. 50 PĖDŲ LOTAS. 
CEMENTINĖ GATVĖ. .

HAAKER
3988 W. 63rd ST.

PARDAVIMUI bungalow, 6948 S. 
Campbell Avė. Labai pigiai. Yra 
6 kambariai, karštu vandeniu šildo
ma. 2 karų garažas.

6600 S. Morgan St.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
fumace šiluma, 50 pėdų frontas, 2 
karu garažąš.

7289 S. Western Avė.




