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CAPE MAY, N. J., r. 8. — 
Pajūrio sargybai pasisekė su
imti aglų prekių laivą, kuris 
gabeno už $200,000 įvairių svai
galų. Kontrabanda konfiskuota.

Seimo rinkimuose verstinai bal
savo tiktai-valdininkai ir žy
dai. Valdžios partijos laimė- 

< jimas užtikrintas ir be rin
kimų

pavojų. Bet jis vis 
kad sutaikymas yra
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Peršautas ir Sunkiai Sužeistas Senatorius Long
Senatoriaus puolikas

.* ■ ’ • 4

nušautas
Senatorių Huey P. Long peršovė Lousiana 
valstijos kapitoliaus romuose Dr. Weiss, 

kuris pats liko sargybos nušautas
BATON ROUGE, La., rūgs. 9. —- Nors daktarai, ir sako, 

kad peršautasis senatorius Huey P. Long turi didelių progų 
pasveikti, tečiaus kitomis žiniomis, senatoriaus jėgos sparčiai 
silpnėja ir jis esąs visai arti mirties.

Kulka yra kiaurai perėjusi per visą kūną, perverdama 
mėšlinę žarną dviejose vietose.

šiandie gi tapo palaidotas šen. Long puolikas Dr. Weiss\ 
Jis tapo palaidotas po pamaldų katalikų bažnyčioje, prie kurios 
jis priklausė. *Jo kūnas buvo pervertas virš 30 kulkų.

Šen. Long j.eršovimas labai sujudino visą Lousiana valsti- 
Mieste sustiprinta policija, o New Orleans stovi paruošta 

priimdama vieną po
ją.
milicija. Tečiaus legislatura posėdžiauja, 
kito šen. Long numatytus bilius.

Sujudę visi gyventojai.
BATON ROUGE, La., rūgs. 

9.—Vakar vakare valstijos ka
pitoliaus rūmuose liko peršau
tas ir sunkiai sužeistas Loui- 
siana diktatorius senatorius 
Huey P. (“Kingfish”) Long. *. ■ ' i- .

Peršovė jį Dr. Carį Austin 
Weiss, 30 m. akių s 
kuris pats vietoj

FLORIDOS URAGANO AUKOS TIES MATECUMBE KEY
■ ‘ \ ' '.i;'.L*.. *

šeimyna maudytis ii
Po vakarienės jis

--- -j

Ministeriai Aleksa ir 
Rusteika pasitraukė

Lito vertės nebus keičiama
Apie permainas Lietuvos vai- pirmininkas Tūbelis paliko sa 

džioje pasiuntinybė Washing- vo vietoje, 
tone gavo “Eltos” pranešimą 
iš Kauno, kad naujas ministe- 
rių kabinetas jau patvirtintas. 
Jo sąstatas palieka toks pat, 
išskyrus vidaus reikalų ir že
mės ūkio ministerius... Pirma 
vidaus reikalų ministeriu buvo 
Rusteika, dabar yra gėn. Čap
likas; žemės ūkio ministeris 
buvo Jonas Aleksa, dabar yra 
Stasys Putvinskas. Ministeris

Stambiausia atmaina valdžio- 
i je tai — pasitraukimas Jono 
^leksos, kuris be pertraukos 
išbuvo žemės ūkio ministerio 
vietoje apie devynerius .metus.

Dėl Lietuvos valiutos (pini
go) valdžia yra nusistačiusi 
laikytis senosios politikos, t. y. 
nekeisti lito vertės. (Daugiau 
žinių žiur. 4 pusi.).
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ialistas, 
nušali 

tas šen. Long sargų, 
, . * -r'*'

Puolimas įvyko legislaturai 
baigus tos dienos posėdį ir at
stovams ir publikai besikirs- 
tant. Šen. Long dalyvavo po
sėdy ir jį dirigavo.

Einant iš posėdžių salės, ko* 
ridoriuj jį pasitiko Dr. Weiss, 
kuris išsitraukė revolverį ir 
nieko nesakęs paleido į senato 
rių du šuvius, kurių betgi tik 
vienas senatorių kliudė. Dau
giau šūvių nebespėjo paleisti, 
nes revolveris užsikirto.

Tuo tarpu senatoriaus sar
gai išsitraukė savo revolverius 
ir Dr. Weiss stačiai suvarstė 
kulkomis, jį vietoj nušaudami.

Šen. Long liko pavojingai su 
žeistas į vidurius. Jau buvo 
skubiai padaryti du kraujo per
leidimai ir jam duodamas de
guonis, kad jis perdaug nenu
silptų. Daktarai ^ano, kad 
šen. Long turi progų pasveik
ti, jei neprisimes peritonitis. 
Bet aiškaus pagerėjimo nesiti
kima dar per kelias dienas.

Kodėl Dr. Weiss puolė šen. 
Long yra neaišku ir šoviko gi
minėms. Yra žinoma, kad Dr. 
Weiss buvo šen. Long prieši
ninkas, tečiaus jis pats į politi
ką nesimaišė ir jokiame politi
niame veikime ^nedalyvavo. 
Baigęs mokslą Amerikoj jis il
gą lakią dar mokinosi Viennoj 
ir Paryžiuje ir buvo pasižymė
jęs kaipo geras specialistas sa1 
vo srityje. Jis niekad nerodė 
nė didelės neapykantos linkui 
senatoriaus, nė niekam neuž
siminė, kad jis taikytus! tokį 
žygį atlikti.

Jis tą pačią dieną buvo iš-

SI

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana^ 
Sauja:

Giedra
. čiau.

Saulė
7:10.

teka^ 6:24,

vykęs su 
žuvauti, 
išėjo ,many ta, pas pacientus. 
Tečiaus jis nuėjo į kapitelių if 
palaukęs išeinančio senatoriaus 
Long, jį peršovė. Dr. Weisš 
revolveris buvo naujas, visai 
nesęnai pirktas. Spėjama, kad 
Dr. Weiss veikiausia pamišo ir 
laike jpąmišimo ginklų parodė 
,savo* f neapykantą; , senateriul.

Senatoriaus Long diktatūra
Senatorius Long buvo žino

mas kaipo savo valstijos 
tatorius. Ir jis ją valdė 
ta ranka.

šiemet buvo sušauktas
11-tas nepaprastas legislaturos 
posėdis pravesti reikiamus iš
statymus dar labiau sustiprinti 
jo galią.

Dabar legislatura buvo 
šaukta pravesti dar kelis 
sėtkus įstatymų, kuriais
taikėsi pasigrobti ir valstijos 
teismus.

Kaip visuomet, taip ir dabar 
jis aktyviai dalyvavo posėdyje 
ir dirigavo pravedimą jo pa
siūlytų bilių.

Prieš pat uždarant posėdį jis 
šūkterėjęs atstovams: “Pasi
matysime rytoj”, išėjo į kori
dorių, kur už valandėlės ir liko 
peršautas.

Šen. Long gimė 1893 m. iš 
neturtingų tėvų. 1915 m., voš 
sulaukęs 22 metus amžiaus, jis 
liko advokatu, nork nebuvo 
baigęs augštesnės mokyklos.

Greit pradėjo dalyvauti poli
tikoj, praturtėjo ir liko pa
skirtas geležinkelių komisionie- 
rium, vėliau visuomenės aptar
navimo įmonių komisionierium.

- Dalyvaudamas politikoje jis: 
sudarė tvirtą politinę mašiną 
ir 1928 m. tapo išrinktas gu
bernatorium. Jo valdymas bu
vo labai triukšmingas ir jį ban
dyta apkaltinti, tečiaus nepasi
sekė ir jis 1930 m. tapo išrink
tas senatorium. Tečiaus ir gu
bernatoriaus vietos nepaleido, 
kad priešininkai nepasigriebtų 
valstijos valdžios ir senate vie
tą užėmė tik 1932 m., kada 
valstijos valdžia perėjo į jam 
palankių žmonių rankas.
: . . * ‘ ' ■ ........

Bet ir būdamas senate jis 
nepaliovė valdyti valą&jos. Jo 
priešininkai irgi stvėrėsi labai 
griežtų priemonių ir gubernato
riui teko paskelbti karo stovį 
ir pravesti legislaturoje daugy-

yra paveikslas pirmos pagelbos stoties prie Matecumbe Key, kur žuvo keturi šimtai vetera- 
ir dar daugiau buvo sužeistų/ Prezidentas Rooseveltas liepė ištirti, kodėl ve-

Tai 
nų “kempėje”, 
teranai nebuvo perkelti j saugesnę vietą, kada atėjo žinios apie prisiartinantį uraganą.

: -'"v . . .. ‘........ ' .
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[talija atsisako pri
sižadėti neiti karan

GENEVA, rūgs. 9.
jos delegatas tautų sąjungos 
susirinkime pareiškė, kad Ita* 
lija atsisako duoti bei kokį pri
žadą neiti karan.

Tai parodė didelį reikalą sku
biai veikti, jei norima sulaiky
ti karą. O sutaikymas bus la
bai sunkus, nes Italija reika
lauja naujų kolonijų, o jų be 
karo negalima gauti.

“Italijai yra labai reikalinga 
ekonominio plėtimosi”, pareiškė 
Italijos delegatas. “Ji turi tu
rėti kolonijas ir mano valdžia 
paskelbė, kad ji pasilaiko pilną 
teisę veikti savystoviai linkui 
Ethiopia”.

Tarybos paskirtas penkių 
valstybių komitetas peržiurėjo 
visus Italijos Abisinijos kivirčą 
liečiančius dokumentus ir nu
traukė posėdį. Bus paskirtas 
ekspertų sub-komitetas, kuris 
visą dalyką rytoj išdėstys tau
tų sąjungos susirinkimui.

HUGO, Col., r. 9. — Vieno 
bičių ūkio avilius laike potvynio 
vanduo nunešė penkias mylias. 
Bet su aviliais nuskrido ir bi
tės ir nepaliovė nešufeios me
dų.

bę įstatymų, kurie visiškai opo
ziciją susilpnino.

Šen. Long jautė, 
būti kėsinimąsi jį nužudyti. 
Todėl jis visuomet
su keliais, ginkluotais sargais. 
Be jų jis niekur nesirodydavo, 
nė savo valstijoje, nė Washing- 
tone. Daugleis iš to juokėsi 
ir vadino jį demagogu, nes to
kiu jis ir buvo. Tečiaus dabar 
aiškiai pasirodė, kad jo baimė 
nebuvo be pamato.

Nors, šen. Long dėjosi pažan
giu žmogumi, radikalu*, tečiau 
senate jis labai triukšmingai 
kovojo prieš prezidentą Rčose- 
vedtą ir paskutinę kongreso 
posėdžio dieną jis filibustinimu 
sutrukdė paskirimą pinigų šok 
cialei apdraudai ir kitiems svar
biems reikalams. V!

Žmogus be pilvo pa 
simirė sulaukęs 

103 metų

Benes išrinktas tau 
tų sąjungos pirmi

ninku

LENKIJA BOIKO
TAVO, SEIMO. .

RINKIMUS

Rekordinis “aklas 
skridimas”

VARŠAVA, rūgs. 9. — Va
kar Lenkija rinko naują seimą. 
Rinko einant naujais įstaty
mais, kurie užtikrina valdžios 
laimėjimą ir be jokių rinkimų.

Kadangi žmonių valia prie 
tokios rinkimų tvarkos negali 
pasireikšti, tai visos Lenkijos 
partijos rinkimus boikotavo ir 
juose nedalyvavo. Tad visur 
rinkimuose dalyvavo labai ma
žas žmonių skaičius.

Balsavime dalyvavo tik žy
dai ir valdininkai, žydai daly
vavo, kad parodyti savo vieny
bę ir pravesti nors kelis žydus 
kandidatus. Valdininkai gi bu
vo priversti dalyvauti rinki
muose. Varšavos valdininkams 
ir valdžios darbininkams buvo 
uždrausta sekmadienį apleisti 
Varšavą ir įsakyta jiems eiti 
ir balsuoti už valdžios kandi
datus.

Buvo renkami 208 atstovai. 
Opozicija negalėjo savo kandi
datų išstatyti ir todėl galėjo 
būti renkami tik valdžios pa
skirti žmonės.

Vėliau tie atstovai nominuos 
du trečdalius iš 96 senatorių. 
Likusį trečdalį senatorių pa
skirs pats prezidentas Mosčio
ki rūgs. 15 d.

KANSAS, CITY, 
—Lakūnas D. W. 
Tomlinson, dideliu transporto 
lėktuvu* atskrido į čia iš New~ 
ark, N. J., vairuodamas jį “ak
lai”. Jis buvo užsidaręs lėk
tuve, taip kad nieko nematė 
ir skristi turėjo tik pagal radio 
spindulius ir kitus instrumen
tus. Tai yra rekordinis “ak
las skridimas” komerciniu lėk
tuvu.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 9. 
— čia pasimirė kvietkininkas 
Ferdinandas Waggoner. Mirė 
sulaukęs net 103 metų amžiaus. 
Jis skyrėsi nuo kitų žmonių 
tuoį kad jis per 20 metų vi
sai neturėjo pilvo, kurį užvada4 
vo eilė sidabrinių vamzdelių* 
/ Laike

/'jin’4 ''i'-**''*-' i' m. jis' buvo netyčiomis per* 
šautas savo draugo. Jis niekad 
neįstengė pilnai pasveikti nuo 
tos žaizdos ir priėjo iki to, 
kad 20 mėtų atgal daktarai vi
sai turėjo išimti jo pilvą ir su' 
dėti vamzdelius. Tečiaus ir bė 
pilvo jis gyveno ir sulaukė to
kios senatvės, kokios tik labai 
retas ir visai sveikas žmogus 
sulaukia.

GiENEVA, rūgs. 9. — čecho- 
slovakijos užsienio reikalų mi
nisteris Dr. Eduard Benes ta
po išrinktas tautų sąjungos 
susirinkimo pirmininku*.

O šiandie prasidėjęs sąjungos 
susisukimas yrą nepaprastai

New Yorke streikuo 
ja motery rūbų 

Siuvėjos
NEW YORK, rūgs. 9. — 72 

moterų rūbų siuvyklose sustrei
kavo siuvėjose, kadangi fabri
kantai joms nemokėjo tų kainų, 
kurioš buvo sutartos derybose 
su .Unijos atstovais. ■

OMAHA, Neb., rūgs. 9.—Li
na LaBorde, 80 metų senutė 
iš Gretna Green, Neb., paban
dė pirmą sykį skristi lėktuvu*. 
Ir skairdymas jai taip patiko, 
kad ji nori dar daugiau skrai
dyti.

Ji arkliais atvyko į Omaha 
iš Illinois 1873 m. Matė pirmą 
traukinį iš Omaha į Lincoln. O 
dabar jau skraidė ore. “Norė
čiau žinoti ko žmonės susilauks 
per ateinančius 80 metų”, sako 
ji.

•SOUTH BEND, Ind., rūgs. 9. 
—Du Michigan Central gele
žinkelio detektyvai iš Niles, 
Mich., liko nušauti kovoj su 
negru biliardinės savininku 
Clarence Pierce.

CHESTER, III., rūgs. 9.. — 
Iš Menard kalėjime pabėgo trys 
visam amžiui kalėti pasmerkti 
žmogžudžiai. Jie buvo seni ir 
užtikimi kaliniai, todėl nebuvo 
dabojami. Kaip spėjama, jie 
nusipirkę degtinės, prisigėrė ir 
tada sumanė pabėgti.

MASKVA, r. 9.
ti ledlaužiu Sadko ekspedicija 
tolimoj šiaurėj surado tris nau
jas salas

Naciai šiandie pra 
dės savo cirką— 

suvažiavimą
NUREMBERG, Vokietijoj 

9. —Rytoj čia prasidės didžiau
sias politinis cirkas pasaulyje 
—metinis nacių partijos suva
žiavimas.

Iš visos Vokietijos specia
liais traukiniais liko atvežti 
šimtai tūkstančių žmonių, vi
sas miestas liko išpuoštas na
cių vėliavomis. Kadangi nega
lima sutalpinti tiek daug žmo
nių, tai atvežta daugybė šiau
dų, ant. kurių svečiai ir “de
legatai” galės miegoti. Hote- 
liai gi palikti, tik patiems žy
miausiems “tautos vadams”.

Per visą suvažiavimo 
bus laikomi nuolatiniai 
dai ir nepasiliaujančios 
vadų kalbos ,kuriose jie
ką naciai ikišiol yra atsiekę.

Bet delegatams teks klausy
tis ir tylėti, nes jie negalės ne 
kalbėti, nė balsuoti.

kartais persimesti ir į pačią 
Europą**

Apleisdamas pirmininko vie
tą Argentinos delegatas Gui- 
nazu irgi pripažino, kad gręsia 
didelis konfliktas, dėl v kurio 
yra susirūpinęs visas pasaulis.

Dr. Benes gi pareiškė, kad 
butų klaida slėpti dabartinės 
valandos 
gi mano, 
galimas.
Per vėlu

BERLYNAS, rūgs. 8.— Vo
kietijos naciai uždarė visas ne
priklausomas teątro darbininkų 
draugijas ir visus aktorius ir 
kitus su teatru surištus dar
bininkus suvarė į nacių aktorių 
draugiją, kontroliuojamą pro
pagandos ministerio Goebbels.

DANVILLE, III. ,r. 8. —La
kūnai Meithe ir jo mokinys 
Snyder, abu iš Georgetown, už
simušė susidaužius jų lėktuvui 
skrendant į Danville.

sulaikyti karą, sako 
italai

RYMAS, rūgs. 9. — Italijos 
valdžios oficialis atstovas pa
reiškė, kad Italija nemano pra
dėti karą iki pasibaigs posė
džiai Genevoje. ^Pečiaus vilties 
išvengti karo jau nebėra, nes 
dabar esą jau perdaug vėlu tai
kytis.

Abisinija tikisi pra 
džios karo rugsėjo 

24 dieną

ADDIS ABABĄ, rūgs. 9. — 
Gautomis žiniomis, Abisinija 
išsiuntė J pasienį 25,000 karei
vių, kuris vadovauja Mikael. 
Išvykę kareiviai yra garsieji 
raiteliai ir patyrę kariautojai.

Taipgi gauta žinių, kad Ita
lija ruošiasi pradėti karą rug
sėjo 24 d. Tada jos kariuome
nė pradės briovimąsi į Ethio- 
pią. Iš kur yra gauta ta žinia, 
nėra aišku*, bet ji yra tiek rim
ta, kad į ją atkreipė domę n 
diplomatai.

Abisiniečiai nemano vesti 
puolimo karo, bet tik apsigy
nimo. Jie yra drąsus kariau
tojai, todėl tikisi priešininkus 
atmušti. Tikisi, kad jiems pa* 
dės ir pati gamta.



budo žmonės

CHICAGOS

DRAUGIJA

Antanas Višbaras

ADVOKATAI

Kazimieras Ruirtšas Andreu^Norbut

mu

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

•Kviečia sekretorius

Ame:
mer

2400

Phone Ganai 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

os nario pi 
kuris užlai^

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.Vytautas Masinauskas
Jaunas Vytautas 'Aįasinaijs

Joseph Abromavičius. ;
Tai jaunuolis westsidietis. 

daf tebelankąs mokyklą, o jau 
Draugijos narys. Jį Draugijoj! 
įrašė Petronėlė šliužas, taipgi 
Drąugijon įrašė i? jo motiną 
Liljiąn. į

3417 So. Halsted St.
' Tėl. Boulevard 4705

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją: 
2519 West 43rd St.

Musų darbšti konkursanįe 
p-nia Petronėlė Šliužas pradę- 
jo tikrai aktyviai darbuotis 
naujų narių įrašyme. Ji įrąšė 
ir ptųią LiljippAbromavičie? 
nę ir jos jaunuęlį stunų Jo
seph. Puiku. * >

įėjo į aludės f Jnznį virš pažy
mėtu adresu. Esam įsitikinę, 
kad • p. Antanavičius iki kon
kurso Užbaigos įrašys gerą 
būrį naujų narių. Lauksime.

•ryto 
__ _ . ______ vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Šiandien Chicagos 
Lietuvių Draugijos 

susirinkimas

Konkursanto Stepo* 
navičiaus įrašyti 

nauji nariai į

Konkursantės Pet
ronėlės Šliužas jra 
syti nauji nariai

pto iki 8 vai. 
raugijos ofisą

Telefonas Ganai 0117

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

2400 West Madison Street 
Vai. I lki 3 po pietų. 6 iki 8 vfek.

Tel, Seėley'rjMO
Namų telefonas Brnnswick 0597

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

Physical Therapy 
. and Midwife 

6630 S. *Westem 
Avė., 2nd’ floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo mamuo 
se.ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treab 
ment ir magne? 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

L S. P. MAŽEIKA
3319 LituatUca Avenue Phone Yards 1188

>' '■'•H ‘ . > ■

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, Vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

Duokit savo akis > išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
'U.^ra^^Bk;4649 So. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard >6487

< Telefonas Vards 0994

Dr. Maurice 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 PLAKA 2400

A. Radisevičius.
.Cja kitas naujus narys, 

sų konkursanto J. Siilkaus į- 
rašytas, 700 W. . 3}st St. Jis 
virš pažymėtu adresu užlaiko 
gerą taverną, Chicagos Lietu? 
vių Draugijos nariai, būdami 
šioje apielinkėje, nepamirški
te savo bendros organizacijos 
nario.

1 iki 3 -po : piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien/ Nedėliomis nuo 11 iki T P. P 

Tel. LAFAYETTE 8051.

A. MASALSKIS
3307 14tuanica Avenue Phone Boulevard 4189

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

756 West 35th St.
Cor. of 35th aąd Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Boulevard 7042

Dr.C. Z. VezeFis 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

A.L.Davidonis, M.D 
>4810 -S. Michigan Avė. 

Tel. Kenwodd 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vajam 
nuo 6 iki 8 vklandi

P-nąi' Evinškai turi gražiai į- 
rengtą taverną 3430 So, Hals
ted iSt. P-nas Juozas Evinskaš 
pirmiau įsirašė Draugijoj), q 
dabąr jo žmona ^pasekė savo 
vyro pėdomis. P-nal ‘Evinskąį 
yra i malonaus 
gerai,' kad jie abu Drapgijojį 
ir įsirąšė,
Vytautais ir Bernice Abraičiai.

Čia vėl du jaunuoliai brid- 
geportiečiai, tai Vytautus ir 
Bernice Abraičiai. Juos »abų 
įrašė Druugijon musų geras 

Į konkursantas V. B. Ambrose.
t (Tąsa durL 8-čiam)

, Šiandien vakare, kaip 7:30 
vai. įvyksta Draugijos susirin
kimas. Be organizacijos rei
kalų svarstymo, bus ir pro
gramas. P-nas Steponavičius, 
Pirmyn choro vedėjas, pri
rengs muzikaliai vokalį pro
gramą. '

Atėję į susirinkimą nariai 
galės pasiimti : naujos laidos 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
įstatų knygelę, išgirsti gerą 
programą, apsvarstyti organi
zacijos reikalus.

Susirinkimas įvyksta pap
rastoj vietoj—^Masonic Temp
le svetainėje, 1547 N. Leavitt 
Street

KULTŪROS
MILLER, finansų sekretorius

J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

Louis Antanavičius.
P-nas Loius Antanavičius? 

733 W. 18th St., yra . senas 
Draugijos narys ir šio konkur- 

įso dalyvis. Jis pradžioje kon
kurso buvo pradėjęs sėkmin
gai darbuotis, bet vėliau kiek 
buvo sutingęs. Dabar vėl pra
deda spęriai, darbuotis nąuj.ų 
narių įrašyme. P-nas L. Anta
navičius, pora savaičių kaip

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofise vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
yak. Nedėlio j pagal - sutarimą.

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namu 1 Tel.:' Preepect' 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną .ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo '2 iki'4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo lO iki 12>a» m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS ! IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. HalstedSt.

CHIOA.GO.iILL.

■fefefefe< J.F.EUDEIKIS
4605-07 S. Hernutage. Avenue Phones Yards 1741-1742 ‘

■fe. LACHAWICZ ir SŪNUS fe?
2814 West 23rd Place Phones Gana] 2515—Cicero 5927 t

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
’ Moterų ir •» vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Dr. V, A. šinikils 
(GYDYTOJAS IR *CHIRURGAS

Valandos nuo,2 įkį 4..ir nuo 7 iki 9 
yaL, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South "Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Musų konkursantas J. Sin
kus pašydamas Drąugijon p. 
Kazimierą Rumšą atliko gerą 
darbą — . paskaitlino Chicages 
Rietuvių Draugiją gerais, jau
nais nariais. Mums reikia dąu: 
giau tokių narįų: p. Sinkau, 
netingėkite pasidarbuoti.

Konkursanto Jono 
Sinkaus įrašyti

Z Nauji nariai ,

Tai musų senas pažįstamas, 
seniau buvęs žymus bridge- 
pprtietis, j’ealestatinįnkas, o 
dabar čicerietis. P-nas Visba- 
ras, senas Praugijos narys, 
nuoširdus žmogus, buvo ap
sirgęs, bet jau savaitė laiko 
kai pasveiko. Pasveikęs tuoj 
įsiregistravo konkurso darbui. 
Pradžią jau turi gerą — įrašė 
du naujus narius. Vėliau su
silauksime daugiau.

Gero pasisekimo konkurso 
darbe p. Visbaruil

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. 

Telefonąs Ganai . 1175.
Namai: 6459 S. Rockweįl Street 

Telefonas Republic -9600.

Koše Lazauskas
Musų gera konkursantė p- 

nia šliužas sėkmingai darbuo
jasi Westsidėje. Mat, ji čįa 
seniau gyvenusi, žino ir pažį
sta daug gerų: žmonių, turi ge
rą pasisekimą konkurso dar
be. Ji dabar įrašė Drąugijon 
gerą, rimtą moteriškę, tąi 
Rose Lazai/skienę.

Šalty Rimaitis.
Jaunuolė, darViuinkė 

gaitė, mielai įsirašė Chicagos 
Lietuviu Drąugijon. Jį yra 
we&tšidįetė, malonaus budo 
ipergaitė; gerai kad p-ia Šliu
žas ją įrašė Draugijom

Lillian A bromą vičienė.

Kita jaunuolė, kurią 
Drąugijon kon. K. Steponavi
čius, tai , p-lę -Beatriče Mockusj 
narė Naujos Gadynes chorui 
duktė gerai žinomo garfįeįd*J 
paliečio dženitoriąus.

Amelia Bruchas.
P-lė Amelją Bručas, gera

Dentistas
Valandos nuo 9—9

2420 West Marųuette Road 
arti Westem Avė. HemloOk 7828

. . . ......................... . .......................I u. ■

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 OKCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—^4 ir nuo 
6—8* v. vak. Nedėlioj pagal sutartį

Norbert Tumaviėk
Lietuviai Advokatai

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

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

A, PETKUS
J41Q| SpiĮtK’ 49th Court Cicero Phone ■ Cieero 2109
i-**—4p—ifelĮ 'N   lį.IĮI..0.4 .....yyn-NĮ... .„NĮ .INI

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street

Pasaulio Lietuvių Kongrese 
Kaune Chicagos Lietuvių Drau
gija turėjo savo -atstovą ■— 
p-nią Julią Augustienę. Ji 
Kongrese buvo išrinkta į gana 
svarbią komisiją, būtent į man
datų komisiją. Kitas Draugi
jos žymus narys, inž. Kastas 
Augustas, atstovavo “Naujie
nas” ir buvo prezidiumo na
rys. Kongrese dalyvavo p. Yu- 
ška, kaipo sportininkų -vadas 
iš Chicagos; jis taipgi yra 
Draugijos narys, žymiausia 
Amerikos lietuvių dainininke, 
p-nia Barbara Darlys-Drange- 
lienė, kuri Kongrese dalyvavo 
kaip žymi ajnerikiečių meno 
žvaigždė, yra Chicagos LietųS 
vių Draugijos narė. Na, p.ge
riausią Amerikos lietuvių pią- 
nistė, dalyvavusi Pasauliniąme 
Lietuvių Kongrese Kaune, tai 
p-lė Aldona Briedžiu tė, duktė 
Vinco Briedžio, seno Draugi- 
jos nario, ir,.dąrbuo£oję,[A ‘ ,

Reiškia, Rasaulid Lietimų, 
Kongrese Kaune, Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai dalyviai 
buvo tikra Kongreso pažiba. Chicągos lietuviai, plačiai 

žino ir pažįsta jaunuolį abor- 
^ionistą, laimęjusį “ęash” pri
zą Pasaulinės Pąrodos akordi- 
onjstų kpnteste, Ąpdrew Nor- 
but. Musų nąująs Draugijos 
narys, jąunuolis ąkordionistas, 
tik ką su savo motina gryžo 
iš Lietuvos. Atostogavo pėt 
keturis mėnesius. Andriukas 
yra veiklus ir visų mylimus 
narys Pirmyn chore, o dabar 
p. Steponavičius šį pasižymėį 
jusį jaunuolį įrašė Chicagos 
Lietuvių Drąugijon. 

i *

Genevieve Neffas. <•
ši jauna, sumani p-lė, Ge

nevieve Neffas, yra duktė 
westsidiečio Walter Neffo, 
2435 So. Leavitt St. Pravartu 
dar priminti, kad p. Neffas 
yrą Draugijos senas narys i? 
konkursantas, bet, deja, savo 
dukters neįstengė įrašyti Dr? 
jon. Šį gerą darbą atliko kitaą 
musų Aktyvus konkursantas m 
Steponavičius. Dabar pMę 
p. Neffas negali išrišti painia* 
vos, kodėl jo duktę /pupla] 
įsirašė Drąugijon per kįtą 
konkursąntą, o ne savo tėvą. 
Tikra misterija, ąr ne?

Beatriče Mockus. !

Pamatykite ir išgirskite

PHILCO, 
ZENITH, ;
G. ELECTRIC j

s yra daug ištobulintosį
Kainos nuo

$20.00
riki-'' .' i

sm.Qo

“Birmyii”' ėhoppr narė.
.>• ifev. įlčIertyKfąrIcųs
Kita^ą^j^^Jen Mar 

kus, duk-fŠ1 
Mykolo Markai 
ko smulkių < ddiktų /krautuvę,i 
5529 -So. Neva'1 A ve.

.frJo’MŪ.l
Georgę\ Dąresh

Brighton Parko jaunuolis,, 
jo tėvas užlaiko resauranto įr, 
tavernos hizųį, 2701 W. 35tlj

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirunsas

MotetišRų. Vyriškų. Vaiku visų 
chroniškų ligų. ,

Ofisas 3102 So. Halsted-St. 
arti Slot Street , „

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak Neda-, 
liomis ir šventadieniais 10~*-12 

dienų.

Konkursanto N-. B. 
Ambrose įrašyti 

nauji nariai
Joseph Vilis.

Muisų Draugijos naujas na* 
6048 South 

rubsiiiyyklą,

. .................. .'i.111 u ■ ........................... ,'r

Naujos Nadios

rys Joseph'Vili$, 
Troy i St., tjirj 
taipgi sutaiso, sųprosina senas 

Sadausr -drąpąnas ir .padaro kaip nau
jas. Gerai padarė musų kon- 
kursantas Ambrose,, kad šį ge
rą . kr,iąučįų / įrašė Chicagos 
Lietuvių Drąugijon.

Mare Evinskiejie.
Tai Juozo Evinskio ; žmona.

pianištė, /pąr^$a$AS Gadynes
čhorp, dąfeąrlbųS ttpąrė ?Wca-^Mąsinąų&ko, kurią <žląiko Tai 
$os Liėįųyių Drąųgįjoą. .Ją 
>rąųg$pn Mšė K. Steponąvįy 
Čius. ■

Rrąpęe^ 'į^tuęMię. ’į

Pidės Frances fLatvėnas <Aėi. 
, vas seniau gyveno' Ročkforde, 
buyd gerai žinomas duopke-

I pyą, .p dKbąr d^ęnitopiayją 
«Garfield Parke. P-lė Frances 
yra Naujos Gadynės chocp 
narė.•: -

P*nig Ęąžąipip 
kienė, marųuetteparkietė, ge
ra šeimininkė, gražiai gyvena, 
aųgjna .sųpų i^duktorį. kurią 
greitu laiku taipgi įsirašys 
Draygįjon. šią/; p-nią ’ Draugi? 
jpn įpašė ’K, S'tępopąvįčiųs. 

■ ' ? ' „-.r1 / ■’ ■ į
Jonas dr Eleapprą RrdsetĄčiąi

P-nai Prusevičiai-Pruss yrą 
aktyvus lietuvių pažangaus 
judėjimo dalyviai. Nuoširdus 
Naujos Gandynės choro rėmė* 
jai, visų sklokininkų pramogų 
nuolatiniai lankytojai. Gerai, 
kad muąų konkursaptąs K. Stę- 
pojiąvičius juos įrašė : Draugi
joj! — Draugija paskaįtlėjo 
gerų darbuotojų skaičiumi. ’

a Antanas Misevičius
• : • , • V ’ : '

čia vėl kitas .gepas Naujos 
Gadynės ir sklokiiiįnkų remėt 
jas. Nė vieno “NG” chorpfpą^ 
rengimas nęąpseiną be p. Mise
vičiaus darbo ^-7 jis jų nuola
tinis vakarų datbiumkas. 
P-nas Misevičius ramus, inte- 
ligeptiškąs zippgus. Čia pri
dėsiu rnųsų kųųkursąntui pį 
Steponavičiui “tipą’’ nię* 
kąjn nesakęs įrąšyk j Draugijup 
ir ponią •Misevičienę.

\Eugenid Mažutis
šį jaunuolė )i;yra garfįeld- 

parkiėčio d^pitoriaus, - pp. 
Mažučių, -duktė. Ji lanko 
univeršjteto .-yra aktyvi

AKIĮ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
_Tel. Y«rda 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedčjiomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

LzLLrJS.liu)
ir TĖVAS /

'Laidotuvių Sabuos ‘
Leninį I^moągjimąis

REPubfic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs frydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10-*-12 pietų 4r 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Ganai . 3110
Rezidencijos telefonai:

■ Hyde Park 6755 ar Central 7464
. iii,, .■ .1 ■ III l Į.,II.IĮ.,.IĮ, —.H IgllHĮl, ...............................HM.,,....................

Dr. Charles Sęgdl 
'OFISAS

4729 So. Ashland . Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO; ILL.
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki ią vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo .10 iki 12 
valandai diena. *

‘ Phone MIDWAY 2880.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUG1S, Dr-jos Advokatas, 'j, P. VARKALĄ, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje—panedėliais ir ketvergais ♦ nuo 9 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicągos Lietuvių Draugijop, majonėkite pribūti į

Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street.

Dr. Margeris 
3325' So. s Halsted St.

Valandos: nuoMO r. iki 2 po**piėtų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

, šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Rpulevard 38482

Jos..F.Butlfil( 
INGORPORATED

Phone Canal 6174

//'./'//// s. M. SKUDAS
718 ’;Wes^ l£tfc Street Phone Monroe 3377

| JC/ - ■ "U-l i?« ...j.
‘••X f . '

1646 West 46th Street Phones Bęulevard 5203-8418

Miesto ofisas
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—-3323 -So. Halsted St, 

• Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
“ Tel,, Boulevard 1310. .

Ketvirtadieniais' ir ‘ Sekmadieniais 
; , pagal sutarties.

‘“T W,!MieM"'J Į1!,1 1   H i;įw8lll'Wl»lll|ill*|,    m  .............. .

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH

K. P. GUGI S
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St

alsted St,

TIRED : 
REDDENED 
fe.. EYES ..fe

RfcęOMMfNDLD
FOd 40 <E«R$i

—4-__ _ J..... ------fe fe Life. •r-rn* ;''j1"'
■*——■ • ~ . fe -jff - ~ '
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tasa iš pusi. 2-ro 

Konkursanto B. Vai
tekūno įrašyti nauji 

nariai .
Monika Masiliūnas

Gerai musų konkursantas p. 
Vaitekūnas padare, kad Drau
gi j on įrašė šią apsukrią jau
ną, inteligentišką moteriškę. 
Daugiau tokių nariij Draugi
jom

Stanley Skaminas.
Musų naujas Draugijos na

rys p. Skaminas, bučeris, 6235 
So. Kolin Avė.; yra sumanus 
žmogus, savo darbo žingsnius 
pilnai išanksto apgalvoja; to
kie žmonės, kaip kad p. Ska
minas, į geras organizacijas 
mielai rašosi. Kreditas p. Vai- 
tekųnui už p. Stanley Skami- 
no, įrašymą Draugijon.

William ir Julia Zieck.
Musų Draugijon nauji na

riai pp. Zieckai, 2119 So. Hal
sted st., užlaiko gerai įrengtą 
taverno biznį. Malonaus budo 
žmonės, musų Draugijos na
riai būdami šioje apielinkėje 
nepamirš, kad čia randasi jų 
bendros organizacijos nariai. 
Juos Draugijon įrašė kon. B. 
Vaitekūnas.

Konkursantės p. M.
Ratkevičienės įrašv 

ti nauji nariai

M. Ratkevičiene
Musų konkursantė p-ia Mag

dalena Ratkevičienė šiame 
Draugijos konkurse darbuoja
si tikrai nuoširdžiai. Iki šiam 
laikui jau gerokas skaičius 
įrašytas naujų narių, ir iki 
konkurso užbaigos dar ji ti
kisi gauti namažai naujų na
rių. '

Helen Masukas.
ši jauna p-lė yra restaura

cijos patarnautoja. Jauna, 
graži ir sugabi gerai, kad p-ia 
Ratkevičienė ją įrašė Chica
gos Lietuvių Draugijon.

Kazimieras Shiikis

Seno Petro įrašyti Nauji nariai įsirašę 
draugijon laike rug

pjūčio mėnesio
nauji nariai

Konkursanto Frank 
Bulaw įrašyti nauji 

nariai
Anna Yečus.

f Kreditas musų ' > konkursan- 
.^'tui Frank Bulaw’’ už įrašymą 

p-nios Anna Yečius į Ghica- 
gos Lietuvių Draugiją.

Helen Yečius.
Tai duktė p-nios Anna Ye

čius; ši jauna p-lė mielai įsi
rašė į Chicagos Lietuvių DraiJ 
giją. Dabar abi su motina bus 
narėmis musų organizacijos. 
Gerą darbą atliko konkursan
tas Bulaw.

Frank Barisas.
P-nas Frank Barisas, 4440 

So. Western avė., užlaiko res
tauraciją ir taverno biznį. 
Geras, malonaus budo žmo
gus, bet dar gerą darbą pada
rė, tai įsirašė į gerą Draugiją 
—Chicagos Lietuvių Draugiją. 
Kreditas už įrašymą eina p. 
Bulawui.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
fiįp pataria Lietuvos bariai

Aktyvi Chicagos Lietuvių 
Draugijosznarė, p-ia Kastanci
ja Kungienė, įrašė Draugijon 
p. Kazimierą Shukį, brighton- 
parkietį. P-nas K. Shukis inte
ligentiškas žmogus, narys A- 
merican Legion, rimtas kalbo
je ir abėlname apsėjime. Ge
rai, kad p-ia Kungienė jį į- 
rašė Draugijon. Neabejotina, 
kad ir p. Shukio žmona Anelė 
taipgi Draugijon įsirašys — 
lauksime. P-nia Kungienė už 
savo gerą darbą gaus tikietą į 
Draugijos bankietą dykai. 
Lauksime daugiau naujų na
rių iš p-nios Kungienės — bus 
daugiau tikietų. ’

į .

Philamena Plarpa
šią inteligentišką'įmalonaus 

budo p-nią Chicagos Lietuvių 
Draugijon įrašė jos pačios 
duktė Eugenia Plarpa. Jauno
ji Eugenia gaus tikietą j Drau
gijos bankietą veltui už savo 
motinos įrašymą, o dabar mo
tina turi pasirūpinti, kad vie
ną narį, taipgi įrašius — galės 
abi su duktere dalyvauti Or
gijos šauniame bankiete. čia 
ve mano sugestija: p-ia Plar- 
pienė turi įrašyti savo vyrą 
Juozą Draugijon, na ir bus 
tikietas, o jeigu dar gaus ir 
antrą naują narį, tai visa po
nų Pliarpų šeima gaus tikie- 
tus į bankietą veltui.

Marijona Ruzella
P-nia Mąjrijona Ruzella, 8814 

Sų. Houston .Avė., yra iŠ 
South Chicagos. Ji čia užlai
ko .gerai įrengtą taverną, čia 
platus pasirinkimas geros rų- 
šies visokiausių gėrimų. Patį 
p-nia Ruzella yra apsukri, ma
lonaus budo moteriškė.

Stanley Empakaras
P-nas Stanley Empakaras, 

musų Draugijos narys, yra in
teligentiškas žmogus. Iš 
to yra bučeris, daug 
kaip dirba Bridgeporte 
su — 3453 So. Halsted

Matis Salčiunas
Musų Draugijos naujas na

rys p. Matis Salčiunas, 833 W. 
54th St., yra rimto budo žmo
gus, nuoširdus, gero velijąs 
visiems. Skaito daug knygų ii 
laikraščių. Seniau dirbo an- 
gliakasyklose, buvo darbštus 
itaijistas, kovojo už angliaka
sių gerovę. Gerai, kad , jį Se
nas Petras įrašė. Chicagos Lie
tuvių Draugijon. . _

Andrius Zlatarinskas.
Tai rožių žemės gyventojas, 

gero taverno savininkas, p. 
Andrius Zlatarinskas, 10807 S. 
Michigan avė. Geras lietuvis, 
patriotas, malonaus budo, 
puikus biznierius. Gerai, kad 
jį Senas Petras įrašė Chica
gos Lietuvių Draugijo—turė
sime daugiau gerų narių rožių 
žemėje—Roselande.

Longin Kučinskas. \
Senas Petras Chicagos Lie

tuvių Draugijon įrašė stambią 
žuvį. P-nas Longin Kučinskaks 
yra prezidentas New Process 
Bakery, 3401 So. Morgan St. 
Viena stambiausių lietuvių 
duonkepykli^, (kepa Green Mįll 
duoną ir ją'Jplačįai aptarnau
ja netik lietuvius, bet ir sve
timtaučius. P-no Longino Ku
činsko brolis Valerijonas jau 
senai yra nariu Draugijos, o 
dabar ir p. Longinas Kučins
kas įsirašė.

Anton Roswėll.
Vėl Senam Petrui kreditas 

už, bridgeportiečio Anton Ros- 
well įrašymą Chicagos Lietu
vių Draugijon.' Bridgeportas 
plati lietuvių kolonija; gerai 
kad čia Senas Petras sekmin- 

f • ■

gai darbuojasi.

ama- 
metų 
adre- 
St.

Konkursanto P. Gal- 
skio įrašyti nauji 

nariai

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Tamošius Mankunas
P-ną Tamošių Mankitfną įra

šė Draugijon musų konkur- 
santas P. Galskis. P-nas * Man
kunas yra rimtas, gero budo 
žmogus. Gerai padarė p. Gal- 
skiš, kad jį įrašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon.

Į?.t,Jį, į:įl! į ;■ į'1 J ’

Mary žiurkauskas, 
Lottie Survilas, 
Stella Zur, ■ 
Paul Zur, 
John Skįrmont, 
Liudvikas J. . Lapinskas, 
Joe Merkis, - ; 
Chąrles PUronas, - 
Josephine Goodas, 
Frank Neprįkas, 
Karolina Gura, 
Zosė Benękaitienė, 
Paul Leasas, 
Mary Budris, 
John Seibutis,. < 
John Dulkinys, 
Marcelė Stelmok, 
Marė Yuška^ ' 
LUcy Až ^Sadauskas, 
Frances r H. Sadauskas, 
Karolina Miėkas, 
Josephine Palekas, 
Minnįe -Kasper, ;. 
Edward Kasper, 
Daniel Gricius, 
Julia Balsis, 

. Anne Slotkus, ,
Aleksas Kuchinskas, 
Boleslovas. Pužauiskas, 
Adeleen Gevilas, 
Adelė Dalkinys,: 
Aldona' F. Sabaliauskas, 
Bertha Oksaš, 
John CKafpes, \

’ Jdsęph Jaęikas, 
Anton Stukas, ’ 
Uršule Rimkuš, 
Petęr Young, 
Victoir J. tSchultz, 
Stella Schultz, ; ?’ 
Julė Milikuskas, ■ 
Margaret H. Dolan, 
Peter Kaunetis, 1 
Josephine Krįksčiunas, 
Peter Plauska, 
Stasys Petrauskas, 
Vera Situsevįčiutė, 
Annsl Siideikięhę, 
Antonette Mikųlenąs, . 
Albertę (ęhaponis, 
Bertha pelbas, : 
Agota' SJęirmont; / 
Kazimieras Kairis, 
John Samulionis, 
Ann ‘Lincoln, 
Mąrioh ’’ Pėtridiš, '
George Rekašh, r, 
Agnės ■ Skirhloht, • 'f 
Peter < Bukauskas, 
Valeri j a Kanapeckas, 
Frank Kleiva, ' ■ .1 ,
Josėph Smilgevįėh, • 
Michael PettuševiČitis, - 
Magdelena Stirling, \ r 
Monika Petrauskas, 
Ann Peirauskąš,. ‘, 
Vįncęnt, ^Račkauskas, 
Bronė Lukas, i 
Števe Lukas, • ' 
Charles Čhasas, 
Peter Barskis, ; 
Selomėja Bučįėnkienė, 
Martha Katelo, 
Tom Mankunas, 
Ona Zupkus, 
Mike G. Zupkus, 
Alexander Miller, 
Vincentas Zigmontas, 
Ignacas Buividas, 
Katriria Kubilienė, 
Anton Zalubis, 
Valerija Zalubis, .. 
Millie Checkis, ,

1

Barbora Budrevičienė, 
Eugenia Mažutis, 
John Prus, 
Eleanora Prus, 
Stephania Yuknis, 
Helen Markus, 
Antanas Mickevičius, . 
Stanley Empakaris, 
Marijona Ruzella, 
Rose Lazauskis, 
Kazimieras Rumšas, 

.....   .■'>-..-fc.....    ■

Walter Rekasus, 
Amelija Kaupas, 
Monika Masiliūnas, 
George Daresh, 
Vytautas Mašinauskas, 
Valerija Bručas, 
Matis Salčiunas, 
Helen Lemezis, 
Alex Lemezis, 
Anhe Yankauskas, 
Julia Yankauskas.

........ - ........

Iš Argentinos n j —. Padanges
(Specialio “Naujienų” 

korespondento).

(Tęsinys)V

Norime tikėti, kad tie 
tai bus priimti dėmesin 
tuvos vairo valdytojų ir

zuojančių lėšų siuntimas iš Lie
tuvos.

fak- 
Lię- 
bus 

sustabdytas koloniją demorali-

kuomet šis straipsnis jau: 
buvo ^parašytas, pažvelgėme į 
vietinę argentiniečių spaudą, 
kurioje taipgi atšipindi Argen
tinos lietuvių veikimas, čia 
cituosime tik popųliariškiaųsią 
Buenos Aires dienraštį “EI 
Mundo” (“Pasaulis”) Nr. 
2611, iš liepos 23 d. š. m., kU-į 
fio kąsdien spausdinama 800,- 
000 egzempliorių. Iliustruota
me skyriuje, psl. 32, ten ma
tome “Argentinos Lietuviu 
Balso” rengtos IšėlviųV jDienos 
pažymėjimą šu lietuvių publi
kos paveikslais, su dviejų val
stybių ministeriaįs pryšakyje, 
pažymint, kad Argentinos lie
tuvių kolonija tokiu kultūrin
gų akiu minėjo prieš du metu; 
žuvusius lietuvius aviatorius 
Dąrįo^ir. Girėną. *

šimtame, skyriuje “Misscele- 
nea Policial” aprašomas “vei
kimą^” to elemento, kuris Lie
tuvos valstybinėmis lėšomis čia 
žaidžia. Rašoma, kad policijos 
20-ton nuovadon atsilankė 
draugijos, vadinamos lietuvių 
namais (“Hogar Lituąno’*) 
gerentė (valdytojas) ■ VRA- !‘ . r • * ' : . : ... : h. ,

DAF VEFGJAFFKS ir prane
šė porcijai, kad iš to hogaro 
tapo pavogta 6 paveikslai.

Matohiai, tas “Lietuvos vai-, 
dinįnkas” ir “studentas” yra 
Vladas Veselauskas, bet ispa
niškai pasirašė panašiai j 
Mandžiirijos fanzų kinietį... 
Tiek dėl to. Bet kam prireikė 
vogt Lietuvos prezidento ir ki
tus paveikslus? Ar ir čia ne
bus tų pačių lėšų dorotoj ų 
darbelis, tokiu barbarišku bu- 
du “pagarsint Lietuvos var
dą”? O gal > tūlų penimių yra 
tokia nuomonė, kad taš, kuris 
pavogs paveikslus, kas arčiau 
prie savęs juos laikysis, taš 
daugiau Lietuvos valstiečių li
tų galės pagrobti?

Dabar tai jau visai aiškioj 
šviesumoj pasireiškė litų do
rotoj ų chuliganizmas ir jų do
rinis supuvimas. Dabar tai jau 
tikrai pasireiškė vaisiai tų pa
šalpų, kurias Lietuvos ponai 
be atodairos ir bereikalingai 
iš Lietuvos siunčia parazitų Įr 
lietuvių vardo žeminto jų rėmi
mui/. r ,

Mes tik norėtume žinot, ka
da praregės taip lengvai Lie
tuvos valstiečių litus žarstanti 
ponai ir kada, pagalios, pasi
girs blaJyus balsas, pranešan
tis, kad ta skaudi tragikome
dija yrą užbaigta...

—o—
SENATORIAUS BORDABD- 

HERE NUŽUDYMO AT
GARSIAI

d. Kada ėjo interpeliacija tur
tų ir finansų ministeriatns dė’. 
šiai Šaliai nenaudingos preky
bos sutarties su Anglija, San
ta- Fė provincijos rinktas se
natorius ir buvęs kandidatas 
į respublikos prezidentus sene
lis Dr. Lisandro de La Torre, 
energingai atakavo valstybės 
turtų ministerį, eidamas prie 
kompromituojančių dokumentų 
reveiiavimo. Daėjo iki to, kad 
ministeris Duhou ranka įžeidė 
garbingą senelį senatorių. Ka
da vartėsi prezidiumo kėdės, 
pakilo iš savo vietos taipgi 
Janta Fė provincijos rinktas 
senatorius Dr. Bordabehere ii 
ėjo gint savo kolegą de la Tor
re, bet gavo dyi kulkas į pe
čius, o atsigrįžęs dar .ir kru- ‘ 
tinėn. Jį nužudė buvęs polici
jos komisaras Valdez Cora, ku
ris jau prisipažino.

Senatorius Bordabehere bu
vo demokratų progresistų par
tijos žmogus, savu laiku bu
vęs federalis teisėjas ir labai 
daug darbininkams naudingų 
reformų padaręs. Paskutiniuo- 
se prezidento rinkimuose jo 
partija buvo sudariusi bloką 
su Argentinos Socialistų Par
tija Santa Fė provincijoje. Dėl 
to socialistų senatoriai Dr. Ma
rio Bravo ir Dr. Alfredo L. 
Palacios labai energingai smer
kia atentatą ir Socialistų Pąr- 
tija pareiškė griežtą protestą 
prieš kriminališką žygį, bei iš
reiškė užuojautą tragingai žu
vusio senatoriaus šeimai. Šim
tai tūkstančių žmonių dalyva
vo Bordabehere laidotuvėse Ro- 
sario mieste.

Liepos 25 d. įvyko duelis 
tarp turtų ministerio Dr. Pi- 
nedo ir senatoriaus Dr. Lisan
dro de la Torre. 7 vai. ryto 
“Palomar” aerodromo lauke, 
visu duelio formalumus atlikę, 
iš 25 žingsnių tolumo paleido 
po vieną šūvį abu duelistai, bet 
nei vienas nepataikė. Po due
lio senelis senatorius pareiš
kė, kad jis vistiek neskaito, 
incidėntą rekonciliutotu.

—O—
ARGENTINOS SOCIALISTŲ 

PARTIJOS AUGIMAS

Pradėdamas rašyti šią žinu
tę, patelefonavau Socialistų 
Partijos sekretariatan ir pa
klausęs datų gavau sekančias! 
Antram Internacionalui prt- 

ttfrėjo vietą senate liepos 23 (Tąsa pusi. 5-tam) t : 1 
f-* ‘‘ '*■ " • >. ' 4 t ” ' * *.. . .... . r . > * * .

Argentinos * parlamento isto- 
rijoje, nemaloniausias įvykis

-■ . . < . ■ J t ... .. , ■ ■ » ■'. .< ■

35,045
GASO ŠILUMOS VARTOTOJU
Chicagos apielinkej 125,000 žmonių 

gyvena geriau, nes vartoja 
gaso šilumą

GEROS iSHi

Anglys
GERAS SVORIS

Mes turime tūkstančius už
ganėdintų kostumerių. Jei 
pirksite anglis nuo musų ir 
jus busite užganėdintas.

Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis.

. . ——— ■ - - :

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN
KANTER

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS COAL YARD
16th St. and 49th Court, Tel. Cicero 311

Mutual LiquorCo
4767 So. Halsted St r

TeL YARDS 0808 .

Jie turi didžiausi smagu
mą ir liuosybę žiemos die
nomis ir naktimis ir jiems 
gerai apsimoka biskis ek

stra išlaidu

VISIEMS vyrams gaso šiluma pa
daugina liuosą laiką ir paliuo- 

suoja nuo prižiūrėjimo pečiaus.. Ne
reikia anglių mesti į pečių, nereikia 
pelenų vešti. Mažiau darbo moterims
irgi, neteikia tankiai plauti langų ofisą.

užlaidas, sienas ir rakandus. Gaso 
šiluma švari: ir automatiška. Nieko 
nereikia dirbti, tik nustatyti thermo- 
stat, kurs būna pakabintas seklyčioj.

Gaso šiluma,} pagal didelio skai
čiaus užganėdintų vartotojų nurody- 

. mų, yra verta investigacijos kiekvie
no namo šeimyninko. Jie raportuoja, 
jogei gaso šiluma yra daugiau negu 
ideališka. Ji pagerino jų gyvenimo 
standardą-r-padaugino gyvenimo

■ džiaugsmą—niekas kitas taip nebūtų 
padaręs. Apžiūrėkite gaso Šilumą da
bar. Dėl pilnų informačijų kreipki
tės į artimiausią gaso kompanijos r

Reikalaukit dykai apskaitliavimo.

THE PĖOPLES GAS L1GHT AND COKE COMPANY
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PASTABOS
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$8.00 per year in Ganada
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Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams — 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija . 3c
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Mėnesiui 7Ąc

Suvienytose. Valstijose^ no ęhicagęj,

Metams ---------- ——.......  $7.00
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Trims mėnesiams _________  1.75
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Publishęd baily Ėscept Sunday by 
The Lithuanian News Pub*, Co., Inę.
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GENGSTERIŲ METODAI POLITIKOJE

Atkąklį kęyąt Louisianoje tarpe senatoriaus Huey 
Long’p. ir- priešingos jam frakcijos priėjo prie to> kad 
senatorius tapo pašautas ir sunkiai sužeistas, o jo užr 
puolikas Dr. Weiss tapo užmuštas valstijos sostinės, 
name. -

Senatorius Long, kurį jo priešai; vadįnft “klaunu”, 
“demagogu” ir kitaip,, yra sudaręs Louiaianps valstijoje 
tokia stipina politišką mašiną, kad tos valstijos guber
natorius, le^islatura ir* vajdininkai prieš jį dreba ir pilį- 
do kiekvieną jo, užgaidą., Didesniuose Įiojii^iąnps mies
tuose dąr yrą opozicijos prieš jj, bet ji silpna ir tek 
sėtais keliais ji nieko negalį jąm; padaryti., įodėl yąjs^ 
tijop diktatoriais priešai: bandė- jo; nusikratyti su pagelr 

t ba. uevęlverip. ;
Daktarai dar nežino, kad Huey Long išgis. Jeigu 

jisai mirs, tai priešai bus pasiekę riksl^. nes senatd- 
riaus “mašina” vaįstijpję pę. jo ipirtięs; greičįąusią pa
kriks. Ji buvo asmeniškas jo kųriąys., Kai ję7 nebus, ir 
jo ęrgąn^ąriją nebegyvuos,

Bet jeigu; senatorius išgis, tai po> šito, pasikėsinimo 
prieš. jo\ gyvastį jisai pasidaryt dar populeri'škęsnis, ir 
tie, kurie jį kėsinosi sunaikinti, pajus ant savo, kąijįo, 
kad °Kingfišh” dar tebėra valstijos bosas.

Šitie gęngstęrisk.i. kovęs metodai rodq,t ka4 Lęngo, 
priešai Įx)ui^ianoje yra nėkįek n^ geresni u& tuos, kur 
iįie paskui; jį seka.

partijoje dažnai, daroma “čfetkos” (valymąi), per 
kurias išbraukiama iš partijos, kai kuriose vietose apie 
pusė narių. Reiškia, daugybė hąrių, parenka į tą parti
ją tik iš bėdos arba vadovaudamiesi Kokiais, nors, sume
timais. Stalįna^ liepia mėgti juos lauk? te dar skundžią- 
si, kad jiOi buvo “prigiplalte” prie partijos.

Na, taį kodėl jisai neleidžia tiems žmonėms, kurie 
nėra nuoširdus komunistai, susiorganizuoti1 į kokią kitĮą 
partiją ?į

Yra, be to, Rusijoje da ir senųjų soęiajdempkratų- 
•menševikų ir socialistų revoliucionierių. Dalis jų iš
tremta į visokius tolimus užkampius, kad jie begalėtų 
/‘užkrėsti;” gavo idėjpmis didmiesčių darbininkijos. Kį- 
tį yrą laikomi kalėjimuose arba koncentracijos- stovyk- 
ose. z

Kodėl Stalinas neduoda šitiems žmonėmg sugiorgą- 
ųižupjtį te veikti viešai —kaip, pay^ kad. veikia komu
nistai tose šalyse,kur valdžia yra socialdemokratų raų- 
.kose. (Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje);?

Tiems visiems' žmonėmis turėtų būti suteiktos pilie
tines laisvės (apie' kurias/ komunistiškos lakštingalos 
dabar taip grą/ziai gieda) Rusijoje ir, tuomet komunis
tai turėtų pasiūlyti jiems bendrą frontą, Tadą, visi pri
pažintų, kad komunistai tikrai bęųdro fronto nori*

Dabar išeiną, nei šis, nei tas. Jie sako socialistams 
'Francįjoje, Anglijoje,f Čekoslovakijoje, Amerikoje: “Eįn 
teito su, niumia. į bendrą frontą, — bet jūsų vienminčius; 
Rusijoje, kur mes tu^knei galią, mes pu.dygime kalėju 

muose!” ~

Ekonominės depre- 
sijos apsireiškimai 
ir atmainos Lietuvos

dien Prezidentas, Kabinetui atsiją lydinus, pavedė naująjį sudaryti Tubeliui. Naujai su- ’darytę Kabineto, sudėtis liko ta pati, išskyrus Vidaus Reikalų/ir Žęmjės Ukip Ministe- rius, kuriuos pakeičia Generolas Čaplikas ir Stasys Putvins- jkis. Naujų Kabinetų Prezidęn- jtas jpu patvirtino. Tūbelis “ĘUair padarytame pareiškiu me pabrėžė, kad; vidaus ir užsienių, politikoje Kabinetas laikysis, tos pačios, linkmęs. Kąbinetut teksiu ypatingais padirbėti pagrindinėms šalies įstatymams galutinai, sutvarky- |ti» įgyvendyd ir Tautos. Atsto-. įvybei rinkti; įstatymui pareng-. jtį, Paliesdamas ūkininkų rei- ikąbus». Tūbelis pabrėžė, kadi ūkininkų vajedu rašyti lapeliai iųe ūkininkų, įkvėpti,. Tačiau įųąčių ūkininkui pageidavimuose ynai nemuša sveikų minčių, kurias; galimai; reikia: vykdyti. Dėl litp, Tūbelis pareiškė: pa.- stovumas ^pinigo yra musų viso. gyvenimoi pastovumas, to- idėl; lito verte turi likti pastovi;”
Lietuvo& Pasiuntinybės i Informacijos Skyrius,

W,ashington, D. C.

kitus “Daįly Workeęio” re- d|aktpri.up» mętę nuo, paO viršaus augšČiausio visam pasauly naipo — Eiųpire State. Hathaway yra pirmas asmuo “beisbolėsn' srityje atlikęs tokį žygį;: Aš iki šiol maniau, kad •°Daily Workerio”‘ redaktorius Hathžhvay moka tik chuliganiškus pogromus vykinti masiniam socialistų mitinge Ma- dison Squąj/e Garden. Bet dar iš jo esama gero specialisto ir beisbolų gaudyt. Iš tikrųjų, numerio pirmo revoliucionierius,!...

1 ■ / ■; -Užsitęsusios pasaulines ekonominės depresijos sunkeny-. ’bįų- taure nepralenkė ir Lie-. tų vos: darbštus Lietuyos žemdirbiai sugeba pasigaminti į? vairių ūkių gerybių daug daugiau negu jiems patiems rei? kia,t bet, neturi progos savo, sunkaus darbo vaisius parduoti prideramomis kainomis.Rudens laikui atėjus ukj- ‘ninkui tenka nusivilti:, tupi 'daug ko parduoti ir tikisi isut gautais pinigais užsimokėti mokesnius,, paskolos; nuošim-. čius ir padaryti ūkės pageriu nimus, o tuo tarpu jo. produk- itų^ mažai- kas teperka ir. tenka parduoti pusvelčiu. Kad kainų; ižemumas paeina dėl rinkų už- sįdąpymę svetur (ypač Vokietijos rinka), ir dėl mažos vi- įdujines rankos Lietuvoje, nes Lietuva neturi didelių, miestų) iukįninkas nėra linkęs tikėti, ' Nusivylusį gi. ūkininką, bet kam lengva suerzinti ir suki?-' šinti prieš: Kauną, kaipo miestą, ir net prieš, krąštP vyriau-, sybę.k Bųgpįučio, mėnesio gąlef panašaus pobųdžię nųptiki^ .kaip, laikraščiai ir‘buvęs įvykis, Kaunp, apyilgėse: policijai tekę daryti, tvarką kaį sųerzinjaar bwys k;ai- mieČių bandęs pą§tojii keliąj kitiems? kurię vežė produktus į miestą.Tai apgailėtinas apsireiški-, mas. Lietuvos Vyriausybę^ kuri daro, energinga?, paštam’ gas supasti. ūkio, pro-’jdųktų, p.ęrtęklįųį rinką? m MŪ; 'ri ųkininkams sjęngįąsi/padptį jįvaįriąią. budais, tųks. nųptikįs, •tupėtų būtį skaįtppias, neų?-. .tarnautas mpraljnįs, spąugį?% > ‘ Liętųvps Vyrįa.usybė, nors įiį matydama tuliį. ęlęmenlų kWF“ sjimo, dąrbą? sų vi?n( i’iiptur mų atsiiiepia, į ųkmiKijpS. par geidavimus. Vyrjausybė/ persu-i opgąmzavp,' kad, SP n^uja dnergija kovoti žemėą ukip. negaliavimus, kaip tatai ir matosi išs Lietuvos Telegramų Agentūros apturėtos., tęlpgra- ‘mps, kūpą čia, ištikai- padųo- dame:‘ “Kauna?, 6 rūgėję,— šįąnp.;-vąr “bolę”,; kuri^ H^rry-Jąnęs, 
>vwt

—Or—Jurgio Dimitrovo raportas komunistų internacionalo septintam kongresui Jungtinių Valstijų klausimu sako: “Apvalymas valstybės. armijos aparato ir policijos nuo fašistų^ išvystymas kovos prieš katalikų bažnyčios reakcines klikas, surišimas armijos su priftšfašistiniu judėjimu...” žiūrėsime, kaip Amerikos komunistų partija valys armijos ir policijos aparatus, ir kaip ta kova atrodys prieš bažnytines reakcines klikas, tai yra prieš vyskupus ir kardinolus.vergiškai, nųsilęnkti. Jįsai pasakė:“Taip^rjaį susiglaudę po Komint.ęrnų vėliavomis ir vadovaujant jo Ęildkpmui ir mylimiausiam, viso, pasaulio, darbo ^njppių vadui, (! -r- “N.” Ręd?)f 4- Stalinui, mes sugebėsim nųgalęt: visas kliu? , įę laimė-

Api,e Maskvoj, gyvenančius Čigonus Daubaras “Laisvės” ‘N^., 173. rašo.: Dąr ne viena Čigone matoma ant rinkos-tur- gausi apėjauti ii rankos vienos kitos, ^ingeiduolčs “laimę”. Tąįgi čigonų darbininkų kliudo, priešakyje stovi, dar didęlis nącionąlis. proletarų, kultūros darbas. Tarp Čigonų biednuo- menės dar veikia bendras musų socialistinės statybos kenkėjas. Iki 1,933 m. chinai savo pastovaus, kliubo neturėjo, o skurdo skiepuose joks kultūros darbas nebuvo, galima vesti.Kaip pasirodo,. Maskvoje pas atsilikusias tautas, kaip tai čigonus, ir chinųs, čielybėje tebegyvuoja burtai ir skiepo skurdo komunizmas...

; Apžvalga |
nniw

“DĘMOKILYTIŠKA” MASKA ' 
i ■r’- r ■ - > ■ -iZ.t AngariętisrĄlę^sa parake Igolįą, “snyčiar komritęrnp. 7 ^9ųgrę?ę, kų$& ppftądžįąvę. prie uždarytų? durų. Kremliuje. Visus, jo ‘‘spyčiųs’’ buvo pašyęs- jįį ląoyąį, su, ^sęktaųjtįfiipų” Djętbyoą komunistu pąųtįjojp. Tą ‘^ęktantįzHĮą’1 nugalėti. Ąnr gž$iętifr siųlę. ūž, dpnąO- tratiW sudąrąpt plą- tųj ^ąųtifąšiątinį, liaudies. tą”. Angarietis, ‘ tąrp; ko> kita ipų^kę:- ?“Mes, kamnnHM, ri^e šalysę tpfjpi WPtV į sayo rankąs, kovos ‘dėl demokratę rių laipyių, yehayą^ —..'it, pavyzdžiui, LieJųyoj, ši koMa patengvipą mums, pakirsti ; dešiniųjų; vadų, lįaudiririm ’ pasijoj, įtaką,, kurie tyįrti- , ną, kad kovos, dėl demokratinių ląįsvįų: iponępplįja. pri-, klauęo jipm^ tuo rąstu, kai tų vadų, dągg.ujpa yia, atviriau pereina ant LietuvęsĮ tautininkų, (.t. y*. fą|j$Wį) pozicijų.” ‘Matote, Angarietis dabar, jau siūlo Lietuvos komunistams paimti į savo rankas “demokratinių laisvių vėliavą”, ir jięąi pranašauja, kad kovoje dėl demokratinių laisvių komuniętri nustelbsią, liąųdininkus.| Tąčiaų,' kai 19^6 mti vai. liąu- dįilįųkM if sącįąldpmokratų valdžia Lietuvoje, buvo davusi žmonėms demokratines laisvas, tai komunistai jėga ardydavo , viešus darbiųįnkų mitingus Kaune, rengdavo triukšmingas demonstracijas gatvėse p^ieš /valdžią ir visokiais budais demokratinę tvarką niekindavę.Tuo komunistų triukšmu daugiausia perversmininkai ir pasinaudojo, darydami gruodžio 16 d. “pučą”. Jie sąke» kadt jją grihatit Dietuva nuo bolševizmp, ‘ dabar, praėjus 9 metąipSi. .komunistai ‘‘suprato”, kad i;eir kia kovoti už “deipokratįpęs llrisyea”; -r- Hadą tos ląisįm tapo papaikintos! Su( demokr,a- -tinių laisvių vėliava^ jie tikisį .patraukti, savo, pusėn liaudįReiškia, demokratija komų? nistams yra tik ma^ka, kupią jie dedasi; norėdami prieiki, prie žmonių. Jeigu jie butui uųoširdųs demokratijos gynę* gąį. tąį jis, pas/Į-Ur.kąd. dejnpki^Jija tyjjaj; įsęątą Rikoje, kur komunj^ rankose yra valdžia. Bet tęnai.jie, vietoje demokratijos, ! Wtiį°%bina Stalino despotizmą. Apgar 'Lansbury patapo nuo pereitij rietis, baigdamas savo “spy*.' čių” komintemo kongrese, rąj-.

. “Laisvėj’’, No. 186,, Julius Dąųbaras iš, Maskvos pasako* ją, kokį darbą, butų dirbęs. L. Pru^eika, jeigu jis, butų nuvykęs į.. Maakv.ų. Daubaras rašo:- Pavyzdžiui, jei Pruserką in nebūtų iš čia išleidę, tai ką, iąų jpm čia, nebūtų^ buvę da?" 1)0? Darbų daugybė. Butų įsi- traukęs į musų, ųiilžinišką socialistinę statybą, bendrai, sykiu, s.u. milipnais. proletarų, Statytojais, naujo, gyvenimo, butų/dirbęs ir čia, gal būt, butų, jam, išgaravęs j,o. opopuimts- iftas-; Kaįąi pasirodo,, Dn Prųąeikai, jeigu jis, butų nuvykęs į Sovietų, Sąjungą, butų, ‘ reikėję 'kapajai kasti geležinkeliams■bėgiai tiesti, arba. Solovęcko, salose maįkos, kirsti, Tok8 'darbas, yra yądipąmąp spcia- ’lizmo bųdayojjlmų Stalino karalystėj (ę.%į L. d. s. organas “Tiesa’’ No. 16 sako: 7 ‘apie 3. vai. ryto, Clarence jDntbąwąy, Pai|y ^orkerio”

tis savo, kelyjesim.” 'Kurię j e. šąįyję- Stalinas yrą, “mylimiausįąą. darbo žmonių vadas”? Ac .AįęrOęoje, kur darbininkė/ uRiį^{ veįa» lauk iš savo tarpę stalinę garbintoju??. Ar, Anglį joje* kur* darbininkai, neišrenka į pąrlgpentą nė vieno koųiųųį?tQ(?Net pą^įpjp Rusijoje — jeį-, gu darbo, žmonės mylėtų Star, liną, tai jąpi ripr-ęiketų, despoy, tiškai valdyti, kraštu: žmonęs. turėtų slaptą. bal?ąyiipp teisę,v žodžio, spaudos? su?iripkimų ir. organizacijų W?yęri O; dabąr. net pačioje Rusijos, kQiPunistU) partijoje yra papaįkinįps visps; narių teięęs. -Angarieti?,. kąip kiti “ščy-rieji”nė’ pats, tp^ pęjausdamas, diktar, turp? vępgų?,
Laejjos 301 JĮ, jumgj JjSai

5 =?

4

KUR REIKĖTŲ “BENDRO FROjNT0’’»

rinkimų, kai nepraėjo į parlamentą Arthur Henderson. Pir-

■

1 ■ J >' 1 "TJ1 "Į v ^■hii«Wiiiiibwwji>—

DĖL ATMAINŲ.LIETUVOS VALŲŽIOJ^

Kaip vaikįag po, vąLacijų ; mokyklą

tenąi sfoyi. ne #avo sina-vyriausias. redaktorius, paga- gfUmiliį bet JU$lį PRtO-
  ' , gumo deleLz-n -...................................................................... v ■* •

j
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Francijos telegramų agentūros žinia apie atmainąs; 
Lietuvos valdžioje pasitvirtino t,ik dalinąį. Gen. Čapli
kus, tjesą, įėjp„ į kabinetų, bet uąėmė vietų, vidaus rei- 
kąlų. ministerio, o ne ministerio pirmininkę. Pirminin
kauji patiko Tūbelis.

Galima sakyt, kadi viskas eisi senųjat vaga, Bet kę?< 
dėl turėjo pasitraukti- du ministeriai — vienas jų, Alek
sa, ilgus metus išbuvęs žemės ūkio ministerijos prieša
kyje, — jokių. paaiškinimų, iki. šiol nėra. Vidaus. reikalų, 
ministeris Rusteika, gal būt, apsiskandalino tuo, kad 
policija žiauriai apsiėjo su, valstieęiais, mėginusiais 
stabdyti produktų vežimų į Kąuųų,

O iš to fakto, kad rezignavo Aįęksa, gulimas numa
nyti, kad valstiečiai yra nepatenkinti, žemės. ultio poli
tika. Bet ar valdžia dabar tvarkys žemės ūkio reikalus 
kitaip, negu kad juos tvarkė Aleksa, kolkas nežinia.

Lito (į/iptuvos pinigo), valdžią, ąnot Tųbobo,, neke-< 
tina liestų Ąlpkpą, gal bųt, ųiųlę jį ųųpigiųti ir pąritRP 
kė, kai valdžia jp sumanymų atmetė.

Tuo tarpu yra aišku tik viena, tai — kad valdžios 
nepasigrobė į savo rankas voldemarininkai arba krik
demai) kaip kad. buvo, pasklidęs gandas, pasteodžįup 
spaudoje telegramoms apie kabineto atsistatydinimų.

Dabar kalbumą,t kaA neilgai trukus, busiu seimo 
rinkimai. Bet kad žmonės galėtų išsirinkti tinkamus 
atstovus, tai jie turi gauti pirmą teisę- laisvąį dį§ktisuo- 
ti, rinktis ir organizuotis. Kur nėra pilietinių laisvių, 
tenai parlamentinė sistema negalį kaip ręįkįajit yęįktį.

Komunistų agitatoriai, kaip užsukti gramofonai, 
giedat apie visokius. “bendrus frontus”: tyendrą frontų 
su somalifttają bendrų, darbininkų frontų,, bendrai unbi-. 
fašistinį frontų, bendru liaudies frontų. $et anglų pa
tarlę ąako> “Charity begina at home’?i — labdarybė pra
sideda namie!- Kodėl nėra iki šiol jokio bendro fronto 
sovietų. Rusijoje?

Bueijos žmonės anaiptol nėra, visi komunistai. Bį 
tiesų, tai komunistai, sudaro, tenai tik labai; nedidelę 
dalį gyventojų*. Sakoma, kadi organizuotų komunistų 
visoje Sovietų Sąjungoje esu trejetas milionų. Tuo, tar
pu vienų fik pramonės darbininkų tenai yra apie 11 ar, 
12 milionų. O kur ūkininkai? Kur. valstybes- tarnauto? 
jai? Kur inteligentai — gydytojai, inžinieriai ir kiti?

Jeigu ne viena tik komunistų partija Rusijoje bu
tų legajišką, taį joje nebūtų, žįnoma, nė tų trijų milio
nų narių. Daugelis jų persikeltų į kitas partijas. Kad

ANGLIJO# I^jARU^IŲ VĄ-. 
“#O^JAS”i

t—Anglijoj Pąįbo Rąrtijpje, sakoma, kilęs, nesutikimas dpi “sankcijų” prieš! Italiją Partija ir profesinės sujungus (unijos) reikalauju, kad Taptų Sąjunga imtųsi gpęžčiąusįų priemonių prieš, Italiją) jeigu ji užpuls, Ętįąpiją,: kąd ji paskelbtų ų^piĮpįikęi ękpnominį boikotą arbą. net ię pavartotų ginkluotą jėg^.(/Tačiau Darbo Ęa^tįjps vadas parlamęntę,; 70 metų/ amžiaus veikęją^f D^Il^bųry, yra priešingą^ ^nkįųętęs, jėgos vartoj ipųų ppięš I.taliją. Jisąį sakosi esą^ pacifistas (,tarptau-f tinęs itąįįp& šalįpįnk^) ir jo įsitikinimai; nę$ptipk& su tokiu tarptautinių ginčų taikymo bu- jdu» Jeigu, negerai, kad. viena, šalis ų^iuplą kitą, tait ęsą negerai’ j^piSlužpųplk įką.; iįįą4fiWi ųusisW:nąąs W j°hLansbury pasiųlč r^ignuoti iš ipantįijįo^ lyderio, vietos., Bet kažin, ar ję lezįgnąęįją bus pri- įiųytą- /'i Ęeikįų pastebėti, kad prieš kęlet^ metų Lapsbury buvo vienas. $ kąiriųjy Darbo Ijqa wkeįųr Jįsaį. kurį laiką įnąt sįjnpaS?5ayo. bolševizmui ikai, ir, manė, ka<į jįe. kovoju |už dprl}inji)ky{
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Reikalaukite “NAU
JIENAS?* ant bile kam
po,, kur parduodami lai- 
kraščiai. Pardavėjas, lai- 
krašėūį bus gatavas
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žiūrėtojų patyrimas rodo, kad 
' vadinami “beauty parlors?

(grpžės galionai) vaidina if 
čią stambią-rolę. ^Pasak p-nioš 
Adele Kiester, vienos ligoni; 
ries ‘prižiūrėtojų, pagražini* 
mas veido, sugerbeniavimaš 
plaukų ir t. p. kai kuriais at
vejais suramina ligones ir pa
deda povai pacientėms atgau
ti proto lygsvarą. Taigi da
bar .grožės salionas Kankakee- 
ligoninėj yrfi^ skaitomas taip 
itin svarbių priemonių ligOr 
minės: darbuotėj.

The Datk Angel
“The D ark Angel” — tokia 

antrašte, pradedant šeštadie
nį, rugsėjo 14 d., bus. rodoma 
romantiška drama * United Ar- 
tists teatre. Vyriausias ro
les šioj dramoj ^vaidina Frede- 
rick Mareli, Merle Oberson ir 
Herbert Marshall. Iš kitų vai
dintojų i reikia pažymėti Janet 
Beecher, John Holliday, Hen- 
rietti, David Forrence ir .Cora 
Gollins.

! “The Dark Angel” yra galin
ga ir-daili meilės drama, kuriį 
tenka manyti, turės didelio

( pasisekimo Chicagoj.

Florida, ir vėl pergyveno baisybes uragano, kuriame žuvo 
bene 1000 ^žmonių. Kaip parodyta šiame žemlapy uraganas 
siautė nuo-Key-West linkui Tampos. Siauroj žemės juostoj 
pietiniame '.Floridos <gale į prie Metacombe Key žuvo suviršum 
400 karo veteranų. Netoli nuo tos vietos yra Tavemier, kur 
žuvo apie šimtas žmonių. <

(Tąsa iš pušį. '3-čio) 
klausanti Argentinos .'Socialis
tą ‘ Partija (Partido Socialistą) 
dabartiniu laiku turi .653 kuo
pas, su 25,876 • nariais ir J23,- 
177 nąriais-’kandida'tais ,(sįm- 
patizantes). Taigi viso /beveik 
pusantro šimto tūkstančių.. So
cialistų Partijai priklauso pa
žangiausi darbininkai, daugy
be universitetų studentų ii 
profesorių. Del to ■nestebėtina, 
kad paskutiniuose senatorių 
rinkimuose, renkant du sena
torių >nuo : Buenos Aires mie
sto, tapo išrinkti Į abu; socialis
tų kandidatai ir'-ne vieno ne
pravedė ’ kitos i partijos.

Ypatingai miestuose
stiprios socialistų organizaci
jos. Socialistų eiles didina tas 
reiškinys, kad laike Uriburu 
diktatūros žmonės išmoko 
brangint laisvę ir demokraty- 
bę. Beto daugelis atsimetė nuo 
komunistų, kadangi jų.partija 
suskilo j tris dalis ir vieni ki
tus ^vadina išdavikais. Jų or
ganizatorius Penėlon tapo iš
mestas iš kompartijos ir susi
daręs savo grupę . kandidatavo 
į Buenos Aires miesto tary1 
bos narius ir jau trečiu kar
tu iš eilės tampa išrinktas; 
nors komunistai jį »apkrikšti- 
no judošium. Kitas jų “jude
sius” yra ^geriausias .proleta
riato rašytojas Elias f Gastel- 
nuovo. Jo trys desėtkai veikalų 
buvo Pietų Amerikos darbinin
kams tikra evangelija. . Bet... 
Elias Castelnuovo , porą kartų 
nuvažiavo į Rusijos “rojų”. Po 
pirmo sugrįžimo parašė i vieną 
ve'ikalą, po antro
veikalas “¥o vi en Rusia” at
virai kalba apie darbininkų 
klasės pavergimą ; Rusijoj c. 
Komunistų spauda jį paskėlbe 
“išdąviku”, . bet x sąmoningesni 
darbininkai > pasekė v jo , pavyzį- 
dį, i papolemizavo savo f spau
doj, • pripažino jo ' nuopelnus 
darbininkiškos literatūros kū
rime ir ... atsisveikino su ko
munistais taip, kaip kad ta 
tai 1 padarė pats Elias ‘ Castel- 
nuovo. Dabar jis dirba didžiau
sio Buenos dienraščio “La Na- 
oion” redakcijoje ir jo veika
las “Larvas” yra • išversta lie
tuvių kalbon. Įvairus jo vei
kalai yra išversti anglų, pran
cūzų, : i t Alų; ir kitosna kalbosna. 
Po ’Jošė Ingenieros jis skaito
mas antruoju pasaulinio ma
sto rašytoju ką Argentina pa; 
saulitri davė.

Kalbant apie Socialistų Par
tiją reikia pastebėti, kad ji 
turi akelis šimtus bibliotekų vi
soj - šalyj,. turi visą eilę vaka
rinių mokyklų suaugusiems, 
dienraštį “La Vanguardia”, vi; 
Są -eilę savaitinių «laikraščių ir 
mėnesinių žurnalų. Socialistį 
Partijos centro “Casa dėl Pue- 
blo” (Liaudies Namai) Buenos 
Aires mieste yra milžiniškas 
palocius, su didele biblioteka, 
spaustuve ir salėmis' susirinki
mams, iš kur: skleidžiama ap- 
švieta darbininkijai.

B. K. Algimantas. 
Buenos Aires, 
l-VIII-35.

Iš p. Cash atėmė “cash”
/John < H. £ash, Poctor ancl

Gamble kompanijos pardavi
mų /skyriaus prižiūrėtojas, 
pirmadienio rytmetį pietavo 
valgykloj?? adresu 4639 Bheri- 
dan roa’d. Staiga jis pajuto, 
kad kas tai'kitas atsirėmė į jo 
šonkaulį.

“This >,isują stikup”, išgirdo 
p. Cash paaiškinimą. ’

Paseka šio įvykio tokia: 
John H. Cash neteko , $300 
“cash”, daimantinio žiedo ver
tės $2,000, kito žiedo vertės 
$400 ir laikrodėlio vertės $50; 
Plėšikai pabėgo.

Gazolino ežeras Brigh- 
ton Parke

TAI DĖL JO ^KALBOS 
ĮSIŽEIDĖ ITALAS

-Tai yra paveikslas ’ profeso
riaus Gastono Jeze, kurs Gene- 
vos posėdyje, apgindamas 
Ethiopiją, pasakė, kad Musso- 
lini ir mažus vaikus auklėja 
karui ir gaivina juose neapy
kantos jausmus. Italijos dele
gatas tada, “įsižeidęs” jo kalba, 
apleido posėdį.

jęs krautuvėn bandytas pri
vertė p-ną Fine nusimauti kel
nes. Iš ‘ kelnių kišenės > bandi
tas pasiėmė $5; iš registerio 
dar $20 ; j paskui replėmis nu
kirpo telefono vielas. Po to, 
banditas išsinešė pinigus, išsi
nešė ' kelnes, palikęs 'p. Fine 
krautuvėj 'tikrai keblioj pa
dėty.

This^delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MUK

Hidden in Velveeta’s richlv mild 
■ Cheddar Cheese flavor are nealth- 

: proteetive elemente of many foods.
- It’s wonderful for children. Serve 

’KraftVelveeta—in sandwfches, in 
cooked dishes... often!

I’.CONRAD 
/ STUDIO 

420W.63rdSt
En<lewood 5883-5840' 

Dar gražiau, moderniš- 
Jtiau Įrengta.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobilių Chicagoje 

.150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaipi nau

jas, tik.......... ................ $295i00
Buick* late,’1930, sedan, tik .... 110*00 
Fard, 1934, sedan, ''kaip •'nau

jas, ' tik ........................... .... 365,00
Hupmobile. 1932. sedan, garan

tuotas, tik 285.00
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sėdan, 

295.00 
Essex, 1930, sedan, tik ....-----  45.00
Chrysler Coupe, tik 35.00

Ir < daug kitu autmobiliu nuo 1 $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo. 7 dienas. Jūsų 
sena karą priimsim i -mainus. ; Li
kusia suma -užmokėsit mažais mtiė- 
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad • pas mus automobiliu kainos 
yra > pigiausios < Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdarą .vakarais ir; ne-

G, M. Finance Coęp.
2535 N. Crawford Avė,

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį vagiliai ' įsilaužė į; Red 
Flash Petroleum Corporation 
kiemą adresu 3711 * So. Galit 
fornia avenue. čia jie. pavo
gė $20 cash ir už $800 ar $900 
gazolino, - k4iį išsivežė treku.

Bet apleisdami kiemą -vagi
liai užmiršo .uždaryti elektri- 
k-iųę pumpą, kuri,pumpuoja iš 
16,000 .galionų kubilo gazoli
ną po 100 ..galionų per > minu
tę. Taigi ..pumpuojamas ga
zolinas pradėjo - tekėti iš < kie
mo upeliu , į gatvę, ir . sroven
ti toliau.

Bet Alton gelžkelio. detekty; 
vas. Anthopy Biedermangrei; 
tai užuodė gazolino jsmaryę, 
surado iš kur jis teka ir už
darė. pum'pą. Po to davė ži; 
nįą , policij-ai, o . pats atsistojo 
gatvėj, kad1 sustabdyti važia?? 
vimą ties ta vieta, kur. gazo* 
linas suplūdo.

Nužiūrima, kad numestas , i^ 
pravažiuoj aričio automobiliu 
degantis degtukas ar. netoliesą’ 
važiuojančio garvežio nukri
tusi žiežirba galėjo .pagimdyti 
milžinišką ekąplioziją. Nieko 
tokio betgi neatsitiko, ir gezo?( 
linas jau - nutekėjo .! /srutų? ka;, 
nalus.

"V 1 ■ ' i j
Paliko be kelnių ir >he;

•pinigą
Alex Fine yra saviinkas Jgro-r" i 

ceraės adresu o6556 So. Aber- 
d<een' st. į io^rytą jė*

Tai jau buvo tikrai arti
' • t

t ’

Mrso Eilėn Blair, 65 metų, 
ir jos duktė p-nia Lloyd Goo- 
ley sekmadienio vakare sugrį
žo iš atostogų namo adresu 
1538 !'East 66 įrtace.

Kai jos įėjo į apartmentą, 
tai čia jas pasitiko du vagi
liai. Piktadariai pastatė mo
teriškes prie sienos ir paliepė 
tylėti. Bet kada vienas vagi* 
lių nutvėrė p-nios'Blair šerno- 
lę, kur buvo $25, tai mėteris 
neiškentė ir sriklyko. '-Vagilis 
paleido šūvį ir spruko pro du? 
ris. O ’ kulka prakirto penios 
Blair škrybėlę ir įstrigo lubo
se. 'Kulka tikrai perarti nuo 
galvos prašvilpė;

Papuošimai proto ligo* 
mis-sergančioms ■ i

Kaip žinoma,rKankakee mie
stely yra proto ligomis sergant 
tiems ligoninė. Čia randasi 
nemažai ir'tos rūšies ligoniu 
moterų. Ir tos ’ ligoninės pri -

JONAS KRASAUSKAS
. Persiskyrė -su šiuo pasauliu 

rugsėjo 8 ' dienai 11 valanda 
vakare /1985 m., sulaukės 48 
metų ■ amžiaus, gimęs Panevė- 
.žioapskr, Speragių parap. 
.Stačiūnų'kaimas.

Amerikoj išgyveno -23 metus.
Paliko dideliame' nuliudime 

-moterį Zofija (po / tėvais Vaič- 
kaitė) švogerį Pranciškų Vaič
kų, Liudvika'•Vaičkienę ir-Ve
roniką 'Vaičkiene,; Petrą ir Ju- 
lioną Markovus, jų supus ir 

■ daug vkitų giminiu Amerikoje, 
u Lietuvoje 2 seseris'Oną ir !švo- 

. geri Jurgi. Sapostus, Nataliją 
i ir švogeri Jurgi Bernotus ir 
i giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
’*Masalskio koplyčioj, 3307 Lb 

Jtuanica Avė.
Laidotuvės ivyks ketvirtadie

ni rugsėjo 12 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i šv. Jurgio para- i 
pi jos bažnyčią, kurioje atsibus ; 
gedulingos • pamaldos už vėlio- j 
nio siela, o iš ten ’bus nulydė- j 
tas i šv. Kazimiero ^kapines. ( 

•Visi a. <a. Jono Krasausko gi- i 
• iminės, '/draugai ir ^pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą * ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 

Moteris ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių * direk 

torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4189.

Poeahontas mine run tonas $7.00

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINE biznio sarašas ,
'ALFABETO TVARKOJE

lis skyittts yra yedamHS tikslu at
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir r nepaprastų 
daiktų, intaisų ‘ ir reikmenų. Jeigu' iš telpančių 4Sa Skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, iir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jųs;gausite išformadjų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams
Palagas ligozd-
Akušerija na-"~* 

muose —.

*12.00
*45.00
*15.00

M.dW, egzand. QQ

DOUGLAS P ARK' HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė.

BOILERIAI
BOILERS

STOGAI ,
ROOFING

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue, 2 

blokai: i vakarus nuo Ashland Ava. 
TeL Virainia 1930,

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reflcalauja patkh 

symo? Pašaukite mus ir mes paso* 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystie 
darbe.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Garnys atlankė pp 
Kežus

Paskendo jaunas 
lietuvis

metų 
liuva-

Chąrles Žilinskas, 19 
3258 West Potomac St., 
žiavo su draugu į Elger, III., 
žuvauti. Jis įkrito į vandenį 
ir paskendo. * Jo kūną 
sekmadienį 9 vaL ryto.

Sakoma, j iš turėjęs
ligą. Bet ar dėl jos, ar dėl ki,.-. 
tokios priežasteis jaunuolį, lie
tuvį ištiko mirtis, gal nusta
tys koronerio tyrinėjimas.,

surado

širdies

Pp. Feliciją ir Danielių Ke
žus, 6837 So. Talman avė., ap
lankė garnys rugsėjo 4 d. Gar
nys apdovanojo juos gražia 7 
svarų 4 uncijų dukteria. Mo
tina ir duktė randasi Louis 
Memorial ligoninėj ir tarpsta 
gerai.

P-nia Felicija Kezes, buvusi 
p-lė Kontriumiutė, seniau dirbo 
Naujienų ofise. P-nas Danielius 
Kezes yra Peoples Furniture 
kompanijos narys ir sūnūs j. 
Kezes, šios firmos prezidento.

Sidabrinės vestuvės 
Roselande

t . . 1•. . į

Pašovė Julių Savicką
■ t z

18 G. APIELINKĖ. —Rug
sėjo 8 dieną, t. y. •sekmadienį 
apie 1 vai. ryto du jauni vyrai 
įėjo į Juliaus Savicko taverną 
adresu 1720 S, Union Avė. 
Vienas tų vyrų paprašė alaus,

P-nia Savickienė tuo laiku 
buvo už baro. Ji atsakė pra* 
šiušiam alaus, kad jis esą jąu 
girtas ir kad jau daugiau ne
bereikia gerti. Atėjūnas ėmė 
argumentuoti ir pagalios pa
reiškė, jogei busią blogai, jei 
jis negausiąs gerti.

Tuomet Sayickienė. pripylė 
mažą stiklą, atėjūnas užprotes
tavo, kad tai esą permažai. Ir 
taip jis įširdo, kad kirto re
volverio rankena', vienam iš 
svečių, kurie kartu su Juliu 
Savicku stumdė boles prie bi
liardo stalo. Paskui įširdęs 
vyras ėmė šaudyti.

J-.'*; '. f.

Paleidęs tris šuvius jis išėjo. 
Bet greitai sugrįžo ir vėl šovė 
tiesiai . į Savicką, šį kartą jis 
pašovė Julių Savicką j koją ari 
ti kelio, b , bc/fi

Greitai pribuvo net penki 
policijos skvadai/ bet šovėjas 
jau buvo pabėgęs. Savickas ta
po nugabentas j pavieto ligo5* 
ninę, kur įstrigusi kojoj kulka 
buvo išimta. ,

Policija, pasigavo šovė ją ke
letą valandų vėliau prie jo na
mų.—Senas Petras.

Rūgs. .1 d. atsibuvo 25 mė
tų . žęnybinio' gyvenimo pami
nė j imas Kastanto ir Onos Lau
cių. Apie 10 vai. ryto suva
liavo pora desėtkų mašinų prie 
pp. Laucių namo, 28 W. 112 
PL , Iš čia visi traukė į Thor- 
ton miškus, kur ir atsibuvo 
paminėjimas. Ten susirinko 
apie 200 svečių.

Po atviru dangumi besilinkš- 
minąnt, prie gardžių užkan
džių ir gėrimų, prasidėjo s ve*-, 
kinimai, linkėjimai įvairiausi*, 
,ir malonu buvo žiūrėti į taip 
gražią ir skaitlingą publiką.

Pirmininkavo p. N. Radis, 
kuris pasakė gražią įžanginę 
kalbą. Ponia Laucius yra N. 
Radžio pusesere, todėl jis ži
nodamas visą praeitį padarė ir 
gražią įvadą. Pakviestas kal
bėti p. Ch. Gura, kuris yra ge
ras pp. Laucių draugas. Jisai 
ir surengė šias iškilmes. P. 
Gyra vienas davė alų ir degti
nę. Sveikindamas pasakė jaus
mingų žodžių, kvietė visus 
jaustis kaip namie. Po jo kal
bėjo p. Pareščius, 18 koloni
jos biznierius, p. Nakrašius, 
Kerišftigtoho fotografas, b p. 
Bumblauskas, graborfiik Leka
vičius ir daug kitų, kurių pa
vardžių nesužinojau. 7

Maloni! buvo girdėti, kai 
sveikino gerb. Laucius jų sū
nūs Pranas ir duktė Jadviga. 
Abudu jaunuoliai yra baigę 
High School, gražiai išauklėti; 
jie gražiai pasveikino tėvus

Fred Perry
• ■

Hcre is Fred Perry, world’s No. 
1 tennis star, as hę appcared at 
Forest Hills, N. Y., ąt ,the na* 
tional men’s singles tennis tourna- 

ment.

Teniso tarptautiniame turnamente Forest Hills, N. Y.,- 
Fred Perry yra No. 1 žvaigždė. Nutrauktas čia belošiant.

Antradienis, rūgs. 10, 1935

Bųdriko, Lietuvą, kaip kokia žuvytė.' 
• > Sako, ‘ten visi ją dabai myli ir ' 

iPėtnyčioj*. Naujienų žinių ja pasidalinti negali.

Ketvergę*. Juozo 
programas*

programas 8:30 vai. ryto.
Šubatoj; bolševikų progra

mas vakare.

Daugelis sužiuro, pamatę 
tokį gražų lietuvaites šokėjos

-T—

Vienatinę Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuvišką dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija,

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti. 

. f .

“The Dama” yru parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00. v
w , > < . • ■ « * », * ‘ , ■* . r * . * / , . ......

Tėvais nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.
■ . ' -v‘!> ’

CLASSIFIEDADS

RADIO

lietuviškai. Pagalios patys pp. 
Laučiai padėkavo rengėjams ir 
svečiams už išreikštas linkėji
mus. Ir jei ne šaltas vakaras 
ir vėliau lietus, tai būtumėm 
linksminęs iki vėlyvos nakties.

— Svečias.

Ožys dalyvavo išva 
žiavime

Brįghton Parko, ir Town of 
Lake kelios tavorškos susita
rusios surengė naktinį išvažia
vimą, kuris įvyko pereitą šeš
tadienį. Tame išvažiavime 
buvo varoma ir loteriją ,:— iš- 
laimėjimui - dovanos, iąį 
antis, vištą, gaidys,) ožys ir 
bonka Snapso.

Svečiai suvažiavo automobi
liais. Automobiliu buvo at
vežtas ir ožys į šį naktinį pik
niką* ir visą laiką jis buvo 
laikomas arti prie baro ir vai
šinamas. Buvo jam ekstra 
grandmaršas sugrotas. Pats 
ožys vedžiota po salę, o po to 
jį įsodino į automobilį ir iš
vežė į Chicagą. ,

Pamaniau, Lietuvoje žmo
nės neturi progos automobiliu 
pasiyažinėti, o čia Amerikoj ir 
ožiai, ir kiti gyvuliai važinėjas 
automobiliais kaip kokie po
nai. — Grinorius.

Ką matė ir nugirdo 
Senas Petras

dovaną, didėlį . skilandį, kaip 
dviejų mėnesių veršį. Net Se
nam Petrui teko to skilandžio 
paragauti. Ir paragavęs tik
rai jautė lietuvišką skonį ir pa
manė, kad vėl gyvena Kregž
džių kaime, Suvalkijoj, ir kad 
sena jo motina vaišina jį skį- 
ladžiu. ;

. - A! » »
v,.,Aną dieną Senas Petras už- 
ejo’pas seną naujienietį, Anta
ną Stuką, adresu 701 W. 21 pi. 
Užėjo ir nuste.to^ 'Rodosi, p. 
Stukas atidarė yisai neseniai 
biznį, bet štai jau spėjo išvys
tyti jį; Kelios vėiterkos neša 
valgį pietų laikti; o prie baro 
vėl nespėja7 alų įiiltii

P-nia Stukieilė’ gera vi
rė j a, gamina lietuviškus ir 
amerikonišku^ Valgius, o todėl 
matyti it geros į'dsįdkoą bizny.

-— Senas Petras.
_____ • /'< .

Pasidairius

tari

Dainuos p. p. Saboniai, Peop- 
panelės Rožytes Vasaliutės les Parlor Kvartetas ir kiti, 
(at Vasiliauskntės) paveikslą\ ----------
Naujienose (tilpo vakar). Ar šiandien 7-tą valandą vaka- 
ji ištikro yra šokių virtuoze? ro iš stoties WGES radio 
Ar ji ištikro yra Amerikos ta- klausytojams bus malonu pa
ntai/ žvaigždė? Kur ji dabar siklausyti gražių dainų. Patir- 
šoks? Šitie klausimai pradėjo ta, kad dainuos ponai Sabo- 
kilti visų galvosė. Pamatyti niai, Antanas čiapas, Peoples 
ją šokant sako visiems nore- Parlor Kvartetas ir kiti. O 
tusi. r prie to bus gražios muzikos,

» 8 $ įdomių kalbų, svarbių visuo-
J. Rakickas keli metai atgal meniškų bei iš Peoples krau- 

buvo lietuviškos užeigos savi- tuvių prekybos eigos praneši- 
uinkas. Paskui jis visą savo mų. Dėlto nepraleiskite nepa
tartą sudėjo į lenktynių ark- siklausę šio programo.
liūs, svajodamas su arkliais —Rep. XXX.
labai praturtėti. Ar jis labai 
praturtėjo, jąs tą pats geriau i 
žino. Pirmiau jis turėjo kele
tą arklių. O dabar turi vieną 
kumelę vardu Pollys Folly. Jis 
ją pats muštravoja. Tik bėda, 
kad ta kumelė nelabai pasi
duoda jo muštravojimui. Jis 
ją bėgdina ir bėgdina, o ji vis 
tik užpakalyj kitų arklių laL 
kosi ir reisų neišlošia. Dauge
lis Chicagos lietuvių vis nori 
paremti savo brolio lietuvio 
kumelę, kada tik ji bėga, ir 
deda ant jos nosies po dolerį 
kitą. Ir jie jau daug tų dole
rių sudėjo, o ta Pollys Folly 
kaip neišbėga taip neišbėga. 
Jeigu Rakickas žinotų kada ta 
jo kumelė išbėgs, tai jis be 
abejo visiems mums pasakytų. 
Bet jis to ir pats nežino. Ra
kickas gali pasidžiaugti tik 
tuo, kad jo vardas pasirodo 
visuose arklių sporto laikraš
čiuose, kada tik jis tą savo 
kumelaitę sumano prajodinti 
su kitais arkliais kokiame 
nors reise. Dabar Rakickas su 
savo kumelaite randasi Haw- 
thornb trakiuose Cicero j e.

, .... » » B r .'
Steponas Rumčakas susilau

kė daugiau kaip: atriju šimtų 
vardų savo; tavernai pavadin
ti, kurią jis * atsidarė adresu 
3106 So. Halsted St., bet ge
riausias vardas buvo labai 
paprastas: Stepono Rumčako 
Tavern.

Chicagą
- Rašo Gandas

Svarbus jaunimo 
mas.

Radio programų gausa
Rožytė Vasal
Rakickas ir jo kumelė.
Sugryžę sportininkai.

Pp. Ruzgai : šventėms buvo 
išvažiavę . į1 Goodman,; Mieli., 
pas savo giminaitę, p-nią Ar- 
monienę, gyvenančią ūky. Pa
sak p. Ruzgo, visa jo šeimyna, 
jis pats, moteris, sūnūs ir gi
minaitis Benis turėj ę good 
time. Radę daug grybų, obuo
lių ir daržovių, o lietuviai 
ūkininkai Goodman miestelio 
apielinkėje visi gražiai gyve
ną; ir ^šiemet buvę labai der
lingi metai. , ,

Praėjusią savaitę, antradie
nį, jie sugrįžo į Chicagą ir su
stojo ties 6227 So. Ashland 
avė., prie savo tavernos durų; 
Sūnūs Albertas miegojo auto
mobily, o pp. Ruzgai įėjo į 
alinę. Kai ui 20 minučių išęjo 
laukan, tai; pamatė, kad apie 
jų automobilį jau buvo šeimi
ninkavę neprašyti šeiminin
kai.

Užpakaly automobilio buvo 
pririšti du maišai. Vienas jų 
buvo pilnas grybų, o kitas o- 
buolių, agurkų ir burokų, štai 
Šiuos maišus jau spėjo kas 
ten nusinešti.

Marta Zalėlis - Balčiūnaitė, 
135 East 107 st., Rosęland, ąp- 
laike iš Lietuvos siurprizą—

Lietuvių Jaunimo Draugija 
padarė svarbų nutarimą savo 
kongrese. Musų 'jaunimas pa
siryžo reikalauti, kad Chica
gos vidurinėse mokyklose 
(high schools) lįaių mokina
mą lietuvių kalbos,. Tai yra di
delis pasiryžimas^ Šiame rei
kale visi veikėjai ir visos 
draugijos, turėtą stoti jauni
mui į pag^ą^i^^djJA jau yra 
to atsiekę. Lietuviai irgi to ga
lėtų atsiekti. ■ ■■■ 1
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ęhičagįe&ai ’Įiętuyiai nie- 
]kad; i^sįklaųše ^ę^į^sdaųgelio 
lietūviškų ptbgtamų
kaip 'dabar., ’ į-\ ''

Lietuyįškį rĄdio programai 
^irdinįį kiekvię^a diandį 

! Nedėlioj*. Rrogręsaš rakan
dų krautuvės prograinas 11 v. 
ryto; Naujienų ir Lėwis žinių 
programas 11:30 VaL. ryto ir 
J. Budrike; programas 5 vai. 
po pietį -.''į\ ,

Panedėly*. Naujienų žinių 
programas 8:3Q vai. ryto.

Utąrninke: t.Naujienų. žinių 
programas 8:3O yalį/ryto.

Surėdo j: Naujienų žinių 
programas 8:30 vai. ryto; 
Naujienų muzikalia progra
mai 9 vaL; vakarę ir Draugo 
pamokslų programas, po. piet.

... ■. •

Financial
Finansai-Paskolos

MES MOKAM CASH
Už Real Estate bonus, pirmus 

mergišius, tax vvarantus, stoeks ir 
t. t. Defoulted arba ne. Rašykit 
arba pašaukit.

PAUL CHEFFICK & CO.
19 S. La Šalie St.

Franklin 2971

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

iPer 86 metus pardavinėju accordio- 
nuš. klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

| PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, cai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

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

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis, tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
Bridgeport Draugystė Palaimintos 

Lietuvos susirinkimas jvyks rugsėjo 
11 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, kas esate pasilikę su 
mokesčiais malonėkite užsimokėti. 
P. S. Lankytojai ligonių malonėkite 
išduoti raportą ba busite bausti pa
gal įstotatus. — Valdyba.

Chicagos jaunuoliai sporti
ninkai Kraus e, Lukas, 
las ir Lauraitis jau sugryžo iš 
Lietuvos, ir kaip sako adv. 
Bordenas visi dabar esą 102 
procentų Lietuvos patriotais. 
Kiekvienas jų išmokęs daugy
bę naujų lietuviškų žodžių. 
Musų plaukikė Ema Šemaičiu- 
tė dar palikusi plaukyti po

Šedvi-

Užsiprenumeruokit 
"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautas būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užšiprenumer uoj a

“GIMTOJI KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainlais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užslįny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iskaitąnt svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cachar- 
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. State St. CALumet 5269.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

6746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė .
Darbininkų reikia

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

CLASSIFIEDADS 1
— i* ■ - ?) J

f Aufomobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

menesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhaulinjc, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas. towing dy-

2511 Milwaukee' Avė. Bei. 4845

REIKIA PATYRUSIU PARDAVI
NĖTOJŲ, gali pasidaryti nuolatiniu 
pažinčių ir pradžioj gali uždirbti 
nuo $60.00 iki $75.00 į savaite — 
komiso pagrindais — pardavinėti, 
APKALTI SIENAS IR STOGUS 
DENGTI ir kitas kontraktoriškas 
darbas perdirbimui namu. Karas 
geras padėjėjas darbe. Rimtai gal
vojanti vyrai nepraleiskite šios pro
gos. Tuojau atvažiuokit pasikal
bėti.

Salesmanager:
ELABORATĘD BOOFING CO. 

4417-19 pentworth Avė.
D fcOOFING CO.

REIKALINGAS patyręs kriaušius 
prie taisymo senu drabužiu. Darbas 
ant visados. 2614 W. 71 St.

Business Service
runj-u-u-j-u-u-

NAMU SAVININKU 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

.Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos su geru paliu
dymu prie namu darbo didelėj ištai
goj. Gera alga ir gera vieta.

1648 S, Albany Avė.

ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

REIKIA merginos nuo 18 iki 20 
metu amžiaus pie namu darbo, yra 5 
kambariai. Galės gyventi vietoje 
arba važiuoti namo. Gross, 3547 W. 
13 PI. Rockwell 5693.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 Š. Halsted Street
Phone Yards 8408

Buy gloves wlth whot 
it savęs

MBra reikalo tojUP ŽL 
daužiau, kad rauti ren» 
koM«. Mitarime Tootb Pa«t«, 
didella tubaa paraiduoda ui 
Mo. Ji valo ir apaauro daa- 
Ha. Bo to galite autaupiat* 
SS. ui kuriuoa rauto aualpirk 
ti pirBttaaitM ar ka uite 
Laatoert Pharmaoal Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

- JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morgięio, 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišau

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE , ■■sad

IEŠKAU senyvos moteries dirbti 
prie namų ir prižiūrėti 1% metų 
vaiku. Guolis ir valgis ant vietos, 

924 W. 69 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 16 CEN
TŲ Už SYKĮ. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ŠI SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

For Rent
RENDON 5 kambariai — Šviesus, 

naujai dekoruoti — Su maudyne — 
Renda $15.00. 3121 S. Morgan St. 
Savininkas ant 2 lubų.

Business Chances

GROSERNĖ, delikatessen, saldai
niai, ice cream, mokyklos smulkme
nos, 4 kambariai, geros įplaukos. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu mies
tą. Yards 5021.

Fanus for Sale 
Ūkiai. Pardavimui

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.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

2 FLATŲ mūrinis namas, 5-5 
kambariu, pečium šildomas, netoli 
BcKinlev Park, kaina $4000. Atsi- 
šaukit J. Victory, Republic 4283.

—O—

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow. 
fumace šiluma, 60 pėdu frontas, 2 
karu garažas.

7289 S. Western Av®*




