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Naujos Žinios Apie Lietuvos Ūkininku Streiką
Senatorius Huey Long Mirė SENATORIUS LONG SU SAVO DRAUGU

Politinio priešininko peršautas senatorius Huey P. Long pasi
mirė vakar ryte nuo žaizdų. Jau prasideda peštynės už galią

BATON ROUGE, La., rūgs. 
10.—Prieš išauštant, šį rytą, už 
30 valandų po peršovimo ligo
ninėj pasimirė senatorius Huey 
Pierce Long, nerybotas Loui- 
siana valstijos diktatorius,

Mirė jis nuo žaizdų, kurias 
jis aplankė ,kai Dr. Weiss vals 
tijos kapitoliaus rūmuose suva
rė kulką į jo vidurius. Dėta vi
sos pastangos senatoriaus gy
vastį išgelbėti, buvo padaryta 
operacija, penki kraujo perlei
dimai ir visą laiką jis buvo lai
komas po deguonie aparatu. 
Bet viskas buvo veltui.

Jis prieš mirtį pasišaukė dar 
savo vaikus, bet kada jie atėjo, 
jis jų jau nebepažino ir neuž
ilgo pradėjo merdėti.

Senatorius Long buvo dar 
jaunas vyras, tik 42 metų am
žiaus. Bet jau nebesitenkino 
diktatoriavimu Louisianoj, at
sidūrė senate ir, jajj tekėsi 
Jungt. Valstijų ..prezidentę vie
tos. r " ,

Peršautas jis liko jo paties 
pastatytame kapitoliuje. Per
šovė jį jaunas akių specialis
tas Dr. Weiss, 30 m., kuris 
paliko žmoną ir mažą vaiką. 
Jis buvo šen. Long priešinin
kas, bet pats politikoje nędaly- 
vavo ir niekas nežino kas jį 
pastūmėjo prie žmogžudystės. 
Jis pats vietoj liko nušautas 
šen. Long sargų.

Jau Dr. Weiss laidotuvėse 
buvo aišku, kad jį norima pa
daryti kokiu tai kankiniu už 
Louisianą.

Šen. Long buvo nepaprastas 
žmogus. Kilęs iš ūkininkų, jis 
jokio augštesnio mokslo nępa- 
siekė, bet išsimokinęs advoka
tūros, jis greitai įsimaišė į po
litiką ir pasiekė patį čiukurą. 
Jis suimdavo j o savo tokią po
litinę mašiną, kad jis galėjo 
sutriuškinti visokią opoziciją ii 
pasiliko valstijos diktatorius.

Patapęs gubernatorium, jis 
pravedė Lousianoj gerus ke
lius, įrengė mokyklas, pastatė 
puikų kapitolių, išaugštino 
valstijos universitetą ir nepa* 
prastai iškėlė taksus. Guberna
toriaus gi vietą laimėjo savo 
nepapn^stu iškalbumu! ir su- 
kurstydamas kaimą prieš mies
tą.

Po to jis pateko senatan, bet 
ir būdamas Washingtone jis 
nepaliovė valdyti valstijos ir 
nė vienas legislaturos posėdis 
nebuvo laikomas be jo, o ir 
nieko valstijoj nebuvo daroma 
be jo pritarimo.

Jo šalininkai vadino jį geni
jum, žmonių užtarytoju, bet jo

priešininkai vadino tik pasiutė
liu, demagogu; rinkimų vagiu 
ir politiniu raketieriu. Ir tur
būt niekur kitur nėjo tokia 
pikta politinė kova, kaip Loui- 
sianoj. Ji ėjo nuo to laiko kai 
Long liko išrinktas gubernato
rium iki pat jo mirties.

Dagi vos spėjo mirti, kaip 
šen. Long priešininkai pradėjo 
naują kovą, kad pasigriebti 
valstijos valdžią į savo rankas. 
Kadangi Long politinė mašina 
buvo jo paties kūrinys, tai 
priešininkai mano, kad jam mi
rus, ji turės stfbirėti. Todėl 
jis skubinasi pasinaudoti proga 
ir kol jo šalininkai liūdi dėl jų 
vado mirties, pradeda su jais 
kovą, kad pavrežti valdžią iš jų 
rankų.

Tečiaus mirusiojo šen. Long 
šalininkai irgi organizuojasi ir 
tikisi tą puolimų atremti. Tik 
tarp jų pačių prasideda dar pa- 

'v r~'.

Italija ruošiasi pa
skelbti visuotina 

(r 

mobilizacija
Visi 20,000,000 šalies gyvento

jų—moterys, vyrai ir Vaikai 
—bus pašaukti ginti šalį ban- 
domoj mobilizacijoj

ORAS;
te

Chicagai ir apylinkei federa- 
lio oro biuras šia. dienai prana
šauja:

Giedra; biskį šilčiau.
Saulė teka 6:25, leidžiasi 7.

Didelis Ūkininkų Nepasi 
tenkinimas Valdžia

slėptos varžytinės už vadovy
bę.—kam teks užimti mirusiojo 
Long vietų.

‘Šen. Long paliko žmoną, duk
terį ir du sūnūs, taipjau du bro
liui ir dvi seseris. Politika jam 
buvo gana pelningas dalykas. 
Nors kilęs iš neturtingų med
vilnės augintojų, jis iš politi
kos susikrovė nemažų turtų.

Sehatoriaus Long kūnas bus 
pašarvotas valstijos kapitoliu- 
je, kur jis buvo peršautas. Lai
dotuvės bus šį ketvirtadienį. 
Palaidotas bus legislaturos pa
skirtoj vietoje valstijos kapito- 
liaus žemėj .

Nušovimas senatoriaus Long 
giliai sujudino visą šalį. Dagi 
jo aršiausi priešininkai pasmer
kė naudojimą ginklo prieš po
litinius priešininkus, kuomet 
Amerikos žmonės turi balsavi
mo teisę ir gali pareikšti savo 
valių

Italija trukdo tautu 
sąjungos taikos .

pastangas
Dagi atsisako pasakyti ko ji 

ištiktųjų reikalauja iš Abi
sinijos 

Y - į '

RYMAS, rūgs. 10. — Dik
tatorių^ Mussolini paruošė pla
nus visuotinai Italijos bandomą
ja! mobilizacijai, kad parodyti 
Europai ko ji gali tikėtis, jei 
ji bandys maišytis j Italijos rei
kalus.

Mobilizacija palies visus 20,- 
000,000,000 Italijos gyventojų 
—moteris, vyrus ir vaikus. Tai 
esą busiąs bandymas pamatyti 
kaip šalis yra pasiruošusi ka
rui. Davus signalų, visi vyrai, 
moterys ir vaikai turės prisi
statyti į jiems paskirtas kazar- 
mes ir ten visą dienų bus mo
kinami karo dalykų ir kų jie tu
rės veikti karo metu. Paskui 
bus paliuosutoti.

Spėjama, kad tokia bando
moji mobilizacija bus padary
ta kaip tik Italija pradės briau- 
tis į Abisiniją ir bus įspėjimas 
tautų sąjungai netrukdyti Ita
lijos užmačių.

Be to visą laiką eis tikroji 
mobilizacija, taip kad iki spa
lio 1 d. Italija tikisi 
1,000,000 kareivių.

GENEVA, rūgs. 10. — Ita
lija vėl sutrukdė tautų sąjun
gos taikos pastangas ir ^išrodo, 
kad naujos pastangos sulaikyti 
karą Afrikoj nuėjo niekais.

Salvador de Madariaga iš 
Ispanijos, pirmininkas subko- 
miteto, kurį taryba paskyrė 
taikiu budu išrišti* Italijos-Abi- 
sinijos ginčą, susidūrė su akla 
Italijos opozicijos siena.

Kada jis užkalbino Italijos de
legacijos galvą Aloisi ii/ papra
šė jį paaiškinti mažiausias Ita
lijos reikalavimus, Aloisi atsi
sakė tai padaryti ir po kelių 
bandymų Madariaga pranešė 
komisijai, kad butų veltus dar
bas tartis su nebyle Italija.

Aloisi atsisakė vesti kokias 
nors derybas ir sutiko tik pri
imti pačios tautų sąjungos pa
siūlymus ir tada spręsti, ar jie 
yra Italijai priimtini. Aloisi 
taipjau atsisakė užtikrinti, kad 
Italija nesistvers ginklo laike 
tarybos pastangų taikiu 
išspręsti ginčą.

budu

James 0’ConnOr

Peršautas politiškc priešo senatorius Huey Long parpuolė 
į glėbį savo draugo James O’Connor, kurs čia pat atsirado, 
šiame paveiksle O’Connor nufotografuotas su senatorių Long; 
kada senatorius padarė O’Connorą viešos tarnybos komisio- 
nierium. *

PIŠTOLIETAS, KURIUO NUŠOVĖ SENATORIŲ LONGĄ

Tai yra nuotrauka to pištolieto, iš kurio Dr. Karlas A. 
Weiss paleido kulkas į senatorių Huey Longą Louisianos vals
tijos triobesyj mieste Baton Rouge, La. sekmadienio vakare. 
Dr.’ Weiss čia pat buvo tuojau nušautas. ’

Graikijai gresia nau 
jas respublikonų 

sukilimas
už 
ir

Kabinetas atvirai pasisakė 
monarchijos atsteigimą 
prisibijoma naujo sukilimo, 
jau įvykus pirmam susikir
timui

turėt:

r. 10. 
kiaulė

COLDWATER, Mich.> 
r—Allen ūkininko Smith 
atvedė 19 paršiukų, kurių visi, 
išėmus vieną, yra normalus. 
Tai esą Michigano rekordas.

4 kroatai užmušti 
žandarų politinia

me susirinkime

Streikų banga Suvalkijoje, Kauno, Ukmer 
ges ir kituose apskrityse

Atsišaukimas į Lietuvos ūkininkus ir darbininkus

RYTOL TILPS
> 4 1

“NAUJIENOSE” ĮDOMUS 
LAIŠKAS Iš LIETUVOS 

APIE KLAIPĖDĄ.

BELGRAD, rūgs. 10. -—Ofi
cialiai paskelbta, kad keturi 
valstiečiai liko užmušti Žanda
rų Kroatijos miestely Taborska.

Susirėmimas įvyko žanda
rams bandant išvaikyti nelega- 
lį politinį susirihkimą, kuria-, 
me dalyvavo 5,000 kroatų.

šeši žandarai irgi liko su- 
žeisti, vienas jų sunkiai.

ATHENAI, rūgs. 10. — Iš
tikus pirmam susikirtimui tarp 
respublikonų karininkų ir mo- 
narchistinės sargybos, iškilo 
naujo respublikonų sukilimo 
pavojūs. t

Delei to susikirtimo pakriko 
kabineto susirinkimas, kuris tu
rėjo pasisakyti už atsteigimą 
monarchijos.

Gen. Panagiotacos, Athenų 
garnizono komanduoto jas ir va
das respublikonų, atėjo su? gru
pe karininkų į kabineto susi
rinkimą protestuoti prieš pre
mjero Tsaldaris pakeitimą sa
vo pozicijos; jis prižadėjo lai
kytis neutraliai, o dabar ėmė 
pritatrį monarchijos atsteigi- 
mui.

Karo ministeris gen. Kondy- 
lis tuojaus įsakė gen. Panagio
tacos ir jo brolį, seimo atstovą, 
areštuoti. ^Abu liko subadyti

sargybos durtuvais, kuri pil
dė karo ministerio įsakymą.

Abu broliai liko nuvežti į li
goninę. Padėtis pasidarė labai 
įtempta ir prisibijoma sukili
mo. Gen. Panagiotacos liko 
priverstas rezignuoti iš 1-mos 
armijos komandos ir jo vieton 
liko paskirtas gen Papagos,

Premjeras Tsaladaris vistiek 
išleido atsišaukimą, raginantį 
gyventojus balsuoti už monar
chijos atsteigimą. Jis apgailau
ja1 ištikusį susirėmimą ir prašo 
rimties ir tvarkos.

Taipjau paskelbta, kad vidaus 
reikalų ministeris Rallis rezig
navo.
Anglija susirupinusi dėl grę

siančio sukilimo
LONDONAS, rūgs. 10.—An

glija su dideliu susirtfpinimu 
seka žinias apie gręsiantį Grai
kijoj sukilimą, nes jis gyvai 
paliečia Anglijos interesus Vi
duržemio juroje.

Anglija pritaria
jos atsteigimui, jei butų palan
ki Anglijai. Respublikonų va
das Venįzeįos yra palankus įta
riai.' O tokio Anglija nepa
geidauja, delei gręsiančio Ita
lijos ir Abisinijos karo, J kurį 
gali tekti įsimaišyti ir. pačiai 
Anglijai.

monarchi-

“Naujienos” tik-ką gavo iš Lietuvos įdomią kores
pondenciją apie Lietuvos ūkininkų bruzdėjimą, pasi
reiškusį kruvinuose ūkininkų susirėmimuose su polici
ja. Iš korespondencijos dabar patiriame tų susirėmimų 
priežastį. Pasirodo, kad gana plačiai Lietuvoje paplito 
“sporadiški (nesuderinti) ūkininkų streikai” prieš že
mas ūkio* produktų kainas, kurias nustato valdžios kon
troliuojami neva kooperatyvai, o iš tiesų tai produktų 
supirkinėjimo monopoliai — Maistas, Lietūkis ir Pieno
centras.

Prie korespondencijos pridėta ir streikuojančiųjų 
ūkininkų Vykdomojo Komiteto atsišaukimo kopija (žiū
rėk 4 pusi, šiame “Naujienų” num.). Atsišaukimas pa
rašytas tyra aiškia kalba ir išdėsto griežtą darbo val
stiečių nusistatymą: neremti valdžios ekonominiai bei 
politiniai, nemokėti mokesčių bei skolų, išimant asme
nines, nepirkti parkuodami} iš varžytinių ūkių — kol 
nebus sutvarkyta “politiniai ir ekonominiai santykiai 
vyriausybes su piliečiais.” - ...» . ■ ■ ..... | -„t
* Ūkininkai paskelbė streiką nuo rugpiučio 20 d. iki 
rugsėjo 20 d. Per tą laiką jie nusitarė “sustabdyti bet 
kokį ūkiškų produktų pristatymą į miestus, pienines ir 
kitur.”;

žemiau eina musų korespondento pranešimas.
Ūkininkų streikai Lietuvoje

KAUNAS, rugpiučio 22 (Musų korespondento). — Ūki
ninkų streikas, tai lyg ir nepaprastas dalykas Lietuvoje. Bet 
dabar tokio susilaukėme.

Ekonominiai sunkumai, mat, taip įvargino ypačiai Lietu
vos kaimą, kad ir šiaip kantrus musų ūkininkas ima nerimau
ti ir dairytis, kuris čia biesas darosi, kad juo jis daugiau ir 
intensyviau dirba, juo daugiau ir geresnės kokybės ūkio pro
duktų gamina — juo sunkiau jam beišsiversti, juo giliau jis 
į skolę lenda, ir dažnas nulenda tiek, kad jo ūkis, visas jo ju
damasis ir nejudamasis turtas už skolas paleidžiamas iš .var
žytinių.

Nepasitenkinimas krašto ekonominio gyvenimo tvarkyto
jais; nepasitenkinimas iš viso esamuoju “autoritetiniu” reži
mu musų valstiečiuose buvo pastebimas nebe šiandie. Kam te
ko pagyventi, ar bent lankytis provincijoje per pastaruosius 
porą metų, tas aiškiai galėjo tat pastebėti. Nematė ir kaimo 
nuotaikos nevertino tik tie, kurie Kaune sėdėdami nenorėjo 
nieko apie tai žinoti, nė ūkininkų siunčiamų delegacijų skun
dų išklausyti.

“Ūkininkai — tai mėšlas!” savu laiku sakė buvęs dikta
torius, o dabar Utenos kalėjimo įnamis, Voldemaras.

Dabartiniai krašto valdovai ūkininkų gal ir nelaiko mėšlu, 
tačiau ir jie jokio jiems balso, jokių laisvo piliečio teisių ne
pripažįsta. Žmonės teturi klausyti kauniškių autoritetų įsaky
mų. Autoritetai sprendžia ir diktuoja, ką ūkininkas turi sėti, 
ką ir kiek auginti, ko ir kiek gaminti. Jie nustato ir kainas 
žemės ūkio gaminiams, kuriuos jų kontroliuojami, jų pastaty
tų žmonių vedami kaip ir monopoliai — Maistas, Lietūkis, 
Pienocentras — superka, mokėdami nustatytas kainas, o nu
statytosios kainos esti dažniausiai žemesnės nei ūkininkui pa
reina produktas pagaminti.

Dėl to kaimas dabar ir ėmė nerimauti, savo nepasitenki
nimą esamąja padėtimi atvirai rodyti.

(Nukelta į 4 pusi.)

SAN DIEGO, Cal., r. 10. — 
Nudistai irgi rinksis “Miss Nų- 
dist America 1935”. Nudistų 
gražuolės rinkimas įvyks vie
tos nudistų kempėj spalio mėn. 
Konteste galės dalyvauti tik 
tikros pripažintų nudistų kolo
nijų narės.

Italija pašaukė dar 
50,000 kareivių

LONDONAS, rūgs. 10. —Iš 
Rymo pranešama, kad Italija 
pašaukė prie ginklo dar 50,000 
atsargos kareivių.
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Amerikos lietuvio 

ūkininko gyvenimas
šio straipsnio rašytojas par

duoda savo nuomonę apie da
bartinę ūkio padėtį Amerikoj 
ir gyvenimo sąlygas ūkiuose. 
Tais klausimais, kuriuos jis 
apibudina, žinoma, yra ir kito
kių nuomonių.

Miesčionis ir ūkininkas
Kas yra išgyvenęs ilgesnį 

laiką ūky, tam ukip gyvęnį- 
mas malonesnis, negu miesto. 
Nors ūkininkai dirba sunkiai, 
o jų uždarbiai maži, tačiau jų 
prisirišimas prie ūkių yra ne
drįstąs, lyg ūkės butų vienin
telis būdas gyvenimui daryti.

Miesčionis, žiūrėdamas^! ūki
ninką iš šalies, mato didelį 
skirtumą tarp savą ir ūkinin
ko gyvenimo. Jeigu tačiau 
miesčionis mėgins ūkininką 
paguosti ar padejuoti jo nau
dai, sakydamas kad ūkininko 
gyvenimas nėra pelningas, tai 
tokia paguoda ūkininkas turi 
būt įsižeis. Mat, yra žmonių, 
kurie pratę nešti naštą, ir yra 
tokių, kurie ieško priemonių,

Supykino nazius

Magistrate Loui» Brodeky
Tai yra paveiksiąs New 

York’O teisėjo į. Ęrpdąkįų, ku
ris Hitlerio juodą vėliavą sų 
svastika pavadino piratų vė
liava, ištęisipdamąs tuos vy
rus, kurie nuplėšė ĮĮįtlerio vė
liavą nuo vokiečių laivo Bre- 
men. Hitlerio valdžios atsto
vas Waslringtone pareiškė dėl 
to protestą Amerikos valdžiai.

stropiai peržiūrimas inspekto
rių sulig valdžios įstatymais.

kad darbo išvengti.
Amerikos ųkipinką miesčio- 

nys dažnaį pašiepia. Į jį žiuri, 
kaip į prastą pilietį ypač jau
noji karta, kuriai ūkės atrodo 
kaipo koks vergovės lizdas. 
Nes ūkio išvaizda, jo sudėtis ir 
stoka miesto švelnumų neigia 
miesčionio palinkimą prie ūkio 
gyvenimo.

Ir tenka prįpažinti, kad jei
gu visi turėtų patraukimą ūki
ninkauti, itai tautos nekeliautų 
taip greitai pažangos keliu, 
kaip kad dabar keliauja. Tačiau 
ūkis yra žmonijos duonos svir
nas; jis pastatė ir palaiko mies
tus su jų didvyriais, mokslu ir 
kultūra.

Miesčioniui, kurs nėra pra- 
tęs vargo naštą nešti, ūkis yrą 
nejauki vieta dirbti įy gyventi? 
Bet vėlesniais laikais, 'ypač
šios depresijos metais, daug
kas bando išvystyti norą gy
venti ūky. Net valdžia to pa
geidauja ir kai kuriuos pilie
čius ji mėgina perkelti į laukų 
įmones.

Reikalinga prityrimo
Šiuo laiku ūkininkas turi ži

noti ne vien žemės rūšis įvai
riems augalams. Jis dar turi 
būti geras ekonomistas, mecha
nikas ir biznio vedėjas. Kad 
ųkis butų sėkmingai vedamas, 
reikalinga turėti plataus paty
rimo ūkio šakoj.

Įvairiais budais ūkininkai da
ro pragyvenimą ir keleriopų 
rūšių ūkių yra. Iš lietuvių dau
giausia ūkininkų užsiima pie
nininkyste; jie paprastai laiko 
nuo dešimties iki trijų dešim
čių melžiamų karvių. Išrinkęs 
keletą dolerių už pieną, kad 
padengti pataisų išlaidas, ūki
ninkas niekuomet negauna nė 
pusės atlyginimo, kiek jo dar
bas yra vertas jąm.

Dabartiniu laikd randasi ma
žai tokių ūkių, kurie neturi 
traktoriaus atliekančio arklių 
jungą. Bet ir visai be arklių1 
negalima apseiti. Dažniausia 
paprastiems ūkiams reikia tu
rėti nuo poros iki šešeto ark
lių. Paprastas y kis susideda iš 
160 akrų žemės, ir palaipsniai 
dirbama iki tukstąnčio akrų ir 
daugiau. Dirbąnt daugiau že
mės reikia ūkininkui ir dau
giau pagelbos turėti. Ir štai 
samdytas žmogus ima algos, 
sakysime, kuone dolerį dienai, 
kuomet gaspadorius tegauna už 
savo darbą vos apie 20 centų, 
čia matome ūkininko finansinę 
padėtį.

Valdžios kontrolėj

Jei ūkininkas prasigyvena, 
tai tik dėka to, kad turęjo gi- 
liukį (laimę) su rinkos arbą 
marketo kainomis. Nors jis ir 
dirba laisvai, tačiau yra val
džios kontroliuojamas augini
me gyvulių ir javų. Ir pienas 
pristatomas pieninėms yra

Tokie varžymai ūkininkui daž
niausia reiškįa didesnes išlai- 
das įy

i 
Nuostoliai

Prie šimteriopų darbų visuo-: 
met būna materialių nuostolių. 
Ūkio apystovos nėra vienodos 
ir pastovios. Visuomet bųna 
žalos tai su jąvų nederlium, 
tai įrankių sugedimu, tai gy
vulio praradimu, tai priešą pa
daryta skriauda. Tokie, galimą 
sakyti, yra ūkininko tradiciniai 
nuostoliai.

Moterys ir jų ruoša
Mažai yra ūkių, kuriuose na

mų ruošą, butų ątliekanią mo
derniškais įnagiais. Dažniausią 
ūkiai neturi elektros, nė auto
matiniai varomo vandens. Ūki
ninkės padętis apgailėtiną. gal 
ne tiek dėhai to, kad ji darbų 
apsikrovus, kiek dėl trukųmos 
tų pąranktųnų te ęątogumų,, 
kuriais naudojasi miesto motę- 
ris. Ūkio moteris neturį laiko 
mąstyti apie savo veidą ar ran
kas, peš kasdieninė eiga ne
duoda tokiam mąstymui pro
gos. Tiesa, yra ūkių, kur mo
terys nesikiša j lauko darbus, 
yra ūkių, kur moteris netar
nauja mazgotės vietpj, bet 
skaičius tokių ūkių gan mažąs.

Parbįmetis
Pats svarbiausias ūkio sezo

nas tai vasaros laikas, kai lau
ko darbai yra dirbami, šiuo 
laikotarpiu ūkio galva su savų 
šeima praleidžia ilgas dienas 
lauke. Nuo pąt šienapiutės pra
džios iki javų suėmimo galų 
svarbiausios darbo dienos lau
kuose. Ir tuo laiku pašalinė pa- 
gelba ūkininkui visuomet rei
kalinga.

* Liuosi taikiai
Žiemos metu ūkio darbas 

eina siauriniu ruožu. Kadan
gi miško kirtimo nėra, tai 
gaspadoriaus svarbiausia už
duotis būna rųpintis gyvuliais 
arba gerinti ir taisyti įrąnkiųs 
bei nąmųs. žinoma, lietingos 
dienos yra pasilsio laikąs.

P^ąi^pųps.
Suaugusiems, dirbantiems 

laukuose nuvažiavimas į mie- 
sta aj-bą atsilankymas pas 
kaimynus, o taipgi pąsilsią ųa^ 
mie, tai geriausios atostogos. 
Bet jaunimas, turėdamas kiek 
liuoslaikio, ieško kaimynų 
drąugų, pjąmpgų paęongimno 
se. Šiais rodio laikais ir nky 
be oro muz kos neapsieinama, 
Tai svarbiausia dovana ir ar- 
timįąusįas dragas, fcuris tei
kia žinįąs ir suįdominą įpuzi- 
Ros tąjentąis ųkio namų klau-

• r........................

Normalus gyvenimas. *
Jaunimui ujdp, gyvenimas, 

proto ir fiziškos sveikatos 
žvilgsniu, yra gan naudingas.
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ADVOKATAIagne

Laidotuvi

AKIU SPECIALISTAI

1034

’hone Yards 1138
v ' y * * * > W

5340 So. Kedzie Avenue

į ūkį uos e turčių prieš 
laladpjimosį rętąj pąsį

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
L,ąi4Qtwh Direktorių Ąsoęiacijoą,

3417 So. Halsted St
TeL Boulevąrd 4705

ir mer- 
patari

Jos. F. Sudrik 
INCORPORATED

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

244)0 Weąt Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7336 7
Namų telefonas Bjunswlck 0597

3325 So.
Valandos: nuo 14) r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 Iki 8 vakaro.
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pilone Boulevąrd 8482

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Tel. Kenw< 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 
nuo 6 iki 8 vąį ___

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pairai sutartį ’

Valandos
2420 West M 

arti Western Avė.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėiio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9l 

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Seredomis ir riedčl. * pagal sutarti
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Boulevąrd 1401

Tai yra paveikslas daktarie- 
nės Yvonnes Weissienės, sena
toriaus Longo užmušėjo dro 
Karlo Weisso pačios. Ji yrą 
duktė teisėjo J. H. Pavy iš 
Oųelousas, La., įnirs, b,ųvo vy
riausių sęnątoriąus Longo prięr 
šų. Jį yrą motiną trijų mėųęr 
sįų kutįiltio.

Phone Boulevąrd 7042

Dr. C. Z. VezeĮ’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
artį 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį

Tąi yrą paveikslas jauno 
daktąrp Karlo A. Weįss’o, kurs 
sekmadienį (nušovė Louisįanos 
senato,rių Huey P. Long’ą val
stijos triobesy mieste Batoų 
Rouge, La. Senatoriaus saugo
tojai čįą jau nyšpyė daktarą 
VVeiss’ą, suvarę į jį 61 įculką.

Užmušėjo laidotuvėse daly
vavo djąų^eįįs žymių žmonių 
sęnątoriąus Lpngo politiškų 
Priešu ■

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westėrn 
Aye., 2nd flpor 
fjemloėk 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
nient ir r 
tie blanke 
Motęnms : 
gimotna 
mai doyanai

Rugsėjo 10 d. aplaikiau žinią 
iš Dayton, Ohio, nuo savo švo- 
gerio Mykolo Waliušio, kad jo 
sųnaus Kazimiero žmona, Mari- 
jųųa V^ąĮiųšis, mirė rugsėjo 7 
į. Ląįdotuvės įvyko rugsėjo 
10 d. '

Velionė Waliušis paliko ntf- 
liudusius vyrą Kazimierą Wa- 
lįušį ir 5 suoy-

Neseniai buvo pranešta “Nau
jienose
mirtį chemijos inžinieriaus Wa- 
liušio, kuris buvų brolis Kązi- 
mierp ^Vąliųšįp. Tąi jo žmona 
mirė dąbar.

Ęeįšteįų gilios užuojautos nu- 
liųdynio vąįąndoje šąyo anū
kui Kąz. Walįušams ir gimi-

įsįgytį visąį vedamai žemdir
bystei, tai tokiam te patartiną 
imtis žemės. Bet jeį ūkininko 
yaįkąą ar profe-s
sijos, tąi tokieiąs miesto gy
venimas bus
Mat, visam kąm reįkįą pątrau-r 
kimo ir supratime.

Vįsi geraį žino, kad bėdaį 
ištikus ūky vis rasime uždirb
tos prakaitu duonos, tačiau be 
pelno, be turtų. Tat Amerikos 
fąnner^-ųĮfApip^ yru užąį- 
tarnavęs atjautrino ir jq dą?-: 
bo pripažinimo^yVietoj to jppt

Pasimirė Kazių WaliU^i° žmona 
Marijona

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis
STOJAS IR CHIRURGAS
1 West 22nd Street

Kadai
F 

tiečio 
taiko, tai ųkm UUBPPP svei
katą pastovesnė, ųegu miesto 
jaunimo. Mažiau savo mintis 
jią kupiną tujomis išėjite 
mis, mažiai! jis prisižiūri į 
paikšų vietas, tuo ramesnis ir 
stambesnis lieka jo protas, 
tuo pastovesnis ūkio jaunimas 
yra. Nors miesčięųys gal yrą 
gudresni už ūkininkaičius ir 
ukįmnkateęs, įąčiąu tas mies
čionių gųcĮrųmas dažniau pa
vartojama artįmp skriaųdąi.

Skirtumas.
t;

Kiekvienas suėjimas mieste
lėno su ūkininku rodo jųdvie
jų skirtumą. Nors ųkiųinkąs 
yra atsparus ir jo išvaizda 
rodo drąsą ir proto injklumą, 
tačiau miesčionio akyse jtem 
stovi kaip nedrąsus, nuskriau
stas ąsmųu* Ūkininke d?enteį- 
manumas bųna lyg pajuoki
mas jam, kądąngi jis yra var- 
go žmogus.

Nprąį ųkinįnkauti.
Lietuvių ūkininkų didžiumą 

jau seniai ĄmenW 
kaųja, ir jiems miesto gyveni
mas neatrodo pątrąųkįąųtįs. 
O kąi 4eĮ vaikų, įaį, žinomą,, 
visų noras yrą Degti į mies>-. 
tą ir paragauti jo gyvenimo, 
kas daro nuostolių ypąč nąų- 
jakųrįąms.

Lietuviai ateiviąį visi paėjo 
iš ūkių- Bet daugumą jų, kai 
jie atvyko į Ameriką, suplūdo 
į miestus, Sunkus dąrbas 
jiems nekenks, fabrikų dar
bai jįems patiko, nes jie galė
jo padaryti žmonišką gyveni
mų visai Šeįmaį. Q ir. vįęįų už
darbiauti netruko.’ V'ąikus iš
augino moksle, jaunuomenės 
priviso gan šviesios. Ir tos 
jaunosios kartos norai pasiro
dė pažanguoti ne keliais tė
vų, dirbančių fabrikuose ir 
laukuose, bet būti nurodyto- 
jais (mokytojais), kaip paver
gtoji šių dienų klase butų ap
sunkinamą jųažu atlyginimų,, 
kaip turčiams pasitarnauti įp 
tuo teądų patiems prašisįęktį. 
Suprantama, šiai naujai kar
tai su jos faųtnązijoniis ūkis 
nėra vieta užsiėmimui.

Antroji jaunimo dalis svajo
janti apię miestą tai ųkiųin- 
kų vaikai. Jie ieško mieste 
lengvumu, tikėdamiesi pralob
ti ir ąmąlsiai gyventi.

peikia tačiau ;neųžui.tešU, 
kad visuose įvykiuose būna 
išimčių. Taip yra ir su inąs- 
tančiąis apie gyvenimą ūkiuo
se. Jei miesčionis yra susipa
žinęs su ūkių gyvenimo ir 
dąrbo sąlygomis, o pinigų turi;

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Susanna Sfcikis

Valandos j—4 po pietą, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Tel. Boulevąrd 5914 Diena įr Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.įr, S. Naikelis

GYDYTOJAS IR CHiąut^S 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
CHICA<3O.

Telephone: Boulevąrd 2800

JOSEPH J, GRISK 
ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

• . ...«»*'«• — -H.1- -

4^31 South Ashland Avepue, 
Kės. 65T5 So. Rockvell St. 
Telephone: Republic 9723.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPĄŠ 

EUDEIK1S 
ir TĘVAS 

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Pamatykite ir išgirskite

PHILCO, 
ZENITH, 
G. ELECTRIC

>s yra daug ištobuliptos
1 Kainos nuo $20,00

A.LDavidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Ąvę. 

00d 5107 "

ryto

K. P. G UGI S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbora St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—'3323 So. Halsted St, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
' * Tėl. BbUlfevafd 131(1. t 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—7 
pa^al sutarties,

’ 1 .. ,t
Ofiso Tel. Calumet 6893 

Rez. Tel. prexęl 9191

Dr» A» Ae Roth \
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Street 

Valandas: 7^-9 vaL vąk. Nedė,libmis ir «Venta<fieniai8^1O-12

ęontinenSr^bai and 
Cp|ą-ąngite w jnetų, |ųri 
išdirbęs reputąįiją pMrdavipėjime dukštos rųšies anglių. 
Pirkdami "čią^įteįte ftVU SVQBĮ, PATARNAVIMĄ. Del 
anglių, mąĮkų^ąrbą alyvos šaukit

CONTlitM COAL and COKE CO 
Wholesale and Retgil

2802 W. 38th Stręet Tel. Lafayette 1100 
ATSAKANTIS DASTATYMAS VIS.UĘ.

. b' '■ '•4-ii P ir,b Y*'**

SENATOmĄUS LONGO 
užjivšbjas

gi jis skriąM^žiwww tų, 
ir pade-

Kors ir 
sunkiu dirfcą, jis, matyti, pa
jėgia pakelti visus sunkumus, 

injestp patogumus, krie 
yra toli no jo, jis laiko antra
eilės reikšmės dalykais.

— Mintis.

t' '"ji-'*/ ** m - *. * r.,.’,

Direktoriai
KITATAUČIAI
Dr, Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo pątyres gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus K-Jlay įr tetokius 

prietaisus.
•fisas ir Laboratorija:

__ ,fJ Į8th SU, netoli Morgan St.
Valandos nuo K)—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.Tel. CgįidTaiO 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo. j.0 iki 12 vai. fyto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų įr nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis ąąp 10 Iki 12 
valandai diena.

Phopę MIDWĄY 2880.
<• • ■* • * ■ 

Telefonas Yards 0994

Dr, Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piictų 

7 iki 8 vai. NedŠL nuo 10 iki 12 Ręz. Telephoue^PLAZA 2400

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
OfiM. 4S45 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai-Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 ' vak. ledelio j pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namų TeL: Prosąect 1939 

... ‘.. - /

Dr. T. Dundulis
Telefonas Virginia 0036

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

ĄMBULANCE PATARNAWAS DIENĄ ĮR NĄKTJ

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevąrd 5913 
Rez. Tel. Vįctory 2343

UŽMUŠĖJO WEISSQ PATĮ

Dentistas 
nuo 9—9 

auette Roąd 
Hemlpck 7828

Dr, A, J, Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St 

VALANDOS:vnuo ilki i« ryto, nuo 
•1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 Vak. 
kasdien. Nedaliomis • nuo 11 iki Į p. p 

TeL LAFAYETTE 3(fcl.

M• - -J

Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
TĮmgilą 4649 So. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
TeL Boulevąrd 6487

<• *>.«■« **.1. M * - *» • . * *•... * »■ ;

A. MASALSKIS
3307 Lįtuanica Avenue Phone Boulevąrd 4189

« ž-Į Ą. I 
Į410 South 40tl» Court

« A r« i. ii > » i > /•■t

‘ETĘŲS .
Cicero Phone Cicero 2109

<;> ’ r r ':'■■■ ' ’ < i i ’ »

A J. F. 1
668 West 18tį Street

BADŽIUS 
Phpnę Cąnal 6174

S. M.
718 West 18th Street

« ’■ • , 1, " « A

SKUDAS 
Phpnę Monroe *3377

. •»’ •*. fM.*. •«. r 4-•'t ■*’*•■'* •"*

1646 West 46th Stręet
,ZOLF

Phohes Boulevąrd 5208-8418

J. F, EUDEIKIS 
4605-07 S. Herinitage Avenue Phonęs Yards 1741-1742

LACHAW]
??.14 W«S(> 28*4 Placfi P

[C® ir SUNVŠ 
hpnes 2515-Cicero 5927

4092 ĄrcJjėę Ayenųę
LEVICKIS

Plione Lafayette 8572
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ENGLISH SECT1ON
Cran

BARGENAI

KAS

rehearsals

GRAŽIAUSIA PRIE JURŲ KRAŠTO

firewater

and finer

tsk, tsk

THE DUCHESS

per vieną

for a mere

Heed Not, Felix! Keep Faith!

Gerkit ir Reikalaukit

teach 
better

Hearst, 
shpta!”

Puikios! 
padary- 
Kailiu- 

trimuo- 
Šauniai

NATHAN 
KANTER

LAY-WAY 
PLANS 

Depozituo-

Lietuviškos
Degtinės

mote- 
kurios 
pirkti

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky

- Bourbon

in the 
peace, 
living,

ŠOU 
VENIRAI

you spare a 
Ford?

IR AUGščIAU
PASINAUDOKIT ŠIA NEPAPRASTA PROGA

The misplaced notes 
of The Duchess

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

and start 
so sorely

Prayers for Peach and G«s 
Masks

Bricks Without Clay or
Straw

“Poor” Henry Ford
$50,000 For Changing His

Mind
Mussolini, Coward and Bully 
Poor Sports.

mušt dominate Ethiopia, 
than Italy, even if he

to Europe—than ungallantly 
until she re- 

-suit for a 
to ease her

likę maps, 
apparatus; 

paper, and 
teachers are

THE WORLD AT 
A GLANCE

of well-dressed 
of that sočiai 

who so strictly

Atlantic City, kur bus renkama 
Miss New York”,

Taiso —PARDUODA— Perdirba

How little do we wander from the hearth!
Along the borders of the earth
Our thoughts turn back. Our confines are 
Our four wialls with the boarder, gossip, 
The šame dūli, dūli monotony of flesh .... 
No nuatter what our sphere in life is 
Our thoughts are būt prejudices, our hearts % 
Beat defeat .... our minds follow early 
And selfish training.
We are the children of our hates and likęs, 
Constructing feeble systems out of air, 
Defending them with vigor, right or wrong, 
Blind to another’s Vision, difficulties, adversities; 
Narrow, dūli, enwrapped in self, unconscious of strength 
How little do we wander from the hearth!
Within the troubled sanctity of life
As tho within some cathedral built of flesh 
With altars, idols, knaves and ąuiet priests 
Who minister the ųuiet sacrifice, conduct 
The spirit’s eucharist, and then the choir 
Consisting of distrust and greed and lies 
Who hymn of love and hope and vain desires 
In that great group of twisted interestš.

adheres to that style-chart in his 
rOom. Būt when I do write a co- 
lumų, I’H have to tell of his being 
the only one thus far to bring down 
to rehearsals two malęs—-Stanley
Gedmin whom we all know as 
“Tiny”, and as being a mighty nice 
person 
we

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

Party-
Time—Saturday, Sept. 14 at 

7:30 P. M.
Place—Home of Mr. & Mrs. 

A. B. Lidy at 7041 S. 
don Avė. (2300 E.). .
- Cost—Fifty cents per per
son.

po $1 i sa
vaite už bi- 
le kautą 
$4.85 i r 
brangesni, 
mes palai- 
kysim .ii kol 
lišmokėeit.

Atdara Kėtvergais ir Subatoms 
iki 8:30 vai. vak.

Hmm-mm, mušt jot down a few 
notes for the Sharps and Flats, so 
that when Bunni tires of writing 
the clubs doings 1*11 have something 
to start with.

Wonder ’if by then all of the cho- 
risters will know that rehearsals 
are going to be held at’ a different 
location: at Neffa’s, to be exact — 
2439 So. Leavitt St.— a convienient 
place to get to: just two blocks east 
of Western avenue on Blue Island

whom we all 
and as being a 
and Stanley Pocius whom 

haven’t met; 'būt who looks to 
be alright. Then maybe 1*11 tell why 
he brought them . down, 
likę this: “Johnny was 
in need of a hair-cut that Severai 
girls offered to put his hair up in 
curls for him, and he stood 
chance of being called-

asmeniškas būdas susisiekimo. 
Bell System linijos dasiekia 
visur ir užima tik momentą 
sujungimui balsų ir aiškiai gir
disi. Vartokit parankų patar
navimą, • kuris pagelbės atlikti 
jums greitai ir tikrai biznio 
dalykus, kurie, reikalauja i ki
tus miestus pasikalbėjimo. Kai
nos yra mažos, nežiūrint kur 
pašauksite.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Miss America”, panele 
Vera Haal, kaipo “Miss New York”, buvo pripažinta gražiau
sia prie jurų krašto. Tai reporteriai liepė jai taip koją pakelti.

GRAND OPENING STANLEY’S
TAVERN

6068 So. State Street
Sųbatoj, Rugsėjo-September 14, 1935

Kviečiame atsilankyli draugus ir pažystamus; gausite dykai CHOP 
SUEY. Bus geras programas. Visi turės Good Time.

IČvip/ma an vininlrni

S. SAKALAUSKAS, F. MARTIN ir CHARLES GAUČAS.

AKINIŲ
Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui

JUS DABAR GALITE 
NUSIPIRKTI PAS MUS 
GERUS ŠLIFUOTUS 
AKINIUS Už

Sutaupykite SĮjJj 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS

A U TYPEWRITER M O 1 ZTirS. COMPANY
189 WEST MADISON STREET

šio sezono 
katalioge ver
tė $12.98.

Likę spoiled children, they howl for ■ avė. A nicę clean place, just recently 
the candy that upsets their sto 
machs.

Kuomet randasi užsakymai ir 
juos reikia ; perduoti i kitus 
miestus arba informacijas rei
kia gauti arba svarbius klausi
mus išspręsti su toliau gyve
nančiais asmenimis, tai grei
čiausias ir geriausias būdas su
sisiekimo yra telefonas. Toli
mesnių susisiekimų telefonų 
patanravimas yra nebrangus ir

Mis# Vera Haal
In competition with stunning 
blonds, bruncttes and redheads 
from all parts of the nation, Miss 
Vera Haalr above, “Miss New 
York”, -was judged the prettiest 
bathing suit model at the annual 
beauty pageant at Atlantic City 

1 to choose Miss America 1935.

Statymui arba taisymui namų ir atmokejimo mor- 
gičių, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 
4% Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS

* * ' Į * »

Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šią 
Fęderalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal 
Savipgs and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Sere- 
domis ir subatomis nuo 9 ryto ki 8 vai. vak.

2202 West Cermak Road
Phone Canal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

remodeled, and quiet too. Now that 
we won’t be so far removed from 
the center of Lithuanian neighbor- 
hoods maybe some of those habitual 
late-comers will be on time: 7:45. 
Or maybe they enjoy making those 
grand entrees.

I don’t suppose Bruno Beleckis 
Avould grectly resent having that 
luscious nickname “Cream-puff” 
made public.. Būt then again he 
might, so I’d better make a note to 
scratch that out when I come to 
it. The name might stiek likę another 
one we recall; which reminds me 
that Jr. Rukstala is quite grown-up 
now, 'and that he threw a party lašt 
Sunday away—way out on Cicero 
avenue..^- ’Twas interesting to note 
what a^furor Bunni created by desi- 
gnating a certain "femme” as “best- 
dressed.” Never saw as many new 
oųt-fits on parade 
before...

And reminiscing 
people “reminds me 
chairman of ours

Mussolini 
far weaker 
tosses a mateh in Europe’s powder 
magazine. To him the lives of thou- 
sands of able, young Italians and 
Ethiopians, even the lives of mil- 
lions of youthful Europeans, mean 
nothing. Were Ethiopia a modern 
nation as strong as Italy, H Duče 
wduld sing different tune.

If Joe Louis started to “beat up” 
on a boy of ten, everybody would 
rightly call the conąueror of Max 
Baer “yellow,” and “gang” up on 
him. Būt when H Duče insists upon 
his Ethiopian kili, many people ad- 
mire him at heart as a superman.

Yet Mussolini is at bottom Euro
pe’s chief coward and * bully.

“Billie” Hearst, Colonel Knox, and 
many “big shots” fa business and 
industry are frdthing at mouth over 
recent legislation taxing the rich a 
little and giving security against 
siekness, old age, and unemploy- 
ment. To them such laws are “red”, 
communistic, imported straight 
from Soviet Russia.

Yet those bawllbabies for the pri- 
vileged heartily/ approve when in 
good times business pilės up a surp- 
lus out of which to pay dividents to 
stockholders in bad times.

What poor sports are 
Knox, and the other “big

The British at Malta, important 
link in England’s route to India and 
Australia, crowd to impressive 
church Services for peace. Afraid of 
Italian air bombers, the English dis- 
tribute gas masks to 6,000 dock 
workers and train them in their ūse.

Italy, a nation in arms, prepares 
to “civilize” “barbarous” Ethiopia 
with tanks and crushed glass, with 
airplanes and poison gas.

For centuries the white man has 
“saved” his backward brother with 
Bibles and bullets, with 
and venereal diseases.

Is $50,000 too much 
man to pay for changing his mind?

Dorothy Appleby, gold-digging 
red-head of the movies, who is 
suing Sidney M. Spiegei, Jr., for 
$250,000 heart balm, offered to set- 
tle for $50,000. She insists that lašt 
April he asked her to marry him, 
helped her select her trousseau, got 
her an apartment, booked her pas- 
sage 
forgot all about her 
minded him with her 
quarter of a million 
lacerated heart.

In Asia and Africa, 
beast of burden. Būt 
man is the 
burden.

Henry Ford, accordihg to’bis apo- 
logists, "has. made only .a little more 
than $200,000,000 in profits during 
the past 32 years. Even this nešt 
egg of tyro hundred million is not 
money, they insist; it is in factories, 
minės, machinery.

Arthur Brisbane, now old and 
conservative, has become sob-sister 
for the privileged. He longs for 
more Americans as “poor” as the 
Detroit magnate. Hence, Henry 
Ford, with his $200,000,000, is not 
rich.

Brother on relief, can 
dime for “poor” Henry

GREIČIAUSIAS BUDAS 
yra PATELEFONUOTI

woman isthe 
in America, 

beast and woman is the

Making bricks—better 
citizens—without either
straw—that is what Emergency Edu 
cational Program is doing in Chi 
cago.

Without equipment 
charts, and laboratory 
often without books, 
even pencils, 800 EEP 
instructing free 40,000 Chicagoans 
in subjects ranging from aviation to 
home making, from Greek to citizen- 
ship and handieraft. These 40,000 
leamers attend classes in vacant 
rooms of churches and libraries, of 
club houses and Y. W. C. A. 
M. C. A. buildings.^.

While these 800 workers 
vineyards of truth 
neighborliness, and 
Max Baer and Joe Louis get $300,- 
000 for pounding each other before 
cheering fans

jei and hold Jobs 
keep theii4 breath agreeable

. ■

tZlth the best to choose from these days, em- 
ployers favor the perton who is most attrac- 
tlve. In business life as in the sodai world, 
halitosls (unpleasant breath) is considered tho 
worst of faufts. / .

"Unfortunatelv everybody suffere from thia 
offenslve condition at some time or other-*- 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food parufclėB eklpped by the tooth 
brush is the cauėė or mest cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
eVery morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomea sweet and agreeable. It 
MU not offend others.

If you value your job and your frlends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check

halitosis with LISTERINE

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

. -VJŽ $3 Į MENESI-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo į naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas 

I OFISAS IR AKINIU DIRBTUVĖ

756 West 35th Street Tel. YARDS 1829
kampas Halsted Street

a fair 
Goldilocks” 

----- or maybe 1’11 just tell of how 
his two friends collected enough 
money to get him a hair-cut, and 
let it go at that——1’11 decide when 
I get to it. Gee my nails are .in need 
of a manicųre;: piaybe 1’11 have to 
dig up a couple bf friends.

... -boOoo-----
And Felik Budrik, — isn’t he 

getting, dovvii t<) rehearsals nice and 
early. Hope (he įtfervor lasts. through 
the season... ’■ Mary Novas, wherever 
she was the night before mušt have 
been an all-night stand, judging 
from the gowns... Mušt make a note 
to not forget to wish Aldona Wa» 
lulis a happy birthday.

—ooOoo—' ■
The results of that “missing” 

notice in lašt week column!!! Every 
one mentioned turned up. Even 
Bruno Bruknis sporting that newly 
acquired moustache. Glad I don’t 
have to write this week because all 
that could be disted among the not- 
that could be listed among the, not- 
red by Albina and Peter Kitchas at 
the 79th st. beach.----- and the tall
blonde of one of our officers whom 
we saw at the some place; and such 
goings

Then too all the old members who 
haven’t shown up yet would have to 
be given two weeks notice to como 
back as after that they will be auto- 
matically dropped----- as was a cer
tain bass who didn’t respond to one 
of our girls two week notice. Need 
I mention their narnės?... What is 
the ūse of my keeping notes — I’H 
probably lose or misplace theni any- 
way... • • ’,i' *

PUSRYČIAMS SPECIALAI!! 
nuo 9 iki 10 ryto. 

CHIFFON ŠILKINĖS PANČIA- 
KOS — geros rūšies, full fashio- 
ned, rudeniniu spalvų. Tik 2 po
ros vienam, porai .... .............  39c
Tik per vieną valandą mes par- 
dusime vertės $2.45 ir $2.95 mo
terų rudeninius čeverykus. Nevisi 
styliai ir didumas. Sensaciniai ap- 
kainuoti, porai tik ..............  99c
LANGAMS CURTAIN SCRIM — 
12c iki 15c vertės 
valandą tik 5c mastui. PUIKIOS 
VILNONĖS BERETS—75c ir $1 
vertės. Rinktu stylių ir spalvų. 
Kol 500 yra—'kiekvienas ....... 10c
2000 ŠILKINIU DRESIŲ—Ank
styvo rudens styliai — specia
liai ..................    $i.98

Bosse$ Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS D80S

Bus duodami kožnam 
kostumeriui kuris pirks 
už $2 ar daugiau. Manage- 
ris šios krautuvės, H. F. Peterson 
duos DYKAI gražu souvenirą. 
1935 madų labai pigiomis kaino
mis, pačioj pradžioi rudenio! 
Daug dalykų nėra garsinama ste
bėtinai žemomis kainomis. Atsi- 
veskit savo draugus ir kaimynus. 
Atvažiuokit anksti!

MANAGERIAUS 
IŠPARDAVIMAS

NAUJŲ STAILIŠKŲ KAILIU
KAIS TRIM UOTŲ

KAUTŲ
Vėliausios 

1935-36 ma- 
dos. geros ru- 

Fšies* 
Gerai 

/Sfcfr tos!
/T|\ tUty k kais 

tos!
nLI|K pasiūtos! Nau 

jo matėriolo!
I Su pamuša-

iais!
O'I'ai Vra meM 

’ B! A ^^Įtinis sutaupy- 
111 a s 

; II rims, 
% nori

F BARGENA!

THE B ARGAI N

Chicago Mail Order Company 
511 SOUTH PAULINA STREET

JOHNP. EWALD -
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgiėio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

MM
t’;*,
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New* 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New* Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telepbone CANal 8500

Užsakymo kalnai
Chlcagoje — paštu:

Suhtcrlption Rate*:
18.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
*8.00 per year in Chicago 
sc per copy.

Entered a* Second Olas* Mattel 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Dl. under the act of 
March 3rd 1879.

Metams --------- |8.00
Pusei metų —.......... ............ .. 4.00
Trims mėnesiams ---------- ■ 2.00
Dviem mėnesiams ------------ 1.50
Vienam mėnesiui —.____ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..... ■ 8c
Savaitei ———— 18c
Mėnesiui J .............75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
pažtu: »

Metams ............................. 87.00
Pusei metų 3.50,
Trims mėnesiams ----------- 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui 75c

Jeigu valstybių vyrai, kurie dabar yrą* susirinkę 
Genevoje, tikrai nori apsaugoti tarptautinę taiką, tai 
jie tam Romos bloferįui nulauš ragus kaip bematant, 
paskelbdami numatomas Tautų Sąjungos statute sank
cijas prieš užpuoliką. Bet jeigu jie tik apsimeta, kad 
jiems rupi taika, tuomet Mussolinio blpfas juos, žino
ma, “nugąsdins”, ir jie išpildys tai, ko jisai. reikalauja.

Apžvalga
i ’ ’

» N|"l*• W

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Halated St. Chicago, 
liL Telefonas Canal 8500.

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama ... ...... 88.00
Pusei metų || |,| Į —— ----- —. 4.00
Trims mėnesiams  ---------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Ordmdu kartu « nteakyma

KOMINTERNAS NESMERKIA 
FAŠISTŲ IMPERIALIZMO

ŽINIOS Iš LIETUVOS

“Naujienos” pirmutinės padavė autentiškų ir per 
cenzūros koštuvį neperėjusių žinių apie Pasaulio Lie
tuvių Kongresą, šiame dienraštyje daug pirmiau, negu 
kituose Amerikos laikraščiuose tilpo tie garsieji Lietu
vos visuomenės atstovų sveikinimai kongresui, kurie 
išjudino Kauną.

Dabar “Naujienps” pirmos paduoda tikrų ‘ žinių 
apie Lietuvos valstiečių subruzdimą prieš ūkio .produk
tų pigumą: apie jų kovą prieš monopolines produktų 
supirkinėjimo įmones. Šiame dienraščio puslapyje telpa 
ir tekstas atsišaukimo, kuriuo ūkininkai yra šaukiami 
j streiką,.

SENATORIAUS LONGO MIRTIS

Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas išleido griežtą at
sišaukimą prieš Italijos impe
rialistus, kurie rengiasi užka
riauti nepriklausomą Afrikos 
valstybę Etiopiją. Bet Komu
nistų Internacionalas jokių 
protestų prieš Italijos fašistus 
nekelia.

Todėl Anglijos Darbo Parti
jos organas, “Daily Herald”, 
sako, kad Komintemas veid
mainiauja:

“Vadovaudamasis ‘diplo
matiniais sumetimais’, o ne 
tautų laisves gynimo princi
pu, Komintemas sankcionuo
ja imperialistinius fašizmo 
siekimus”, pastebi darbinin
kų laikraštis.
“Daily Herąld” vadina Ko- 

minterno (taktiką šlykščių .dar
bininkų mulkinimu.

buvo nuteis# į kalėjimą ligi 
gyvos galyos, o dvyjika gąyę 
kalėjimo bausmes nuo 12 iki 
15 metų. Penkiasdešimt žmo- 
pių jbųyo išteisinta.

Albanija, kaip žinoma, yra 
diktatoriaus žogu valdomą. 
Diktatorius priėmė karaliaus 
titulą, atsteigdamas Albanijoje 
monarchiją.

Tas despotas valdo šitą kal
nų yalstybėlę (pirmiaus ji va
dinosi Montenegro) su Italijos 
fašizmo pagelba. Manoma, kad 
nepavykusio sukilimo tikslas 
buvo ne tik nuversti karaliaus 
Zogu valdžią, bet ir paliuosuoti 
Alabniją nuo Italijos fašistų 
jungo.

MUSŲ BENDRADARBIS 
PROF. PRESAS

------------------------------------------------------ ------------------- 1 ūkininkų būklę politinei agita- 
Atsišaukimas nuplėšti draudžiama. Įcijai, siekdami sukelti netvar-

BROLIAI LIETUVOS ŪKININKAI IR Uetuv^

DARBININKAI! priklausomybei. Tokie agitato-
Jau keliolika metų praslinko nuo atgavimo Lietuj”“ griežtumuV'SU *staty’ 

nepriklausomybės. Gimtų kalbų, papročius, išlaikė

Louisianos valstijos senatorius Huey Long, per
šautas per pilvą jo politinio priešo Dr. Weisso, vakar 
mirė. Dabar jo mirtį apgailestauja ne tik jo draugai, 
bet ir oponentai, kurie norėjo jį sunaikinti ir sunaiki
no. Tie, kurie pirma jį pikčiausiai smerkdavo, dabar 
pripažįsta jį turėjus nepaprastai didelių gabumų.

Tačiau, dar nespėjo atšalti jo lavonas, kai politinės 
klikos Louisianoje jau pradėjo varžytines dėl jo paliki
mo. Yra daug norinčių užimti jo vietą ir “bosauti” 
Louisianos. valstijoje, kaip kad “bosavo” velionis “King- 
fish”. Kas bus jo įpėdinis, dar nežinia; bet nežiūrint, 
kas jisai bus, jo tikslai, matyt, bus tie patys: įgyti kaip 
galint daugiau galios į^gąįųiti į«sąvo rankas kaip ga
lint daugiau Apolitiškų džabų”.

Tokios rųšies politikai (tikriaus sakant, politikie
riai) Amerikoje yra populeriški. Ne to politikos vado 
vardas Amerikoje pasidaro garsus, kuris parodo savo 
atsidavimą visuomenės labui, bet to, kuris moka suva
ryti “į ožio ragą” savo priešus ir — pralobti. Kas gi, 
sakysime, buvo “garsusis” Chicagos meras Cermakas, 
kurį-prieš trejetą metų visai panašiu budu, kaip sena
torių Longą, nugalabijo tūlas Zangara Floridoje? Ar 
ne toks pat “politiškos mašinos” meisteris, kaip .Loui
sianos “Kingfish”? )

Politiški bosai Amerikoje paprastai iškyla iš pa-' 
prastų neturtingų žmonių, žiauri kova su gyvenimu 
tokį asmenį užgrudina jaunystėje ir išmokina jį var
toti visokias “karo gudrybes? grumtynėse su priešais. 
Bet, kas ypatingai svarbu, toks “liaudies sūnūs” turi 
progos puikiai pažinti masių psyekologiją: jų troški
mus, jų nuotaikas ir prietarus. Ir jisai pasidaro “myli
mas žmonių vadas”. Ne dėl to mylimas, kad jisai rū
pintųsi žmonių gerove, bet dėl to, kad jisai moka taip 
elgtis ir taip kalbėti, kad miniai atrodo, jogei jisai yra 
“jos” žmogus, “saviškis”.

Šitokios rųšies politikieriai dygsta ir tarpsta tenai, 
kur masės yra politiškai neapšviestos. Todėl negalima 
tikėtis, kad, senatoriui Longui mirus, Louisianos poli
tika pasidarys tuojaus kitokia. Gal tenai per kurį laiką 
neatsiras tokio stambaus asmens, kuris pajėgtų į savo 
vieno rankas paimti diktatorišką galią; bet paliks šei
mininkavimas klikos, kuri vartos savo egoistiškiems 
tikslams senatoriaus Longo sudarytą “mašiną”.

MUSSOLINI TRIUPUOJA
yu, ...................  , |

Į kiekvieną Tautų Sąjungos žinksnį linkui karo 
sustabdymo Etiopijoje Italijos diktatorius Mussolini 
atsako vis naujų ir naujų karo transportų siuntimu 
Afrikon. O dabar^ kada Tautų Sąjungos paskirtoji ko
misija iš penkių valstybių atstovų ėmė ruošti galutiną 
raportą Italijos-Etiopijos konfliktui išspręsti, tai fašis
tų “dįuce” paskelbė visos Italijos “bandomąją mobiliza
ciją”!

Dvidešimt milionų vyrų, moterų ir vaikų turį būt 
pasiruošę maršuoti, kur jiems Mussolini palieps. Kur 
jie maršuos, paibeliai žino. Bet tai ir nesvarbu. Dikta
torius norį parodyti, kad jisai nebijo viso pasaulio.

Kažin, tačiau, ar pasaulis nusigąs jo? Kokį dar 
“triupą” Mussolini gali mesti ant stalo? Tegu jisai pa
bando tuos 20 milionų žmonių, kuriuos jisai dabar “mo
bilizuoja”, sugrusti į kazermes ir karo stovyklas arba 
pasiųsti j “frontą”. Kas juos tuomet Šertų f

MAIŠTAS ALBANIJOJE

Neperseniai buvo laikraščiuo
se žinių apie neramumus Al
banijoje. Bet dabar paaiškėjo, 
kad tai turėjo būti garia rim
tas maištas prieš valdžią, nes 
pranešama, kad 23 asmens ta
po pasmerkti mirčiai už daly
vavimą tame maište.

Dešimtis kitų maištininką

“Nau j ienoms” pradėj o ben
dradarbiauti prof. Arkadius 
Presas, gyvenąs dabar Suomi
joje. Jo raštai (telpa taip pat 
įvairiuose Europos laikraščiuo
se. Briuselio (Belgijos) laik
raštyje “La Raison” (Išmintis) 
buvo įdėtas jo straipsnis apie 
klerikalizmą Lietuvoje.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS

“Naujienos” gavo keletą įdo
mių laiškų iš Kauno įvairiais 
ne tik Lietuvos, bet ir tarp
tautinės politikos klausimais. 
Vienas jų tilps “Nąųjieiiosev 
rytoj, po antrašte “Klaipėdos 
Mazgas”.

„■ •<.i7TT. * ■;• • . >•

Didelis Ūkininkų Nepasi 
tenkinimas Valdžia

vos nepriklausomybes. Gimtą kalbą, papročius, išlaikė j 
yien kąiino žmonija, iš šiaudines pastogės. Nors stojom !
į kovą visi bendrai, taip ūkininkai, taip doresni darbi-lpApCTD A VASĮARL 
ninkai ir kovą laimėjom, nebent musų tarpe buvo ir jlrlUljLDll yrlOrlill" 
miestelėnų arba gryžusių taip vadinamų inteligentų; NE SLOGA SER- 
surusėjusių, sulenkėjusių ir suvokietejusių, kurie pn-
darė gėdos mums ir valstybei, tai ivenur, tai kitur ap- UAN1 luMS 
vogdami bei apgaudami valstybę. Deja, dabar virto ki- -j-----------
ta gadynė, ūkininkai bei žemės darbininkai liko visai Dr. John I. Rice, 
paniekįnti ir nieko nesuprantą. Tik žiūrima, kad apru- New Yorko miesto, sveikatos 
pinus policiją, kuri labiausiai šiam laike patikima. Ką komisionierius 
policija pasako, tai šventa. Kapitalistai sulindę į koope- Kvykimas , kalnus : laukus 
ratyvines organizacijas, kurios iš esmės yra kapitalis- liuosu nuo vaisiaduikių, arba 
tinęs akcinės bendrovės. Kaip jie sakosi musų “gerada- net ėmimas jūrių kelionių pa- 

“Lietukis”,. Pienocentras”. Jų įstangose pasiliuosuoti nuo va- 
’ i slogos arba “Hay 

Fever”, sakoma, teikiąs pa- 
gelbos. Bet Dr. Ray M. Ba- 

«• i • |lyeat> *os l*#05 žinovas, mano, 
ln]k ir kad tik apie 5 arba 10% visų

• Į vakarine sloga sergančių ran
da palengvinimą taip daryda
mi, tai yra pamainydami kli- 
mątą. Jis sako, kad tas 
šimtis iš tikro permažas.

Medikališkas mokslas 
do gydyti šitą ligą arba 
palengvinti ją. Žmogus 
būti iuimunizuotas nuo įvairių 
vasarinės slogos rųšių, ir dau
gumoje atsitikimų būna tai 
pasekminga. Pagydymas su
sideda iš įšvirškimo vaisia
duikių ekstrakto per nekurį 

i laiką, 
dymai daroma, 
kokioms

galėdamas pakelti nepakeliamos naštos, atsisako remti |gantis buvo užkrėstas, 
vyriausybę ekonominiai bei politiniai. Nemoka
čių nei skolų jokių, išskyrus asmenines skolas. Neper- nyiu?> nes ieškiniai ne- 
ka parduodamų iš varžytinių ūkių ir neleidžia nesusi
pratėliams pirkti, kol bus sutvarkyta politiniai ir eko
nominiai santykiai vyriausybės su piliečiais.

Tad, broliai ūkininkai ir darbininkai, šiandien mus 
jau.vargas verčią vienytis, tad vienas už visus, visi už 
vieną. Nes tiktai-vienybė galybė, vienybėje mes laimė
sime, nes musų pusėje tiesa. Ir vardan šventos žmoniš
kos tiesos .mes skelbiam STREIKĄ. Nuo 20 rugpiučio 
iki 20 rugsėjo. Per tą laiką turi būti sustabdytas bet 
koksai pristatymas ūkiškų produktų į miestus, pieni
nes

riai”, pav. “Maistas”, 
viršūnės ima nežmoniškas algas, po keletą tūkstančių I sarges 
litų mėnesiui. Greitu laiku įsigyja sau didelius turtus, j ” 
kiti iš valstybės iždo statosi sau šiltas vietas. Šie žmo-Į 
nes yra rusų carizmo trupiniai. Jų įprotis ' 
lupk” ; tiesa, ima ir lupa. Kapitalistai ir valdininkijos Į 
viršūnės, remiantis policija, šiandien ūkininkui baigia 
kailį lupti. Kas ūkininko, tai visai pamestinai, daug že
miau jo gaminamos kainos. O skolos, dalios, mokesčiai 
ir visa kita, kas ūkininkui reikalinga gyvenimui, ne 
tiktai kad nesilyginą su ūkio produktais, bet dar kyla 
ir yra tas pats, kaip litui gimus. Šiandien nekreipia 
dėmesio į Lietuvos ūkininką ir darbininką. Ūkininką 
plėšia, ukius .parduoda uą gautus penkis ar dešimt nuo
šimčių turto vertės. Ūkininkai su vaikais mėtomi ant' 
gryno lauko. Musų diedukai okupaciją, baudžiavos jun
gą šiaip taip išnešė, o savųjų spaudžiami jau negali to
liau kęsti. Tokia nelygibė ir valstybė be kontrolės ne
gali būti. Pinigai išvežami į užsienį, aukštų valdininkų 
lupamos nežmoniškos algos. Ūkininkas darbininkas, ne-

nio

(Atkelta iš 1-mo pusi.) -
Tuoj pasibaigus vadinamam Pasaulio lietuvių kongresui, 
mėnesio 20 dieną Kaune ėmę sklisti žinios/ ‘ kad:-įvairiose 

Lietuvos vietose kilę ūkininkų streikai: ūkininkai atsisaką vež
ti į miestus savo produktus, ypač liovęsi statę pieną tiek mies- 
tams, tiek pieninėms (beveik visas pienines, visą pieno gamy
bą Lietuvoje kontroliuoja Pienocentras), žinios pasirodė tik
ros, nes, pav. Kaune, tuojau pasireiškę trukumas pieno ir ki
tokių produktų, kurių paprastai apielinkių ūkininkai jam pri
statydavo.

Esamomis žiniomis, streikų bruzdėjimas pasireiškia ypa
čiai Kaunijoje, Suvalkijoje, Ukmergės ir kai kuriuose kituose 
apskričiuose. Streikų apimtose vietose ūkininkai esą pastatę 
vieškeliuose savo dabotojus jstreiklaužoms sulaikyti. Sugautas 
gabenamas pienas ir kiti produktai esą išverčiami laukan ir 
naikinami. Dėl to šen ir ten esą jau įvykę incidentų, susidū
rimų su policija ir areštų. Kai kur esą ūkininkai vyksta kelių 
daboti į svetimus apskričius, kad (tuo budu apsisaugotų nuo 
pažįstamųjų įskundimo. Visame krašte skleidžiami atsišauki
mai (vieną jų čia pridedu), kuriais ūkininkai raginami dėtis 
prie streiko ir Taikytis vienybės.

Kadangi tie streikai pasireiškia kol-kas sporadiškai, tai 
matyti, kad judėjimas nėra nei organizuotas kaip reikiant, nei 
tinkamos vadovybes neturi. Slapta skleidžiamuose, daugiau 
prieš valdžią nukreiptuose, kurstomuose atsišaukimuose, kurie 
pasirašomi kažkokio “Lietuvos ūkininkų, darbininkų ir visuo
menės vykdomojo komiteto,” nepasakoma, kokie yra konkre- 
tųs ūkininkų reikalavimai. Dėl tokio to sambrūzdžio nevienin
gumo, dėl matomo jo neorganizuotųmo ir dėl reikalavimų ne
aiškumo nėra ko ir tikėtis, kad ūkininkai galėtų juo ką šiuo 
tarpu laimėti. Bet, kaip protestas, kaip reakcija, jis vis dėl to 
nebus bergždžias. Jis parodys kam reikią, kad kraštas vis dėl
to nėra amžinų miegu užmigęs, kad ir kaip jis buvo ramina
mas ir| migdomas. Juk musų autoritetai per savo oficiozus nuo-

• e

latos ir su dideliu įsitikinimu skelbė, kad kraštas iš viso, o
' I . .

valstiečiai ypatingai esą pątenkinti esamuoju autoritetiniu re
žimu. O čia dabar tie patęnkintieji valstiečiai ima maištauti.

I 4; ■ . ■ ' -z ... . - _ * -'.■-į'' * • ' • ’ ’ ■

Ir matyti, kad autoritetai savo giliuose įsitikinimuose jau 
kiek susvyravo. Nerimąiloms nuraminti, jįę |taį urnai paskel
bė “linksmą žinią”, būtent: ūkininkams už parduodamus ja
vus, prie ;pįrmiaų ųųstątytų kainų, busią pridėta dar po puslitį, 
taip kad. dabar busią mokama už centnerį rugių lito, o 
kviečių — 7^. —St. Jonas.

P. S. — Nereikia nė sąlyti, kad aštriai suvaržytoj mūšų 
spaudoj jus beveik nieHo nerasite apie šį ūkininku streiką, pa- 
rašyta. .. .1. ’ . . ,

komisionierius

nuo-

ban- 
nors 
gali

mokes

Visų pirmiausia ban- 
kad sužinoti 

vaisiadulkėmis ser- 
Žmo- 

gus turi kas met imti šį gy-

įduoda nuolatinio immunizavi- 
mo.

Yra trys vasarinės slogos rų- 
šys — pavasarinė, vasarinė ir 
rudeninė. Pavasarinė rųšis 
tęsias nuo pabaigos kovo mė
nesio iki pradžios balandžio, 
ir žmogus gali užsikrėsti ipįj) 
šių medžių — nuo ąžuok>, 
skirpsto, medliepio, beržo ir 
amerikoniško riešučio. Vasa
rinė rųšis paeina nuo vaisia
duikių gėlių ir nuo visokių žo
lių, visai paprastų žolių, kaip 
tai nuo motiejuko, birželio žo
les, darželio žolių, saldžių pa- 

z , vakarinių žolių įr gyslapių, ir 
tęsiasi nuo pabaigos gegužės 

.....  11 "'7-7 " ... . 1 mėnesio iki vidurio liepos mė- 
aukų. Sunkiai sužeisti ketu- nėšio. Rudeninė rųšis paeina 
ri policininkai, o trys asmenys, nuo piktžolės; ji prasideda vi- 
iš puolusios policinįikus minios, duryje rugpiučio ir tęsiasi iki 
nuo gautų susirėmime žaizdų paluos. Vaisiadulkės nuo pikt- 
jau mirė. Be to, yra keliolika žolės yra mikroskopiškos, ir 
lengviau sužeistų. Sukurstyta 
minia sudaužė ir sugadino po
licijos mašinas, padarydama 
iždui per 20,000 litų nuostolių. 
Atvykus į susirėmimo vietas 
policijos rezervams, tvarka bu
vo visur sugrąžinta ir nuken- 
tėjusiems suteikta medicinos 
pagelba. ,

Su pasitenkinimu galima 
pažymėti, kad rimtesni ūkinin
kai, suprasdami pragaištingo 
Lietuvai bruzdėjimo 'kilmę iš 
svetur, jo nerėmė.

Vyriausybė, atsižvelgdama 
į tai, kad ūkininkų, kaip ir 
kitų gyventojų sluoksnių, eko
nominės padėties gerinimas 
yra įmanomas tik esant kraš
te pastoviai tvarkai ir ramaus 
darbo sąlygoms ir turėdama 
galvoje būtiną reikalą išlai
kyti valstybės viduje rimtį, 
nuo kurios pareina taip pat ir 
Lietuvos saugumas iš oro ir 
jos neliečiamybė, kviečia visus 
geros valios gyventojus nepa
siduoti provokatoriškiems Lie
tuvos priešų gundymams, ne
klausyti jų ąkįeidžiamų gąndų 
ir išlaikyti reikalingą krašto 
viduje rimtį.

Lietuvos ūkininkų būklės ge
rinimas visuomet buvo ir yra 
vienas svarbiausiųjų tautiškos 
vyriausybės uždavinių. Vyriau
sybė ir toliau visu palankumu 
svarstys ūkininką reikalus ir 
ieškos priemonių jiems paten
kinti. Tačiau vyrįausybė panaųT 
dos visą galią prieš tūps, ku- 

1 rie mėgins išnaudoti sunkią

ir kitur. Nevykdantieji bus skaudžiai baudžiami.
Lietuvos ūkininkų darbininkų ir visuomenės 

VYKDOMASIS KOMITETAS. 
1935 m. liepos mėn. 20 d. , ■

Perloja.

Eltos” pranešimas 
apie įvykius 

Suvalkijoj
KAUNAS. VIII. 28, Elta.— 

Prieš kurį laiką ūkininkų tarpe 
Suvalkijoje prasidėjo agitacija. , 
Įvariuosei susirinkimuose buvo 
raginama statyti vyriausybei 
įvairius reikalavimus, kaip štai: 
sumažinti per pusę skolas, li
kusios gi pusės mokėjimą ati
dėti ilgafti laikui, sumažinti per 
pusę jau sutartas išmokėti da
lis, nustatyti aukštą kainą Tū
riams—12 lt., kviečiams— 15. 
lt., duoti visiems nemokamai 
miško kurui ir remontui, at
leisti nuo žemės mokesčio h 
pan. Sukurstyti tokiais ir ki 
tais demagogiškais reikalavi
mais, kurių didžioji dalis ne tik 
musų, bet ir šių dienų Europos 
ūkio sąlygos yra visiškai ne
įvykdoma, kai kurie ūkininkai 
išėjo į kelius ir pradėjo truk 
dyti maisto produktų pristaty
mą j miestus. Yra aiškių da
vinių ,kad šis bruzdėjimas Su
valkijoje buvo keliamas sve
timų valstybių agentų ir Lie
tuvos priešų laukiamas. Pri- 
reikė policijos įsikišimo tvar 
kai sugrąžinti. Tačiau agita
torių kurstomą mipia, prie ku
rias prisiplakė komunistai ir 
Šiaip blogos valios žmonės, pa
sipriešino negausiai vietos po
licijai. Tokio, pasipriešinimo 
pasėka buvo apgailėtini susirė
mimai, su policija rugpiučio 27 
d. Bųį$ži^yąe ir
Veiveriuose, kurie neapsiėjo be

lengvai įkvėptos jos kankina 
delikatną vidurį įkvėpimo ta
ko ir yra neišpasakytai 
džįos.

Vienas nuošimtis visų 
nių Suv. Valstijose turi 
rinę slogą. Daugumas šiuose 
atsitikimuose tapsta dusulingi. 
Vasarine sloga ir dusulys yra 
ligos, kurios užpuola akių, no
sies ir gerklės gimtinę plėvę. 
Vasarinės slogos apsireiškimai 
pasirodo * viršutinėje kvėpuo
jamo trakto dalyje, dusulio ap
sireiškimai apatinėje.

skau-

zmo- 
vasa-

“KULTŪRA” No. 6-7
MĖNESINIS ŽURNALAS Iš 

LIETUVOS
Turinys:

Kultūros sutemos ir pasaulėžiūros 
krizė — B. Amalvis.

Europos išlikimas ir sunykimo simp
tomai — P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigai — A. 
Vilčinskas.

Žmogus futliare — A. P. Čechovas.
Darbininku armija — Jonas Pladis. 
Ujamasis — St. Kapnys.
Milžino Gargantua šešėlis krinta i 

muęu laikus — Antanas Venclova.
Victor Hugo —- poetas ir pilietis — 

Prof. I. Nusinovas.
Musu planetos likimas — Agr. K. P.
Paprastas gyvenimas — J. Pladis. 
Dvokiančio vandens dievas.
Apžvalgą: Literatūra, Teatras. Skai

tytoju tribūna, įvairenybės.
“KULTŪRĄ” galite gauti 

“Naujienose“ — 45c.

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa- 
tarnautu Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

..1— „.... __a



NAUJIENŲ
Bankietas!

Roseland

SEKMADIENY naujas

SPALIO
(OCTOBER)

SOKOL HALI

Linksmas išvažiavi

TIKIĘTAS

Seneliui kunigui M. X. Moc
kui paremti susidaręs draugų 
komitetas rengė piknikų rug
sėjo 8 d., bet iš priežasties lie

ji yra pa- 
nau jomis 

pirmįąusia

GONINES
IOSPITALS

TOGAI
IOOFING

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

te, kad pas mus automobilių kainos 
yra" pigiausios Chicągoję.’ 7. , 
krautuvo yra atdara vakarais ir ne-

Telef. Harrison 0751. X-kAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS 

Vai.:—8:30 iki 8:30
Nedelioj nuo 9 iki 1 p. piet

Petrą ir Ju 
ju supus i:

Florence Balsiute 
vėl prezentuojama 
radio programe

AkuSenja na 
muose _

Bargenų Outlet’as Chicągo 
MąiĮ Qrder Co., 511 S. Paulina

jųšų vaikai dabąr ęąs. Repe- 
ticįjps yrą ląikąipoą kiekvieno 
ketvįrtądteųįp vakąrą 8 y. vak. 
adresu 8J2 W. 38rd St. Kaip 
ir vįsųoipet, čia jus visus Bi
rutė jaukią. Ateikit!

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. NuĮiiide liekame 

Moteris ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk 

torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Roselandiečiui Pra
nui Jankauskui pa

daryta sunki 
operacija

P. J. Byanskas ir vėl suką 
Birutės vairą, regis, bene tre
čią metą. Nėra ką ir sakyti. 
Jis tai vietai tinka, kaip mes 
visi žinom. Bet įdomu žinoti, 
ką p. Byanskas su Birute mums 
patieks šį sezoną. Lauksim.

Pittsburghietė vardu
Ji svajoja

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

BOILERIUS TAI8OM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue, 2 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tek Virgipia 1930. _________

Jau, rodosi, seniąi apie North- 
sidę bųyo girdėtis. Bet štai 
ątsirado Įąbąį svarbi naujiena. 
Tik pąkląusykįte. Morning Star 
Klubo svetaines atidarymas į- 
vyks subatoje, rugsėjo (Sept.) 
14 d. Pradžia 7:30 vai. vaka
ro. Mat, Morning Star klubas 
pasirendavojo naują buveinę, 
kuri randasi viršuj p-nios Mi- 
chiulienčs alinės; North Avė., 
pusė bloko nuo Milwaukee avė. 
j vakarus. Tai ve northsidie- 
čiam bus vakaras, kurio jau 
juvo seniai laukiama. Kaip ži
noma, Morning Star klubas yra 
pažangus ir draugingas, tad ir 
tikimasi, kad svečiai skatlingai 
atsilankys ir smagiai praleis 
laiką kaip ir visados. Tikiuosi, 
kad visi pasimatysim© subatos 
vakare Morning Star Klube.

Šouvenirai bus duo
dami Chicago Mail 
Order Outlet kraiu 

tuvėje

Pranas Jankąuskas, ilgų lai
ką gyvenęs Roselande, paskuti
niuoju laiku gyvena adresų 
8055 S. Rącine ąver. Trečiadie
nyje, rųgs. 4 d. jam buvo pa
daryta supki operacija, pp ku
rios Įigopis jaučiasi neblogai.

Pranas Jąnkąuskąs turį pla
čią pažiųtį su Rpsedando, liętu- 
yįaįs, nes į įsai priklauso kele
tui draugijų ir daug veikią jo
se. Todėl tiįdmąsi, kad P. 
Jankauskas susilauks daug už- 
ųpjąutos įš roseląndįeęių, nes 
ir jis pats yrą daug laukęs ir 
suraminęs sunkioje ligoje pri
spaustus savo draugijos narius.

—Draugas,

vakare Naujienų

Birutė šią sąvąįtę atidaro sa
vų, r^tięįjąą įr šiuomi kreipią- 
si į tėvus, kviesdąmą juos pri
siųsti sąvp jąunimą lankyti re- 
pętįęiją^. Birutę yrą mųsų 

žįędą&, $ą j» 
o* sėme per

'Susižeidiipąs yra gana sun
kus, ir vaikutis turės ilgokai 
vargintis, iki galės tinkamai pa
sveikti, kąd lankyti mokyklą. 
Pasirodo, kaęį mėtymas banano 
žievių ant laiptų yxą paypjin 
gas dalykas.—VBA.

Vietoj piknikų bus 
balius

Jaunutį Alberti Ma 
lelo ištiko nelaimė

Naujoje valdyboje randasi, 
vardas, kuris buvo gan daug 
metų valdyboje, būtent P. Mil- 
lerio. Tai yra labai gerai, 
nes p. Milleris turi daug paty
rimų tame darbe ir, be abejo, 
jis pąsįtarnaus visame kame.

—Ten Buvęs.

B-lė Vanda Micevipiutė, kuri 
užaugo prie Birutės ir yrą jos 
pirmutinė moteriškė pirminin
kė, labai tinka tąi yiętąi. Lai
ke pertraukos jį kalba į Biru
tės narius, taip sąrant, right 
to the poįnt. Reikia tįkėtis, 
kad dėka jos iniciatyvos bus j- 
vykinta gražių patvarkymų 
chore. Visi ątydžiai klausosi 
savo pirmininkės.1

Baigiasi vasarą įr baigiasi 
visi vasaros linksmumai. Kad 
užbaigus smagiai tuos visus 
linksmumus, Chicagos Lietuvių 
Pirmyn ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų chorai rengia pąskutin 
išvažiavimą į Jefferson girias 
nedelioj, rugpiučio (September) 
15 d. Tai bus paskutinis cho
rų po lapais pasilinksminimas, 
nes atėjus žieminiam sezonui 
chorams reiks sunkiai dirbti, 
kad tinkamai surengus paren
gimus. Taigi minėti chorai ir 
kviečia visus savo rėmėjus pa
žįstamus ir draugus, taipgi ir 
visus Chicagos lietuvius atsilan
kyti j šį parengimą, kuriame 
seni ir jauni linksmai praleis 
laiką su muzika, su šokiais ir 
su dainomis. O Jefferson gi
rios, kaip jau lietuviams yra 
žinoma, atsižymi ne tik sąyo 
gražumu, bet ir gražia savo is
torija, kuri ilgai pasiliks lietu
vių mintyse. O chorų narįąį, 
taip seniai, taip ir jaunieji, yrą 
pasiryžę skleisti kulturinį ir 
dailės darbą .

Visus atsilankiusius maloniai 
priims. Taigi chorų nariai ir 
tikisi pasimatyti su dideliu 
skaičium savo rėmėjų ir pažįs- 
tarnų. g.

“Naujienose” tilpo aprašy
mas Lietuvių Tautiškos para
pijos, kuriame parodoma kiek 
parapija išdalijo pašalpos be
darbiams. Tas aprašymas bu
vo klaidingąs įr rųes seni Tau
tiškos parapijos nariai ir ko
mitetas norim tą klaidą pa
taisyti.

“Yyskupąs Carfpra pradėjo 
bedarbius Šelpti balandžio 5 
d. 1930 motais, o. kunigas Lin
kus jam padėjo. Kai tarp 
kun. Linkaus ir vyskupo Car- 
foro kilo nesusipratimas, tai 
vyskupas Carfora atsisakė 
darbą toliau vest ir paliko ku
nigui Linkui visą darbą.

“Per metus laiko šelpimas 
ėjo ir kunigas Įlinkus rinko 
aukas ir valgius bedarbiams. 
Po metų laiko, tai negavo dau
giau aukų, dąrbas sustojo. Pe
reitais metais kun. Linkus šel
pė tik sąyo gerus draugus”.

Tolinus “seni parąpijpnai ir 
Iconutetai” dar sako, kad be
darbiams buvę duodama tik 
po vieną kiaušinį į sąvaitę, o 
parapijos klebonijoj kiaušinių 
buvę net ir perdaug.

šiandie
radio programų solistė vęl bus 
panelė Florence Bąlsiųtė, ku
rios mąįonus balsas taip dau
geliui patinka.

Savo repertuarą
didinus keliomis
dainomis ir jas
pateiks šio vakaro programe.

Dalį Naujienų radio pro- 
gramo šiandien kaip įr vįsųp-, 
met užiifrs Gabalų šeimynos 
gyvenimas.
^Neužmirškite atsukti savo 
radio 9 vai. vak. į stotį WSBC.

Pereitą penktadienį vakare 
jaunutis* 7 metų amžiaus Ąl* 
bert Malelo, sunūs pp. Male- 
lų, kurie ųžląiko Electric Fix- 
tųręs biznį adresu 3336 So. 
Hąlstęd Si., netikėtai patąikė 
atsistoti ant banano žievės, pa
slydo ir puldamas ant laiptų 
nusilaužė kairiosios rankos kąu-

St. šią savaitę apvaikščiojo 
taip vadinamą “Manager’s 
Sąle”. Managerįs šios krautu
vės p-nas H. F. Petersen, ma
loniai duos doyaną kiekvienam 
kostumeriui, kuris praleis $2 
arba daugiau.

Pasinaudokite tais jų barge- 
nais. Jei praleisite daugiau 
negu $2, tai paminėkit, jpgei 
matėt jų skelbimą “Nąujįeno-

P. CONRAD | 
STUDIO 

420 W. 63rd St-j 

kiau įrengta.Nikodemas Radis 
biznierius Roselande. Jis atida
rė puikiai įrengtą laidotuvėms 
koplyčią ir raštinę adresu 42-44 
E. 108 St.; telefonas—Pullman 
1270. R

C. Dambrowsky, kaipo re
gistruotas balzamuotoj as, dirbs 

įstoję-
-—A. Narbutas.

JONAS KRASĄUSĘAS
Perslskyre su šiuo pasauliu 

rugsėjo 8 dieną, 11 valandą 
vakare 1935 m., sulaukės 48 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr, Sperągių parap. 
Stačiūnų kaimas.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Zofiją (po tėvais Vaič- 
kaitė) švogeri Pranęišku Vaič
kų, Liudvika Vaičkienę ir Ve
roniką ^Vaičkiene, Petrą Į? Ju- 
daug kitą giminiu Amprikoję, 
Lietuvoje 2 sęseris. Qnk ir svo- 
geri Jurgi Sapostus. l^ataliją 
ir švogeri Jurgi Bępiotųs ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas raudasi 
Masalskio koplyčioj. 3307 Li* 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį rugsėjo 12 dieną, 8 vai. ryto 

koplyčios i šy. durgio para- 
os bažnyčią? kurioje ątsibus 
lulingps pamaldos uą vėlio- 

ip sielą, o iš ten bus nulydė- 
įš i Šv. Kazimiero kapines. 
Vis; a. a. Jono Krasausko gi- 
įnęs, draugai ir pažystami 

kviečiami da-

« ir nepapnutų 
<i* ^cdbimų ae<> 

.. .............. ... .......... K. Canal 8500; ir 
jus gausite informacijg, jeigu tik

Komitetas* (Tabar . praneša, 
kad — - • T t

“tam pdčiąip tiksiu ręngįą- 
me balių rugsėjo 14 d. šešta
dienio vakare darbiniųlęų sve
tainėje 10413 Šp. Michigąn 
avė.”

O apie balių1 sako štaį ką:
“Bus geros muzikos Šo

kiams. Bus skanių gėrimu ir 
užkandžių. Kalbės T. Kučins
kas ir kun. M. X. Mockus”.

Jau šito baliaus negalės su
trukdyti nei lietus nei perkū
nijos. Rengimo komisija la
bai gražiai visus prašo, kac 
neatsisakytų pabaliavoti, ir 
kartu atlikti labą darbą.

Henrietta Lpavąr_
Tai šį. panelė Atlantic City 

gražuolių parodoj tapo išrink
tą kaįpp “Misa America 1935”. 
Ji yrą 
Henpettą Lea'ver. 
apie kąrjerą įpuviuoše.

Tautiškos parapijos 
nesusipratimai

į -v >• c.f. . '

Tauiškos parapijos devyni 
seni “parapijonai ir komite
tą!” prisiuntė ‘‘Naujienoms” 
pareiškimą apie tautiškos pa
rapijos reikalus, kuriame sa-

SVEIKATOS KLINIKA

’ 12.00 
t__ M5.00

*15.00 
__ *1.00

I PARK HOSPITAL 
S. Kedzie Avė.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Čhicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedah. Kaip hau- 

jas, tik $295.00
Buick late, 193(1, sędan, tik .... 110.0Q 
Fard, 1934, sedah. kaip nau

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

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

tik ..............    295.00
Eąsex, 1930, sedan. tik ............ 45.0p 
Chrysler. Cpupe, tik ........... . ....  35.00

lx. Adaug kitu aūtmobilių nuo' $25 
ir brarigėsniu. Kiekvienas karas 

90 dienu ir galit pasi- 
bandymo 7 dienas. Jusu 
nimšim i mainus. ‘ Li- 
ūzmokėsit mažais mė

nesiniai^ išmokėjimais. ' Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra Ogiausios Čhicagoje. Musu 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis įki 9 vai. vakaro,

G. M. Finance Corp.
2505 N. 4v«. ..

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
F MJFABSTO TVARKflJg

BOILE
BOIL

*> DUODAM PASKOLAS
JL ANT MORGICIŲ 
3MP Lengvesniu Mokesčiu
Ę W Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 

> L. Ins. Corp. Apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Iaž Mokam dividendą
tol: -U m u J ^as 6 mėnesiai. Pra-

eityje išmokėjom 4% 
lEDERALoAVINGS Q kurte moka mėiie- 
4fįOUPANirASSOCiATIO>į siuę —5%.

ęf ęmcAGO
2324 So. Leavįtt Strpet 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MAGKIEWICH, Prezidentas.

—
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Victor Bagdono su* 
nūs Albert pasveiko

GARSINKITėS 
NAUJIENOSE

id Piano Moving 
[alsted Street

gamta 
aplankyt

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture

3406 S
Phona Yards 8408

GROSERNĖ su gerais fikčeriais 
parsiduoda už labai dideli bargena. 
J. B. 8514 So. Emerald Avė.

nueina,j tai susitinka su 
<hll|ce- 

duobemis, sutrukusia že- 
Pavaikščiojusi keliolika 

publika atsižada to 
Taksų mo- 
gy ventoj ai

yra, 
avė. karai atsi- 

26th St. ir Blue

COTTAGE 5 kambariai ant 75x 
125 žemės furnace Šiluma; prieina
ma kąipa. Neatsišaukit nedėliok 

5712 S. Racine Avė.

STORAS RENDON kampinis, tin
ka bile kuriam bizniui. Gera vieta 
renda pigi. Raktas ant vietos.

4725 S. Halsted St.

RENDON 2, 3 ar 4 kambariai ap
šildomi ir garadžius, ženotiems ar 
pavieniams, gali ir savo rakandus 
turėti. 4913 S. Keeler Avė.

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

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow. 
furnace šiluma, 50 pėdu frontas, 2 
karu garažas.

7239 S. Western Avė.

4 KAMBARIŲ flatas rendon su 
maudyne. Renda tiktai $12.00. Rak
tas ant vietos.

4725 So. Halsted St.

Iš musų Juozo Žuko 
Lietuvos sportinin

kai galėsią 
pasimokint

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Įst. 15 metu. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
Icfti

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

NAŠLĖ moteris priversta paau
kauti arba išmainyti 5 kamb. muro 
bungalow Marquette Par. Taipgi 
bizniavę muro narna Southsaidėj, 
Kas pasiskubins, nesigailės. TeL 
Yards 0145. J. -U

Vyrai, Moterys 
Vaikai, imkitės 

darbo!

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

BEKERNĖ pardavimui, sena ištai
ga, randasi prie 63 St. Daromas ge
ras biznis. Dabartinis savininkas 
išbuvęs 10 metu, nori pasitraukti iš 
biznio. Hemlock 0548.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

iiiip■ni

peticiją. , J
, yyrai, moterys ir vaikai, pa 
sirašykite tos peticijas.

— Komitetas.

Plačiai žinomas biznierius, p 
John Grybas, kuris per eil^ 
metų užlaikė rodhauzę 
Tautiškų kapinių, dabar persi
kėle į Bridgeportų pastaviam 
apsigyvenimui.

Bridgeporte baigia įrengti 
taverrios biznį antrašu 3318 S. 
Halsted St. Sako, apie ateinan
tį šeštadienį jau bus galima 
gauti “Fox De Luxė 
Linkėtina p. Grybui pasisekimo 
Amerikos Kaune, Bridgeporte.

—VBA.

Skaitome mandagesnį 
atsiliepimą anie Žu
ką Lietuvos žiniose. į

Senai sergąs vargšas ligonis 
širdingai tariu ačiū tiems, 
kurie mane šelpė pirmiau ir 
dabar sunkiau susirgus. B. 
Warneckis nuvežė mane pas 
daktarų ir aukojo pinigų gy
duolėms nusipirkti. Už jo 
gailestingumų ir aukų tariu 
širdihgiausių ačiū.

Maloniai prašau visų lietu
vių brangių brolių ir sesučių 
tolesnės pagelbos.

J. Lapinskas
1526 So. 50th Ct.

Cicero, III.

Plačiai žinomas Bridgeporto 
muverio sūnūs Albertas, 8 me
tų amžiaus, jau pagryžo iš li
goninės pilnai pasveikęs ir ga
lės lankyti mokyklų. Pp. Bag
donai labai džiaugiasi sunaus 
pasveikimu. Dabar jie persi
kėlė gyventi' antrašu prie biz
nio ofiso antrašu 3406 So. Hal
sted St. Telefonas yra Yards 
3408.—VBA.

Šiluation Wanted 
Darbo Ieško

REIKALINGAS patyręs barberys 
arba išrenduosiu jam barbeme su 
fikčeriais. Atsišaukit greit. Prie
žastis — turiu du bizniu.

7132 S. Racine Avė.

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 

5746 So. Ashland Avė.

Marąuette Parko apielinkėj 
gyventojai daug metų turėjo 
____ : dėl nepataisymo Mar
ąuette Parko.

Keliolikų metų atgal parkų 
autoritetas nupirko didelį plo
tų žemės taksų mokėtojų pi
nigais ir pavadino jį Mar
ąuette Park. Parko varčias 
skamba gražiai, bet iki šiol jo
kio pataisymo ten nebuvo. 
Apielinkės gyventojai bandė 
siųst delegacijas pas South 
Park komisionierius, bet šie

Naujienose jau buvo pa
duotas pranešimas apie tai, 
kad musų tenisistas Juozas Žu
kas nugalėjo geriausius Lietu
vos tenisistus Jakutį ir Giedrį. 
Buvo taipgi paduota “Lietu-
vos Aido” recenzijų apie Žuko 
lošimų, kurioje» apie Žuko 
pergalę atsiliepiama lyg su pa
vydu ir neduodama jam to 
kredito, kurio jis užsipelno.

Bet štai atėjo “Lietuvos ži
nios” ir čia jau Žukas yra tiek 
įvertinamas, kiek jį reikia 
įvertinti.

Apie Žuko pasirodymų ir jo 
gabumų “Lietuvos žinios” pa
rašė sekamai:

“Pasaulio lietuvių kongreso 
proga iš Amerikos atvyko po-

dažniausi maloniai atsakė: 
“We”lLtake care of you”. Dėl
to šios apielinkės gyventojai 
daug nukentėjo. Libiausia 
moterys su vaikučiais. Vasa
rai atėjus, medžiai žydi, kve
piantis orjis masina 
vylioj a šeimynas 
parkų, bet kaip greitai šelmy 
hos 
lietuvišku “pudymu 
mis 
me.
minučių 
/vadinamo parko, 
kėtojai ir šiaip 
daug nukentėjo dėl tos prie
žasties.

South Park komisionieriai 
per metus ir metus taisė ir tai
so vadinamų Winettka, Evan- 
ston ir visus kitus kraštus, kur 
gyvena turtingi žmonės, bet 
Chicagos pietų ir vakarų kraš
tų suvis užmiršo. Užmiršo, 
kad jie irgi turi tokias pat 
teises ir tokiųę pat taksus, mo
ka, gal dar ir didesnius, šian
die mes matome, kad federalė 
valdžia paskyrė keturius bilio- 
nus ir aštounius šimtus milio- 
nų dolerių * (4,800,000,000) ir ji 
rūpinasi, kur ji galės suvartot 
tuos pinigus, bet Marąuette

REIKIA PATYRUSIŲ PARDAVI
NĖTOJŲ, Rali pasidaryti nuolatinių 
pažinčių ir pradžioj gali uždirbti 
nuo $60.00 iki $75.00 i savaite — 
komiso pagrindais — pardavinėti, 
APKALTI SIENĄS IR STOGUS 
DENGTI ir kitasT kontraktoriškas 
darbas perdirbimui namų. Karas 
geras padėjėjas darbe. Rimtai gal
vojanti vyrai nepraleiskite šios pro
gos. Tuojau atvažiuokit pasikal
bėti.

Salesmanager:
ELABORATED ROOFING CO. 

4417-19 Wentworth Avė.

Kai pueisit į bučernę ar ko
kių kitų krautuvę, tai pirmiau
sia klauskit, ar jie turi tas pe
ticija^ įy rašykitės ant jų. Nė- 
rą ^į'k^Io pįjiečiii arba 
pilųajnečiu,.. tik pasirašykite

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie abelno namu darbo — ir pada
boti 1^ metų kūdiki. 4603 North 
Hamlin Avė. Juniper 3986.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? " Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų 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 mokesčių
nėra, pomirtinės 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.

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais iv 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 ivyks rugsėjo 
11 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, kas esate pasilikę su 

! mokesčiais malonėkite užsimokėti. 
P. S. Lankytojai ligonių malonėkite 

į išduoti raportą ba busite bausti pa- 
Įgal istotatus. — Valdyba.

Parko gyventojų mintyje visai | 
neturi. Tokiu budu vietinės 
organizacijos ir pavieniai as
menys subruzdo, kad išreika- 
laut savo teisių. Pagamino 
peticijas, kad surinkt 50,000 
parašų ir parodyt valdžios at
stovams, jogei mąs reikalau- 
. ame savo teisių, kad ta taksų 
mokėtojų nupirkta žemė bu
tų kuo greičiausia pataisytu ir 
paversta į parkų.

Peteicijos yra dvi. Viena jų 
reikalauja, kad taisytų Mar
ąuette Parkų. Antra, kad 
Western avenue karai išsisuk
tų ant Archer avenue ir eitų 
tiesiog į miestų- Tai yra, kad 
taip darytį kas antras ar tre
čias gatvekaris. O kai iš mie
sto žmogus nori važiuot į 
Marąuette Parkų, kad jis galė
tų pasiunti tokį karų, kuris 
eina tiesiog į Western avenue. 
Toks pat reikalavimas 
kad ir Kėdzie 
suktų
Island ir eitų tiesiog į miestų. 
Taigi rodos, kad šis relkalavi 
mas yra teisingas ir naudin
gas visiems šitos apielinkės 
gyventojams.

Peticijų gali pasirašyti žmo
nės, kurie gyvena pradėjus 
nuo Archer avenue, visa va
karinė pusė, įskaitant ir Clea- 
ring . Gali užimti iki 111 gat
vės ir eiti iki Ashland ir 47. 
Visų šitų apielijrkę paliečia 
šitie parankamai, ir tik tada 
musų biznis pagerės ir taip- 
pat nejudinamas turtas. Ki
taip sakant, iki šiol mes ne
turime geros transportacijos.

šis darbas labiausia pri
klauso moterims. Jos tankiai 
su vaikučiais .važiuoja į mies
tų. Bet kai važiuoja Archer 
avenue, tai jokiu budu negali 
įlipt į karų, arba grįždamos 
namo iš miesto tų patį sutin-

PARSIDUODA tavern ir light 
lunch. Kampinis namas. Geras 
traffic. Tarp didelių dirbtuvių ir 
gelžkelio. Biznis geras.

1701 S. Canal St.

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

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

GOLDSTEIN,

galės šio to pasimokyti — svie
dinių įvairinimo, linksmo ir 
dželtenlmoniškumo ūpo ir t. t. 
Gaila, kad J. Žukas negalės 
šiuo atveju kiek ilgiau Lietu
voj pasilikti, o ypač dar kuo
met jis nori atvykimo progų 
išnaudoti ekskursijoms po. 
Žemaiti jų ir kiek atsidėti ge
resniam susipažinimui su Lie
tuva.“

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu, Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

rų gerų tenisistų J. Žukas ir 
Lukas ir buvo suruošta turny
ras Amerika — Lietuva, šio
se rungtynėse J. Žukas nuga
lėjo musų Čempionus Jakutį 
ir Giedrį, o Giedrys nugalėjo 
Lukų. Del Luko ligos ir stai
gaus išvažiavimo nebaigtas, 
turnyras, žinoma, pagal tai
sykles žaidėjui neatvykus į 
rungtynes punktai užskaitomi 
priešininkams ir formaliai iš
eitų Lietuvos laimėjimas, bet 
žiūrint kiek buvo žaista, tai 
du punktus gavo amerikiečiai, 
o mūsiškiai vienų.

Lukas geras dvejete, bet 
pavieniui dar gana silpnas ir 
neprilygsta musų geresniųjų 
tenisistų klasei. Kas kita J. 
Žukas. Jis pasiekė nors ir 
per didelę kovų gerų rezulta
tų. Ypač sunkiai jam buvo kentėt 
įkandamas Jakutis, kuris leng
vai galėjo laimėti. Giedrio 
sviediniai, tai stačiai J. Žuko 
“specialybė”, ‘čia jis lengvai 
žaisdamas nugalėjo. Atrodo, 
kad jaunam J; Žukui žaisti 
kietų žaidimų penkiuose se
tuose dar per anksti ir jis su 
Jakučiu bežaisdamas vos ko
jose išlaikė.

Bet ir iš jo musų žaidėjai

Real Estate For Sale
1 Namal-Žęnaė Pąrdayijnųi_____

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI lietuviškai-ameri
koniška valgykla. Geroj apielinkėj. 
Teisingiems žmonėms parduosime 
išmokėjimais, su mažu imokėjimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda šili
ma, karšta vandeni, langų apdraudė 
ir suras išvalo. Kampas Wentworth 
Avenue ir 78rd St., Vin. 7259. 
Mother’s Restaurant

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

19Q0 S. State St. CALumet 5269.

Business Service 
Pa*arparima8 . ..

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

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metF-

■1 < • .




