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Vėl žudo KAS VADOVAUS LOUISIANOS VALSTIJOJ PO LONGO MIRTIES?

Cov. O. K. Allen

SENATORIUS LONG
PALAIDOTAS

Du žmonės nušauti 
policijai puolus 

streikierius
Minneapolis policija nuožmiai 

puolė (streikuojančius gjble1 
žies liejiklos darbininkus

MINNEAPOLIS, Minn., rūgs. 
12. Minneapolis policija, kuri 
jau daugelį- sykių pasižymėjo 
nuožmiais puolimais streikie- 
rių, vėl dujų bombomis, šau
namais ginklais ir buožėmis 
puolė streikierių ir jų rėmėjų 
minią, du žmones vietoj užmuš- 
dama ir 30 žmonių tiek sun
kiai sužeisdama, kad juos te
ko gabenti j ligoninę, neskai
tant daugybės lengviau sužeis
tų ir pritroškintų nuodingomis 
dujomis.

Pasak policijos, 4,000 žmo
nių minia susirinko prie Flour 
City Ornamentai Works, ku
rios darbininkai streikuoja, rei 
kalaudami, vyriausia pripažini
mo unijos ir kolektyvių derybų 
su samdytojais.

Tuoj aus atvyko didžiausi btfr 
riai policijos su šešiais gink
luotais automobiliais, kurie pir
miausia puolė mipiąw. Juškui 
juos sekė kiti policsitai, §vai>. 
(lydami nuodingų dujų’bombas 
ir daužydami žmones butožč- 
mis, visą laiką krykštaudami: 
“Let ’em have it!”

Policijai mėtant dujų bom
bas, vėjas pasisukę, taip kad 
ir pačiai policijai teko para
gauti savo bombų. Tas 
malšino jos dūkimą.

Bet gatvėj gulėjo du 
ti žmonės ir 30 sunkiai
tų žmonių, neskaitant daugybės 
sumuštų buožėmis, kurie dar 
spėjo patys pabėgti nuo įdu- 
kusios policijos.

Nušauti yra Eugene Casper, 
18 m. ir Melvin Bjorklund, 21 
m. Pastarasis gryžo palydėjęs 
merginą iš bažnyčios ir krito 
pervertas policijos kulkos tik 
todėl, kad jam pasitaikė pra
eiti pro susirėmimo vietą.

Kova tęsėsi tris valandas iki 
policija išsklaidė minią. Dau
gelis policistų irgi nukentėjo.
Svarsto paskelbimą karą stovio

MINNEAPOLIS, Minn., rug. 
12. —Gubernatorius Floy4 B; 
Olson su milicijos štabu svars
to apie paskelbimą Minneapp- 
lis karo stovio, iš priežasties 
policijos nušovimo dviejų žmo
nių. Be to trys žmonės gal 
mirtinai liko sužeisti.

Gubernatorius ir pernai buvo 
paskelbęs čia karo stovį, kad 
sulaikyti policijos dūkimą lai
ke trokų draiverių streiko.

“Gelbėjimas žmonių gyvas
ties yra daug svarbesnis daly<- 
kas, negu gelbėjimas nuosavy
bės”, pareiškė gubernatorius. 
“Tik vienas yra tikras būdas 
sustabdyti sumišimus. Tai —
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j dar jfs nepaskelbė, 
erai prisius miliciją ir 
karo stovj.
ir policijos viršininkas 
feruoja ir tariasi kas

Prezidentas keičia 
viešųjų ir pašelpų 
darbų programą

Bus rupinamąsi suteikimu tik 
laikinų pašelpos darbų, kad 
3,500,000 bedarbių gautų 
darbą

HYDE PARK, Si. Y., rūgs. 
12.— Prezidentas Rooseveltas 
pasišaukęs visus savo patarė
jus, su jais keičia Savo milži
nišką $4,000,000,000 viešųjų 
darbų programą.

Pastaruoju laiku buvo kilę 
aštrus kivirčiai tarp vidaus reU 
kalų sekretoriaus Ickes ir šel
pimo Vadministraitc^iau^ Ho|p- 
kins. Ickes stojo už pastovius 
viešuosius darbus, o Hopkins 
tik už trumpalaikius šelpimo 
darbus. '

Išrodo, kad: Hopkins nusista
tymas laimi konferencijoj su 
prezidentu. ‘ ‘ ■

Paskatintas sparčiu mažėji
mu nedarbo, prezidentas irgi 
norėtų tik skubių ir trumpa
laikių pašelpos darbų, kurie ga
lėtų laikinai ir greitai suimti 
kuodidžiausj skaičių bedarbių 
——iki juos ilgainiui galės su
imti industrijos. Pastovus gi 
viešieji darbai, paprastai, labai 
ilgai užtrunka iki juos suor
ganizuojama.

Prezidentas nori greitų dar
bų, kad jie iki lapkričio 1 d. 
suimtų 8,500,000 bedarbių ir 
kad po tos dienos galima butų 
sustabdyti bedarbių šelpimą.

Japonai patys reika 
lavo, dabar nepa-

• tenkinti
PEIPING, rūgs. 12.— Japo

nai amžinai yra nepatenkinti 
padėtimi Chinijoj. Nepatenkin
ti jie yra visa Chinija, bet tiek 
pat yra nepatenkinti ir padė
timi jų pačių okupuotuose kraš
tuose.

Štai nesenai jie prisispyrę 
ultimatuimais reikalavo panai
kinti Chinijos tarybą okupuo
toje šiaurinėje Chinijoje, bet 
kada chiniečiai tą jų reikalavi
mą išpildė ir tarybą panaikino* 
tai vėl yra nepatenkinti, nes 
nebegali susivaldyti su chinie* 
čiais, kadangi neliko jokios 
augščiausios administratyvės į- 
stąigos.

Seymour Wei»» AHen Ellender Abe Shushjm

dabar valdys Louisianą, kada jos senatorius ir diktatorius Huey Long nebegyvena? Iš 
dėjosi prieš senatoriui mirsiant yra sprendžiama, kad štai kas gali atsitikti: gubernatorius 

O. K. Allen rezignuos, tada gubernatorium paliks vice-gubernatorius James Noe, o jis paskirs 
Alleną užimti senatoriaus vietą.' Artimiausi Longo draugai buvo Abe Shushan, milionierius, 
kurs seniįtt, finansavęs I^ongą, Allen Ellendėr, atstovų buto pirmininkas, kurs norėtų būt gu- 
bernatorium, ’Mr Seymour- Weiss, NeW • OrleansviČšbūČib š^ihinkaš.' skaitosi. Longo
diktatūros paveldėtojais. ' „ > x

Kas 
kas

to

teka 6:27, leidžiasi

LaidotuMės (^alyvavo 100,000 
žmonių. Palaidotas kapiteį- 
liaus aikštėj

TRAUKINYS UŽMU 
SĖ ROSELANDO

LIETUVĮ
CHICAGO. — Vakar vakare 

einant iš darbo Illinois Central 
Burtiside dirbtuvėse liko Illi
nois Central traukinio prie 101 
gatvės suvažinėtas ir užmuštas 
senas Roselando gyventojas, 
lietuvis Antanas Urbonas, 50 
m. amžiaus, gyvenęs 10035 
Perry Avė.

Holandija, Belgija ir 
Skandinavija re

mia taika

Gėrimas degtinės 
padidėjo

' i ,, ‘ - < ■ * ■ • ■ - • ' .

WASHINGįTON, r. 12. —Su
rinktos žinios rodo, kad šie- 
met žmonės geria daug daugiau 
tegalės degtinės, negu buvo iš
gerta 1924 m

Per pirmus Šių metų 7 mėn. 
buvo pagaminta 57,000,000 ga
lionų degtinės ir 25,700,000 
alaus.

Streikuoja laivų ra- 
dio operatoriai

Remia Anglijos užimtąją pozi
ciją ir tautų sąjungos statutą

GENEVA, rūgs. 12. — Gru
pė Europos Stipriausių mažųjų 
valstybių nedvęjotinai pasisakė 
tautų sąjungos susirinkime už 
panaudojimą jėgos apsaugoji
mu ikitų valstybių žemių ir ne
leidimui vienai valstybei pasi
grobti kitą.

Holandijos, Belgijos ir Šve
dijos atstovai prižadėjo savo 
valstybių paramą išlaikymui 
tautų sąjungos statuto, tuo pa
remdami Anglijos nusistatymą, 
pareikšta vakar jos užsienio 
reikalų ministerio Hoare.

Manoma, kad Švedijos atsto
vas kalbėjo bendrai visų Skan
dinavijos šalių—Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos—vardu, nes 
jos visos trys neseniai laike 
savo suvažiavimą ir sutarė 
bendrai veikti tautų sąjungos 
susirinkime. Eina gandų, kad 
Skandinavijos šalys yra nutve
rusios pasitraukti iš tautų są
jungos, jei toji nepajėgs su
stabdyti Italijos ir Abisinijos 
karo.

Daug priduodama reikšmės ir 
Belgijos pareiškimui, kad ji eis 
iki rybų bendroj atsakomybėj 
kaip tautų sąjungos nario, dar 
ir delei to, kad Belgija yra 
Franci jos talkininkė.

Po to ir Franci jos premje
ras Lavai nuginčijo laikraštinin
kams žinias apie jo pareiški
mą, kad Francija niekad nesu
tiksianti paskelbti Italijai sank
cijas. v 4 V: J

c

NEW YORK, rūgs. 12. — 
11 laivų radio operatorių su
streikavo. Streikas ketina 
persimesti ant visų neorgani
zuotų laivų visuose uostuose. 
' Streikieriai kviečia ir kitų 
laivų darbininkus nedirbti kar
tu su streiklaužiais.

Anglija siunčia dau
giau kariuomenės j 

Viduržemio jurą
Trys batalionai siunčiami j Mal 

ta salą, sustiprinti vietih 
garnizoną

Nušovę aktorę
D0WNINGT0N, Pa., rūgs. 

12. —Graži muzikalių komedi
jų aktore ir dainininkė Evelyn 
Hoey rasta nušauta miegamą- 
jame kambaryje aliejaus mag
nato Henry H. Rogers ūkyje. 
Kambaryje rasti du revolve
riai ir šautuvas.

Nors 'ir nužiūrima, kad ji pa
ti nusišovė, tečiaus vistiek li
ko suimti Rogers ir jo drau-' 
gas Kelly iŠ New Yorko, kurie 
buvo tiek girti, kad nieko aiš
kaus negalėjo pasakyti. Jie 
sakosi susibarę su ta aktore ii 
ji viena nuėjusi gulti. Neuž
ilgo pasigirdęs šūvis ir jie ra
dę ją negyvu. Vienas daktaras 
atsisakė važiuoti, nes Rogers 
namas turi blogą reputaciją.

DETROIT, Mich., r. nl2.fr — 
Palyginu^ su pereitais mėtais, 
automobilių produkcija Šiemet 
padidėjo 24 -nuoš.

Nupigino gasoliną

BATON. ROUGE, La., rūgs. 
12.— šiandie tapo palaidotas 
nušautasis senatorius Huey 
Pierce Long, 42 m!, kurį prieš 
kelias dienas peršovė kapito- 
liaus rūmuose Dr. Weiss, kuris 
irgi liko nušautas vietoj šen. 
Long sargybos^

Palaidotas senatorius Long 
liko valstijos kapitoliaus gra
žioje aikštėje, netoli puikių ka
pitoliaus rūmų, kuriuos jis pa
state būdamas valstijos guber
natorium.

Laidotuvėse dalyvavo apie 
100,000 žmonių, kurie išklausė 
trumpų kalbų, kuriose senato
rius Long buvo išaukštinamas 
kaipo kankinys. Visur buvo 
keliamas jo obalsis “Kiekvief! 
nas žmogus yra karalius”, ku
riuo jis užkariavo visą valsti
ją-

Šen. Long sekretorius Chrią- 
tenberry nepaliauja tvirtinęs, 
kad šen. Long liko nužudytas 
plasėkoje jo priešininkų suo
kalbio. Apie tą suokalbį ži
nojęs ir pats šen. Long ir tą 
buvo iškėlęs aikštėn senate. 
Jis buvo padarytas viename ho- ___ __ _
tėlyje, kur suokalbininkai ta-Įgaua populiarus dalykas. Bet 
rėsi šen. Long nužudyti. Vie- dabar staiga jie pajuto, kad tas 
nas nežinomas suokalbininkas Į karag yra daug pavojingesnis, 
išsitaręs, kad “užteks . viepę Lka^jg gan jjšaukti naujus 
žmogausį’ vieno '^revolverio ir ItaMjai kartai
vienos kulkos . v . r •< , <

Christehberry irgi susilaukęs 
prigrumojimo telefonu susi
laukti šen. Long likimo, nes 
jis “perdaug žinąs”.

LONDONAS, rūgs. 12. —Iš 
tikrų šaltinių patirta, kad An
glija siunčia dar daugiau ka
riuomenės, sustiprinti garni
zoną Maltoje; strateginiame 
Anglijos punkte Viduržemio j ūd
roje. •

Viduržemio laivynas irgi li
ko sustiprintas ir labiau su
koncentruotas palei Suezo ka
nalą. .'7* '

Pati Malta sala yra sparčiai 
stiprinama, o jos gyventojai 
mokinami kaip elgtis ištikus 
oro atakoms.

/ \ ■ ,, ■ 1į į ’ * r . t

Dabar Angljia į Maltą siun
čia dar tris batalionus kariuo
menės.

Visas tas Anglijos karinis 
pasiruošimas yra daromaš* dė
lei gręsiančio Italijos ir Abisi
nijos karo.

CHICAGO. —Pradedant nuo 
vakar dięnos gąsolino kaina 
Chicagoje liko nupiginta po lį/g 
c ant gąliono. z

BREST, Francijoj, ri 12. — 
Karo laivyno teismas nuteisė 
Lydia Oswald 9 mėnesiams ka- 
lėjinįan už šnipinėjimą Vokie
tijos naudai. Negelbėjo ir jos 
tvirtinimas, kad meilė prie 
Frakcijos karininko išgelbėjo 
ją .nuo darymo.

Italai susirūpinę dėl 
gręsiančio karo 

su Anglija

Smarkios kautynės
Meksikos parlamen

te; 1 nušautas
Ginčuose dėl tvarkos įvyko 

smarkus persišaudymas, ku
riame vienas atstovas liko 
nušautas, o kitas sunkiai su
žeistas

Šis kongresas dirbo
WASHINGTON, rūgs. 12.- 

Pirmame posėdyje dabartinis 
74-tas kongresas priėmė viso 
840 bilių į 8 mėnesius. Tai yra 
rekordinis skaičius. Bet buvo 
įnešta viso 13,000 bilių. Be 
to prezidentas vetavo ar nu
marino 63 bilius.

Kalbų posėdyje irgi buvo ne
paprastai daug. Jos Kongre
siniame Rekorde užima 15,204 
puslapius. O vieno puslapio 
atspausdinimas kaštuoja val

Italijos žmonės pradeda numa
tyti, kad karas su Abisini
ja veda prie karo su Anglija 
ir jie to pradeda bijotis

PerRYMAS, rūgs. 12. 
visą Italiją perėjo staigus di
delis susirūpinimas. Tai grę
siantis karas su Anglija.

Italai triukšmingai šukavo 
Mussolini, kada tasis laike ka
ringas kalbas apie nugalėjimą 
Abisinijos.

Abisinijos karas jiems buvo 
ir nebaisus ir Italijoje buvo

MEXICO CITY, rūgs. 12., — 
Pereitą naktį atstovų butui j 
svarstant taiskyles įvyko labaįj 
aitrus ginčai, laike kurių urnai 
pasipylė šūviai ir vienas at
stovas krito negyvas, kitas 
sunkiai sužeistas, o trys leng
viau sužeisti.

Nušautas yra atstovas Va- 
ladez iš Palisco, buvęs tos vals
tijos švietimo ministeris. Jis 
nedalyvavo debatuose ir prasi
dėjus šaudymui bandė* bėgti 
lauk. ’ ’ .

Atstovas Mendez iš 
acan liko gal mirtinai 
tas.

Išviso, buvo paleisti 
viai. Bei nė vienas
sakosi nevartojęs ginklo.

Įtariamas kokis tai nežinomas 
armijos pulkininkas ir kiti 
gangsteriai, kurie šaudę iŠ ga1 
lerijos.

Už poros valandų vėl kilo 
triukšmas, kai kairieji studen
tai užėmė universiteto rumus, 
teisindamies, kad jie gina uni
versiteto autonomiją, kurią pa
statė pavojun dabartinė tary
bą.

Micho- 
sužeis-

’.S 
gali tekti kariauti ir su Ang
lija.

Italai to nenori ir pradeda at
sipeikėti, jų karinis ūpas pra
deda atslūgti.

Tečiaus Mussolini to nepaiso 
ir tęsia savo karinius pasiruo
šimus Afrikoj. Kasdien iš Ita
lijos išplaukia laivai su tūks
tančiais siunčiamų j Afriką ka
reivių. Kiti gi vienas už kito 
veža karo reikmenis. Nuolatos 
šaukiama prie ginklo vis dau 
giau atsargos kareivių, taif 
kad Italija dabar yra pašau
kusi prie ginklo jau milioną ka
reivių, kurių dalis liko išga
benta į Afriką, o kiti laikomi 
pačioje Italijoje, visokiems ga
limiems įvykiams.

Stato bažnyčią
- Už 7 klm. nuo 
Tauragės plento,

10 klmtr. nepravažiavus Kel
mės, Palandriuose, savo lėšo
mis ir savo žemėje buvęs ame 
rikietis kun. Abrozaitis stato 
bažnyčią. Prie statybos darbų 
dirba 25 darbininkai. Statybos 
darbai užsitęsią iki rudens.

25 šu- 
atstovų

SAN DIEGO, Cal., r. 12. — 
Manoma, kad Įeit. Denison

džiai $53 ar $54. Taigi tų kalr Leach, 33 m., yra žuvęs jo vai- 
bų atspausdinimas 
apie $800,000.

kaštuos ruojamam karo lėktuvui nukri
tus jūron.

KELMĖ.
Šiaulių —

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Kaip iš Athenų pranešama, 
Graikija veikiausia spalio 27 d. 
balsuos dėl atsteigimo mo
narchijos.

NEW YORK, r. 12. —Be- . 
rodydamas savo mažesniems 
broliukams kaip žmonės yra 
kariami, netyčiomis pasikorė 
John Zarcone, 12 m.

FORT PIERE, S. D., r. 12. 
—Vietos biznio distrikte ‘siau
čia smarkus gaisras, kuris su
naikino jau kelias sankrovas. 
Ugniagesiams teko gelbėti dau- 
gelį žmonių.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
12.-—Laura Ingalls išskridoį 
New Yorką, bandydamas su
mušti Amelia Earhart trhns- 
kontinentalį 17 vai. rekordą.

3KB
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dalybą ir partijos Vadovybę, 
bet nėra tokio suskilimo, koks 
yra pas republikorius.
Demokratai turi sudarę "tau

tų lygos" tikietą.
DemokrataL yra . daug gud

resni politikieriai, negu repu
blikonai. Jie savo tikiete turi 

unijų atstovą 
John J. Kan^ų kauntes komi- 
sionierius pastatę, darbinin
kų unijų porą atstovų į Pitts
burgho miesto tarybą. Ir ųuo 
tautinių grupių turi pastatę į 
žymesnes vietas,( kaip tai huo 
žydų-Leonard jS. Levin į Pro- 
thonary urėdą, nuo, slavų ir 
lietuvių John ,P-< Ladesic į Re
corder of Deeds, nuo italų 
Charles F, Papale į Clerk of 
Courts urėdą, .

Republikonai, norėdami iš
gąsdinti amerikonus, skelbia 
per laikraščius, kad demo
kratų tikiėtas tai “tautų ly
gos” tikietas. Mat, jie mano, 
kad'da rasis tokių ameriko
nų,, kurie pabijos to “tautų ly
gos”. tikieto. , ,

Lietuvių politinis nusista
tymas.

Kiek tenka patirti iš lietu
viškų parengimų ir lietuvių 
nusistatymė, tai didelė did
žiuma Pittsburgho lietuvių 
yra su demokratais. Lietuviai 
eina su demokratais ne dėl ko 
kito, kaip tik dėl to, kad de- 
Aiokratai stoja už tokį progra-< 
mą, kuris geriau atitinka dar
bo žmonėms. Nors randasi ir 
tokių lietuvių, kuriems nepa
tinka demokrStiį Statomi kan
didatai ir jie priešinasi Roo
sevelto naujai dalybai, pamėg
džiodami Cha&bėr of Com- 
merce ir kitas? didžiųjų biz- 

bijo pasisakytu viešai, už ko
kius kandidatus jie stoja.

Didžiuma lįetuvių turbūt 
balsuos už visą deirttokratų ti
kietą, išskiriant augščinusio 
teisino teisėją, lietuviai savo 
balsus turbut .atidups už tei
sėją M. A. Musmanno, kuris 
yra įdorsuotaš [ darbininkų Uj 
nijų ir yra nuoširdus netik lie
tuvių, bet ir visų ateivių 
draugas.

Valstijos am&čiausiain teis-

CT A Įr|% afnia i( Laikraščiai liovėsi rašę ir nuo j ant.
Ou Ikp* □VVju } publika pradėjo pamiršti šį į- nuoja liet 

darba auksinio kon 
4^

kurso vajaus

. galės 
kitoms

3 ga

vykį. Jau buvo manoma, kad 
ta žmoguždystė pasiliks ne iš
aiškinta. Tik pirm savaitės 
laiko vėl laikraščiai pranešė, 
kad Westwood ir jo konštebe- 
lis Drexler yra uždaryti kalė
jime. Detektyvai suradę liudi
ninkų, kurie matę kaip West- 
wood, nušovęs savo moterį, 
bėgęs iš savo namų. Tos mer
gos, katros buvo rodhauzėje 
su Westwoodu ir jo konštebe- 
liu, irgi prisipažino, kad apie 
tų laiką, kai Westwoodienė 
buvo nušauta, pats Westwood 
buvo išvažiavęs kur ten iš 
roadhauzės.

Liudininkai, katrie liudijo, 
jogei jie matę Westwoodą bė
gant iš namų, sakėsi, kad jie

Vienam būryj dai
nuoja lietuviai, kitam slavai, 
dar kitam rusaų ir taip toliau; 
girdėjosi visokių melodijų. 
Lenkų publikos kaip ir ^tebu
vo. Nors lenkai ir dalyvauja 
toje “tautų lygoj“,’ bet lenkai 
yra labai “panaberniškas pa
rodas” ir nemėgsta dalyvauti 
tenai, kur reikia visiems būti 
lygiais.

Ypatingai lenkai nėra pa
tenkinti tuo, kad ta “tautų ly
ga” savo parengimus 
lietuviškose svetainėse 
tuviškose ukėse.

darbininkų reikalus. Ra; jei 
legislAtura priima naudingą 
jstatymą darbininkams, tai 
kapitalistai bėga į augščiau
sią, teisutį, kad panaikinus tą 
įstatymą.

Konstitucijos pataisymo rei
kalu lietuviai turėtų balsuoti 
už. — Politikas.

Lietuvių ir slavų bal 
suotojų lygų kandi 

datas

kad ateivių kilmės žmonės lo
šia žymią rolę politikoj. ‘

John P. Ladesic yra slavų 
kilmes kroatas (Croatiah), 
gymęs ir augęs Etna, Pa. Jis 
yra šalininkas prezidento Ro
osevelto naujosios dalybos.

Kitais rinkimais gal koks 
lietuvis įus statomas į kokią 
augštą valdišką vietą, tai sla
vų kilmės žmonės parems 
mus. —Reporteris.

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

2499 West Madison Street 
VaL 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

- TeL Seetey 7339 .
Namų telefonas Brunsvick 0597

»

k
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darbininkų

rengia 
ir lie-

N. S. PITTSBURGH, PA. — 
Rugsėjo 8 d. SLA. 86 kp. mė
nesiniam savo susirinkime 
vienbalsiai nutarė jau iš anks
to re.gtis nrie SLA. paskelbiu 
Auksinio Konkurso Vajaus, 
kuris prasideda su spalio 1 
diena. Netik nutarė stoti į va
jaus darbą, bet padarė ir pra
ktiškų* žingsnių, kurie 
būti geru pavyzdžiu ir 
SLA. kuopoms.

Tuoj vietoj išrinko
blausius savo organizatorius, 
kurie ir praeity jau yra pasi
žymėję gavime naujų narių, pradžioje bijoję liudyti. Bijo- 
turi pakankamai praktiško 
patyrimo kaipo organizato
riai. Jie yra Antanas Janule- 
vičius, Vaclovas Sadauskas ir 
Marijona Šimkienė.

O kad organizatoriams ge
riau sektųsi gauti kuo dau
giausia narių į 86 kp., tai kuo
pa nutarė, kad laike Auksi
nio Konkurso Vajaus nariai 
bus priimami tik už pusę įsto
jimo. Reiškia, bus didelis pa
lengvinimas norintiems įstoti 
į SLA. Mat, dabartiniu laiku 
vis da ne pergeriausiai dir
bama, ir pas žmones pinigų 
ne perdaugiausiai randasi.

Tai numažinimas įstojimo 
mokesčių bus paskatinimas 
North Sidės lietuviams, stoti į 
Susivienijimą. O nauji skyriai 
ir nauji patvarkymai, ką na
riai bus priimami į SLA. su
augusių skyrių nuo 16 metų 
amžiaus, duoda nepaprastų 
progų musų organizatoriams.

Linkiu 86’ kp. Auksinio Va?: 
"jaus organizatoriams*’ geriau
sio pasisekimo. Kitos SLA. 
kuopos turėtų imti pavyzdį iš 
86 kp. r — -S’. Bakanas.

Lietuvoj pasimirė 
senas South sidietis

Taikos teis. West 
wood ir jo konštebe 
lis Drexler kaltina 

mi dėl nušovimo
Westwoodienės

McKEES ROCKS, PA, — 
Rugsėjo 10 d. koronerio džiu- 
rė, išklausius eilę liudytojų, 
detektyvų ir policijos viršinin
ko žmogžudystės tyrinėjimo 
raportus, tafrpusavy pasitarus 
tik apie 30 minutų, apkaltino 
taikos teisėją Weswoodą ir 
jo konstebelį Drexlerį žmog
žudyste, dėl nušovimo West- 
woodienės.

Taikos teisėjo Westwoodo 
žmona Martha liepos 10 d. na
kties metu mieganti .lovoj bu
vo nušauta. O tuo patim lai
ku Westwood su savo konšte- 
beliu ir su pora mergų buk 
buvę rodauzej, šokę ir gėrę. 
Pradžioje dėl šios žmogžudys
tės buvo visokių spėliojimų. 
Pats Westwoodas gynėsi, kad 
jis nieko nežinąs, ir savo ne
kaltumui įrodyti turėjo liudi
ninkus..

Kauntes detektyvas Walter 
Monaghan ir McKees Rocko 
policijos viršininkas Mike 
Matsey per dienas ir naktis 
dirbo, kad suradus žmogžudį. 
Pittsburgho dienraščiai rašė 
visokias sensacijas apie žmog
žudystę, dažnai didžiausiomis 
raidėmis pirmam puslapy. 
Daugiausia buvo laikomasi te
orijos, kad koks gengsteris 
turėjo būti pasamdytas nužu
dyti Westwoodienę. Buvo 
gaudomi visokie įtartini žmo
nės. Bet nė prieš vidhą iš aręš-

ję, kad ir jiems neatsitiktų 
taip, kaip Westwoodienei. 
Vienas liudininkas, Jurgis Ma- 
tuzas, kuris gyveno antroj 
gatvės pusėj nuo Westwood 
namų, detektyvams buvo pa
sakęs ir padaręs afideivitą, 
kad jisai matė kaip West* 
Wbod nušovęs savo moterį, bė- 
go iš namų. Bet keletą dienų 
po suėmimo Westwoodo jis 
buvo užmuštas dirbtuvėj tos 
mašinos, prie kurios Matuzas 
buvo išdirbęs per 15 metų.

Šio liudininko žuvimas irgi 
sujudino visą Pittsburghą. 
Ba tai atrodė taipgį misteriš
ka mirtis, nors valdiškuose re
korduose ji buvo pažymėta 
kaipo nelaimingas atsitikimas. 
Tačiau niekas iš dirbtuvės 
darbininkų nematė, kaip tas 
nelaimingas atsitikimas įvy
ko. Tik darbininkai pamatė, 
kad Matuzas toje mašinoje 
yra sutriuškintas. Spėliojama, 
kad gal koks pasamdytas geft- 
gsteris,. prisįtdikįfr ^riė^Matti- 
zo, įstūmė jį į iriaŠihą, idant 
jis negalėtų liudyti.

Taikos teisėjas Westwood 
yra republikonų partijos ly
deris ir per daugelį metų bu
vo pilnas šeimininkas netik 
McKees Rocks, bet ir visame 
Stow township.

Westwoodui pradėjo nesise
kti jau keli metai. Jis yra nu-, 
teistas į kalėjimą dėl balsavi
mo suktybių, bet yra apelia
vęs į Valstijos augščiausią tei
smą, tai da nesėdėjo kalėji
me. Buvo kaltinamas fabrika- 
vimu teismo rekordų, kad iš
gavus pinigų iš kauntes už tas 
bylas, kurių jis nėra teisęs. 
Jam vis pasisekė apsiginti.

Tačiau, kiek jis bus laimin
gas išsisukti iš dabartinės sa
vo bėdos, tai netolima ateitis 
parodys. — Korespondentas.

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
šiomis diehomis Boleslavas 
Valaitis, 400 Arambela st., ga
vo liūdną žinią iš Lietuvos, 
Dugių kaimo, Ariogalos valšč.^ 
kad rugpiučio 20 d. pasimirė 
jo tėvas Juozas Valaitis. Juo
zapas .Valaitis daugelį metų 
gyveno S. S. daly ir vietiniam 
lietuviam buvo gerai žinomas. 
Tik pirm pasaulinio karo jis 
išvažiavo į Lietuvą. —X.

' Iš politikos lauko

“Tautų Lygos” pik
nikas buvo sekmin-

rugsėjo 8 
buvo su* 
ir Sląvų

p
an° 
ounce ""

A-LDavidonis, M.D.
4910 S. Michigah Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
................................ ......... .................jį..... ... t.. ftiĮfe....

Dr. V. A. Šimkus,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaL, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3348 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

TeL Office Wentworth 6330
Rez. H/de Park 3895 *

Dr. Sušauna Slakis

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus setedomis ir subatomis.'

MtT W€AGHT

Phone Boulevard 7042 .

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Praeitoj nedėlioj, 
d., Lietuvių Ukėje 
rengtas Lietuvių 
Balstuotojų Lygų Centraįinės 
Tarybos bendras piknikas.

Diena pasitaikė graži ir 
publikos buvo privažiavę la
bai daug. Nuotaika buvo ge
ra ir draugiška. Gal kaip kie
no ir perdraugiška. Buvo pri
važiavę daug ir politikierių, 
kurie tai tikrai pasižymėjo 
draugiškumu, su visais sveiki
nosi, dalino savo korčiukes, 
visokius apgarsinimus ir vis 
prašinėjo, kad nepamirštu- 
mėm jų rinkinių dienoj..

Bet po rinkimų, katrie lai
mės rinkimus, tai nebus taip 
draugiški, kaip kad dabar yra. 
Tada jie neis musų ieškoti, 
bet mes turėsimę nueiti jų 
paieškoti, jei mums ko reiks 

tuotų, nors ir su kriminaliais iš j^« ...
rekordais, negalėjo surasti jo- * Pradedant temti, kai jau 
kių įrodymų, kad butų gaK* piknikieriai pradėjo jaustis 
ma juos apkaltinti. geram upė, teko girdėti dai-

Politinės rinkimų kampani- 1 
jos eina prie užbaigos. Rugsė
jo 17 d. netik Pittsburghe bei 
Allegheny Gounty, bet visoj J 
Penu, valstijoj piliečiai eis į 
balsavimo vietas ir pasisakys 
ko jie nori ir ko nenori.

Pittsburgho miesto piliečiai 
turės pasirinkti — nuomiiiubti 
4 konsilmanus (tarybos na* 
rius), miesto kontrolierių, jau 
nekalbant apie jnūže^ilius ųr^f 
dus, kaip lai konstebelius, ai? 
dermanus ir kitus.

Visoj Allegheny County į 
stambesnius valdiškas vietas 
turės nuominuoti porą kbmL 
sijonierių, Prothonotary, Re- 
gister of Wills, Recorder of 
Deeds, kauntes kasierių, kon
trolierių, of Courts, District 
Attornėy, porą direktorių bie- 
jdnujų namams ir eilę teisėjų.

Visoj Penii. valstijoj pilie
čiai turės pasisakyti visuotinu 
balsavimu dėl valstijos kons
titucijos taisymo konvencijos 
šaukimo, nominuoti porą tei
sėjų į augščiausią valstijos tei
smą ir vieną į Superior teis
mą.

Rinkimų kampanijoj žy
miausią rolę lošė demokratai 
ir republikonai. Demokratų 
partijoj yra daugiau susispie
tusio liberališko elemento, re
publikonų partijoj atžagarei- 
viškas elementas. Darbininkų 
unijos ir gi yra su demokra^ 
tais. Mat, demokratai turi Ii- 
berališkesnę programą ir sto
ja už prezidento Roosevelto 
naująją dalybą, kaip tai se
natvės ir bedarbės apdraudą, 
socialio saugumo aktą ir už 
kitus dalykus, kurių daugu
ma žmonių reikalauja? 4

Republikonai jokio aiškaus 
programo nefliri. Nors jie sa
kosi, kad ir jie yra darbo 
žmonių draugai, bet jų darbai' 
legislaturoje geriausia paro? 
de, kokie jie yra darbo žmo
nių “draugai.” Pas republiko- 
nus nėra nė vienybės. Jie yra 
suskilę net į tris dalis. Nors 
pas demokratus irgi randasi 
tokių demokratų, kurie kovo
ja prieš prezidento1 naująją

John P. Ladesic 
. jis yra statomas demokratų 
tikietii į Recorder of Deeds of; 
Allegheiįy County.

Lietuvių ir Slavų Balsuoto
jų Lygų Centraįinės Tarybos 
susirinkime, laikytame liepos 
21 d. slavokų svetainėje dide
le didžiuma balsų jisai buvo 
indorsuotas viršminėtam urė
dui. Demokratų partija suti
ko Balsuotojų Lygų Centrali- 
nės Tarybos parinktą kandi
datą padėti ant savo tikieto 
ir duoti jam pilną parąmą,

Miesto ofisas—127 JN. Dearborn St, 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

TeL Boulevard 1310. •
Ketvirtadieniais t < ir Sekmadieniais—

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios

skaityto-' 
prašomi 

eiti i tas 
skelbiasi

IKSC.

4 

---------------------_LL j---?
KŲŠEĮtES '

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—-3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1310. •

me, jei teisėjas Musmanno

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemloek 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
diiodu massage 
eleetrie t re at
meni ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

rių Direktoriai

BLUERIBBON 
MALT

ADVOKATAI

cinais y ir oeninuu 
pagal sutarties. ,

Telephone! Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
’ - ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

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

Res. 1227 So. 50 AveM Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Dr. Strikofis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

arti Western Avė. Hemloek 7828

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
: 2519 West 43rd St

kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki Iv.p 
Tel LAFAYETTE 3061.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 do pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8482

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos f 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIŠ ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 42 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

AKIU SPECIALISTU
DR. G. SERNER 

. LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

__  Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki,...T_____________________  _ „J 8

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

TeL Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. HA.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, raoterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TėL Caha! 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. I . ■ OFISAS
464knXAs“ttr'a’‘- 4729 So. Ashland Avė.

Z Tel. Boulevard 6487

Dr. Charles Segal
OFISAS

UETUVIAl
Gydytojai ir Derttistai

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

i 756 West 35th St.
I Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo l-3.nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti.
* ’ ‘ įr r*

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedel. pagal sutarti 
Ęez. 6631 So.i/ Calįfornia Avenue 

1 Telefonas Republic 7868

2-ros lubos • 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: < «
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų

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

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 Se. Halsted-St.
. arti Slst Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė-

1 liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.
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A. Mažukelis, Brooklyn, N.'kos ir dramos draugija Chi
Y. cagoje, o gal ir visoj Ameri Oak Leaf Tavern

rengėjai ir užprašo
Rugsėjo 14

Dabar ligonė jau go-
Nor

Garsmkites “N-nose

NortĮi Side

na

bendro

Rašo Nora

IŠKILMINGAS

SUBATOJ, RUGSEJO-SEPT. 14,1935

Gerkit ir Reikalaukit

vau

man PASTABA

PIRK NUO

NATHAN
KANTER

and 
turi

Lietuviškos
Degtinis

Mes pardavinesime rinktinius moterų, 
vyrų ir vaikų rubus bargenų kainom!

Visose AliuSse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

kad 
man

M. Jurkūnas, Newark, N. J
N. Kučinskaitė, Stony Bro- 

ok, L. I. N. Y.
A. Lapienė, Stony Brook,....

Ekonomizuokite!
MAISTO IŠLAIDOMS

Shimanskienė 
sveiksta

išduoti, kol aš pats jam antrų 
dokumentų nepristatysiu, kad 
aš teisės pirmame dokumen
te įrodytos jau be šio doku
mento turiu...

—Ak, trauk jį devyni! Jei 
aš be dokumento teisės* turiu, 
tai kam Šis dokumentas ?...Bet

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

Tarp Chicagos
Lietuvių

CASH kiekvienų savaite ir DYKAI 
Dovanos. Dabokite mušu cirkuliorus. 
ateinančiai savaitei dėl pilnu detalių.

5241 W. Lake St. ir yra “Nau
jienų” skaitytojai. P-nių Shi- 
manskienę ištiko nelaimė. Ji 
sulaužė rankos kaulų. Kada 
jau baigė gyti ranka, tai turė
jo eiti | ligoninę operacijai. 
Operacija ant Tumor pilnai pa
sisekusi
rai jaučiasi, tik dar silpna. Ke
letą dienų atgal ji jau apleido 
ligoninę.

Shimanskai gyvena adresu

šeštadienį, rugsėjo 14 d.j 
Northsidėje bus svarbi dienai 
nes tų dienų bus atidarymas 
naujos Morning Star Klubo 
buveinės. Kliubas randasi 
virš Michiulienės ulines. Tai 
bus linksmas northsidiečių su
sirinkimas, kurio jau seniai 
Jaukta.

Morning Star Klubas yra 
northsidiečių pažangi organiza
cija, kuri visados rėmė visokį 
pažangų ir kulturinį lietuvių 
judėjimų, taipgi susideda iš 
draugingų narių. ,

Morning Star Kilubas turi ii 
bėsbolo jauktų, kuris daug kar-

Be abejonės, visi ' lietuviai 
žino, kad— 1

BIRUTĖ yra seniausia muzi-

CONTINENTAL COAL and COKE CO 
Wholesale and Retai!

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

S. Vitaįtis, “Tėvynės” re
daktorius, N. Y. City/ .

J. Zamulevičius, su žmona, 
Pittsburgh, Pa.

J. Zurlis, Buffalo, N. Y.
Visi patenkinti kelione. Ju

ra buvo rami tik kada per
plaukė per tų vietų kur buvo 
praeita vėtros, kuri sieke Flo
ridų gerokai jura buvo įsup
ta. Tų vietų perplaukė laivas 
po 24 valandų jau po tos vėt
ros ir jura vis dar buvo įnir
šusi, bet neilgai. Tarpe kelei
vių buvo daugelis iš Pasaulio 
Lietuvių Kongreso dalyvių, 
Viso grįžo 1145 keleiviai.

—Reporteris.

MA, 
) šiandien.

•
Sutaupykite S C R 
| ant visokių — 

Išdirby sčių 

TYPEWRITERS

O. Mankienė, ęhicago, 11
J. Norbutas, Waterbury, 

Conn.
J. Pilipauskas, “Studentų 

žodžio” redaktorius, 
Thompson, Conn.

B. Sekys su žmona 
wood, Mass.

O. švegždienė, Brooklyn

DYKAI SOUVENIR’AI VISIEMS KOS 
TUMERIAMS KURIE PIRKS UŽ $1 

AR DAUGIAU.

BIRUTĖS obalsis visuomet 
buvo “Dailė' dėl labo dailės,”:

BIRUTĖ niekuomet nęsigai/ 
Įėjo nė darbo, nė išlaidų, kad 
prirengti ir pateikti artistiškus, 
ir tikrai įdomius parengitnųs 
dailės mylėtojam^.

BIRUTĖS 1935-6 sezono val
dyba, susidedanti beveik išimti
nai iš Amerikoje gimusio ir 
augusio lietuvių jaunikio, su 
gabia, simpatinga ir nuo pat 
jaunų dienų dalyvavusia liętu 
vių kultūriniam judėjime p-lė 
Vanda Micevičiute, kaipo piy- 
mininke, žada dėti visas pastan
gas, kad padarius šį Birutės 
sezonų ypatingai ilgai atmena
mu. \ ■ ■■■•

Kad galime laukti tikrų mpzi- 
kališkų puotų, yra patvirtinta 
faktu, kad p. Jonas Byanskas, 
kuris žengia į trečių metų Bi
rutės vadovavimo, sugebėjo prb 
rengti Birutę prie tokio dide
lio ir pasekmingo spektaklio, 
kaip operos “Eglė,. žalčių Ka
ralienė”; šio sezono darbu jis 
planuoja užrašyti irgi įdomius 
ir vertingus puslapius’ Birutės 
muzikos darbuotės istorijoj.

Birutės sezono atidarymas j; 
vyks 17 d. lapkričio, 1935 m., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
su įžymaus kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus parašyta operete 
“čigonai”, kurioje turėsime 
malonumo matyti ir išgirsti 
naujų, ir daug -žadančių ar
tistinių jėgų. p. Byanskas 
taipgi rengia ir didina Birutės 
repertuarų naujomis dainomis 
(kas neatsimena Birutės Cho* 
ro pildymų Chicagos Savitar
pinės Draugijos , metinio pro- 
grąmo pereitų žiemų), tai kad 
birutiečiai turį užsibrėžę ne
mažai ir sunkaus darbo šiaip 
sezonui, vaisiųįs kurio mielai 
pasidalins su savo lietuviais 
muteikos mylėtojais ir jos rė
mėjais šio sezono veikime.

—Bet jis lietuvis?
—Visai ne. Vokietis! 

tuviškai nesupranta 
musų Lietuva nieko 
neturi! Jo kanceliarijoj tik 
vokiečiai ir rusai caristai tar
nauja... Net jo šoferis ne lie
tuvis!

—še tau! Bet atsiprašau! Jei 
šis Konsulas Tamstai blogas, 
Tamsta, Lietuvos pilietis, turi 
teisės užsienin, Ministerijai 
skųstis!

—Skųstis? Taip, žinoma! 
Bet aš jau esu skundęs, kada 
per konsulo veiksmų perdaug 
nukentėjau...

—Kasgi buvo?
—Nieko nebuvo! Tik mano 

laiškas buvo konsului pasiųs
tas... ir šis “globėjas”, kaipo 
tikras vilkas, mane dar stip
riau pulti pradėjo!
—Taip? Bet aš visai nesu

prantu. Tamsta ne kažkoks 
nežinomas asmuo. 'Tamsta- lie- 
iuvi.s lietuviškai rašai! Kaune, 
rodos, Tamsta savo įgaliotinį 
turi?

—Turiu?
—Taip. Lietuvos pilietis 

bendrai imant turi teisės savo 
įgaliotinį tėvynėje turėti! Net 
svetimšalis tokių teisę turi!

—Svetimšalis turi, bet Lie
tuvos pilietis, rodos, neturi!

—Kaip tai?
—Man reikėjo iš tėvynės 

dokumentų gauti. Mano įga
liotinis padavė prašymų, bet 
pusė metų praėjo ir aš atgal 
savo prašymų gavau per kon
sulų. Ponas konsulas rašėj,

“Lietuvos piliečiams negali
ma betarpiai Lietuvos įstai
goms rašyti, bet reikia visuose 
dalykuose atsikreipti į Lietu
vos Konsulų.”

Taip pat be Lietuvos Kon
sulo Lietuvos pilietis negali 
nieko iš tėvynės gauti...

Tuo budu aš nuo tėvynės 
visai atskirtas. Be konsulo 
jau tėvynės neturiu...

Tai—kaip Sovietų Rusijoj: 
viskas valstybei priklauso; pi
lietis tik valstybinis batrakas, 
valstybės komisarų vergas!... 
Aš Lietuvos konsulo vergas!...-

—Bet Tamstai reikėjo ant
rų prašymų paduoti!

—Aš taip ir padariau! Aš 
tuojau antrų prašymų jau per 
mano “globėjų” esu siuntęs!

—Na, o kas buvo?
—Nieko taip pat nebuvo! 

Pusė metų dar praėjo ir aš, 
galų-gale, iš konsulo raštų ga* 

kad mano tėvynės ata
tinkama įstaiga neturi kliūčių 
man mano dokumentų išduoti.

-Na?>
—Reikia už dokumentų ’kon 

šului 30 litų sumokėti! Sumo* 
kėjau ir dabar jau džiaugtis 
pradėjau—bet konsulas pini
gus paėmęs dokumentų 
vistiek nedavė...

—Kaip tai?
—Taip. Jis paaiškino, 

nors dokumentų išdubti 
kliūčių nėra, bet kadangi šis 
dokumentas man teisės 'duoti 
gali, tai jis t. y. Lietuvos kon
sului, negali dokumentų man

tų yra pasižymėjęs ir gavęs 
dovanų. Tad nėra abejonės, 
kad Šis kliubo naujos buveinės 
atidarymas bus sėkmingas, šių 
iškilmių 
Visus skaitlingai atsilankyti

EIKIT IR AP21UREKIT ŠITUOS
BARGENUS 

Artimiausiame savo Midwest Store!
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsejo-Sept. 13 ir 14

Praktika ?
—Ak, kaip paprasta min

tis! Tikro genijaus mintis! 
Konsulų,-fašistų ? praktika! 
Praktika be įstatymų! Prakti
ka ir Aktivistika! \ Aš 20 metų 
buv. Vyriausio Tribunolo sek
retoriumi tarnavau, konsulia- 
rinių bylų sprendžiau, savo 
laiku geriausius juristus paži
nojau, net apie garsaus “Ku
šino” miesto apygardos teis
mo praktikų anekdotų girdė
jau, bet... įstatymo praktika 
be įstatymo”... Tokio dalyko 
niekuomet net Trogloditų isto
rijoj neskaičiau!

—Ištikrųjų stebėtina mintis 
—Pinigus už dokumento išda
vimų gauti ir dokumento ne
duoti! Lietuvos piliečiai žino
ma turi teisės ir svetur mo
kesčius mokėti, bet aš neži
nau, ar turi teisę svetimšalis 
fašistas vokietis, lietuvių prie
šas, pas kurį rusų žandarai 
tarnauja, toks jėzuitiškas as
muo—ar turi jis teisę Lietu
vai įstatymuš. improvizuoti!

Toks yra pas mus Lietuvos 
Imperatorius!

BRIDGEPOhT
(L įvyksta puota Oak Leaf Ta
vern, 3428 So. Halsted St. Bus 
minima dviej ų metų sukaktų^ 
vės, kai pp. Agnės Šidlauskie
ne ir Steve Svilainis yra atida
rę šių alinę.

Bus veltui skanus vištukų 
pietus, gros gera muzika. Links- 
rnihsis seni, jauni, linksminsis 
Visi,—Senas Petras*

MUZIKA kiekvienoj 
yra įdomi 
žavinti.

MUZIKA yra gausi, randasi 
visur, ir žmogus, kuris auklėja 
meilę muzikai, bus tikras tu
rėti draugų ir malonių kont
aktų.

MUZIKA yra drauginga dai
lė—ji turi tiek daug galimų 
kombinacijų. .

MUZIKA, nėra apvienėjus 
dailė, bet veda prie kolektyvių 
sueigų, prie grupuotų susirin
kimų, prie nuoširdžių bendravi
mų ir linksmų asociacijų.

• MUZIKA nėra saumylė. dai
lė. Ji yra girdima, bet hema
toma. Atsiekti pilniausių augš- 
tybę jos naudos, ji turi būti 
demonstruota ir pasid&lihta su 
kitais. ’ . '

AUKŠTOS RŪŠIES ANGLYS
• * ■ f ' ' ? • •

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

M.& A. Dept. Store 
4169 ARCHER AVENUE

formoj
daugelyje formų

Švedų Amerikos Linijos 
motorlaiviu Kungsholm rugsė
jo 9 d. ryte atplaukė iš Lietu
vos sekanti keleiviai:

S. Atkočiūnas, Detroit, Mich
E. Gečas, Scranton, Pa.
L. Gečas, Scranton, Pa.
G. Kaplanaitė, Chicagp, III.
L. Kaplanienė, Chicago, III.
J. Klimavičius, Brooklyn,

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir
by stSs perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESI- 
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPĘWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
AH TYPEWRITER 

7CO 1 ZTkJrv COMPANY
189 WEST MADISON STREET

MII ¥ A 0 “SHURFINE”.. Q aukšti III I LlvnU evadorūotas' O kenai

Mutual LiąuorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YAKDS 0803

(šio rašinio autorius gyvena
Suomijoje. — Red.). »•

Oi! Kas ten toks?
Lietuvos konsulas!
—Kur?
—Svetur! Bet prašau nebi

jot! Tamsta Lietuvoj gyveni 
ir Tamstai tai visai nerupi! 
šis Imperatorius Tamstai nie- kas tokį įstatymų rašė? 
ko blogo padaryti negali!

—Bet koks imperatorius! 
Nesuprantu! Imperatorius t„_ 
neatsakomas valdovas.

—Mano Konsulas taip pat 
neatsakomas...

—Kaip tai?
—Taip! Visai paprastai. Mu

sų Konsulas toks, “iezuitiškas” 
asmuo—skustas, kreivos bur
nos ir išdaviko akys—iš esmės 
tai visai ne musų Lietuvos 
Konsulas, bet kaž kokios 
šistų slaptos organizacijos

Aiiu.as
M.1A.Dept.Stflre

4169 ARCHER AVENUE

Proį. Arkadijus Presas.

Lietuvos Imperatorius

..... sv. 25^ 
svaras

VEIDO MUILAS—pirmiau
parsidavė po 25ė. šmot

rašiau Lietuvon ir maną įga- 
į lietinis iš atatinkamos įstaigos 

taį'atsakymų gavo:
“Pas mūs tokio įstatymo vi

sai nėra, bet yra tokia prakti-

I/A1IA “MIDWESTK 11 V U ! PUIKIAUSI SvaroI1 n GOLDEN SANTOS Kenai

uLibb/sy TOMATO JUICE .........3 ken. 23*
^JELL-0” Dezortas visų skonių 2 pak. 
“Sunshine” SANDWICH COOKIES sv. 19* 
<<MAXWELL HOUSE” KAVA sv. ken. 27c 
“Royal” BAKING POWDER frrmc. kn. 14* 
“SHURFINE” APPLE SAUCE No. 2 kenai 2 už 19* 
“Blue Label” ČREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 15*

A T TTNTr Swiss Food Drink 6 unc. OQa
OVALllINjb n unciiu kenai 57c_______ kenai

“TĘNDER LEAF” ARRATA 7 uę. pk. 29c 3% uc. 16* 
*LITTLE BOY” ŽIRNIAI ........... No. 1 fcenai 2 už 15* 
GRYBAI šmoteliai ir koteliai 2 unc. kenai 2 už 

GRUŠIOS “Del Monte” , - DMeUR^ Venai 23c 
“Midwest” PYČĖS RIEKUTĖS 8 unc. kenai 3 už 25* 
“Mid’st” Puikus žali ASPARAGUS t’IPS No. 1 kn. 15* 
PORK and BEANS Dideli6™®^'fenai2 19c
DYKAI! Mokyklos Tabletka su 1 svaro pakeliu 
“CAMPFIRE” MARSHMALLOWS ........... sv. pak. 18*
Puikiįs Californijos
SALOTAI didelės galvos............. ............ 5c
“Sunkist” ORANŽIAI vid: dydžio tuz. 19# 
Galifornijos kalnų BARTLĖTT GRUŠIOS 3 sv. 21 ė 
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1, .L.SivrU* 
“Davies” FRANKFURTS .......  svaras 19C
“Cudahy’s” MINKŠTA ŠĄLAMI DESrT 
“Drexel Farms” VEAL SAUSAGE ......

“WOODBURY’S
“Roxey” Šuų ir Kačių Maistas 3 kenai 250 
“Justice” TOILET TISSUE ■ ■ 3 rolės 140 
“O. K.w MUILAS specialiai šmotai 3 už 10c 
dykai! Indam šluostyti abrusAs~~—— - 
SILVER DUST ....... L. ............ 2 pakeliai 27c
CLIMALENE Dideli pak. 20c 2 maži 17c 
BOWLENE Valo klasetus, jridus it tt......2 keliai 19^
NAUJAS $ 
Kontestas

Mes priimam visas Pašalpos Groserio Orderius.

JOHN P. EVVALI) 
LOANS and INSURANCI

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsisauk: 

840 Yfest JSrd 'Street 
TELEFONAS: YARds 2Wl> arta 2791.-

KEISTOGIO SKOLINIMO IRBOOAVOJIMO B-VĖS 
'I:<n'5£-%RA§TiNĖj<E^^ ■’

IHMI

■ra
NHHHES33EBIIE3II^^|
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NAUHENOS
The Lithuaniaa Daily Newa 

Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Nevrs Pnb.» Co., Ine,

1739 Sotrth Halsted Street
Tfelephon® CANal 8500

Subserlption Kates:
88.0(1 per year fn Canada
£7100 per year outside of Chicago
*8.00 per year in Chicago

UfMkrme kalnai
Chicaftoje —- paštu:

' Metams -------------------- 88.00
Pusei metų....... .....................   4.00
Trims mėnesiams 2.00

; Dviem paneštam* ___1.50
Vienam mėnesiui------ !___ .15

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. nnder the act of 
March 3rd 1879.

87.00
3.50

Mataro* ir Wtw ufetaiiuou 
(Atpigintai

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams

Naujienos eina kasdien', fSskiriant

III. Telefonas Ganai 8500.

SMŪGIS VOKIETIJOS PREKYBAI

88.00 
4.00 
2.50

Jungtinės Valstijos pranešė Hitlerio ambasadoriui 
Washmgtoney kad nuo 15 dienos ateinančią mėnesio bus 
panaikintos prekybos koncesijos, kurias Vokietija buvo 
išsiderėjusi Tos koncesijos reiškia, kad Vokietija mo
ka pargintus muitus už savo prekes,. įvežamas į Ame
riką. Vokietija buvo už tai apsiėmusi nevaržyti Ame
rikos prekių importo. (

Valstybes departamentas sako, kad Hitlerio val
džia šitą savo prižadą sulaužė, duodama įvairių privi
legijų kitų šalių prekėms ir susiaurindama savo rinką 
Jungtinių Valstijų prekybai. Bausdamos už šitą sutar
ties nepildymąr Jungtinės Valstijos dabar reikalaus, kad 
vokiečiai importieriai mokėfų aukščiausius muitus, ku
rie yra nustatyti užsienių prekėms.

Šis Amerikos valdžios žinksnis bus pusėtinai skau
dus smūgis Hitleriui, kuriam yra labai svarbu parduo
ti kaip galint daugiau prekių Amerikai, nes už Ameri
kos dolerius jisai perka užsienyje visokias medžiagas 
pramonei Jeigu tų medžiagų ims‘Vokietijai pritrukti, 
tai. pradės užsidarinėti jos fabrikai.

Už KĄ SUIMTI TIE REDAKTORIAI?

komunistai ryžosi, galų gale, patys, pradėti, akciją dėl 
Etiopijos. Jie kreipėsi į Socialistimo Darbininkų Inter
nacionalo ir Tarptautinio Profesinių Sąjungų. Susivie
nijimo vadins, kurie dabar yra susirinkę Genevoje, ir 
.pasiūlė jiems “veikti bendrai”'.

; Juokinga taktika. Atskira komunistų partija siūlo 
tarptautinį* bendrą veikimą^ tuo; tarpu kai pats Komin- 
■ternb centras nedrįsta^ nė ifeižiotit

KANIBALAI SUVALGfi
MISIONIERIŲ 

f ' •

■ jf.... .........................................     III

< v • w
1 

1
Apžvalga

Pietų Pacifiko saloje Male- 
kula, kuri priklauso Britanijai, 
laukiniai žmonės užmušė ir 

‘suvalgė misionierių, kuris no
rėjo1 paskleisti tarp' jų krikš-> 
Ponybę. Anglai pasiuntė karo 
laivą tuos žmogėdas nubausti.

Dabar tiems laukiniem^ žmo
nėms anglų kareiviai duos ge
resnę “krikščionybės” lekciją, 
negu misionierius, iš kurio bu
vo padarytas kepsnis.

pažvalgo® labai konservatyviš- 
kos^ net atžagareiviškos.. * 

i Kada pradžioje šio> šimtme
čio socialistai prądSjo* skleisti 
j Lietuvoj e nepriklausomybės
■idėją (nepriklausomos Lietuvos 
.©balsį socialdemokratai iškėlė 
.‘jau/. tai kun, Dam
brauskas--ją griežtai pasmerkėm 

!Jisai pasmerkė net kuklesnį 
Lietuvos autonomijas reikalavi
mą, sakydamas, kad reikalauti 
ko. nors iš Rusijon ciesoriaus 
■Lietuva neturi teisės, nes* ji 

įnamis 
Ameri-

pripar

KOMUNISTAI APGAUDINĖJO 
KAUNO DARBININKUS

‘yra tik ciesoriaus 
į (“burdingierius”, anot 
kos lietuvių kalbos) F 

• Reikia betgi Jakštui 
žihti kreditą: jisai- turėdavo
'drąsos išreikšti savo nuomones. 
! Šituo- atžvilgiu* jisai skiriasi 
!nuo daugumos kitų klbrikaliz- 
jjno vadų, kurie pasižymi,' kaipo 
veidmainiai. *

Gūdžių kaimo žmonės. Tuo
se kaimuose yra seniai susi
organizavusi liaudininkų kuo
pa, kuri laikinai buvo apri
musią bet, matyt, gavusi par 
raginimą iš centro, pradėjo 

. savo “veikimą”. Buvo jau

• dininkų kuopų vadai kažin 
ką pranašavo...

Butrimonių riaušes taip

tydamas, , kad vienas neišvat 
kys Įsikarščiavusių “streiki
ninkų”, besirengiančių nuo 
kalbų pereiti prie konkrečių 
veiksmų, būtent, krautuvių 
“revizijos”, išsikvietė iš Va
rėnos daugiau policijos, kuri 
atvažiavusi, triukšmadarius 
išsklaidė. Tiek suvažiavusie
ji į turgų, tiek vietiniai gy
ventoj aii triukšmadarių su- 
etraudimu buvo labai paten
kinti.

. > Kas tie triukšmadariai? 
Kaip aukščiau pažymėta, tai 
buvo Čižiūnų, Papiškių ir

>i» Į!"1..;   i'!'.i ■«. :    ' 111 n i ii i ■ i .i; ijni

Ten Kur Nemunas Banguoja
I . I—"" "

Laiškaa iš Lietuvos

veda šuolių politiką,, manevruo
ja, bet pagrindiniai nekeičia 
savo taktikos. Tik kuomet ko
munistai pakeis savo taktiką, 
tik tuomet bus galima visai 
nuoširdžiai su jais kalbėti, tik

nuo seniau girdėti, kad Hau- -dabar gali būti kalba tik apie 
laikinas ir vietos1 sutartis, bet 
ne sutartis, .vieno fronto. Taip, 
Europoj bręsta, drama ir ta 
drama greičiausiai pradės vys- 

; Ten kur Nemunasveikėjų įtakos. Jbse daly va- !tytiis 
vo tie patys Čižiūnų, JunČie- ' 
nių liaudininkai ir Prienų vi
sokį- neramus elementai. Lietuvos valstybes veidmuo 

ir čia turi didelės svarbios 
reikšmės* -—Para Bellum.

Kauno miesto ir aps 
krities karo komen 

danto įsakymas 
17 nr.

azinemis vyriausybėmis,> daly
vauja jų keliamuose rautuose, 
puotose ir tų vyriausybių at
stovams kelia tokiais pat puo- 
.tas. Bendro krašte užsienio po
etika juos privertinai verčia 
tai daryti. Anuomet darė dl- 
džiraliausia^ Japonų imperialis
tų. vyriausybei nuolaidas, kad 
tik nekiltų tolymuose- rytuose 
kąrąs, išsižadėjo Mandžurfjos, 
! užMdo' strateginė# reikšmės* te- uuWWf UMMOW
inai9' gelžkelfus, leido susikurti 
naujai Japonų diriguojamai 
MandŽuko valstybei, bet gf ka
ro vengė. Dabar Vakaruos ir 
'tolygi politika vedama. Komu- 
'nfetinfs internacionalas ir į tą 
d&rbą įkinkytas šaukia demo
kratiją į pagelbą.

SSSR ekonomines savisto
vios politikos dar negali vesti. 
Svarbiausiai jos transportas 
'yra. pakrikęs, tolymi susisieki
mo gelžkelfaf nėra tvarkoj er jų 
maža, o ir tie patys reikalingi 
didelio remonto. * Saųskeliai ir 
nėra tiek geri, kad. tiktų nau- ___
joviško karo reikalaaas.,, O m»F ’pulkinMsaa^ėiit. Talertaos, 
j o viskas karas numatoma bus!' Kauno KjW(> Komendaptas. 
didelių tempų karas. Kariumi-I. 1935 m. ru^j^io
nė visų motorizuota, mechani- iraLgn^ 27 d, r 
zuoto,. ji reikalinga ir atitin- f . .
karnų kelių. Ji viena akimirka | ;-------------------*’“r“
dabar gali persimesti iš vieno 
fronto į kitą. Vakarų Europa 

i tokius keliufir tori ir .tokiam 
karui ruošiasi Tai ir SSSR L Komunistų internacionalo 
dabar tori eiti tais keliais fe j ii f pildomojo komiteto raporte 7 
savo* armiją disfokuojai, tai yra [kongresui sakoma: 
ją suskirsta mažorais grupėj laimėjimas neatnešė ilgo re- 
mis, stato įvairiose vietose ’ 
mažutėms grupėms* kazermes. 
Kariuomenės didi* vienetai din
gsta, gimsta mažučiai, gerai 

!paslankus,, judrus, ir vfeaf sa- 
tvistovųsy kad pavestus kara[|SF6se- Socialdemokratijos pro- 
uždavinius visai’ savistoviai ga- tgrama ir taktika nubankruta- 
jletų atlikti ir mebflfaaeijar iš-į^0* Komunistų Internaciona o 
tikus galėtų tuoj f sava vietas; |Pr^aiyįa’ strate8U’a ir tak i- 

•SUSirmktr. ^.išl«,k:Ik!ek?:nikv?!*mT
j , , Į* (žiūrėk “Laisves Nr.. 180 š.
; 0ro» laivynai kuris busimam l
.kare turės didelės reikšmės,,I* Tikrenybejie komunistų in*- 
' verčia kitaip persitvarkyti, nes* Lternacibnalo programa., stra>- 
!didelius kariuomenes lizdas bu- tegija ir taktika pagal Stalino 
tų* jam pigu greit išardyti ir pianų visai supliuško, "kaip 

’tuo pačiu* karo veiksmus para-1 išpusta pusUe.
įliŽuotr. ; —o-
i štai visa tai verčia SSSR, i “Raudonajam Artojuj” No. 
Ieškoti italkiniukų,. kurių ko- 1‘41-me to haikraMSi®. numeryje, 
įmunistųi prigimtis, jų' taktika, rašoma iš kolchozo* “Baudo- 
neleidžia daryti. Taigi komu- “oji Vyšnia”. Kiekvienoj pir- 
nfeftū eina prieš savo prigim-1•**>! prikabinta “šventųjų ga-

Jangų tebestovi. Tik drg; J. 
.MfekiiTio pirkioj vieton “šveiv- 

I tųjų” paveikslų kabo 
lino paveikslas.. Yra pirkia 

i skaitykla^ bet nieko joje ne
veikiama. Ji tmščiaę langai iš
daužyti,. kampai voratinkliais 
apipinti.

t Nav dabar darbininkai įsi- 
’’ Ivaizduokit, koks yra gyveni-

• masi kolchozuos Sovietų Są^- 
kuni r jungo* darbindnaki^ kurį lietu-ba p ,^aipĮviškii komunistai, ypač bimbi*-
jančius, negu^ Stalino įniukaį dieną iš dienos Ameri
ką1, ntiškat į gyvenimą žveB- kos lietuviams darbininkams 
gią, tik neltegahai gali veiktu.pavyzdį, kur viešpa
tį) tuo pačiu* meto Europos, pa^Ltaruja šventųjų galerijos, ap- 
igaliaus ir viso- pasauho* demo hyž^ai, langai išdlau*- 
kratiją komunistą* šaukia siib* .iyti, kampai vortmkliuotž. Iš
daryti bendrą demokratijos Į džiausiaa jų turtas tai Stalino 
įprieš fašizmą frontą. • paveikslas, kabąs ant sienos.

Jų pačių vidaus padėtis, jų Nuo panašios rušiea komu- 
valistybės interese verčia tai hmaūno išgelbėk mus dievaiti 
įdaryti žinomu, pasaulio prote*- hPerkune! —Marksistas.
tariatas turi kovoti prieš karai-—■   

Iš Lietuvos šiaudinės; pasto
gės* žiūrint Europos politinio 
gyvenimo įvykių raidą gal kiek 
kitaip atrodo, negu jums Siau
rės* Amerikos mieli skaitytojai 
Tie-įvykiai per lietuvišką priz
mę persiiaužią įgyja- ir saws 
lietuviškos prasmės. Juk ir 
Lietuvai. Europoj užima tam 
tikrą žemės plotą ir gyvento
jų skaičių, ta& nėra tuštuma 
ir jos likimas dabar daug kam 
rupi. Jau vien- apsigynimo jaus
mas kaipo žmogau^ kaipo tau
tos, kaipo to krašto visų gy
ventojų, negali būti svetimas 
mums patiems, pagalinus ir vi
siems, kurie visumos žmonijos 
gerbūviu yra- susirūpinę.

Paskutinieji SSSR gyvenimo 
šuoliai daug ką galėjo nuste
binti, o ypač tuos, kurie nese
ka SSSR ekonominio gyveni
mo raidos. Komunistinio inter
nacionalo paskutinieji nutari
mai, tas jų didis padarytas 
šuolis, Kųktelėjimas į demo
kratiją gal kam atrodyti labai 
staigus, bet tai yra <tam tikrų! 
gyvenimo išdavų tik pasėka. 
Jei prisiminsimkomuųistų ne’ 
'taip seną tą^k^,-įąf patip^in^. 
kad komunistai tvirtino, pąga- 
Tiaus taip ir elgėsi, kad jokių 
! derybų su kitais, jokio vienoi 
fronto su demokratija negali
ma turėtu kad išviso demo
kratija, tai tik buožių išmistas, 
kad tik jų diktatūroj esąs tik
ras išganymas. Jie net yra pa- 
jSakę, kad Vokietijoj beįsiga- 
'lys nacional'fašizmas esąs, tik 
įžanga į komunistinę diktatū
rą, dėlto jie išpradžių nelabai 
[jautinos hitlerizmūi Įsigalėjus 
ir visas bėdas suvertė social
demokratų, sąsl^aiton. 
jau visai ką kitą sako:

! Pastebėta, kad kaikuriuose 
kaimuose atsirado priešvalsty
binio gaivalo, kuris kursto gy
ventojus prie išsišokimų. Jau 
buvo invykių, kad tie išsišokė
liai užstojo kelią pravažiuojan
tiems, bandė ^naikinti ūkininkų 
vežamus m miestą maisto pro-

Komunistų delegatai: vadina
mam Pasaulio Lietuvių Kon
grese giriasi, kad juos sveiki
no* įvairių* Kauno* dirbtuvių dar
bininkai. Bet iš tos kaip jie 
juos sveikino, galima numany
ti, kad komunistai tuos darbi* 
ninkus apgavo^, apsimesdami 
karštais demokratijos, gynėjais.

Štai vienas pavyzdys.. Komu
nistas J. Mažeika pasakoja, 
kad tarpe sveikinusių juos dar
bininkų, grupių buvę 800 odos 
darbininkų. Jų sveikinimas bu
vęs įteiktas Kauno Kongresui 
ir “‘paskui perduotas mums”. 
Jame,, be ko kita, sakomai

' “Tikimės, kad kongreso 
pažangieji (demokratiški^ de„ 
legatai padės mums iškovoti 
tuos reikalavimus.”’ 
čia aišku,'

kai su savo sveikinimu kreipė-

Vakar "Naujienose” buvo įdėtar žinia apie “Lietu
vos Ūkininko” ir “Jaunimo” redaktorių suareštavimą 
Kaune. Toje žinioje nebuvo pasakyta, už ką juodu su
imti. Bet iš to, ką, rašo apie ūkininkų stręi^ 
oficiozas, galima numanytu kad pp< Oškinis"ir* Kežinai- 
tis yra įtariami sąryšyje su tuo streiku. į

Tai dar labiau patvirtina musų nuomonę* kad pa
saka apie “svetimų valstybių agentus”' ir “komunistus”, 
kurie buk sukurstę ūkininkus streikuoti, neturi jokio 
pagrindo. “L. Aidas”, bejer rašo, kad “netoli Alytaus 
kareivinių rastas ryšulys su 2000 ekzempliorių komu
nistinių atsišaukimų ir laikraštukų” o įaip pat, girdi, 
buvę suimta kai kuriose vietose ir “agitatoriai komu
nistai”. Bet tai nieko neįrodo.

Komunistų atsišaukimus galėjo bfle kas parašyti ir 
pamesti pas kareivines. Gi “komunistų agitatoriai” tai 
toks baubas> kurį policija ne tik Lietuvoje, bet ir kito
se šalyse (pav. Amerikoje), sugalvoja, kada, ji nori ką 
nors diskredituoti publikas akyse. Seniaus tokio baubą 
rolę papraštai vaidindavo “anarchistai”.

Visi, kurie bent kiek pažįsta Lietuvos liaudį žino

; ŪKININKŲ STREIKAMS .VA-, 
* DOVAUJA LIAUDININKAI?

nebuvo aiškių1 žinių 
kas vadovauja tiems 
ūkininkų streikams, 
iššaukė kai kuriose 

susirėmimus

t. y. į tuos, kurie pritaria so
cialdemokratų arba vali liaudi
ninkų pozicijai. Bet komunis
tai, matyt, tuos- darbininkus 
apgavo* pasisakydami, kad jie 
esą demokratijos gynėjai^ fe 
išprašė iš jų sveikinimo kopi
ją-

r Dabar, parvažiavę į Ameri
ką, komunistų delegatai mėgi
na apgauti amerikiečius; girda
miesi, kadi darbininkų sveiki
nimas /buvo adresuotas jiems.

’ Remdamasis ypatingų val
stybės apsaugos instatų 9 §, 

j skelbiu, šį insakymą:'

Už agitaciją ir nerimo,, triuk
šmo kėlimą, grąsinfmus, užka- 
binėjimą ir turto gadinimą, 
bausiu administracinėmis bau
domis ligi 3 mėn. kalėjimo ar
ba 5,000 litų.

! • §' 2
Už priešinimąsi policijai ir 

pavartojimą prieš ją smurto ir 
.trukdymą susisiekti bus bau- 
, ūžiama karo lauko teismo.

i Iki šiol 
•apie tai, 
‘Lietuvos 
■kurie jau 
'vietose kruvinus
* su* policija. Bet dabar matyt, 
kad valdžia Įtaria vai. baudi** 
ninkus-?' 

' ©ffeialė* telegramų agentūra 
‘ (“Elta”} buvo pasakiusi, kad 
Lietuvos Ūkininkus kurstą 

; streikuoti “svetimų valstybių 
Agentai”- ir “prisiplakę komu- 
ihistaP*. Tačiau “Liet. Aidas” 
'įdėjo' korespondenciją iš Dau
gų miestelio, kurioje kaltė dėl) 
streikų metama- tiesiog liaudi-

Žemiau mes tyčia tą kores
pondenciją perspausdiname, ti- 
įked^mi, kad) i^usų skaitytojai 
. mokės, atskirti r korespondento 
“pamokslus” nuo faktų, ku
riuos jisai paduoda. Korespon
dencija (po antrašte “Kas tie 
fetreikininkainx skamba taip:

Tai įvyko Daugų' miesteDy-j 
je. Turgaus diena (trečiadie
nį) . žmonių suvažiavo ne per 
daugiausia. Kas perkam ka& 
parduoda,, „kaip paprastai 
turgaus: dienomis. Viskas ra-

Bet štai į miestelį atvyks
ta Čižiūnų,, iPapiškių ir Gū
džių kaimų liaudininkų kuo
pų žmonės ir triukšmingdi 
reikalauja uždaryti visaš 
krautuves, grasindami, kad 
jei kas nepaklausys, tam bus 

' atkeršyta. ' ■’ ' ■ , •
Bet to dar negana.. Papiš- gerai suprato, kad Europa sto- 

kių kaiinto ūkininkas liaudį- Vi naujo karo aky vaizdo j. Kad 
trinkas Balčiūnas ’ įlipa į ve

žimą ir’'pareiškia, kad jj's 
norįs kalbėti apie bendirąj 
padėtį Nuovados viršininkas 
užprotestuoja ir pareiškia, 
kad mitingo daryti neįeisiąs. 
Tuomet jj apstoja Iiaudininu 
kų barelis ir šaukia grūmo
dami, kad jis nesikištų, nes 
priešingai teksią susiremti.

Tuo tarpu Balčiūnas pra*- 
deda savo “kalbą’”, kuri bu- 
vo ne kas kitasy kaip visa 
eilg prasimanymų ir šmeižtų. įvesti, negali. Jei ji nori eiti 
Aišku, norėdamas labiau įti
kinti savo klausytojus, jis,. 
pav.r pareiškė, kad vienos 
ekonomines įstaigos pirmi
ninkas esąs išvežęs {.Italiją 
K Mųi: Prikalbėjo ir 
daugiau panašių; nesąmonių.
žmoiiiėfr /
kai kuri# išsiškirštėįr trauky- vendino diktatūrą. Soeialdemo- 
darmi pečiais; Iš “štreikinin-' kratai ir kito plauko sociaiiS- 

............ *
kadr žmonėms išsiskirsčius, 
jto pradW revizuoti krautu- 

' vesk^ Paskum demonstraci- 
jjosi sumanytojai'nuėjo j pie-

i

1

PASTABOS
*

tiUjį!*}

Fašizmo

akcijos periodo, kaip kad so
cialdemokratai pranašavo, bet 
greičiau, kaip d. Stalinas pa
reiškė Sovietų Sąjungos Ko- 

fmunistų Partijos 17-tam kon-

gfama ir taktika nubankruta-

“TIKROJI DEMOKRATIJA”’— 
; HITLERIO KARALYSTĖJE

rėja įtakosi Net ir buv. Amerikos komunistams, kurie 
parvažiavo į Laetuvą ir apsigyveno ūkiuose, seniau vi
sas “komunizmas” yra išgaravęs iš galvų. Lietuvos; 
miestuose komunistų dar šiek-tiek yra, bet ar jfe kada 
nors sugebėjo iššaukti kiek didesnį judėjimą? Niekuo
met. Daugiausia, ką jie padaro, tai pabarstė viemtr-ki- 
tur lapelių, kuriuose šaukiama “Ura už sovietų Rusi
ją!” Kas gi tame pavojinga? Juk ir Lietuvos valdžia 
neblogiausiai su Maskva sugyvena..

Pasaulio Lietuvių Kongreso metu komunistai pada
rė “milžinišką demonstraciją” valstybės teatro sode, iš
keldami vėliavą ir šaukdami ginti Lietuvos nepriklau
somybę nuo Hitlerio^ Komunistai kiek įmanydami da
bar gerinasi Lietuvos valdžiai.

Ta kova, kurią pradėjo Lietuvos ūkininkai,." eina 
visai kita vaga. Jie kovoja už savo tiesioginius ekono
minius reikalus, beveik ir nesikišdami į politiką. Jie 
reikalauja, kad “Maistas”, “Lietūkis” ir “Pienocentras” 
brangiau mokėtų už ūkio produktus. Jeigu vai. iiaucfr

į Tarptautiniame kriminolbgų 
kongrese, kuris neseniai įvyko 
Berlyne, Hitlerio propagandos 
ministeris. Dr. Goebbels pasakė 
kalbą, teisindamas “nacių” dik
tatūrą ir jos žiaurų apsiėjimą 
su politiniais kaliniais. Pagar
bos, jisai pareiškė, kad hitle
riška tvarka tat “tikra moder
niška demokratijai, o ne “iš
kreiptas demokratėms, vaizdas”,, 
koks buvo prie pirmesnių- pt^ 
litinių partijų Vokietijoje.

Pastebėtina, kad visai pana
šiai mėgsta kalbėti ir bolševK 
kai apie diktatorišką sovietų 
valdžią. Ji,, girdi, esanti “tik
rai demokratiška”, nežii^int 
to, kad žmonės Rusijoje netu
ri jokių pilietinių' teisių-

Galų gale, vįsi diktatoriai

f

!

už. tai areštuoti ir bausti? Juk sakoma, kad Lietuva 
tai ūkininkų kraštas. Nejaugi yra nusidėjimas stengtis 
pagerinti ūkininkų būklę?

<
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Apie pabaik pereito mėne-

KOMINTERNAS TYLI

Komunistų Internacionalas dar vis tyli apie Etio 
piją. Jisai bijo užgauti Italjos fašistų valdžią, kurią, 
pasak komisaro Litvinovo, Maskva “visuomet gerbė ir 
tebegerbia”

Bet kitų šalių komimnstani® šitoks “pasaulio revo-

Tini

jų, pralotas A. D'ambrauskas- 
Adomas Jakštas.
) Jfaati yra ĮM/L, 
straip snių 'hii

.į

tų Lietuvoje surasti. węf ‘ JS

Dabar 
šaukia 

_ __________ , _____  buožių 
^demokratus,, sudaryti bendrą, 
frontą prieš? tebeįsigalintį Eu
ropoj fašizmą. Prancūzijoj jau 
.taife keliais ir einama.
, Delko gi taip dabar daroma ? 

Komunistinis internacionalas

tebegrumojąs naujas karas ne
bus vietinio pobūdžio^ kad į jį 
bus įtrauktos visos valstybės 
ir kad tas' karais; nėra išvengia
mas ir SSSR.

SSSR tikrai nuoširdžiai karo 
nenori. Be daugelio priežasčių, 
yra dvi, kurios verčia SSSR 
Vesti taikių naeionalę politiką. 
Visame krašte eina didelis kū
rybinis procesas,, bet j fe toli 
i gražu nėra baigtas^ Atsiskyrė-! 
Sies, izoliacijos politikos SSSR
• .. [ > 
! progreso keliui > turi au kitais 
i bendradarbiauti: ieškoti sau 
! talkininkų ir bendradarbių. Pas 
Įsave namie komunistai nuslo- 
ipino bet kokį demokratinį są
jūdį, užgniaužė kitaip galvo
jančių marksistų sąjūdį ir el-

I gias kaip jiems tinkama, jgy-

Taigi kamn-poii Vyšniai”. Kiekvienoj pir

tį, prieš savo taktiką. Todėl sa-1 *terij«s”r ap^ę kryželiai W 
vo naujos poKtikss manevruo-l 
se jie nėra nuoširdus ir nuosa-• 
kųs. Jei jie tokiais butų^ tai ’ 

‘tikriausiai ir pas save viduj . 
pakeistų taktiką — leistų* lega> 1 

’Eai veikti socžaldemokratams.' 
Ife kitiems socialistams, leistų 
įsigalėti darbininkiškai demo- į 
kratijai, dabar to mes nemaJ'

Sta-

Net komunistai, jau nekali-1
- . . — — k.. - !•

j'ančius, negu Stalino šaknin-

rytfi trims mėnesiams.
Nuovados viršininkas, n:a

tai laikomi kalėjimuos, arba 
, ištremt: 
Įmo. N<
eina tik komunistiniai valdžios

atskirti nuo gyveni- 
spaudos laisvės, iš-

Jeidžiami laikraščiai, visi kiti 
tik nelegaliai gali dirbto Bet 'užgaidas, bet iš to neseka, kad 
gi užsienio politikoj puikiau- jis aklai turi sekti komunisto

M
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STOGAI 
ROOFING

sirasti” kur galima nusipirkti Įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu B telpančių čia skelbimų ne- 
galite susirasti ko jieSkot, pakaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, Jeigu tik

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

THE BRIDGEPORT BOOFING CO.
Ar i1*”!' šteinui reikalauja imtai- 

zymo t Pašaukite mua ir mm HĮNk

P.CONRAD 
STUDIO 

420 W. 63rd S
Enriewood 5883-5840

Lucky Tavern
3139 So. Halsted St. ,

8216 So. Halzted Stroot 
T< VTCtorr 6M&.

~-t—----- ------------

Nupigino gazoliną

Mokyklos

231 North Pine

«

Dvi

Lois Boyle, 21 metui

f K

P. Liule-

Taip jau

Kuli, 
pamokslą 
ir varg. 

giedojimį

raiv 
Po4 

porų

Standard Oil kompanija 
Chicagoj nupigino gazolinų 
1% cento galionui.NAUJIENŲ

Bankietas!

SEKMADIENY

SPALIO
(OCTOBER)

13

SOKOL HALL
2345 So. Kedzie Avė.

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečią priėmimas

Pradžia 5 vai. vakare

TIKIETAS $1

Vakarienei keptos antys ir kiti - 
gardumynai

&

4

n

CHICAGOS 
ŽINIOS

Henry Booth House pradės 
dubti pamokas anglų kalbos 
vakarais vyrams ir moterims. 
Pirma pamoka įvyks pirma
dienio vakarų, rugsėjo 16 d. 
Ji prasidės 7:30 vah Toliau 
pamokos bus duodamos nuo 
7:30 iki 8:30 vai. vakaro kiek
vienų pirmadienį ir trečiadie
nį. Henry Booth House ran
dasi adresu 701 W. 14 st. Už 
pamokas mokėti nereikės.

Chicagos Apšvietos Taryba 
praneša, kad po dvi mokyklas 
bus atidaryta kiekvienoj mie
sto daly pradedant rugsėjo 16 
d. pamokos Vakarais. Pamo
kos bus duodamos dykai. Kal
bamos mokyklos yra šios:

Austin
Avenue.

Crane — 2245 W. Jackson 
Blvd.

Englewood — 6201 Stevart 
Avenue.

Fenger — 112th and Wallace 
Sts.

Lake View — 4015 North 
Ashland Avė.

Schurz — 3601 Milwaukee 
Avenue.

šiose mokyklose galima bus 
įvairių įvairiausių šakų mok
slui pasirinkti. Užsiregistruo
ti reikia 12 ir 13 dd. rugsėjo 
nuo 6:45 iki 9:45 vai, vakaro,

Sąjundis Hamonde
Sidney J. Lamier kaimyriai, 

Hamond, Ind., sušaukė vaikus 
į vidų, užsidarė duris, kai ku
rie net apsiginklavo trečiadie- 
riio vakarų;

Kas atsitiko? Policijai bu
vo pranešta telefonu, kad “di
delis jaguaras (Amerikos tig
ras) pabėgis iš Ldmiero na
mų, sudrųskęs šuhį, ir dabar 
nežinia kur jis yra”.

Alsiskubįino fiš 1 stoties net 
penki policininkų skvadai. 
Apielinkėj tyku, namų durys 
uždarytos. Pagalios policija 
įasiekė ir Lamiero namus.

Policijos kapitonas Shultž 
i įėjo vidūn. Jam įėjus, drau
giška kate ėmė sukintis apie 
jo kojas ir glęstytis į jas. Ka
pitonas pasilenkė ir glosto ka
tę. Ir tuo pačiu laiku klausių 
Lamiero, kas atsitiko su jai 
guaru.

uJaguaras, po tamstos 
ka”, paaiškjno Lamier. 
licijos kapitonas pašoko 
sieksnių į šalį.

“Kur?” paklausė jis.
“Tamsta kų tik jį glostei*’^ 

paaiškino Lamier.
Pasirodė, kad tas “didelis 

tigras” (jaguaras) ir buvo ta 
katė, kurių glostė 'kapitonas. 
Tiksliau pasakius, kačiukas, 
ba jis buvo tik šešių savaičių 
senumo.

Nežiūrint betgi ne “kačiu
ko” švelnumo, nė noro pažai
sti su policininkais, jie išvežė 
jį iš Lamiero namų ir atidavė 
Brookfieldo zoologiniam sod
nui

Įspėja. Dr. Edward G. 
Punkė', EĖP Regionai Coun- 
selor, atkreipia Chicagiečių 
dėmesį į tai, kad nuo pirma
dienio, rugsėjo 16 d., praside
da Chicagos viešųjų mokyklų 
darbuotės sezonas.'\
; Dr. PuhkČ ‘ HūrodŽ), kad pfer 
pastaruosius du metus kuone 
40,000 Chicagos gyventojų pa
sinaudojo pamokomis, kurias 
teikia klases suaugusiems. Ir 
teikia už dykų.

Šios klasės, tarp kitų daly
kų, duoda pamokas komersi- 
rito darbo, virimo ir kepimo, 
siuvimo, namų ruošos, avia
cijos, elektros, mechaniško 
braižymo, rankdarbių; muzi
kos, meno, dramos,' anglų kal
bos ir literatūros, psichologi
jos, socialogijos, etc.

Norintieji lankyti kalbamas 
klases kreipkitės asmeniškai 
arba laišku į Dr. Ėdward G. 
Punkė, Tilden High School, 
4747 So. Union avė.; arba į 
David Rardin, Parkėr-Nor- 
mal, Englewoc>d Y. M. C. A.4 
6545 So. Union avė.; arba j 
E. D. Sahdėrson, Lindblom — 
Harper, Sherman Park, 52 ir 
Loomis sts,

priėmė nuodų. ’ Atgaivinta li
goninėj ji pasišokę, kad mėgi
nusi nusižudyti, kadangi ne
galinti rasti darbo. Ji gyve
na adresu 2936 Shields avė.

Paliko $50,000 turtą
.. .... ......... .

Anna Wilmarth Ickes, vi
dutis reikalų sekretoriaus Ha
roldo Ickes žmona, paliko sa
vo turtų* vyrui. Turtas ap- 
kainuojamas kaip vertas $500- 
000.

*
Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1982, sedan, kaip nau

jas, tik.. . ...........  i. $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik ...  ■•■■••■■•••■•■■■■••■■■•e***** 365.00
Hupmobile. 1982, sedan, garan

tuotas, tik .......    285.00
Stųdebaker, 1931, Peluxe, tik 195.00 
Chrysler. 1932, Leluxe sedan,

295.00 
Essex. 1980, sedan, tik —.— 45.00 
Chrysler Coupe, tik

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 

Į garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Justi 
senų karų priimsim i mainus. Li
kusių suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

Patogi vieta dėl užėjimo, 
draugiški Žmonės ir mandagūs 
patarnavimas. Čia turi pro- 
g? k« nors laimėti, duodami 
tikietai, kuris turi lucky gali 
gauti už dykų kvortų degtinės 
arba pusę keiso alaus, tas da
linimas dovanų įvyksta kas 
dvi savaites. Pėtnyčioms žu
vis už dykų. Praeivis.

merginos mėgino 
nusižudyti

Lietuvių Auditorijoj 
įvesta šokiai

Pora jaunuolių, Al. ir Tom, 
(italai) pasamdė lietuvių audi
torijos didžiųjų svetainę, kur] 
bus duodami šokiai trečiadie-i 
niais ir penktadieniais nuo da
bar iki gavėnios. Muzika šo- 
kiariis gros buvusi White,City 
Orchestra po vadovyste Mike 
Divardi.

Gėrimų ir užkandos koncesijų 
paėmė aptarnauti p. Julius Ja- 
neliunas. >

Pirmas atidarymo vakaras, 
kuris įvyko rugsėjo 11 d., bu
vo gana pasekmingas ir skait 
lingas/publika, ypač jaunuolių. 
Galėjo būti apie 800 žmonių.

—VBA.

TIKIETUS
IŠ ANKSTO I

“NAUJIENŲ”
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

...... ..Al—

Mrs.
4827 Winthrbop >ave., išgėrė 
nuodų. SaVaitč laiko atgal jį 
ištekėjo už Regino Boyle, 23 
metų dišių įlovėjo. ■

Miss Rose'JMustari, 20 metų;
1 ■ >■■■ .• i. .■■■ i, ....................

jcaniHHiiMiMMi
’ ■ ' ■ ;■ -4

Gaisras išvijo konsulą 
iš namų

Kilo gaisras trijų ankštų 
trobesy adresu 36 East Belle- 
vue place. Ugnis persimetė iš 
antro aukšto į trečių. Iš na
mų turėjo išbėgti keletas gy
ventojų, jų' tarpe Raymond 
Bauman, Danijos konsulas ir 
jo šeimyna.

5%,

M

FRESH PASTEUftlZED MILK IS 
HIGHĖST QUALITY MILK

I , r-

U

. a standards on the 
-t wefl as iii the pas- 

plant, only the
all reųuirements is

. . — -------- ----- i*
— the “first choise”

PADEKAVoNfi

The milk that is brought tp you 
in a sealed, sanitary glass bottlė is 
Fresh Pasteurized Milte-—the highest 
ųuality milk obtinable. Judged by a 
number of rigid standards on the 
dairy fariri as wefl as in the pas- 
teurization plant, only the milk 
which meet? 14 ______ ____
chosen for marketing as fresh pas 
teurized milk 
milk.

PO VILAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dienų, 9 vai. vak.i 
1935’m., sulaukęs 66 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoje AųikŠ- 
čių parapijos, Ukmergės ap„ 
TamašiunU, Paliepių kaime;,

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Chicagoj visa laikų

Paliko dideliame nuliudime 
broli Juozų Chicagoj, Lietuvoje 
brolius Kastantinų ir Jonų, se- 

. seris Onų Tulianų ir Teklę, 2 
pusbrolius Chicago, o taipgi 

' daug giminiu, draugų ir pa
žystamų.

Kūnas pašarvotas randasi N. 
Ęadžiauš koplyčioje 44 East 
108 St., Roselande.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
rugsėjo 14 dienų, 1 vai, po p. 
iš N. Radžiaus koplyčios i 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Povilo Kazlaiiskio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nubšifdžiai kviečiami da
lyvauji laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. 
Brolis Juozas ir Draugai.
Tel. Pullman 1270.

KAZIMIARAS WALANTAS 
(WALLANT)

Tapo palaidotas rugsėjo 10 
diena j šv. Kazimiero kapi
nes.

širdingai dėkavojame visiems 
geliu aukotojams ir tiems ku
rie aukavo šv. Mišias. 
Valančiui už gražu 
ir p-niai Ožolienei 
Kudirkai už gražų 
laike mišių.

Taip-gi graboriui 
vičiui už toki rūpestinga tvar
kinga laidotuvėms, 
dėkavojame visiems laidotuvių 
dalyviams kurie Vienu ar kitu 
būdu. prisidėjo prie šios liūd
nos valandos.

Nuliude liekame
Jo Moterių Simai 
iir Giminės.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGKIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj,
k U. S. Goverhment įstaigoj, F. S. and 

L. Ins» Corp. (apdrausta kiekvienos 
ypato* iki $5,000.001

Mokam .. dividendų 
Lp; kas 6 mėnesiai. Pxa- 

_ eityjė išmokėjom 4% 
FEDERALoAVINGS o kurie moka mėne- 
ANPsLOAN i AMOClATiON $ine — 1 

OP CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

. Telefonas CANAL 16t>
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABETO TVARKOJE

Chicagos akvariumo 
bėdos

K ..... . ' •

Key West, Floridoj; kai tėti 
kilo uraganas, buvb vagonas 
su tankomis (kubilais), kurto
se laikytą įvairių rūšių žuvis 
Chicagos akvoriumui. Nors 
uragahas laiku gelžkelio bė
giai tapo išdraskyti, bet vago
nas su žuvim Chicagos akva
riumui atsilaikė, tur būt dėka 
savo sunkumo. Dabar žuvies 
prižiūrėtojų pastangos yta de
damos išlaikyti jų gyvų, kol 
taps pataisytas gelžkelis ir kol 
kolekcijų pasieks Chicagų. 
Prisibijpma tačiau, kad nema
žai tų žuvų gali pastipti. O

ZACKARY C. PIETKIEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 11 diena. 12:00 valan
da nakti 1935 m., sulaukęs 26 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois. 4 ,

Paliko dideliame nuliūdima 
inoteri Eleonora, posūni Vikto
rą. podųkrę Estella Frankfe- 
wicz, uošvi Matt Wabiel, mo
tina Marijona ir patėvi Joną 
Stasiukoni, du broliu Walter 
ir Mommert,. dvi seseris Euge
nija ir Vanda Patrick, švogerj 
Mtett ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4458 S. Donore St. Telefonas

SeKtadierii 
rugsėjo 14 diena, 9 vai. ryto 
iš namu i St. Rase of Lima pa
rapijos bažnyčia. 48 St. i? 
Ashland Avę., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Zackary C. Piet- 
kiewicz gimines, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Motina, Broliai,
Seserys, Patėvis ir Giminės

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Ežerskis ir sūnūs. Tel. 
Pullman 5703.

JUOZAPAS JAKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 diena, 9:50 valandą 
vak. 1985 in.. sulaukės 41 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Ramigalos miesteli.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterj Sophie Jakaitienę, duk
terį Aldona* broli Mikola, se
serį .ir švogeri Kazimierų ir 
Vincenta Krištapaičius. pussese
rę Marijona Grinienę ir daug 
kitu giminiu.

Kūnas pašarvota? randasi 
Mažeikos koplyčioje. 8319 Li- 
tuanica Avė. ,

Laidotuvės įvyks subatoj 
rugsėjo 14 diena, l;80 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines. '

Visi a. a. Juozano Jakaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Brolis,
Sesuo, švo gėris. 
Pusseserė ir Giminės. •

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1188.

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTOMOBILES REP.

RADIATORIŲ. FENDERIŲ’ilt 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimAs, radiato
rių valymas, 100% garantuota,

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Reichert, Jr. J. F. 
Reuther, Jr. 
įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue 
Phonę Lafayette 7688

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELKINAM. .

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILĘR AND

x WĖLDING SERVICE 
3240,SOuth Archer Avenite, 2 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tek Virginia 1980.

t sveikatos klinika
Tuneliai išimami $19 fif)

vaikams •, -'t- ' ' ■ V

p*^f” Ug>ni~ *45.00
Akušerija na- $1 £ Hft

*1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

NAUJIENAS 
PINIGUS UEIUV0N 
lopralo Lietuvos žmoiėsir 
SįpatariiLietuvosJaJa
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CLftSSIFIED ADSEtines

CLASSIFIED ADS
Laidotuvės įvyks rytoj

PRANEŠIMAI

Rašo Nora

šventadieniais nuo

!įwW:

Educational

RADIO

Duodame
loš už

For Bent

DYKAI

Panelė Fausta Liepiutė, bu
simoji ponia černauskiene

Šiandie Zarasiškių 
Kliubo susirinkimas

Personai
Asmenų Ieško

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Financial 
Finansai-Paskolos

Didžiuma 
jų dainavimų

UNIVEHSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 8408

rytą susirinko 
pas J. Liulevi- 
ir nulydėjo na

šį vakarą, kaip 8v. įvyks 
Zarasiškių Kliubo susirinkimas 
p.p. J. Žukauskų bute, 2126 S. 
Halsted street.

Kliubiečiai malonėkite skait
lingai atsilankyti. Bus naują 
pranešimų iŠ kliubo darbuotės.

— 12 iki 18 
Įst. 16 metu, 

male-

8 kambariu murinę cottage, cemen
tinis pamatas, lotas 26x133, randasi 
netoli 31 ir Halsted St. Netoli baž
nyčia, mokykla ir žaidimu vieta. Ge
ra transportacija. kaina $2600. Jei 
reikės parduosime išmokėjimais.

KRAUTUVE ir 4 kambariai ren- 
don. Tinka bile kokiam bizniui 
Parduosiu arba mainysiu narna, šau- 
kit Cicero 247, Vesely.

PARSIDUODA tavern biznis iš
dirbtas gerai randasi priešais dirb
tuve, priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos, 3364 S. Halsted St.

Zarasiškių Kliubas šiais me
tais turėjo jau du parengimus 
—baliuką ir pikniką. Butų lai
kas jau pradėti veikti, nes ru
duo prasideda.—Koresp.

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

KAMBARYS ant rendos. apšildo 
mas, patogus pavieniui arba ženo 
tai porai. Su valgiu arba be.

7034 S. Rockwell St.

Lietuvių Golfininkų 
Sąjunga rengia 5-tą 
ir paskutinį šio se

zono turnyrą

^muzikos sry- 
izoįįui* ir karts

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, arba mainysiu i dvieju 
flatų narna ar i gera farmą.

6001 S. Carpenter St.

15 d. 1935 iii 
Liepos norof, 
kunigo Skriplios bažnyčioj prię 
46-tos ir Woodgatvių 3 valandą 
po piet.

Po sujungtūvfių jaunieji nu
sifotografuos,, o, paskui .atvyks 
į jaunosios -tėvų daržą priė 
Keah ir Archer! įčįą ją lauks 
didelė vestuvių puota. Daugiau 
kaip 4Q0 svečių yra užprašyta 
j tą puotą, ir linksmybė ten 
bus didele. 1 '

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nedėlioj jiedu taps 
“Mr. & Mrs. Čer- 

nauskas”

OAK-LEAF TAVERN PARĖ 
įvyksta Rugsėjo-Sept. 14 d., 1935 
RENGIA IŠKILMINGAS DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVES

Bus duodama Chicken Dinner veltui. Gera muzika, prie kurios ga 
lėsite linksmai laiką praleisti.

Kviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti. Savininkai:
Agnės Šidlauskas ir S. Svilainis 

3428 So. Halsted Street

Mokyklai reikmenys prie 
kiekvienos poros

Situation Wanted 
Darbo Ieško

GRbSERNfi pardavimui, gera vie 
ta dėl meat market — visokiu tau 
tu apgyventa., 2534 W. 45 PI.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 4 fla- 
tai. pigiai. Pardavimo priežastis— 
Mirtis savininko. 1647 Loeffler CU 
Cicero 1947.

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

LANDLORDS BUREAU AF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

60 met

NAŠLE moteris priversta paau
kauti . arba išmainyti 6 kamb. muro 
bungalow Marquette Par. Taipgi 
bizniavo muro namą Southsaidėj. 
Kas pasiskubins, nesigailės. Tel. 
Yards 0146.

Amerikos Lietuvių Piiliečių Kliu
bas 12 wardo laikys savo mėnesini 
susirinkimą sekmadieny 15 rugsėjo. 
1 vai. po piet K. Gramonto svet.. 
4535 S. Rockwell St. Visu nariu 
privalumas skaitlingai susirinkti ir 
atsivesti nauju nariu dėl įrašymo.

Paul J. Petraitis, rašt.

krautu? 
šios dienoą 
Pasinaudokit

ANT RENDOS 3 dideli šviesus 
kambariai. šiltu vandeniu šildomi. 
Su fornišiais arba be.

6542 S. Talmad Avė.

Mokestis 60c., $76. ii 
Extra mokesčiu 
reikalams išmo-

Dr augija yra

nuo karto linksmins publiką 
par ..radio ar koncertuose., Šį 
kvartėtą sudaro p-lės Albina 
Trylikaitė, p-lė Stella Rimkai- 
tė, Jonas Rukštelis ir Pranas 
Pūkis. Didžiuma klausytojų 
pamėgo 
kas kart gerėja'.

Advokatas K. Gugis visa
dos turi įdomių patarimų. O 
programo vedėjas, Jonas Ro
manas, kaip ir visada, suteikė 
daug informacijų apie Progresą 
krautuvės biznio eigą.—Jostra.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

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

7239 Sį Western Avė.Furniture & Fixtpres 
Rakandai-Itaisai

Rugsėjd 10-tą d. tapo rū
pestingai ir iškilmingai palai* 
dotas Kazimieras Walentas. Ka
dangi Kazimieras buvo gero 
budo žmogus ir su visais gerai 
sugyveno, tad 
draugų.

Antradienio 
šimtai žmonių 
čiaus koplyčią 
bašninką į Brighton Parko lie
tuvių bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines.

Laidotuvėse -dalyvavo apie 
250 automobilių ir apie 700 
žmonių. Daugybė draugų buvo 
atsilankiusių net iš apielinkių 
miesčiukų, kaip tai iš Rock- 
fordo, Gary, St. Charles, Wau- 
kegan ir švogeris Petras Rod- 
gers iŠ Cleveland, Ohio, o švo
geris Norkaitis ir jo moteris 
iš St. Charles. Kazimieras buvo 
Brighton Parko žymus biznie
rius ir pasiturintis žmogus.

Po laidotuvių, dalyviai buvo 
pakviesti į namus, kur visiems 
suteikta pietus.

Reikia pažymėti, kad laido
tuvių tvarka buvo pavyzdinga, 
kurią vedė laidotuvių direkto
rius J. Liulevičius, 40$2 Archer 
avė.

Velionio moteris Marcelė, sū
nus Jonas ir Edwardas ir visi 
velionio giminės nuoširdžiai dė
koja visiems suteikusiems są- 
jausmą liūdnoj valandoj.

—Steponas.

vėl tenka pakartoti tą 
patarlę, kad “kur yra no- 
ten yra ir būdas”, tik šį

6 kambariu mūrinė cottage, karš 
tu vandeniu šildoma, netoli 27 ii 
Lime St., kaina $1700. Del paran 
kūmo išmokėjimais.

štaur-rytinis kampas Polk ii 
Spaulding St., 12 flatu mūrinis 
demiŠkas, 
$16,000. .

75x125 lotas, 150 pėdu nuo kam
po 71 St. ir Kedzie Avė. Kedzie 
Avė bina pro Marcjuette Parka, kai
na $6,000..

JOHN F. McGUANE 
2959 S. Halsted St.

Central 1461

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

DYKAI pilietybes klesos anglu 
kalboje, patalpose Y. W. C. A. 
59 East' Monroe St. Pilnas pri- 
rengimas prie pilietybės. Klesos 
prasidės Rugsėjo-September 26, nuo 
5 iki 7 vai. vakare..

Jsirašykit dabar.

2658 PARKSIDE AVĖ. kampinis 
1% aukšto muro namas, gražus, 5 
kambariai, stikliniai porčiai. tile va- 
na, 2 karų garažas, apkainuotas tei
singai. Tel. Mendius, Dearborn 0100 
arba Berkshire 1812.

Pereito trečiadienio anksti 
ryte pasimirė Town of Lake 
biznierius Z. Pietkevičius. Jis 
jau per kurį laiką nesi jautęs 
gerai, bet kadangi dar buvę 
jaunas vyras, vos 26 metų any
žiaus, tad apie mirtį nei ma
nyti nemanė. Vienok liga vis 
sunkiau ir sunkiau pradėjo ve
lionį spausti. Velionis buvo 
linksmo budo ir šnekus, tad 
visą laiką su lankytojais kal- 
bėdabo ir juokaudavo.

Vienok prieš pat mirtį, per* 
eito antradienio į trečiadienio 
naktį, velionis, mat jau nusi- 
jautė, kad neužilgo reikės skir
tis ant visados, tad atsisveiki
no si, esančiais apie save Arti
maisiais, ir po to tuoj pasimirė.

Dabar jis yra pašarvotas ad
resu 4458 S. Honore Street*

Laidotuvės įvyks rytoj, šeš
tadienį, 9 vai. ryto. Iš namų bus 
palydėtas į bažnyčią prie 48 
gat. ir Ashland Avė. Po ge
dulingų pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. ,■<

Iš artimų giminių velionis 
paliko žmoną, motiną, dvi se
seris, du brolius, patėvį Sta- 
siukonj ir daug kiek tolimes
nių giminių. Velionis gimė įr 
augo šioj. šaly. ' Bet nežiūrint j 
tai jis mėgdavo kalbėti lietu
viškai su lietuviais ir lietuvių 
kalbą gražiai vartodavo.—R,

STORAČE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 
$300 kaurai ................. $35.00
Parior, miegkambarip ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE . .r 

5746 So. Ashland Avė.

COTTAGE 5 kambariai ant 75x 
125 žemes .furpace šiluma: prieina
mą kainą. Neatsišaukit nedėlioj. 

5712 S. Racine Avė.

Progress Furniture krautu
vės klausyto jai..praėjusią ne
dalią turėjo malonumo klau
sytis gražaus dkinąvimo ir gra
žių dainų. Dainavo Kaimiečių 
Kvartetas, kuris npo vadovystę 
Anelės Steponavičiene pradėjo 
savo rimtą dar 
ty ateinančiam

NAMAS PARDAVIMUI, 1818 W. 
71 SL, mūrinis, 2 flatu. 5-6 akmba- 
rių, 42 pėdų lotas, kaina $5800.

$700 įmokėti, 5 kambariu medinė 
cottage, 50 pėdų lotas, cementuota 
gatvė, netoli 63 St. ir St. Louis 
Avė., $2.200.

HAAKER 
3938 W. 63rd St.

MUZIKOS MYLĖTOJŲ ^DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

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

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

IEŠKAU Juozapo Augučio, paeina 
iš Tauragės apskričio. Rusiu kai
mo. Buvo vedes moteri šidlaviškę 
Antanina Daktariuke. Seniau jiedu 
gyveno Johnston City, III. Jie pa
tys ar kas kitas malonėkite duoti 
man žinią, Augustas Damulis, 1104 
Washington Avė., Johnston City, 
Illinois.

GERB. Naujienų skaityto-1 
jos jr skaitytojai prašomi Į 
pirkinių reikalais eiti Į tas Į 
krautuves, kurios skelbias* Į 
Naujienose. i

Pasimirė Z. C. Piet 
kevičius

Zarasiškių Kliubo susirinkimas 
i vyks ši vakarą, kaip 8 vai. rugsėjo 
13 d., pp. Žukauskų salėj* 2126 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
skaitlingai susirinkti, peš bus svar
bių reikalų apsvarstyti.

— Valdyba.
Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras 

laikys dainų pamokas; kas penkta
dieni \ Neffo svetainėje 2435 South 
Leavitt St., todėl visi choro nariai 
malonėkite susirinkti laiku, pamo
kos prasidės kaip 8 vai. vak. '■■■

— Valdyba.

šokiai —- Daug fonių!
5 RUIMŲ geras mūrinis namelis, 

vana, elektros šviesa, cementuotas 
basementas, vienam karui garage, 
geriausioje Bridgeporto vietoje prie 
33-čios ir Lowe Avė. parsiduoda tik 
už $2600.00. -

80 akrų geros žemės farma, 40 ak
rų dirbamos Žemės ir 40 gero miš
ko, Misouri valstijoje. Parsiduoda 
tik už $1000.00.

Dasižinokite pas
N. C. KRUKONĮ *

3251 S. Halsted St.
Tel. Victory 1283

KAMBARYS švarus. Šviesus, kar 
štu vandeniu Šildomas ir' visi pato 
gumai, prie vienos moters. Vedu 
šiai porai, nebrangiai.

7115 S. Honore St.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
DefąuĮted ir Utidefaulted 
Perkame už Cash su Jfeperdi- 
deliu Atrokavimu

Collateral Paskolas.

Chapmanand Co., Ine
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

Turnyras įvyks 15 dieną 
rugsėjo (September) Glen? 
Eagles Country Club laukuose, 
prie Archer avė. ir McCarthy 
Road. Sviedinio svaidymas 
prasidės 8:30 vai. ryto. Loši
mas tęsis per du 'šventadieniu. 
Prasidės rugsėjo 15 ir baigsis 
rugsėjo 22 dieną.

Vyrai lošėjai bus padalinti 
į keturias klesas A. B. C. D.

A. B. C. klesų geriausi lošė
jai, kiekvienos t grupės, gaus 
trofėjas, nes bus trys trofėjos.

D: klesos vienas iš geriau
sių lošėjų gaus dovaną vietoj 
trofėjos.

Antri po geriausių lošėjų iš 
kiekvienos klesoS taipgi gaus 
po dovaną.

Be to, vienas geriausių lošė
jų iš foursome gaus gerą do- 
vaną«

'Taipgi bus įvairių prizų dėl 
visokių sviedinio svaidyto jų.

Moterys lošėjos nebus dali
namos į klesas 
trofėjų ir kitas geras dovanas.

Visos trofėjos, prizai ir do
vanos bus išdalinti bankiete, 
kuris įvyks greitoj ateity po 
turnyro.

Tad visi sąjungiečiai-tės, 
sviedinio sviedė j ai, mankšty- 
kitės ir miklinkite lazdas, o 
ateinantį sekmadienį išban
dysite savo spėkas.

Įžanga vienas doleris.
Lošimas prasidės 9 valandą 

ryto. 1

BRIGHTON PARKE — BARGE- 
NAS biznio prapertė su tavernų, 
gerai išdirbtas biznis su fikčeriais, 
pianu ir visais įrengimais. Greitam 
pardavimui pigiai.

4633 S. Rockwell St.

MES MOKAM CASH
Už Real Estate bonus, pirmus 

morgičius, tax Garantus, stoeks ir 
t. t. Defoulted arba ne. Rašykit 
arba pašaukit.

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

Franklin 2971

Eddie (černauskac 
jaunasis

Jurgio Čemausko sūnūs Ed
vardas ima z Fąusts^ Lie.piUtę 
sau ųŽ amžiną d^augę-žmoną.

Chicagiečiai gerai atsimena 
panelę Faustą, kaipo malonią 
gražuolę, kuri keli metai atgal 
laimėjo titulą “Miss Naujie
nos”. Ji yra augšto išsilavini-

GRAND OPENING 
MARIE’S MODERN TAVERN 

3416 S. Wallace St.
Subatoj, Rugsėjo, Sept.14,1935

Gardus užkandžiai Dykai — Muzika — 
Kviečiame draugus ir pažystamus atsilankyti

Į DYKAI

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STRW 

. ... . ...

mo mergiatė, ’ lankiusi Illinois 
universitetą. , /
ž^ddie čeriią^sk^š, ' yra šau^ 

nūs vaikinas, geras biznierius, 
irgi augštai. išsilavinęs ir lan
kęs kolegij ą.;’ Dabar j is seka 
savo tėvo Jurgio čemausko 
biznį ir yra degtinės fabriko 
atstovas. / ;

Judviejų iškilmingos sujung
tu vės Įvyksta--nedėlioj, rugsėjo 

; ? Sulyg pono J. 
šiiubą jiedu ims

TAVERN pardavimui — geroj 
vietoje — Biznis gerai išdirbtas — 
pigiai — Priežastis apleidžiu miestą.

2540 W. 45 PI.

Ar jau esi nanu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, cai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais Šitos didelės pašai- 
jos ir kultūros organizacijos —- atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius. v

Chicagos Lietuvių Draugijoje lir 
gos patalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savait.vje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje, 
$1.26 mėnesyje, 
nėta, pomirtinės 
karna $250.00 iš Draugijos iždo,

Chicagos Lietuvių “ 
legate organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Įsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis 'tiestai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o hedčldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

ChiOagos Lietuviu/ Draugija, 
1739 So. Halsted St.

^‘Naujienų” name — ,2-ros lubos)
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj rug
sėjo 13 dieną Amalgamated Centro 
name 333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Malonėkite dalyvauti visi 
nes yra daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

MAROUETTE MANOR arba 
Brighton Parke kąs turite bungalow 
arba 2 flatų namą 4, 5, arba 6 kam
barių ir esat labai apsunkinti dide- 
leis morgičiais, tai atsišaukite pas 

A. K. MASIULIS, 
7252 S. Wentworth Avė. 

Tel. Radcliff 8991

Lietuvaitės Pianis
tės atsižymėjimas 

svetur

Iš Dr. A. L. Graičuno teko| Bukite visi laiku ir aš bu 
išgirsti, kad Dusetose yra su- siu 
siorganizavęs Laisv 
Kultūros skyrius, kuris ban 
dys veikti vietos kultūros sri

seną 
ras, 
sykį reikia pridurti, kad buvo 
ir prigimtas gabumas ir rū
pestingas daugelio metų dar
bas, kurie prisidėjo prie atsie
kime tikslo.

Kalbu apie Petro Sarpaltaus, 
musų muziko ir kompozitoriaus 
dukterį, Birutę Sarpaliutę, kuri 
ne tiktai kad turi įgimtą ta
lentą muzikai, bet turėjo norą 
ir pamatė svarbą tobulinti tą 
talentą, rimtai studijuodama 
piano šakoje.

Ne kartą praeityje teko gė
rėtis jos atsižymėjimais ne tik 
lietuviams dailės mylėtojams, 
bet ir svetimtaučiams muzi
kams. Pabaigus augštesnę mo
kyklą, rodos, du metai atgal, 
ji pašventė visą savo laiką pia
no studijoms ir praeitą pirma
dienį laikė egzaminus Univer- 
sity of Illinois, kad gauti sti
pendiją šio Universiteto mu
zikos skyriuje.

Dalyvavusių konteste buvo 
didelis skaičius, tačiaus Biru
tė Sarpaliutę išlaikė egzaminą 
su augštom žymėrii ir laimėjo 
vieno meto stipendiją, kurią 
Univeirsitetas duoda paskatini
mui ir plėtojimui vertingų ir 
daug žadančių* talehtiį?

Už šį atsiekimą muzikoje rei
kia pasveikinti Birutę, kartu ir 
jos tėvą Petrą, ir palinkėti 
jiems abiems žengti pirmyn jų 
gražiuos darbuos muzikos Šri-

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

) Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Pirkit Boston’s Gerus 
Čevėrykus

MOKYKLŲ ATSIDARYMUI
Vaikams, Berniukams, Mergaitėms

BOSTON’S ČEVERYKAI yra Dil- ,
nai skuriniai. tinka kojai, ilgai 
dėvisi. ■ Mes turime

STAR BRAND
POLI PARROT

Pirkit porą čeveryky dabar ilgam dėvėjimui

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas ivyks rugsėjo 
15 diena. 1935 m., .1 vai. po pietą 
Jono Gąrbuzo svet., 3749 S. Halsted 
Street. W. Didžiulis, prot. rašt.

i II ■ ■ ■ ■ —W—■>

8:30i§

Nėra Naujiena
Už savaitės, laiko bus išdirb

tas galutinas planas didelio 
kontesto “Midwest” krautuvių 
ir bus - paskelbtas publikai: 
Visi “Midwest” krautuvių sa
vininkai jau ir dabar yra už- 
interesuoti tuo busimu dideliu 
kontestu. Kostumeriai klausi- 
nėja, kada jis prąsįdės?

“Najienose” sekamą savaitę 
bus paskelbtas galutinas pla
nas. ' Šis kOnteštas yra savas
tis “Midwest” ktautuviiį ir to
se krautuvėse jis įvyks. Tai 
bus naujas ir originalus kon- 
testas. .

Skaitykit “Midwest 
vių skelbimą 
“Naujienose”, 
topjię vertybėmis* kurias 
siūlo šios krautuves. (Sn.) }

Furnisbed Rooms
RENDON 2, 3 ar 4 kambariai 

foriiišiuoti prie vienos moters, ap
šildomi ir garadžius, ženotiems ar 
pavieniams. 4918 S. Keeler Avė.

NIEKO NEJMOKET — 
mėnesiu išmokėjimui. 
Overhauling, body taisymasv 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen 
deriai, apskaitliavimas, towing dy 
k&i

2511 Milwaųkee Avė. Bei. 4845

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA PATYRUSIŲ PARDAVI
NĖTOJŲ, gali pasidaryti nuolatinių 
pažinčių ir pradžioj > gali uždirbti 
nuo $60.00 iki $75.00 j savaite •— 
komiso pagrindais — pardavinėti, 
APKALTI SIENAS IR STOGUS 
DENGTI ir kitas 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.

kampas
mo-

iplaukų $4200, kaina

prie kliubo nepriklauso, malo
nėkite atsilankyti ir prisirašy
ti. Įstojimo nėra. Mėnesinė 
mokestis—10c į mėnesį.




