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Klaipėdoj ir šiandien
Visas pasaulis laukia Klai

pėdos balsavimo 
pasekmių

ANGLIJOS KARO LAIVYNAS VIDURŽEMIO JUROJE Ethiopija turi daugiau ka 
riuomenes už Italiją

8. Puse Ethiopijos armijos

Žydų laikraščiai ragina balsuot už 
lietuvius

Klaipėda, rugp. 29. — Per radiofoną valdžia pra
nešė, kad balsavimas rinkimuose j Klaipėdos 
seimą yra pratęstas Vienai dienai, taigi eis dar 
ir rugsėjo 30 d.

Didelis susigrūdimas 
balsavimo" vietose

Buvo vienas susišauda
mas, kuriame keturi 

žmonės sužeista
KLAIPĖDA, rugsėjo 29 d.— 

. Visą dieną šiandien klaipėdie
čiai ėjo balsuoti už atstovus j 
Klaipėdos seimą.

Pasirinkti kiekvienam reikė
jo vieną iš dviejų: arba bal
suoti už vokiečius arba už lie
tuvius. Vienok sąrašai žmo
nėms. r išrodė ■ labž 
daugelis nežinojo 
ti.

Visos balsavimo .vietos buvo 
baisiai prisigrūdusios. TukStan- 
čiai negalėjo prieiti prie balsa
vimo. Todėl valdžia matė rei-

keblųjį 
kaip balsuo-*

lietuvių susirinkimus, bet polu 
ei ja juos sustabdė. Vakare 5G 
lietuvių sumušė vokiečių polici
ninką Fullhase, 24 metų am 
žiaus. Jis tapo nuvežtas i ligo
ninę. Vienas pasigėręs vokie 
tys pradėjo kolioti Lietuvą. Už 
tai jį Lietuvos kareiviai pašo
vė. ’ ‘

Vokiečiai vedė savo agitaciją 
slaptai. Jų agitacinę literatū
rą naktį išvežiojo dviračiais 
slapti pasiuntiniai. Ir vokiečiai 
ir lietuviai išplatino paaiškini
mus kaip balsuoti. Balsavimas 
labai komplikuotas. Balsuoto
jams reikia išrinkti 29 vardus 
iŠ 185 kandidatų. _

Pas kiaipėdiečįu^nematyt dfc- 
delio susijaudinimo dėl rinkimų; 
Daug daugiau yra susirūpinęs 
Kaunas ir tai dėl ekonominio 
krizio, kurs kiekvieną dieną ei
na blogyn.

Ūkininkai vis tebenerimauja,

iš pačių didžiųjų Anglijos karo laivų, kurie kartu su šimtais kitų karo laivų dabarTrys 
dasi Viduržemio juroje, prisiruošę įsimaišyti į Italijos ir Abisinijos karą. Viršuj 
karo laivas Nelson, vidury - 
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FLORIDA IŠVENGĖ 
ANTRO URAGANO

kalą pratęsti balsavimus dar valdžia svarsto, kokiais bu
• • m • • • 1 • • A J. . t 'vienai dienai, idant visi turėtų I 

progos paduoti savo balsų.
Policija stropiai žiurėjo tvar 

kos. Rinkimų diena praėjo la
bai ramiai. Tik vienoj vietoj 
įvyko mažas susišaudymas, ku
riame buvo sužeisti keturi žmo
nės. Buvo ir gatvinių pešty 
nių, kurios neturėjo reikšmės.

Kandidatai buvo saugomi po 
licijos. Dvidešimt devyni turi 
būt išrinkti j seimą. Iki šiol 
vokietininkai turėjo seime 24 
vietas. Lietuva dabar stengia
si šitą vokiečių didžiumą žy
miai sumažinti.

žydų laikraščiai ragino žy
dus, kad balsuotų 'už lietuvių 
sąrašus.

dais bausti nenuoramas.
Kalbama apie naujas permai

nas valdžioj. Kauno majoras 
Antanas Merkys sako gal bu
siąs sekančiu premieru.

Dainininkė skundžia 
laivų kompaniją

“Normandie” laivo vir
pėjimas sugadinęs 

jai inkstus

ran- 
vyriausias

kruizeris Hood, apačioj — kruizeris Renown.

ŠLAKAI ANT SAU
LĖS

as

Rinkimų agitacija 
Klaipėdoje

KLAIPĖDA, rugsėjo 28. — 
Subatoj užsibaigė priešrinkimi 
nė agitacija. Lietuva surengė 
visą eilę pasekmingų susirinki 
mų visame Kaipėdos krašte; 
Valdžios kalbėtojai ragino žmcp 
nes balsuoti už lietuvių sąra* 
šus.

Anglija, Franci ja ir Italija 
inteikė persergėjimus Vokietijai 
ir Lietuvai, kad vengtų susi 
rėmimų rinkimų laiku.

Vokietininkai bandė ardyti

NEW YORK, rūgs. 28. - 
Dainininkė Nastia Poliakova už
vedė čia bylą prieš franeuzų 
laivų kompaniją, reikalaudama 
$100,000 atlyginimo. Sako, ji 
keliavusi tuo didžiuoju laivu 
“Normandie” ir baisus to laivo 
virpėjimas visai sugadinęs jos 
sveikatą, atitrenkęs jos inks
tus, taip kad jai teikėjo ope
raciją daryti. Iš to dar ji ga
vusi pneumoniją. Taip susirgu
si nuo laivo virpėjimo, ji nebe
galėjusi dainuoti ir iš to pasi
darė jai dideli nuostoliai.

Vokietijoj trūksta 
sviesto

Chicagai ir apylinkei tedera* 
lio oro biuras šia-: dienai prana
šauja:

Oras nepastovus. Apsiniaukę. 
Pietvakarių vėjai. Eis šiltyn.

MIAMI, Fla., rūgs. 28., — 
Antras baisus uraganai įvare 
baimės rytines Floridos gyven
tojams. Uraganas nešėsi di
deliu smarkumu nuo Kubos ii 
Jamaikoj linkui Floridos. Už
girdą apie besiartinantį uraga
ną, kas tik turėjo automobilių 
pasileido bėgti iš Floridos.

Uraganas betgi urnai 
ko į kitą pusę. Oro 
pranešė, kad uraganas 
palies žemutinę Floridą,
dangi uraganas pasuko atgal į 
Atlantiką, tai tapo iškelti per
sergėjimo ženklai laivams, kad 
saugotus vėtros sukuriu ii 
plauktų į uostus.

‘H

Kuboj ir Jamaikoj šiame 
uragane žuvo 27 žmones, o 300 
buvo sužeistų. Apie 1000 naAių 
tapo sugriauta ar apardyta.

pasu- 
biura^ 
mažai

Ka-

STREIKAS KEN
TUCKY

FRANKFORT, Ky., rūgs. 28. 
— Harlan paviete tebesitęsia 
angliakasių stresas. Sakpma> 
kad daug angliakasių išmetama 
iš triobų, kuriose gyveno. To
dėl gubernatorius šiandie pa
liepė, kad butų pasiųsta Har
lan pavietan milicija. To sako 
reikalavę unijų vadai.

Amerikos Preziden
tas keliauja po 

Amerika
Pasakė svarbią kal
bą Nebraskos far- 

meriams
FREEMON, Neb., rugp. 28. 

—Prezidentas Roosevltas spe
cialiu traukiniu važiuoja apžiū
rėti Boulder tvenkinio, o pas
kui į San Diego, kur jis sės, 
į laivą ir padarys Amerikos ka
riško laivyno apžvalgą.

Freemontę, Nebraskos vals
tijoj, prezidento traukinys su
stojo ,pušei valandos, ir čia Su
sirinko 15,000 fąrmerių pasvei
kinti prezidentą. Nuo paskuti
nio vagono platfoymės prezi
dentas pasakė farmeriams kal
bą. Tai buvo trumpa kalba, bet 
labai svarbi. Prezidentas pa
reiškė, kad agrikultūros atste’.- 
gimo aktas (AĄA) išreiškiu ly
gybės principą, už kurį karia
vo šios laisvos šalies įsteigėjai, 
šituo aktu Amerikos farmeriai 
tapo išgelbėti iš didžiausio var
go. Ačiū šiam aktui farme
riai gavo 5 bilionus ir 300 mi- 
lionų dolerių, kuriu jie nebūtų 
gavę, jeigu Ęoosevęltas 
šito akto pravedęs.

Prezidentas priminė 
riams, kad trys metai
kada jis lankėsi pas'juos Neb- 
raskoj, farmeriai gaudavo 
po 30 centų už kviečių bušeli 
ir 20 centų už kornų bušelį, ir 
tūkstančiai faritierjų neteko sa
vo f$#ny.

ši prezidento kalba farme
riams yra skaitomą, kaipo pi r 
matinis Šūvis 1936 metų rin
kimų. kampaniją pradedant;

Šiandien prezidentas kalbės 
per radio

nebutu

farme- 
atgal,

BERLINAS, rūgs. 28.— Vo
kietijos didieji miestai, o ypa
tingai Berlinas, aštriai pajau
tė stoką sviesto ir taulęą.

Krautuvės turėjo tik. po du 
svaru sviesto ir pardavinėjo tik 
pa mažą truputį savo geriau- 
šięm pirkėjam. Taukai labai 
pabrango. Lašiniai parsiduoda 
po 65 centus svaras. Nacių laik- 
raščiai sako, kad tas apsireiš
kimas esąs tik* laikinas, bėt 
žmonės netiki.

Turkikjoj gimė
... Hitleris

naujas

ADANA, Turkijoj 
—Vienas Turkijos 
susilaukė sūnaus ir 
vardą Hitleris. Vokietijos kon
sulas už tai pasamdė tą giri
ninką už sargą, ir prižadėjo, 
kad jo sūnų kaip'išaugs leis'į 
mokslus Vokietijoj valdžios 
kaštais. 

j .3'

rūgs. 29. 
girininkas 
davė jam

i

,r.

šiandien prezidentas F. D.
• ' 1 ■ "■

PARYŽIUS, rūgs. 29.—Itali
jos diktatorius Mussolini pas i- tdri būt paleista, o kita pusė 
kalbėjime su laikraščio Petit 
Journal atstovu pareiškė, kad 
jis tvirtai pasiryžęs užkariauti 
Ethiopija. Vienok jis, sako, 
neatsisakytų pasitarti su Fran- 
cija ir Italija. •

Tolaius Mussolini nurodė, kad 
Italija turi 250,000 kareivių, o 
tuo tarpu Ethiopijos imperato
rius turi mobilizavęs 800,000 
kareivių. Italija turi teisę ap
ginti Eriteriją ir Samoli žemę, 
pabrėžė Mussolini.

Ko Italija nori

WASHINGTON, rugp. 29. — 
Navai observatorija praneša 
pastebėjus naujus šlakus arba 
šešėlius ant saulės, Tie šlakai 
esą toj pusėj saulės, kuri yra 
artesnė žemės, ir jų dabar atsi
rado daug daugiau, šlakų esą 
nuo kelių šimtų iki 50,000 
lių ilgumo. Manoma yra, 
nuo tų šlakų priklauso 
ant musų žemės.

my- 
kad 
oras

“Stebuklingas” daktaras gydė 
medum ir česnaku

BUDAPEŠTAS, Vengrija, r. 
29. —Čia buvo paskilbęs vienas 
“daktaras” vardu Jurgis Rona, 
kaipo “stebuklingas” daktaras. 
Iš visos Vengrijos pas jį va
žiuodavo labai daug žmonių, no
rėdami Į gauti jo stebuklingų 
Vaistų.

Valdžia pagalios sumanė pa
tirti, kokiais-gi stebuklingais 
vaistais ; jis gydo. Rona prisi
pažino, kad visiems ligoniams 
jis duodavo tik medaus ir Čes
nako.

' X ----------------------------------------- -------— T

Atsidaro žydų kolegija .

turi būti Italijos karininkų ko
mandoj.

Tautų Sąjungos nuosprendis
Svarbiausias Tautų Sąjungos 

nuosprendis pereitą savaitę bu
vo, kad Mussolini neturi pradėt 
karq iki gruodžio 4 dienos. į 
tą laiką sąjunga rūpinsis suras
ti budus visai prašalinti kare 
pavojų.

Ethiopija užpuls pir-
• moji

RYMAS, rugsėjo 29 d.—
Mussolini pareiškė laikrašti-' yra su tikrumu kalbama, kad 

ninkams, kad Italija nori trijų Ethiopija užpuls italus pirmo- 
dalykų:

z 1. Beveik visos rytinės 
šiaurinės Ethiopijos.

2. Ethiopija gali susisiekt su'jps karalius neužilgo sumobol 
jura tik per Italijos teritoriją, zuos du milionu kareivių.

ji, ir tada Italija ves apsigy- 
ir nimo karą.

Sakoma taipgi, kad Ethiopi-

GIMDYMO kongresas frakcijoj
/

Kongrese 3 akušerės gavo me
dalius už pasidarbavirpą

NANTES. Franci j a, rūgs. 28.

apie tai, kad Francijos mote
rys permažai vaikų gimdo ir kad 
Franci j a tokiu budu eina prie 
išmirimo. Buvo siūloma uždėti

riauuijci, mgb. <so. moveaxįUR nevedusiu ir ant -Nante's mfetfte . |W ■ vaikų ^vedusių. ir ajit
_ *■ ’ ..... ’ bevaikiu norui Tamiri buvo įsbevaikių porų; Taipgi buvo iš- 

riekšti pageidavimai, kad val
džia duotų pašalpą toms šeimy
noms, kurios turi daug vaikų. 
Ypatingai buvo susirūpinta tuo 
kad dabar ne tik miestiečiai, 
bet ir ūkininkai visoj Franci- 

Kongrese buvo daug kalbama1 joj nebeturi didelių šeimynų.

gimdymo kongresas. Už didžiąu* 
šią pasidarbavimą trys akuše
rės gavo po auksinį medalių, tai 
ponios Mirous, Brissier ir 
Queltier. Jos trys priėmusio^ 
23,000 kūdikių.

Jaunimas protestuo 
ja prieš militaris

tinį paveikslą

JURŲ PLĖŠIKAI AP
NIKO CHINIJOS KAI
MĄ IR PAGROBĖ 31 

VAIKĄ

Rytoj Chicago j e atsidaro žy
dų kolegija adresu 30 N. Dear- 
born st. Kolegijoj bus moki
nama žydų (hebrajų) kalbos, 
istorijas, literatūros, religijos 
ir sociologijos.
;• . 'X. •
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TOI{IO, rūgs. 2r Tyfunas 
užklupo dalyvaujančiuos mar 
nevru^se penkis karo laivus. 
60 karininkų ir jurininkų likc 
nunešti į jurą ir žuvo.

-■-s r ■; . ' . ■

prie BoulderRoosęveltas bus
Dam, Coloradoj, ir iš ten pasa
kys kalbą per radio. Chicago j e 
prezidento kalba bus girdima. 
1 vat po piet iš stočių WLS, 
WCFL, WBBM ir WMAQ.

. ... ■

<

NEW YORK, rugps. 28. — 
Rivoli teatre New Yorkė yra 
rodomas militaristinio pobūdžio 
paveikslas “Red Salute”. Kole
gijų studentai pradėjo reika
lauti, kad tas paveikslas nebū
tų rodomas. Subatoj apie 30 
studentų, vyrų ir mergaičių, su
darė protesto eiseną prieš tą 
teatrą. Trys studentai nešė di
delį plakatą, ant kurio buvo 
užrašyta: “Boikotuokite Red 
Salute. Studentai nori taikos 
United Artists nori karo.”

Atvykusi policija suardė stu
dentų demonstraciją ir suareš? 
tavo 11 jaunų studentų ir 7 
mergaites. Jie yra kaltinami 
už “neteisėtą susirinkimą”.

Suėmė tris banditus. Du 
būt lietuviai

tur-

VALPARAISO, Ind., rūgs. 
28.—Netoli Valparaiso policija 
suėmė , tris Chicagos banditus, 
kurie užmušė žmogų netoli 
South Bend, Roy Creery, 55. 
metų amžiaus, savininką gasoli- 
no stoties.

Banditai valžiavo automobi
liu, kurį pavogė Chicagoje.

Jie pasisakė, esą:
Alfonsas Skusevicz, 17 me

tų, 5254 Princeton avė.
David Valuskis 17 metų, ir 

Niek Achtien 19 metų.
Kada jie buvo pasodinti ka- 

lėjiman, 
kad jis

HANGSCHOW, Chinija, rug* 
28.—Viename-. Chinijos kaime 
vardu Peihšiang žmones buvo 
priversti stoti į kovą su jurų 
plėšikais arba piratais. Plėši
kai atplaukė prie kaimo trijuo
se laivuose. Persirengę uba
gais, jie atėjo kaiman ir už
puolė policistus. Plėšikų buvo 
40, o policistų 10. Pasirodė, kad 
policistų šautuvai neturėjo kul
kų, ir plėšikai policistus leng
vai ųugalėjo. Po to piratai api
plėšę visą kaimą, ir negana t j, 
jie užpuolė kaimo mokyklą ii 
pasigriebė iš mokyklos visus 
vaikus, kurių ten buvo 31.

Piratai su vaikasi pasileido 
bėgti į savo laivus, o kaimie
čiais juos vytis. Mušis tarp 
kaimiečių ir piratų įvyko ant - 
laivų juroje. Kaimiečiai užmu
šė keturius piratus ir atėmė 
nuo jų 10 vaikų. Vienas pira
tų laivas tapo paskandintas. 
Bet kiti du laivai su piratais ir 
su 20 vaikų pabėgo j -Krą.

Kaimiečiai susijieŠkojo dau 
giau amunicijos, išsirengė lai
vus ir važiuoja j ieškoti pirat ų 
jurose.

Valuskis prisipažinęs, 
nušovė Creery.

LAWRENCEVILLE, III., i. 
27.—Miss Clara Ann Pinke j- 
taff, 75 m. senmergė, pasimirė 
nuo plaučių uždegimo, kilusio 
delei peršilimo kraunant šieną. 
Jos dvi seserys, taipjau tokios 
pat senos senmergės irgi sun
kiai susirgo plaučių uždegimu. 
Visos trys senės vedė farmą 
be pašalinės pageltos.
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arti Westem Ąvę. Hemlock 7828

Garsmkitės “N-nose

Vienatinė Tokia
nuo 6 iki 8

The Daina

8 po piictų
Kaina $2.00.

Phone CanaI 6174

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS diena ir NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miėsto Dalyse.

The Daina” yra 
tavos rašytojo 
geno. *

ir šiandien
ir Feliksu

Dentistas 
Valandos nuo 9—9

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Vaiku Ir visu

Halsted St.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

Amerikos lietuvių 
koncertas Kaune

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiųo valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedėliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI
-Gydytojai ir Dentistai

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
’ Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

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

i anai 1175. 
lockwell Street

ei. Calumet 6893 
?eL Pjesei 9191Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise.

Areštuotas Jonas
'* # ' < • t ' r v -, . s »s .

Lapenas

Ofiso 
Rez

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, " ‘ , 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. ' 
arti 3Ut 

Valandos: 3-4. 7—

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 4>iki8 

vak. Nerišlioj pagal sutarimų. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1980

burmistras pi Valančius pa
sveikino Amerikos meninin
kus miesto vardu ir įteikė 
jiems adresą. (“L. ž«”)

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 Vp. Cermak Road St.)
Ofiso valarido's: Kasdien ritio* 9 iki 5* 

Vakarais:;;Panędėlio, Seredos ir 
Pėtnyčior "

Telefonas 
Namai: 6459 S.

Telefonas Republic 9600.

Buvusfs “Maisto” direktorius 
besąlyginiai pasodintas į ka
lėjimą.— Tauragės “Maisto” 
skyriuje revizija surado daug 
netikslumą, deltai karių val
stybė turėjusi 430,000 litų 
nuostolių.— Spėjama, kad 
bus išiaiš kinta ir daugiau 
tamsių Lapėno darbelių.

Phone CanaI 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 2įžrd Plape Phones Gana] 2515—Cicero 5927

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1138

i J.LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafąyette 3572

Telephone: Boulęvard 2800 

JOSEPH J. GRISI! 
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9728.

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

šio miestelio lietuviai 
ir FeJikAo Vaitkaus re- 
•sako: _ “Mes manom

New Kenstingtbnieėių viltis
Visi 

Altass 
mėjai, 
kad Feliksas Vaitkus pasitai
sys lėktuvą laimingai už
baigs savo k'el^n^ į Kauną, o 
kai iš Kauno sugrįš atgal į 
Ameriką, tai mes tikimės ^pį 
Vaitkų sutiktii(y#a tižiai M jį 
pasveikinti už jo drąsą ir gar
bumus. Tad mes 
esame su Altass 
Vaitkum. A . ;

Turėtų prisidėti.
SLA. 192 kuopa ir jos 

riai turėtų prisidėti pagal 
vo išgalių prie įrengimo isto
riško Amerikos lietuvių kam
bario, rengiamo Pittsburgh, 
Pa. universiteto naujame na
me, kuris bus žinomas vardu: 
Pibtsburgho Mokslo Katedra.

— Žvirblis.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. H/de Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiki ligų

ūkininką Lietuvoje, kuris ne
žinotų, kad Lapenas turi be-1 
veik gražiausius namus Kau-i 
ne, kad jis gyvena labai pla
čiai ir pinigais nesivaržo.

—Tai vis iš musų proęės tas,| 
plėšikas praturtėjo 
ūkininkai. — Iš driskio jis ta-1 
po milijonierium, apvogda
mas mus.

Tokių dalykų teko iš dauge-J 
lio ūkininkų girdėti.

Tokios ir\ panašios .kalbos 
plito ir darėsi įkyrios net vai-1 
džios šulams,. Ilgiau laikyti; 
Lapeną direktoriaus 
nebebuvo patogu. Tat šią va-l 
sąrą “Maisto” akcininkų (vy- 
riausybė kontroliuoja dau
giau nei pusę akcijų) jis liko 
nebeišrinktas direktorium. Ta 
procedūra buvo atlikta pasa
lomis: tuo laiku, kai buvo ak
cininkų susirinkimas, Lapenas 
vasarojo Italijoj...

Viename laikraštyj tuoj pa* 
sirodė karikatūra, vaizduo
janti, kaip bekonas duria pei
liu Lapėną. Taip, bekonai iš
kėlė Lapeną į padanges, be
konai jį ir pražudė.

Iš pradžių atrodė,, kad La-j 
penas išeis shusas iš vandens: 
nespėjo jis grįžti 'iš Italijos,; 
kaip tapo paskirtas “Pažan-| 
gos” direktorium ir vėl ėmė 
darbuotis tautiškoj dirvoj J 
Tiesa, žmonės vis. dar negalė-1 
jo užmiršti buvusio “Maisto” 
direktoriaus: jie kalbėjo, kadi 
bendrovėje* susekta dideli tru-1 
kūmai, kad Lapenas seniai] 
jau turėjo būti areštuotas ir j 
patrauktas atsakomybėn, bet 
tai nedaroma tik todėl, kad 
už jo pečių stovi “aukšti” žmo 
nes, kurie nenori skandalo.

Prasidėjo ūkininkų nera
mumai. Lapėno vardas vėl vis 
labiau ir labiau pradėta minė-

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tei. Seeley 7830
Namų telefonas Brunąwick 0597

Lietuvos vaiko draugijos,] 
Šiaulių skyriaus, suruoštas! 
amerikiečių koncertas įvyko 
IX. 10 d. “Kapitol” salėje.’ 
Koncertavo p. Drąngėlienė, p.’ 
Briedytė ir p. Greičius. Pub
likos prisirinko pilna salė.. 
Koncertas praėjo dideliu pa-, 
sisekimu. Visi trys koncertan- 
tai apdovanoti gėlėmis. Prieš 
pradedant koncertą, miesto

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valau
Nuo 10 iki 12 diena. 2

APŠILDYTI
KAMBARIAI 

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
šiltas vanduo visada — maudy

kle ir lašu pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdiena: 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

South Central Hotel 
(JULIUS BASKIS, Sav.) 

1245 S. Michigan Avė. 
Victory 4686.

AJLDavidoms, M.D 
4910 S. Miehigan . Avė, 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Skubiai rengiasi.
SLA. 192 kuopa skubiai ren

giasi prie SLA. 50 metų su
kaktuvių :5 į gavimui nau j ų na
rių.. Jau turi išrinkus du ge
rus organizatorius, A. Mu
rauską ir Joną Svipą ir, be 
abejonės, jiedu gaus nemažai 
naujų narių prie SLA. šeimy
nos. Juk, SLA. yra ta organi
zacija, prie kurios turėtų pri
sidėti visi Amerikos lietuviai, 
vyrai ir moterys.

Didžiausią sensaciją Lietu
voje sukėlė Jono Lapėno areš
tavimas. Apie tą įvykį dabar 
visi kalba. Ir kur nekalbės: 
dar prieš trejetą mėnesių La
penas buvo visagalis žmogus, 
centrinė ašis, apie kurią su
kosi ekonominis gyvenimas. 
Jis stovėjo prie Akc. B-vės 
“Maisto” vairo ir skaitėsi ne
pamainomu žmogumi. Tos 
bendroves metinė apyvarta 
siekė milijonus litų.

J. Lapenas padarė stačiog 
meteorišką karjerą. Prieš de- 
sėtką metų jis niekam nebuvo 
žinomas. Per daugelį metų 
tarnavo įvairiose vartotojų 
bendrovėse; po karo vertėsi 
privačia prekyba. Tačiau li
kimui buvo lemta, kad jis at
sikeltų į Daugus, kur gyveno 
kun. VI. Mironas. Su pastaruo
ju Lapenas sueina į labai ar
timus santykius.

Kun. Mironas, matomai, bu
vo tikras Lapėno patronas: jis 
pats kopė į viršūnes ir kartu 
tempė savo draugą. Nuo 1920 
m. Lapenas eina vartotojų 
bendrovės sąjungos valdybos 
nario pareigas.. Tas pareigas 
jis eina ligi 1926 metų, kada 
tampa pakviestas užimti “Mai
sto” b-vės direktoriaus vietą. 
Aišku, kad į tą vietą jis pate
ko dėka protekcijos. Kaip ži
note, kun. ^Mironas pasidarė 
stambiausiašx ‘Tautiškos vy
riausybės” ramstis. Su juo 
skaitėsi ir tebesiskaito pačios 
viršūnės. Todėl jam nesudarė 
didelio sunkumo įstatyti savo 
draugą į vieną labiausiai atsa- 
komingų vietų. Taip, vieną at- 
sakomingiausių ir pelningiau
sių vietų.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir %toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, .parodančia mažiausias klai
das. Specialė ątyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandas nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Liūdna žinia. i
Rugsėjo 22 d. prieš piet; 

per radio dažinojom, kad Fe
liksas Vaitkus nusileido Airi
joj ir lėktuvą visai sudaužė, 
ar tik biskį npdaužtė.

Tai buvo didelis sujudimas 
ir visi buvo nusiminę ir 'ap
gailestavo. Mat, visi 
gal, F. Vaitkus užsimušė, gali 
sunkiai susižeidė. Vėliau, kai 
tikrai paaiškėjo, jogr Vaitkus 
yrą gyvas ir sveikas, tik lėk
tuvas apdaužytas, tai tįk tada 
tas didelis sąjudys žymiai ąt-; 
slūgo. Bet, buVo ir tokių, ką 
džiaugėsi jo nepavykusiu žy-i

Dr. A. J. Marokas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir JReddencija:
2519 West 43rd St 

VALANDOS: mlo 9 iki 10 ryto, nuo •Ą; iki ^mo^Oietiimuo 4 iki. 8:80jratk.

—Pakarti Lapeną! —šaukė 
kai kuriose vietose ūkininkai.]

Pagaliau Lapenas tapo su-; 
imtas. Prie to greičiausiai ir- 
privedė ūkininkų neramumai.

“Maistas” bųvęa, revizuoja
mas per visą’ vdsarąįPaaiškė- 
j o, ka d T a ur agesį^eer dy k los 
dir.‘ Kubiliuš padubs su P. 
Lapenų (J. Lapėno broliu) su
tartį, kuria P. Ląpenui sker
dykla atidavė ypatingą teisę 
Panemunėj ir Pagėgiuose par
davinėti Tauragės “Maisto” 
skerdyklos gaminius. Ta su
tartis skerdyklai buvusi visai 

I nepalanki, kadangi skerdyk
los gaminius P. Lapenas pirk- 
davęs daug pigiau, negu visi' 
kiti. Pigiai pirkdavęs, o bran- 
giai pardavinėdavęs. Tuo bu- 

| du jis pelno padarydavęs apie 
300 nuošimčių. .

Apskaičiuojama, kad dėliai 
tos transakcijos “Maistas” tu-' 
rėjęs apie 430,000 litų nuoąto-* 
lių. Aišku, kad ta sutartis bu
vo padaryta su J. Lapėno ži
nia. Vadinasi, kada jis pradė
davo galvoti ir svarstyti apie 
šiltą vietelę, tai neužmiršdavo 
“giminingo žmogelio”, — savo 
brolio.

Kokius naujus J. Lapėno 
švindelius iškels revizija, tai 
paaiškės vėliau. Manoma, kad, 
jų. bus nemažai. —K.

■.Į ...IMI irĮrm^rit.

KOREsmnues

m. Slovakų svetainėje adre
su 1136—4th av,e. ' Svetainės 
durys bus atdaros 6:30 vai. 
yąkaro. ‘

O prakalbos prasidės lygiai 
7 vąl. vak,. Gi prakalbai pasi
baigus, 8 vai. prasidės šokiai 
prie geros muzikos. Muzikan
tai bus iš Pittsburgh, Pa. Į 
svetainę įeigos bilietas bus 
visiems lygus ir labai pigus— 
tik 25 centai ypatai.

Todėl šiuomi patarsiu’ vi
siems vietos ir apylinkės Iie-| 
Guviems nesivėluoti, atsilan
kyti prakalbų pasiklausyti, 
linksmai, pasišokt vieniems 
su kitais pasimatyti, susipa-1 
žinti, pasikalbėti, o taipgi 
nors biskutį paremti ir mate
riališkai SLA. 192 kp., kuri 
tikrai yrą verta paramos visų, 
vietinių ir apygąrdos lietuvių, 
ši kuopa da nėra padarius 
skriaudos nė vienam lietuviui 
ir nemano daryti, o reikalui 
esant gelbsti kaip savo, taip 
ir kitų SLA. kuopų nariams.

Bus įgalius.
’«• . A

SLA. 192 kuopa rengia pir
mą linksmą rudeninį balių— 
šokius su prakalbomis, kurios 
įvyks šeštadienjo-subatos va
kare, spalio (dct.) 12 d., 1935

Lapėno paskyrimas “Mais
to” direktorium buvo kaunie
čiams didelis siurprizas. Dau
gelis negalėjo suprasti, kaip 
mažai kam težinomas provin
cijos ‘prikazčikas” ^krautuvės 
pardavėjas) galėjo patekti į 
tokią atsakomingą vietą. Jtio 
labiau, kad jo išsilavinimas 
buvo labai menkas (Lapenas 
vargu yra baigęs pradžios mo
kyklą).

Bet iš viršūnių atėjo įsaky
mas “byt po šernu”, ir nieko 
nepadarysi. O Lapenas pradė
jo šeimininkauti ir.rodyti sa
vo “gabumus”. Prtfėjo keli 
metai ir Kaune išdygo nepap
rastai gražus pastatas, — gra
žiausi namai laikinojoj sosti-

Linksma ^inia.
■ 'I f < „ ■ <• . . j

Rugsėjo 21 d. apie 10 yaL; 
yietnj.ei pyįęg piet. Jau beveik visi

~ ‘n";|tu!viai žinojo,( kad Feliksas; 
Vaitkus išskrido Lietuvon, ir 
beveik visi sakė: “Veliju jam 
laimingai pasiekti Rauną.”

Tačiau buvo jr tuklų keršti
ninkų, kurie sakė: “Kad jis 
sprandą nusisuktų”. Vienok 
visi gaudė žinias iš visų kAm- 
pų, pirko dienraščius ir per 
radio klausėsi duodamas ži* 
nias. Mat visi norėjo žinoti 
kaip F. Vaitkui sekasi kelio- 

■* *" j *’ Jne. < v

K P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Deąrborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki .8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos.
. Lengvais Išmokėjimais

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Aveftue'

Kauniškiams tai atrodė la
bai keista: jie negalėjo suimti 
sau į galvą, kaip žmogus, ku
ris prieš kelis metus vaikščio
jo su nuplyšuaiomis kelnėmis, 
taip greitai galėjo pralobti ir 
pasistatyti sau tokius ištaigin
gus namus.

Paslapčiomis jie visaip kal
bėjo, bet viešai nedrįso nieko 
sakyti. Ir kas ką galėjo pasa
kyti prieš visagalį Ldpėną, 
kurį vyriausybės viršūnėse 
skaitė stačiog ‘genijališku” 
ekonomistu ir Lietuvos beko
nų išvaduotoju!

Bet štai bekonų kainos pra
dėjo katastrofiškai pulti. Kar
tu su tuo pas ūkininkus pasi
reiškė nepasitenkinimas. Jie 
jautėsi suvilti: visą laiką buvo 
kalama į galvą, kad bekonai 
yra jų išganymas, o čia staiga 
užsidarė rinka. Bekonai pasi
darė ne išganymas, bet tikras 
kryžius. Ūkininkui tenka su
gaišti dvi ir tris dienas, kol jis 
parduoda šimto kilogramų be
koną už 40 litų! <r labai daž- 
tiai nepasiseka bekonų atsi
kratyti: “išbrokija” jį. Suran
da, kad jis ar tai perdaug rie
bus ar perdaug liesas, ir ne
priima.

Tuo tarpu gandai apie La
pėno staigų praturtėjimą pra
dėjo smarkiai plisti. Vargu 
galėtumei surasti bent vieną

t-jt r;1

y j. k ryžius
668 West 18th Street

A, PETKUS
14į0 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

Į   «,«<> *.>■! ' Wi> i l'. II TIH».

PAMOKOS
Anglu Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Sho^hąnd) 
MORSLO LAIKAS;

Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
8106 So. Halsted St.» Chicago, UL

Mrs. Ane^a K Jarus? 
. Physical Thęrapy 

and Midwife
H 6630 S. Western 
H Avė.. 2nd floor 

Hcnilock 9252
Patarnąuju prie

I gimdymo namuo
SG ar hffoninėsę, 
<lu(X,u rnassage 
ėleetrie t r e a t- 
ment ir majrne-

1 k | j tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

■! ginoms patari- 
*7 jnai dovanai.

Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18th SU netoli SL

Valandos nuo 10—12 pie* ir 
nuo 6 iki ,7:80 irai, vakaro.

Tel Ganai 8H9
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6755 ar Central 7464
■ ■■■iiijiv fi|i> T"1’

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
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. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

....  ....... .. I h ■!■!■■■ I I I — I 
i < •’ > _ ■

Laidotuvių Direktoriai

...............................j ,i < i, u ii u | i., ..................... .i r......i1............. ,n m,.. i

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitąge Avenue Phones Yards 1741-1742

AKRl SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną, 
į n.     ■ u. ąi fi m !■■■■■>»■ 1 n pi fi ■ i y ■■■■»■

v , ^nn r irjum hal .r

Nevr Kensington. Pa.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Prarijąs Nariai.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

8319 Lituanica Avenue
/ ll' ■» n >u i   i h ' I'1111 W U i' .ij 11.1 n ui

..................A. MASALSKIS
Avenue Phone Boulevard 4189

Kiti Lietuvitri Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki Kjakarp.

Šventadieniais HMnisitarus
Phone Boulevard $483

S.M.SKUDAS
'718 Wesįt IŽth Street________ Phone Monroe 8877

’ ‘ r L J. ZOLP ~
1646 West l6th Street Phones Boulevard 5208-8413

■Wr

Tel. Boulevard 5914
Ofiso valandos: nuo 
iki 8:30 v. NedCl. nuo 10 iki 12 ju Jn.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

i-'
O®® b ...



Pirmadienis, rūgs. 30, 1935 NAUJIENOS, Chicago, III

Alright

Malonu pažin

Taip, taip, prą

What’s the matter Baipbąlini

I’m just boilin’

štai ir čerkeles, te

Kad aš neno $6.00

Did’ye hear? That’smane

Yes

Tai jau tik vie

RADIOS 1936gena j

Tai sakai judvi vėl Kad aš nege

Taip, mamyte

yra
Chevving gum

that

O mamyte,

Tai nors anksti su Aš; irgi nenoriu,

O, mamyte, tu

When are they

our

horn

ello!
I’m all on pins and mo Na tai jau kad mer-

Don’t worry,
Aš tik valandėle:

And what about

Klauskshe is a
Tai ir gerai kad INCORPORATED

Gerkit ir ReikalaukitTai man labai

ponia

PETRASva-

Mamyte, mes

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

savo vaikino.
Kad aš neno

Lietuviškos
Degtinis

ponia 
biznio

59.00 
4900 
29.00 
29.50 
36.00 

6.95

ZOSĖ
ONA. 

siute. -

ALDONA 
ZOSĖ. — 
PETRAS.

And here she is.
Tai jus čia vienos

— Labą vakarą.
- Sveika, sveika, Zo- 
O tėvas dar neparė-

sure 
lašt

Visose Alinėse 
Mutual Triją 
žvaigždžių 
K^ntųcky 
Bourbon

. Bet vaikinams
Billy

Let’s go,- Alice.
— Taip ponas Ma

— Nesakau kad 
Nors tie vaikio-

Kad šiandien
— ir Maikis

— Tai jau perdažnai 
Tėvas patėmys ir ta-

ALDONA. — 
šventė, mamyte, 
turi naują automobilių

ONA 
taip dažnai pradėsi ne-būti 
mie, tai tu įvarysi mane į

ANTANAS
Na dabar (pila) še tau mo

— Matai, 
Taip sausai

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Su kokiu Billy?
— Tai su Zose,

Ach, gera, gera,

Heilo, mamy-

Tai Zosė.
— Billy, don’t you

Gerai, gerai

Here they are

ANTANAS. — O tu jau tuoj 
manei kad mes tave užmiršo
me.

PETRAS. — čia mes visi 
kartų aplaistymą padarysime, 
ir mama, ir tėtis, ir panelė Al
dona ir dar pareis Juozas su

Išsigerkim.
— JAJdute, Aldufte..
(patyloms). Susimi!

Ir man malonu.
__ Na,, Petrai

ALDONA. — I was carefui 
not to drink too much. We’ve 
got to watch out, Billy. You 
know—

NATHAN
KANTER

........ NORA GUGIENE 
mamyte. Zosė angliškai vadina
si Billy.

ONA. - 
lijat tuos 
Kur Biljis, o kur Zosė, 
čia panašumas? Billis 
kaip ir vyriškas vardas.

ZOSĖ, 
vaikinai 
trumpiau išeina.

ONA. — Bet ir Zosė jau 
sutrumpintas vardas.

ALDONA 
tas vardas 
patinka, mamyte

ONA 
norite šiandien važiuoti

ALDONĄ
Kad Maikis turi naują auto 
mobilių, tai jis nori mane kas 
dieną važinėti.

ONA 
Aldute, 
da mums visoms teks j kai

O toji mažiuto
Prašau,

Ištobulintos dėl gražaus balso. Pagauna mažas ir

Dramatiški epizodai iš didelės radio 
dramos

__ ________ malevos galionų, 
visoj Sąlyj. pardavtnfijamos kitur visur

?'* musų

No, no, Billy...
Mike’ll have Jackie

Bryah for you to-night. And 
we’ll have a lot of fun.

ZOSĖ. — 
comin’ ?

ALDONA
—Mike will honk 
three times—that’s 
signal...

ZOSĖ. - 
three times.

ALDONA
—he wont stop iri front of the 
house, he’ll wait for us around 
the corner.

ZOSĖ
ALDONA. — I hope dad 

\yont be homę before we hear 
the hom.

ZOSĖ. — 
needles.

ALDONA
kid. I can handle the ropes 

ZOSĖ. — .
your mother?

ALDONA. -
darling. She is on my side

ZOSĖ
ONA.

šnekučiuojate 
ALDONA.

Būt I soon

SPECIAL 
$4.00 — French Oi! 
Permanent Wawe $1 

Complėte 
Combination 

Special Crog.
Permanent 

aK/t A Wave — 
P'd $1.75 
rV e) Complete

Reikia tik biskj 
■ ' prižiūrėt tas

garbenas
® c Su šiuo skelbimu

Labai, labai

ONA. —
ALDONA

know Peter ?
ZOSĖ. — No, bųt I’ve heard 

of him,
PETRAS

yi — panelę Zosę
ZOSĖ. — :

^ANTANAS
(jiuokš še man vieną paintukę

PETRAS. — F 
sau imti abidvi

ZOSĖ
with that horn?

ALDONA
mad.

ONA. —

PETRAS
— panelei Aldonai
panele Aldona...

ALDONA
riu gerti...

(Too t—toot—toot)
ZOSĖ. —

their horn.
ALDONA 

shocks.
PETRAS.

ną sykj, panele Aldona. Čis 
mums svarbus dalykas, Nu 
pirkome naują biznj, naują bu 
černę. Tai kad gerai klotųsi.

ALDONA
riu, Petrai.

ANTANAS. — Tai jau šitą 
kartą truputėlį gali išgerti, 
dukrele. Dėl ceremonijos. Ypa
tingai kaip nuo

ALDONA. —
riu gerti, tetuk 

PETRAS. —
prašau, Aldute.

ALDONA.
stiklo, Petrai

ANTANAS.
padarysi, Petrai,

$3.00 slidus 
'įnamei 
jldžausfas .. .------
malevų ir ennmel visame 
v'skas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau 

, _ , ’ garantuota arba gražinami Sakėsi, Pirkit artimiausioj krautuvai.
PĄINT

1557 miTVvaukke avė. 
0830 S. IfAT.STED ST; 

2274 EI.STON AVĖ.
Telefonai: Armitage 1440,

Sutaupykite Sgį 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEUVRITERS

- Nekišk man to 
aš nenoriu.
— Tai ką jau

— nemusyk.
Kaip apsiženysi ir busi žentu, 
tai gal ir be musijimo išgers.

PETRAS
nelė Zosė išgers su mumis sti 
kliuką.

ZOSĖ.; — 
negeriu.
■ ■ ANTANAS? 'tai ■ 'Są 
jau Petrai, palikim mergaites... 
Na, mama. Petrai, už sveika
tą .naujos bučernės.

(Toot—toot—toot)
ALDONA

again.
ZOSĖ. —
PETRAS.

kalai ir ponia Makaliene, už 
sveikatą naujos bučernės ir už 
sveikatą panelės Aldonos! — 
O, o!,.. Panele Aldona, panele 
Aldona, Aldona I

(Aldona su Zose eina).
ANTANAS. „Na kas tai 

Aldona?
ALDONA. — Mes su Zose 

turime tuojau išeiti.
ANTANAS. — Kur jus da 

bar eisite?
ALDONA

mes eisime.
ONA

gaitės nori išeiti, tėve, tai ne 
užlaikyk jų, tegul sau eina.

ANTANAS
taip vis eiti ir eiti 
pasnikas — 
nėra.

ONA. — 1
nėra.

ANTANAS
butų blogai...
zai aprimo ir tų telefonų ne 
bereikia daugiau atsakinėti.

PETRAS
gaila, kad panelė Aldona &in 
išeiti.
X ALDONA
Bet aš turiu eiti su Zose

Meš eisime,

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIO
PHILCO 11 tūbų už

Honk
Isn’t it too plain?
— Būt you know

ZOSĖ. — I know, Alice.— 
Our folks.—And after I felt 
it I never stopped chewing 
gum.

ALDONA
—good idea—takes away th 
odor.

ZOSĖ
Alice,

And you know, 
there was somethin’ 1 

didn’t likę on the way home... 
The fellow I was with, what- 
ye-call’m, Iggy, didn’t act 
a gentleman...

ALDONA
Why didn’t you speak up... 
I could not hear anything what‘ 
you two were doing there in 
the back of the car.
t ZOSĖ. — Oh, I‘didn’t, want 

& start any<• rumpus*<Anyway, 
I hope it isn’t Iggy you’re get- 
tin* for me to-night...

ALDONA
I’m sure

PETRAS 
Makaliene.. 
negalima užbaigti

ONA
Tai jus vienidu užėjote ap- 
šlakštyti, išsitraukti po bur
nelę... Matai, o man tai nei 
mikt neužsiminėt.

PETRAS
Makaliene. Mes su tėvu nieko 
netraukėm. Ne, mes vieni nei 
nemanėm to padaryti, žiūrėk, 
štai mes ę|vi paintukes parsi- 
nešėm namo. Visi kartu aplab 
stysjm naują biznį... Juk ne 
kitaip!

ONA

Wait for the 
. they’ll toot three 
Listen...
— I’m listenin’... Būt

Niežėjimo, Išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelrtlna; Irltaclją nuo Eczemos, spuo
gų ir panagių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ' ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimui odos irltacijų. Užgir- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4974. 35c, 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

ALDONA. — Neparėjo. O 
ar jis greit pareis?

ONA. — Jis jau čia turėjo 
būti, nes aš pakeliui buvau už
ėjus pas Petraitienę ant 
landėlės... O jie ėjo tiesiai 
mo... A, tai tur būt jis su 
tru kur užklydo... Na, o kaip 
tau Zosiute? Vakar vėlai par- 
važiavot, tai gal neišsimiego-

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai bau jas ir 

veikia kai naujas, tik

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

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
A O TYPEWRITER x o 1 /Tirs, company

•189 WEST MADISON STREET
- Bet taip 
vadina... Billy

ZOSĖ 
had a 
night in

ALDONA. — Didn’t we, kid'
ZOSĖ. — I came to feelin 

a bit dizzy from that gin.
ALDONA, 

tice you did
ZOSĖ. — 

over it.

— By by ! 
By by!
— By by!

ANTANAS. — Na, . Petrai, 
tu nesirūpink perdaug su Ab
doną, Viskas bus gerai, viskas 
išeis ant gero

ONA.
Dukrele 
dama,, tik sugryšk prieš dvy?

Buy gloves with whot 
it savęs

«ox«U BOe M 
rauti geni dantų 

______________-■« Tooth FaaU, 
ffldella tūbai pandduoda UI 
25d. Ji valo ir apaaugo daa- 
Ua Be to galite autauplati 
68. ui kurtuoa galite auelpirlr- 
d piritiaaitea ar ką kita 
Eambert Pbaraaacal Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Skelbiamų scenų vaizdavime per radio daly
vavo sekami asmenys:
Antanas Makalas.............. KL. JURGELIONIS
Ona Makaliene...... PETRONĖLE MILERIENE
Aldona, jų duktė.............JADVIGA GRIGAITĖ
Juozas, jų sūnūs .... ANTANAS RUTKAUSKAS 
Petras, mėsininkas........................ ST. RIMKUS
Petraitis, kūmas .... 
Petraitienė, kurna .

(Tęsinys)
Scena 50.

(BILLY). — We 
wonderful time 
that tavern.

ZOSĖ. — O, aš i^simiego 
jau užtektinai.

ALDONA
su Billy vėl važiuojame šian 
dien pasivažinėti.

ONA. —
ALDONA

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Nąujiėiių 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
oo s 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytoji; 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio y 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

Pirmus Morgičius 
ąnt Real Estate 
Deįaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Go., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Any time now 
horn 

secret

mas stotis.
PHILCO, ZENITH, GEN. ELECTRIC 

f .

Seną radio imame mainais.

Ach, Aldute, kai 
na-

Kad jus ir išsimis- 
angliškus vardus, 

koks 
butų

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

Tek YABDS 0803

Makaliene prisipažysta Maka
lui, kad ji padėjusi1 savo duk- 
terei meluoti. Su ašaromis 
prašo, kad jis ją nubaustų.

Petras suranda Aldoną po
licijos kalėjime. Aldutė nepa
leidžiama. ; Į

■ šios scėnos rankraščio ne
bėra.

Kam joms
Dabar

gavėnia. — šokių

ALDONA 
šiandien.

ONA. — 
gryšk.

ALDONA. — O i sure, sure, 
mamyte... Ar ne Billy?

ZOSĖ. — Sure, mes anksti 
sugryšim.

ALDONA. - 
esi tokia gera

ONA
Bet mano širdis nerami, Aldu
te, labai nerami.

ZOSĖ. — I wish they’d 
hurry...

ALDONA 
horn .. 
times...

ZOSĖ
I hear nothin’.

ALDONA. — Ah...
(Įeina Makalas ir Petras)
ANTANAS, 

mes parėjome.
PETRAS. - 

panele Aldona.
ALDONA. -
ANTANAS.

tin, matau neilgai tebuvai 
Petraitienę.

ONA 
pas ją buvau užėjus 
kurgi judu nuklydote?

ANTANAS

’iktą... Man pašidarė taip nera
mu... Mano širdis ką tai blogo 
iujaučia. Susimildama Aldute.

ALDONA
■ight!

ONA (gailestingai) 
simildama!
't '■ '. \ iC, '

Scena 51*.
Aldutė su Zose išvažiavo rVaiionai skyeto 

pasivažinėti su Maikiu Bam 
baliniu ir su kitais dviem vai- n . • , > | mkinais.

Maikis
kad ji^ dabar turi automobi
lių iš kompanijos, kuriai jjs 
renkąs pinigus iŠ krautuvių. |

Vaikinai paliko mergaites ir 
suėjo į kampinę aptieką buk 
tai kendžių pirkti. Neužilgo 
pasigirdo revolverių šūviai. 
Vaikinai atbėgo ir pasileido 
automobiliu po Western avė. j

Pradėjo šaudyti policija.
Peršovė Zosę. Paskui visus su
gavo ir suėmė.

Šios scenos rankraštis prar! 
puolęs.

Scena 52.
Tragedija Makalų namuo-

Scena 53.
Petras sužinp, kame 

kaltinama Aldona ir jos 
rai. ■„ ' -i

Petro ir Makalo tarybos, 
kaip išimti Aldoną iš kalėji
mo.- - ;

Visos pastangos nueina nie
kais.

* šios scenos rankraščio ne
bėra.

'■ ' v ■ ■ 
z. . l

(Bus ^daugiau)

galite
Vis8<|a 

sutaupyti 
apie

Tu katančiai
iki
kaįna tik
$2 50 vertės maleya 
grindimą . —

i cemento

. baltas
ir geriausias pasirinkimas 
ennmel
arba _ . 
... . ' ‘J.
EXCHANGE 

CHICAGO
»»AT,STED ST.

ZOSĖ. — 
turime išeiti

MALEVOS
LiknsioH nuo bankrotų ir nuo galerų 

čia _ ttnt v|sųžin’omų 
visoj 
Šalyj 

malevų 
1, žinomos *

$1.00 
$1.25 
$1.95 
$1.50
mieste —- 

100% 
pinigai.

Stop

Skin

JOHN P. EWALI) 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pii:mo Morgičio^ arba 
apdi‘audosnuougnies,vėji|'

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS 
: • RAŠTINĖJE ’
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The Lithuaniaii Daily Newa 

Published Daily Ežcept Sunday by 
The Lithuanlan News Pub„ Co., Ine.
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Telephon* CANal 8500 -

88.00 per year in Canada
|7.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year in Chicago 
be per copy.

Entered as Secorid Qas« Mattel 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 S. Hklitėd St, Chicago,

Chicagoje — paštui
Metams ....
Pusti metą
Trims mėnesiams —T--.,
Dviem mėnesiam* 
Vienam mėnesiui

Chicagoi per, Unešiotojus:
Viena kopija
Savaitei -....:
Mėnesiui ... .....

Suvieaytosė Valstijos^ ** ChietgoJ, 
paštai
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Trims mėnesiams -- 1.75
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JURŲ GINKLAVIMOSI LENKTYNĖS

Angliją

Aną dieną atėjo žinia iš Londono, kad Anglija sa
vo imperijai apsaugoti ketina žymiai padidinti savo 
karo laivyną. Į šitą pranešimą tuojaus atsakė Jungti
nių Valstijų prezidentas Rooseveltas, pareikšdaihas, 
kad, jeigu kitos šalys ims didinti savo karo jėgas van
denyse, tai Amerika pasistatys didžiausią laivyną iš 
visų.

Iki šiol galingiausias jurų valstybes
Ameriką ir Japoniją — sulaikydavo nuo ginklavimosi 
lenktynių sutartys, kurios buvo padarytos Washingtorie 
ir Londone. Bet Japonija jau yra pasakiusi viešai, kad 
tų sutarčių ji neatnaujins, kai pasibaigs jų laikas. Ši
toks japonų nusistatymas skatina prie ginklavimosi ib 
Angliją sų Amerika.

Ginklavimosi lenktynės sausumoje jau eina seniai. 
Nebus nuostabu, jeigu jos prasidės ir jūrose.

-r.-r... . • . - J - _ _.
TEGU JIE {RODO, KAD JIE NEVEIDMAINIAUJA

- Maskvos kominternas, o paskui jį ir komunistą 
partijos įvairiose šalyse dabar triubija apie “bendrą 
frontą” kovai su fašizmu ir katę pavojum. Kominterj 
nas išleido net specialį atsišaukimą į Soėialistinį Darbi
ninką Internacionalą, kviesdamas jį ^suvienyti abiėją 
Internacionalą pastangas taikai išbikyij”.

Bėt tuo tarpu kai Maskva šitaip šaukiasi į tarp
tautinę socialistą organizaciją, tai Sovietą Rusijoje so
cialistai yra laikomi kąlįyimuose it koncentracijos sto
vyklose, kaip aršiausi piktadariai ! Jeigii kbmunistą in
ternacionalas neveidmainiauja, tai tegu jisai pareika
lauja, kad Stalinas sugrąžintą laisvę Rusijos socialde
mokratams ir social-revoliucionieriams.

Lietuviški komunistai siūlosi į talką socialistams ir 
kitiems pažangaus nusistatymo kovoje dėl demokratijofe 
atsteigijno Lietuvoje. Bet tuo pačiu laiku jie giria bol
ševikišką diktatūrą Rusijoje, kur jokią laisvią ir teisią 
žmonės neturi. Jeigu kotnunistai nori, kad kiti demo
kratinio nusistatymo žmones veiktą su jais išvien, tai 
jie turi pasisakyti už demokratinę tvarką ne tik Lietu
voje, bet ir Rusijoje.

Demokratijos reikalauja ir Hitleris — bet tik Klai
pėdoje, o ne Vokietijoje, kur jisai turi galią! Klaipėdo
je jisai iiori demokratijos, kad “naciai” galėtą nėvąp- 
žemai vesti savo agitaciją prieš Lietuvą. \ .

Taip pat ir» komunistai Jie siūlo demokratiją tenai, 
kur jie neturi galios. Bet Rusijoje^ kur visa galia yra 
kofiiuništą rankose, komunistą dievaitis Stalinas elgia
si su demokratija nėkiek ne geriau, kaip Hitleris 
MUssolini.

Taigi neapsigaukite komunistą šukavimais 
“demokratiją” ir “laisvę”, nes tai yra humbugas.

arba

apie

Apžvalga
KĄ JIE DABAR SAKO

Dėl F. Vaitkaus skridimo L. 
Pruseika rašo:

“ ‘Naujajai Gadyhei’ ne
reikia mainyti savo pozicijos. 
Mes buvom nei šalti, nei šil
ti tub atveju (reikalu? — 

Red.). Mes negalėjom 
rėki prieš skridimą, bes jo
kios tautos žmonėms negali 
uždraust skrist. Bet mes 
taip pat nemanėm, kad tai 
bbtų komunistų ar socialistą 
speeiale misija.”
Aišku, kad tai ir nebuvo ku

rios nors partijos speeiale mi
sija. Bet socialistai, kaipo as
mens ir kaipo visuomenės vei
kėjai, juk galėjo interesuotis 
skridimu ir jį remti — taip 
pat, kaip ir bet kurios kitos 
srovės žmonės. ,

Su Vaitkaus skridimu aplin-

kybės susidėjo taip, kad di
džiausią naštą teko pakelti so
cialistinio nusistatymo žmo
nėms ir laikraščiams, kadangi 
daugelis kitų srovių žmonių ir 
laikraščių stengėsi skridimui 
pakenkti.

“Nauja-gadyniečiai”, iš tie
sų, bUvb džentelmoniškesbi Už 
sandariečius, tautininkus, klė- 
rikalus ir “tyruosius” komu
nistus. Tik vieną kartą Prusei- 
ka buvo pasidavęs spaudimui 
to gaujos (mob) upp; kurį visą 
laiką stengėsi sukelti publikoje 
bimbininkai, marijonai ir va
naginiai. Jisai pleptelejo, kad 
audros, kurios neleido Feliksui 
Vaitkui išskristi pirmiau, šiata 
čia tik “Grigaičio galvoje”.

“NUGALĖJO AUDRINGĄ

New Yorko klerikalų laik
raštukas “Amerika”, kuris šie
met daug kartų šlykščiai te?-

Įeit. Vaitkaus rėmėjus, dabar 
rašo:

“.;.Visa lietuvių tauta 
džiaugiasi * kad Įeit. F. Vata 
kus likogyvas ir Šveikas. 
Jis nugalėjo audringą okea
ną, su kuriuo kovojo dėl sa- 
VO gyvybės ir lietuvių tautos 
garbės.”

“DlbĖLlS VISO PASADLIO 
LIETUVIŲ LAIMĖJIMAS”

kurie dabar rūpinasi savo 
žemės, savo valstybės, savo 

: nepriklausomybės gynimu.”
■. •z>■■'■■ki .i. ■■ i 'n

TĘSIA SAVO “BENDRĄ
FRONTĄ” SU JUODAI

SIAIS

Gražiai lakūno žygį paminė
jo “Vienybė”. Pastebėjusi, jo- 
gei suvėlintas Įeit. Vaitkaus 
lėkimas nustebino tuos, kurie 
jau buvo netekę vilties* kad 
jisai skris* ji nurodo* su ko
kiais baisiais pavojais lakūnui < 
teko kovoti virš Okeano, ji sa
ko:

“Taigi, nežiūrint to, kadi 
antrasis lėkimas ir nebuvo 
baigtas taip; kaip sava tes
tamente pageidavo Darius ir 
Girėnas, vis delta su pasi
didžiavimu teiika pasakyti, 
kad šitas te|t; F. Vaitka^s 
skridimas — istorinis skridi
mas nė tik lietuvių tautai, 
bet ir, aplamai, viso pasau
lio aviacijos istorijai. Ne
žiūrint to, kad teit. Vaitkus, 
nusileisdamas Airijoje, ne
galėjo išsaugoti sveikos Li- 
tuanicos lt, vis dėlto jb at
vykimas j Lietuvą, nbrs .ir 
be savo lėktuvo; bus sutik' 
ta® su tokiu triumfu, su kta 
kiu tik vieni lietuviai (? — 
“N.” Red.) gali pasitikti.

ušitas teit. Felikso Vait
kaus lėkimas — didelis viso 
pasaulio lietuvių laimėjimas, 
bet ypač šiuo lūiihėjimu 
džiaugsis Lietuvos žmonės,

JS '

Tuojaus po F. Vaitkaus iš- 
skridifno “Laisvė0 buvo atsi- 
Įtekusi apie jo žygį palankiai; 
bėt ibi bUvo tik trunipa pro- 

, švaistė bimbiško štabo gąlvcs- 
'M Dabar jišgi vėl žengia koją 
į koją sii iiiarijoniškais ir va- 
nagiškais pUbjikbs mulkinto
jais. Sako:

“Pagaliais skridimas įvy
kintas. Jis, kaip sakėme; 
Ijųdnai nenūšišėkęs (? —;

Bedi.). ‘Dariaus-Girėno 
žygis’ ne įtiktai neįvykintas; 
bet, jei tai galima išsireikš- 
ti,/ tas ‘žygis’ gerokai suga
dintas (j — Red.), ka
dangi Vaitkus toli gražu nė- 
huiėkė tiek, kiek pasiekė Da- 
rius-Girėnas.”
Kaip matome, dabar bimbi- 

hfhkUi jdti pasidairė Dariaus- 
Girėno žygio gynėjai!

IŠ tiesų, Vąitkiiš iki dangaus 
karalystės iiėdalėkė. l’bdėt jo 
žygiš yra daug mažesnis, negd 
Dkriauš ir Girėho.

Bėt pasaulio Spauda jo skri* 
dinią vištiėk įvertina labai 
aukštai. Vaitkus šiandie yrg 
pripažintas, kaipo vienas di
džiausiųjų lakūnų pasaulyje. 
Kad ir miiihs nemalonu užgau
ti patriotiškus maskviiiib ko- 
iritinižriiO j ausimis; bėt tUrime 
pažymėti tą faktą, kad net it 
didžiulėje, Sovietų Sąjungoje 
tdip pašižymėjiišio lakiino, kaip 
Feliksas Vaitkus, kolkas daf 
iidrd;

Ūkininkų Neramu 
mai Suvalkijoj

■ ’ ’ .''i je’.3

Pirmadienis, rūgs. 30, 1935 
da aš pasakiau sau ir kitiems, 
kad^asai boikotas prieš mė
są 'Stivo paties mėsos trusto 
pradėtas, sukurstytas! Įrody
mu to fakto buvo ir tas, kad 
boikotą pirmiausia vedė tur
tingos poniutės. O jau tik Vė
liau mes, kvailiukai, ėmėme tą 
musų ktesos

..... • • ; • ■ įį

Komendanto instrukcijos 
redaktoriams

Tenka pasakyti, kad Kauno 
komendantai buvo pasikvietęs 
pas save visus sostinės laiki 
raščių rėdaktorius ir jiems da
vė atatinkamų instrukcijų. Bu- 
teiit; kas galiiha rašyti apie 
ūkininkų streikus ir kas ne
galima. Tos instr ūkei jos susi* 
vedė štai prie ko: Negalim^ 
rašyti, kad kur nors streikiiOr 
ja ūkihinkai; negalima rašyti; 
kad policija kur nors arešta- 
vo ukinifikds (reikia sakyti; 
jog areštavo tą ar kitą skai
čių asmenų) ; negalima iš kU 
tų laikraščių cituoti apie ūki
ninkų neramumus (riiat, pro
vincijos cenzoriai per įieapši- 
žiūrėjimą gali ką nors prūlbi? 
'šti)'; negalima rašyti apiė ana
loginius ukibinkų bruzdėjimui 
užsieniuose, žodžiu; negalinta 
rašyti nieko; kas galėtų kiek 
tikslingiau nušviesti ūkininką 
bruzdėjimo pribžastis.

Bet Visgi po tų griežtų in
strukcijų “Lietuvės NhUjfe* 
bos” ėhiė ir paraše apiė tai; 
kas Sukurstė Suvalkijos ūki*- 
įlinkus I Kaip tai galėjo atsi

ja, kad komendantas leido tą 
štraipSnį spausdinti. Daugiau 
to: manoma, kad it ipėdžiagd 
straipsniui buvo gailia iš po- 
icijos.... e

Bejėgis liūtas ir asilai
Mautas atiikb savo, matiraš 

gali eiti. KOI Aleksa buvo mi- 
bišteriš, žihoriia, niekas ne* 
drįso apie jį takių dalykų pa
sakoti. B'ėt vos tik iš pd jė 
išsprūdo miništėrib kėdė, ii 
jau spiaunama jatti į veidą. 
Mat, bejėgį liūtą kiekvienas 
asilas gali Spardyti....

O Spardyti tą ‘‘liūtą” dabar
tiniu ta^tadutn pritinka. Piru 
miaūsiai ant j b galifhd suVėr- 
sii visą bėdą dėl Suimikijos 
ukihinkų bfuždėjifhd. Vadinai
si, galima jį paversti “Htjėidi? 
ibo bžiu”; Antra, galinta dis
kredituoti 
fie prisidėjo prie nerūmtimu SOs trustą, prieš mėsos foram 
kėlimo. ; v gdnybę, tai'kovotume į tikres*-

Nbi’s pirmą “Lietuvos Nata nę pusę, ir gal šiek-tiek išlai- 
jienų” numbt’i komendantas ii : 
praleido, tačiau kiek vėliau jiš 
tapo kbnfišktiotas. Matotriai, iš , 
aukščiau atėjo patvarkymas lai; 
padaryti. Nėpatbgu bUVo taip 
negražiai pulti savo buvusį km ■ 
legą. Byt ūf poryt ir kiti fili* 
ništeriki gūli juk atsidurti tOr 
kioj pat padėtyj. Todėl ir btte : 
vo konfiskuotas laikraštis, 'ta
čiau atrodo, jog tai buvo pa 
daryta tik taip sau Mėl Švim 
tb takių* nes laikfaštis ryto 
metą buvo gana smarkiai pita 
platintas: Beiškia, išėjo taip; 
kad ir ožka phsiiikė Sveika, ii 
Vilkas SotuS: Aleksai tapo, 
skaudžiai įkąsta ir tas kandi* 
mūs užniaškirUOtaš.

Ūkininką Vienybė
Dabar pažiurčkimė ar tik* 

rdi Ukibiiikų Vienybė sukur
stė streiką? Dalingi taip. Tarp 
Stivūlkijos stambiųjų ųkihita 
kų bruzdėjimas eina jau ga
na seniai. Kelios deleggčijoš 
vdžiftVb į kaUiią. Tos dfeTega- 
cijos paprastai atsidurdavb paš 
miništerių pirmiilirtką TUbeJį, 
kuriš gdli kalbėti dvi Valata 
das if nieko nepaSUkyti. Taiti,. 
niOiėkb apiė patį feikėią. 
Ūkininkams jis pasakodavo 
apie [tai; kad prancūzai pra
dėjo 'pirkti lietuviškus drkiiuh 
rilėšai ir kitūs iiiefcuš; jiš nie- 
kuomet kbhkreČiūu hepasisakė, 
kaip jis mano ūkininkų padė
tį palengvinti.

Tai erzino ūkininkus. O ka
dangi jų padėtis darėsi ris blo
gesnė ir blogesnė, tai nereikė 
jo jokio> ypatingo kurstyta0 i? 
agitacijos streikam8 iššaukti. 
Parako statinei pakanka ki
birkšties, kad ji užsiliepsnotų. 
Tdip- atsitiko ir čia.

Nėramuiūai kol Kas heptaši-. 
i bdigė, hota laikitaščidi ir rišo, 
kad Viskas tvarkoj. Tik prieš 
kelias dienas teko lankytis Su-

pienines, pėliai Streiko Vilka- 
viškyj nebuvo turgaus.

Tai tiek. Daugiau kitą kar
tą. — Ka.

“MĖSOS STREIKAS”
Viename laikraštyje skaito- tuščią kovą ves-

skąmbųs obateiai ir vėrbUo;ją- 
mi 4nariai iš ^mirusių ępoįii- 
eibių pairtijų$& Okipinkų VJev 
nybę rašėsi fotį iėderantai, 
liaudininkai, krikščionys-demoi- 
kratai; iki komunistų imtinai 
brgariižacija (Vedė “Atvirų du
rų” politiką it* mielai priimi
nėjo visus. Naudodamiesi savo 
nova pozicihb pddėtiriii ir stip
ria ‘ globa iš aukščiau, vieny*- 
bininkai išvysto smarkią proi- 
pagandą viėiiyfciilinkų tarpe. 
Siaubiami susirinkimai, daro*; 
mos “gegužinės”, į kurias at? 
važiuoja norinčių “pasiimk^ 
minti” žmonių iš kėlių apskri
čių. Ypač šįmet pavasarį, nau
dodamies sunkėjaiičia ūkiniu 
kų biikte, ytehybihinkai* pagy
vino savo akcija. Susirinki
muose viešai buvo smerkiama 
vyridiisybėš vedama ekonomi
nė politika, buvo statoma dau^- 
gybė pagrįstų ! ir pepagrįstų 
reikalavimų iikihihkų būklės 
pagerinimui. ĘritifcUojant vy
riausybės pariuš Vidiiybininkų 
sueigos^ Vi^u^ būdavo išski
riamas ministeris- p. Jį Alek
sa, kaip šhVhikiėčių užtarėjas 
ir globė j aš. Jis1 pastatė suval
kiečiams. cdkbaus fabriką, jiš 
anais rilėtaiš, kai Šiaurės Lie
tuvoje buvęs nederlius, iškovo*- 
jęs suvalkiečiams aukštas kai
nas už javiįs, jis ir dabar vi
sa sutvarkysiąs. DaUgumaš 
kalbėtojų jk J, Aleksą jau auk
štino “ūkininku prezidentu”.

“šią vasarą įteb; eiičiiarišti- 
ninkų kongresą Marijampolėj 
įvyko lendamas vienybiniiikų 
šąškridis, ktir buvo nuspręsta 
ihiti akcijos, organizuoti iiUi- 
ninkų streiką. Kadangi dangti-

. j . ‘i Oj ™1

Stambių iiMttinkį Padaras
IšėjO, vadiiįas, taip kad “sa

viškiai saviškių iiėpažinb” ii 
pradėjo juos siųsti paš Abra
omą. Bėi tokiame atvėjyj vi
si aiškinimai apie “nerimtų 
ūkininkų” keliamus neramu
mus nebetenką Vertės. Tat at
sirado dar nauja versija, dar 
liaująs aiškihimaš.

Rugsėjo 7 d. Kaune pasiro
dė naujas atetmštis wdt 
“Lietuvės Nžtajieites4; To difen- 
rūščte pirino numerio pirmame 
puslapyj tilpo straipsnis “Kaš. 
sukurstė Suvalkijos Ūkinin
kus?” štai kas tfen rašoma:

“Aprifriuš aistromš Suvalki
joj ir gyVėniihui grįžtant j 
normales vėžias, ima aiškėti 
Suvalkijos neramumų iniciato
riai ib vykdytojai. Pasiųstiems 
musų specialiems koresponden
tams į Marijampolę ir Vilka
viškį, iš pasikalbėjimų su dau
geliu ūkininkų, darbininkų ir 
visuomenės veikėjų, pasisekė 
nustatyti tokį sąjūdžio vaiz
dą.

“Viso Suvalkijos ūkininkų 
sąjūdžio pradiiiinkė fr . Vadovė 
buvo Ūkininkų Vienybės 'Or
ganizacija, kiirios priešakyje 
nuo pat pradžios stovi stam
bus naujosios laidos dvarinin
kai, o jos ideologu ir pirihinin- 
ku yra žemės Ūkio Ministėriš 
p. Aleksa.

, “Prieš aštuonetą metą triuk
šmingai įsikurtisi Ūkininkų 
Vienybė ir praUžiojfe parodžiu
si kai kurio judrumo, greit 
ėmė • išsikvėpti. Per savivaldy
bių rinkimus ši organizacija „ v , 
niekur nepajėgė pbavesti ktek 'mas iš vienybiniiikų viršuhitj 
žymesnio skaičiaus savo atsto-'yra stambus žemvaldžiai ir pa
tų, kai kur tfegaudaina visam tys nedrįso rizikuoti galiiiiate 
Apskrityje tifc.; i bhlšą (Bir;j medžiaginiais biioštdMė it IH- 
[žudfięj. į>bgWzaeijos d^bt&’iais hėmalbnumaiS; akėijbs 
apmirę. Skyriai vienas po ki jvykdyihtii irtita wbūoii kar
to likvidavosi Tačiau ndų pe^ štesM žmones iš darbininkui ir
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Vėl ėmė smarkiai judėti; ir šišfederacijos nariams buvo siti

valkijos apskritis. nwstt

“šv. Jurgio Parapijos 
Darbuotė”. v

Gera pmtapijinė korespon
dencija.

Geras faport&iM nėfa kas 
sakyti. Viskas gerai dirbama. 
Skaitome toliau:

“Vietinis klebonas tiiti labai 
gerą supratimą šiame klausi
me ir jis rėmia tnUš sąžinin
gai musą kovoje, šitąs susi
rinkimas buvo vienas iš skait
lingiausių ir visi išsireiškė; 
kad būtinai reikia pęvieritvą”); 
Detroite, bet ir aplinkinėse [ 
kolonijose iššaukti mėsos strei
ką... Užgirta pasiuntimas di
delės delegacijos į Washing- 
toną, ir pas mėsos trtisfd ba
ronui į Chiėagų;..”

Maniau, kad peir apsiriki- 
nią čia ėmėm skaityt aDrau- 

.... . . - . gą”; bet ite; Tai “Vilnis^ taip
;ikti? Kaune niekas neabejos korespondencijoj išD.et- 

rugpiUčio 29 &
Pats tasai streikas iššaukia 

abėjdhėš... Mėsos streikas tu
ri jad seną istoriją, ir ji ne- 
tebM graži. Ji rodo, kaip Amei|ai; civilio karo;“ savo kariuo 

buvo mulkinama loto metais. | 
Tada mėsos streiką vadino' 
“mėšOS boikbtU”. Prasmė kaip! 
tadk; taip dabar Višiška ta pa-! 
ti. Tai yra agitavimaš už ne
valgymą mėsos tol, kol mėsoS 
Prustas hėatpigins jOs. tr kaip 
tUoriiet “boikoto” laiku, taip ii 
dabar “štreiktii” besitęsiant, 
Iliesa netik riėatpinga, bet dar 
brangsta. Dėl ko? Kame prife* 
'Žhsiiš?

RodoS, turime Amerikoj gėi- 
!iU šoctalbgų; gerų ėkoiiomis* 
tų; jie galėtų mums į tubs 
kladsiinuė duoti Mokslišką; su
prantamą atsakymą. Tad% jei
gu jau reikia kovot prieš mė-

Ir

paaiškinti, kodėl 
tada reikėjo ne-

Lieka dar 
j kitas šalis 
paprastai daug mėsos išvežt.

Europoj tada politika virte 
virė. Amerikos dienraščių są
jungos (rodos, United Press) 
Londono korespondentas lap
kričio mėli". 1909 metais rašė:

“Nė Viena Eurbpos šalis nė
ra liuosa nuo savo minių ko
vos priešais kiesas”. (Turbut, 
jisai taip vadino “klesų ko-

Turkijoj ta kova, rašė jis, 
kiek laiko atgal išsiplėtojo į 
revoliuciją. Dabar ji išaugo į 
revoliuciją Portugalijoje. Ji, 
ta kava, eina prie to pakilimo 
laiks nuo laiko tai čia, tai ten, 
tai vienoj, Jai kitoj vietoj, ko
lei revoliucionieriai neapsups 
visą Europą, /

Taip rašė Charles P. Stew- 
art.

Aiškų, kad Europos vald
žios tuomet rengėsi prie karo,

----- „ -- ,  *- ------- I <•! V4T4UV kk*tv 

rikbs ViėUOmėiiė mėsos boikotu Į mfenes turėjo aprūpinti milte
liais blekmiij ftiėsos it kitų pa
kuotų valgomų daiktų.

Revoliucijų istorija sako, 
kad jeigu Saldžios kareiviai es
ti nedavalgę, tai tuoj pereina 
j sukilėlių pusę, o gerai pašer
ti — gilta * valdžią ištikimai.

Bet tuomet buvo abelnūs 
Europos suklerimas; ji rengė
si ir prie kabo.

Karas Balkanuose įvyko įo 
fhetų laiko; Po to greit vystė
si pasaulihis karas.

i

Šiandien aš hėtubiU tokių 
žinių apie dhbartihio “mėsos 
štrėikd” priežastis. Bet, 
tytojai, aš kladsiu jus, v 
klaiiškit manęs: ar Italijos Jr 
Ethiopijos rengimasis prie ka
ro neišveža daugybes pilnų pri- 
pakdotij blekihių iš Chicagos 
įhpacking housfes” j Europą ii 
j Afriką?

L O kitos šalys taip pat gau
siai apsirūpina netik ginklais, , 
bet ib valgbmais negendančiais 
daiktais; nes gali būt neužil
go antras pasaulinis karas.

Jeigu kas sakytų, kad da
bar Amerikoj mėsos yba per- 
ttiažai; tai dėl tb ji brangi, tai 
gdlit jus tikėt, kad norit, o aš 
netikėsiu tokiai pasakai.

Aš tikįįi, kad šitas mėšos 
streikas yra mėsos trūsttu 
naudingas; gdl (patieks trusto 
jišai pakurstytas.

i • Mat; kuomet visuomene ko
voja su įsivaizduotu priešu; 
lygiai, kaip Dėti KišotUs kovo< 
jo su vėjinio malūno sparnais, 
tai truštas sau ramiai iš dvie
jų pusių daro didelius pelnus 
— iš kitų šalių ir iš savo don- 
kišotiškų žmonių, — ir niekas 
•jo nemėgina kontroliuoti; mu
sų valdžia nėtUbi reikalo tver
ti Specialų “tyrimo komisiją”, 
kuri savo klausinėjimais trus- 
tą tiktai klapatytų, iiėrfeikalin- 
gas lėšas iš jo kišeniaus iš

spaustų. Dabar musų mėsos

šiai- 
o • lįs

mėtiime.
Minėtas boikotas prasidėjo 

rudenį 1909 ift; Aš tada bu 
vau jaunas socialistas ir labai 
nustebau, kad tą boikotą pra
dėjo vėsti pdnios. Nė darbii- 
ninku moters, bet tikros^ bur
žujės. Tai ir nėįštabtų kad 
mdn, jaunam sdcialistui; dar 
visokioms politiko^ gudrybėms 
nėužsikrėtUšiam, kilo neniaža 
abejonė apie naudingumą tb* 
kio streiko- mums; darbinin
kams; Gerai būtų, kad per tai 
atpigtų mėsa. Bet čia Itiir nors 
šuo pakastas... Lietuviai sako: 

(“pigią mėsą šunes ėda”; Ta
čiau čionai jos nėėda nė Su
neš: ji Vis Įeina btghgyn. Kas 
žiu, kas čia yra?

Vienas mėsdš trusto kara
lius, Harold Swift; saiisio 12 
d; 1910 rii; paskelbė, visuose 
dienraščiuose, kad; girdi, “mė
sos kaina dabar yra labai aug- 
šta, bet ji dar bus aiigštfesnė, 
dėl to, kad kornai pabrangę 
ir per tai gyvulių mažiau prir 
augę”.;

Mes, drapgai socialistai, ži
noma, netikėjome tokiu Swii • 
to paaiškinimu apie mėsos 
brangume) i>riežast|: Vienas iii streikas, aš tikiu, yra mėsos 
musų pasakė, kad jiems visa.Įt]^stui pagelba didesniam jo 
da tavorų būna neva pehna-1 privatinio pelno dafrymui.
šaiį kada nori kainas pakelt. I Turbut dėl to dabar ir ne- 
Bet kame tikra priežastis, tai vienas “klebonas turi labai ge- 

; nežinojom. Tik po kokių dvie- rą supratiirų’- šiame streike, o 
jų mėnesių, kuomet mėsob tikruose darbininkų streikuose 

■ streikas buvo negarsus visai, kg vienas jų tokio “gero sii- 
& gal jau ir pasibaigęs, ir mė- pratimo” niekada neturėjo, 
sos trusto apmokami skelbimai Juozas Buktiškis.
angliškuose laikraščiuose su 

;mažėjb, at jau visai jų nebu 1 y ~ ; '----- .
vo, pamačiad viename dien-į HeikaJaHidte “NAU- 
■raštyj mažų žinutę, kas mėsa jiENAS” Mit bite kam- 
iki pastarųjų laikų buvo bran- kur parduodami lai- 
gi šioj šalyje; dėl to, kad bu- " “ “ ‘ “
ta didžią jos užsakymų iš už- 

j sienią ir pakavimo namai 
(“packing houses”) turėjo la
bai daug mėsos išvežti į kitas

“NAU

ktašžiai. Pardavėjas lai
kraščių , bris gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi he savo sma
gumui,; bet Jūsų pato
gume ddei, :. .J-..
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DUODAM'•R1

Pp. Mikalina

SOKOL HALL
randasi

Pradžia 5 vai. vakare

Lakūno Felikso Vait 
kaus motina išva
duoja į Milwaukee

Praleido savaitę laiko Chicagoje 
s laukdama žinių apie drąsaus 

sunaus žygį

BOILERIAI 
BOILERS

Visi a. a. Stanislovo yLesczinsko * gimines, draugai

Telef. Harrison 0751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS 

Vai.:—8:30 iki >8:30
Nedėlioj nuo 9 iki j. p. piet

nautojais, padarė 307 mylių 
kelionę į 83 minutes. Tai yra 
naujas greitumo rekordas.

Praėjusį pirmadienį teismas 
nagrinėjo jo peticiją (praši- 
mą) išleisti jį iš Joliet kalė
jimo paroki. Teismas betgi 
atmetė Wolfo prašymą ir jam 
prisėjo vėl grįžti į kalėjimą.

J, Gura, rockfordie 
tis, Chicagoje

United Ąįr Lines lėktuvas, 
skrisdamas iš Cleveląndo į Chi- 
cago, su 10 keleivių ir 3 tar-

504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.) 

Tel. Victory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 
__ sekmadieniais.

ftOSELAND.
ir Boleslavas Gailevičiai dar ne
seni Roselando gyventojai. Jei 
neklystų, tai apie prieš pen
ktus ar šešius metus jie apsi
gyveno musų “Rožių žemėj”. 
Jie deugelį metų yra gyvenę 
ir daug veikę Springfield, liti 

Persikėlę gyventi į Roselan. 
dą, pp. Gailevičiai persikėlė ir 
į SLA. 189 kuopą,’ kurioj jiems 
buvo lengva susipažinti su ro- 
selandiečiais, ir jie likos ak
tyvus kuopoje veikėjai. Pereitą 
šeštadienį, rūgs. £6 d., pasidar
bavus pp. J. K. Strumilams, 
prigelbstįnt Aldonai Gailevi-
čiutei, buvo surengta puiki su
ptais parą pp. Gailevičiams,
kaipo paminėjimas jų 21 m. 
•šeimyniško gyvenimo sukąktu-

sveikįųimą.
; Nujiudę liękarpe,

Moteris, Broliai, Pusseserė ir Gimines.
Pąiarnauja laidotuvių direktorius S. P, Mažeiką,

įu šiuo pasauliu
ma 1935 m., su-

i, Rimos
Mažeikių

nuliudime

Jam nepavyko išeiti iš 
kalėjimo

Chicago - Clevelandas—
83 minutes

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų, Moterų.

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones Rijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo.

PIONEER 
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant 10 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

2405 W. 42nd St, 
Phone Lafayeitte 6300

šeštadieni ir sekmadieni Chi
cagoje lankėsi p. Juozas Gura, 
chicagiečių pp. Gurų, sūnūs, 
kuris dabar gyvena Rockfordc 
ir dirba apdraudos įstaigoje.

Jis buvo atvykęs pasitarti si, 
Lietuvių Jaunuolių Draugijos 
vadais apie įsteigimą skyriaus 
Rockforde.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

Mikalinai ir Balesla 
vui Gailevičiams šeš 
tadien^buvosureng 
ta šaimi surprais 

pate ALEKSANDRAS RUBIKAS 
Persiskyrė,, su L .. 

rugsėjo 27 die; , 
laukes pusėš- Amžiaus 
Kražiškių -miestely, 
apskričio.

Paliko dideliame
moterį Petronėle po tėvais Ka- 
tauskaitė, 3 sūnūs, Feliksų, Ju
lių ir Juozapa, 3 dukteris, Ka
zimiera, Borkenhągan, žentą 
Arthur, Helen Nichols, žentų 
Theodore, ir Sopie, broli Do
mininkų ir broliene, seresi Ona 
Jankaitiene ir giminės, 

Kūnas pašarvotas
3153 S. Halsted St.

Laidotuvės ivyks 
ąpaiio- 2 diena, 8:00

p. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Stanislovas Lesczinskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 26 dieną, 3:15 

vąląndą po piet 1935 m-, sulaukus pusės amžiaus, gi- 
męp Pape vėžio ąpskr,, Naujaiuįeąčio parapijos, Degipnįų 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį Anątniną po 
„ itevais Petraičiukė, brolį Juozapą, pusseserę Karusę Va- 
iąntiehę ir jos šeimyną ir gimįneš, o Lietuvoj brolį Joną 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3448 S. Union Aye., Tel. 
Yards 4490. , x

Laidotuvės įvyks Utąrninke Spalio 1 dieną, 8:00 vai. 
ryte iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velioniu sielą, o iš ten 

‘bus -nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam’paskutinį patarnavimą ir atsi-

PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Pare.buvo surengta pp. Stru
milų namuose, 10500 Prospect 
avė. Gailevičiams visai nieko 
nežinant apie rengiamą parę. 
B. Gailevičius dirba naktimis. 
Jisai buvo iš darbo atšauktas, 
o M. Gailevičienė, kuri dirba 
dienomis, tyčia buvo sutrukdy
ta draugų it parvežta namo 
kada svečiai jau buvo susirin 
kę. Parej dalyvavo apie 20 
šeimynų. Laike vakarienės, 
vadovaujant J. Pučkoriui, bu
vo pasakyta gražių kalbų sų 
daug'vėlijidij pp. M. B. Gaile
vičiams.— Svetis.

JUOZAPAS URBIKAS
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 • diena, 1: ;30 valan
da pa pietų 1935 jn.» sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Leibertų 
kaime, Kvedaruos parapijos, 
Tauragės apskr.

Paliko didoliarpe puliųdiine 4 
sūnus, Kazimierą, Franciškų, 
Juozapa ir Selvestrą, 2 dukte
rs (Ona Karpis, žentą Maurięe 
ir teta, .sesęrį ir švogęri Pet
ronėle ir Adomą Stradomskius, 
ir jų šeimyną, brolį Kazimie
rą, broliene ir jų šeimyną, 2 
marčias, 1 anūką, dėde ir die- 
dyną Franciškų ir Barbora Ur- 
bikus ir jų šeimyna ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj .3319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
spalio ,3 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos ųž velionio 
sielą, ,o < iš ten 1 bus nulydėtas i 
Šy. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Urbiko 
gimįnės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiąi kviečiasi dar 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. *

Nuliude liekame,
Sunai, Dukterys, Sesuo, 
Brolis, Dėdę, jDedyna 
ir giminės. s

■ Patarnaują .laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telęfo- 
>nas Yards 1138.

Vakar 3rčią valandą po pie
tų Chicago apleido p/M. Vait
kienė, lakūno Felikso Vaitkaus 
motina. Ji išvažiavo į Milwau- 
kee su Dr. Ruseli ir dukters. 
Antoinette Ruseliene. P-na Vait
kienė gyvena Milwaukee.

Ji atvyko į Chicago tuojau 
po to kai gavo žinią, kad jos 
drąsusis sūnūs Feliksas Vaič
kus, išlėkė iš New Yorko į 
Kauną. Ji atvyko, kartu su 
duktere ir draugais laukti ži 
nių apie tai, kaip jos Feliksu5 
sekasi kelionėje?

P-nai Vaitkienei išvažiuojant 
Chicagiečiai be skirtumo svei
kina ją Feliksu ir žino, kad 
ji turėdama tokį sūnų, turi 
ištikro kuo pasididžiuoti.

Lakūno motina, kalbėdama 
apie skridimą, sako, kad/ ji 
džiaugiami jog ’Fdlkisui pasise
kė perskristi Atląntiką ir ji 
yra dėkinga, kad jis išliko gy
vas ir nesužeistas. ,

arde 1*88.

JUOZAPAS ZAKARAUSKAS
Persiskyrė sų šiuo pasąuliu 

rugsėjo 28 dieną, 6:00 vąlandą 
ryte 1985 m., Sulaukės 47 me
tu amžiaus, gimęs Suvalkų ra
dybos. Mariąmpcilės' apskr,. 
Skriaudžiu parap. ir kaime.

Netikėtai sutiko mirtį auto
mobilio nelaimSj, Indiana val
stijoj.

Amerikoj išgyveno .37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę, sųnų .Joną ir 
dukterį levą, mokina Magdale
ną, :brolį Joną ir broliene su 
šeimyną ir giminės.

Kūnas ,pašarvotas rąndąsi
2216 S. Leavitt Št.

Laįdotuves įvyks soredoj, 
Spalio 2 diepą, Q:30 vai. ryte 

S namų bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines,

Visi .ą. a. Juozapo Zakaraus
ko giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai įkyįečiąmi 
dalyvauti laidotųvęse ir suteik
ti- jam paskutinį patarnavimą 
,ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Motina, Brolis, Broliene 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- 
Jpriai Ųechąvičia ir Supus, Tęl. 
Ganai 2515. v

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM 

24 vplandu patarnavimas.
GŲABANTEED BAĮLER ąnd 

T WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue.

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virgiui® 1930.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABETO TVARKOJE

♦ * .

Sis skyrius yru vudamus tikslą pagelsti skaitytejMM su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairi* pppragt* ir lNWWnat* 
daiktu, intaisg ir reikmen,. Jeigu iŠ telpanti* tia skelbimu «*>

Akiniai su baltos ar gelto
nos spalvos frėmais, šlifuoti 
stiklai tinkami skaitymui, 
tolimam įr trumpam maty
mui už

P. CONRAD
STUDIO 

420W.63r<JSt 
Englewood 5883-5840 I 

)ar grąžiau^ ipoderniš- 
Idau įrengta.

seredoj, 
ak ryte 

iš ,pamų į ;ŠV. Jurgio parapijos 
bažnyčia, (kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Rubiko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą .

Nuliude liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Seąuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo- 
»,nąs/Xa.rds 1,138.________ _

DR. BRUNO 
WAINORIS

gerai prirenka akinius, akis 
išegzamimioja DYKAI kož- 
ną dieną.

jDS.F.Budrik,i"<
OPTICAL and
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted‘St
" Tel. Bouleyąrd 6630

Mykolas Karvides
Ir dėdė Nąrvidas jąučiasi, 

kad jisai klaidos nepadarė, 
darbuodamasis ALTAS$ val
dyboje ir savo Marquette par
ko kolonijoje skridimo labui. 
Jam liūdna, kad “Lituanica 
II’’ negalėjo pasiekti Kauną, 
bet kiek yra įmonių visame 
pasaulyje, kurie padarė dides
nį rekordą, negu Įeit. Vait
kus? Musų lakūnas šiandie 
stovi vienoje eilėje su Lind- 
berghu.

ANGLYS
COAL

J. Freckelton 
CoalCo.

Anthracite COĄL Bitumlnous 
Pochantas ir kitų rūšių 
Raįlwąy Yard 

Forty-Seventh and 
Bhono: Yards

Musų repui ... 
įlgus metus pąrdavinėjime aukštos 
rūšies anglis- — ir geru patarna
vimu. .

W,ąlter Wolf 1931 metais 
rastas kaltu išeikvojime $3,- 
500,000 priklausančių Conti- 
netal Illinois Bankui. Tame 
banke Wolf tarnavo kaip ku
ponų skyriaus vedėjas.

Wolf tapo nubaustas kalėti 
nuo 1 iki 10 metų sulig kiek
vienu iš dešimties kaltinimų, 
kurie buvo atkreipti prieš jį.

Kiftuakite Biznio PatazDjo. čia j*s gausite iųfpivuteij*, jeigu tik 
j* bus galima gauti.

Čia susirasit ko tik
V jums reikia

..■ffWWIlJ|W M"l ..... ..

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTQ REPAIRING

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimąs. radiato
rių valymas. 100% garantuota.

R A B BAŲJATDR AND
H. C. Reichert, Jr. J. F. 

RęUther. Jr. 
įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue
Phopę Ląfayette 5T688

Mokam dividendą 
» kas 6 mėnesiai, Pra* 

eityje išmokėjęm 4% 
EDERALAAVINGS o kurie moka mene-
NDUOAN > ASNOCIATION sinę — 5%, 

OF CHICAGO"
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWIQH, Prezidentas.

Mes turime paeirin- 
klmui pilną ataką 

WH0LK8AIJE IR 
RKTAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
t o s proporcionaliąl 
pigiai.

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFIMG

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai* 

ąymo? Pašaukite mm ir mea paa»< 

darbą.
8216 So. Halated StiwL 

TaL VICtorr A96&.
" ■.■■hm—......  n..—- n. j

PAŠAUK MUS DEL DYKAI 
APSKAITLIAVIMU 

LEONAS ROOFING CO. 
3750 Wallace Street, 

TeL Boulevari _

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų 14ė
GROTELIAI, kitur svarui 4 
20c; musų kaina ------
VANDENIU^ VIEDRIUKAI, 
-kitur svarui 22c; 1
musų kaina .................
^PELENAMS KRATYTOJI, 
kitur svarui 22c: lAfį
musų kaina -------- ,----

CHICAGO, I
nnicK'M1 n rw

■JJ'IĮ Bi" H 1 .... .................... . ,...iih|.iiii.-

Crane Coal Co.
&332 S. Long Avė.

.TeL Republic _ 8402

DŪMINES FAIPOS
7 colių įlenkimas arba 3015
8 colių įlenkimas arba 9EA
paipa ---------------------- -
O colių įlenkimas arba 
paipa _ _______ ____ _
10 colių įlenkimas X
arba paipa -------------

26 Gaugu Galvanizuoti.

and Office 
Lopmis Streets 
0042*0048

... 1880 
ja yra išdirbta pęr

ir geru patarna

v a r r IC t

BOILERIU

KIMI

32 6 s. s TA r K S r '■ 
Davts Store, 2d Fįoor

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CO. [2 krautuves]

FURNACE
TAISYMAS

H M STKI) > ! KEE’l 
I h’vni:irk< t OlilO. 1

( B AKLES KO \I) 
Mavwoo<i 22.

" ® M
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Pirmadienis, rūgs. 30, 1935

“Drąsiausias Skridimas Pasaulio 
Istorijoje”, Anglų spauda apie 

Vaitkaus žygį
•............................. '

Amerikos laikraščiai giria lakūną už jo 
drąsą, ištvermingumą

Praleis pusantro mi 
Įiono Chicagos gat

vių taisymui
Illinois valstija aguna 

lionus viešų darbų
24 mi- 

iŠ PWA
■

1 Įsigėręs važiavo auto
mobiliu — 10 dienų

New York Times sako, airiai pamilo Vaitkų už 
jo kuklumų ir ryžtumų

Chicagos, New Yorko ir 
bendrai visos Amerikos spau
da atsiliepė apie Įeit. Feliksą 
Vaitkų ir jo Skridimą labai pa
lankiais žodžiais.

Po ilgų studijų 
mų, PWA ir prezide 
veltas užtvirtino vi 
šų darbų Illinois va 
rių atlikimui jie s 
24 milionus dolerių 

. '<■

Statys naujus 
*11 milionų iš tų

planavi- 
Roose- 

visą eilę yie- 
valstijoje, ku-' 
skiria suvirš

|gj||

g |gį

TOWN OF LAKE. — Muni- 
cipialio teismo teisėjas Eugene 
J. Holland šeštadienį nuteisė 
lietuvį Walter Kivolį 10 dienų 
Bridewellyje už tai, kad jis va

liavo automobiliu įsigėręs. Be- 
, važiuodamas įdūrė į kitą auto
mobilį. Kivolis gyvena adresu 

14446 S. Hermitage Avė.

rybos kontrolieriaus. Ieškomi 
yra Jack Ellis, 24, ir Edward 
Martin, 29, kurie pabėgo iš 
Joliet kalėjimo apie du mėne
siu laiko atgal.

Maywoode sugavo pa 
bėgusį kalinį

Ko

Vieni laikraščiai sako, kad 
atsižvelgiant j orą, su kokiu 
“Lituanicos II” variuotoj ui teko 
susitikti, jo skridimas buvo 
drąsiausias pasaulio istorijoje,

Vienintėiis—šįmet
New York Times, labai pla

čiai rašydamas apie Vaitkų, 
keliose vietose pabrėžia, kad 
jis buvo vienintelis lakūnas šį
met išdrįsęs pasileisti į pavo
jingą kelionę per Atlantiką. 
Laikraštis toliau nurodė, kad 
visi lakūnai šįmet, apart Vait
kaus, atsisakė skridimus įvy
kinti ir atidėjo juos kitiems 
metams. Tarp tokjų buvo ru
sų Levanevskis, Pangborn ir 
kiti.

Nevy York Times kitoje vie
toje pabrėžė, kad Airijos fer
meriai, kurie patys pirmieji at
ėjo Vaitkui j pagalbą, jį tiesiog 
pamilo. Vaitkaus kuklumas ir 
ryžtumas, nežiūrint nepasiseki
mo, juos sužavėjo.

Chicago Daily News šešta
dienį laidoje keliose vietose 
pabrėžė, kad Vaitkus buvo vie
nintelis lakūnas, kuris šįmet 
pajėgė įveikti Atlantiką. Laik
raštis sako ‘

“The only man whd Httš 
been able to cross the At
lantic in an airplane ‘ this 
year is Felix Waitkus, 28, an 
American... He was on his
way to Lithuania...”
Laikraštis ‘Sheboygan Press', 

Wis., editoriale komentuoda
mas apie Viatkų, tarp kito ko 
sako, kad Vaitkaus skridimas 
buvo vienas iš drąsiausių pa
saulio istorijoje. Laikraštis to
liau sako, kad Vaitkus atliko,

tai, kas ikišiol buvo skaitoma 
negalimu.

žemiau paduodame “Sheboy
gan Press” editorialą ištisai:

HERO OF THE AIR
Facing one of the worst 

weather oonditions that ever 
confrontated a flier, Liėiv 
tenant FELIX W AITRUS ac- 
complished an almost impos 
sible flight when he crossed 
the Atlantic and landed in 
Ballinrobe, County Mayo, 
Ireland.

Starting on Saturday morn- 
ing he flew the Atlantic hop- 
ing to land in Kaunas, Lith
uania, Sunday morning. 
While Lieutenant Waitkus 
failed to reach his goal, he 
demonstrated that his plane 
was “airworthy” and as an 
aviator second to none he 
has brought added fame to 
the Kohler airport and to 
Anton Brotz, his father-in- 
law, who worked with him in 
the building of the plane 
which withstood the tem- 
pests and storins which made 
this one of the most daring 
flights in history.

When he made his hazar 
dous landing in ta field co 
vered by fog, he struck a 
tree, demolishing his plant 
būt escaped uninjured. Na- 
tives thronged thč field and 
ėvery courtesy was shiwn 
him in rėcoghition 6f the fact 
that he had accomplished al- 
mos the impossiblė in flying 
the ocean and over the coast- 
line of Ireland amid storms 
that buffed his cnaft and 
thorough a fog that obscured 
his vision... Seldom during 
the more than 20 hours of 
flight was he able to sight 
water or land after he had 
left the shores of the United 
States.

J. Hertmanavičlus
kuris yra ALTASS Valdybos 
narys, savo sveikais sumany
mais ir patarimais ddug prisi
dėjo prie suorganizavimo lęiL 
Felikso Vaitkaus skridimo. P-s 
HertmanaviČius pašventė daug 
darbo ir parašė daug straips^ 
nių “Lituanicos II” reikalui. .

Už $5,000 ir pilietybe 
išdavė valdžiai 

Dillingerį

tiltus
tų pinigų ’ teks 

Cook apskričiui. 
Jie bus sunaudoti pastatymui 
naujų tiltų per Chicagos upę 
ties Canal, Taylor, Ashland ir 
Sitate gatvėmis; atremontavi- 
mui Chicagos mokyklų ir mies
to rūmų pataišymuį. Cook ap
skritys gavo $500,000 pastaty
mui 13-kos viešųf lavątorijų.

•f ,

Taisys t gatves
. WPA tuo tairpu turi pasky

rusi $450,000 pataisymui dau
gelio gatvių nuėsto ribose. Dar
bas bus pradėtas tuoj aus. 974 
darbininkai dirbs per 11 mėne
sių., ' ■ ’ '■ ■ "

G. J. Stungis,
stambus veikėjas SLA kuopose, 
Drovers banko tarnautojas, 
yra ALTASS valdybos narys ir 
auditorius. Turėdamas daug 
įvairių užsiėmimų, p. Stungis 
ne vien daug dirbo organizaci
jos viduje, bet taipgi su žmo
na darbuodavosi ir įvairiuose 
parengimuose skridimo naudai.

/Apiplėšė anglių sandėlį
■ . .................

šeštadienį rytą plėšikai įsi- 
briovė į ofisą anglių sandėlio, 
Republic Coal Company, 3182 
Archer avenue, atplėšė saugią
ją kasą ir pavogė apie $300.

MAYW00D. — Maywoode 
vakar buvo suimtas George 
Bougadis, 22 metų kalinys,,ku
ris rugsėjo 14 d. pabėgo iš Ge
ne va kalėjimo, Kane apskrity
je. Jis išsigavo į laisvę išplau
damas grotus iš langų. Kalinys 
prisipažino gyvenęs Maywoode 
apie dvi savaites laiko.

Kaliniai kaltinami Morrisjno 
nužudymu

CLASSIFIEDADS

Mergina Raudonais Rabatis” 
dabar šaukia, kad valdžia 
prižadų neišlaikiusi.

Prokuroro agentai ieško dvie
jų pabėgėlių kalinių ryšy su 
nužudymu Kenneth A. Morri- 
son, 47 m., Chicagos parkų ta-

Automobiles .
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metu. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
ICBla

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Lietuvis užmuštas, 6 sužeisti automobilio 
padangai sprogus

Užmuštas Juozapas Zakarauskas, sužeisti Ru
dis, Banaitis ir garsus dirigentas Earl Burtnett

Vienas’ lietuvis buvo mirti
nai sužeistas, ir du lietuviai ir 
keturi svetimtaučiai* buvo sun
kiai sužeisti automobilio ne
laimėje, kuri įvyko apie šešias 
mylias į rytus nuo Valparaiso, 
Ind., šeštadienį po pietų.

Užmuštasis buvo Juozapas 
r7akarauskas, metų am
žiaus Westsidės lietuvis, ku
ris gyveno adresu, 2216 South 
Leavitt Street.

Sužeisti lietuviai:
Paul Rudis ir Charles Banai

tis, kurie buvo skaudžiai api
pjaustyti ir sutrankyti.

Nelaimėje buvo sužeistas ir 
garsus šokių orkestro .dirigen
tas Earl Burtnett, kuris valde 
vieną iš automobilių pateku
sių į nelaimę. Burtnettui bu
vo nulaužta viena koja.

Kiti sužeistieji yra:. (važia
vusieji Burtnetto automobily
je) — Herman Gunkler iš Fp- 
rest Park, III., Lynn Cole iš 
Kalamazoo, Mich.; Charles 
Coiffil iš Chicagos. Jie buvo 
apipiaustyti.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad-pačios Naujienos 
yra naudingos.

Mirė kelyje į ligoninę
Zakarauskas mirė kelyje į 

La Porte, Ind., ligoninę, kur 
buvo nugabentas ir sužeistas 
dirigentas. Visi kiti jbuvo nu
vežti į ligoninę Valparaiso 
mieste.

Nelaimė įvyko, kai sprogo 
viena Zakarausko automobilio 
pagunda (tire) ir netekusi 
lygsvaros, mašina nuslydo 
skersai kelio. Iš priešingos 
pusės atvažiuojąs Burtnett 
drožė į Zakarausko automobi
lį visu smarkumu, vienam 
žmogui atimdamas gyvastį, ki
tus padarydamas invalidais.

Laidojamas trečiadienį

Zakarauskas gimė Skriaud
žių kaime, Mariampoįės ap
skrityje, Suvalkijoje, Jis pa
liko žmoną, Petronėlę Zaka
rauskienę, sūnų Joną ir dukte
rį Ievą, motiną Magdaleną ir 
brolį Joną Zakarauskus ir ei
lę kitų giminių.

Graboriui LachawiCziui pa
tarnaujant velionis bus pa
laidotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse trečiadienį, spalių 2 
dieną.

Dalinai užmirštas vardas 
garsaus bandito John Dillinge- 
rio vakar vėl iškilo viešumon^ 
Tuo <>ačiu laiku , paaiškėjo, 
•kad moteriškė išdavė jį val
džiai už $5,000 atlyginimą ir 
prižada, kad ji nebus depor
tuojama. *

Tos žinios patvirtino pir
miau paplitusius gandus, kad 
Dillingerio mirtieskaltininke 
buvo “Moteriškė raudonuose 
rūbuose”.
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DUlingeris pas

išdavikę
Kaip dabar paaiškėjo, taja 

moteriške buvo Mrs. Anna Sa
ge pas kurią Dillingeris gyve
no, pirm negu jis buvo nušau
tas prie Biogrąph teatro, 2433 
Lincoln avenue.

įvykiai, kurie privedė prie 
Dillingerio išdavimo turėjo 
pradžią 1932 metais. Mrs. 
Sage tuo laiku gyveno India
noje ir ten užlaikė paleistuvy
stės namus. Du kartu ji bu
vo areštuota ir du kartus ji 
buvo paleista. Vienok, nors 
Indiana jai dovanojo, federa
linė valdžia nebuvo taip mie- 
laširdinga ir nusprendė ją iš- 
deportuoti.

East Chicagos policijoje ji 
turėjo pažįstama, . seržantą, 
Michael Zarkovičių. Suuodęs, 
kad pas moteriškę ^hicągbje, 
radosi Dillingeris jis jai pa
siūlė propozicija: $5,000 pini
gais ir teisę pasilikti Ameri
koje, jei ji išduos policijai. 
Dillingerį. Mrs. Sage tą pro
poziciją priėmė ir kartu sų 
Dillingerio meiluže, Pblly Ha- 
milton Keele, nuvedė Dillin
gerį į sutartą vietą, Biogrąph 
teatrą, kur laukė federaliniai 
agentai ir policija. Ten Dil
lingeris ir žuvo.
Rengėsi užvakar išdeportuoti

Pinigus Mrs. Sage „gavo, bet 
teisės pasilikti Amerikoje he-< 
gavo ir kaip šeŠtacĮienį ji tū
rėjo būti depbrtųoj aipa į Ru
muniją,. iš Jkur paėjo. Bet 
nuėjusi pas federalį teisėją 
Barnes su advokatais ji išda
vė paslaptį ąpie propoziciją 
su valdžia ir apkaltino ją neiš- 
laikymu prižado.

lietvirtadienį rytą pas tą 
patį teisėją Baimes įvyks tar
dymas, kuriam bus plačiau 
kalbama apie sutartį ; tarp val
džios ir Mris. Sageį ir, ar to
kia propozicija buvo galima; 
Moteriškė gyvena adresu 2420 
Norts Halsted street, kur buvo 
pasislėpęs irDillingeris?

Po automobilio ra
tais žuvo lietuvis 
Aleksaudri Rubekas

■■ ...■■■>!»

Penktadienį vakavę prie Wa^ 
shingt&n ir Peoria gatvių kam
po buvo užmuštąs 'vidutinio 
amžiaus žmogus. Jį suvažinėjo 
2La metų j aunuolis, John Jonės, 
548 North Lockwoojd avenue. 
Coronerio prisąikįntieji teisė
jai išteisino jaunuolį, nuspręs- 
dami, kad nelaimė įvyko ne dėl 
jo kaltės. V
< Vakar paaiškėjo, kad užmuš
tasis buvo lietuvis Aleksandras 
Rubekas,-43 metų amžiaus,1615 
South Jefferson street.
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Fed. valdžią paskyrė 
3 ir pusę milionus 

pašalpai
Federalės valdžios ^elpimo 

administracija paskyrė Illinois 
valstijai tris ir pusę- milionų 
dolerių aprūpinimui bedarbių 
pašalpa laike pirmų dviejų spa
lių mėnesio savaičių.

Spulkų dėmesiui
Kaip žinoma, Chicagoj ope

ruoja Home Ovvners’ Loąn Cor-> 
poration. Vadžioj korporaci
jos tikslas buvo teikti paskolų 
namų savininkams ant mergi
šių. Be įtoj valdžia ėmė dėtis 
stambiomis pinigų sumomis 
prie federalių spulkų.

Dabar gi, visai neseniai, King 
City Building and Loan -Asso- 
ciation of Mt. Vernon, Illinois, 
nors ji nėra federalė spulka, 
gavo tam tikrą valdžios para
mą. Butęnt, ’ valdžią pripažino, 
kad Home Ownprs’ Loąn Cor
poration gali investuoti į jos 
Šerus savo pinigų tris kartus 
tiek, kiek yra įdėję į ją priva
čiai asmens. Išvadas gi toks: 
jei kalbama spulka gavo šias 
privilegijas, tąįi kodėl negali 
gauti panašiu privilegijų ir lie
tuviškos spulkbs, kurioms rei
kia cash ir kurių reikalai, žino
ma,-yra ne perdaug supainiot.

Traukiniu iš Chicagos j 
New Yorką j4614 vai.

; • ■ ' ' ’ • , ’ '■

Dvi traukinių lįiiijos, Pęnn- 
sylvania ir Nėw York Central, 
pagreitino ląik^ įsųsisiekimo 
tarp Chicągoą /^ Nėw Yorko. 
Pirmos Hnijps traukinys, 

i TyJentieth Čepltiry Limited, o 
antrosios, Broadway Limited, 

. ^ padarys kelionę. 4 46 ir pusę 
{valandos.
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Išmestas iš buto įsi 
gavo atgal ir pa

sikorė
ENGLEWOOD. — 51 metų 

bedarbis elektro-mechanikas 
Edward McLaughlin per 2 me
tu gyveno pas Hildą Berlandą, 
6240 S. Halsted Street. Kadan
gi jis nebuvo sumokėjęs nuo
mos už 9 mėnesius, šeiminin
kė jį išvarė. Bet mechanikas 
per langą įsigavo atgal į kam
barį ir ten pasikorė.

Altass darbuotojas 
šventė Mykolus

MARQUETTE PARK — Ma
žas būrelis draugų šeštadienį 
vakare susirinko pp. Narvidų 
namuose, 2424 W. 69 Street 
Mykolo varduvių paminėjimui. 
Mykolu yrd įiL Ntttvidas.

Susirinkę •praleido labai 
smagų vakariįivaišinami sim
patingų šeimirilnkų ir jų duk
ters Aldonos. - Tarp atsilan
kiusių buvo būrelis jaunuolių, 
keletas pp. Narvidų giminai
čių, Dr. Kieta 
Dombrow su 
Steponavičius 
kiti.

M. Narvidas
stambiųjų Chicagos 
kepėjų ir kartu su p. Narvi- 
dienę daug pasidarbavęs Įeit. 
F. Vaitkaus skridimui, kaipo 
ALTASS valdybos vice-pirmi- 
ninkas.

PRANEŠIMAI
PILIETYBĖS PAMOKOS

I t

Prasidės ’ Ketverge^ Spalio 
(October) 3-čia 1935 m., 7:30 

valanda vakare.
Kreipkitės prie >

JOSEPH J. GRISK 
4631 South Ashland Avenue
Telefonas:' Boulevard 2800 e

Apie 3000 lietuvių
Vyrų ir moterų
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31d.
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
dieną, o sekmadieniais iki 1 pp. 

Kreipkitės: -
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU *>F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

su žmona, S. 
žmona, Chas 

su žmona ir

yra vienas iŠ 
lietuvių

1739 So. Halsted St.
(“Naujieną” name 2-ros lubos)

Marųuette Park — Lietuviu Ame
rikos Piliečiu Kliubas laikys mėnesi
ni susirinkimą bažnytinėj svetainėj, 
68 gatvės ir Washtenaw Avė. rugsė
jo 30 diena, 2 vai. po piet. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti i ši 
susirinkimą ir atsivesti naujų narių 
dėl prisirašymo Kliubą* šitas su
sirinkimas bus labai svarbus, nes 
patišenai randas pagaminti dėl pasi
rašymo kas link taisymo Marquette 
Parko ir pravedimp gatvekarių Wes- 
ern Avė ir Kedzie Avė tiesiai i mies
tą. F. B., koresp.

Chicagos Lietuvių Moterų Dr-jos 
Apšvietos susirinkimas jvyks antra- 
dienyj spalio 1 d. Sandaros Svetinė
je, 814 W. 33 St., 8 vai. vak.

Visos narės esate prašomos laiku 
atsilankyti. Sekr.

Cicęro, 111. —• Mass-mitingas prieš 
aukštas kainas mėsos yra šaukia
mas spalio 1 d. 1935 m. Lietuvių 
Liuosybės svet. 14 St. ir 49 Ct., Ci
cero, III. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus atsilankyti. Bus ge
ri kalbėtojai, anglų ir lietuviu kal
boj. . Kviečia Komitetas.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rogisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S/ E. SOSTHEIM & SONS - 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 85 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas, kornetus, trumpėta, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai. ,

GOLDSTEIN.
914 Maxwell St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA salesmeno kuris turi pa
žinčių su tavernomis. Mokam gera 
komišiną. 300 žinomų gėrimų parda
vinėti. Roxy Liųuor Co., 810 W. 
Madison. *

Vakar miegojome vie
na valandą ilgiau 

~ . i

Kadangi vakar diena buvo 
paskutinis sekmadienis rugsė
jo mėnesį, *4ai pasibaigė die
nos šviesos taupymo laikotar
pis, ir pavasario pradžioje nu
stoję valandą miego, vakar ją 
atgavome.

Laikrodžius, kuriuos pava
rėme vieną valandą pirmyn 
pavasarį, vakar atsukome at- 
gal- |

Visi ofisai, fabrikai, trau
kinių linijos dabar operuos 
pagal naujį. laiką. Dienos tau
pymo laiko periodas tęsėsi per^ 
154 dienas ir to patvarkymo 
šalininkai iš anksto praneša, 
kad jis bus vėl įvestas ir ki
tais metais.
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Paskelbs Chicagos 
“Baldų Savaitę”

■ 
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Majoras Kelly vakar išleido 
proklamaciją, kuria paskyrė 
šią savaitę “Baldų Savaite*1. 
Per šešias dienas, iki šeštadie
nio, bus varomą plati agitaci
ja raginimui gyventojų taisy
tis naujus baldus ir gražinti t e .
savo namus. Baldų industrija daras kasdien iki S

Kalendoriai
1936 m.

Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.
Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiems metams, malo
nėkite atsilankyti į 
‘Naujienas’ pamaty
ti musų pavyzdžius 
ir kainas.

(‘Naujienų’ ofisas at- ( 1 1 • t

sako jaučianti didelį biznio pa
gerėjimą ir mano, kad dabar 
žmonės jau pajėgs pirkti nauA 
jus baldus, ko pirmiau negalė-

vai. kas vakaras.
1739 S. Halsted St 

Tel Canal 8500

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos prie namu dar
bo — yra vaikas — Biskį skalbti 
Nuolat darbas — Vakarais galės va
žiuot namo. 4102 S. Artesian.

REIKIA merginos nuo 18 iki 25 
metu amžiaus prie namų darbo. Gy
venimas vietoje. Krikščionių šei
myna. Mansfield 8510.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

IEŠKAU darbo už namo prižiūrė
toja. moku visokį darbą, esu inži
nierius. turiu daug patyrimo. Vincas 
Rukštelis, Tel. Victory 5080.

For Rent
ANT RENDOS 6 kambariu flats. 

pečiais apšildomas, renda prieinama, 
gera apielinkė, kambariai šviesus 
antros lubos. 4517 S. Fairfield Avė

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, naujo sty- 
liaus fikčeriai, su laisniu, barmenas. 
Yra gyvenimui kambariai. Parduo
siu už pirma geriausi pasiūlymą.

1752 W. 47 St.

PARDUOSIU tavern visa arba pu
se. biznis išdirbtas gerai, priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

10744 So. Miichigan Avė.

TAVERN pardavimui, su namu ar
ba be namo. Geroj vietoj. Savi
ninkas apleidžia miestą. Atsišaukit 
po 6 vai. vakare. 2647 Chicago Road 
Chicago Heights




