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Feliksas Vaitkus Skrenda Lietuvon Per Berlyną
■ ■' .• ■■ ■ • J • f ■ . >. • , * ■ ■ ■

Iš Lietuvos Lakūnui Veikiausia Bus 
Atsiųstas Lėktuvas į Vokietiją

Iš ANGLIAKASIŲ STREIKO Klaipėdos žmonės pasipiktinę kebliais 
rinkimais

Jugnaičiuose vokiečiai sukėlė tikrą revoliuciją

tVASHINGTON, D. C. rugsėjo 30 d. —(Te
legrama konsului A. Kalvaičiui) — Lietuvos pa
siuntinys Londone telegrafavo: Vaitkus išskri
do šiandie 5 vai. po pietų Londono laiku (12 vai. 
vidurdienyje jChicagos laiku) Berlynan, kame ji 

• sutiks Lietuvos ministeris Dr. Jurgis Šaulys. 
Feliksas Vaitkus sustos Lietuvos pasiutinybėje. 
Praneškite ALTASS valdybai ir spaudai. 

* ■

Iš ' šitos telegramos neaišku, 
ar Įeit. Vaitkus pasisamdė ki
tą lėktuvą, ar jisai keliauja 
transporto aeroplanu. > (Associa
ted Press praneša, kad Vaitkus 
išskrido iš Croydan airporto, 
kuris yra Londone, keleiviniu 
aeroplanu).
LIETUVA STENGĖSI PARŪ
PINTI VAITKUI LĖKTUVĄ

Lakūnas Vaitkus norėjo iš 
Londono kaip galint greičiau 
pasiekti Lietuvą. Kada paaiš
kėjo, kad “Lituanicą II” šutai 
syti ims daug laiko, nes reikės 
laukti kai kurių naujųg dalių, 

■ tai jisai, atvykęs j Į^etuvos 
pasiuntinybę Londone, tuojaus 
per “long distan^e” teįęfoną 
susižinojo sii KaUrii/ ^ 

-f“4 Pereitą penktadienį

kietijoje. Gausite pranešimą 
kabeliu, kai išškrisiu į Lietuvą”;

Tas pranešimas dabar ir gau 
tas.

Dėl santykių įtempimo tarp'? 
Lietuvos ir Vokietijos, prisiar
tinus rinkimams Klaipėdos 
krašte, mes pereitą savaitę ne
dėjome žinios, kad liet. Vaitkus 
keliaus Lietuvon per Vokieti
ją, gavęs lėktuvą iš Kauno; 
Nenorėjome, kad tam kelionės 
planui butų padarytos k°kio$ 
nors kliūtys.

Nebuvo jokios baimės, žino
ma, kad kas nors trukdytų la
kūno kelionę per Vokietiją, neš 
jisai yra Jungtinių Valstijų 
pilietis ir (iagi armijos atsar
gos karininkas. Bet Lietuvai 
norint pristatyti savo lėktuvą

h-
fe. ;

John L, Lewi«

Miner*: Edward F. McGrady

400*000’ ari^iąkasįų streikas'minkštųjų anglių kasyklose užsibaigė angliakasių laimėjiųiu

Pereitą penktadienį jisai te
legrafavo į Chicagą P. Grigai
čiui:

“Atvykau į Londoną šiandie. 
Esu pasiuntinybės svečias. Kal
bėjau per telefoną su Kaunu. 
Kaunas rūpinasi, kad lėktuvas 
iš Lietuvos pasitiktų maneVo-

lis leidimas iš Vokietijos vai 
džios. Berlynas, žinodamas, 
kokį įspūdį Vaitkaus atvyki? 
mas gali padaryti Klaipėdoje* 
buvo suinteresuotas, kad aero 
planas iš Kauno jam nebūtų 
pristatytas, iki nepraeis Kląi 
pėdos rinkimai. < <

Sykių savininkais. Edward F. McGrady, darbo sekretoriaus pagelbinįnkas, tarpininkavo derybo
se kaipo valdžios atstovas. Daugiausia derybas trukdė buvusio iždo sekretoriaus Andrew Mel- 
lOn interesai, kurie kontroliuoja labai daug kasyklų. Kiti vaizdai — įėjimas į kasyklą ir anglia- ‘ • » * 
kasiai kasykloje. .?
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Karo Šmėkla Jau Čia Pat
Prez. Rooseveltas 
Boulder tvenkinio 

dedikacijoj

ROJALISTAI UŽPUO
LĖ LIBERALUS 

GRAIKIJOJ

BOULDER CITY, Nev., rūgs 
30 d.—Prezidentas F. D. Roose- 
veltas dalyvavo Boulder Dari) 
dedikacijos iškilmėse ir prie šios 
progos pasakė kalbą apie viešų
jų darbų reikšmę kovoj su de
presija.

Boulder tvenkinys yra vienas 
iš didžiųjų valdžios statybos 
darbų, šituo tvenkiniu yra 
pakinkyta į darbą Colorądo 
upė, ir apie septynios apielin- 
kės valstijos turės iš jo nau 
dą. Tvenkinį valdžia pradėjo 
statyti jau keletą metų atgal. 
Dabar jis jau baigiamas. Jo 
pastatymas kainavo $108,000,- 
000. Valdžia gaus tuos pinigus 
atgal j 50 metų iš tų, kurie 
naudosis tvenkinio pagelba ga 
minama pajiega.

Savo kalboj, kurią girdėjo 
per radio visa Amerika, Roosef 
veltas nurodė, kad valdžios ve
dami viešieji darbai jau daug 
pagelbos suteikė žmonėms i) 
paakstino prie atgijimo visą 
industriją. Tečiaus viešais val
džios darbais negalima pašalin 
ti bedarbės. Prie bedarbės pa
šalinimo turi prisidėti privatinė 
pramonė.

ATHENAI, Graikija, rūgs 
30.—Salonikuose rojalistai už* 
puolė liberalų susirinkimą. Įvy
ko mušis, kuriame vienas žiho- 
gus buvo užmuštas ir 25 su
žeisti. Liberalų susirinkime 
kalbėtojas Sofoulis ragino žmo
nes priešintis sugrąžinimui ka
raliaus Jurgio Graikijos sostan- 
Mūšį tarp rojalistų ir liberalų 
sustabdė atvykusi kavalerija.

Gyvenimas pabrango
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

30 d.— Darbo departamentas 
paskelbė skaitlines, kurios pa
rodo, kad palyginant su pere* 
tais metais darbininkų žmonių 
pragyvenimo kaštai pakilo 2.7 
nuošimčių, o palyginant su 1933 
metais gyvenimas pabrango 8 
nuošimčiais, šiais metais nuo 
kovo 15 dienos valgis, rendos 
ir rakandai šiek tiek pabran
go, o drabužiai ir įvairus kiti 
dalykai šiek tiek nupigo.

kvaitulys

Iš Addis Ababos jau 
išsikrausto paskutiniai 
italai.

Kariškas
Eritrėjoj.

Ryme taip pat laukia
ma, kad tuojaus kas 
nors atsitiks.

Dar neaišku, ką darys 
Anglija, kada Mussolini 
pradės karą.

Ethiopija laukia ka 
ro pradžios

SPRING VALLEY, N. Y., 
rūgs. 27.—Priėmusi nuodų nu
sižudymo tikslu, Mrs. Kleiman* 
38 m., su besbolo lazda kovojo 
vyrą ir sūnų, kurie norėjo ją 
išgelbėti nuo mirties, 
tęsėsi iki ji pasimirė.

Kova

Ctetčagai ir apylinkei feder&- 
(n ąro biuras dienai prana- 
Įaoja:

Giedra. Pietvakarių vejai ei
na mažyn. Truputį šalčiau.

Vakar vidudieny 12 vai* tem* 
peratura Chicagoj buvo 71.

Saulė teka 5:47, saulė sęda 
5:33.

ADDIS ABABA, rūgs. 30,- 
Haile Selassie ryt-po-ryt pa* 
skelbs visuotiną mobilizaciją.

Tečiaus mobilizacija ištikrųjų 
jau yra atlikta visoj Ethiopi- 
joj. Tik Adis Ababos apielin 
kė dar nemobilizuota.

Addis Ababos gyventojai rie* 
kantriai laukia to momento, ka
da jų karalius pastatys savo 
raudoną karišką šėtrą ant kal
no. Tuomet sudundės karo 
bubnai—“negaritai”.

Addis Ababoj visi skubiai 
rengiasi prie karo. Gaivese pil
na karavanų, kurie yra pasi
rengę išvežti žmones prieš tai 
kaip italai pradės bombarduo
ti Ethiopijos sostinę. Visi sten
giasi įsigyti dujų maskąs, o 
jų trūksta. Visi šautuvai ir ki
tokį ginklai senai išparduoti. 
Visi automobiliai greitam išb^ 
gimui pasamdyti. ;

Addis Ababoj apie nieką kitą

nekalbama, kaip tik apie italų 
užpuolimą iš oro.

Kada italai pradės bombar* 
dubti miestą iš oro, tai var
giai kas'galės išsigelbėti. Ap- 
sįgynimų prieš orlaivius čia 
nėra^ Italai galės skristi žemai 
ir net šaudyti iš kulkosvaidžių.

Visi jaučia, kad tai jau pas
kutinės dienos prieš karą. Keli 
italų biznieriai, kurie čia buvo 
užsilikę, jau kraustosi iš Addis 
Ababos. Jiems paliepė išsi- 
krausyti Italijos pasiuntinys 
grafas Vinci-Gigliuci.

Iki subaigs ^nebebus čia nei 
vieno italo. / .

Svetimšaliai, ypatingai laik
raščių korespondentai, kurių 
šia privažiavo apie 90, stengia
si išrišti klausimą — nejaugi 
Mussolini neduos jiems išanksto 
žinios, kad'jie i spėtų išbėgti 
prieš tai .kaip jis paleis 
ant miesto keletą šimtų tonų 
bombų iš orlaivių?

■ . > * • , /

Italija turės juędųjų ka
riuomenę karui prieš 
juoduosius etiopus
ASMARA, Eritrėja, rūgs. 28. 

— šioj italų kolonijoj jau yra 
augštai sukeltas kariškas kvai
tulys tarp vietinių juodukų.

Italija turi 200,000 gerai 
apginkluotą kareivių iŠ vieti
nių juodųjų gyventojų. Jie vi
si stoja už Italiją. Religiškose 
kariškose ceremonijose jie šo- 

i ka, šaudo ir rėkia, grąsindami 
J Nupjauti 

šams.
galvas itai! jos prie

Italijoj intemptai lau
kiama karo

RYMAS, rūgs. 30. 
intemptai laukiama, 
jaus kas nors atsitiks/ Musso- 
lini paliepė, kad dešimt milio- 
nų fašistų tuojaus susirinktų 
visose Italijos aikštėse.

Daugiau laivų su kareiviais 
pasiųsta Afrikon j Eritrėją.

^Eritrėjoj Mussolini turės 
250,000 baltųjų kareivių ir tiek 
pat juodųjų.

Jaugiama prisiartinanti karo 
šmėkla. •

Ryme 
kad tuo-

Karo pradžios laukia 
ma spalio 22

ADDIS ABABA, rūgs. 30.— 
Ethiopija jau nustojo vilties 
išvengti karą. Karo pradžios 
laukiama spalio 22 d., kada Ry
me fašistai švęs savo revoliu
cijos sukaktuves.

Chicagos laikraščio Daily 
News korespondentas Wallacc 
R. Deuel plačiai aprašo rinkimų 
eigą Klaipėdoje.

Jis pabrėžia, kad balsavimo 
sistema yra išgalvota labai keb
li. Sako, kad niekur pąsauly 
tokios keblios sistemos dar ne
buvę matyta, žmogui ima ne 
mažiau kaip 13 minučių išsi
rinkti 29 kandidatus iš 157-nių. 
Daugelis praleidžia daugiau 
kaip pusę valandos, kol išsi
renka kandidatus. Viena kai
mietė moteriškė išstovėjo net 
šešias valandas balsavimo bude 
Įėję ir visvieną ‘ kandidatų ne
išrinkus.

Balsavimo vargai pasidarė 
dar didesni, kada Lietuvos val
džia sumažino balsavimo vietų 
skaičių. 1932 metais buvo 211 
vietų, o dabar tepalikta 78 vie* 
tos. Tokiu budu daug daugiau 
žmonių’yra priversti grūstis į 
balsavimo patalpas.

Už balsavimo ■ keblumą visa 
kaltė yra verčiama ant Lietu
vos valdžios. Tai Lietuvos val
džia tokius balsavimus išgalvo
jo.' Vokiečiui'vokietininką} 

žmonės, sako, piktinasi baisa v. 
md ^keblumu, ir iš pasipiktini
mo atsiverčia nuo lietuvių prie 
vokietininkų.

Nedėlioję balsavimas ėjo be 
galo lėtai. Panedėly jau ėjo 
daug greičiau. Paskubinimui 
balsavimo darbo kaikurie žmo 
nes atsinešė žirkles ir žirklėmis 
karpė savo kandidatų vardus. 
Vienas žmogus yartojęs britvą 
vardams išpiaustyti, ir bal
savimą užbaigęs į 8 minutes

Deuel sako, kad balasivams 
gali dar neužsibaigti ir pane 
dėly. Kaune, .sako, buvęs susi 
rinkęs Lietuvos valdžios kabi 
netas ir davęs leidimą Kleipe- 
dos gubernatoriui prailginti bal
savimus kol tik reiks. Taigi 
Deuel spėja, kad balsavimas ga 
Ii kartais prasitęsti visą savai
tę. Tokių ilgų balsavimų dar 
niekad nebuvę istorijoj.

Iš vokiečių ir lietuvių pusės 
yra daug nusiskundimų, kad 
ten ar kitur buvę apgaudinėk 
jimų bei klastų. Tečiaus tie vi
si nusiskundimai nepasirodė 
pamatuotais.

Klaipėdos mieste balsavimo 
patalpoj dvi moterys buvo su

1111 R

žeistos. Jugnaičftiose prie pat 
Vokietijos sienos vokietinim 
kai, vietinio vokiečio vadovau
jami, užpuolė ir užėmė gelžke- 
lio stotį ir paštą, paskui su
griovė balsavimb patalpą ir ap 
mušė balsavimo valdininkus ii 
dar du žmones. Kada atvyko 
penki policininkai, tai gauja 
juos nuginklavo ir smkrkiai 
apkūlė. Vienas policininkas bu 
vo sunkiai sužeistas.

šitoj vietoj nauji balsavimai 
turės įvykti savaitės pabaigoj 
Dėl šitos priežasties galutinas 
balsų suskaitymas bus pavėlin
tas keliomis dienomis.

šis atsitikimas Jugnaičiuose 
išrodo į vokiečių sukylimą, ir 
matyt turėjo rimtesnio pobū
džio, negu Deuel aprašo.

Aglosneinų miestely vienas 
balsuotojas buvęs skaudžiai su
pjaustytas. Kitur kiti buvę 
primušti. Išviso tarp 10 ir 15 
žmonių buvę sužeistų ir 25 : <. 
30 areštuotu

Skiečiai. protestuo
se bet laukis didelės 
Vokiečių pergalės

telegramoj vokiečiai
teisingų

krašte 
tie, ku- 
balsavi-

LONDONAS, rūgs. 30. —Te
legramos iš Klaipėdos prane
ša, kad Klaipėdos vokiečiai te
legrafavo Franci jos, Anglijo^ 
ir Italijos delegacijoms Genevoj, 
skųzdamies, kad rinkimai Klai
pėdos krašte nebuvo vedami 
kaip buvo žadėta.

Savo
reikalavo užtikrinimo 
rinkimų.

šiandien Klaipėdos 
padavė savo balsus ir 
rie neprisigrudo prie 
mo vakar.

Lietuvos premieras Tūbelis 
išleido pareiškimą, kad tai ne
tiesa buk Klaipėda leidusi bal 
supti nepiliečiams, kaip tai sa 
ko vokiečiai. Tūbelis taipgi 
-pridūrė, kad “Lietuva nori gy
venti pilnoj santaikoj su Vo
kietija.”

Laukiama yra, kad vokieti* 
nįnkai bus išrinkę didelę di
džiumą savo atstovų.

Kada ėjo Klaipėdoj balsavi
mas, Hitleris atvyko į Land- 
densbergą, vos 75 mylios nuo 
Klaipėdos sienos, daryti kariuo
menės apžvalgą.

PIENO STREIKAS

Francija eis sykiu su 
Anglija i ■« i>i

PARYŽIUS, rūgs. 30. — Jei
gu tautų sąjunga palieps Ang
lijai stabdyti Mussolinį, tai 
Francija irgi prisidės prie Ang
lijos. Francijos karo laivynas 
veiks sykiu su Anglijos karo 
laivynu prieš Italiją. 

. .------ —_
BERLYNAS, r.27. Gerai pa- 

infbrmutuose rateliuose kalba
ma, kad Vokietija veda slaptas 
derybas su Vengrija apie nau
dojimą jos airportų ištikus ka
rui. :• >

Chicagos apielinkės farme- 
riai nutarė pradėti šiandien 
pieno streiką.
• Mitinge, kuriame buvo nu
tarta pradėti streiką, dalyvavo 
penkioliką šimtų farmerių, ku
rie nenori priimti Pieno Aso
ciacijos nustatytos kainos už 
pieną. Pagal sutarties tarp Pie
no Asociacijos ir Chicagos pie* 
no pardavėjų pieno kaina fer
meriams tapo numušta nuo 
$2.20 iki ,$1.75 už šimtų svarų.

no mieste.
Farmeriai nebestus pieno Į 

Chicagą. Farmerių unijos na
riai iš Wisconsino, Iowos ir In

dianos valstijų irgi nesiųs pie 
no j Chicagą ir neprisidės prie 
streiko laužymo.

Mirė Raudonojo 
Kryžiaus direktorius

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
30i— Pulkininkas Emest P. 
Bicknell, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus direktorius, mirė va
kar, sulaukęs 73 metų amžiaus. 
Jis dirbo. Raudonajam Kryžių: 
per paskutinius 27 metus. Jis 
daug pasidarbavo teikiant pa
galbą žmonėms didžiosiose ne
laimėse, kaip tai St. Francisco 
žemės drebėjime, Ohio ir Mis- 
sissippi upių potvyniuose, CherX 
ry angliakasių nelaimėje ir dau
gelyje užsienio katastrofų.
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CHICAIGO6

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: - . . , E. MLLLER,. finansų setoatorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas*
K. KAIRIS, vice-prezidentas P;. GĄLSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius . .. P; MlLAšAUSKAS, trustisas.,

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras^ K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijoj Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi- dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. rytb iki 8- vali, 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti f- Draugijos ofišąc 

čia pažymėtu laiku. 'v , JA-' -
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, . Telefonas Gandį 0117

vičiaus. ir fe-nios Ratkevičienės 
Jie visi' trys beveik lygiomis 
stovi.

Tikietas j bankietą
- \ . r.„.... , r,:/....

P-nas Liudvikas Lapinskas, 
marųuettęparkietis,. dar naujas 
Draugijos* narys, o jau spėjo 
užsipelnyti tikietą, į Draugijįj 
bankietą., Jis., Draugijon 
Charles. Vershelsy iš amato da** 
lydę. ėerą dhrbą atlikai Ėiųd 
vikai, bet dar turi-1(^Icįftą 
įrašyti;, kad ir tamstos žmpna, 
p?nia La^ihškiėnė; taipgi . ^li
tų tikietą j bhnkietų. Laiiksi- 
me.

Tik 31 d.-iki Draugijos konkurso užbaigos 
ir 33 dienos iki Draugijos bankieto

Visi Draugijos nariai, kurie 
esate pasiryžę įrašyti Chica
gos /Lietuvių Draugijon nors 
po vieną naują narį, kad ga
vus tikietą į Draugijos ban- 
kietą, prašomi tuoj stropiai 
imtis darbo, ba laikas visai 
trumpas — 31 diena iki kon
kurso užbaigos.

Gavęs naują nar| Draugijon 
atvykite kartu su juo į Drau
gijos ofisą panedėlio arba ket
verge vakare — čia jūsų gau
tas narys galės pilnai įstoti 
Draugijon. Jeigu jūsų įrašytas 
narys neturėtų liuoso laiko at
vykti, tai paimkite iš jo pilnų 
įstojimą ir nors už vienų mė
nesį mėnesinių duoklių ir pri- 
duokite sykiu su aplikacija į 
Draugijos ofisą. Vėliau pas .jį 
bus pasiųstas Draugijos dak
taras tiesiai į namus patikri
nimui jo sveikatos.

Nuoširdžiai kviečiam Drau
gijos narius darbuotis laiį& šio
paskutinio j^^kųrsų '

IjL

kad užbaigę darbą galėtumėm 
visi bendrai pasididžiuoti sėk
mingu organizacijos augini- 
mu*

. Lapkričio 2 d. Lietuvių Au
ditorijoje šauniame Draugijos 
bankiete savoj reikšmingam 
konkurso darbui padėsime tin- 
;kamą tašką;, čia bus proga vi
siems organizacijos darbuoto
jams sueiti, vieniems, antrų 
rankų paspausti, malonų žodi 
tarti. Bendrai pasilinksminti ir 
pasididžiuoti, savo gražiu at
liktu darbu Chicagos Lietuvių 
Draugijos budavojime.

Dar kartą kviečiame į. dar
bą visi Draugijas, nariai, ku 
riems rupi derlingas organiza
cijos augimas,, kuriems rupi 
Draugijos šviesi ateitis, skais
tus rytojus. Vieningai veikda
mi, spėkas suglaudę Chicagos 
lietuvių, kultūriniame gyveni
me; Chicagos. Lietuvių Drav- 
gijųs pastogė), kilnius darbus 
galėsime įgyvendinti.

t A n J. Mickevičiuj,

P-nas , X žurkauskas, žymus
Westsides biznierius; taipgi 
gauna? . tikietą į bąnkiėt^ 
įrašė Draugijpn p-niį Aąa^ta- 
” «rringienę. P-nas. J. Žur- 

is netik įrašo/ naujų: na*

Dar žodis feraūgams Konkūrsahtams

ziją 
kaus
rių Draugijbny bėt dSi? yra .p^-' 
sižadėjęg. gera dalimi maisto 
aprūpinti bankietą. P-nas ŽUf- 
.kauskas, turi, bUčęrnę ir gro- 
serrię, 1957 W. Taip-
'gi pavartų' pfihiinti/ įęąjį 
‘Žurkauskas yra prezidentas 
^‘Ukininko^ Draugijos Weštsi- 
.dėje.

čius Įraše:

kraucius, bridgeportietis. Ge

įrašė:
' . , į11 i■■■•■i-- . v . .

Draugijon įrašę kęn. B. Vai 
>unas.

Enib J*DrO p 
te*

rugsėjo menesio:
Peter PfeiįMlJš,' 
John ,
MargOr^t' > (feįtehėr, 
Paiįf ^irbikėj 
Micnael Zackėr, 
B'essiė Lukšas, 
Nelly Sėtfipii! r 
Adam Bėriik^šiti^ 
Laųri^ąs J. "Bąjoriunas, 
Marcelė DfrŽius, /■■■ . 
Dzidorių# Petrauskas,. 
Viktorija ČįaUbas;
Peter A. Rūta, 
Ftarik B0fišą^ ; 
Philamina Piąrpą, 
Kazimiėras gnuRiš, 
Helerį Macukas, 
Hęlen ^ečihfc 
giltam Kai&V ’
Mayy PętranšUui%

Joseph N. ,
Bemice yišoękiš, 
lįfeiry ~amoiit,.
Domicėlė Sųvaiždis, 
John Gabrėnas, 
Mykolu faisiii^ 
Franėes Zaftibis,, , 
Ajgird A. Br^iš, 
®,.. Ma^aVęeJjdėiiį 
Anna , Sudėtis,A

Jęlin Antanavičius, 
Olga Kay^tatiskąsį, 
Josėph z^l&oi^avičiife; 
Lillian Abrbmavičius, 
Juozas Gavr^lavičius, 
Pauline Yuška,. -.\ r-

' ‘Cha'rfes .L^eat'asJ '

I

F '

Julia ®eck, ;
William Zieck,
Ant®?6 Taitaa^, 

, Stantey Skausmas
Andrius Narbūt,

\Amelija E. .Bruchas, 
Kazimier Sadauskis, * 
Frąnces Latyęnąs,.
Ąn^yius_( ^įjtarinskas, 
Antanai Roswelk 
įoųgin Kuchinskas, 
Bertiięe Abraitis, 

' vyMtitas Ą^raatis,

A

J "
i.

Joseph ViliKį 
Anna Yecius, 
Auna Kampikas, 
Albert Ratelio, 
Julius Mason, z 
Peter Pąulauskis, 
Anna Gavrel, 
Joseph Bertulis, 
Stella Bertuli j. 
Charles Wershels, 
Ąugūšt Vainauskas, 
Juozas Keser, 
Paul Krupelis, 
Tony (Swietai, 
ĄĮbin Sprindis, 
Stella Woodman, 

ėįernaųekas, 
Fausta Chernabekas, 
Edna Kumpus, 
Nellie Lovikis, *•/ ♦ 
Joseph M. A Žukas, 
Marė Benaitfenė, 
Ąntonette, Pukstis, 
Eva Chųras; 
Anna Ribelienė, 
Bruno Kundrotas, 
Julia Yurson>, 
Helėn Petrauskas, 
Mike Sriubas, . 
Marijona JanuleviČienė. 
Barbora Balazaras, 
Martha Novickis, 
Wiliiam A. . Popeli, 
Severija Atkinson, 

? Anastazija Hėrringis, 
Ignacas Poprocka, 
Steponas Drigotas,

■ . Peter K. JfaielOj ....- - 
Ėdmūnrf MŠėkeVičiiis, 
Barbora Rupeikienė,

W'<1 i

’ • • * - • .

Frank Venckus;
Domicėlė Petriliėnė,
Peter Lukas, 
Antanas Pašilis, 
Vincas Tarvidas.

Užsiprenumeruokit 
■■GIMTĄJĮ KKASTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo, tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėyyhę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoji
“taMIĄJI KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

ų Ėiha^ bertainiais antai me- 
įttai. 64 pusi. Pręnujnęrata 

Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10
*Redaktorius P. Bugailiš- 

kfs. Adresas:
■• ■• , ’||W w *»IMI

AUŠROS MUZIEJUS
’ ŠIAULIAI, LIETUVA.Ln .v';.i.;...—■■ ■

BAKING POWDER 
for flnest bakincp 
S^prieefoįy 
as45years aįo- 
25 ounees foeJJI
Manufacturad by bakins pow<ter 
«yyialilt« who mak« nothing 
būt baltins. powdar — undar 
suparvfcion af taperi cKamTsta

- ©f natitnal raputation.

MILLIONS OF POUHDS HAVk BttN 
ŪSE D BYOUR GOVERNMENT
-“I

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS: ..........

nuo 9 iki 11 valandai ęrttr t 
i ■ nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

7 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo* 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 40 iki 12 
3343 South Halsted St.

TeL Boulevard 1401
TeL Office Wentworth 633T

‘A ffia.'iM'gr 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis. 

:-------------
Phone Boulevard 7042

i Dr. C. Z. Vezel’is
; Dentistas1
,4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street . ,
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Setedoj pagal sutartį.

Dr. StrikoFfc
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASM AND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki4? irnuo 64ki8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
; GYDYTOJAS Itt CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENŲE , 
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' t
2420 West Marųuette Road

arti Westem Avė. Hemlock 7828

Jau šeši mėnesiai kai tęsias 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursas; šeši menesiai ka 
Jus, Draugai konkursantai, dar
buojatės' organizacijos labui. 
Kai kurie iš Jūsų pašvenčia
te visų liuosą laika, o kai ku
rie dali liuoso laiko konkurso 
darbui. Jus einate iš vieno na
mo į kitą, nuo vieno asmens 
pas kitą, skelbdami kilnią mi
siją Draugijos budavojime. Ne
abejoju, kad konkurso darbj 
Jums tenka išgirsti daug ne- 
prilankumo Jūsų darbui, bet 
Jūsų tvirta valia visus nema
lonumus nugali.

Garsusis Shakespeare pasa
kė: “Išminties trūksta tam, 
kam trūksta tvirtos valios”. 
Justų valios stiprumas ryškiai 
įrodė, kad esamas kliūtys ant 
kelio Jūsų darbui yra lengva? 
nugalimos. Savo gražiu darbu 
užsipelnėt gilią pagarbą iš 
šimtų Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių. Ačiū Jūsų geram 
darbui iki šio laiko įrašyta 
Draugijon virš šešių šimtų na
rių. Kiekvienas organizacijos 
darbuotojas savo vertybe pa
čiai organizacijai lyginasi ga
balui aukso. Chicagos Lietuvių 
Draugijos sėkmingas augimas 
vien gludi tame, kad turi di
delį skaičių aktyvių spėkų.

Draugai» konkursantai, 
dirbote nuoširdžiai laike 
eitų šešių mėnesių, bet
darbas dar nėra užbaigtas, 
baigsis už 
mėnesis Jūsų: 
bus paskutinis 
se. Todėlgi prašome 
laike šio mėnesio 
darbų dar 
sišventimu;
Jūsų darbo mėnuo* 
sėkmingesnis, negul 
mėnesiai’ buvę šiame 
se.

šio darbą galite apvainikuoti 
dideliu sėkmingumu. Jus dirbi 
darni konkurso darbe laike še
šių mėnesių patys geriau ži 
note negu aš, kaip reikia sėk
mingą darbų daiginti savd pal
čių spėkomis. Esu giliai įšitu 
kinęs, kad septintasis niėnuo 
JUsų darbo 'bus džiuginantis 
bendrai mums visiems, o lhr 
biausia Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

t — J. Mickevičius.

. Tikietas į bankietą
■ l’-nas I*. MilaŽeVicius vei 
įgaunu tikietą j Bankietą; jis 
Draugijon įrašė Antaną PašiĘ, 
northsidietį.

■ b. ■ n.....  ■ ■ ...........................-

Kon. V. B. Ambrose 
įrašč:

pra

gražaus? darbo 
šiame konkur- 
ome Jūsų* kdd 
jio stdtumėt j 
te energija, pa-

butų dar 
visi kiu 

s konkur-

Man nėra reikalo Jus moky1 
kaip saVo paskutinio mene

TELEGRAMOS
! Iki Draugijos konkurso už
baigos liko tiktai 31 diena. Na
riai ir konkursantai subrinki
te — gaukite liaują narių* DYaų^ 
gijai.

Iki Draugijos konkurso už*- 
.baigos liko tiktai 744 valan
dos. Vyrai ir moterys, marš į 
darbą — paskaitlinkite Dratv 
giją nariais.

s j- Konkursantas 
ibroąe; pralenkė 
rengiasi - pačiupti
vičiųv Steponavičiau, budėk 
pavojus visai arti t 

» » »
<.. Atrodo,, kad' V.

V. Bl Am- 
Seną- Petrą, 
K. Steponą^

.. Atrodo, kad V. B. Ambrose 
ir Senas ( Petras pralenks K. 
Steponavičių. ..Steponavičiaus 
spėkos silpsta, pritrūksta dva
sios.

> Kon. P; Galais tafo pi- 
'sivytt F. BuIaW, j K B»flaw 
Seną Petrą, bet deja, kernai 
ant koją užaugo, cibu: nejsten

Kon. p-nia P. šliužas yra nu
sitarusi- pačiupti B. Vaitekū
ną; sakomi, kad Vditekunn s 
negreitas.

j Bus didelė kova tarpe koji, 
p-nios Grakauskienės, Anthna*

Mršl AheIiak.Jarus2
, H.y , , ’ .. i./.. ..... '

Kazimieras Gumuliauskas,!
Izabelė Kleiva,

Eva Guųiniiaųskienė, 
Rose. Vesal^ į į . ,.

, Peter JurgeiĮpmst., / 
Pranas M. Stak^ųpkas, 
Ęlžbieta

1,1 " Vincent' Pukstis, 
Sally . Rhnąitis,..... .. ,
Andrius R&disevičius,

i Peter K. Malelo> 3336\ So. 
(Halsted St. Jis čia užlaiko plfc 
«tų- pasirinkimą ©lektrikinių' 
dąmpų. ir kitų s reikmenų kas 
irišasi su elektros aprūpinimo. 
Pavartų priftiinti, . kad! p. Ma- 
lelo yra vienintelis laisniuotas 
elektrišinas (elektrikas) lietis 

,vis Bridgeporte, ir turbut jis 
Idar pirmas Chicagos* Lietuviai 
Draugijos nariuose, Kadangi 
idabar p. P. K. Malelo yra nat
riu Draugijos, tai reikale elek
tros suvedimo į jūsų namu^ 
.arba šiaip. bent kokiu reikalu 
čia pažymėtoje srityje, — pa
tartina kreiptis pas savo orga 
niz^cijbs narį.* A ,

Edmiind Mickevičius, Bridį- 
geporto jaunuolis., šį apsukrų 
jaunuolį Draugijon įrašė konv 
Am^rosę- ;. .

bridgeportietė. Draugijon įra; 
šė kon. Ambrose.

U DiREKTOilIAIEUDEIKIS
.ttlišvAš

. . : : * :■ • - - 1

Laidotuvių ,

ĖAiDOT

5340 So. Kedzie Avehuė

Laidotuvių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir. Rezidencija: 

2519 West 43rd Si.
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
T iki1 3 po biet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo Itiki lP.P 

TeL. LAFAYETTE 3051.

i Kiti Lietuviai Daktarai

ADVOKATAI 
h. P. G U (i IS 

ADVOKATAS
ofisas—127 N; Dearborn St. 
1431-1434—Tek Central 4411-2 

„ ofisas—3323 So. Halsted St. 
• Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
J Ui- ^ek Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais .ir , Sekniadięniais— 

«* / ' ■ k v pagal sutarties/
. —--------- ----------- ---- ——--------- - 

i { Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
I Lz> ■ iri ■ ■ , •

Norbert Tumaviek 
' Lietuviai Advokatai 
4631 South Ashland' Avenuė, 
Res. 6515 So. Rodi veli St, 
Telephone: Republic 9723.

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

‘Miesto 
Kami). 
Namų 3325 So. Halsted St.

Valandos: nGo 10 r. iki 2 po pietų 
m m. drenuot. R; iki fi /vakaro.

šventadieniais tik , susitarus 
Phone Bbultevard 8483*

*. Physical Therapy 
• and Midwife 

6630 S. Westen» 
Avė., 2nd flodr 
Hemlock 9252,

Patarnauju- prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

r duodu massage 
' ėleetric t.® d a tt 

ihent ir magne* 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir meri- 
ginoms pataria
mai dovanai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8 :30 v. Nedėl. nuo 10 iki-12 a. m.

Dr. S. Naikelis
! GYDYTOJAS IR -CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.

efctoriai
s i > t į»-/s i •» .st .

I*

PATARNAVIMAS . DIENĄ. IR . NAKTĮ.. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

. . S.< < ŠKUDAS .
718 Wešt lotu Street;, Phone Monroe 3377

,^.X; į. ŽOLĘ, r, . .
W«st 46tK Stteet ■ Phones BouTevard 5203-8418

9. Hermitage AvenL-e Phonės Yards 1741-1742 j

4092 Ardiž^

. k Jr<
3M9LituanfeaAvenue

8307 Lituauiea Avenue

JOHN fe. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
sOfiso valandos: Kasdien nuo* 9 iki 5. 
; Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 

Pėtnyčios 6 iki 9.
v Telefonas Canal 1175, 

Namai: 6459 S. Rockwell Street
( .. Telefonas Republic 9600.

akiu Maustai
t DR. G. SERNER

’ LIETUVIS 
Tek Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

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

Nedaliomis nuo 10. iki. 12 vaL dieną.
8

A . I ■■ ‘ '
Gydytojai ir Dentistai

1 . ‘
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijas Nariai.

A. Moatvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

, 2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po Diėttf. 6 iki 8 vak.

Tek Seefev 7380, . ... - 
Namų telefonas Brunswick 0597 

.......į,:..........................      į—
Ofiso Tel. Boulevard 5913
* ’ Rez., Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
f 756 West 35th St.

. ,Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone’ CanaĮ 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

( Valandos:, nuo 1-rS., ir- 7—8
‘ Sdredomis ir, nėdėt pagal sutarti 

Rez, 6631 So. California Ąventre 
. Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
Dr. flerziftart

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
•rurgas ir akušeris. • * •

Gydo staigias, ir chroniškas: ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodus- X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. , , u a ,

Ofisas ir Laboratorija:
1034 w. I8th St.. netoli Morgan St. 

Valandos, nuo 10—12 platų ir 
nuo 6 iki 7:80 vat vakaro.

Tel. Canal 3110 .
Rezidencijos telefonai:. < Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Dr. Charfeš Segal
OFISAS

4729 S<>. Ashland Avė.
2T-ros luhos'

CHICAGOį jxl;
OFISO VALANDOS:' ■.■»., 

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 Dti 4 
vai. po pietų ir nito 7 iki 8:80: vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
‘valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

ir

Telefonas Yards 0994 , 
Dr. Maurice Kalm 
4631 soura ASBLANB AVĖ. 

Ofiso valandos:.
Nilo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 no niietu 

7 iki 8 vai. NedSk tDUOi 10> iki 12 
Rez. Telenhone PLAZA 2400

i Ofiso Tek Cafhmet 6993 
Rez. Tek Drexel(9191>

Dr. A. A. Both
-Rusas Gydytojas^ ii? Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų Ilgų*.

Ofisas 3102 SU. ttalsted St.
arti 81st Street^

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda
liomis ir Šventadieniais 10—12 

diena.

Dr. J. Stahglmin
Praktikuoja 25 metai’ , 

Reuiiiatizmae ir širdies ligos jo 
Valandos HrlTA“s[/2-4, 7-8 P. M.

GĮjrveiiimo1 vieta r, ' 
1638 So. 5R Ąve& Phone: Cicero 3656 
Office 4930 W. 13 St. Cicero* 49

■



Antradienis; spal. 1, 1935 NAUJIENOS, Chieago. ĮU.

MOTERIMS—YPAČ MOTINOMS Slie was lyinghusprę:

GEROS

GERAS SVORIS

Čia čia. Tai
paklaus

Žemaitės Marti

RADIOS 1936KORESPONDENCIJOS
Cleveland, O

Na gi eime j

And now, Mr

Yes, you will

Gerkit ir Reikalaukit INCORPORATED

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Dagties

valdi • 
spalių

Dont bother 
May be ano-

Frank Barbic, ward 32.
Socialistų Partijos rinkimų 

vajaus patalpos yra adresu 605 
Prospect—Fourth Building.

Louis Zorko, ward 23.
Louis A. Golden, ward 24.
Max R. Wohl, ward 25.
John Newton Thurber, ward

Visose Alinisė 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
w . j“į, • !i 
Bourbou

, “Kapi
Puikiniu

MANO BRANGIOS SESUTĖS dama prašė 
LIETUVĖS!

— išskiriant 
su savo vai

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Taip, jau Čia 
ly.čia'musų Aldu-

I, mean our daughter. 
,____. — I told you be

esame civilizuoti 
. Per musų kūną teka 
ir tas pats* kraujas, 

užduotis gyvenime yra 
kiek tik išgalime, ki- 

malonumo, linksmumo, 
draugiškumo —

Svarbi Wisconsin valstijos pa 
žangiųjų grupių socialistų 

konferencija.

Yra ir kitas sumanymas, tai 
sudarymas farmerių-darbinin- 
kų politinės grupės Wisconsin 
valstijoj, kuri nebūtų aiški 
partija, bet kuri visgi staty
bų kandidatus nominacijų bal
savimuose.

Jei šis žinksnis pasirodytų 
sėkmingas, tai kitas žingsnis 
butų sudaryti Progresyvų Par
tiją paramai platformos, ku
rios siekiai yra “gamyba su
vartojimui” (production-for- 
use). Panašias platformos da
ro Socialistų Partija ir Far- 
merių-Darbo Progresyvė Ly

Kokius išvadus kalbama kon
ferencija prieis, šiuo tarpu 
sunku pasakyti. Vienas tačiau 
dalykas yra aiškus, būtent tas, 
kad pažangiosios Wisconsin 
valstijos grupės nesnaudžia ir 
kad jos rimtai mėgina stiprin
ti savo jėgas.

Antradienį, spalių mėn. 1 d., 
Mihvaukee mieste įvyks devy
nių Wisconsin valstijos darbo 
ir socialistų grupių konferen
cija. Pradžia 10 vai. ryto.

šios organizacijos siunčia 
savo atstovus į konferenciją: 
Farmers Eųuity Union, Socia- 
list Party, Wisconsin Milk 
Pool, Farmers’ Holiday Asso- 
ciation, Fahner-Labor Progres
sive League, Progressive Party, 
Railroad brotherhoods, Work- 
ers’ Alliance, Wiscdnsin State 
Federatlon of Labor.

Pasak Henry Ohl, Wiscon- 
sin Darbo Federacijos prezi
dento, konfęrencijoj dalyvaus

Ir nuo gaisru 
/ ant visų 

iinomq 
▼Įsoj 
Šalyj 

malevu
_r_.____  .. žinomos

pardavinSjamOs kitur visur
musų $1.00

$1.25 
$1.95 

l$1.50 
pasirinkimas 

mieste — 
pigiau. 100%

V -pinigai.

Būt, Mr. ka- 
true—Aldona was

šimtmety 
mes lygiai taip, kaip tos at
vaizduotos biblijos moters.

Kodėl? Aš turiu omenėj vie
ną iš puikiausių, geriausių lie 
tuvių motinų. Kai kurios iš mu
sų su ja pasielgėm ne kitaip, 
kaip biblijos pasakoj.

Tik nuoširdžiai ir
kime savęs:

“Kaip aš, kaipo Moteris ii 
•kaipo Lietuvė, pasielgiau si 
Lakūno Felixb Vaitkaus moti 
na?”

Nohiinacijbs pirmadienį 
mėli. 1 d.

Sovietų armijoj var 
tos “kapitalisti

nius” titulus

Mr. policeman, nothing, no
thing, she good giri.

CAPTAIN. —- Listen here. 
\ou better quit that stuff “she 
know nothing”. She knows 
everything. When you go 
down and see her, tell her to 
stop lying and tell the truth, 
she better tell all she knows 
about the ręst of her gang.

ANTANAS. — Yes, yes. Mr.

tik atstovaujamų organizacijų 
delegatai. Dienotvarkis bus nu 
statytas vietoj

Suširinkimas
ar reikia vietoj dabar veikian
čių socialistų ir pažangiųjų or
ganizacijų sudaryti trečią par

........ KL. JURGELIONIS 
PETRONĖLĖ MILERIENE

..... JADVIGA GRIGAITE 
ANTANAS RUTKAUSKAS

ST. RIMKUS 
......................  K, LIUTKUS 

....NORA RUGIENĖ
— Būt Mr. Policeman, 
Aldutė is a good giri, 

good giri, 
no, no.

Bfet, Mano Mielos, kartais 
mes esame žvėriai; dar ar 
šeshčs, liėgu žvėriai. Mes esa
me žvėriai todėl, kad skaito- 
mes civilizuotomis moterimis, 
gyvename civilizuotame pašau- 

į dvidešimtame 
ir dar mes elgia-

Juk mes 
žmonės 
vienas 
Muši? 
teikti, 
tiem 
širdingumo 
ypač tada, kada matome, jog 
ne iš savo valios, ne už “blo
gus darbus” kenčia musų se
sutė.

Bet mano mielos, ar mes visa
da tą darome? Ar atjaučia
me kitas, kaip suaugusios 
moters kad turėtumėm atjaus
ti? Ar mes ištiesiam draugiš
ką ranką, kuomet vieną iš mu
sų tarpo yra reikalinga sim 
pątijos, kad palengvinus jai 
gyvenimo naštą? Ne! Jeigu 
vienos vaikas stengiasi ir at
siekia ką nors gerbtino, tai 
ar mes kitos parodame kokį 
žiupsnelį įvertinimo? Ar mes 
džiaugiamės kartu su ja, kad 
jos vaikas sugeba atsiekti to 
kį žygį, kurį per amžius žmo
nės stengėsi atsiekti? Ne!

Mes nė už skaftiką neįver
tiname kitų darbų. Vietoj to 
mes dažnai bjauriname 
kiek tik išmanydamos. Dedame 
visas pastangas darbu ar žod
žiu pakenkti jai ir jos vaikui, 
nepaisydamos ir nesvarstydą- 
mos, kaip mes pačios jausi
mės, jei kurią dieną kiti žmo
nės kryžiavos musų vaiką.

Man prisimena pasaka iš bi
blijos, kuri išreiškia prakilnią 
Motinos meilę. Buvo taip. Dvi 
moters savinosi vieną kūdikį. 
Solomonas turėjo spręsti kuri 
jų dviejų buvo tikra motina. 
Solomonas, negalėdamas iš
spręsti, pasakė, kad kito bu
do nelieka, kaip tik pusiau 
perpjauti kūdikį ir lygiai jį pa
dalinti. Susirinkusių moterų 
būrys cypė: “Perplaukite! Per
pjaukite”. Tikroji gi motina 
pradėjo maldauti, verkti, pra
šydama nežudyti kūdikio. Bet 
antroji sakė: “Gerai, padalin
kite”. Tikroji motina, pastebė
jusi kad kitos išeities nėra, alp-

“Atiduokite ja 
i kūdikį, tik nepjaukite”.

Baisus momentas. Mes, ro 
dos, nenorėtumėm matyti sa 
vo kudik| taip padalintą. Jut 
nežmonišku! juk būtumėm žvė

MALEVOS
Likusios nuo bankrotų

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIO:
PHILCO 11 tūbų už................. %9.00

49-00 
29.00 
29.50 
36.00
*6.95

ONA 
jpįlease,. 
šhė no bum, she 
sliė do nothing.

CAPTAIN. - 
gbod giri? Mixed in wįth a 
to’ugh gang. You better tell her 
to conie across.

ANTANAS. — What is mean 
comę across, Mr, kapitan?

CAPTAIN. -—Come across—■ 
tell the truth. Her boy friends 
held up and shot druggist. 
She was with them, waitingin 
Uieir stolen car, to get away. 
There were more robberies 
committed by these boys and 
their gang, I want you to 
know. Shė was one of the 
gang..

ONA. —- O no, no, Mr. Po
liceman. She was no gang, 
she dont know nothing, no
thing, Mr. Policeman. Aldutė 
is a good giri, Mr. Policeman, 
a good giri. e ■

CAPTAIN. —This talk wont 
do you any good, Mrs. Dont 
tell ihe she knows nothing? 
and dont you tell her that 
feithėr.

ANTANAS 
pitan, it’s I 
no bad giri.

CAPTAIN. —, If she wasn’t 
a bad giri she ,wouldn’t ha ve 
bęen caught red handed with 
fl# gangftters., // , .......

ONA.^She know nothing,

Ištobulintos dėl gražaus balso. Pagauna mažas ir toli 

mas stotis.
PHILCO, ZENITH, GEN. ELECTRIC

Seną radio imame mainais.

Policeman, she tell the truth.
ONA. — Mr. Policeman she 

no life.
CAPTAIN 

and is štili lying. You tell h 
to come across.

ANTANAS
was lyihg, Mr. Policeman. She 
lie to ine where she go — bc- 
cauąė, because...

(Bus daugiau)

United Press pranešimas iŠ 
Maskvos datuotas rugsėjo 23 
d- sako, kad Sovietų Rusijos 
Raudonojoj Armijoj nauji pa
tvarkymai bus panašus “kapi
talistinių” šalių armijų titu
lams.

“Generalinis štabas” Raudo
nojoj Armijoj pamaino ikišiol 
buvusį “Raudonosios Armijos 
štabą”. Reiškia, “raudonumas” 
pamainomas ant daugiau im
ponuojančio “generalio” vardo. 
Išrodo, kad .raudonosios armi
jos viršynėsę jau ^raudonumas 
pradeda*nubihkti) airba jau yra 
visai nublukęs.

Bet tai da ne viskas. Kitų 
raudonosios armijos viršininkų 
užvardijimai ir titulai yra pa
keičiami. Infariterijoj (pokš
tininkuose) vietoj ikišiol buvu
sių “komandierių” bus seka
mi titulai: “Leitenantas”, “Vy
resnysis Leitenantas 
tonas”, “Majoras”, 
kas” “Brigados Kamanduoto- 
jas”, “Divizijos ’ Kamanduoto- 
jas”, “Korpuso Kamanduoto- 
jas”. Ir tai bus pirmos bei 
antros klasės kamanduotojai, 
panašiai kaip kad pas carą bū
davo arba kitose kapitalistinėse 
šalyse yra.

Sovietų laivyne tai da vis 
nesusilyginama su kapitalisti* 
nėmis šalimis, čionai pasiten
kinama leitenantais, kapitonais, 
vėliavos kapitonais, ir jie yra 
paskirstomi net į 3 skyrius.

Kapitalistinės šalys savo ar
mijose turi taip vadinamus 
“maršalus”, tai Sovietų raudo
noji armija ir turės panašius 
“maršalus”. Sovietų Rusijos 
mašalas vadinsis: “Maršalas 
Sovietų Sąjungos”. Sovietų vaL 
džia tais titulais apdovanos 
aukštus savo karininkus.

Eiliniai sovietų kareiviai, 
kaip vadinosi “raudonosios ar
mijos vyrais”, taip ir vadin
sis. Laivyne taippat pasilieka 
eiliniai jurininkai, kaipo “rau
donojo laivyno vyrai”. /

Pasirodo, kad Sovietų Rusi
jos raudonosios armijos nau 
juose patvarkymuose “drau
gas” netenka jokios vertės ir 
yra išmetamas j sąšlavyną, ne
žiūrint to,’ kad Sovietų raudo
nąja! armijai organizuojantis 
ir kovojant su baltgvardie- 
čiais, “draugo” titulas lošė žy
miausią rolę. Mat, dabar kiti 
laikai, kita gadynė, ir vis nau
ji pasisukimai ščyrojoj komu
nistinėj linijoj.

—Raudonas kareivis.

Nominacijos miesto 
nihkams įvyksta 1 d 
mėnesio. Kitų partijų • tarpe 
kandidatus stato nominacijom 
ir Socialistų Partija, šios pai- 
tijos kandidatas į miesto me
rą yra Robert D. Dullea.

Dullea, jei taps išrinktas, 
kovos už darbininkų teisės.

Socialistų Partijos, kandida
tai į merą ir į miesto ^tarybos 
narius (kaunsilmanus) yra pa
sižadėję remti šią programą:

1. Geresnę piniginę pagelbą 
bedarbiams.

2. Apsaugą darbininkų tei
sei organizuotis, streikuoti ii 
piketuoti.

3. Municipalius gatvėkarius, 
šviesą, gazą, namus (housing).

4. Tiesioginį miesto darbą, 
o ne kontraktorių, visuose mu- 
nicipaliuose projektuose.

5. Viešųjų darbų algas uni
jų skale.

6. Pripažinimą lygybės vi
siems, nežiūrint spalvos, lyties, 
amžiaus.

Socialistų partijos kandida
tai j miesto tarpą (City Coun- 
cil) yra:

Mrs. Dorothea Roepke, ward

Mane kankina, mano šird
žiai skausmą daro jūsų elge
sys ypač paskutiniu laiku.

Noriu ir tikiu, kad jus esa
te simpatingiausios, geriausios 
ir kitiems velijančios viso kuo 
geriausio moters. Tik jus ne
tyčia, neapsvarsčiusios ir ne
atkreipusios dėmesio į savo as
menišką protą, kartojate kitų 
žmonių žodžius, nepaisydamos, 
ar juose yra kiek tiesos, ar 
nėra; užduodate skausmų ki
toms savo sesutėms — daž
niausiai* toms, kurios niekuo
met jums nei truputį nėra 
blogą padarusios.

Kiekviena moteris laukda
ma kūdikio tveria sau ypatin
gą pasaulį ir tame sutvertame 
pasauly gyvena 
visus ir viską -
kučiu. Gyvendama tame pasau
ly ji atidengia visą savo gerą 
širdį, visas savo geriausias min
tis ir norus, ir pasižada ken
tėti ir pakęsti kas tik nebū
tų, kad jos kūdikis galėtų gy
venti, sveikai ir linksmai aug
ti. Ir juo didesnis užauga kū
dikis, tuo didesnis motinai ma
lonumas ir pasididžiavimas. 
Viena motina vienaip, kita ki
taip išreiškia meilę savo vai
kui. Kiekviena motina tiki ir 
stengiasi, kad jos kūdikis bu
tų visų geriausias. Ir jos aky
se jis yra geriausias. Todėl, 
jeigu vienos motinos vaiką 
vienokiu ar kitokiu budu pa
niekinsi ar užgausi, tai to vai
ko motiną šimtą kartų dau
giau užgausi.

Taip žiūrint į dalyką, ar yra 
bent viena motina ar moteris, 
kuri savo liuosu noru norėtų 
užgauti kitą moterį ir motiną? 
Netikiu^; kad • butų<»« Negali bu

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defąulted ir Undefaulted 
Perkame už, Cash su Neperdi- 
deliu. Atrokhvimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

tel. Frahklin 0576

leidžia ir gana 
negali.

ONA.;— O kaip kitus palei
džia? . : ::

ANTANAS. -- Kitų kiti da- 
lykįi. O musų; kaltina už raz- 
bajų. . f \

ONA. — Uuu,’ r nesakyk to 
tėve.

ANTANAS
policijos namą. Nestovėsimi gi

Mutual LiųuorCo 
4707 So. Halsted St 

TeL TARD3 0803 .

Dramatiški epizodai iš didelės radio 
dramos

ONA. — Na eikim.
(Atsidaro ir užsidaro

' durys) 
antanąs' 

ning mister \ 
ONA. Y 
CAPTAIN,

ANTAN^" (-iTke’-auS my 
fiwe wona jsee’ip our daug- 
ther, Mr. kapitan.

CAPTAIN. — Hm... I see.
ONA., — Yes Mr. policeman 

».(tyliai Makalui) Duok jam 
tuos cigaruj

ANtĄNA 
policeman, smoke a: cigar, 

CAPtAIN.
.ANTANAS 

ther one and some more.
CAPTAIN. - That’s alright. 

/•ANTANAS. — Nice mor- 
ning, Mr. kapitan, and theril 
are nice- cįgars. Y

CAPTAIN. Yes, pretty

ANTANAS
Police, may be we can see our 
daugther, Aldona. .

CAPTAIN
her . to-day—aftęr a whjlė.
_ ____ „J. And may be

Skelbiamų scenų vaizdavime pet radio daly
vavo sekami asmenys:
Antanas Makalas, 
Ona Makalienė.....
Aldona, jų duktė... 
Juozas, jiį 'šunūs ... 
Petras, mėsininkas
Petraitis/ -kūmas ...
Petraitienė, kurna

(l’ęšinys)
Sęėna 54.

ONA. — Tąįf jau čia tas po 
licijos namas?\ .

ANTANAS
ONA

te, sėdi užrakinta?
ANTANAS

motin, ko dagyvenom. Musų 
vienutinė dukrelė sėjdi džėloj.
Kokia sarmata prieš visb 
svieto akis, y

ONA. — Kad tik galėtume 
ją išimti;'kol dar visas svie
tas nesužinojo. ;

ANTANAS. — Jau aš štoro- 
jaus kiek galėjau. Bet nepa
leidžia ir gana. Mat be sudžios

♦ galite, 
visada 

sutaupyti 
apie ■ ________

Tūkstančiai malevos galionu, 
visoj šalyj 
iki $3.00, 
Jcainą tik 
$2.50 v'ertčs malė va 
grindims —i— ------- —___
5 galionai skysto eementp 
stoįrams '■ ____ __ j____ -—t—L
$3.00 slidus, baltas 
ėnamel 1... 1.  ----- L—:—
Didžiausias ,ir geriausias 
malevu . ir enamel f visame 
ylskas nuo ’1/3 iki 1/9 t - 
garantuota- arba • gražinami' - 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE 
CHICAGO • „ 

1557 MILVVAUKEK AVB, 
6836 S. HALSTED ST. 

2274 ETJ3TON AVĖ. 
Telefonai > Armltage 1440.

—Good , mor- 
apitąn. 
ood morning.

Šo you arė

see j

ANTANAS
tordayJ we. can make’m bond^ 
may be you know ,how much 
money, may be we can take’m 
Home, 7

CAPTAIN
•> f 1 V -

fore, she is held <without bail.
ANTANAS.P- But < may be 

bonds, if no bail
CAPTAIN^ — 

mearis no bonds

Mes turime tūkstančius už- ji
ganėdintų kostumerių. Jei
pirksite anglis nuo musų ir ■ •
jus busite užganėdintas. Olęv 1 >

Dabar yra geriausis
laikas pirkti anglis.

ADAM BERNADIŠIUS

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

JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji^ pinigų ant Pirmo Moįvičio, 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ėtc., atsišaul

840 Vfašfe&ti^Street-
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUKKOLINIMO SRBUDAVOJIMO B-VES
R . : ■ • CINĖ.IE

J-
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STREIKAS STREIKUI NELYGU
TŽTT

Prięš keletą ąąyąičįų amerikiečius .nustebino žinįą 
ąpįę Stręįktis įįetuvoje. Kai kam atrodė, kad
tai revoliucinis judėjimas, kiįęs prieš valdžią ir ekono
minę sistemą. Oficialiai Lietuvos šaltiniai skelbė, kąd 
tuos streikus sukurstę “svetimų valstybių agentai” ir 
kad prie jų prisiplakę komunistai. Komunistams bųyo 
didelis džiaugsmas girdėti, kad jięms duodama šioįs- 
toks kreditas už “revoliuciją”.

Bet dabar paaiškėjo, kad tuos streikus sodžiuje su
planavo stambieji Lietuvos ūkininkai arba, anot Anga- 
riečio, “buožės”, susiorganizavę į “Ūkininkų Vienybę”, 
kurių vadas buvo ministeris Jonas Aleksa. Ta stambių
jų ūkininkų organizacija savo pęlitįniu nusistatypiu 
buvo artima tautininkų partijai. Supykusi ant valdžios 
dęl ūkio produktu pigumo, jį sujnąnė stręįkųotį ir ne
sidrovėjo savo tikslam^ panaudoti ir komunistus.

O ĄnĮerįjkpje mes matome kitą savotiškų streikų 
pavyzdį, būtent: “mėsos streikus”. Jau buvo pastebėta, 
kad jie ėmė kilti tarpe mažiausia susipratusių žmogių 
— parapijonų ir artimų jiems elementų. Ir prie jų, ži
noma, tuojaųs prisiplakė komunistų agitatoriai, netekę 
dirvos savo ^veikimui”, kuomet Ątaskvą atšaukė “p,ą- 
saulio revoliuciją”.

Kalbėdamas ąpię šituos “mėsos streikus”, “Naujie
nų” bendradarbis Juoząs Buktiškis „savų straipsnyje 
sakė:

“Jei.kas sakytų, k^d dabar Amerikoj mėsos 
yra permąžai, tai dėl to ji brangi, tai galit jus ti
kėt, kad o ąą^nątįkėsių tpkįąi pasakai.

“Aš tikiu, kad šitas mėsos streikas yra mėsęs 
t rust ui naudingas; gal paties trusto jisai pakurgty-

■ tas.”
Kitas laikraštis rašo, kad Sįienąųdoh (Pa.) mieste 

tokį “mėsos streiką” organizavo rępublikonų politikie
riai, norėdami sukurstyti publikos ųpą prieš valdžią ir 
gauti balsų ateinantiems rankiniams.

žodžių, ne viskas yra revolįųcija, kas atrodo reyę- 
liucįnga.

Bostonp laikraštis apie Hit-j Agnietė. Už plaukų mergaite^ 
lerio ątaįą įrięš Lietuvą pą-1 mėgstanti tampyti Karmelitų 
reiškia tokią nuomonę: vargonininko duktė pastalentė

“Butų juokingą, jeigu ne- '(kandidatė į vienuoles) Valė... 
,butų pavojaus, kad iš tą #ą- Esąpt tokioms gyvenimo šą
li išvystyti ^tragedĮiją. čią lygoms kiekviena 
jų$ matote valstybę (Vokie- stengias iš vienuolyno ištruk
tą), kuri prašėsi ir buvo Ji- fe bėgą, o vienuolės gąų- 
priimta į Tautų Sąjunga ir S., * ...JI

tai iš jos pabėgo, ttabar ■ 'V- /"t: •.;< , į-,•■>. • *,4' .*• ‘‘ < r" i ■

apgąyo ir sųy^džio j o, ji imą-įšokančius su čiužiniais, kaip 
ši ją mpkyti, kaip jį turi Į su parašiutais. Navaslauskai- 
elgtis. į

“Svarbų čia yra tai, kad kiis pro lahgą ir z pabėgus; 
iš tos agitacijos galima nų- vienuolės jos nesųgavųsioą. 
manyt, kurmn pusėn pir- j^ąvasarį Js-- j -
miąusia bus^'atkreiptos. ,<Vo- mprgaitėš — , 
ikįętįjos pąstąngąsį. Jeigu feit^ j? ir 9U?
Santarvės . yąį&iybių frontą Genaitytė 17 nietų amžiaus, 
pakankamaiK susilpnins gių- Jps sugriebusios laivelį yrų- 
čas dėl Etiopijos, tai Vokie- riosios per '.Nemuną ir _ 
itiją pasignpps ‘Klaipėdą. Tąi rųsios. Po to įvykio vyriausio- 
/bus jai nesunkus žygis. Len- ii sesuo Agnietė buvus pažą- 
kija tąpo nuraminta.’Klaipę- Alinta į jauniausias už neprį- 
dos atgavimas bus vienap pfeėjimų. Dabar bendrabučių 
pirmutinių Hitlerio rytų dip- Rangai esą apkalti grobimą, 
lombtijos vaisių?*’ ’ kaiį) kalėjime, ir pro langus
« to aiškų, kad Lietuvos viį- mergaitės jau nebegalinČįoą 

tis Šiandie yra Tautų Sąjungoj fešokti;
tvirtume. ! pabėgus Navaslauskaite.
------ rytą įi kiaųfe pąJ 
!U“.. . ' Šerus ir sprukųs Pę(ra$iųnų

Už P^ĮsIlD VienuubDfl Šienu B

dėl, kad negavo prie AL
TAIS iž<Įo dąsįgaųt. Bolge-t 
vikai sykį ‘gelbėjo’ ŠĮąųrės, 
Lietuvą nuo bado. Nurinko 
virš $4,000.00 iš duosniop lie
tuviu yĮsuomen|s, o nė .yięno 
centį badų piirštantieįps 
žmonėms nedavė, o sunaudo
jo savo partijos reikalams. 
Taip jie SR
Liįuahica II — pinigus butų 
surinkę, o orlaivį veikiausia 
bųtų p^iųlę- si]||tį Mask
von.*’

HITLERIS PIEŠIA LIETU-
■ Vius “BARBARAIS”

■»/ ' k'' z

Bostono “Herąių” pastebi, 
kad Vokįetijos Hitleris, nusi- 
žiuręjęs į Mussąlinio taktiką 
Uįik' Wijw' 'Į»O> padaliji 
Lietuvą “barbariška |ahm pą- 
saylio aky^e. Jeigu Etiopija 
d|j tariamo' sutarčių neppdy- 
mq nęgąji, ipiof M^sdinĮp/ pa
silikti civilizuotų tanių 
j^, ftąi Hitleris sako, ĮęM ir 
Lietuvą privąlo būti pąšąjįptą 
i| jąųtų Sąjungos, nes jį, įlau
žo” Klaipėdos koųyenėiją.

vargonininko duktė pastalentė

Ęsąpt tokioms gyvenimo są- 
ii i,^ivysty,lJ '.tragediją. įiąl lygoms kiekvięna njęrgaitė

liję)7, kuri prašėsi ir buvo ]$• Jps bėgų, o vienuolės gaų-

įturi paskui d^ponstyatyvi^- Į Šiemet irgi
?v š « Ws ^gflitęs.

po to, kai ji tą orgainizaciją ^tergąitės iŠ bendtąbųČip 
apgąyą irsyyądžiojo, ji imą- ŠokanŽps su čiužiniais, Icąip 
ši ją mpjcyti, kaip ji• .turitąų pąrąšįutąis. Nayasląuskav

Jes sesuo irgi su čiužiniu išŠą- 
L langą ir z pabėgus;

pabėgusios dvi 
— Brpnė Krasaus- 

pąstąngpsį. Jęigą|kaite 15 pietų ąmž. ir Oną
’ * n . Genaitytė 17 metų amžiaus.

’ • '-'1 ' A > >J‘ . '■ L'i ■ J- tf L'! *1 r- I. ;:;y’

saT įge-

f

Antradienis, spal. 1, 1935 

mobiliu ją pasivijusios ir su- 
sigrąžinusioš.

Pažaislyje dįržais inušusios. 
(Mergaitė sumušta, žymu ųiė- 
lyneš). Sumuštą įmetusios po 
bažnyčią į rūsį ir išleidusios 
tik rūgs. 12 d. rytą, ketvirta
dienį. I^ąyąslauskaitė mušama 
prisiekus nebėgti, bęt širdyje 
buvus pasiryžus žubbut vie- 
ųuųįyną pąįįkti.

Vąkąr ryįą ji bulvių laiškus 
skyųus ų? ųėšus kiauleiųs. Vie
nąsyk parėjus ir išėjus, aptrą- 
syk taip pat, ir, kadangi nie
kas ųematė, pasilęūkus per 
bulves pasiekus mišką. Lijo, 
tai ląbai peršlapus ir sušalus. 
Netoli Petrašiūnų ųžėįus pas 
vieną feogų, kuris jai davęs 

(ji išbėgo plona suk- 
nęlę), ąpšįldę. Ji pasileidus to
lyn į kėlionę įr laimingai pa
siekus A. Panemunę. Dabar 
rūpinąs, kaip nuvažiuoti ligi 
^i.ePSt

Nąvasįąųskaįtė sako, kad 
pirmadienį ją atsivijusios tak
si trys yįępūolės: Leoųiją, Še- 
lęstįną ir Brunoną, Šelestiną 
šoiferiaujanti. kadangi jos va
žinėją ir natkįmis, tai įųrių- 
čios įr revolverius.

Taip prie liudininkų pasa
kojo Navaslauskaite. Pasako
jimas kiek Sušvelnintas. Butų 
gera, kad tą dalyką kas nuo
dugniau ištirtų.

vo didesnis, nes originaliai lie- 
tuviškas Klaipėdos Kraštas nuo 
XIII amžiaus buvo vokiško or- 
deno užkariautas ir per keb- 
tą šimtmečių buvo vokietiną- 
IPftS.

Dabartinis rasinis Klaipėdos 
Krašto sąstatas yra žymiai pa 
sikeitęs, nes dėl Klaipėdos at
skyrimo nuo Vokietijos, dau
gelis vokiečių apleido tą kra
štą, p lietuviškas elementas pa
didėjo naujai ten apsigyvenu
siais lietuviais, kurių tarpe 
randasi ir iš " Amerikos grjžu-

Apžvalga
IR T£N ĘUVO “M&SOS 

ŠTFĘ1KAs”

Vienas shenandoh’rietis ra
šę “parbininlęe”, kad ir jų 
mieste buvo “mėsos streikas”, 
bęt pąsibąige be jokių vaisių.

“Mėsos streikas”, sako ji- 
§ąi, “galutinai užsibaigė, 
nieko gero neatnešąs... Ka- 
dąngi |q streiko vedėjos ir 
^įdžiųųią pikietų ir prisidė
jusių prie streiko buvo lie
tuvės ir kadangi • jos dau
giausiai užpuldinėjo lietu
vius mėsininkus — piums, 
tuo atžvilgiu gėda ir skriau
dą. Vienatinė gerą pasekmė 
iš to streiko buvo protestas 
nusiųstas Washingtohe (Wa- 
shingtonan) prieš mėsų kai
nas. ■ ‘

“Galutinai paąiškėjįo, kąi{> 
ir buvo spėjama, kad užpa
kalyj Ito judėjimo stovėjo 
politikieriai republikonai. Tuo 
judėjimu bandė diskredituoti

Šalto vandens vonios. Smugiąi 
vienuoliškais diržais. įtaręe- 
ris po Pažaislio bažnyčia. — 
Vienuolės su brauningais.

Pažaislis . arba Kamenduliąi 
gerai žinomi ne tik kaunie
čiams, bet ir platesnei Lietu
vos visuomenei ir. net užsie-j 
niečiams. Į Pažaislį vežamį 
ekskursantai, o užsieniečiams 
Pažaislis rodomas, kaip graži 
Lietuvos vieta, garsi nuo prie
škarinių laikų. Ir iš tikrųjų 
tarpe žalių pušynų yra bokš
tais į dangų šaunanti Pąžais- 
4jo bažnyčia, šalia vienuoly
nas, apsodintas liepomis įr 
kt. medžiais. CKtpje gražioje 
vietoje, Pažrisl^j.^.yga^ tikras

vienuolių kazimierieČių 
centras.'"4

Kodėl vokiečiai laimėdavo 
rinkimus. 

. 'f Tf i-•'s • r •

Sulyg Lietuvos oficiąlės 1925 
m. statistikos: visame Klaipė
dos Krašte gyventojų buvo 
141,645, jų tarpe lietuvių 50,- 
8%, vokiečių 43,8%, visų ki
tų 5,4%. Gi 1932 metais, pi
lietybes optacijai pasibaigus, 
lietuvių skaitlius, imant etno
grafiškai, pakilo iki 58%,- c 
vokiečių sumažėjo iki 38%, o 
ųę pakilo iki $0%, kaip kad 
vokiečiai tvirtina. Yra bętgi 
tiesa, k^ vokiečiai pirmuose 
keturiuose Klaipėdos Krašto 
rinkiniuose turėjo savo Šali
ninkų didžiumą: įš 29 legisla- 
tyros atstovų vokiečių part.- 
jpS ląiipejo 19 vietų, lietuviu 
tautinė grupė gavo tik Skie
tas. Bet tai d.ąr nereiškia, (kad 
Įje 19 ątstpvai buvp tikri vo
kiečiai; jų tarpę buvo keletas 

Uiptųvių, kųrię tūlais savo iš- 
rokavimaig ėjo su vokiečiais. 
Kai iki šiol vokiečių kandida
tai Įaimedąvp rinkimuose, tai 
yra tam daug priežąsčių: grą- 
ąiniipai iš Berlyno, smarkiau
sia • atyira ir slapta agitacija 
nežinia kieno lėšomis, Klaipė
dos ūkininkų įsiskolinimas Vo
kietijos bąnkams, — yra ąvąr- 

įbiauąios vokiečių laimėjimo

: . . -'.v 1 • . ------------------ ..................................-...... ..... ........................ — ■ . . . . _ .
J.K.Ari* ■ i *. ------------------- ----- ...... ........ .

7-8 karvės. Kiaulių irgi to- , ■. ,

Gyventojai
dabo^ajiti, kad ųįpęgfij'tėš aje- . ——
no negertų. Tada mergaįtė.s j-j Pr|ęš KlaįRędos ?eiųięliQ rįų- 

šį^ųdus ■ ir įsįštų-hęįrųųs voktaM pyopągandfi 
čiušios į kibirus melžd^iųos sfeųgęąj pąlęręipti pogulio OPj-

’taip InįjĮį prię^ Lietuva, 
ge^Bt ųepflsteftųiti. yį§okiųs p.rasųnąnjtos. Ber-
Kiaulių šėrikės pasmilaujaį >ynas’ p“v’ 8^.tokių pąę- 

čioš & kiaulių kattro? ». Votėta* ■ ^Pfirtadp;
,, y •, : Klaipėdą ųe Liętųyąi, bet naip

jos graibstančios bulves ir vai- (J^į (jidžipmsioms' valstybėm?, 
gančios. Valgomajame duonp|ii;urios ąpąiėmę rųpįntis Klaj- 
ib kt. valgiai esu užrakinti, ir pgdo^' krąžto,' JĮjkįmu. Bet tąi 
pasiimti kada nori užkasti n^- netięsa.
galima. Vaisių m .daržovių iių-Į ' Versalg8'. sutaKheg sekcij[I 
ta taip pat draudžiama. Mer- straipsnis 9p skam.
gaites w čia issięųdnnųsios: , , tai ,SWfi!1- ,,f f t ...
išraunančios ropes arba mor- p* > j ’ >
kas ir nugriežųsios dąpus su- “Gęrmąny ręnouncęą ij? 
sodinančios į zem^, kąd vie-l fąyoųr of įfe prįąęįpąl

,'i’y 5 '»•! J i TI .

ąlį rightą ąiąj title ąvęr the 
______________ Mažesnibsiąs tęiT’itąrįęs įncludęd bet^ąęli' 
ganančios gyVtiįltis, didesnio- the Baltic, .tįią np^tb-easterp' 
šios varomos priėv lauko dar- fr9ntięr of Eąąf Prussįa, ąs 
bų. Jokio atiyginįm^_________ ^efinęd in Articlę 2,8 of Bąiįt
t&ns nemokama, ąių^įb įr] Jį (Bpuiiąąrįęą ąf Germąnyį) 

of the present Treaty, ąiųi 
tbę frppfier bpį^ąen Ger
many and Russia.

“Germany undertakes te 
accept the settlement mado 

t by the Principal Allied and
Associated Powers in rę- 
gard to these territorieą, 
particularly in so f ar as con- 
cerųs the nationality of the 
inhąhitants.”
Iš šitos citatos pąsbuįįnio 

P°.?,W Šekg, kfy<į' Alantai (A4- 
glįįą, Frapcuziją, Italiją ir Ją- 
pon^),"p^uoiią)pi 19$ m. 
Klaipėdos Krašto ąąyerąnųmo 
(eifes ■ L^vąl, turėjo pilta 
teise tą (J^ryti, Vokj$ypa nu-p- 
mtaėfs nesiktau^tni, tas V^ 
Kietįja, l$aip ąpK^u ųu^y- 
ta, įš ankšto buyo dąyuąi są 
vo sutįkįmą “to ącęąpt 
Se(tlement"ma4,ę by $ip Ąįlies” 
- Ktoi ĄJiaptg tajiaryto 
natvarkyma. Taigi dabar Vo-

Lithuanian; the majority of 
the poųulątįųn įs Lįthuaų- 
ian in oęigip and speech; 
and the fact that the citįr! 
of Męmef itself įs in largįs' 
pąrt Gęrinąn įs no justifį- 
ca.tįon for ųiąįntaining tlic 
distrįęt uncįęr Gęrųiąn §o- 
vereįgnty, partįcularly iir.; 
vįew oi thą fąęt thąt thįe priežastys, 
port of Memęį ta thė OnlyT Vyrtaltaybė davė
sęą outlet for. Litųųąnia.” 
Kada Aliantai atskyrė Klai

pėdos Kraštą nuo Vokietiją? 
1919 ųietais, kad tą kraštą ve
lijau atiduoti Lietuvai, tai kaip 
pirmiąu minėta, jie rėmėsi tx> 
krąštp gyventojų tautybe, pa- 
reikšdami kad, “the majority 
of the populatiąn are Lithuan- 
ians in origin and language ” 
Tai sakydami jie rėmėsi ųe 
Lietuvos statistikos žiniomis, 
bet vokiečių statistikos oficia
liais šaltiniais. Oficialė vokie
čių statistika už 1905-1907 m. 
“Gemeindelerikon fur die Pro- 
vinz Ostpjeussen. Au£ Girund 
der Materialien der Volkszah- 
lung vom 1 Dezember 190j5 
Stątistischen Landėšamte. Bey- 
lin. 1907.” — imant dabartinį 
administracinį Klaipėdos 
što padalinimą, rodo:
Kįąipedos mį^e:.

lietuviškai kalbančių 
arba |3?9% 
yokįškąf kąlbaųčių 24,086 ’ 
išYiąp gysloj ų 30,05.2 

Klaipėdą apskrityje: 
lietuviškai kalbančių 22,- 
286 arba 
yoki.sjk^i kąlbąnčįų 7,90(4 
įšyiąo gyYpųtoj ų 3P,Ą6(6

šilųtęs ąpąkriiyjė.:
lietuviškai kalbančių 21,- 
84į arba 59,2% 
vokiškai kaitančių 14,35^8 
išviso gyventojų 37,4S|6 

Pagėgių apskrityje:
lietuviškai kalbančių 19,- 
946 arba 49,8% 
vokiškai kalbančių 20,5951 tetui, o ypač Tarnui Matui 
išviso gyventojų 41,9^6 pasidarbavus, sukelta (au- 

Visame Klaipėdos Krašte: 
lietuviškhi kalbančių . - » • ’ * .

vokiškai kalbančių 66,9431 Lemont, ĮĮ1
išviso gyventojų 139,770 Iš Binghamton, N. Y., 

-s . . .. L. ... prisiųsta (už pardoųtusKotci vnkippiii-pvpncmliki] nA.15._T' i *
■ ■ *

ftfięįąlų ųžtįląįniĮta Klaipėdos 
Konvencijos signatarams (An
glijai, Frąnęuzįjai ir įtalpai), 
kad Lietuva griežtai dąįps. 
kad ateinantieji rinkimai įy^l> 
ty sųlyg Klaipėdos Konvenci
jos nuostatų.

Seniau paskelbtas rinkimų 
į įstatymų pakeitimas, kad or
ganizacijos, nariai, respublikos 
teismo rasti kaltais konspira
vę prieš Lietuvos teritorijos 
ąelįęčiamybę, negali būti ren
kami atstovais, yra visame pa
saulyje praktikuojamas daly
kas. Tas rinkimų patvarkymas 
liečia tik mažą asmenų grupę, 
kuri buvo gavusi neteisėtai 
Liętuyos pilietybės pripažini
mą ąr turėjo ryšį su Neuma- 
no. ir Sąssp. bylos pasėkomis, 
jei dęl to kiltų tarpe intere- 
suoty valstybių nuomonių skir
tumas, tąi, einant esančiomis 
sutartimis, klausimas bųtų 
Sprendžiamas Tarptautinio Tei
smo Tribunolą. ;

LIETUVOS ŽMOGUS. 
24-IX-35. į' z

Pažaislyje jų gyyeųų apie nuolės - tuSčios Mėtos AėpastM Allied and Associated Powera? 
iu0. Arti Kauno, o Kaune jo? b6t M6sos duodama ® 
turi mergaičių, gimnaziją ka, Sventadiįniais: MažesniOsiųs 

ganančios gyViftitis, didesnio-1 
f-“ - _______ -_________ _______ •______- --t l_iV_ _ _i:___L

bų; Jokio atlyginimo, pief'gai-j 
tėms nemokamą, t ' 
darbelių nemokina, tik ręĮ-Į 
karčiais surengia pąskąitąs 
apie auklėjimą ir dp^ųyįųim^.

^iauf}ig^ Rusinęs. .1
Jei mergaitė : nųsikąĮsįą^ tąi 

iš jos esą atimama patalinę iri 
turi gulėti ant plikų grindų. 
Bet jei vienuolės labiau jpyk|- 
nairibs, tadą blpgai. Nąyasląų- 
skaitė pasakoj^, ji .vjenĄ-' 
syk ganius kdrvęs ir begany
dama užmigus. bbr
avižas nuėjusios net į daržus. 
Vienuolės ‘ miegalę piemenę 
užpuolusios luptis Mušamoji 
griebus už diržo, bet pataikius 
už galvos ir n'utrąų]k;ps $ęretę 
ir pamačius^ kad yienuojes 
galva, kaip ktiįp|ą, nuaustą. 
Už tai viehuol^ ant kavasląu-. 
skaitės labai' j^irpyjeų^ jr vię- 
nūolyne jai iškėlus tikrą pirtį:
Navaslauskaite buvus įmesta 
į rHSį »r

įšlaiįftjįa 2 save^it^s.
■ Į-.' r 4 '' '

Karceryje po bažnyčia atlįe- 
kanČiai bausmę valgyt vienųųr 
fe duPdąnčįos tįk yfeą^k 
peę dieną, Vakare ąĮnę^ąpčĮbS: 
antklodę, o rytą yęl ątĮ|pąn-; 
čios. Į karcerf nwsikaįfeĮ()s 
mergaitės įmetamus ir Lr# 
paroms. Vienuolės praktikuos 
jančiosĮ ir dar vieną kųtikipį- 
mo būdą: sųrdšančįps rąnk^ 
įr Įjojąs, prįleidžl^iiČięs ypnįą 
šalto vąųdens ir hąrinąųtyosp

100. Arti Kauno, o Katine joą 
f * . /
kurios vienuoles pačios lanko 
universitetą. Pažaislyje jos tu
ri pradžios mokyklą įr pą- 

^ąikų ( prięglaudą;
Toje prieglaudoje y^a kęfes 
dešimtys paaugusių mergai
čių paimtų iš kitų prieglaudų 
prba pačios ateina “iŠsižadę- 
jusios ‘ pasaulio tuštybių norį 
atridupti vien Dievo tarny- 
bai.,.” ;■
Įlugsėja, Į2 fį .iŠ ^^isĮio vie
nuolyno ppbįfyą 0ęnč Navas
lauskaite, 19 metų amžiaus.

kilus iš PaŠventupio^ khą., 
Prienų valsčiaus. Slaptą ji iš
trukus iš budrių vienuoliu įr 
laiškų įąįiųįpgai pąąiękė 4. 
Pąnęipunęs, kųpprtą. Ąpįę sa-; 
vo gyvenimą vargingą vienuo
lyne ir pabėgimą Navaslaųs- 
kąitę prie .yiąps ėįįės liudyto
jų, plačiai ■Visuomenei zinpipų 
žmopių, štai ką papasakojo: J 

Kądąngi jąs mpfen nepą-( 
sitųrinįi, o |ėyaą įniręs .(moti
na ištekėjus ’ųž antrų vyro—. 
Marčiulionio) tai ją su sesu
te atidavus į Raudondvario 
prieglaudą. Prieglaudoje, Raur. 
dondyąryj ę, Nąvąslau^kaitę

ir šlykščius James’o-Jaiįu-rišbuvųs keįetą nįętų, o pąsKųi, 
sko 'šmeižtus, kur Įeit. Vait- bene, 1930 m., apie $0 mergai- 

jšių įš -ĘąųdoųfeBR f 
siųs sęąers ką^inri^fe58 Ruky 
lėti įr mokyti Dievui tarnauti.

Gyvenimas vienuolyne 
paimtoms mergaitėms esąs la
bai sunkus: dirbti reikia sun
kiai, o maitinimas blpgąs. 
Mergaitės gyvenančios bendra
buty j e.Ry tą 3 vai. (žiemą ar 
vąsąrą) suąkąxųįų skambutis 
ir taergMfe W W ui1™- turį 
atsikelti ir apsirengti. Paskui 
sukįųpdųipps; "
čių, ą Ą 
eina karvių m 
lių šerti. .Vįęnuolęs dai^£nčfe 
apie 40 karyįą, tgį vj^iai jku- 
,a«i js&saM įš»elžti

(gai. Prie jų pasiskubino pa
plakti ir komunistai, bet jie 
stengėsi paslėpti savo veidą iy 
pasivadino “tarptautiniais”.

“Naujienos” jau Įspėjo dar
bininkišką visuomenę, kad su 
tuo “streiku” reikia apsižiūrė
ti, nes vargiai gali išeiti kąs 
gero iš to, kad bus boikotuoja
ma vietiniai groseminkai, ku
rie juk nenustato kainų pie
šai.

kas” yra keliamas ir įvairiose 
vietose Chįcągoje bęi Chicagos 
SHfflOžinė*- tp, ąp^ 
rį£gį|įg7 buvo įįųįų ir g Dęt- 
joilfl-

pĄątebčtina tęi, tatai 
veiklus šitame “mėsos streike”

Imu
& is ssf sast

Kra

3,993

KĄ JIE PĄBĄR SĄpO

Vienas iš tų laikraščių, ku
rie biauriausiai niekino MA 
TASS valdybą ir lakūną F. 
Vaitkų, yra “Amerikos Lietu
vis”. Kas tik norędavo išlipti 
tulžį prieš ąątyąjį trans-atįąų- 
tinį skridimą, tąs gaudavo ta
me laikraštyje vietos. Jisai cĮė- 
jo : . 
šausko šmeižtus, 
jcus buvo yadinamas melagiųpi, 
nemokančiu skraidyti vaikezu 
ir t. t.

dakar .Ifataj 
kas jau braukia visai kitą gies
mę- W Mp jisai drožia “Lais
vei”;

&«Jneperleiųo.”
“Kląipėdos kraštus visuomet 

ihuvo lietuviškas”.
Priežastis ^61 ,Į$rį$i KĮąipp;

......... ...................  ».........................  ■■■ - ■ O... .

Aukos nei>aprąstoms 
skridm islair 
dojns pabengti

Anonimiška aukotoja $10.00 
P. Dargis, J. Mąžukna ir

St. Bakanas surinko Pitts- 
burghe (aukotojų vardai 
bus paskelbti atskirąi $37.75

Waterbury, Conn., komi-

‘tyįępfupe 'bolševikų dfe- 

niekas pasiaiškinimas su pa- 
yydo ąįinpįąmąįs lipk Lituą- 
nieps II... v

“Statote, £ią ‘Laisvė’ labuti 
pavydi ‘Nąujienouįs’už jų

kelisyk į vandenį...
opuliariąušias mušimo įrankis

iŠ.'

rožąn-

itižti, kitos kiau-

w-

Čįos... •• ‘ J . /
Visą egzekuciją 

vienuolės Leonija,

;oma: AUapta 1®
$ d. Jafo 

peJ^acij^;
i “.The Allied and Associaįt 

ed Ppwęrs reject the šuą 
gestion that the cession (f 
the distriet of Memel cop- 
fliets with the principle of

kotojų vardai skalbiami at
skirai) ..... L..........L $66.50

68,076! Vakarėlyje pas Čepulį, 
‘ - ’’ ...... 7;.....$25,00

I I /

rt f

išviso gyventojų 139,770
#e.tgi Y^e^n-fiYanggĮjkij Pjl.-l f Vškus) 
Jflpijipjs l?12 W--'- ’
tų pąpdo, W pšanje 
hutą 13956Qfi gyyęntojų-evep-

Tos Vokiškos skaitlinės *pą- kraščių bus į 
rodo tik “lietuviškai kąlban- tarnauti. Jisai 
čius.” Įįet rasiniai imant, lie- vo smagumui 
tuvių skaitlius neabejotinai bu-'gurno de!e£ '

Reikalaukite "NAUJIENAS* 
ant bile kampo, kur parduoda
nti laikraščiai. Pardavėjas lai- 
’z . tavas Jums pa- 

' 1 stovinesa-
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Crane Coal Co

40%
PIGIAU

MMMlK

I

BOILERIŲ

c:iauli:s road,

1

Mes turime pasirin
kimui pilną ataką 

WH0EE8AEE IR 
RETAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 

• t o s proporcionaliai 
pigiai.

DŪMINUS TAUPOS 
colių įlenkimas arba w

f

*2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.

BOILERIAI 
BOILERS
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Opposile Davis Store, 2<l Hoor

® Telef. ffarrison 0751. X-RAY
NUOLAT ŽEMOS KAINOS

p Vai.:—8:30 iki 8:30
'J Nedęlioj nuo 9 na Į p; piet

t RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
‘ BODY TAISYMAS
^Automobilių malevojimas, radiato lyiiį, ’ -s-- -1^-

l .

Pieno trakom pa-
*•' ■ I V*^> .Ji A'-*.lL-2^

NAUJIENŲ
ankietas!
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ŠOKO! HALL

matais svečių priėmimas

Reikalauja iš pienininiip pakel
ti atlyginimą, už lb0 svarų 

( iki $2:50.

Apie 20;00Q Iliihojs, Wisc6n- 
sin ir Indiana ūkininkų šian- 
die išeiną į streiką,, atsisaky- 

’dhmį siųsti Chicagon pieną. 
‘Streifeeriai žadu uždaryti vi-; 
sus kelius ir sustabdyt pieno; 
gabenimą^ Chicaįjoir, tol;, kol 
'pieniriės nesutiks' mokėti jiėnisi 
$2.50 už šimtą svarų piertO; 
-Dabar jie gauna nuo $1.45 iki 
$1.55 už 100 svarų.

•' Ukiriinkai nutarė sti*ėikuoti 
atlaikę mitingą Elgine, Tilionisi 

Streikas gali iškaukti didelį 
•pieno, trukumų' Chieagoje.

Pieninas,, komeritubdUmos 
apie streiką-, sako, ka<j jos ne
gali ūkininkams mokėti tiek, 
kiek jie reikalauja, nes jie tu
rėtų už kvortą pieno imti-, apie 
.17’ centų iš pirkėjų.

. --------—«

► i, ‘.k ,-m, <.‘<r ■.tinęs, bet sąžine ne- 
' davė jam ramybes

t .... .... .......
Apie tris mėnesius laiko rit- 

gąl į degtihės sandėlį, Qld 
Rhšd Disiilling Co., 222 W. rfa^ 
dison street, jėjd gražiai apsi
taisęs vyriškis ir apsisukęs, iš
ėjo.
H Vakar to sandėlio savinin
kas. gavo laišką, kuriame vy- 
.riškis prisipažino pąyogęs. bu*, 
telį degtinės; Kadangi sąžine 
jam. nedavė, ramybės; tai su 
JąįŠku “prisįųnėiąvs $1.00 atly
ginimui už degtinę”.

Aptars darbuos, planus ir rink 
k organizatorius trečiadienio 

siisirinkime 
y u s. : l ■'■n- - • -r >

Sumušęs ir išgėdinęs kelias 
moteriškes žiaurus piktada- 
ris tebesidžiaugia laisve.

rilį, bet nenorėdamas, kad šel 
jrimo įstaiga apie tai sužinotų; 
jis išpildė aplikaciją leidimui 
pasisavinęs kito vardą. Polici . 
.a tai susekė ir Zureschania 
buvo suimtas.

Nustojęs savo troko le
do išvežiotojas nusižudė

7:36' v.'. yakarė;<’ ...
r , kuopęs nariai

Kaip, jau visiems yrį žihom^ 
įsu prąd^ia šib. ihėhtešip į^asidė-

... Auksinis .; jhbiliįi&k ( 
ikpįkursas;. . naujių
nariui Musų kuopa dar nėra 
prisireriKUsi' priė to taip svar
bius darbo, beturime išdirbį 
plkrių:' Veikimdį', nesame nė or* 
g^nizatbrių išrinkę.

■ i .u ; • . .. j;;,..)..

Ragina visus būti susirinkime 
, Paskutiniame kuopos susirin
kime buvo nutarta prašyti vi 
sus kuopos narius .. įalyvauti 
spalių mėnesio suvirinkime, kur 
♦bus aptartas visas kuopos vei
kimas laike SLA. Auksinio Jų- 
bįliejiaįę. konkurso ir bus pa- 
^skirti’ organizatoriai. TąigĮ, dai? 
-sykį pyįtpem^ P^ydamas vi- 
įsus narius dalyyauti susirinki- 
me, -/. ;

—LA, Narbutas, raštininkas.

veltas laimes
1936 metais

■’t Per kėliau paskutines savai- 
"tfes terdrižavęs Wėst!sidėš mo
teriškes, pamišęs sadistas va
kar rytą vėl pasirodė, šiuo 
kaytu jis , užpuolė Mps. Jjilia 
'tyovakienę; 23 metų, 825 North 
Kojinį dyenue.

Anksti rytą ji išlipo iŠ gat- 
viakario netoli namų, grįžda
ma iŠ darfeo mieste. Pastebė
jo, kad paskui ja seka vyras. 

vJi ėmė' bėgti. Vyras pasileido 
paskui ir j.ą pagriebęs ėmė 
mušti i? p-li^ti1 nuo moteriškės 
riibus* Novakfenė suriko, 
iŠaukcĮ^ma pagėlbps.

Išgirdę šauksmus, iš kelių 
namų išjiuolŠ Sėli žmones ir 
juos pamatęs pamišėlis pa
bėgo.,

• Besigindama nuo užpuoliko 
moteriškė apdraskė jam vei
dą' ir u^dauž^ akį.

šiŠ ^lEtatfaris užpuolė visą 
eilę moteriškių Westsidčje. 

’Paprdstai’ jis jas. skaudžiui 
sumuša, išgėdina ir supiausto.

' _________ :_______ i

ĖėdatBfe už
vardą Klastavimą

Bedarbis Wasil Zureschania, 
45, 3713 S. Kedzie avenue, ėmS 

‘pašalpų.. Tbrėjo jis ir automn-

Netekęs darbo nusi 
žudė išgerda

mas nuodą

šeštadienį sudegė ledo išve
riotojo, Harry B. Bennett, tro- 
kas. Palikęs žmoną namuose, 
*2536 Cullom avenue, Bennett 
išgjo į Welles parką ir ten iš-, 
gėrė nuodų. Bennett buvo 53 
metų amžiaus, žmonai jis pa
liko raštelį, “Sugar, no regret”.

' Pennsylvanijos ■ senatorius Jo 
seph Guffey^ kalbėdamas Ame- 
jrican Bitumirious Retąilers As- 
soeiation konvencijoje,, vakai 
^pareiškė, kad: prezidentas Roo> 
•seveltas didelė balsų' didžiuma 
darinės- 1936 metų prezidento', 
rinkimus.

i Guffėy yra autorius garsaus 
iGuffėy Coal biliaus, ktit'fe M 
-guliuPja darbo valandas if ai- 
įgM minkštųjų ahglių ka^k* 
•Ibse. " ■

STATEMENT , OF THE QWNE3- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
TION, ETC4 REQUIRED BY THE 
ACT OP CONGREŠS ČF MARCH 

3, 1933.
O f Naujienos, The Lithuanian Daily s 

)NewsLpUblishėdf idaily >except 'Sttnday
|at<i 1739v So.- Halsted < St.^ Chica^o,, 
‘Dllndiš for October lst„ 1935..
.Statei of Illinoiš P 2,
County of. Gook f ss*.. ’> . a 1( I.

Bbfbre ihė, a Notary Public in and] 
!fbi'the Statė' and* couhty aforefiaid,, 
personally appeared Tony Rįypkeviczt 
■who* havihg . been dūly sworn. ac* 
•cording’to1 lawį deposeš and says■ that) 
she is the Business Manager of. thd 
Lithuanian Daily Ne.ws “Naujienos”] 
aąd that thė’ follbwing fe, to the best) 
of his knowled«e and- belief, a true! 
statement of the ownershipr manage-' 
ment drculation eta, of tHe ąforetį 
said pūblication for the date showing. 
in the above captionį reąuired by the! 
Act of Augušt 24‘, 1912, embodied in 
section 41,1, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
fofm, to wit: i

U-! H Thdt tfie names; and addtessea oi* 
tho- publisherr editor, ąaanaging edit- 
or, and‘ business managers are: '

Publisher Lithuariidh Nėws PubH- 
shing Co., 1789‘ S* Hafeted St.„ CM- 
cago, Dl. . x >•./,

EditOr Pius Grigaitis, 1739 Si Hals
ted St., Chicago, III.

Managing JSditor None. f
' BffeineSk Manager Tofry Rypkėvicz- 
1739 S. Halsted St., Chicago^ III. 
Illinois. t «•.

2. That the owners' arer Lithuanian 
News Pub. Co., Ju1 Šmotelis,! Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis,' 
T. Rypkėvicz-. A. ZymontĄ P. Gri
gaitis, Pw: Milįer, C, August, J;, Moc
kus, J. Jasulevičius, V,- Rušinskas, J. 
Varkalh, and L. V. Radkinš, all1 of 
1739 Soi Halsted St„ Chica^Skr,UI. ,

3. Tbat the known bondholders, 
mortgagees, and otfter security holders 
ovvning of holding 1 per cent or mon 
ot totai amotinr of there are : none.

4. That thr ■ two parigraphs next
above, givirig tbe narnės* of the owners, 
stockholdersi and security holders, ii 
any, contaiit not diįly the;. lįst of stock- 
holders an<Ė ' 'holders as they
appear upon the books dt the company 
būt .also, in cases where the stock- 
halders or security halden- appeavs ųpbn 
thė books of the compaųy as* trdstėe ot 
in any othen fiduoiaty relation, the 
name of the person or Corporation fot 
whom such trustee is acting, is given: 
also that thė said two paragraphš contain 
statements embracing affiartt’s fui) 
knowledue and helief as to the circums- 
tances and cpndiridns under which 
stockholders and sečurity holders who 
do not appear, upoų, thę, books of the 
company is trustees,. hold stock and 
securities iii a caįiačlty other than that 
of a boų»■-fide cnvnejr :jlnih tftrię ^fianf 
has na reason «ibi believe that ariy othet 
person, association, . ot Corporation haa 
any interest direct or indirect in the saic) 
stock, bonds, or otfiėr securities than as 
so statėčT by Kini."

5. That the ayerage nųmber of. copies 
of ėftft issur of thiif puhlicatioii sold

;t^<ių^h...the maili ot- 
othetvvisė, to 0aid- suberibert durihg> the 
six monthš precedihg vtHe date shėwn

Tony Rypkėvicz, .

mušti automobilių
<4 t
* ,*.«/' »' u ■14 t j

Į PėVęitą sekmadienį1 tVyB žino 
'nes žAivo ahtomobilių nelaimė 
’sė. Jie yra:

Alfred SĮKaffer, 82, 
81st 'st., sužeistas ties 
'Ashland avė;' 
‘ Lorenza Niekei, 56,
fieldę ^ųkininkas, sužeistas ties 
MfipFe ir pyėį n*

Robert Clbnahan, 26, Spring- 
field III., užmuštas, ties. Wolf 

, ir W. 143 st., Orlando 
'Parke.

661 W. 
77th ir

Naujas pašto valdi
ninkas

Ckk?^o^ pašto viršininkas 
Krentgan paskyrė John H. Har- 
ring^on savo pirmuoju ąsistem 
tu. Iki ši# ^arrin^tpnąs buvo 
Uptown skytiaūs vedėjas.. ...

■ —s „y i;. WI'« ■!>     i

Ų..'

ZAKARAUSKASJUOZAPAS
Pfersiskyrė. «u šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 aiehą, 6:00 valanda; 
ryte; 1935 m., sulaukęs 47 mėr 
tų amžiaus, gimęs Suvalkų re- 
dvbos.. MariaihpolSs apskr., 
Skriaudžių pėrau* ir kalinė.

Netikėtai sutiko 'mirtį auto* 
mobilio nelaimė ji Indiana vaL 
stijbj.

Arilerlkot išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Petronėlę, sūnų. Joną ir 
dukteri Ieva, motina Magdale
na;, broli JFoąą- įr brolienę šu 
šeimyną ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
2216 S. Leavitt St.

Laidotuvės ivyks
Jl-t — , ZA.-A’/V.

me>

C.

randasi
: • ’ /• ■ • * ' -iV

.... ..... , sėredojį, . 
spalio 2 dieną, 9:80 vdT. ryte 
iš namų bus- mllydStas j Tau
tiškas kapines.

Viši a. a. Juozapę Zakaraus
ko gimines, draugai ir pažysta
mi esatnuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidetuvCse ir suteik
ti jgųi pasku^pi patarnavimą 
ir atsišveikihima.

& NMotėri8,ieSuš, DuRte, 
Įsotina, Brolis, Brolienė 
ir Giminšs.

Patarnauja laidotuVių1 direk
toriai Lechavičia ir Sūnūs, TeL 
Ganai 2515. .
■\ •<(,£ c j cT 'A J-/'-

58' metų Frank Czarnęcki, 
2535 North Central avenue, 
šeštadienį neteko darbo. Sek
madienį jis nuėjo į, miškų pre- 
zervą ir ten nusižudė išgerda
mas butelį nuodų.

\H£EKSDEAT4r 
v am e e ”

FURNACE
TAISYMAS

, DEGINIMUI PUODAI, .kRur 
svarui 18c; musų <fl ^1 
kaina ..... ..................
GROTELI AI. kitur svarui d g ^4 
20c;. mūsų kainai__ .....
VANDENIUI VIEDRIUKAi; 
kitur , svarui 22c;

PELENAMS KRATYTO JAI,- 
kitur svarui 22c; 
musų kaina ------------- *

I
i

i < ■ IH

P. CONRAD 
STUDIO 

420W.63rdSt 
_ Engfewood 5883-5840 
’ Dar gražiau, modemiš- 

Iriau Įrengta.

7 
paipa —---------------- -
8 colių (lenkimas arba 
paipa  ------ —_L_
O colių įlenkimas arba /ĮĄ^l 
paipa ----- ------------------
10 cnlių įlenkimas 
arba paipa------------- "99^

26 Gauge Galvanizuoti.

ftCME FURNACE REPAIS 123 A 
PARTS Čfli. Įi krautuvės]

J

UŽ

WAINORIS
gerai prirenka alinius, akis 
išegzaminuoja DYKAI kož- 
ną diėnąi.
&>. ■ f4.ii- i i įu.i

? Akiniai su baltos ar' gelto 
j nos spalvos frėmaiš, šlifuoti 
! stiklai tinkami' skaitymui, 
• tolimam ir trumpam maty- 
[ mui

i J-

'4.75
<

i ro.

i OPTTCAL artrf
JEWELRY CO.

s 3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 6630

; GHICAGO. ILL.

831

JUOZAPAS URBIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 diena, l::30 valan
dą po pietų. 1985 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Leibertų 
kaime, Kvėdarnos parapijos, 
Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 4 
sūnūs, Kazimiera, Pranciškų, 
Juozapa ir Selvestra. 2 dukte
ris Ona Karpis, žentą Maurice 
ir Bertą, seserį ir švogerį Pet
ronėlę ir Adomą Stradomskius, 
ir jų šeimyną, broli Kazimie
rą, broliene ir jų šeimyną,, 2 
marčias, 1 anūką, dėde ir die- 

! dyną Pranciškų ir Barborą Ur- 
! bikus ir jų šeimyną ir gimines. 
’ Kūnas pašarvotas . randasi 
; Mažeikos koplyčioj 3319 Litu

anika Avė.
Laidotuvės ivyks ketverge, 

spalio 3 dieną; 8:00 vai. ryto 
, is namu i šv. Jurgio parapijos 

bažnyčią, kurioje atsibus gedu- 
? lingos pamaldos už velionio 

sielą, o iš ten 1 bus nulydėtas i 
§v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Urbiko 
giminėą, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir. suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. v

Nuliūdę liekame.
Supai;: Dukterys; Sesuo;
Brolis. Dėde, Dėdyna

Patamaiiia laidotuvių ditek-

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

■

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj*
fk Ū. S. Government įstaigoje F. S. and

L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,t)00.00. ‘

Mokam dividendą 
kas 6 menesiai. Pra- 

l 4. p --------eityje išmokejom 4%
rEDERALdAVINQ5 o kurie moka mėue- 

D<l,OAN«AStOClAVlON ginę — 5%.
OFCHICAGO

2324 So. Leaviit Street
Tėlėfonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
• A —■ i *-*■-» ■»* - - MR r h* •'

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

ALFABETO TVARKOJ*

Sis skyrius yi» vedamus tikslu pagelbsti mušt skaitytojams so* 
sErastk kur galima nusipirkti Jvairif paprasti I* nepapraati 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iff telpanti! Čia sjtelbim^ 
galite susirasti ko jieškot, paduokite Naujienas, čtunal 850(i, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite infonnaciji, jeigu tik 
iu bus galinis gauti.

Čia susirasit ko tik 
Jums reikia

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTO &EPAIRING

PIONEER . . ,
tPocohontas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant 5 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

2406 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300

valymas. 100% garantuota.
R & R RADIATOR AND 

BODY COi
H. C. Reichert, Jr. J. F. 

Reuther, Jr. 
Įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

- 24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BAILER AND 

VYELDINC SERVICE 
3240 South Archer Avenue,

ANGLYS
COAL

STOGŲ DĖNGIMAS
ROOĘING

W. X Freckelton 
Coal Co.

Anthrącite COAL. Bituminous 
PochAfttas įr kitų rušiu

> Railway Yard and. Office 
Forty-Seventh and Looihfe Streets 

Phone: Yards 0042-0043
. * ,įsteigta 1880 r..

Musų ręputaciją yra. išdirbta per 
ilgus.. metus pardavinSjime aukštos 
rūšies anglis — ir geru patarna-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite, mus ir. mes pasa
kysime kiek kaštuok pataisyti Mes 
taipgi darome visokį Mškoryatle 
dkrhk, ....

8216 So. Halsted Street
... Tek VICtorv 4M&-

vimu.

PAŠAUK MUS DEL DYKAI 
APSKAITLIAVIMU 

LEONASROOFI 
3750 W*Bace j 
TeL
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Už Dviejų Savaičių “Naujie
nų” iškilmingas Bankietas

■' ....
Reiškia, vadinasi Chicagos lietuvių didelė šventė 

jau visai netoli — už dviejų savaičių. ' '
Mergaitės jau turi susirūpinti Kokių suknelę dėvės 

šioje gražioje puotoje. * ?
Jaunikaičiai irgi negali atsilikti — jie turi pasirū

pinti, kad jų siutas butų arba naujas arba išvalytas ir 
dailiai suprosytas. -

Vedusios moterys irgi negali atsilikti nuo savo vai
kų, — jos turi pasirūpinti, kad dresė butų naujos ma
dos.

Na, o vedę vyrai, rengdami savo vaikus į bankietų 
ir patys turi prižiūrėti, kad kaklaraištis butų naujas. 
Kad siutas butų nesuraukšlėtas. -

žodžiu, visi jau turi pradėti rengtis J tų šaunių 
“Naujienų” puotų.

Suprantama, tikietus peikia įsigyti iŠ anksto, kad 
šeimininkės žinotų kiek reikia valgių pagaminti.

Programas bus tikrai šaunus. Dalyvaus visos mu
sų žymios meno jėgos. Bet apie tai kitų sykį.

Bankietas įvyks sekmadieny  j, Spalio-October 13 
dienų, Sokol Svetainėj, 2345 S. Kedzie Avė. Pradžia 5 

• | , _> v ■ "*,L'

8 sudegė, 8 sužeisti 
dideliame vidur

nakčio gaisre
Sudegė apartamestiniai namai; 
mano, kad tai padegėjo darbas

8 žmonės, iš jų keli maži 
kūdikiai, mirtinai sudegė, o ki
ti aštuoni, ir suaugę, ir vai
kai, buvo sunkiai sužeisti, 
gaisre, kuris vakar anksti rytų 
kilo adresu, 558 Taylor st.

Netrukus po vidurnakčio, 
įvyko smarki ekspliozija, kuri 
išnešė j orų visų namo kam
pų, o tuoj po ekspliozijos pa
sirodė liepsnos, kurios į aki
mirksnį apėmė visus tris na
mo aukštus.

Visi gyventojai buvo sumi
gę. Netikėtai užklupti lieps
nų ir durnų, jie kaip pamišę 
bėgiojo po kambarius rinkda
mi iš lovų vaikučius ir pulda
mi prie laiptų, kad ištrukti. 
Bet kol žmones spėjo pabusti 
ir susiorientuoti kas darėsi, 
laiptai jau buvo nuėję su liep
snomis. Kai kurie šoko iš 
langų, bet kai kurie nespėjo 
nei to padaryti, ir apsvaigo 
nuo durnų, o netrukus ir žuvo 
liepsnose.

Gaisro aukos
Mirę yra: Joseph Grasso, 

40, Virginia Grasso, 16, Pas- 
ųuelina Cappola, 10, Phillip 
Cappęlą^ 4»Rose Angelasano, 
45, Bachaėl Angelasano, 24, 
Ralph Cappola, 12, Daniel 
Cappola, 10.

Sužeistieji yra kiti aštuoni, 
Cappola, Grasso ir Angelasa
no šeimynų nariai.

Suėmė už gaisrą 
įsitikinusi, kad gaisras buvo 

padegėjo darbas, policija suė- 
įnėFrankVitale, krautuvininkų, 
kuris turėjo savo įstaigų na
mo pirmame aukšte. Yra ma
noma, kad krautuvėje įvyko 
gazolino sprogimas, kuris da
vė pradžių nepaprastai greitai 
išsiplėtusiam gaisrui.

Kaimynai tvirtina, kad pir
mu kartu per eilę metų, Vita- 
le apleido butų su savo vai
kais, ir grįžo tik tadat kada 
gaisras jau buvo padaręs di
džiausius nuostolius ir atė
męs iš gyvųjų tarpo 8 žmonėš.

Šėtroje sudegė nežino-' 
mas bedarbis

Prie Canal ir Polk gatvių 
stovėjo iš medžių ir bletų su
kalta šėtra. Vakar ji užside
gė. Gaisrų užgesinus viduje 
buVO rastas skaudžiai apdegęs 
apysenis bedarbis. Metų tu
rįs apie 50. Sakų, greičiausiai 
mirsiąs nuo žaizdų.

Albinas Karpis vėl 
Chicagoje; bandė 

apiplėšti bankų
Banditai sužeidė penkis žmo

nes nenusisekusiame pasikė
sinime prieš įstaigų

Garsusis “visuomenės prie
šas No. 1”. lietuvis piktadaris 
Alvin (Albinas) Karpis vakar, 
po ilgo nebuvimo, Vėl pasiro
dė Chicagoje. ■ I ' .»

Su buriu sėbrų jis bandė api
plėšti bankų prie 1354 East 
55th Street. ■ Nors pasikėsini
mas nenusisekė, bet jie sušau
dė penkis žmones.

Banditai atvažiavo prie ban
ko, University Statė Bank, su 
dviejais automobiliais. Apsi
ginklavę šautuvais ir revolve
riais jie sugarmėjo j įstaigos 
vidų, ir užkamandavo visiems 
sugulti, nes čia esąs “holdup”. •, ** ■ ' -

Pabūgo ašarų dujų
Nebodamas persergėjime, 

banko sargas, 58 metų William 
Fleming, ėmė į piktadarius 
šaudyti, o tie atsakė iš savo re
volveri Jj. Kr įšautuvų. (Neusi- 
gandę šūvių, kiti banko tar
nautojai paleido ašarų dujas, 
kurioms pasirodžius Karpis su 
savo visais savo sėbrais spru
ko laukan. Sušokį į automo
bilius jie nudumė šiaurėn.

Karpis 18-toje Apielinkėje
Už kiek laiko Karpis pasi

rodė Auštuonialiktoje Apielin- 
kėjo, kur tarp jo ir policijos 
skvado įvyko šūvių apsimainy- 
mas.

Abiejų susišaudymų rezulta 
tas buvo penki sužeisti žmonės: 
sargas W. Fleming, kuris tur
būt mirs; Mrs. Dorothy Gre- 
gory, 6434 Woodlawn avenue, 
kuriai kulka sužeidė nugarkau
lį; Thorne Devel, architektas, 
5454 Kimbark avė.; Gari Ruet- 
her, 5716 Maryland avė. ir 
Chester White, juodveidis, 764 
E. 40th Street. White buvo 
sužeistas prie 18-tos ir Canal 
gatvių, kur policija susikibo su 
piktadariais^ -

Policija ir banko sargas pa
žino Karpį iš žaizdų žymių, 
kurios yra ant jo veido.

Karpis buvo dingęs iš Chi
cagos per ilgų laikų, ir fede- 
ralių agentų vaikomas ir se- 
klojamas, trankėsi po visų 
Ameriką. Jis buvo užsukęs ir 
į New Yorkų, kur turėjo skp- 
biai dangintis, kai policija su
sekė Jo pėdsakus. - . -r

Karpis ieškomas už visų ei
lę žmogžudžių, kidnapinimų it 
apiplėšimų: N ' 1 I

Chicagos Lietuviij 
Simfonijos orkest

ras jau pradedą 
sezoną

V -V/'.,1' •, ; .. * <

' _______ _• ' ■ .7,
. ' * M' I

Vienintelis^ Amerikoje;. suor- ( 
ganizavo ir diriguoja K. 
Steponavičius, šį vakar re
peticija. 

«* .. ............. .. K
. i , 1

Mes hetuviaj turime daug, 
chorų. Beveik kiekvienas mie
stelis* kur yra lietuvių koloni-' 
ja, rąndasi ir choras. < Didės- 
niuose randasi net po kelis' 
chorus. Nėra abejonės, kad 
lietuviai mėgsta dainas ir miH 
ziką. . /,■ ■

Bet visoj Amerikųjį yra tik 
vienas lietuvių simfonijos - or
kestras. Tas, kaip ir turėtų 
būti, yra Chicagoje,, lietuvių 
didžiausioj kolonijoj.

Gyvuoja 7 metus
Jau sęptyneri metai kaip 

tas orkestras gyvuoja.
SLA. Seimas Chicagoje, 

1930 metais, kuriame buvo de
legatų iš visos Amerikos, bu*- 
vo nustebintas tos lietuvių or
kestrus. Gerai žinomi muži
kai, X. Strumskis ir P. Bukš- 
naitis sakė: “Jei mes turėtu- 
tume tokį orkestrų Brooklyne, 
mes moketumėm jį įvertinti ir 
lengvai pralenktumėm Chica- > 
gos spėkas“.

Per Pasaulinę Parodų, 1933 
m., orkestrą buvo padidinta 
iki 100 narių. Svečiai iš Lie*- 
tuvos negalėjo suprasti kaip 
yra galima tokį okęstrų suor
ganizuoti ir užlaikyti be jo
kios veldžios paramos; Ji pa- 
silaikė ir pasilaiko vien iš na* 
riij pasišventimo.

P-s Steponavičius šį orkest
rų suorganizavo, jis jį ir diri
guoja. Jis yra kompetentiš-
kas, turi muzikos laipsnį, mo
kina smuikų didžiausioj mu
zikos mokykloj, Chicago j, 
American ConsęĮ^įgęg °f 
Music. . x

šį vakarų įvyksta antra ei
linė šio sezono repeticija. Nat
rių yra arti 50. Daugiausia 
jų jaunimo 16 iki 25 metų, bet 
yra ir senesnių muzikantų, 
kaip Jonas Rakauskas, Ed. 
Grushas, Louis Kibartas ir Jo
nas Petraitis, kurie nuolat 
lanko praktikas ir įvertina or
kestrą.

Orkestro nariai pasižymėjo
Buvusieji nariai orkestro j 

prasilavinę dabar groja žymio
se^ orkerose, kaip Chicago Ci- 
vic Orkestrą, Women’s Sym-

GARSIEJI KALIFORNIJOS KAULIAI
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- Konsulas Kalvaitis,
“Lituanicos lį^įsliridimo gar- 
bes narys, kufisji^ainais bu
dais daug prie skri
dimo t suorganizavimo ir sukėli
mo pinigų lęktųvonupirkimui.

P-aš Kalvaitis buvo ir Da
riaus ir Girėno škridimb komi
teto pirmininkas^ 
' . .....~ 'i
phony ir Kansas djtiy Orkest
rą. " ■ '

Repeticijos įvyksta kas ant
radienį, Gage Parke Salėje-, 
5500 So. Westęrn Avė. Vi
siems lieituviams yra vietos 
šiam orkestre. 4- Ateikite. '

, ■» ......... 1..............................."-——.Į ' ' . ' . s

Moterų Klubas ren
gia pirmus rudens 

šokius
Pelną skiria Oak Park prie- 
■/. gląudos seneliams.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas rengia pirmus rudens 
šokius labdaringiems tikslams 
spalių 19 d. Dėl Prado vieš
butyje, ties 53 ir Hyde Park 
Bulvarų. ; ■; >■

Pelnas skiriamas lietuviams 
seneliams, kurie randasi Oak
Forest namuose^) Jau beveik 
metai prabėgo, kaip mes juos 
vaišinom skaniais;/ pietaįs ir
apdoyanojom dovanėlėmis. 
Jie musų laukiapdr šiais me
tais. Su visuomenės parama 
jiems ir vėl surengsime kara
liškas vaišes. ;

Rengėjos šokių > širdingai 
kviečia visuomenę skaitlingai 
atsilankyti. Atvykę nesigailė
site, pasišoksit, pasilinksmin- 
;sitpi ir tuo pačiu laiku , prisi* 
dėsit; prie prakilnaus ir nau
dingo darbo. > — Komitetas.

M. TARUČIO VARDUVIŲ 
PUOTA

BRIDGEPORTAS. — šešta
dienį varduvių proga, Mike

Taručio užeigoj, 3149 So. Hal- 
sted st., įvyko vaišės, ktir 
skaitlingas būrelis jo draugų 
linksminosi. Vaišės praėjo la
bai „pasekmingai. Mike Taru
tis džiaugiasi pasisekimu ir 
dėkoja savo draugams už atsi
lankymų. —5 Ė. '

Gyvendamas ubagavo, 
, mirė palikdamas 

$4,200 turto
.... .....I.'—

Apskričio ligoninėje mirė 
nuo gatvės paimtas ubagas. 
Bet kai jis mirė ir slaugės per
žiurėjo “ubago” rubps, tai ra
do juose įsititus $4,200 grynais 
pinigais.

Miręs “ubagas” buvo John 
Sweenėy, kurio brolis, buvęs 
policistas gyvena, 6136 South 
Califorma avenue.

Marąuette Parko pikta
dariai atėmė automo

bilį ir pinigus
Charles Holst, 5032 Cullom 

avenue, neteko savo automobi
lio ir viso turto — $12^ pini
gais, kai jį netikėtai užklupo 
du Marųuette Parko plėšikai. 
Suėmę Holstų, piktadariai pri
vertė jį važiuoti nuo-55-tos ir 
Damen gatvių iki 62-tros ir 
Richmond gatvių, ir ten jį iš
metė iš automobilio.

Nuoga iššoko ir 3-čio 
aukšto lango ir už- .

siniušė
Rogers Park ligoninėje vakat 

mirė moteriškė, Minna Morris 
Smith, 30. Užvakar ji iššoko 
iš trečio aukšto lango, namuo
se, 1366 Greenleaf avenue, pc 
girtuokliavimo parės su keliais 
vyrais. Ji buvo nuoga.

Šiandien SLA. 226 kp.
Susirinkimas

SLA. 226-tos kp. susirinki
mas įvyks Šiandien spalių 1 
dienų* 7:30 vai: vakarei 3804 
W. A^mitage’ ave.,s J. Grigai
čio svetainėj? Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime 
aptarti daug svarbių reikalų 
kuopos gerovei ir viso SLA. 
labui.

Ben. Aluzas, užr. rašt.

» Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame lųiškų surašę, malonėkite 
cuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grų- 
žinti S. Valst. paštui.
/Joseph Augumas (iš Massa- 

chusetts),
Aleksandras Ambrozevičius 

(iš Lietuvos).
Mr. Dalkus.
A. Lalorenčius.
Jęnnis Lapinskas.
Jos. Pucieta (iš Lietuvos). 

/ Mary Sabucka (Representa- 
tive Lithuanian Workers).

Mr. Tasuvich.

Buy gloves with what 
it savęs

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

Warren K. Billings ir Thomas Mooney, kurie po 13 mėtį 
kalinimo pirmų sykį susitiko San Fr^ncisco teisme. Abu jie li
ko nuteisti neva už padėjimų bonapos 1916 m. San Frančisco 
parodoje ir nuo to laiko buvo kalinami skirtinguose kalėjimuo
se, kad jię negalėtų pasimatyti. ......

RADIO
Peoples Krautuvės ren
giasi šauniai palinks
minti savo klausytojus.

Kaip visiems žinoma, šian
dien 7-tų valandų vakare, per 
stotį WGES.,’_ pastangomis Pe
oples rakandų krautuvių, įvy
ksta reguliaris antradienio ra- 
dio programas.

Jo išpildyme dalyvaus ga
busis “Granadierių Kvarte
tas”, duetas, ir kiti. Kalbės Dr. 
J. J. Kavarskas, M. D., ir daly
vaus juokdaris “čalis Kepu
rė”. Bus ir gražios muzikos, į- 
domių žinių ir svarbių prane
šimų. Todėl, kas norite tikrai 
smagiai praleisti antradienio 
vakarų, nepamirškite pasi
klausyti šio programo.

—Rep. XXX.

PRANEŠIMAI
PILIETYBĖS PAMOKOS

Prasidės Ketverge, Spalio 
(October) 8-čia 1935 m., 7:30 

valanda vakare.
Kreipkitės prie

JOSEPH J. GRISH
4631 South Ashland Avenue /

Telefonas: Boulevard 280,0 /

Apie 3000 lietuvių
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Taiųsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
1739 So. Halsted St.

REIKIA salesmeno kuris turi pa
žinčių su tavernomis. Mokam gera 
komišina. 300 žinomu gėrimu parda
vinėti. Roxy Liouor Co., 810 W. 
Madison.

Ofisas atidaras
Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
diena, o sekmadieniais iki 1 pp. 

Kreipkitės:

(“Naujienų” name 2->ros lubos) Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Chicagos Lietuvių Moterų Dr-jos 
Apšvietos susirinkimas jvyks antra
dieny! spalio 1- a. Sandaros svetinė
je. 814 W. 33 St., 8 vai. vak.'

Visos narės esate prašomos laiku 
atsilankyti. ’ ’ Sekr.

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

REIKALINGA patyrusi moteris 
arba augusi mergina prie namų dar
bo — Kambarys ir valgis prie vie
tos. Užmokestis pagal sutarties. 
Dr. J. Kelia, 6744 S. Artesian Avė.

Cicero, III. — 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.

Association of Lithuanian Proper- 
ty Owners of Bridgeport, laikys mė
nesini susirinkimą trečiadieni spalių 
2 dieną, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuviu Auditorium. 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai namų savininkai

REIKIA patyrusios moteries arba 
merginos prie namų darbo. Gyveni
mas vietoje. Mrs. Reifman, 1457 S. 
Springfield Avė.. 2 floor.

REIKALINGA moterų ir merginų 
imti darbą i savo namus — Rašykite 
i Naujienas. Box 332.

malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbiu reikalu kuriuos bū
tinai turim aptarti.

S. Kunevičia, rašt.

REIKIA jaunos patyrusios mergi
nos prie namu darbo. Maža šei
myna. gera alga. 931 Winona Avė.

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

REIKIA merginos prie namu dar
bo. Duodam atskirą kambari su 
vana. $5.00 i savaite. Yra 1 kū
dikis. Nachbar. 1418 Jonųuil Terrace 
Briargate 8660.

REIKALINGA moteris prie namų

Kalendoriai
1936 m.

darbo — Kuri galėtų virti valgi — 
Valgis ir guolis ant vietos. Tel. 
Willow Springs 62.

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 ŠI SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.

PAIEŠKAU darbą už janitorių. 
turiu ilgu metų patyrimą prie oil 
arba apšildimo — Suprantu visą 
darbą. Turiu gerus paliudijimus. 
A. C. 3213 Lime St.

PAIEšKAU bile kokio darbo prie 
skrap yardžio, anglių IŠvažiojimo ar 
bile kokio kito, kad ir ant farmos, 
esu 40 metų amžiaus. Praneškite 
J. Stonis, Tel. Victory 5849.

Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiems metams, malo
nėkite atsilankyti į 
‘Naujienas* pamaty
ti musų pavyzdžius 
ir kainas.
‘Naujienų’ ofisas at
daras kasdien iki 8 
vai. kas vakaras.
1739 S. Halsted St 

! Tel Canat8500
J ' 1

CLASSIFIEDADS
Automobiles

NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Įst. 15 metu. 
Overhaulinsf, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai. apskaitliavimas. tovving dy
kai.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rėndannihkais. 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 virė 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Suv.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movir.g'

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURĘS

1900 S. State St. CALumt 5269.

Musical Instruments

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

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

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

TAVERN pusiau veltui, ant dide
lės karu lainės, ant kampo, tarp ša
pų, su laisniu ir staku $650.00.

6556 So. State St

Business Chances
^ųijąyiniĮii Bizniai

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

1752 W. 47 St.

Real Estate For Sale
PurdnHmui

PARDAVIMUI 10 akrų žemės, 6 
kambarių stuba, bamės, vištininkas, 
70 mylių nuo Chicagos. Juodžemis 
Rašykit anglų kalboj. - R. 3 Bos 
244 Ųa Porte, Indį , >- -i' • ■»:




