
f The First and Greatest Lithuanian Daily in America"

f NAUJIENOS
The Lithuahian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
A——------------------------------------------------ -------------------------------------- . . . * -d

NAUJIENOS 
The Uithuanian Daily News 

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, I1L, 
under the Act of March 8» 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THk Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739. South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

vol. xxm Kaina 3c

Perskrido Atlantika;
Nusileido Valijoj

Richman ir Merrill pritruko gasolino ir ne
pasiekė Londono. Bet nustatė naują grei
tumo transatlantiniam skridimui rekordą

LLWYNCELYN, Carmarthen- 
shire, Pietinėj Valijoj, rūgs. 3. 
—Amerikos naktinių kliubų dai
nininkas ir aktorius Harry Rich
man ir lakūnas Diek Merrill 
kurie vakar išskrido iš New 
Yorko į Londoną, šiandie, pri
trukę gasolino, nusileido Pieti
nės Valijos (Wales) ganyklose, 
175 mylių atstume nuo Lon
dono airporto.

Nors jiems ir nepasisekė pa
siekti tikslo, bet visgi jie nu
statė naują transatlantinio skri
dimo greitumo rekordą, atskris
dami iš New Yorko į Valiją į 
mažiau kaip 18 valandų.

Jų lėktuvas Lady Peace iš
liko nesudaužytas nusileidžiant 
pievoj ir kai tik jiems bus pri
statyta gasolino, jie tęs kelione 
oru į Londoną.

Jie skrido brangiu ir gerai į- 
rengtu 1,000 arklių jėgos Vul- 
tee lėktuvu.

Kelionė buvusi gera. Tai 
baigiant skristi per Atlantiką 
jie patekę į lietų, kuris suga
dino jų radio kompasą. Tada 
jie pradėjo klaidžioti ir klafdžio- 

.ję iki pritruko gasolino. Tada 
Jr turėjo leistis ganyklose; tarp 
joje besiganančių karvių. Visą 
laiką jie skridę 11,000 pėdų au 
gštumoj. Perskrido jie viso 
apie 3,300 mylių.

Skrendant per vandenyną

Tyrinėjimai iškėlė 
aikštėn 86 juoduo

sius legionierius
DETROIT, Mich., rūgs. 2.— 

Pontiac vieno žmogaus grand 
jury, kuris tykinėjo Juodojo 
Legiono veikimą, iškėlė aikštėn 
86 juoduosius legionierius. Pa
sirodė, kad tarp juodųjų legio
nierių yra daug miestų, kaun- 
tės ir valstijos valdininkų.

Gubernatorius Fitzgerald pa 
skelbė ,kad jis rekomendifosiąš 
pašalinti iš vietos visus valsti
jos darbininkus, kurie turėjo 
ryšių šu juodaisiais legionie
riais.

Tarp j dedu jų legionierių yra 
valstijos atstovas Long, proku
roras Pence, Pontiac iždininkas 
Johnston, policijos viršininkas 
McMillan ir daug kitų kauntės 
ir miesto darbininkų.

LONDONAS, rūgs. 3 —Angi 
Ii jos karaliui Edvardui VIII te
ko išsimaudyti Viduržemio ju
roj, kur jis vasaroja, kai jo 
paties jachtos pravažiuojanti 
motorinė valtis sukėlė smarkias 
bangas ir apvertė jo mažą luo
telį, kuriuo jis irkląvosi.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus; maža permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 71°.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 
7:21.

kartą jų lėktuvas staigiai krito 
žemyn ir išmėtė juos iš sėdy
nių. Jie labai išsigandę, nes 
tikrai manę žusią, bet vistiek 
suspėjo lėktuvą išlyginti.

Airiją jie pasiekę už 15 vai. 
40 min. po pasikėlimo iš Floyc’ 
Bennėtt lauko New Yorke. 
Skrisdami per vandenyną jie 
matę per debesis kelis laivus 
Bet patekus į lietų staigiai pa
liovė veikti jų radio. Radio nu
truko jiems besikalbant su New 
Yorku. Netekę radio kompaso 
jie pradėjo klaidžioti, nesusr 
vokdami kur jie yra. Taip be
klaidžiojant ir išsibaigė jų ga 
solinas.

. Jie ruošėsi netik nuskristi į 
Londoną, bet ir parskristi atgal 
į New Yorką. Bet dabar ir pa
tys nežino ką darysią. Skridi
mas atgal į New Yorką priklau
sysiąs išimtinai nito oro.

Lėktuvas priklauso turtin
gam aktoriui Richmanui, kuris 
yra kartu aviacijos entuziastas. 
Jis turi ir kitą lėktuvą, kuriuo 
pats skraido, šis gi brangus 
lėktuvas, Lady Peace, buvo,spe 
cialiai įrengtas šiai kelionei. La
kūnas Merrill skrido tik kaipo 
Richman samdinys.

Gavę gasolino jie skris į 
Bristol, kur pasiims dar daugiai: 
gasolino ir tada baigs kelionę 
į Londoną.

10 angliakasių žuvo 
dujų eksplozijoj 

kasykloj
LOGAN, W. Va., nigs. 3. — 

Mackbeth kasykloj dviejų my
lių atstume nuo šaftos, ištiko 
dujų eksplozija, kuri vietoj už 
mušė du angliakasius, o kitus 
8 angliakasius užvertė akmeni
mis ir uždarė kasykloj.

Tuoj po eksplozijos v’sa ka
sykla prisipildė nuodingomis du
jomis. Tečiaus gelbėtojai vis
tiek įėjo į kasyklą ir pradėjo 
kastis urve, kur ištiko eksplo
zija. Pirmiausia atkasta du 
vietoj užmuštus ahgliakasius, o 
vėliau užtikti lavonai dar e ke 
tūrių nutroškusių nuo dujų 
angliakasių. Neužilgo tikimąsi 
pasiekti ir likusius keturius an
gliakasius, bet nemanoma ras
ti nors vieną jų gyvą.

Norvegija atmetė 
Rusijos reikalavimą 

pašalinti Trockį
OSLO, rūgs. 3. — Norvegija 

šiandie pranešė Rusijos amba 
sadoriui, kad ji atmeta Rusijos 
reikalavimą pašalinti Leoną 
Trockį, nes ji yra įsitikinusi, 
kad Trockis negalėjo prisidėti 
prie sąmokslo nužudyti Sergei 
Kirov, kaip buvo kaltinama se
nųjų bolševikų byloj Maskvoj.

Trockis yra internuotas ii 
bus laikomas Norvegijoje pi 
aštria policijos priežiūra,

MINERSVILLE, Utah, rūgs. 
3.—Debesio pratrukimas paga
dino vandenies tiekimo ii elekt
ros dirbtuves ir laikinai visai 
izoliavo šį miestelį.
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“Lady Peace” lėktuvas, kuriuo Diek Merrill ir Harry Richman iš New Yorko nuskrido į Valiją.
Valiją jie pasiekė vakar. >

Nauji Rusijos ir Ja
ponijos kivirčiai

MASKVA, rūgs. 3. — Tarp 
Rusijos ir Japonijos iškilo nau
ji kivirčiai, šį kartą dėl kon
sulų. Rusija kaltina, kad Japo
nijos kontroliuojama Manchu- 
kuo valstybė stengiasi išvaryti 
iš savo teritorijos Rusijos kon
sulus.

tusi jos laikraščiai taipjau sa
ko, kad Rusijos laivas Tersk, 
kuris liko sulaikytas Japanijos 
kontroliuojamos salos Formosa 
nu‘o rųgp. 16 d’.-, jau nebeturį 
nė maisto-, nė vandens.

Lewis atsisako nusi
leisti Am. Darbo

Federacijai
'f- " Ijį.

NEW YORK, rūgs. 3, —In
dustrinių unijų vadas John L. 
Lewis, sugryžęs iš trumpo ap
silankymo Europoj pareiškė, kad 
nebus jokio nusileidime Darbo 
Federacijai.

Į prezidento Green ultimatu
mą, kad iki rūgs. 5 d. industri
nės unijos turi pasitraukti iš 
savo kofniteto, arba bus pašalin 
tos iš Darbo Federacijos, Lewis 
atsakė:

“Musų nusistatymas pasilieka 
tokis pat, kokis visuomet buvo”.

Ispanijoj užmuštas 
italas; siųs daugiau 

laivų
RYMAS, rūgs. 3. — Presos 

ministerija paskelbė, kad ita
las darbininkas liko užmuštas 
Barcelonoj. Delei to Italija gal 
būt pasiųs dar daugiau karo 
laivų į Ispanijos vandenis.

Užmuštasis darbininkas esąs 
Umberto Fazzalenda, tėvas 7 
vaikų. , Pasak ministerijos, jis 
likęs užmuštas dėlto, kad joną 
muose rasta daug religinių sto- 
vylų. į

(Ispanijos valdžia sako, kad 
daug Ispanijos kunigų ir šiaip 
pliečių bando slapta išvežti j 
užsienį bažnytinius dailės tur
tus).

2 vai. 45 min. iš Chi- 
cagos į New Yorką

'J ' ‘ė ■_ . . * -'-''."i“..i;' 1

NEW YQRK, rūgs. 3— La
kūnas Ben O. Howard ir jo 
žmona< JVUxine vakar atskrido 
iš Ghičagos į New Yorką, į 2 
vai; 45 min., tuo nustatydami 
naują ' greitumo rekordą. Jje 
dalyvaus ir Bendix trofejos 
lenktynėse iš New Yorko į Los 
Angeles ateinantį penktadienį.

SMARKUS MUŠIS 
SIAUČIA IRUN 

GATVĖSE
Lojalistai kovoja visu atkaklu

mu, nors jau visai baigiasi jų 
amunicija. į Gyventojai bėga 
į Franci ją. Į / 

į I.
BEHOBIE,1 Franci joj, ' rūgs. 

3.—Nors ir apsiaifsti ir nors jų 
amunicija visai baigiasi, Irun 
lojalistai visus atkaklumu kovo
ja su sukilėliais, kurie jau įsi
veržė į patį miestą. Mūšiai da 
bar eina miesto gatvėse, lojalis- 
tams skubiai pasistačius gatvėse 
barikadas. j
^ Civiliai- gyventojai ir dalis 
bailesnių lėjalistų pabėgo j 
Franciją, bet kiti laikosi iki 
bus paleistas paskutinis šūvis.

Sukilėliai bando uždaryti in- 
tęrnacionalį tiltą, kad lojalistai 
negalėtų pabėgti į Franci j ą, ar 
gauti iš ten ginklų.

Apskaitomą, kad dabar 10,- 
000 lojalistų ttfri tik apie 70.- 
000 šovinių,„taigi tik < po 7 šovi
nius ant kiekvieno kareivio.

Pasak sukilėlių, lojalistai no 
retų pasiduoti, bet juos sulai
ką anarchistai, kurie pasigrobė 
vadovybę ir verčią tęsti kovą. 
Bet ir be jokios prievartos lo
jalistai žino, kad jei ir pasi
duotų, tai vistiek sukilėlių bus 
išžudyti.
■ Prasidėjus puolimui, lojalistai 
Irune turėjo 12,000 kareivių, o 
sukilėliai turėjo tik 3,000 ka
reivių. Bet kuomet sukilėlia.’ 
yra gerai išlavinti, užgrūdinti 
ir gerai apginkluoti kareiviai, 
tai lojalistai yra savanoriai, ne
išlavinti ir menkai ginkluoti, 
todėl jiems ir sunku atsiiaikyt: 
kad ir prieš mažesnes sukilėlių 
jėgas.

Sukilėliai sutraukė savo ge
riausius kareivius, nes nori 
laimėti greitą pergalę ir tada 
žygiuoti ant Paesajes ir pas
kiau ant San Sebastian.

Ispanijos valdžios 
laivynui trūksta 

šovinių
GIBRALTARAS, rūgs. 3. — 

Ispanijos valdžios karu lavai 
kurie veikia Malagos įlankoj, 
jau pradeda trukti šovinių. 
Laivai yra statyti Anglijoje ir 
iš ten gaudavo amuniciją, bet 
prasidėjus civiliam karui Ang
lija amunicijos siuntimą sulai 
kė.

Pasireiškus amunicijos tru
kumui laivai negali veikti ir ne 
begali bombarduoti sukilėlių 
laikomų miestų. Sukilėliai gi 
gauna užtektinai ginklų ir amu
nicijos iš fašistinių valstybių.

Sukilėliai nužudė 
prezidento giminaitį

BARCELONA, rūgs. 3. —Gre 
gorio Azana, Ispanijos preziden
to Manuel Azana artimas gimi
naitis, liko sukilėlių sušaudy
tas Cordoboj. Sušaudyti jį Į- 
sakė sukilėlių komanduoto jas 
pulk. Cascajo.

Prezidento Roosevel- 
to ir gub. Landon 

konferencija
DĖS MOIlįlES, la., rūgs. 3.— 

šiančĮie prezidentas Rooseveltas 
susitiko su. republikonų kandi
datu į prezidentus Alf M. ’Lan 
don. Bet susitiko ne kaip su’ 
republikonų' kandidatu, o kaip 
su nukentėjusios nuo sausros 
Kansas valstijos gubeųrato- 
rium.

Susitiko jiedu Iowa guberna
toriaus rūmuose šešių nukentė 
jusiu niro sausros valstijų gu
bernatorių konferencijoj, kurioj 
dalyvavo ir tų valstijų sena
toriai.

Papietavęs pas Iowa guberna
torių, prezidentas atlaikė pasi
tarimą su kiekvienu guberna
torių atsikrai, toje tvarkoje, ko 
kioje ta valstija prisidėjo prie 
Jungt. Valstijų. Paskui buvo 
atlaikyta bendra konferencija.

Landon atvyko su keliais 
sausros ekspertais, bet jie kon
ferencijoj jokios rolės nevaidi
no.

Konferencijoj dalyvavo Iowa, 
Minnesota, Kansas, Nebraska, 
Oklahoma ir Missouri valstijų 
gubernatoriai. Buvo svarsto
mas vien tik šelpimas nukentė 
jusiu nu‘o \ sausros tų valstijų 
ūkininkų.;;

Po bendros konferencijos bu
vo paruošta' dalyviams vakarie
nė prezidento traukinyje.

• t1’ ■ ;

Sukilėliai veržiasi 
linkui Toledo

SEVILLE, rūgs. 3. — Suki
lėliai skelbia, kad jie esą ti> 
tfž 15 mylių nuo Toledo į piet
vakarius nuo Madrido.

Sukilėliams paėmus Tolede 
Madridas atsidurtų didžiausia
me pavojuje, nes hebeliktų jo
kios apsaugos. /

• ■ ‘ ■ ■ . • ■

PORTLAND, Ore., rūgs. 3.— 
Mitchell Cloninger išvyko žu
vauti, bet vieton žuvų parsine
šė 12 laukinių žąsų. Mat be- 
plaukiojant ežeru ištiko ‘ lietus 
su perkūnija ir žaibui trenkus 
jis pamatė krintančius į ežerą 
daiktus. Nuvykęs į tą vietą, 
jis rado vandeny 12 žaibo už
muštų žąsų. ?

Lietuvos Naujienos
SKAIČIAI PATYS Už SAVE 

KALBA
Apie tai, kad Vilniuje kasmet 

smunka gyvenamasis lygis — 
daug jau buvo nurodyta faktą. 
Vilniaus laikraščių pranešimu, 
miesto statistika tą smukimą 
labai ryškiai atvaizduoja. Šta^ 
keletas skaitlinių, kurioms ko
mentarai nebus reikalingi. 1929 
metais Vilniaus geležinkelių sto- 
tyj buvo prikrauta įvairių pre
kių 16,000 vagonų, o 1934 me 
tais tik 4,200. Įvairių prekių j 
Vilnių buvo atvežta 1929 me
tais ’36,000 vagonų, gi 1934 me
tais—18,000. 1929 metais tele
fonu Vilniuje buvo naudotasi 
apie 30 mil, kartų, gi 1934 m. 
apie 11 milijonų. 1929 m. ph 
prastų laiškų iš Vilniaus buvo 
išsiųsta 40 mil., gi 1934 m.-— 
15 mil. Apdraustų laiškų 1929 
m. buvo išsiųsta 990 tūkstan
čių, o 1934 m.— 490 tukst. Te
legramų 1929 m. buvo išsiųsta 
130 tukst., gi 1934 m.—81 tiiki.

Ispanija nepripažys- 
ta bombardavusi
Amerikos laivą

WASHINGTON, rūgs. 3. — 
Ispanijos valdžia užtikrino 
Ameriką, kad ne vienas jos lėk
tuvų nėra bombardavęs Ame
rikos karo laivą Kanę Ispani
jos pakraščiuose. Bet ji Vts- 
fiek, prisižadėjo Ištirti visą da 
lyką. , ' '

Betgi sukilėliai per savo ra
dio pasigyrė, kad jie bombar 
davę valdžios laivą ir kelis sy
kius jam pataikę. Jų nurodyta 
laivo pozicija pilnai atitinka 
laivo Kane pozicijai. Tik neati
tinka jų pasigyrimas: jie nė 
kartą laivui nepataikė.

16 amerikiečių aplei
do Madridą po pas

kutinio įspėjimo
MADRIDAS, rūgs. 3. — 16 

Amerikos piliečių išvyKo iš 
Madrido į Valenciją po paskuti
nio valstybės departamento į- 
spėjimo amerikiečiams apleisti 
sostinę. Juos paims Amerikos 
kruizeris Quincy.

Jau 226 amerikiečiai apleido 
Ispaniją. Bet Madrido amba
sadoj vis dar pasiliko 36 ame 
rikiečiai ir 118 amerikiečių pa 
siliko pačiame Madride, matyt, 
nusisprendę ten pasilikti ne
žiūrint sukilėlių bombardavimų 
sostinės iš oro ir nežiūrint pa 
vojaus tiesioginio sukilėlių už 
puolimo sostinės.

6 žuvo lėktuve
SEWARD, Alaskoj, rūgs. 3. 

—Lakūnas Horning pranešė, 
kad jis suradęs sudaužytą Steve 
Mills lėktuvą, kuris prapuolė 
pereitą sekmadienį. Lėktuve* 
rasti šeši lavonai.

Gandhi vėl serga
WARDHA, Indijoj, nigs. 3. 

—Indijos nacionalistų ir “nelie
čiamųjų” vadas Mahatma Gand
hi liko išvežtas ligoninėn. Jis 
susirgo geltonojo drugio karšt
lige.

JERUZLIMAS, rūgs. 3. —Du 
Anglijos lakūnai užsimušė su
sidaužius jų lėktuvui kalnuose 
susirėmime su arabais.

No. 210

Uždaromi šv. Kazi
miero draugijos 
skyriai Vilniuje

VILNIUS.—Tuo tarpu dar ne
pavyko galutinai patvirtinti ži
nios, kurią paleido vokiečių te
legramų agentūra apie Vilniaus 
Lietuvių šv. Kazimiero daugijos 
uždarymą. Tačiau yra gauta 
žinių apie tos draugijos sky
rių tolimesnį uždarinėjimą 
štai, Švenčionių^ Storasta sulai
kė veikimą: Stugliuose, Kasčiū
nuose—Švenčionių valsč.. Dū
dose, Pajurgiškėje, Zuikiuose— 
Daugėliškio valsč., Kretonyse— 
Kaltinėnų valsčiuje. Be to, už
darė anksčiau sulaikytuosius tos 
draugijos skyrius Antanuose— 
Adutiškio valsč., Didžiuose Ku 
kučiuose-^Tverečiaus valsč.

Aukščiau minėtųjų draugijos 
skyrių sulaikymo motyvavimą, 
kaip rašo Viln. Rytojus, lenkų 
administracija duoda tokį : 
“Skyriaus veikimas gręsia sau
gumui ir viešąjam ramumui. 
Susekta, kad skyriaus valdyba 
lietuvių gyventojų tarpe varo 
akciją sukelti tarp lietuvių ir 
lenkų gyventojų ginčus, nesu
sipratimus, kenkia kaimyniškam 
sugyvenimui, švietimo, visuo
menės darbui ir t.t. Gyventojų 
tarpe keliamas neramumas 
skleidžiant gandus, kad šis kraš
tas busiąs prijungtas prie Lie
tuvos ir .t; t.”< ų

Ir ko tik dar neišgalvoja...

KOSCIALKOVSKIS VIL NIUJE
Neseniai buvęs lenkų prem

jeras, o dabar visuomenės glo 
bos ministeris Koscialkovskis 
šiomis dienomis lankėsi Vilniuje 
ir jo provincijoje, susipažinda
mas su socialia globa ir esamo 
mis visuomenės auklėjimo įstai
gomis. Min. Koscialkovskio pre
mjera vimo metai Vilniaus kraš
to lietuviams buvo vieni iš liūd
niausių. nes jo įsakymu buv • 
pradėtas smaugti lietuvių kui 
turinis gyvenimas ir lietuviškų 
draugijų uždarinėjimas, kuris 
ir dabar dar nesiliauja.

Reikia pažymėti, kad Kos
cialkovskis iki savo premjera 
vimo laikų buvo Varšuvos len
kų lietuvių susiartinimu drau 
gijos narys.

PAKLIUVO IR DVARININKAI
Lenkų laikraščiuose yra pa 

skelbtos varžytinės 107 dvarų 
už nesumokėtus valstybei mo
kesčius ir negrąžinama pasko
las. Dvarų įsiskolinimas siekia 
apie 14 milijonų zlotų. Dvara: 
yra didžiausių lenkų magnatų. 
Jų varžytinės truks nuo rugsė
jo 4 d. iki gruodžio 16 d.

Dubinsky traukiasi 
iš Am. Darbo 
Federacijos

WASHINGTON, rūgs. 3. - 
Prezidentas Wm. Green paskel
bė, kad David Dubinsky, prezi
dentas Internacional Ladies’ 
Garment Workers Union, pada
vė rezignaciją iš Amerikos 
Darbo Federacijos pildomosios 
tarybos.

Jis buvo vienintelis Federaci
jos tarybos narys, kuris balsa
vo prieš suspendavimą industri
nių unijų. Bet tarp suspenduo
tų dešimties unijų yra ir jo pa
ties unija.
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1S PLIENO hARftINiNKU OIUlANIZAVIMO 
VEIKLOS

šnipavimo iu stręikjaužiavi- 
mo dgfehtulrų viršininkai 
traukiami atsakomybėn 
Iš Washing>ton, D. C., prane

šama, kad senatoriaus La Fol- 
lette komitetas tyrinėjo šnipa- 
vimo ir streiRląužiavimo agen
tūrų veikimą Pittsburghe. Bū
tent, Railway Auditr & Inspec- 
tion Co., kelias privatiškų šni
pų agentūras ir, Federal Labo
ratories Ine., kur yra išdirba
mi ašarinės bombos ir kitokiu 
ginklai.

šnipąvimo agentūros ir amu
nicijos gamintojai yra pasižy
mėję ne tik streikų, laužymu, 
bet ir darbininkų riaušių provo
kavimu, iš ko turi gero pelno 
ne tik samdomi šnipai, bet ir 
ašarinių bombų gamintojai.

Sehato komisiją bUvo įsakius 
Railvvay Audit & Ihšpection Gte. 
(y Viršininkams atvykti į Wa- 
shingtoną kamantinėjimams. 
Šie Pujausdamiį kad gali būti 
išvilkta viešumon daug tokių 
dalykų, kurie ihkrlminūos nė 
tik jų kompanijas, bet ir plie
no trustą (nes jis naudojasi 
šnipų ir streiklaužiavimo agen
tūrų patarnavimu), atsisakė 
Vykti j Washingtoną ir pasiduo
ti Sėnato komisijos tardymui.

Senato komisija įsakė valsty- 
gynėjui traukti atsakomy- 
tuos kompanijų viršininkus 
Senato paniekinimo.

— S. Rakanas.

bes 
bėn
dėl

REPORTERIO 
NUOTYKIAI

I ■■■nu imu......

Koftiirtiiičito>s unijos sUtb 
feikaKvimus

Rugpiučip 25 d. kompaničnų 
unijų atstovai, kurie reprfezėn- 
tuoja Carnegie-IUinois plieno 
korporacijos dirbtuvių darbinin
kus Pittsburgho iV* Chicagos 
distriktuose, pastatė bendrą 6 
punktų kompanijai reikalavimą, 
Carnegie-IUinois plieno korpora
cijos prezidentui Benjamin F. 
Fairless jie parašė laišką išdė- 
s»tydarini savo reikalavimus ir 
siūlydami rugsėjo. 9 d. konfe
rencijai tarpė kompanijos ir 
kompaničnų unijų atstovų;

Kompaničnų unijų pagrindi
niai reikalavimai yra šie: ną- 
ciopalės uždarbių sutarties Vi
siems Carnegie-IUinois plieno 
korporacijos darbininkams, na- 
cionalid skalės komiteto, ir kad 
tas komitetas butų laisvas ir 
nepriklausomas nuo kompahi-: 
jos. Siūloma to komiteto prie
žiūrą pavesti Plieno darbininkų 
organizavimo komitetui.

Be to, yra statomi šie reika
lavimai :

1. Visur 40 valandų darbo sa
vaitės įvedimo.

2. Uždarbių pakėlimo 25 nuo
šimčiais.

3. Mokamų atostogų visiems 
darbininkams.

4. Savaitinio algų išmokėji
mo.

5. Įvedimo “seniority rights” 
(išdirbto laiko privilegijos) vi
siems darbininkams.

6. Dideshio susirūpinimo dar
bininkų saugumu ir sveikata.

Po šio laiško pasirašo 
dirbtuvių kompaničnų unijų 
stovai:

George A. Patterson iš South 
' Chicago, III.,

Elmer J. Maloy, Duųuesne, 
Pa.,

Edward Ennis, Gary, ind.,
Joseph Gilbert, South Chicą- 

go, III.,
John J. Kane, Duųuesne, Pa*,,
Michael Ostrowski, Gary, 

Ind.,
Charles Jankus, South Chica

go, Ilk,
Thomas Moore, 

Pa.,
Louis Smolinski, 

Pa.,
William Bagalyi, 

Pa.

Senato komisija tyrinėją 
plieno kompanijų politinį;

veikim^
P1TTSBURGH, Pa. — Rug- 

piučio 31 d. aitvyko i Pittsbur- 
ghą Senato komisija tyrinėti 
rinkimų kampanijos pajamds ir 
išlaidas. Komisijai vadovauja 
Louis R. Glavis, garsaus “Teą- 
pot Dome“ skandalo atidengė- 
jas. Komisija vyriausia tyrinės 
plieno kompanijų “politinį“ vei
kimą.

Mat, buvo paduotas skundas 
į Washingtohą, kad Jontes^ & 
Laughlin plieno korporacijos 
(Alkiuippa, Pa.) ir Carnegife 
Illinois plieno korporacijos 
(Člairton; Pa.) bosai per prie
vartą Verčia registriiotis repub- 
likonais ir vartoja bjauriausią 
agitaciją dirbtuvėse. Esą, jiė 
visokiais grūmojimais varą už 
republikottų partiją ir Laridoną. 
Jei 'tik pasirodys, kad skun
dams yra pagrindo, Į Bitlsbur- 
ghą atvyks visa Senato kirtu
si j a ir darys viešą tyrinėjimą.

TUO budu bus bandoma už
kirsti kelią tiems plieno kara
lių bosams, kurie politiškai te- 
rorižuoja darbininkus.

Tas Senato komisijos žygis 
baisiai nepatinka republikonų 
partijos bosams FitJsburghė.

Kas iŠ to viso išeis* tai neto
lima ateitis parodys*

Ramina save

pa-

McDonald,

Homestead,

Homesteąd*

Jau kelintų kartą tenka 
stebėti, kaip kunigų ‘‘Draugo 
Pittsburgho skyriaus Vedėjas 
Kerėpla ramina save, kad: 
“Pittsburgho lietuviai katalikai 
seka tikrus veikėjus“, kad' “ka
talikai yra nuveikę didelius kul
tūrinius ir tautiškus darbus“.

žinoma, niekas nepavydi, kad 
“Pittsburgho lietuviai katalikai 
seka tikrus veikėjus“ ir yra nu-, 
veikų kulturi'škus bei tautiškus 
didelius darbus, kuriais bandb 
pasigirti p. Kerėpla. \

Kaip pats p. kerėpla pasisa
ko, tai tie “didieji“ Pittsbur
gho katalikų darbai susideda iš 
paminėjimo tautišku švtehČių ir 
parėmimo Vilniaūs Vadavimo 
Sąjungos atstovo p’ Uždavinio 
misijos. Bet jei jau reiktų ma
tuoti Pittsburgho katalikų nu
veiktus kultuHniUŠ darbus pa
gal Dždavihip misijos rėmimą, 
lai geriau butų, kad tasai dva
siškas rašytojas Kerėpla nė ne
sigirtų.

Savo laiku buvo rašyta tame 
pat “Draugo“ Pittsburgho šky-

mo Katalikų Federacijos apskri
čio surengtose prakalbose, ku
riose kalbėjo Vilniaus Vadavi
mo Sąjungos atstovas p. Užda
vinys, buvo surinktą Vilniui va
duoti tik $12. Kiti kątąiikį HA? 
renginiai pačiam tikąlĮii; 
dar prą$'čiaii Nusisekė, — gAUr 
singešhės. publikos niekur ne
galėjo sutraukti.

Jei ne biznierių pagalba* tai 
Federacijos šukelių atikų var
giai butų užtekę aht tikiėto įk 
Uždaviniui huvažiuoti į Uhitą- 
go- •

Reikia pasakyti, kad. “nieko 
nereiškiahįys ciėiijkai ir laišVa- 
maniąi? turėjo gėreshj pasise
kimą su Dr. šlįttpo misija ^itlš- 
burgną negu katalikai; šti, Už
davinių,

Visai nenorėdamas' lenkty- 
niuotis S it; p. Kerėpla 
mais aDie nuveiktus darbūs, Vis 
dėlto turiu pasakyki, kad Dh. 
J: šliupas Pittsburghe buvo, tik, 
porą dienų ir jokių aukų ne
rinkdamas vien tik “Laisvosios 
Minties“ prenumeratų gavo 
daugiau kaift $50.

Savęs raminimas gal! bųt yra 
gehas daiktas tiems*, kurie nori 
užmiršti savo vargus bei šiek 
tiek pailsėti arba užmigti. To
dėl Rėportei*iš visai nepavydi 
U. KėVėplai tų gražiųjų svajo
nių apiė katalikišką galybę 
Pittsburghe. '

Sunku ir susigaudyti
Skaitant “Laisvėje“ ir “Vil

nyje“ apie pašrh'erkimą ir; su
šaudymą. Sovietų., Rusijoj 1(5 
•‘tfoėkištų“ šūsidaro jspU'dis, 
kad jie buvo nuteisti ir sušau
dyti už tai, kad planavo nužu
dyti Staliną ir kitus aukštus 
ir “šviesius“ sovietų vadus.

Kitokios reikšmės * kai$ ir ne- 
butų. J'hiu '

Tačiau skaitant toje pat “Lai
svėje“ išspausdintus vertimus 
iš Sovietų Rūsijųs laikraščio 
“Izvestija“ sužinai, kad Sovie
tų valdžioje jau per eilę me.tų, 
buvo varžytinės tarpe Stalino iš 
Vienos pusės ir ZinovjeVo Su 
Kamėnevu iš kitos, pusės už va
dovystę Sovietų valdžioje*

Teųai yra rašoma kaip Ži
no vjevo straipsniai hėbuVo 
spausdinami sovietų laikraš
čiuose, kad jis neturėtų progos 
pasigarsinti; ir įgyti įtakos dar
bininkuose. Vadinasi; Sovietų? 
Rusijos laikraščiuose straips
niai de'dathi tais sUmetimaiš, 
kad kas nors galėtų.’ “pasigar
sinti“.

UasiŠkaįčills iš yėrštų raštų 
iŠ laikraščio “Iz vesti j a“ šūsid4- 
Fo įspūdis, kad sūšaūdyma's 
“trockistų“ buvo įvykdytas tani, 
kad būtų galima atsikratyti 
opUžicijos. '

— Rejpdrtėris.

atveju įMtiiikiį rėiilįėjSii vieni 
kitiems nebandė pakenkti.

" baltas, ptas
nemažai pakenkė abiem pikni
kam.

: NdWi Šidės lighįyių 
jk btivū, ąu^ngųs savo pikniką 
FrAplih; Urovę No^h Šidėš dą- 
fy, o ftitkbųtgfo lietuvių, drau
gijų bendras komi^las Lietu
vių Kambario naudai pikniką 
rengė LietuWų Ukid darže.

Jei bUtų buvęs palankus oras, 
tai LiOtuViU; KaUlbArio piknikas 
butų būV^ tikimi šėkhiihgąš. 
Juo igbiAUi kaU dn hėpąlankiam 
orui ūšąM PUbliW viš dėlto 
labai dgug ątfciiahkė.

Įteko sutikti šviečiu bei viėš- 
hių iš Yoiingątowh* Ohio. Būt 
tenti dąihbtihkęs ’ ftbž^ 
koševičiutą* jos; ėė^tję it mb- 
ėiutę; dos buvo siįeciaiiaii atvy
kusios f Lietuvių kambario pik
niką. Buvo svečių bei viešnių 
ir iš Cleveląhdo bei. Detroito. 
Tačiau jų pavardės neteko su
žinoti.

IVdt) p&t šiaihe piknike daly
vavo i svečias; i§: Lietuvos. Bū
tent, dailininkas Petras Rim
ša. •

Piknike būvp leista laimėji
mui šaldytiiv.as, pėčids, radio ir 
pinigais 3 dovahos ($15, $10 ir 
$5). Visas; didžiąsias dovanas 
laimėjo svetimtaučiai, išėmus 
tik $10 pinigais' Dešimkę lai
mėjo Ahtąnas. Katilius iš Homė- 
stead, PA. : •

godžiu sakant, Lietuvių Kam
bario piknikas pavyko gaila ge
rai, bežiūrint ir blogo oro.

N. S. Lietuviu parapijos pik
nike irgi bųvoĮjį'eibažąi publi
kos. , *

Philip Murray, plieno darbi
ninkų organizavimo komiteto 
pirmininkas ir angliakasių uni
jos viėe-prežidentas.

Jei lytų ir negalimi butų kor
nų pikniką laikyti, tai tuo at-« 
veju visi važiuosim į lietuvišką 
Nortb Sidę, — Liberty Svetai
nėj ’(1&22 Reedsdąle St., N. S. 
Pittsburghe) bus surėiigla va
karienė su šokiais.

Vadinasi, šio parengimo, nie
kas negalės sutrukdyti, — nei 
lietus, nei sniegas.

Nors nėra mažiausios abejo
nės, kad oras bus gražus ir mes 
visi važiuosim į Amšiejaus Far- 
mą, bet atsarga gėdos nedaro, 
todėl pikniko rengimo komite
tas yra prisirengęs ir netikė- 
tam^ siurprizui. Atseit, blogam 
orui.

— Komiteto narys.

Dailininko Rimšos 
Paroda Pitts- 

burghe 
/

~ Kors
------- - ■ I |1 V-.. .j ; , 7 ;

!VlSUOMETžKMAš KAINAS

•vSJk. v*fcTEL. HARRISON 0751
32 6 s. stati: si:., 

Oppositc Davis Store, 2(1 Floor

PIKNIKAI
FitTSUURGti, Ua. — Rugp.

30 d. ftttsbūi’gh’o’ iiėluViAi tu
ri u j e, kad tos “galingosios^ Ry- nėjo sbbėhgę įtarų pikbikU> Siute

V ‘ • ■ en. < h. . , < -' t f •

Geriausi
%

u. ,r,»

KENTUCKY YEABLING
VIENU metu senumo.

NATHAN
KANTER

Dabar galimi gdūti kaiihininiaih tdvėrAe.

MUTUAL LIOU0R CO.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

ViEklfJt'ELIŠ DISTRlkUTOĖis

Neužmirškime, kad Lietuvių 
Mokslo Draugija kitų sekma
dienį, rugsėjo 6 d., rengia pa
skutinį saVo komų pikniką Lie
tuvių; ūkio darže.

Ręngkimės visi iš anksto gau
singai dalyvauti Pittsburgho 
ir apylinkės draugijų konferen
cijos kornų piknike, kuris įvyk
sta rugsėjo 13 d. visiems gerai 
žinomoj vietoj, Amsi e jaus Far- 
moj, prie Moon Run Road.

Tai, tur būt, bus vienas iš 
paskutini^ šių vasarų išvažiavi
mų į lauktis. Bė tte, bus viso
kių pamarginimų ir trumpi de
legatų pranešimai iš Amerikos 
Lietuvių Kongreso,

1 Ofiso Tėl. Rėz. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe, 1191

DR., (?. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSIClAN IR 
OBSTlSTfclCIAN
.OFISAS:

6Š31 SOUTH HALSTED StREET
Valandos: nuo 10 V. f.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.• i į t . ■1 ■■ ■ ■

Mrs. Aftėliattėiia K. Jarusz
JilIį>įyįĮėaį Therapy 

iyUįįįJ->.'5< and Midwife
■ 6630 S. Western
H Avė., 2nd floor
1 Hemlock 9252

prie 
namuo- 

ar ligoninėse, 
d u odų inašsage 
electric t r e a t- 
nient ir magnė- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

-.'■i'i'j.x'į,w"»''''.į....■ .a.'P.■ uit" u i -i' i"   \— r ■———~ 
' ' '/ ' ' : ■|l' ■ ' I ' ■ ,

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chtea^ės; Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Pirektorių Asociacijos. 

A^Bllh^CĖ PAtAOAviMAS DIENA IR NAKTJ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

’ P Š. e. LACHAVICZ
s- 4244 Ėašt 108tĮl Št. Tėl. Pullinan 1270 arba Canal 2515
i ,'^ji ‘ 1 1 1 į, " 1 . .................. .......... .........................

f LHūahicA: Avenue ;
f ' ' ' ':r' J.,ŪŪLEVICIUS ■
h....■... «»«».La^etie
J l.l.|l...w..-l .. ......   ■' I.. !        .Į.  ! ..I ,,   —.

'■ A*MAi&LČiM - ■
i LitŪAhtęA Atfefibd’ Ęhene Boulevąrd, 4189

.............7“ ...... ...‘"t...........................- -...........  ..... .........................................'------------—----------------------------

Phone Yards 1188

■ vi i ............ .. ........—v—'—"Z"  . ------------------- -------- ■----------------------—

... ... ...... A PETKUŠ / ’ ' ,
1410 South 49th CouTt; Ciceru . Ciberb 2109

: J; F. KADŽIUS '■ ■ ’*.
668 ,18fh Streėt Phone Galiai 6174

ip'.'ti ft.iyf'. ui u. .'j'tr,i1"".1.1 e» "Jyr1

PITTSBURGH; PA. — Rug 
piuČio 27 d. dailininkas Petrai 
Rimša atvyko į Pittsburghą

Tarpininkaujant Liėtlivių Vąiz- 
bos Butui buvo sudarytas ben
dras komitetas, kuris ėmėsi 
darbo surengti Rimšos kuriaių

Pranešama, kad Rimšos dai* 
lės paroda yra rengiama Pitts
burgho Universiteto Mokslo 
katedroj* kambario numeris 
106. Paroda atsidaro rugsėjo

(Tąsa pūsi 8-čiam^

756 West 35th Št
, Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedeliomis pagal sutarti.
Rez. 49jO. SO. M1UHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto, ofisak—127 N; Dėarborn. Si.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3$23 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30, 
Tel. Boulevąrd 1310.

Ketvittadiehiais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH j. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulėvard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St. ‘
Teliephone: Repūblic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos^ 
Bridgeporto ofisas: .

3241 S. Halsted St. Tel. talumet 7262 
Ofiso viii, dienomis huo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais rtųo 7 iki 9. 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
i ... . , m; į i .... . . .....s

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ii* 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Re;t .6631 So. Califoruia . Avenue 

telefonas Repūblic 7868
n,; .ii—...»■»— r . ...■ * i,"i.iHf

PWe BoėTevard 7042

OENTteTAS
4645 šo. Ashiand Avė.

. arti 47th Street 
Valandos rilio 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. ŠTRtKOVlŠ
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą* 4645 sO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso val.:Ntio 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak., Nedęlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tet: BdulevArd 7826 
Namų Tel;: Prospėct 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgihia 0036 

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

,, Kiti. Liištuviąi Daktarai.
Tel. Boulevąrd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl* ’fiud 16 iki 12 a. m.

DR. S* NAIKELIS 
GYDYTOJAS ife CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

: t IciiiCAGO, ILL. ■

A.A.SLAKIS -
' ' advokatas

111 W. Washington St.
Room 7Š7 {

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
___ tel. Yardš 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akiš 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė
ėst 35th St.

6 iki

Ofisas ir

ValandosValandos: nuo 1U—4 nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

PHYSICIAN-SURGEON ‘ 
Office 4070 Archer Ąvenuė

Tel. Virginia 1116.
Valandos: 1—8; T—8:30 p* p.

Office & residėnce 2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 3051

Valandos: 9—10 -ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus.
_________  __ , . » .«_________ .1 ■ ■. ■■ ■■• ■

Rez. 6609 SO. ARTESlĄN AVĖ. 
Tel. Prospėct 3403

Dr. A. J.Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki. 4 v. p. p. ir. nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
.OFISAS.... _

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žiriomias per 35 

metus kaipo patyręs, gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal* nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus* •

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

Valandos, nuo .10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai: . ,

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically. Akių. Specialistas.
P'alehgvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi gaivos skaudėjimo; 
svaigimo, akių, aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštų atitaiso 
trumparegystę ir tolirfegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia, mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiamą • j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys Ati
taisomos. Valahdos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nūd 10 iki 12 V. dieną. 
Daugely atsitikimų, a'kys atitaiso-

. mos z be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevąrd 7589

. .uimi ............. ...........

Dr. Charles Sega!
OFISAS ~ '

4729 So. Ashland Avė.
2-f-os lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:3*0 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai diehą.

Phone MIDVVAY 2880.

Boulevąrd 5208-8411Węst 46th Street
te

10734 S. Mičhigari Avė. Tel. Piillhian 5703
...  ' j ...... . 1 ..'{7 '.j i 1 .•V1, •• •

: S.M.SKŪPAS
( W.h Phone Monro© 8877

*p

LIETUVIAI
■: i LACHAWtCZ Ir SŪNUS

2814. Weėt 23rd Place Pbmiės CahAl 2515—Cicėro 5927------- ----------- ---------- --- ---- ----------------- ------ .............

L : ‘ J. F;ĖUDEIKIS
! 4605-07 S. Hermitage AVenue Phones Yards 1741-1742
k Brighton Rark Skyrius^ 4447 S* Fairfield, Laf. 0727

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

- Draugijos Nariai

..................V1. iiw—-

A. Montvid, M. D.
W.est Town State Bank Bldg- 

2400 West, Madison Street
Vąl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas BrunsWick 0597

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA m NAKTĮ
; 1741—1742

I •
V

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS __ . - iki 9
12

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 

3343 South Halsted St.
Tel.Boiilevard 1401

Dr. MaunCe Kabu
4631 SOUTH. ASHLAND AVfc.

Ofisė valandos:
Nuo 10 iki 12 dfen$, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409 
Ofiso Tel. D^rchester 5194 

Rez. Tet Drexel 9191
DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas.

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir. visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2-—4, 7—9 vai vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

ri-.-’-f



Pittsburgh’o Naujienos

CARRY BARGENAS
Vaikų Slipover Sveteliai,

iarsinkitės “Nnose Special

KAIP AŠ ŽIURIU Į VIENYBES KLAUSIMĄ LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

ATIDARYMAS

USB

16th Avė., Melrose Park, III

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

IDED

wxkTecl

ir jie turėję ryšių 
kontrevoliucionierių 
tik bus nustatytas

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

NAUJIENOS 
1799 S* ■_ 

St> 
HIČAGO

Slips, kremavos 
ir balti, 98c ver-

trus- 
stoti 
Esą,

bargenų.. medžiotojus.
, su pamušalu ir

jog pageidautina,

I4UMAH 
AND 
OM,

Kas juos prie to 
veda?

Ne, vienybes dar nebus, jei 
Bimba, Andrulis, Strazdas, Pru- 
serka ir kiti sueis į daiktą, ir 
pasibučiuos. Vienybe įvyks tik 
tada, kai vadinamieji darbinin
kiški laikraščiai aiškiai pasisa
kys, kad darbininkų pikčiausias 
priešas yra kapitalizmas ir ra
gins, kad visokie nuomonių skir
tumai tarp darbininkų butų pa
miršti. Kada darbininkai įsiti
kins, jog jiems nėra jokios pra
smes vesti tarpusavio kovą, ta
da tik galės įvykti vienybė.

Mano manymu, lietuvių dar
bininkus į vienybę gMi geriau
sia suvesti “Naujoji Gadynė”.

— J. J. Pranokiąs.

SACRED HEART
MOKYKLOS

maras buvo sučiuptas ir į kalė 
jimą pasodintas. Vokietijos 
Hitleris prieš porą metų visai 
be teismo žudė savo bičiulius 
primesdamas jiems sąmokslą 
prieš jo valdžią. Austrijoj Hit 
lerio sekėjai nužudė katalikišką 
diktatorių Dolfusą.

Mums netenka nieko pana
šaus girdėti iš demokratiškų 
šalių. Pavyzdžiui, iš Anglijos 
Pranęijos, Belgijos, Švedijos. 
Danijos ir tt. Atrodo, kad 
demokratiškose šalyse sąlygos 
sąmokslininkams tarpti nėra 
palankios.

“Laisvė” ir “Vilnis” mums 
aiškina, kad Zįnovjevas, Kame- 
nevąs ir Trockis esą įsigimė- 
liai, kriminalistai ir niekšai. 
Tie laikraščiai visai nesistengia 
pažvelgti į tas sąlygas ir aplin
kybes, kurios padarė tuos se
nuosius komunistų • veikėjus 
“išsigimėliais” ir tokiais, ku
riais jie yra piešiami.

— S. Bakanas.

Drg. J. Mickevičius prisime
na, kad Clevelando kongresas 
ėjo labai sklandžiai. Dėlei tę 
reikia stebėtis, nes Brooklyne 
ščyrieji, rodosi,, buvo pradėję 
ragus rodyti. Vienok vėliau, ma
tyti, (tie kietakakčiai pamatė, 
kad tai gali jiems labai pakenk-

I VU K for jnfant Adult. At all Druggists.
turite fot Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

MOKYKLOS 
jos rudens

Komunistų centras ir apie jį 
susispietę žmonės logikos ne
pripažįsta. Nuoseklumo jiems 
dar labiau trūksta, šiandien jie 
gali vienaip rašyti ir kalbėti, o 
rytoj visai kitaip. Viskas pri
klauso nuo to, koks vėjas iš 
Maskvos pučia. Ten telkiasi ir 
tokie žmonės, kurie visai dar 
neseniai buvo opozicininkaį, o 
šiandien jau iš visų “'viekų” 
Staliną garbina. Kad kokios, 
jie netrukus pradės garbinti 
Mussolinį ar Hitlerį.

Savo laiku Kapsukas buvo pa
siryžęs “Keleivį” sunaikinti. Ta
čiau jis pats “sunyko”, o “Ke
leivis” eina kaip ėjęs. Dabar 
ščyriesiems labai parupo “Nau
joji Gadynė”. Tai tikras kau
las jų gerklėje. Jie tikrai norė
tų tą laikraštį sunaikinti, jei tik 

•pajėgtų.
Pravartu čia bus prisiminti 

ir apie tai, kaip “nuoširdžiai” 
komunistai dirbo drg. J. V. Stil- 
sono vadavimo reikalu. Kadan
gi jie nebuvo prileisti prie pi
nigų kontrolės, tai į visą reika
lą numojo ranka. Politinio ka
linio vadavimas pasidarė nebe
aktualus.

Tie visokie besiskaldymai 
daug narių ir simpatikų atgra
sino. Dalis visiškai pasitraukė 
iš veikimo ir nuošaliai sėdi; da
lis nudardėjo į priešingas dar
bininkams organizacijas. Atsi
rado ir tokių, kurie grįžo į baž
nytines organizacijas ir pasida
rė ištikimais dvasiškų tėvelių 
tarnais.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

KAILIAIS APRĖDYTŲ

Kautu Išpardavimas

KEPURAITĖS nau- 
spalvos, 29c vertės,

Tiktai
Moterų 
tearose

Niežėjimo, MbSrimų Ir Dedervine#— 
Žemo greit palengrvina skausmu# nuo 
■uSrelnlna irltaciją nuo Eczemos. spuo
gu ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugius vais
tas prašallnimui odos irltacljų. Užgin
ta# Good Housekeepingr Bureau, No. 
4874. 85c, 60c, ir 81. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Rugpiučio 25 d. United Press 
priešė Jš Maskvos, - kąd* So- 
vieti/ Rusijon teismas paskyrė 
mirtį 16' konspiratorių, ’ kurie 
esą, darę sąmokslą nužudyti 
Staliną ir kitus aukštus sovie
tų valdžios vyrus.

Teismo sprendimas buvo 
įvykdytas; — nuteistieji pasta
tyti prie sienos ir sušaudyti r 
Sušaudytų tarpe mes matome 
visam plačiam pasauliui žino
mus komunistų valstybės ka
rėjus, būtent, Gregorijų Zinov- 
jevą, Leoną Kamenevą ir kelis 
kitus.

Vadinasi, tie senieji komuni
stų partijos veikėjai, kurių "dar
bais, raštais ir kalbomis gėrė
davosi viso pasaulio komunis
tai, buvo pasmerkti ir nužu
dyti kaip baisiausios rųšies iš
davikai ir kriminalistai. Ko
munistų spauda piktai puola 
visus, kas tik pabando paabe
joti dėl pasmerktųjų komunis 
tų nusikaltimo ir sovietų teis 
mo teisingumo. Taip pat ta 
pati komunistų spauda nelabai 
tolimoj praeityj smerkdavo vi 
sus, kas drįsdavo kritikuoti tą 
patį Zinevjevą arba Kamene
vą ir netikėti jais kaip tikrais, 
proletaro vadais. ,

Tai dar neviskas. Tą pa£i 
United Press žinia iš Maskvos 
praneša, kad ir dar kelis žy
mius komunistų vadus laukia 
teismas už tuos pačius kaip ir 
Zinovjevas su Kamenevu nu- 
siakltimus. Esą, visai gali- 
mas daiktas, kad ir šie susi 
lauksią tokio pat likimo, kaip 
ir pirmieji. Kitais žodžiais sa
kant, jiems irgi gal teks prie 
sienos stoti. Vienas iš tų kal
tininkų, Mahail Tomskv, 
riausias valdžios spaudos 
to vedėjas, bijodamas 
į teismu, jau nusižudė, 
tyrinėjami Nikalai Bucharinąs, 
vyriausias “Izvestija” laikraš
čio redaktorius, Radekas, Rei- 
kovas ir keli kiti aukšti So
vietų viršininkai. Ieškoma 
pas juos inkriminuojančių įro
dymų, kad 
su Trockio 
Šaiką. Jei

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė,. . ,

gorčiais, pusgorčiais ir buteliais. Didžiausis 
pasirinkimas: žemos kainos. Gėrimai ir už- 

. kandžiai kasdien.
Meą esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

3^354'80., HalstedStreet 
•A Telefonas Yards 3692.

Kailiais aprėdyti kautai tokia kaina kokios niekad 
neužmirši.-Išskirti iš musų rudens aukštos vertybės 
prekių eilės, kad patenkinti.. I 
Visi su stylium, žibėjimu ir kokybėje, 
šiltu KAILIO kalnierium. Dalinai vilnų diagonalėš 
medžiagos, diržas, mieros 14 ilki 20.

TIKRAS CASH

(Diskusinis straipsnis)
Vienus ir tuos pačius dalykus 

mes ne vienaip suprantame ir 
įsivaizduojame. O juo labiau tie 
skirtumai pasireiškia politikos 
klausimais. Nuomonių pasiskir
stymas čia gana įvairus. Į įvai
rius klausimus mes žiūrime 
skirtingai. Vieni suprantame 
taip, q kiti kitaip. To dėka su
sidaro ir grupės vienminčių.

Drg. J. Mickevičius “Naujie
nų” Nr. 187 pareiškė savo nuo
monę vienybės klausimu. Jo 
manymu, reikia skirtumus išly
ginti ir veikti vieningai. Išsi- 
blaškusių politiškų nuomonių 
subendrinimas esąs galimas.

Drg. J. Miękevičius, matyti, 
nuoširdžiai rašo: yra įsitikinęs, 
kad išsiskirstymas-pasidalihi- 
mas grupelėmis nėra naudin
gas. Ypač jis nėra naudingas 
žmonėms, kurie maždaug eina 
prie vieno tikslo, būtent, sie
kias! nusikratyti kapitalistiško 
jungo. Esą, darbininkai turi vie
ningai veikti, kad galėtų užsi
brėžto tikslo atsiekti.

Kadangi pačioje savo straip
snio pradžipjė drg. Mickevičius 
pastebėjo
Jkad ir kiti tuo klausimu pasi
sakytų, tai aš ta proga ir ndriu 
'pasinaudoti. Vadinasi, noriu j 
Vienybės klausimą pažiūrėti iš 
savo taškaregio.

Prieš kai kurį laiką komuni
stų eilėse pradėjo reikštis dik
tatoriškas palinkimas. Kitais 
žodžiais sakant, viskas buvo da
roma pagal komandą iš viršaus. 
Tačiau atsirado žmonių, kurie 
tai komandai nenorėjo aklai 
pasiduoti. Tada prasidėjo eks- 
komunikavimas. Vadai paliovė 
niekinę draugus socialistus vi
sokiais budais, o visą savo “sun
kiąją artileriją” atkreipė j at
skalūnus, kurie nenorėjo davat
kiškai nusilenkti savo “dide
liems” vadams.

Juk dar visai neseniai, kaip 
drg. J. Mickevičius žino, buvo 
rengiami masiniai teismai. Pro
fesionalai ir biznieriai buvo puo
lami be jokio pagrindo ir prie
žasties. Vien tik todėl, kad jie 
profesionalai ir biznieriai. Mat,

Night and Morning I 
rjUNE Promote a Clean, Healthy Condition j 

-Dėl Akių suerzintų nuo Saules, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.ANTRADIENĮ,

Rugsčjo-September 8 d
KVIEČIAME LIETUVIŲ VAIKUS

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

I SUAUU \ 

piiOmt; 
pa v^uceess, 

NAOVMĄNJ-r'S 
< R.E9T J

"vmis i® *t*»-*®l
CF TME O»Zxb4TSz zXrsJO

I VOuuO AOSASE VOLJ "TO KEMtO

i r \ajxx*5'
A,b4 xC*NMF=UL- 
uOcxo FOO. 
MINA TO i

$11 SOUTH FAUltHA ST........ Itt. SIHtV 4400
iu» m

i tuat t

FSCarEbJOST. MEC5&
\OUOSeL\/ES OOb/FSOTZJs&L-E. .

i ao iku OF
vvikjdv, now( befoc^e: »co, l-bt

Mergaičių Mokyklos Dre- 
sės, raštuotose ir klėtku- 
tėse, $1.00 vertės, EQm 
special .....‘..........
Moterų Naujos Rudens 
Skrybėlės, juodos, rudos, 
mėlynos ir vyni- ACIp 
nės, special    "t v U

tais laikais komunistai manė, 
kad jiems tos rųšies žmonės nė
ra reikalingi, žinoma, pradžia1 • * • ' buvo padaryta Maskvoje, o vė
liau persimetė į Ameriką.

Aišku, kad tokiai “arkliškai 
politikai” nebuvo galima pritar
ti. štai kodėl atsirado ir ^opozi
cija, kuri šiandien yra žinoma 
kaip skloka. Kadangi ščyrieji 
pajuto, jog jų pačių eilėse ne
viskas tvarkoje, tai jie smar
kiai pradėjo skloką kovoti. To
kiu budu socialistus jie paliko 
ramybėje. Tačiau tegul . sociali
stai nemano, kad komunistai 
jau pasitaisė ir pasidarė tiek 
sukalbami, jog su jais bus ga
lima pastovus bendras darbas 
dirbti.

Man atrodo, kad dabartiniu 
komunistų palankumu netrukus 
teks nusivilti. Centro biuras 
yra diktatoriško kraulį o; vieno
kiu ar kitokiu sumetimu jis ta
ria palankesnį žodį, tačiau tai 
dar nereiškia, jog pas jį jau vi
sai nebėra diktatoriško palinki
mo. Nereikia pamiršti praei
ties.

Aš manau, kad savo lapės 
politika komunistai siekiasi 
dviejų tikslų. Pirmiausia jiems 
irupi pasigauti dalį šocialistiško 
nusistatymo žmonių, ir tuo bu
du nusilpninti socialistišką ju^ 
dėjimą. Antra, veikdami drau
ge su socialistais jie galės sa
kyti, kad opozicininkai yra ne
sukalbami ir nenori darbininkų 
vienybės.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

■ Namų Apšildymo Reikmenis
Boilerius, Sinkas, 

Maudynes, Plumbingą 
—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovas

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

jų nusikaltimas, tai tuo atveju 
ir jiems tęks stoti į teismą kain 
išdavikams įr sąmokslininkams.

Tąsyk senieji komunistų vei
kėjai, kurių vardai yra žinomi 
visiems, bųš prašalinti iš šio 
pasaulio.

Skaitant tęsias žinias apie 
Sovietų Rusijos aukštų virši
ninkų “nuąikaltimv/s”, teismus 
ir pasmerkimus^’ nenoromis sta
tai sau klausimą: kokiais su* 
metimais tie garsieji komunis
tų vadai griebėsi sąmokslo?

Tiesa, kitose diktatoriškose 
šalyse irgi dažnai girdim apie 
visokius paslkėsįnįmus, konspi
racijas, aukštų valdininkų žu
dymus, teismus, pasmerkimus.

Lietuvoj Voldemaras kėsino
si Smetoną nuversti. Volde-

(Tasa iŠ pusi.' 2-ro)
2 d., 8 vai. vakaro ir tęsis iki 
rugsėjo 14 d. Kas dieną bus 
atidara nuo 10 vai. ryto ik: 
10 vai. vakaro.

Norintiems aplankyti Rimšos 
dailės parodą nebus jokio sun
kumo pasirenkant tokias valan
das, kokios bus parankiausios. 
Be to, ir pati paroda bus Pitts- 
burghe apie porą savaičių.

Todėl patartina visiems Pitts- 
burgho lietuviams nepraleisti 
šios progos ir aplankyti Rim
šos dailės parodą.

Pittsburgho ir apylinkes 
draugijų suvažiavimas ati

dėtas iki lapkričio 15 d.
Jau esu rašęs, kad Pittsbur

gho ir apylinkės draugijų są
ryšio komitetas buvo nutaręs 
šaukti draugijų atstovų suva
žiavimą spalio 25 d. Tačiau 
pasirodė, kad tą dieną yra šau
kiamas kitas visų tautų šuva 
žiavimas, kuriame dalyvauja ir 
daug lietuvių draugijų. Susi 
rinkimo tikslas busiąs pasitarti 
plieno darbininkų organizavimo 
reikalais.

Dėlei to Pittsburgo ir apy 
linkės draugijų suvažiavimas 
buyo atidėtas lapkričio 15 die
nai. Suvažiavimas įvyks Lie
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėj.

Patartink, kad draugijos iš- 
anksto ruoštųsi šiam suvažiavi
mui, nes reikia vykinti gyve- 
niman Amerikos Lietuvių Kon 
greso tarimus.

— S. Bakanas. *

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET
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$8.66 peri year in* Canada
$5.0&? peri year bttHicfe of Ghitago
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Enfarėd ari Seėond CtaM Matter 
Mar^ TUr T#4 at fhe Pošt OHIcė 
of Ctifciigb, Al. tmder the art of 
MarcW 18^9. 

... . „......... . .
Naujienos einą kasdien,* išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Natijfenųl Bčn- 
drovO, 1739 S. St., Chicago, 
III, Telefonas Cafial 8500.

įSį.

Užsakymo kainai
Chicagoje jz. paštu:

Metams
Pušei melų
Trims mCnesiams ...........
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui

Chlcagoj per išrieŠioto]ūš:
Viena kopUa ........................;....i.. 3c
Savaitėf .........    įše-

. Mėnesiui .......  i5c'
Suvienytose Valstijose; ne Chicagbj, 

paštui j
Metams ............    $51do
Pusei metų ......................  'žiio
Trims mėnesiams ........ ......... . 1^0’
Dviem mėnesiams ..... . ll.00
Vienam mėnesiui ........................75

Liėtuvoti ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

* lifetanfif ea.Oo
Pusei metų —4.00 
Trimis mėnesiams .................. 2;50 
Pinigus Veikia siųsti paŠto Money 

'Oftferiu' kartū su užsakymu.
M ■ .« i. ' '.T--**.-__ _ _ įį »

t

Mickigano “Juodasis legionas

-......-.-i............— II.............. ............. ............ .u I II ............         I"'.................................    ".................... ......

turą gali būt sunaikinta! (Pastebėtini, kad’ iri Hitleris? 
savo laiku kalbėjo, jogęi “galvos risis”...)

Ar tai šitokią padėtį komunistai vadina “revoliuci-’ 
jos lai-mėjilnu”?

Nuostabų teisėtumą įstėigė bolševikų ^pergalėjusi 
revoliucija”: žmonės turi būt žudomi, pirma negu jie 
nusikalsta — idant jie negalėtų nusikalsti! Bet jie ne
pasakoj kiek tų būsimų “nusikaltėlių” reikia išžudyti,; 
kad nebūtų progos ilusikaltimAnls įvykti? Viėnintėlis 
užtikrinimas būtų•išplauti viteūs žmohes!

< i '■!

Apžvalga
teis©

t penktadienis, rūgs. 4? 19'36

“naudingą darbą” ištrėmime; 
bet kitiems tos teisės pripažin
ti negalima, nes jie dirbą pra
gaištingą “Mėsinio skirtumo” 
atžvilgiu darbą.

To komunisto nuomone, Va
dinasi, išeina, Ėad pas socializ
mo Šalininkus turį būti mažiau

žmoniškumo, negu pas buržu
jus! Mažiau net, negu pas bar
barui!

Tokios riųšies “socializmas”, 
kokį įsivaizduoja Jagminas ir 
jo draugai, butų ne progresas 
žmonijos gyvenime, bet didelis 
žinksnis atgal.

Negalėsite balsuoti 
lajrfir. rinkimuose

Be galo nuostabu buvo išgirsti prieš kėTėtą savai
čių, kad netoli Detroito, Michigano valstijoje, buvo ati
dengta slapta organizacija, vadinama “Juoduoju Legio
nu”, kurios nariai, labai* paprasti žmonės kąsdieniniamė 
gyvenime — krautuvių savininkai, mechanikai iir t. t., 
— žudo nakties metu ramius gyventojus, kurie jiem® 
dėl ko nors tepatinka. Bet tyrinėjant toliaus, Michiįariė 
valstijos vyriausybė subado, kad tai slaptai teroristų 
ofgartf£adj«[ priktetiso daugelis valdfnMkų ir viešų įs
taigų tarnautojų! J

Atrodoy kad yjrriaffsiąs Juodojo Legiono lizdas yra 
Pontiac mieste. Saugiau kaip 20 valstijos ligoninės tar
nautojų tame mieste tapo susekti, kaipo tos žmogžudžių 
gaujos nartai. Surasta, toliai^, kad prie jos prikiatršo 
Pontiac miešto policijos viršininkas Charles McMilian,. 
ugniagesių komandos kapitonas WiŪiam H. BradbuYnįi 
miesto ad'vokatas William A. EWarį miesto iždininkaš: 
Gėorge C. Johnstone, ir 27 kiti miesto valdininkai. :

Tyrinėjimo rezultate, speoialei Grand Jury tapo pa-j 
tiekti 8^ vardai žmonių, kurie yra kaltinami prisidėję į 
prie td Juodojo Legiono. Jų tarpe yra ir įvairus valšti-h 
jote ir'katmtes tarnautojai.

Sakolna, kad tie teroristai ne tik užsiimdaVę žmo
nių gąsdinimu, plakimu ir galabijimu savo apielinkėje,,. 
bet ir darę sąmokslą pasigrobti į savo rankas fedėral^! 
valdžią ginkluoto sukilimo keliu.

Kad tokia gauja galėtų pąvėrgti visą Ameriką, tai' 
vieni jirokai. Bet, kaipo visuomeninio* gyvenimo simptoL 
mas, ji yra verta rimto dėmesio. Tam tikruose visuomet 
nės šlkroksniuose, matyt, yra gana plačiai pasklidęs’ paU 
linkimas prie žiauraus smurto. Gal tai yra kokia protO' 
liga, kilusi iš pasaulio kart ir ekonominės suirutės, kusi 
ržą atnešė biznio depresija? Jeigu prasidėtų gilus kri
zių Amerikčs valdžioje, galima įsivaizduoti, kokių žvė-' 
riškų darbų! galėtų pridirbti toks smurto gaivalas, iš-' 
plaukęs į gyvenimo paviršių!

Ėointifdstai — už “pteventyvį terorą”
įsisiubavį teisinti Stalino diktatūrą dėl tari'aūių’ 

“sąmokslininkų” sušaudymo Maskvoje, musų komrfš-' 
tai nuėjo tūtp’ tdfi, fad Jau atvirai1 stoja už terorą.

Šitą savo “nusistatymą” jie bando pamatuoti ir Is
panijos pilietinio karo ''pamokomis”. Girdi, visa nelai
mė Ispanijoje ta, kad per vėlai, pradėta vartoti mirties' 
bausmė — kai fašistai sukilo. “Vilnis” sako:

“0 kad bewt šimtas vado-
fašistų įriVįf būtų nusiritę artksčiriu, ka

da fašfeta? tik šakilibtą, bet aktualiai daft
nebUVor sukilę, tai toks prevehtyvfe tėfėrės btatų iš- 
geifeejęs Ispaniją nuo baisiausio krtrujo praliejimo.” 
Ir klausi#:

/Taip, ar ne?”
ŽJiI)’0W, kad i¥ė. Dar niekur “preventyvis teroras” 

neišgelbėjo' krašto, smunkančio į pilietinio karo verpe
tą, nuo kraujo praliejimo. Paprastai toks teroras kai|p 
tik paruošia palaihiią dirvą kruvinam pilietiniam karui.

Re to; tas pavyzdys iš viso yra be prasmės, nes są
lygos Ispanijoje ir dabartinėje Rusijoje yra visai kito
kios. Ispanijoje atgyvenusios klasės (profesionališkų 
milttaristų iuonras, bajorija ir YėOda*W su-:
kilo prieš lia'udj, kuri nofejo panaikinti jų privilegijas< 
& Misijoje tos senosios klasės jau yra išnykusio®. Jos 
išnyko laikotatpyje tarį> 1917 ir 1921 mėtų. Bet tuomet 
Rušįja Jtek irgi pergyveno pilietinį karą, kuris dagi, tur 
būt, bwė baisesnis, negu dabartinis taras Ispanijoje, ir 
jisai t£šėši ąpiė ketvertą metų !

Sakyti,* kad Radijai dabar gresiąs pavojus panašaus 
sukilimo, kaip Ispanijoje, tai — įsivaizduoti, kad Rusi
ja pėr 18 nietų bolševikų viešpatavimo paliko tokia, ko
kia ji bnVo;- tik-ką sugriuvus caro sostui, pradžioje 1917

Tačiau įdomu girdėti iš komunistų laikraščio tokį 
pareiškimą, kad dabartinė sovietų valdžia tegali pasi
laikyti įu <4ptėventyvio tenoro” pagelbą. Reikia, gir
di, kapoti gaivas priešams, o kad ne, tai. Šteino dikta-

, Vienas “Vilnies” bendradar
bis, H. Jagminas, mario, ka!d! 
“Naujienos” dengiasi “nevri: 
žmoniškumo skraiste”, kuomet 
jos pripaJžį^ta fėis$ sovietų Rū-< 
sijos tremtiniui Trockini nau
dotis prieglauda ’NOfyegijoje.' 
Jisai žirib; kad kitąsyk if Rufei-i 
jos ;bblšė\>iĖų* vatdiai’ gyvbrio s^e-‘ 
timo&ė šalyšė, pabėgę nuo caro5 
žandarų, ir jie mokėdavo .laikai3' 
gerai įkainuoti tą tiVilizuotojo 
pasaulio paprotį, jogei pabėgęs, 
į užšieriį valdžios prieša's Ae^1 
privalo būti tai valdžiai išdūo-’3 
tas arba peršekfoj'ariias. Bet 
Jagminas sako*, kad tarp Trdb-1 
kio ir anų laikų bolševikų trem
tinių esąs* “klesinis skirtumas”/

“Dabartiniai Sovietų' Są'J 
: Jungos vadai būdami Užulė

nyje”, rašo jisai, “vedė nau- 
j dingą darbininkų klesai ph- 
‘ šniuOšaViriiO da’fbą, kuris1' 
Į dahg kuo pagelbėjo Šdeiali^ 
! mo VaTštyte įsikurtų O Troc

kio gi darbas — tą visą1 ku-į 
į: rinį nori sugriaut. ■;

“Kas trokšta prišaUTyJ sb-! 
■ cialižmo įsikiiiriijiriio, tas nite- 
į ku budu teroristinių riiėkšų, 

besikėsinančių ant sociali^ 
' mo, nęgi'rįt^. y jTesupranita'ma,; 
’ kaip1 gi' ‘Nąjujienų'’ redakto^ 

rius g^K’ eiti1 prieš savd ide-i 
ją, jeigu socializmas yra jo 
idėja.” , į
Deja, daūg kas J^agmiriui1 ir 

jo vieninilnčiams yra nėsuprari-' 
tama, bet mes nesame, kalti, 
kad jie taip protiškai atsilikę 
nuo pasaulio progreso. Pėr mė- 
tų metus jie nieku budri nega
lėjo suprasti, kaip galima ko
voti už socia’lfcmą it* kartu- giri-’ 
ti demokratinį SaiitVarką3. Jfeftfsį 
rodėsi, kad dęri^kratija;, “veda 
iš kelio”, todėl jie. rėkavo, kad; 
demokratijos gynėjai tai socia- 

"Tšd'aVika?’. Bėt šfaW65 
komunistai jau suprato, kad 
demokratija y*ra labai svarbus^ 
reikalas darbibirikų1 klausei, if' 
jie didžiuojasi tuo, kad Ispani
joje komUnistai karte sū kitų; 
srovių darŪiri'irikais nesigaili 
aukoti savo kteriją # gyvasties’ 
demokratinės respublikos apgy-< 
nimui nito fašistiškos kOntr- 
reovliucijoš:’. *

Reikia tikėtis, kad ateis lai
kas, kuomet komunistai ims 
suprasti ir itai, ką “Nattji’ėriios7’< 
sako apie politinių tremtinių 
prieglaudos teisę. / ’

j^riioniškumris .
žihOniškri’maš, kuriūo ta tei

sė yra paremta, nėra mums jo-* 
kia “skraistė”, btet 
principas — švarbdsnds už Vi
sus*; “klesin-ius skirtumus”^ <ir< 
net už pačią socializmo idėją. 
Nes juk ir socializmas be žmo
niškumo butų 
rizmo forma.

i Jagminas, 
kuomet jisai 
rtaudingą darbininkų klasė?’ 
gyvenimą užsieniuose dabarti- 
rirų ŠbvietųSąjūrigos vadų, prieš 
Rusijos revoliucijės laikus.] 
Vargiai kuris iš dabartinių So^; 
vietų , vadų užsieniuose yra gy
venęs. Stalinas būVo pabėgęs, 
į užsienį tik kelioms savaitėms 
laiko, bet jisai tenai rieradd' ką 
veikti ir tuoj aus Sugryžo į Kau
kazą. Ir iš dabartinių Stalino" 
bendradarbių tik labai retas

tik nauja barba-

žinoma, klysta;;
pasakoja apie'

riib Lėnirio, kaip tik tiri bolševi
kų veikėjai, kuriuos soviete“ 
Valdžia nesėniai sušaudė arba; 
suareštavo arbri įčašė į juodąjį 
lištą — rią, ir Ttocki*s. Kame- 
nėVas, Ziribvjevas, Būėharinas,> 
Radekaš, Trockis fr kiti pėr il
gus laikės gyVerio įvairiose sve-i f 
timose My^0 h* teria!! Vedė1 
‘propagandą^ prieš caro valdžią? 
Taip pat darė i*r Leninas, švei-’ 
čarijos, Frančijos ir Anglijos 
valdžtos leido jiems tose šaly-' 
■sė gyventi^nofs jOš žinojo ge- 
’rgi, kad jie konspiruoja priėš 
Rūsijbs .Wo valdžią iri nori ją 
riūvėrišti.
' Tos valdžios dubdavO prieg
laudą net atVirierihš terioristairis 
iš social-revoliucionieriiū $&rti- 
jote i*ri ariaričhi^tams. Caro val
džiai toli labai' nbpatikdri’Vo iri ji 
Visoriais būdais darydaVO špaū- 
d!iW>ą j tas šalis, kad Jos riušų 
reVdliiučiOriieriių pas šaVė nelai
kytų arba bent nėlėište Jiėnhs; 
agiteriti ir d-aryti sąiriokšliiis- 

‘priieš čariizriią. Bėt j’Oš to Ne
paisydavo, nes jos nedrįlsdaVo 
sukelti prieš saVė visubhhienės; 
oNinij^', kririi būtų griėžČia’ūsiai, 
pašmiėrkuši ūbUtiriiių trerhtiriių 
Nėrišekiojirn’ą.

“Klasiniai skirtumai”
» '• - "•

Ari ta civillžuritų šalių Opini- 
ija buVo pariėmte trib, kad Le-? 
hitoias, Trockis iri ZinOvjevas 
dirbo “naudingą darbininkų’ kla
sei pasiiiuo&avimo' darbą”? Ži- 

• 'noma1, kad' be. Jeigu į* jrros bu-, 
’tų: buvę žiuriiNa iš “klasiNių, 
Skirtumų' tūškarėgfo, tai jiėtos 
butų briVę Sabai riesta, neš ir 
tų šalių valdžios, ir nusverian- 
jčtoji Visuomenės dalis, brivo 
.anaiptol ne. darbininkiškos, bet 
^liurzuazibkos.

Tiėmš pblitiriiems treNiti- 
nilams buvo duodama prieglau
da dėl to, kad į juos buvo 'žiu- 
riNia, į; idfe/os žmones, kaip 
į, višuoftfiėriįš kovotojus, — rie- 
Įatsižvėigįiaūf į tai, kurios felfa- 
>sės naudainjie dirbo.

Aišku tad, jogei prieglaudos 
■to® Nė’toril ri’iėkO bendro W te
orija apie klasių kovą arba1 so* 
ciafiiteiūi.’ ji atsirado daugi Se- 
•nilau,’ nėgū prasidėjo šių d!iėnų 
darbininkų sąjūdis. Iš tiesų, tei 
tą tėišę mokė j 6 pagerbti jatt ir 
jbriribūriai. ŠėnOVės laikais, jei
gu* šVefirilOš genties narys1 at
vykdavo į savo priešo namus, 
bėgdamas nuO pavojaus, tai 
šeimininkas ne tik jo neskriąlu- 
SdaVo, bet jį vaišindavo ir gin
davo nuo tų, kurie norėdavo jį 
iužmušti.

Viduramžiuose, kai ėjo nųo- 
JlUtirfial karai tarp kunigaikš
čių ir karalių, ta tradicija, kkd 
jšydti'nįš'alį * reikia į>ri$l£ust!i, o 
ibė Žudyti arba išdribti’ jo į)r*že- 
šams, irgi buvo Visur pripa^in- 

■ ’ tri. Tokiu būdu ji! pasiekė , iri 
’ Nkuj'ąją gadynę. Beje', tas Žirib- 
n.iškumo įprotys’ buvo ne kak
tą laužomas, bet visai jį panai
kinti negalėjo nė žiauriausieji 
despotai. Kai prasidėjo naujo
viški revoliuciniai Judėjimai, 
.Europos Šulysė, tai Vokiėtijos 
revoliucionieriai, pribėgę nuo 
savo valdžios, rasdavo Sriegiau-, 
dą Frrincijbjė, Šveicarijoje ar
ba Anglijoje (K. Marksas, pa
vyzdžiui, didesniąją dalį savo- 
išraugusio
Anglijoje, škelbda'mas revoliu- 
fcijos idėją. Vokiėtijoš ir kitų; 
<šąlių darbininkams). Paskui to-; 
kią pat prieglaudą gaudavo iri 
rusai. J

Na, o dabar komunistas Jag
minas “Vilnyje” aiškina, kad

Seimas ir gandai
^Plinta gandai, kad Lietuvo® ministeriį kabinetas busiąs 

smarkiai sukrėstas. — Vidau® reikalų ministeris 
Kalbama, kad ir ki-

smarkiai sukrėstas. -
greit. Čaplikas pasitrauksiąs. — Kalbama, kad ir ki
ti fl^itetėkiai nėtėfcsi’ą portfeŪų. — Ministerių pir- 
mftifcikfr ė^įs hurttatomas inž. Stanišauskas. — Klai
pėda irgi šUteiUukteiri^iti naujo gubernatoriaus.

. - t*

Vis kandidatuoja. Bet tai labai 
atejOtmi gandai. !

Būk teisingumo ministeris S. 
^ilirigaš taip pat pasitrauksiąs 
;ir jo vietą Užimsiąs jaunalietu
vių pirmininkas adv. GrėbliaUs- 
kas, nors stipriai abejotina kan
didatūra. Mat, ji to vyrio kai 
kurie žygiai daugelio tautinin
kų yra labai smerkiami.

žėmfe ūkio ministerių taip 
ipat ne visi tautininkai yra pa
tenkinti; spėjama, kad ir jis bu
riąs atleistas* ir galimas daik
tas, kad jo vietai bus paskirtos 
'agronomas Varekojis iš Biržų.. 
; Tikriausia ir toliau užsienio 
:reikalų ministerių pasiliks dla-, 
bartinis ministeris Lozoraitis. (

Taip pat kalbama, kad Klai-

Yra, btfvo' ir bus visur viso
kių gandų. Vieni mėgsta gan
dus skleisti, o kiti juos gaudy
ti. Iri juo gyvenimas labiau Vi-; 
šokiais varžtais yra Surištas, sū- 
mažgytos, surazgytas, juo tie 
gandai didesnį turi pasisekimą.. 
įDafegftntoje tie gaidai jokibši 
vertes neturi, o tik žmonių 
smalsos pasismagūriavimui tar- 

' maūja. Ėėt yra gandų, kartais 
’ labai būdingų; kurie rodo, ko-; 
kioš nuotaikos esama višuome-j 
nėję, ft’rba tam tikroje žmonių! 
grupėje. Kartais iš tų gandų 
galima’ spręsti, ko j kaip kris no-i 
.-riv štai’ dabar pas mus Lietuvo-' 
Ije apiė šių diėnų! gyVenibio var-. 
rtrotojus taip’ pat daug grindų* 
plinta, čia noriu keletą jų .pa-; 
teikti’, neš tie gandai kaip to- pėdos krašto gubernatorius Kur 
;kie labai daug' sako'.

Artėja Seimo' susirinkimo 
Mienay būtent, rugsėjo pirmbji.. 
Taigi, tai dienai artėjant tauti
ninkų tarpe vis daugiau kalba- 
rha, kad busią vyriausybėje, 
daug personalių pasikeitimų, 
kalbama, kad tikriausiai pasi
trauksiąs vidaus reikalų mtūife- 
tėriis generolas Čaplikas. Spėj ri
tina1 net kris jo vietoje busiąs 
paskirtai. Kaip kris* mano, kad1 
jo vietoje busiąs paskirtas sa- 
vivaldy^ų departamento direk-■ 
torius Barkauskas, bet itai ne 
da’bal įtikėtinas dalykas, kad ši-5 
tą taip svaribų postą užimtų 
kas nors iš civili^; greičiausiai 
bus paskirtas vėl kas nors iš 
kariškių. Sakoma, kad gal bu-' 
ffiiąs paskirtas pulkininkas Ra
štikis. Betgi niekas tikro čiri 
'ndgali pasakyti1, tik viena tei 
visai' aišku, kad ikišiolinis Vi
daus reikalų ministeris tikrai 
fiš tų pareigų bus atleistas.

Finansų minlstoriu taip pat 
įspėjama nebus p. Tūbelis, bet 
'busiąs paskirtas dabartinis 
vice-ministeris Indrašiunas. Ši* 
tie gandai bent kiek turi pa
grindo,.-— bbW tiek, kad In- 
drašįM$6*

Jeigu asmeniškai neužsire- 
.gistruosi iki spalio menesio 6 
dienos, nors ir esi pilietis, ne
turėsi teisės dalyvauti ateinan
čiuose rinkimuose. Nesiskaito 
kiek kartų pirmiau užsiregis
travai, negalėsi balsuoti už pre
zidentą, nė už kitus kandidatus, 
jei tavo vardas nebus užrašy
tas naujoj registravimo kny
goj, kuri veikia tik nuo perei
to rugpiučio 4-tos dienos.

Sprendžiant iš dabartinio 
skaičiaus užregistruotų piliečių, 
galima sakyti, kad didžiuma vi
suomenės palieka šią svarbią 
pareigą iki paskutinių dienų. 
Rugsėjo 19 d. iri spalio 6 d. bus 
galima registruotis savo balsa
vimo precinkte, o dabar galima 
sau kada nori nuvažiuoti i 
miesto balsavimo komisionie- 
rių ofisą, kuris randasi musų 
City Hali įstaigoj, ir tenai tre
miame aukšte atlikti šią užduo
tį. Vieta randasi tarp La Šalie 
ir Washington gatvių.

: Nelauk paskutinio’ momento, 
eik dabar ir užsiregistruok. 
Kaipo į balsuojantį pilietį į ta- 
ve visi kreips daugiau dėrtesio, 
o pats turėsi progą tada bal- 
ifcuoti ūž mūšų vienintelį demo
kratų partijos lietuvį kandida
tą, JoTih T. Zurį. Atmink, ne
galėsi balsuoti už jį, jei nėūž- 
sirėgištrtiOsi. —K. *J. S.kauskas irgi išeisiąs. Sakoma, 

kad jis greičiausiai bus išrink
tas Sėifn'o' pirmininku. Guberna
torium, spėjama, busiąs paskit- , u*,
tes prokuroro padėjėjas Kovo- | Atvyko (Jnicagon au 
liūs, Arba vyriausias riotaras J.
'Kri^HŪs.

Tai tokie dribAr eina gandai. 
Mat, atostogos’ jau pasibaigė, 
itai prasideda intėnringešriis pb- 
■Mirtte gyveriimas, 6 kartu’ su 
j:ūo plirita įvairiausi’ gandai. Iš 
tų gandii Viena yra aišku, kad 
miriiš^eriųį kabinete tikrai bus 
įeršonalių pašikėitifnų, bet Vi
sai yra riėįtikėtina, kad dabar
tinis miriirtėris pirmininkas J. 
Tūbėlis kam riorš savo vietą už
leistų. Betgi viskas gali būti. 

' — JUšU Kėfetas.

gštžs valdininkas

Iš Washingtono Chicagon at
vyko Jungtinių Valstijų gene- 
ralis prokuroras Homer S. 
Cummings. Ryšy su atvykimu 
Čia pasklido gandai, kad Illinois 
valstijos generalio prokuroro 
Otto Keimerio kandidatūra yra 
nužiūrėta Jungtinių Valstijų 
apskrities teisėjo vietai. Ker- 
ner jau yra praeity buvęs teisė
jas.

amžiaus išgyveno

kuris yra, kaipo toeNitinis, gy-i socializmo šalininkai tą prieg- 
venęs svetimose šalyse. 'landos teisę privalą atmesti!

Nuolatiniai politiniai emi-< ' ................
grantai buvo, „neskaitant velio- tai esą gerai,

Kad bolševikai ja naudojosi, 
, neš jie dirbo

kaO

rtria1 šitam pt>- 
įt-ikėtina. Mat, 
iį>' nueita,

taį’ N' jo vfe-

miš šUSFsiėkinfo1 ministeris inži- 
nierins Stamšauskas,- kuris jaU-' 
•nųjų fa’ūtifiThkiį yfa' įgi
jęs didelio pasitikėjimo. Mat,3 
fn'ž. Staū'išau'škas pu’šetin'ai sa
vo ministeriją . apvalė nuo še- 
.nesnių . abejotinos tautybes tfc 
ŠWfų feurokra’fe, - ' dališ
te* tvidus5

Linzr. §£anisaūšfe valymo darbas 
labai patiko kai kuriems tauti
ninkams. O ypač patiko tai, kad 
jis gal vienintelis’ iŠ, Visų šių1 

f dienų ministerių, kuris turėjo 
savo darbų programą ir ją si- 
stematiškai vygdo.

, Kas užimtų susiekimo miniš- 
tierio vietą aiškių gafūdų nesa
ma, bet spėliojama, kad grei
čiausiai dabartinis jo vice-min>; 
štetis Jankevičius. <

Daug kas iš tautininkų nėra 
patėhkrrfti dabartiniu < švietimo 
ministefitr. Sako, jis mažai ’vei-' 

;klOS rodo, perdaug viską 4>iuro- 
kratina ; betgi mažai kalbama, 
ar jis bus iš ministerių atleis
tas. Jėi jaū tektų jam išeiti, tai 
spėjama, kad jo postas galimas 
daiktas, kad bus pasiūlytas 
prof. V. Krėvei Mickevičiui, ku
ris jau nuo senesnių laikų čia

Brangi kiekvienai Lietuvos mergelei yra rūta, žalioji1 rūta 

vaidina svarbų vaidmenį Lietuvos liaudies dailėj ir kultūroj. 

Paveikslas rodo Ventą Kartanaitę, 2555' Wešt 69 Street (klu- 

piančią), ir Mildred Jakubą, 4052 So. Artesiah avenue, lietuvių 

'daržely adresu 6915 So. Rockwell street, prie rūtų žolyno. P-lė 

Kartanaitę dėvi rūtų vainiką. Abi panelės dalyvaus kartu su 

kitomis lietuvaitėmis ir jaunais lietuviais pildyme lietuvių tau

tinių šokių Tarptautinėj Liaudies šokių Iškilmėj rengiamoj 

Kareivių Aikštėj rugsėjo 6 d., Darbo Dienoj, 8 valandą vakare. 

Viso daugiau kaip 

grupių. = Parengimą 

publikai veltui.

1,500 šokėjų reprezentuos dvyliką tautinių 

duoda Chicagos parko distriktas. Įžanga

H '
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mari Ši'ė žmė
Scene at Esry mine
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KOfiESPONDENCUOSKfiltdfifc, Ju

Taip. Tikrai
imaiJ-yfridDvi dienas su dekalbiečiais

visur

jie buvo vie

No, 2 KENAI

32 UNCIJOS

Paskui pyksta Rugsėjo 5 ir 6 d. d WORLD OVER MARASCHINO

NČ-RUB

OCTAGON P0WDER

OCTAGON CLE

STOS:

OCTAGON VEIDO MUILAS

OCTAGON Skalbimo MUITAS

krirti

baisu jis 
istoriją ir 
tada, kai

GOOf) HE A LT

TOILET'

eveėyday

KAVA

— Kuo butų Prancužija be. 
Rabfer, Etekartė, VottėVo; Vo- 
kieti j a be Gėtes, Fichtės, Vag-(

UNIVERS SIJOTI

E. J. ŽIRNIAI

romis įmonėmis ir biznio jstai- 
gomis. Gjventfojų priškaitoma 
iki dešimties taikstančių. Svam
biausi darbai

— žmogus ir žmones, 
vis tafc pat — 
jau. —- žmogus

SUPER SUDS — Reguliariai

No. 300 KENAI

2^. 19c

BORIS

T0MATOES
!riiš, žūkovskiš 
Lermontovas - 
taip'! Jų'š —

Genijus nuo tautos nė, 
kalbėjo jiš

‘FEORIDAN

fiRAPEFRUIT

priešas žmo
nių nustatomos tikrovėj, štai 
kodėl jis Vištfoihet ūminių aiė- 
pakeričiamas. Istorija — tki 
vferib nesantaika’ Su daugdliri 
nesantaiką kurstoma tautiojle 
ramumo meile, žmoguje Ydi-’ 
.kftno alėta. Istorija Yisuoifiet 
todėl, biYs kupina žiaiurnmiį1 ir 
negali, negali būti kitokia 
Taip.

Išlydėdamas mane jis šnSbž

Sausame jo dėstyme, istori
ja mane sudomino begaline, 
daugybe baisumų. Gaili būti*, ašy 
Novako pAmokOše, ypatingai 
pabrėždavau žiaurumų faktus. 
—- išklausęs mario atsakymų,, 
jis patvirtindamas lingavo gali-1

DafbO pfad’žla buvo tikrai 
sėkminga. Kadangi lietuvių šei
nių teri’ yra’ apfė penkiasdešimt, 
tai mes. turime Vilties, krid jos 
VišO’š stos į Kiiltri'fOš draugiją. 
Apie kitos sakaitės vidPij su

Paintėš
Kenai

SVARO
MAIŠ.

nesvajojau apie rolę kovotojo 
su kažkuo dėl' kažko. Aš bri- 
vav? paprastas vaikinas, viduti 
.nio ūgio; pilnas, motinos išle 
pintas, motina labai rūpinosi 
mano sveikata ir užkrėtė ma
ne įsivaizduojamu- liguistumu.1 
Aš m’ėgau gulsti ant divorio sri , 
knyga rah'kose, stebėtis gefėjių' 
narsumu a*rba ąpšukrrimu1,- jau-! 
sti skirtumą ,sir nusikaltėliais, 
;maionu buvo,gailėtis nelaimin
gųjų ir džiaugtis, kai dikimas 
išmislingai pąkankfnęS, jiems; 
nusišypsodavo;; Įdomu buvo su-, 
žinoti, .kad: • ,$ra ( žmonių1, ku-1 
riemę., .patinką ^nerafn.u.mąs ii; 
gyvenimo -pavojai, žmbričš, kii-t

NO-RUB

niRNITl'RE POLISH *"Sg

No. 1 
Kenai

Tamstas su Draugais Širdingai ‘ tlSkvieŽiamČ (itšilttnkijti į

At PBT¥
šešhdieių, September 5,1936

Bus skanus užkandžiai veltui; grieš getą riiuzfka,- firiks- 
minsimes visi.

SAVININKĖ MARG1E
3749 South Halšted Štrėet

Telefonas BO ULE V AT? D 20Š2

DERBY SflAKER

MUSTARDA KKIENU A5 unc/2dž9fi

RAPINWAX 2

UNtVERSAL

PVČiK Ntf-2% Kenai r i Lim PūsiuKes ....

bWWa^kvai ffpVerals.; ■ ; •
v ‘ ' F I J- - *■' v ... '

Kviečiame visus atsilankyti j musų 
GRAND OPENING

, išpardavimą musų naujojoj vietoj.
HAL» MMY STORE
3503 SO. KALSTEI) STREET

607 West 63rd Stre<$
Telefonas ^V’entworth 2936

116, DbritojeVSkio, — 
nežinotų ir riejaus'tų 
tetorij'A Visuomet darbas Vieiiė- 
tų, gėrėjų kūrybos pasekmė. 

! Italiją šukutė Dftrifė ir Petrrif 
ka, Angliją 
mas, Gobš...

Jis minėjo vardus, apie ku
riuos aš nieko nežinojau dari 
giau, negu jų vardus. Jis klaii

liūs ir namus. Namuose pas 
.juos užtinki visai gerus baldus/ 
Aiškus daiktas, kad nevisi tė
ra taip laimingi. Kas be ko, bė- 
darbių ir ten yra. Kai kurie jų 
.jau kelis metus vargsta ir dar
bo vis negauna, žinoma, jų gy
venimas/nėra lengvas. Bet viŠ 
dėlto dekalbiečiai mažiau savo 
bėdomis ‘‘giriasi” nekaip ch*i 
cagiečiai. O iš to galima spręs
ti, kad jie mažiau ir tų bėdų dekalbiečiais mums ir vėl teks 
turi

pfiklausbmas, 
— Didžiausis musų genijus ~III 
Puškinas, buvo arabo palikub- V 

pri^aturkis.
— šotlandietfe— (f 
sivp^alA’taie ? ^ė-Į 

nijus v-v šalia tautos; jis atflcš-T ; 
čian už naciją, visuomet aukS J, f, 
■čiau f kiekvrerioj Šaly jus ira : 
site kito kraujo vadų. Vistidk <; 
pat, kas fantą' Įkvepia ir puš- 
k’tri save vėdrib- žydas Kritusi 
ar graikas Platonas, indas ar 
ba kinas Lao-Dze. Ruso, Tol-Į 

;stojus — Vienos dVašios ir, tik
rumoj, vienos kalbos; Geroj aK 
vadai — giminė asmenybių, bė- 
veik nieko bėridra Su' nias^nis 
ne turinti...

‘ Jo žbdžiubse aš jrifrČfari ka?- Į 
kokią tiesą' iY jatt’čW, kad. jis , 
Tnan uždeda kažkokiu parėi^ą 
ir mbnė riemlalbriiAf jaW- L

Remkfte' UfiiVeTisaI
Food Stores 
Krautuvės

...................... ; t ; r, / » n >

Joniškiečių Labdarybės ir Kulturos Kliubas 
ITOKį

Sekmadienį, Rugsėjo 6 dieną 1936 
P-rto DAMBRAUSKO DAfežE -

Bus šauni muzika; visokių užkandžių ir skanaus- gėrimėlio.
jpi;a4ži.ąvi2:00 yal. dienos; Įžangos nebus. Vžpi’ašo^ę sąvo kaimynus 
žagariečius, Gruzdiečius, Skai.sgiyiečius, Meškutiečius ir KrukieČius 
ir visus phicagiečius atsilankyti. / KOMITETAS.

—- Liaudis visuomet gyvėhb 
liktai asmenybės ėrietgljos eks- 
ploatač'ija, 
atmintini man žodžiai ir prie-4 
žais mario veidą’ kentė jo kab- 
finis jo pirštas, tartum kėsiri- 
damasis išrauti man akis. Kren- 
glys jo nemaloniai putėsi riub’ 
kalbos įsitempimb.

\ i

—■ Ėe Jdiio i&išiojb' ir Pet
ro Didžiojo; b*ė vokiečių pYity- 
cėšėš Kotrinos, PuškiriO, Gogo-; 
liO, D’o^tojeVškio, — prisMis] 

ušijos.f

GLADIATOR IMPORTUOTOS

SARDINĖS x 215C

■ Praeitą savaitę teko praleis
ti dvi dienas De Kalb mieste 

;organizuojant vietos hetuviilis 
■į De Kalb Lietuvių Kulturėš 
Da’augij<ą.- Per tą trumpą laiką 
turėjau progos susitikti ir susi- 
ipažinti su nemažu skaičium 
vietos- gyventojų.-

De Kalb yra nedidelis,* bėt 
labai gražus miestas,
gėlės, mėdŽiai. 'Riet tat rista vis-1‘11 
kas: mieštas jra tortingas įvrii-

GBAND OPENING

MOV® INN TAVERN

riems malonu rūpintis artimų 
jų Iriiiriė, bėt 
nes buvo nereikalmgS.

Novakaš ir KarTeilis mari 
taipgi buvo visai nereikalingi 
bl|amie, gulėdam&s lovoje, aš; 
.neramia širdim galvojau: ko
kis man reikalas gero jai ir tau 
tos? Aš buvau įsitikinęs, kad’ 
galiu pragyventi neSusiiiesdri-. 
Imas su jais, juk mieste, ajb 
Jink mane, gyveno dešimtys 
pūkštančių žmonių, kurieriis nė 
žinoma , ir nereikalinga Karlei 
Jio filosofija, nereikalingi gėrė .-clekalbiečių turi savo automobi 
jjai, vadai, socializmas ir visa 
kas neprasmingai Slovaką jau
dina.

(Bus daugiau)

tijėje”. Aš nelabai fri^gau skai^’ 
tyti rimtas knygas, mane vi-, 
siškai patenkindavo mtoįyknv 
rėmanai, Vertimai iŠ kitų kals 
bų. Bet šįą knygutę . aš sąži? 
nmgai petškaičiati ir nėfs nė’, 
atsimenu, af ji man' patiko, ta-< 
čiau joje buvo kažkas; kas pa*; 
tehkino' literatūrinį manė škė-; 
nį, išauklėtą Robinzono Kruzės 
ir Kupero, Main-'Ritfo; GjUstayv 
Eriiaro getojų nuotykių.

Aš buvau apstulbintas, kai 
Novakas man atidengę 
kriygutčs fifosėfiją. šaltai, špriri-; 
džiamai, negarsiai, Bet už tai 
labai švariaS j iš kalbėjo, kad 
liaudies masės tikrumoj yra be
veidės, dvasiškai primityvios ir 
Viehbkids; jos nori tiktai vi#-. 
no1: patobulinti išorinius gyve
nimo patogumus, bet svetimas: 
yra? joihs noras pažinti jo 
slaptis, nežinoma ir priešinga- 
joms yra kūryba. Netgi' page- įdėjo 
finti grubias ir sunkias savo 
gyvenimo sątygate savb jėga josi 
negrifr, —. masės negali* išras- 
lauti, išgaubti, 
dengiriėti, fstatimdriYia’uja ti1-, 
snoriret tiktai žmogus, vienetais, 
asmenybė.

ko aš, nuvargintas, jau nesu- 
[prafaū. Atsimenu jo lengvą, 
bet ka6ią ranką ant savo pe- 
3s, jo pirštų virpėjimą ir juo- 

bWgėjimą už akinių stiklų 
I — visa tai man buvo nemalo
nu, h s * *Suprantama, aš suprastinau 

L jo miriti'š, turbūt padariau jas 
įrū'pe'sriėfhTš, man buvo sėpty- 
nioliką metų, įai pirmą kartą 
aš išgirdau šias mintis, man rie- 

[žfrriomW. Tylidmlš gatvėmis ei- 
darbąf ^ėt I jutau, kad mari

kitaip' bririgu. Ligi šio vakaro 
mano gyvenimas buyp daug pa-

,sa- 
vy nieko gerbjisko,, niekuomet

tai geležies; 
liejyklos. Fabrikų yra keli.

I fei-t Šiuo tŪrpu dėkalbiečiai 
pėr daug riežiskriridžia ir, ma- 

i’tyti,’ didėl'io vargo riettifi. Atro-. 
'dė, kad Šu darbiais j ie taip pat * 
yra laimingesni nekaip kitų 
mieštų gyventojai;

Kad didelės bėdos nėra, tai' 
numanu iš to, jog gana didelis

MAKSIMAS GORKIS

Pasakojimas apie herojų

taip. Ca« 
ras Jobas žiaurusis buvo neiš
vengiamai žiaurus, kb ir rei
kalavo epochos sąlygos. Taiipl

Kai kada jis mane nurodinė-l 
jo mokiniams pavyzdžiu ir taii 
didino gimnazistų. neapykantą? 
manęs atžvilgiu.

Aš buvau šeštoje klasėje,- 
kai Novakas, susitikęs mate 
gatvėjė, pasiūlė pas save už
eiti.

— Prievakariu, ryt, - vėliau 
— pašnibždomis jis pridūrė.

Jis gyveno’ sodo fligely, vel
tėdžiu pas kažkokią tylią se
nę. Pustamsis jo kambarys bu.-: 
vo užverstas knygomis, tarp jų 
didžiulis stalas, taip gi užver-' 
stas knygų krusnymis, pri-e sie
nos loVa, kampe drabužinė spiri-' 
ta. Sode, tamsumoj, lėtai kri
to lietaus lašai, keistai skari> 
bėjo medžių Iripai; šis Sauso
kas, šilkinis garsas man pasi
rodė labai reikalingas NO^ako' 
kambaryje, visada pnpiidan-, 
čiam jo priblanda. Pro atvirą 
Jrtngą įlėkinėjo. peteliškės it 
Skraidė virš stalb, lėmįkš, po 
žaliu gaubtuvu.

Nulenkęs žalią plikę, žiūrė
damas į stalą, Novakaš, srisi-- 
lenkęs lanku, tamsus, riejudąš, 
tyliai įtikinėjo mane ruoštis 
istorijos-filosofijos fakultetriri.

— Jus, Makarovai, turite is
torišką skonį ir aš siulau pri 
Važiai imtis šio mbksTė; duo
siu jums knygų,- vadovausiu jū
sų skaitymai. Taip.

Man patiko, ,kąd su manimi’ 
jis kalbasi “jus” ir aš jo pa- 
šmiiymą priėmiau. J*is paėmė 
nuo stalo nedidelę knygutę su 
YaUdbriafs aptaisais,- paglostė ją 
delnu.-

— štai knyga, kurią atid
žiai reikia pėfskgftytr. Prašau 
su ja elgtis atsargiai 
aš apie ją su jumis pasikal 
bėiau. Taip.

Tai buvo Karleilio knygutė

TOWN-CRIER
Svarai

— Netikėkite socialistais, įlų 
mokslas pavojingas, perdenŠ Į- 
sbtfntas mėlu, tai mokslas 
priėš Žmogų, suprantat#? 
Netikėkite: .

fr dsčr ilgai jis kalbėjo-apie

MGBfcRLY, Mo. — Prie Esry kasyklos, kur buvo atkasti 
triri užgriuvę angliakasiai. Du iš jų jau buvo mirę.

HALSTED ARMY STORE
NAUJA VIETA PRIE: 

3^3 South Halsted Šiferi I <

P^ašOi^ė draugus ir pažįstamus > atsilankyti į musų! 
nlaujofr tržėlgols atidarymą. Bus sk,anųs užkandžiai veltui,- 
gjrięš g#ba' nati#ika, linksininsimės- visi per dvi dienas— 
šeštadienį ir sekmadienį. .

Y;tŠav&Mce ŠfflffiLA POLLOCK.

:tos bė pb'ėtų ir mhitytbjį, ki- 
rie’ pakėtė’ jų dvasią, kiekvie
nai Jų daS^e‘ ėfigfriąjų sa’Vb vei 
dį ? Pažvelkite Į juodąsias Af 
rikos tatitas, Į‘kalmukus, kir-| 
gižūs, baskir'uš;..

Padėjęs ranką ant stalo, jis 
greit, nerviškai krutino pirš
tus ir vis Žėnilihd baftsą, — tas 
ypač vertė mane įtempti klau
są, įtikinant, kad aš girdžiu 
paslaptis, žinomas tiktai vie
nam Novakui. Atsimenu, jog 
man labai norėjosi, kad jis ne
siimtų akinius, 
ninteliai, ką aš šiame žmogu
je žinojau. Aš niekuomet ne
mačiau jo pikto, net gi su jau
dinto; saiušafe, nuobodus, jis 
klasėse buvo ramus, nuoseklus 
kaip amatininkas;- pildąs įpTa- 
•stą, nusibodusį jam <___ _fc„__
>šį vakaYą jis pakito' ilgi nepa
žinimo, apykurčiuose jo ždd - 
žiuose a’Š girdėjau- pjfeį, nej$U: 
sitenkinimą, ir rodėsi; kad jis 
skundžiasi; išaiškindamas prieš 
mane apgaulę, jį užgarinančią. 
Kalba,- matyti,- jį svaigino, jis 
trukčiodamas rangė ilgą saVo 
kūną ir tarp žodžių’ jo’ krerit 
gly, btrrbiiliaVd’ keiktas, šiur
pus garsas, kokius turi mūg-

(Tęsinys)
Lygiu, bespalviu 

nuobodžiai pasakojo 
truputį pagyvėdavo 
gindavo ir teisindavo carų žiau
rumus. Kalbėjo jis giliai ran
kas įkišęs j kišenius, bet čia’ 
jis lėtai traukė kairiąją ranką 
iš kišeniaus, kėlė, kabliu už
riestą pirštą, ligi peties aukš
tumo ir teigdavo:

— Petras Didysis būvo žiau
rus, bet to reikalavo aplinkj-i

(tai nepaprastai draugiški žmo
nės. (> svetingumas pas juos 
tikrai lietuviškas. <• .

; Kai SU p. Mike Ta*ruČiu su
stojau pas ponus Pečiukėnus, 
tai mrifris jįtivo pasiūlyta bent 
šešios vietos nakvynei. O jau 
tų kvietimų pietiums ir vakarie
nei be galo ir krašto.

De Kalboje bebuvojaWf riithns 
ypač didelį nuoširdumą parodė 
ponai Pečiukėriai, Šūkis, žel- 
niai, Petrauskai,- Pafumšiki ir 
kitf lietuviai. JiėmS viste m s 
mes esamo fet>#i dėkingi. Be jų 
pagailok mes nebūtumėme pa
jėgę per toki trumpą’ laiką riet 
dvidešimt septynis narhfš įra-

.šri^tfkti, Kad galfcU&ėmfe galu
Susitikti ir susipažinti su de- tinai darbą baigti. Tad iki pa 

;kali)iečiais buvo tikrai malonu: simaiJ-yhiė. —F. YhikftV.
f Ah mv JjĮ * 4 » »» — r - ■ -V- ‘ .r T .. . ■■ • ■

U NIV E R S A L

PAUL ŠCH^LZEĮ bįsčųit com*pAny

SCOTCK
BRltTLE COOKIES

1 svaras 19c
BUTTER COOKIES

12 unc. .pak. 15c...... . ....
CAMPBELL’S
TOMATO JUICE

Mi 1 KENAI
už1w

Wilson’s CALI.HAMS......SY, ,23c
WILSdN’S
TYRUS TAUKAI ..... .. 2 sf. 27ė
SjRiced MEAJ LOAE SV- ?8c

.SAtAMi... r -r sv. 25c



Politika
Dėkoju širdingai visiems

Kalba apie streiką

Taksu

ir Lil

galvosūkiojokio

Profesorius mirė

tur?

JUOKAI
Surinko V. Faiza.

Šaunios vestuvės

APRICOTS
CORN NIBLETS

Vis bėdos

GELTONI, ŽALI, MĖLYNI

VIRŠ

MOTERYS
aukšč

Valgių Gaminimo Knygų
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10Atiduota priežiūrai SPECIALIAI

HES PIGIAUPIRK NUOMOKYKLOS BATELIAI VAIKAMS

flESSB

MAŽI 
PAK

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

pas- 
bus 

Die-

MOTERIMS 
VYRAMS IR 

VAIKAMS

turi dvejas duris — 
Halsted, o antras iš

Naujos 
Mados

Nauja 
Kūryba!!

Trafiko teismo teisėjas Pad- 
den praėjusį trečiadienį išleido 
įspėjimą automolistams, kad ji
sai netik sunkias bausmes už- 
dėsiąš automobilistams, bet ir 
naujus automobilius skaitysiąs 
tik laužu, jei jų savininkai ne- 
pasiSkubins patikrinti jų saugu
mą važiuoti ir negaus reikiamų 
paliudymų—stikerių.

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

ką jis sakė?
nieko. Tik išsiė 
susišukavo, ba j<

Penktadienis, rūgs. 4, 1936

Mokytojas: Jau trečią kartą tu 
pažiurėjai į Mykolo ponierą!

Mokinys: Taip, jis labai ne
aiškiai rašo.

ir paramos 
tikslui.
visiems
darbuotojams

noriu sakyti...buvo taip...
Motina: Pasakyk man greit., 

aš ką tik pati pirštą užsiga 
vau*.

savo
Nuošird- 
pikniko

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGOILL.

Šokią repeticija Ka 
reivią Aikštėj

Juodi, rudi, pilki taipgi 
, gtyliai

Kas nori šiemet balsuoti lap
kričio 3 dienos rinkimuose, tas 
privalo iš naujo užsiregistruoti. 
To reikalauja naujai išleistas 
Illinois valstijoj įstatymas. Bet 
registruojasi ytin mažai žmo
nių. Taigi susiorganizavo Chica- 
goj Nonpartizan Citizens’ Com- 
mittee tikslu paraginti Chica- 
gos ir apielinkės piliečius kui 
greičiau užsiregistruoti balsavi
mams, užsiregistruot galima rin
kimų komisionierių ofisuose.

Army K tore užlaiko 
vyriškų 

Dabar ypatingai yra

Charles Rader 65 mėtų, iš 
Elgin, Illinois, eidamas Chica- 
goj per gatvę atsimušė į pra
važiuojančio buso šoną (prie 
Roosevelt road iFMtčhigan avė 
Tapo sužeistas taip sunkiai, kad 
mirė ligoninėj.

Hajsted Army Store 
naujame name

šiandien, 
formaliai atidarė 

Army Goods

American Airlines areČiadieni 
pranešė, kad joms reikalinga 
dar 20 merginų patarnautojų 
pasažieriniuose aeroplanuose. 
Kandidatės turinčios būti regis 
truotos nursės, ne senesnės kaip 
28 metų, ne augštesnės kaip 5 
pėdų 11 colių ir nesveriančios 
daugiau kaip 118 svarų.

Henry I. Warden iš Dalias, 
Texas, traukia Chicagos miestą 
teisman. Jisai sako, kad mies
tas pasisavinęs jo patentą lais- 
nių stikeriams ant automobilių.

50,000 atlankė 
' parodą

John T. Zuris Boosters Kliu- 
bo svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpiučio 4* dieną, 
Hollywood Inn, 2417 West 43 
Street, lygiai 8 valandą vaka
re. Visus pikniko rengėjus ir 
darbuotojus prašome būti susi
rinkime su pilnomis atskaito
mis iš įvykusio pikniko.

Prašome visų lietuvių para
mos ir kooperacijjos ir kviečia
me visus lietuvius toliau vesti 
musų lietuvio kandidato, advo
kato T.' Zuris, vajų.

Felice Nausėda, sekr.
John T. Zuris Boosters Club.

Gražuolė: Ar žinai, kad a« 
kiekvieną rytą maudaus piene?

Vaikinas: Ir kaip gali Įlįst* 
į bonką?

So. Center Street, 
So. Center street, 
sunkiai sužeistas 
nelaimėj ketvirta- 
Joliet miestelio.

WASHINGTON HEIGHTS. 
—Naujienose keliais atvejais 
buvo minėta apie Stasio Strau- 
ko bėdas, kai jis pradėjo sta
tyti namą 
Union avenue neturėdamas iš 
miesto leidimo.

Praėjusį ketvirtadienį Strau- 
kas byla vėl buvo teisme Jis 
prašė, kad teismas panaikintų 
jam bausmę $200, uždėtą pir 
miau. Jis parodė permitą sta
tybai, kurį neseniai gavo. Ta
čiau teisėjas McKiriley pareiškė, 
kad permitas turėtų smulkiau 
nurodyti materiolą, reikiamą 
statybai. Strauko byla atidė
ta iki rugsėjo 17 dienos.

Tuo tarpu Giresham avenue 
policijos stoties policininkai vis 
dar daboja, kad Straukas ne
statytų namą toliau. Strauko 
trobesį policija daboja trimis 
pamainomis, kiekvienas polici
ninkas pašvęsdamas visą savo 
tarnybos laiką tai užduočiai.

Chicagos simfonijos orkestro 
antras dirigentas, Eric Delamar- 
ter, padavė rezignaciją ir išvyks 
ta į Londoną diriguoti ten sim
fonijos orkestrui. Delamarter 
darbavosi Chisagos simfonijos 
orkestrui, kaip Dr-o Stocko pa
dėjėjas ir bendradarbis, per 18 
metų. Delamarter yra pats žy 
mus kompozitorius.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

Vėl kalba apie pieno 
pabrangimą

. Iš Bridgeporto būrys iš va 
žiuoja lygiai šeštą valandą — 
iš Mark White Sųuare, prie 3C 
ir Halsted gatvių. Kurie nori, 
gali susirinkti parko salėj.

O štai. pranešimas kostume- 
riams, kurį galite pamatyti 
Chicagoj: “Gėrimai dykai vi
siems sulaukusiems 80 metų ar 
senesniems, kurie atsives savo 
tėvus”.

Plėšikai atidarė Contract 
Bridge Club of Chicago saugio 
sios šėpos duris ir pasipelnė pi
nigų $120, gi čekių $60. Nors 
šėpa nerodo ženklų, kad ją kas 
nors birtų išlaužęs, visgi pini 
gai dingo.

Balsuotojų lyga pra 
dėjo vajų

Delamarter išvažiuo 
ja į Londoną

Samdo naujas patar 
nautojas

Šiuo laiku Chicagos Dailės 
Institute yra išstatyti parodai 
Van Gogh kuriniai. Per pirma- 
sias devynias dienas parodos 
pažiūrėti atsilankė daugiau 
kaip 50,000.

Kazyrninkų seifą 
iškraustė Jei iš kokios , krautuvės eina 

ne kažinkaip gardus kvapsnis, 
tai mes Bridgeporte arba Brigh- 
ton Parke, arba net Marąuette 
apielinkėj nieko nesakom. Ta
čiau grupė apielinkės gyventojų 
kreipėsi į teimą reikalavimu, 
kad jis pašalintų Myron Wil- 
lens barbekių standą, kurs ran
dasi adresu 4635 Clarendon 
avenue. Piliečiai nusiskundžia, 
kad neskanus kepamų mėsų 
kvapsnis veržiasi iš Willenso

■ > Jis: Jei aš numirčiau nety 
čia, tai kas atsitiktų su ta 
vim?

PRIKLAUSOME PRIE HALSTED-3>5th BUSINESSMEN’S ASS’N 
TIKIETUS PINIGŲ VAKARUI

; DUODAME DYKAI SU KIEKVIENU PIRKINIU.

adresu 9917 So

Illįnojs universiteto agrikul
tūros departamentas nužiūri, 
kad dėl buvusios šią vasarą 
sausros per ateinančius dvyliką 
mėnesių pieno ir sviesto kainos 
Amerikoj pakils.

Motina: Jurgut, ką tėvas 
kė, kai netyčia savo pirštą 
sigavo; plaktuku?
' Sūnūs: Ak, motina, aš

P-niai Eileen Totoriello 24 
metų, 2732 Lexington Street, 
paskirta 6 mėnesių priežiūra. 
Pas ją rasta keletas cigaretų su 
narkotikais žinomais vardu ma- 
rijuana.

Ji: Aš Čia pasilikčiau. Bet 
aš mąstau, kas atsitiktų su 
tavim! . *

Sužeistas automobi 
lio nelaimėj

Ekskursijos pasi 
baigs su Darbo 

Diena

Neseniai Illinois pirklybos ko
misija išnešė sprendimą, kad 
Peoples Gas and Light kompa
nijai nėra reikalo kelti kainas 
už gazą teikiamą piliečių rezi 
dencijoms.

Pora dienų atgal kompanija 
kreipėsi į teismą prašydama in- 
džionkšeno prieš pirklybos ko
misiją ir valstijos prokurorą 
Otto Kerner. Kompanija pra 
še, kad teismas uždraustų taip 
komisijai, taip prokurorui mė
ginti palaikyti dabartines gazo 
kainas arba imtis bausmės prie
monių, jei kompanija pakeltų 
kainas.

Prokuroras Kerner pareiškė, 
kad jis ieškosiąs priemonių to
kio indžionkšeno davimui sulai
kyti.

programas. Kalbėtojų buvo 
daug ir visi velijom jaunave
džiams geriausios laimės.

Noriu pastebėti, kad jaunasis
A. Lauciškis yra brolis buvu
sios Naujienų gražuolės, p-lės
B. LaUciškaitės. — šv»

Kovosią su gazo 
kompąnia

-• Evanston miestely yra sam
domi darbininkai vandens sis
temai taisyti. Jiems, kaip be 
derbiams, mokama 40 centų va 
landai.
plumberių unijos 
spėjo viršininkus
privačių taip viešųjų, kad jis 
iššauks unijistus plumberius į 
streiką, jeigu samdytojai nemo
kės darbininkams unijos ska
les, kuri yra daug augštesnė, 
negu 40 centų valandai.

Jei šis streikas bus paskelb
tas, tai ir kiti darbininkai pri 
sidės prie plumberių.

Trečiadienio vakare 
delegatas į- 
darbų, taip

Taip jam atrodo: “Aš turiu 
dar kelnes, ale neabejoju, kad 
mane visai nurėdys 
mokėtojas”.

Visi šokėjai ir šokėjos, ku
rie dalyvaus Tautinių šokių 
šventėj, turi atsilankyti šį va
karą į Kareivių Aikštę (Sol- 
diers Field) repeticijai su or

Yra labai svarbu, kad

Stanikų byla vėl 
teisine

Traukia Chicagą 
teisman

stando, o ir automobilistai, reL 
kalauja patarnavimo, triubiną 
iki 5 valandos ryto. Teisėjas 
paskyrė1 skundo nagrinėjimą 8 
dienai rugsėjo.

šeštadienį, rugpiučio 29 die
ną, skambėjo vestuvių varpa’* 
jaunuoliams jAlbjeltui La;uciš- 
kiui iŠ Chicagos ir p-lei Fran- 
ces Staškus iš Cicero.

Vestuvių puota įvyko Com- 
munyti Hali, 1820 So. 51 avė. 
•Svečių buvo apie 300, jeigu ne 
daugiau.

Vakarienę " buvo prirengta 
labai rūpestingai, skani ir gau
si. Patys šeimininkai tik sku* 
bėjo priiminėdanii svečius.

<jaike vakarienės išpildyta ir

BATELIAI i 
VAIKAMS

• POLL PARROTT IR 
STAR BRAND 
Garantuotos tvirtos 
skuros.
DOVANOS DYKAI

&ie lietuviai ir lietuvaitės IĮ 
siėmė laimius (leidimus) 
dybouui:

BRIDGEPORT. 
rugsėjo 4 d., 
duris Halsted 
Store naujoje vietoje, antrašu 
3503 So. Halsted. St.

Halsted Army Store yra vy
riškų drapanų ir reikmenų krau
tuvė, kuri jau virš 15 metų 
kaip randasi toje apielinkėje.

Betgi dabar, kai pastatė nau
ją namą prie 35 ir Halsted, tai 
Army Store užėmė patį didžiau 
sį štorą naujame name. Naujo 
je vietoje 
vienas iš 
35th St.

Halsted
pilniausį pasirinkimą 
aprėdalų
gerai prisirengę nauju tavoru 
patarnauti publikai ir su* ja ge
riau susipažinti laike pirmojo 
išpardavimo naujame name.

—VBA.

• aukštos:,
• žemos ir
• plokščios 

kulnikes
• visos mieros 

ir plotis.

Visos miferos
Specialiai 
įkainuota.

Joseph Vereb 38 metu, išvijo 
iš savo krautuvės, 1760 Larra- 
bee street dukterį, ir pašovė 
savo žmoną šešiais šūviais. Ka
da atvyko polcija, tai Vereb 
paleido paskutinę kulką sau. 
Jis mirė. Pašautoji moteriške 
nugabenta į ligoninę. Daktarai 
betgi neturi vilties, kad ji pa
sveiktų. Policijos manymu, Ve
reb pašovęs pačią iš pavydo. 
Vereb’ų šeima gyveno adresu 
901 Rush street.

Mirė Dr. Edwin Oakes Jor- 
dan, pasižymėjęs Chicagos uni 
versiteto profesorius ir seniau 
Huvęs Chicagos sveikatos kpmi- 
šioniėrių tarybos narys. Mirė 
sulaukęs 70 metų amžiaus. Bu
vo jau profesorius emeritus.

Pašovė pačią, pats 
nusišovė

Teisėjas įspėja auto 
mobilistus

Duktė: Aš papasakojau Jo 
nui visą savo gyvenimo istori
ją vakar.

Motina:
Duktė:

mė šukas
plaukai per tą laiką pasišiaušė

Beje, šokėjai ir šokėjos ma
lonėkite atsivežti tautiškus 
drabužius. Bus imami šokėjų 
krutamieji paveikslai. — V...

RUDENS
PANCIAKOS

• - • < - t ? ,/■. ■ . • :• ■, ? '

Vėliausios spalvos. Mad- 
nos, šilko,, šifano.

MOTERYS!!! Jūsų rudens 
bateliai jau čia!!

• NAUJOS SKUBOS
• NAUJI KURPALIAI
• PATENTAI, SUEDES, GABARDEENS
• BALTI

„ Vienos dienos ekskursijos lai
vais S. S. Theodore Roosevelt 
ir City of Grand Rapids pasi
baigs šiemet su ateinančia Dar
bo Diena. Laivo Missouri 
kutinę ekskursinė kelionė 
antradienį, tuoj po Darbo 
nos.

Pereitą sekmadienį, rugpiu 
čio 30 d., susirinko į Ryan’s 
Woods didelis skaitlius mano 
brangių tautiečių, iŠ kurių pa- 
tyriau širdingo draugiškumo, 
paskatinimo 
užbrėžtam 
žiai dėkoju 
rengėjams, 
svečiams.

Mano laimėjimas bus visų 
musų laimėjimu. Dar karta 
dėkoju visiems, ypač .lietuvių 
laikraščiams ir jų vedėjams da
vusiems vietos savo skiltyse 
mano pranešimams.

Su gilia pagarba,
John T. Zuris.

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

James Donovan 21 metų, sū
nūs Illinois valstijos leitenanto 
gubernatoriaus Thomas F. Do
novan, 121 
novan, 121 
Joliet, tapo 
automobilio 
dienio ryte
Kartu su juo sužeisti yra p-le 
Janet Moore 17 metų, Herbert 
Zalar 23 metų ir Franklin Le
vais, visi iš Jolieto. Jų automo 
bilis susidaužė su taksikebu ir 
apsivertė.

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

“MIDWEST

SVIESTAS

Spalis IšpanMias
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo 4 ir 5 d. d

VYRŲ ir Jaunuoliu Nauji
Rudens Batai

Suedes, Moccasin 
, Tvirtos skuros.

Frank Kamis 26 m. ir Ce 
celia Holy 32 m.

Florien Kaminski 22 m. ii 
Estelle Banasa 22 m.

Garrett Dough 31 m. ir Wan 
da Valis 22 m.

Stanley Subaitis 21
Eddith Kasper 21 m.

Benjamin Danis 24 m. 
lian Minkiewicz 24 m.

Stephen Antelek 31
Stella Ruppis 21 m.

John Reid 21 m. ir Berriice 
Gedutis 19 m.

RINSO
Šinn.OOCASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ
* I UU PELNO PASIDALINIMO KUPONUS

PERSTATANT

NAUJUS RUDENS

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
ROLĖ AR

TUBA^ SI

kestra 
kiekvienas dalyvis butų. Po
ros šokėjų bus sudarytos, sto
vėjimo ir užėjimo vieta taps 
pažymėta, taipjau bus pažy
mėtos vietos, kurias užims da 
lyviai, ir duris įeiti bus paro 
dytos.

; ,’į ' .

Jei atsilankysite šiandie, tai 
neturėsite
Darbo Dienoję kai parengimas 
įvyks.

Kiekvienas jaunas dalyvis ai 
dalyvė turi atsilankyti su savo 
tėvu ar motina, o tėvai 
saugoti vaikus, kad dėl dide^ 
lio susigrūdimo trijų tūkstan
čių dalyvių jie nepaklystų.

Nepamirškite: šį vakarą, pu
sė septintos, Kareivių Aikštėj 
—- Soldiers Field.

... 3 pak.
... % pak. 23^ 
v. džiarai 15^ 

pak. 25e
% sy. kenai

BLUE. WINNEB” Į 4
Dideli 2% kenai ....................... I ■ U

..... 2 ken. 27^ 

................................ ....

7 unc. pak. 1O£

2 bonkutės 17*
...... . vienas 5*

....... ken. 7M><
........ 4 už 23*

DIDELI 4Oa
PAK. IWV

Strained Apples VAIKŲ MAISTAS ken. S* 
“CRACKER JACK” ....................3 pak. 10c
“Blue Label” CHEESE............ .............. % sv. pak, 16*
“Daisy” CREAM CHEESE ....... 3 unc. pak. 2 už 15<

CIBULIAI Michigano Puikus ....... 4 sv. 9c
SALERIAI Puikus Michigano 2 pund. 9c 
SLYVOS Puikios šviežios itališkos 3 sv. 22c 
VYNUOGES Puikios be grudų sald. 3 sv. 19c 
TYROS MĖSOS FRĄNKFURTS 
BOLOGNA DEŠRA ...... . .......... L

“Lincolnshire” Raikyti Lašiniai ....... % sv. pak. 18^
“Midwest” SPICED HAM .............................. svaras 35£
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA .... kvort. bonka 23$ 
______________ 2 MAŽYTĖS, BONKOS 17c 

“Little Boy Blue” BLUING .........    ,
“Hawk” MUSIŲ MUŠYKLIS ...... ..... .
“Barton’s” JUODAS BATŲ ŠVAKSAS 
<<LUX,> MUILAS .......•.......... ......... .........

“Midwest!
“GRAPE-NUTS” FLAKES

TOMATO CATSUP d^elės bonkos 10C 
“Dutch Mill” SPICED COOKIES .... .................. sv. 1Q^
“Grispettes” POP CORN ...................      pak. 5^
“E-ZEE” ICE CREAM FREEZE POWDER pak. 8^ 
“Larsen’s

JELL-O’* VISŲ SKONIŲ ....... .
WHEATIES” WHEAT FLAKES 
Mid^it” GRAPE JAM ...............
‘Swansdown” KĖKSŲ MILTAI ...

‘HERSHEY S” COCOA ................

'Pį'm" '.l ' ’ Š 'iv..!'

r. a '• -R ■?.1 •€? •

-
’ i

■ •:? ......./

-
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Tonight “Pirmyn” rollš up 
sleeves for work.

The headquarters for this 
year will again be eozy Neffas’ 
Hali ori the Weštsidc, at 2485 
South Leavitt Street.

7:30 P. M. is the zero hoiir.
According to OUr Director, 

Mr. Chas. Stėphens, Arid the 
presiding officers, we’re to g'o 
to town this seasori. Therė arte 
many plans and hopes in the 
air. In a week or two some of 
thehi will (rike Shapė. ll is 
hoped. that public edification 
will not be our bnly big job. 
This sbrisori the officers intend 
to pay a little more attention 
t6 the sočiai lifte, of ihe chorus 
itself, a phase that has siiffered 
some neglėct in the past.

Of the ėvents in prošfcect aro 
the following:

Initiation of new members, 
lašt week of September.

Pageant of “Pirmyn“, Dancte, 
Reeeption of Sponsors, — Nb- 
vember, probably at the Saddle 
& Sirloin Club” — and

the chorus 
guns to the 
the previous 
ori the job

thai 
lašt 
sea- 
this

sea-

Operetta; ai Sokol Hali ih 
Decemben ? i

We believe the faithful mem- 
bership of 
stuck to <the 
rehearsai of 
soh, will be 
evening.

Usually, to start a new 
son, reinforcemėnts are necesš-, 
ary. Therėfdr'ė we ekteftd an iri- 
vitatioii tb all yoūng people tb 
come into our midšt. Join the 
chorus, participate in the prė- 
šenitątiohs of the chorus/ iri the 
sočiai events; join to learh 
somethins about smging, about 
ącting, and to make new friend- 
šhips with $eo$e yoiihg and 
etean-eut.

Thetė is ari invitation fee, 
būt it has bėen sėt aside for 
the entire riiohth of September. 
Take advantage of the oppor- 
(tunity. s
' Before prospective męmbers 

niake up theii- įhihdš to j'oiri, 
we want theih to consider care- 
fully the follbwin£:

“Pirmyn“' is ĮjrimaHly a hiU- 
sicai institution, a chorus. The 
sočiai end, as important as it 
is, lakęs second place. The 
chorus is organized to keep 
Lithdaniah riuišfc and sorig

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijris 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nūb 15 iki 48 irietų 
amžiaus šiuose Chicagoš apylinkių miestuose: Wauk'egan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary> Hairim'ond; Caltimėt City, 
Chicago Heights, Harvey, Mičhigan, City, Aurora^ Jolįet, Rockdalė, 
So. Charles, Melrose Park, DeKšlb, Karikakėė, Ručinė, Keriosha if tt.

2 KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
■ skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 

įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos n ariau

3„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklausę arti, 4,Q00 narių, šia
me. skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik Šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bėt 
taip pat veikia kultūros srityjfe,,.Yra, 8 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pbmiftinė—$200, palaidojimo rėlkalaihs $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklausė nuo skyriaus—50t, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS atstbvas greitu laikh atsilankys 
j čia pažymėtas .kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stęrigsis Draugijąj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu iririlonėkitė kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St.; ChicAgo, III.

laidegtine, kuri duos jums 
tiktą malonumą!

■ TIKTAI

LIETUVA
BRAND

Straight American
BOUrbon Whiškey 
12 MĖNESIŲ ŠENA: I

j

..   —' 111 ■    į ui .

4. Tavernų savininkai reika
laujant miisų atstovo pašaukit 

VICTORY 5382
90

PROOF
VIENINTELIS DISTRIBUTOĖIUS WHOLĖSALE ONLY

BRiDGEPORT UQUOR COMPAHYSE
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

1U..Į.L .................... i ■■■■■■■■! .1. .!■ .............. .... Į Į I , Į  ■Į——

aliyte, tb prbvide entbrtaihmėriit 
for Lithuanians of Chicago and 
to acąuaint the young people 
with rudiments of song and 
SthgėČraft,

“Pirmyn” iš an bfgrinizalion 
of vOlunteers. Members are bot 
drafted. They volunteer to bė- 
come part of the organization. 
If, on joining (they discover 
that better, friendher assocta- 
tions can be found ėlsewherte, 
th'ėy are free tb Iterive. BUt 
whįle they are members of the 
chorus, they are exp'e’cted tb 
follow certain riiles and regu- 
lations. Thė mosi important

one is, regular attendauce at 
rehearsals. Irregularity on the 
part of e'ven one member makes 
for delays, interruptions, and 
annecessary hardships for other 
members.

We extend ri hearty invit
ation to all that are ready to 
put in some work before they 
demand a reward; that can be 
loyal and dependable. Būt, if 
you have any doubts about re- 
gularity of attęndance, and, if 
you are uncerlain whether you 
will be able to take some part 
in tlie ačtivitiės ■— please do

DAILY BUSINESS DIRECTORY
, • ■ ....... ... ...........  ' I' I .................................................... ' .................. 'l ii ■■■—...................................

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nuAiplrkti 
įvairių paprastų ir nepaprastą daiktą, intaisą ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite, susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir. klaupkite. Biznio Patarėjo. 
Cią jus gausite informacijų, jeigu tik ją bus galimą gautii

Botk you and we will be 
happiėr for it.

To all others our doors are 
wide open. May we see you to- 
riight. —*

The Silent Partner.

AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI 
šjame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kariikai, kuriė kiekvienam užtikriną 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
Pataisė automobilius,

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiač automobilių.
DOMININKĄS KURAITIS 

806 W.est 31-st Street 
Victory 1696

John Špitlis
Gas, ir Auto, Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

S. K. Alito Wreckcrs
9927 SO. MICHIGAN AVĖ.

Lietuviškas^ S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas šerių ir naUjų automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.Tel. Pullman 4091

* ANGLYS—COAL
Chernauckas Coal 

Company
1900 So. Union Avė.

Tel. CAN AL 2183

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

J. GRlšKĖNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218, So. Wallace Street

Educational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsilai išimami $4 

vaikams  ..............J ■ C"UU
..... M5-00

ASa...”a.'....-___ 51500
Medikalė egzami- $1*00 

nacija................................■, V V
DOUGLAS PARK &OSPITAL 

1900 So.; Kedzie Aye.

• MEZGIMO “DIRBTU- 
VES—Kiutting
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

' ........... .......... 1 1 ' ""

ŠUSIRINKI^^I

ridi join

iLąidotuvių Direktoriai!

f

du metai nuo

J

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

Kuris pefšiskyre su šiuo pa
sauliu riigsėjb (Sept.) 5 diehą, 
1934 metuose, sulaukęs 43 mė
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, 
Šiaulių apskričio, Šiaulėnų pa
rapijoj, Pilvelių kaime. Ame
rikoj išgyveno 25 metus., Liūd
nai atminčiai bus atlaikytos pą- 
mdlddš SUbątoj, fugsėjb, 5 die
ną, 8:00 valandą ryto, švento 
Jurgio pdrripij'os bažnyčioj.

Kviečiame visus gimines ir 
. draūgus atsilankyti į bažnyčią 

ant šv. Mišių.
i Jau praslinko 

tos nelaimingos dienos, kurioj
,f ppus apleidai ir palikai vienus. 
, Be tavęs Domininkai dienos il

gos ir liūdnoj. Tave prisimi
nus ašriros vilgo blakstienus.

j Ųaikui bėgant užmirš tave 
■ dfaUgai, prieteliai ir ririešii, 

bet musų širdyse pasiliksi ne
užmirštamas brangus vyre ir 
teveli, ilsėkis ramiai šv. Ka
zimiero kapinėse. Spaudžia ta
vo krutinę Šąltpii žemelė, o 
musų širdis liudesis.

. Nuliūdę liekame,

Moteris Uršulė, Dukterys Ona ir Stella, Sūnūs Fransiškus, 
Gihlinės ir Draugai.

■ it) “

.h n j • f

i' D ■

ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja Laidotiivių jjir'ektorius i J. F. Eudeikis, 

Telefonas' YARDS 1741;

5332 Sp. Long Avė
Chięago, Jhi> ~

Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas įvyks antradienį iš priežas
ties šventės (kabot- Day), rugsėjo 8 d., 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parap. svet. Malonėkite pribūti; ries yra dhu£ svar
bių reikalų aptarti. O. Kliučinskaitė, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. Vak., Čhi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 S. Ėalsted St. Visi ma
lonėkit laiku atvykti, nes randas dAug svarbių reikalų ap
tarti. —S. Kuitėvičia, rašt;

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadiehį, tugšėjb 6 d.; Hollywobd svet.,. Ž417 West 
43 St., 12 vai. d. Mokesčiai bus priimami nuo 11 vai. ry
to. Kurie esate užsilikę, Malonėkite užsimokėti šiame su
sirinkime. Yra pageidaujama, kad visi nariai atsilankytu- 
mėt, nes yra daug svarbitį tarimų.

B. Rudgalviuteį protz. rašt.
Illinois Lietuvių Pašelpbs Klidbo mėnesinis susirinkimas 

šiandien, rugsėjo 4-tą, Liet. Auditorijoj; 3183 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Viši kviečiami dalyvauti.

A. Kalilakiš, taši.

KAnSTANCIJA RIMKIENĖ 
po tėvais Bobolaitė

Mirė Rugsėjo 2 dieną, 1936 riu, 7 valandą vakario, šuldukųš 
pusės rinižiaUs. Kilo iš Suvalkų gubernijos, Vilkaviškio apskričio, 
Pajėvbnio-prirap.; E^lupių kaiihė.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame, nubudime vyrą Johą, 2 seseris: Ajgotą Stępo- 

' nriitiehę ir Marijohą M'arcinkėVįčrėhę, jų vyrus ir šeimynas, brolį 
Petrą Bobolj, pusbrolį kun. A, Draždį ir daug kitų giiriinių, o 
Lietuvoj Seserį Oną Bereikienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Butkaus kdplyčioje, 710 W. 18th St;
Laidotuves jvyks Pirmadieni, Rugsėjo 7 d. Iš koplyčios 8 Vai. 

ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines;

Nuoširdžiai kviečiame visus, giminės draugus-ges ir pažjstamus 
pažystamas dalyvauti šiose laidotiivėše.

Nuliūdę, ’
Vyras, Seserys, Brolis, ^vpgeriai, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Butinis Undėrtaking Compdny- telefo- * 
. nas CANAL 3161.

Juozapas Karčauskars
Persiskyrė su šilto pasauliu Rugsėjo 1 dieną,? ;10:15. valandą 

vakafo, 1936 m., Gimęs Raseinių apskrity, Kelmės parapijoj' if 
mieste.

Amerikoj'e išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudimė 3 dukteris.: Bronislavą, .. Rozaliją 

ir Juzefą; sūnų Juozapą, 3 žentus—J; Saiiriori, • S. Majeski, M. 
Subatį; ųiarčią Oną, 4 anukus, seserį Barborą- Bajbrinierię if 
švogerį Povilą Nakroszų ir jb šteimyną ir daUg^giihinių.

Kurias pašarvotas randasi 4645 South Pdulįria Street, .
Laidotuvės įvyks šeštadienį; Rhgsėjb 5- dieną} 8 valahdą ryto 

iš namų bus nulydėtas i šv. Kryžiaus: parąpijos bažnyčią; kurioje 
atsibus gedulingos p^maldds už, velionio ,sielą; o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimięro kapines.

Visi A. A. Juozapo Karčausko giihinęs, draugai ir - pąžįštami 
esat nuoširdžiai kįviečiami dalyvauti laidotuvešė ir suteikti jam 
paskUtiriį patafhavinią. ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame;
Dukterys, Simus, ŽenMį Marlių Svogeris

DOMININKAS SLOl’KUŠ

Šiuhčiata GSlen Telegramų | VIbm 
Fanaulla Dall« 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St
Tel, BOUlevard 7314

JUOZAPAS
UDEIHI

IR TĖVAS
REPublic 8340

MUM

TRIJŲ METV MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KLEMENSAS KALAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

5 dieną Rugsėjo mėn., 1933 
m., igimęs Vaškų ‘parapijoj, 
Tetkonio sodžiuj, Panevėžio 
valsčiuje. .

Paliko dideliame nuliudimė 
moterį Domicėlę Kalainis po 
tėvais Oksaitė, 2 dukteris Pau
liną ir Helen. ■
Liūdnai atminčiai musų bran- 

gauš tėvo bus laikomės šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šv. bažnyčioje 5 'd. Rug
sėjo, ,1936 m. 8 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilahkyti į pa
maldas.

MesTavę musų brangusis tė
ve niekuomet neužmiršime. Tu 
pės mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliaus pas 
Trive ateisime. Lauk mus atei
nant! Nuliūdę lieka, 
Moteris, Dukterys, Draugai ir 

Giminės.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor 

Pranešu draugams ir kostumeriarris, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street.
Tel. Yards 5335

• TAVERNOS"
Pete’s Place

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETĘR SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE

TeL Prospect 8175.

New Centirty Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St. 
Tėl. VlCtory 2679

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
I

jnkJLj vj

3267 So. Halsted St.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

Bams Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMĄ
3200 So. Halsted St.

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visielns draugams ir pažys
tamiems, kad esu Tavern bizny}**. 
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigar&i, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų nauji užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792

6556 So. State St. \ 
kampas North West 66 St.

• RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti aluš 'Miller HighLife, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Dūkti. 
EMMA IR EMILY.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted. Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
3108 SO. HALSTED -STREET

Green Mill Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENĖ
817 West 34tfr St.

TeL Boulevard 9336

Mike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAlKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. California Av.

390

• RAŠOMOS MASINĖ 
LĖS—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

>15.00v& 
PERKAM 
RareNduojam 
PARDUODAM 
PATAISOM 

RIBBONAI .......
25 metai patyrimo 

DARBAS GARANTUOTAS 
Wagner Typevvriter 

Salės & Service 
3712 SO. WESTERN AVĖ;

Tel. Lafayette 3534 
E. WAGNER CHICAGO, ILL.

Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė, FILOMENA 
NEŽELSKIENĖ, Tėl. ftiilman 0151 

136 E. 107th Street

. SALDAINIŲ KR.~— 
SWteET SKOPS

Milda Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretei 
315(0 SO. HALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas.
\ 1 • ' 4 * - ». . ■■ ■ - .

* Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

WHOLE§ALE MEAT blSTRIBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nub svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų.

Joe Walteraitis,
4603 So., Richmorid St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

Three Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė *

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steijkai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtines ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vatė Stock degtine ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

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

Lietūvys Venckus
Bruno

Wholesale Litjuor Pardavėjas
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 2114 j



Lankėsi inž. J 
Čiurlys

y.________ * NAUJIENOS,.Chicago, H
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svečias pasakė, kad nuo Pa-Į Jisai atsakė lengvai advo- 
saulio karo iki dabar Lietuva katui George fe. ^oley, kurs 
padariusi žymų progresą viso< prabilo į jį ^aeliška, sena aL 
se ekonominio gyvenimo srity- rių kalba.
se, taip pat ir technikos srity Valstybės g 
je. Lietuvos geležinkeliai yra Oginskiui ųj

rios delegatą grupes daro eks
kursijas į žymesniuosius pra
monės centrus ir apžiūrinėja 
Jungtinių Valstijų įmones. Inž. 
Čiurlys kartu su geležinkelių* 
ekspertų sekcija apžiūrinėjo 
geležinkelius New Yorke, pas
kui buvo Schenectedy (N. Y.),

šį trečiadienį atsilankė 
“Naujienose” vyriausias Lietu
vos geležinkelių direktorius ir 
Lietuvos energijos tarybos pir-' Detroite ir atvyko trejetui die- 
mininkas, inžinierius Jurgis 
čiurlys, kuris dalyvauja, kaipo 
delegatas, trečiame Pasaulio 
Jėgos Kongrese. Svečias no
rėjo pasimatyti su “Naupjienų” 
redaktorium P. Grigaičiu, su 
kuriuo juodu pasipažįsta dar 
nuo Petrapilio laikų, prieš 30 
su viršum metų, 
nas jų studijavo 
pilio universitete, 
kelių inžinieriaus

“Naujienose”
rado dar vieną gerą pažįstamą, 
p-ią M. Jurgelionienę, taip pat 
iš studentavimo laikų.

Pasaulio Jėgos Kongresas, į 
kurį Lietuva delegavo geležin
kelių direktorių čiurlį ir prof. 
Kolupailą, laiko savo posėdžius 
Washingtone, D. C

Vakar tas dele-nų į Chicago 
gatų būrys iškeliavo į Pitts- 
burghą.

• Antras Lietuvos delegatas, 
prof. Kolupaila, važinėja rytuo
se su hydro - elektrikos sekci
jos atstovais. Į Chicagą 
ketina atvykti vėliau.

Technikos progresas 
Lietuvoje

Inž. J. čiurlys atvažiavo į 
Ameriką su žmona, kuri tuo 
tarpu yra apsistojusi pa3 savo 
dukterį, ištekėjusią už Lietu
vos konsulato sekretoriaus 
New Yorke. Chicagoje inžinie
rius sakėsi turįs brolį Antaną, 
su kuriuo tačiau jau seniai ne
susirašęs.

bet įvai-l Pasakodamas apie Lietuvą,

kuomet vie- 
teises Petra- 
o antras — 

mokslą.
inž. Čiurlys

jisai

įvedę daugelį naujų technikos 
išradimų ir pagerinimų, ku
riuos vartoja kitos šalys. Iš 
Amerikos Lietuva negalinti 
3aug šituo atžvilgiu pasimokin
ti, nes čia viskas daroma labai 
dideliam maštabui, tuo tarpu 
*cai Lietuva yra maža ir neturi 
tų milžiniškų ‘ kapitalų, kurie 
čia yra apyvartoje.

Buvo prisiminta ir apie visą 
eilę bendrų draugų, kurie anais 
laikais ėjo mokslus Petrapily
je, o dabar gyvena Lietuvoje. 
Tarp jų yra inž. St. Kairys; 
prof,. Purenąs, inž. Graurokas 
(neseniai buvęs Kauno burmis
tras) , Ernestas Galvanauskas, 
buvęs Lietuvos premjeras, o da
bar Komercijos instituto direk
torius Klaipėdoje, ir kiti.

Jis įrodė teismui
Tamstos ir jūsų draugai nuoširdžiai esate užkviečiami j

Grand Opening Bredelis Taverno 
3210 So. Halsted Street

Sėst, ir Sekmad. Rugs.-Sept 12 ir 13 d.
Bus šauni muzika ir gardus užkandžiai 

Kviečia Savininkai BREDELIAI

Policija areštavo Morris Le
viną 28 metų, 3132 So. State 
Street. (Areštuotas pasisakė 
teisme, kad jis esąs negras 
Arabijos žydas, gimęs Pales
tinoje, o jo amatas esąs vertė
jo. , T

Teismas užklausė jo,'kelias 
kalbas jis vartoja. Levin at
sake, kad 48. j

j^latisy

Par“8«

World Playhouse teatras 
paskelbė, kad ’fiuo ateinančio 
šeštadienio pbadės eiti labai 
įdomi sovietų Mfilma “Seven 
Brave Men** arba “septyni 
didvyriai.” L -O .

Filmoje apsakomasis įvykis 
vyksta arktikoš rajone, kur 
septyni komsoniblai, — geolo
gijos mokslininkas, radio ope
ratorius, (aviatorius, mekani- 
kąs, gydytojas (vienintelė 
mergina toje grupėje) ir virė
jas, atskirti tolimoje, gražioje 
ledų; šalyje sutinka vieną ir 
tą patį likimą, kovą už gyvy
bę. Čia išsivysto ir meilės 
romahčas.

Sakoma, kad tai vienintelė 
tos rūšies Rusijos filmą. Ver
ta pamatyti kiekvienam.

— Rep. x-y.

ATLEISKITE, jei jus laikysite La- 
H biau-Sušvelnintą Old Goids prie 
ausies ir rutuliuosite tarp pirštų, jus - 
tikrai IŠGIRSITE jų dirbtuvės švie
žumą. •

Negirdėsite jokio seno tabako 
spraksėjimo. Bet tik šilko šnabždesį 
rinktinio tabako derliaus lapų, pa
čioje geriausioje rūkymo sąlygoje. 
Ačiū tam dvigubam Cellophane su
vyniojimui, globojantį kiekvieną Old 
Goids pakelį.

Tačiau nesustok su tnn 
Bandymu” I Užsidek “ r \ • Klausymo 
nintą" ir išbandyk^ 
biau-sušvelninto skonio trik Jei 
bandęs pusę pakelio, i J 
tai geriausi cigarai r Kaa 
tavoti, pasiųski likusius dtr”!“ • kaŠ' 
siimk atgal pinigus J šlm,s » at- 
laidos. ••.•plūs pašto i§-

iš- 
nepasakysi, kad

ĮSTEIGTA 1760
P. S. ...Taip, ištikrųjų! Dvigubi iusn

kinti kolkas tinka. Pasiūlymas veikia Pqo atgal J‘ei nepaten
ku dienų nuo §iandien

Išvidine Eile 
veitopitane atsi

daro iš Viršaus

© P. Lorlllard Co.Jnc.

Išlaukine Eile 
Cellophane atsi

daro iš Apačios

2 Eiles, DVIGUBO CELL0PHANE7nahdim~C 
TUVES-ŠVIEŽUMĄ RINKTINIO DERLIAU^ TA n?

KAS padaro juos LABIAU-SU§VEL^j^rp|^BA

Valstybės gynėjo asistentui 
avė atsakymus 

lenkiškai. ,
Su Frank Lėb pasikalbėjo 

italų kalba, f y
Su Natanu Klpnis pasišneku

čiavo žydiškai, o sli kuhigu Do- 
vanon pasikalbėjos Vengrų, če- 
chų ir albanų ^kaįbomis. Tačiau 
Levin prisipažino, “ kad nemoka 
senobinės, graikų ir lotynų kal
bos.

‘ Well, teisėjas Gorman palei
do Leviną iš teismo, o buvusie
ji teisme padarė mesliavą jo 
naudai. .

PRAKALBOS
Svarbios prakalboš atsibus 

nedėlioj, rugsėjo, 6 d. svetainėj 
2458 W. 38 St.,., prie Archer 
avė., Brighton Parko apielin- 
kėj, nuo 4:30 vai, po pietų. Kal
bės S. Beneckas temoje “Di
džioji Diena Dievo Visagalin- 
čiojo.” ./ >

Šiuomi kviečiame visus pro
taujančius žnbones atsilankyti 
į minėtas prakalbas. Girdėsite 
ką reiškia Dievo teismo diena 
ir kaip ji apsireikš. Sužinosite 
iš apreiškimo knygos ką reiš
kią tas smakas-žvėris ir netik
ras pranašas, iš kurio nasrų iš
ėjo nešvarios dvasios, kurios 
susirinko visus . pasaulio kara
lius ant karės vadinamos “Ar- 
mogeden”. Ir jau dabar tie de
besiai matytis. •

Įžanga veltui, nebus rinklia
vos. Rengia ir kviėčia Jahovos 
liudininkai. (Apskelbimas)

“Septyni didvyriai” 
dabar eina mifesto 

teatre

Specialus Išpardavi 
mas “Labor Day” 

šventei!
Kada tik kokia šventė pri

siartina, maistas užima sau 
ypatingą Vietą. Šeimininkės 
turi planuoti yalgius ir kaip 
juos supirkti, kas taipgi svar
bu supirkti pagal reikalą ir 
ekonomiškai.

“Labor Day’* šventė prasi
deda šią sayaiŲ. Daugelis iš
vyks į užmiestį—kaimą ar į 
vasaros rezortus. Kiti lauks 
svečių atsilankant namuose. 
Taip kad vienu ar kitu atve
ju maistą reikės pirkti ir val
gius gaminti.

Tūkstančiai šeimininkių jau

NAUJIENOSE

WORLD PLAYHOUSE 
410 S. Michigan-*arti Van Buren 
Veiks nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 v. po piet
25c—<35c nuo 2 iki 6:30 p. p. 

—<35c, 50c po 6:30 p. m 
RYTOJ Pirmas PERSTATYMAS

“7 BRAVE MEN” 
Vėliausio Sovietų Fihnoš Triumfo 
(Sovietų kalba—Anglų užvardiji- 
mas) Tai nuostabi, dvasią imanti 
meilės ir pasišventimo apysaka.

.Filmuota ayktįkos rajone. , 
' ....... nfiihi-iyifii.i. 

pripažįsta, kad maistui pirk
tis yra geriausia vieta tai 
‘‘Midwest Stores.” O savinin
kai šių krautuvių jau yra pa
siruošę pasitikti savo kostu- 
merių reikalavimus. Kiekvie
na krautuvė jau perpildyta 
Šviežiomis ir geriausios rųšies 
prekėmis ir, beabejo, čia kai
nos visuomet žemiausios kaip 
begalima.

šeimininkėms sunkiausias 
dalykas yra tai ką pirkti? Pa
skui jų budžetas gal labai ap- 
rubežiuotas ir, todėl, joms rei- 
galinga gauti geriausi barge- 
nai. Specialus išpardavimas, 
kuris dabar eina “Midwest” 
krautuvėse šį penktadienį ir 
šeštadienį, bus geriausia pa- 
gelba. Tas išpardavimas šian
dien yra skelbiamas “Naujie
nose”. Tik žvilgterėkite į jį ir 
jus tikrai susirasite sau tai 
kas jums tinka šventėms ge
riausiai. O specialiai žemos 
kainos tikrai jums padės su
taupyti ir pinigų. —Apskelb.

.................... I

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965
co.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais, Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai
nomi nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6810 So, Węst$n» Avė.

Hemločk 0800
----- -r-—... ■■■■.-■  , 11 ■

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movins 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo-— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street

1 Tel. Boulevard 0250

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI IŠ KASYKLŲ 

ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite e

MINE AGENT
Kedzie 3882

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ. 
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS 
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPOftATED 
Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.

 Fiirs 
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70. 
'Japonijos žebenkščių $65. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že» 
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais, »

Penktadienis, rūgs. 4, 1936

CLASSIFIED ADS.
Financial

Finansai-Paskolos
PIRMŲ MORGIČ1Ų PASKOLOS 

$2000.00 IKI $200,000.00 
ant namų, apartmentų, krautuvių 

. ir t. t.
Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 

LOUIS ZIMMERMAN & CO.
• 203 So. Dearborn St.

- kambarys 1001 
Tel. Wabash 4737.

Furniture & Fixtures
Rakandąi-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksąis 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bite kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM 6r SONS 
STORE FIXTURES

(900 S. State St CALUmet 6269.

—O—
975 Yardai naujų karpetų, klejon- 

kių, kaurų, visos mieros, namams, 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, cash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070.

Miscellaneous
Įvairus 

50 GALIONŲ aliejaus dykai su 
bile kokio typo parduotu šildytuvu 
šią savaitę. Panešamas šildytuvas 
tik už $14.70. Coleman 145 South 
Westem Avenue.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted StM Canal 9345.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU ’ brolio Juozapo Šepu
čio iš žygaičių parapijos ir kaimo 
Jis pats ar kas žinote, praneškite. 
Nikodemas Šeputis, 3348 S. Morgan 
Street, Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGA pusininke i Lunch 
Room. 8055 So. Racine Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų už ja- 
nitorių. Suprantu' visokį pataisymę 
kas reikaliųga prie namų: pentuoti, 
karpenterio darbą, šauk Hemlock 
0707. Klausk Tęny.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS . darbininkas ant 
farmos. Atsišaukite Stanley, 423 E. 
64th St. pirmos lubos.

REIKALINGAS darbštus ir sąži- 
ningas žmogus dirbti mažoje ukėje. 
kaipo gaspadorius. Esu viena mote
ris nepajėgiu apsidirbti. Kas norėtų 
sutikčiau išduoti ant pusės, išren- 
duoti, arba parduočiau. Yra gražus 
naujai įrengtas ūkis. 80 mylių nuo 
Chicagos. Netoli St. Joe ir Michigan 
ežero. Kreipkitės laišku informaci
joms. Collins Farm, R. 2 Box 255, 
Buchanan, Mich.

Help Wanted—-Female
Darbininkių reikia

MERGINA lengvam namų dar
bui, virimas, mandagi šeima, 4 su
augę, $8 savaitei. Lakeview 10101

MERGINA virš 20—patyrusi ben
dram namų darbe—prižiūrėti kūdi
kį, geri namai. I apartmentas. 7718 
So. Ridgeland Avenue.'

MERGINA labai gera virėja — 
patyrusi bendram namų darbe—skal
bimas, šeima iš trijų — nakvoti 
$10.00. Kreiptis Dr. White, 4141 
Clarendon 3192.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

APEREITORIAI patyrę prie vy
rų ziberių žaketų. Silver Ridge Over 
all Co. 1306 So. Union, 2-ros lubos.

. *............................................. .........

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA fomiSiuoti kam- 

bariai. Reikalingi references. 118 W. 
112th Place. Antros lubos B. B.

KAMBARYS dėl vaikinų ar mer
ginų su visais patogumais su val
giu ar be valgio. Atsišaukite Re
public 5954.

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki
no ar merginos antros lubos iš už
pakalio. Anelė Mereckienė, 1423 
Dixon St.

RENDON šviesus apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos. Kreip
kitės po 6 vakare, 7132 So. Wash- 
tenaw Avė. Antros lubos.

RENDON 6 kambariai, visi šviesus, 
naujai ištaisyti, su maudyne. Renda 
$16.00. 3121 So. Morgan St. Boule
vard 1605.

REIKALINGAS mažas flatas arba 
apartmentas pietinėj miesto dalyje 
—Gali būt ir pečiu šildomas. Tele- 
fonuokite Boulevard 1144.

OFISAI RENDPN, SOUTH SIDĖJ
Du remodeliuoti ofisai rendonprie 

žiemių vakarų 35-tos ir Halsted 
jatvių kampo, tinka profesionaliems 
įmonėms, renda prieinama. Gordon 
Realty Co., 809 West 35th St., 

Yards 4829.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 10 akrų piknikų 
daržas. Tiktai 12 mylių nuo Chica* 
ęos. Visi budinkai nauji. Visuomet 
šrenduotas. Savininkas randasi prie 

1837 So. 49th Ct., Cicero.

PARSIDUODA grosernė ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8931.

TAVERN su 3 flatų namu ir gerą 
pelną nešančia rooming house. Turi 
būti greitai parduotas — Priimsiu 
pirmą gerą pasiulijimą. 6425 South 
Ashland. Republic 7647.

PARSIDUODA tavem su namu ir 
su Beer Garden. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Atsišaukite 3260 West 
111-th St.

PARSIDUODA tavem visas arba 
pusė—biznis gerai išdirbtas— geroj 
vietoj—pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. 959 W. 71 St.

PARSIDUODA Grosernė. Labai 
pelninga vieta. Pardavimo priežas
tį , patirsite ant vietos. Lafayette 
4051.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

30 AKRŲ FARMA—kalnuota ap
linkuma — didelis namas, elektra, 
priežastis — liga, $5000 rankpinigių, 
likusi morgičius, Mrs. A. Leon, 
Lemont. III. Route No. 1, tel. Le- 
mont 97 W 1.

Real Estate For £ale
Namai-ŽemS Pardavimui

ŽEMĖS BARGENAI
% akro $250
1 akras $475
2 akrų žemės $900
5 akrų ant padalinimo linijos pei- 

vytos gatvės, gasas ir elektro,
9 kambarių namas. Atvyk šiandien 

ar rytoj.
HOWARD W. ELMORE CO.
29 So. La Šalie, kamb. 528 

Central 3677
arba eik Halsted st. iki 183 str. ir 
West 183 į ofisą prie I. C. R. R. 
trekių.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 2 aukštų namai, 5 ir 6 
kambarių, didelis beismentas, viškus 
vana, visi taksai ir asesmentai ap
mokėti. Kaina tik $3,900. Savinin
kas 1111 W. 59th St. pirmas augš- 
tas.

BARGENAS parsiduoda 2 flatis, me
dinis 4-5 kambariai, No. 1 sąlygos. 
Pardavimo priežastis — išvažiavimas 
iŠ miesto. 2505 West 46th Place.

BARGENAS 4 flatų mūrinis, garu 
apšildomas, 2 blokai į vakarus nuo 
63 ir Western Avė. Savininkas pri
verstas parduoti už $8,500.00 ar už 
geriausį pasiūlymą, ant lengvų iš
mokėjimų.

WM. D. FLEMING CO. 
6322 So. Western Avenue 

Tel. Republic 2800.

Garsintis 
NAUJIENOSE 
Apsimoka...
PERSKAITYKIT LAIŠKELĮ— 
JIS JUS PERTIKRINS.

Gerb. Naujienos:
šiuomi pareiškiu savo 

pasitenkinimą tomis pase
kmėmis kokios įvyko pa
talpinus mano' skelbimą 
“Naujienų” rugpiučio 26 
d. laidoje. Aš, ištikrųjų, 
buvau užverstas prašymais 
visą tą rytą ir todėl turė
jau puikios pasirin kimo 
progos. Vienintelė mano 
klaida, reikia pasakyti, bu
vo ta, kėdei aš nepadaviau 
kitą skelbimą, paieškant 
extra merginos, kuriai bu
čiau galėjęs - pavesti apli- 
kantų priėmimo pareigas.

t f

Todėl, iš to, kas jau pa
sakyta aš ir priėjau išva
dos, kad garsintis Naujie
nose apsimoka.

Su pagarba,

4 Vaistine
1900 So. Halsted St.

Pabandykit
nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500


