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Hitleris Skelbia Kovą 
Demokratijoms

Komunizmas ir demokratinės valstybės yra 
didžiausias pavojus Vokietijai, šaukia Hit

leris nacių “garbės suvažiavime”
NUREMBERG, Vokietijoje, 

rūgs. 10.—Hitleris, kuris savo 
pirmoj proklamacijoj dabar lai
komam nacių “garbes suvažia- 
vimiri”, paskelbi komunizmų 
kaipo didžiausį Vokietijos prie
šininką, kuris ruošiasi Vokieti
ją užpulti ir prieš kurį Vokieti
ja turi ginkluotis, dabar ant
roj proklamacijoj paskelbė de
mokratines valstijas antruoju 
didžiausiu Vokietijos priešinin
ku.

Savo proklamacijoj Hitleris 
nesigailėjo visaip niekinti irko- 
lioti bet kokj liberalizmą, bet 
ypač visu įsiutimu puolė demo
kratiją.

Girdi, kuomet komunizmas 
tyko ginklu pulti Vokietiją, tai 
demokratijos yra kaltos už da
bartinius Vokietijos vargus, nes 
jos atsisako pirkti Vokietijos 
prekes ir sugrąžinti’ Vokietijai 
kolonijas.

Iš Hitlerio proklamacijų ga
lima suprasti, kad naciai pada
rę tikrus “stebuklus” ’ “pageri
nimui” Vokietijos gyventojų 
būvio ir “pakėlę” gyvenimo stan- 
dardą Vokietijos -masėms. _> Bet 
tolimesnis gyvenimo Vokietijo
je gerėjimas yra ^negalimas ir 
net jis turės dar labiau suskurs
ti, nes Vokietijos priešininkai 
atsisako pirkti Vokietijos pre
kes, negrąžina jai kolonijų ’r 
net dagi grąsina Vokietijos sau
gumui.

Didžiausiu gi Vokietijos prie
šu yra komunizmas ir žydai, 
taipjau ir demokratija, kurie 
sudarą vienetą. Komunizmas 
ir žydai (Rusija) grąsina pul
ti Vokietiją ginklu, o demokra
tijos (vakarų Europa ir Ame
rika) atsisako pirkti Vokietijos 
prekes ir laikosi buvusius Vo
kietijos kolonijas. Be to demo
kratijos didina ir komunistinį 
pavojų.

Delei to Vokietija turi gink 
luotis ir aukotis; ji turi rei
kalauti kolonijų ir kartu dėti 
visas pastangas viską pasiga
minti namie. Tai reikalaus dar 
didesnių suvaržymų ir dar di
desnio gyventojų pasiaukojimo 
—pakelti dar didesnį skurdą.

Tik viena valstybė visoj Eu
ropoj yra drauginga Vokietijai 
Tai fašistinė Italija, kuri prin 
siuntė į šį suvažiavimą ir šešis 
savo delegatus.

Kaip bus vykinamas dar di
desnis Vokietijos gyventojų sii- 
skurdinimas, dar nepaskelbta; 
bet manoma, kad tai bus pada
ryta baigianties suvažiavimi/i.

Anglai piktinasi Vokietijos 
reikalavimu kolonijų

LONDONAS, rūgs. 10. —Vo
kietijos Hitlerio paskelbtas rei

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Galbūt lietus; vėsiau į va
karą.

Vakar 2 vai. po piet terhpe- 
ratura Chkagoje buvo 80°.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 
7:09.

kalavimas grąžinti buvusias Vo
kietijos kolonijas, aę suteikti 
jai naujų kolonijų, iššaukė di
delį Anglijos laikraščių pasipik
tinimą.

Tik vieni liberalai, kurių va
das Lloyd George, vienas au
torių begėdiškos Versallės su
tarties, nesenai pradėjo patai
kauti vokiečiams ir net* buvo 
apsilankęs pas Hitlerį, dalinai 
pritaria Hitlerio reikalavimui 
kolonijų ir praliuosavimui Vo
kietijos prekybos.

Bet kartu anglai yra įsitiki
nę, kad bent per ateinančius 
keturius metus Vokietija bus 
užimta naminiais reikalais ir 
neturės laiko kariauti. Todėl 
galbūt Vokietiją pasiseks į- 
traukti ir į Locarno sutartį. 
Jeigu gi Vokietija neprisidės, 
tai bus sudaryta valstybių są
junga ir be jos ir tada ta są
junga bus atkreipta prieš ją.

Ispanijos lojalistai 
skelbia laimėjimą .

šiaurėje
. n • i ■' -1 ... . IMI t '

MADRIDAS,*rags. 10? —Val
džia paskelbė gavusi per radio 
pranešimą, kad lojalistai štur
mu paėmė sukilėlių pozicijas 
prie Sietamo, 7 m. atstume nuo 
Huesca, šiaurinėje Ispanijoje. 
Visa sukilėlių linija toje apy
gardoje liko sudaužyta.
Sukilėliai neįstengia paimti San 

Sebastian

SU SUKILĖLIAIS PRIE SAN 
SEBASTIAN, rūgs. 10. —Anar
chistai pradėję deginti Bilboa 
toliau į pietus palei Biscay į- 
lanką.

Ir pačiame San Sebastian 
anarchistai aštriai susikirto su 
baksų nacionalistais, kurie lai
ko miestą. Anarchistai reika
lauja smarkiau pulti sukilėlius 
ir išžudyti paimtus įkaitus. 
Baskai atsisako tai padaryti ir 
įvyko aštrių susikirtimų, ku
riuose daug anarchistų areštuo
ta.

Buvo bandoma tartis dėl pa
sidavimo miesto, bet iš derybų 
nieko neišėjo ir lojalistams nie
ko kito neliko, kaip gintis iki 
pastaros. Sukilėliai bando įsi
tvirtinti visoje apielinkėje ir 
todėl paliovė pulti miestą. Bet 
smarkiau pradėjo veikti loja- 
lištai ir jie keliose vietose su
kilėlius atstūmė. .

Iš Bilboa buvo siunčiama pa- 
gelba apgultiems lojalistams, 
bet ji liko sukilėlių atmušta 
visai netoli San Sebastian 
miesto.

Sukilėlių jėgoms vadovauja 
pats vyriausias jų komanduoto- 
jas šiauriniame fronte, gen 
Molą.

BALTOS MĖLYNIŲ UOGOS

KAUNAS.—Kun. J. Kazlaus 
kas iš Stirnių (Utenos ap.) per 
doc. Pakucką atsiuntė Botani
kos Sodui mėlynių krūmelių su 
baltomis uogomis, kurių skonis 
ir forma nesiskiria nuo papras
tų uogų, šis labai įdomus ir 
nepaprastai retas reiškinys Lie
tuvoje pastebėtas pirmą kartą.

Beryl Markham, anglų lakūnė, kuri šiomis dienomis perskrido 
Atlantą.

Vokietijoje vėl bus 
įvestos maisto 

kortelės

BERLYNAS, rūgs. 10. —Vy
riausias nacių ekonomta’s žur
nalas kalbėdamas apie mėsos 
trukumą Vokietijoje, pareiškia: 
“šeimininkė turi rimtai atsi
žvelgti į abelną maisto padė
tį”, bet kartu prigrumoja, kad 
tie žmonės, kurie skleis kalbas 
apie esantį maisto trukumą, 
busią aštriai baudžiami.

šeimininkėms liepiama dau
giau Vartoti daržovių, vaisių ir 
žuvų ir nereikalauti tokių mais
tų, kuTįų trūksta.

’ Jau rimtai yra svarstomas 
įvedimas mėsos, kiaušinių, rie
balų (sviesto ir taukų) ir gal
būt muilo kortelių, kokios buvo 
tik laike karo. Kortelės jau 
esančios paruoštos įr bus įves
tos laprk. 1 d., tik laukiama 
dar galutino nacių vadų pa
tvirtinimo.

Naujoji Dalyba lai
mėjo Georgia 
nominacijose

ATLANTA, Ga., rūgs. 10.— 
Aršiausias prezidento Roosevelto 
ir jo Naujosios Dalybos prieši
ninkas gubernatorius Eugene 
Talmadge, kuris įvedė valstijoje 
tikrą diktatūrą, pralaimėjo no 
minaciją į senatą. Nominaciją 
laimėjo daugiau kaip 2 nrieš 1 
balsais dabartinis senatorius 
Richard B. Russell, prezidente 
Roosevelto šalininkas. \ , ■ - . ■

Talmadge frakcija buvo iš 
stačiusi penkis kandidates 
kongresą, bet kaip išrodo, ne 
vienas jų nelaimėjo nominaci 
jos.

Gub. Talmadge jautėsi gans 
tvirtas ir buvo manęs pats kan
didatuoti į prezidentus. Bet da
bar jis pralaimėjo ir savo vals 
tijoje, kur jis įvedė tikrą dikta 
turą ir kurią jis jau kurį laiki 
valdo vien tik valstijos milici 
jos pagelba.

Rusijos bolševikai 
išteisino Rykovą 

ir Buchariną
MASKVA, rūgs. 10. —Rusi

jos valdžia nutraukė tyrinėji
mus Nikolai Bucharino, Izves- 
tija redaktoriaus ir Aleksei Ry- 
kov, pašto ir telegrafo komisa
ro ir išteisino juos dėl įtarimo 
jų prisidėjimo prie kontr-revo- 
liucinio veikimo.

Judge Mlchael A. Musmanno
PITTSBURGH, Pa. — Mi- 

chael A. Musmanno, įžymus 
teisėjas, kuris apsigyveno ka
lėjime, kad tinkamai galėtų -su-/ 
sipažinti su kalinių gyvenimu.

Musmanno yra gana pažan
gus ir plačių pažiūrų žmogus.

LONDONAS, rūgs. 10. —An
glija daro visą galimą spaudi
mą priversti Portugaliją nesi
kišti į Ispanijos civilį karą ir 
prisidėti prie intemacionalio ne
utraliteto komiteto.

Sukilėliai atmetę
' . J ' ' ■ A :

pasiūlytą musių
J

paliaubą
.1 ' /V . - ■',■■ ■■

PAMPLONĄ, Ispanijoj, rūgs. 
10.—Laikraštijs Diario de Na- 
varre paskelbę, kad sukilėliai 
atmetė pasiūlytą 15 dienų,civi
lio karo paliaubą.

Pasak laikraščio, pasiūlymą 
padaręs “labai įtakingas diplo
matas”, kuris tikrino galys 
gauti Madrido valdžios pritari
mą. Laike paliaubos gi turė
jusi būti pakasta Ispanijos kon
stitucija. Tėčiąus sukilėliai nuo 
pasiūlymo atąisakę, bevelyda
mi laimėti viską, ar viską pra
laimėti.

Landon važiuoja į 
Maine valstiją

. TOPEKA, Kas., rūgs. 10..— 
Republikonų kandidatas į į>re- 
zid m us gub. Alf Lamh v r:p- 

'•anuoti Į Maine valstiją, 
pagelbėti ten republikonams 
laimėti rinkimus. Kely jis pa
sakysiąs 14 prakalbų Indianoj 
ir Naujoj Anglijoj. Gryšda- 
mas irgi pasakysiąs kelioliką 
prakalbų iš traukinio.

Francuos liaudies 
fronto skilimo 

išvengta
PARYŽIUS, rūgs. 10. — Ko- 

munistams pradėjus smarkiai 
agituoti už Franci jos teikimą 
pagelbos Ispanijos valdžiai ir 
pradėjus kurstyti naujus strei
kus, buvo atsiradęs rimtas pa* 
vojus skilimo liaudies fronto, 
Franci jos valdžiai griežtai lai- 
kanties neutraliteto linkui Is
panijos.

Priėjus prie aštraus susikir
timo ir metalo darbininkams 
paskelbus vienos yalandos pro
testo streiką, premjeras Leon 
Blum sušaukė liaudies fronto 
vadus, taipjau ir Generalinės 
Darbo Konfederacijos atstovus 
pasisakyti dėl valdžios nusista
tymo.

čia betgi komunistai atsitrau
kė nuo savo pozicijos. Darbo 
Konfederacijos atstovai pareiš
kė, kad jie nors ir pritaria Is
panijos valdžiai ir moraliai ją 
remia, tečiaus palieka pačiam 
parlamentui nuspręsti valdžios 
politiką. Komunistai irgi pa 
sižadėjo ir toliau remti valdžią 
ir laikytis liaudies fronto, tik 
jie pasiliko teisę tęsti agitaciją 
prieš neutralitetą.

Franci jos liaudis trokšta 
Madrido valdžios laimėjimo. Bet 
kartu pritaria ir Blum valdžios 
pastangoms pritraukti visas 
valstybes prie neutraliteto su
tarties, tuo sumažinant pavojų 
Ispanijos civilio karo išsivysty
mo į v •sos Europos kara.

Franci j a ypač piktinasi Por
tugalijos delsimu prisidėjimo 
prie neutraliteto sutarties ir jos 
tęsimu teikimo pagelbos Ispa
nijos sukilėliams.

Rado šeštą lavoną
■l-

CLEVELAND, Ohio., rūgs. 
10.— Kingsbury Run upelyje, 
kuris bėga per dalį Clevelando, 
rastas vyriškio lavonas be gal
vos.

Tai jau šeštas lavonas be 
galvos, kurie buvo rasti pėr 
metus laiko. Visi jie buvo ras
ti toje pačioje apielinkėje ir la
bai vienodai supiaustyti, matyt,
gerai įgudusios rankos.

Tik du iš tų šešių lavonų pa
sisekė identifikuoti, kitaip taip 
ir pasiliko nežinomi.

Alcazar tvirtovė atsi
sako pasiduoti

TOLEDO, Ispanijoj, rūgs. 10. 
Nors artilerijos ugnis veik vi
sai baigia senovinę Alcazar 
tvirtovę sugriauti, tečiaus joje 
užsidarę sukilėliai su savo šei
mynomis atsisako pasiduoti. 
Lojalistai buvo pasiūlę sukilė
liams išvežti savo šeimynas, bet 
ir nuo to- jie atsisakė. \

LONDONAS, rūgs. 10.—La
kūnai Harry Ricman ir Diek 
Merrill savo brangiu lėktuvu 
išskrido į Liverpool laukti pa
togaus oro skridimui atgal 
Jungt. Valstijas.

DANVILLE, III., rūgs. 9.— 
James, 12 m. ir Charles Read, 
14 m., sunai kun. Read, liko 
užmušti traukiniui užgavus j u 
dviratį.

Geležies magnatai 
atsisako tartis Su 

darbininkais
I

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 10. 
—Carnfegie-Illinois Steel Corp 
viršininkai atsisakė matytis su 
25 delegatais, kurie atstovauja 
organizuotus tos kompanijos 
dešimties dirbtuvių darbinin
kus.

Negavę pasimatyti su virši
ninkais, darbininkų atstovai pa
skelbė jie raštiškai pasiusią 
kompanijai reikalavimą praves
ti balsavimus dėl darbininkii 
atstovybės. Tie balsavimai tu
rėtų būti po prezidento Rooše- 
velto paskirtos tarybos priežiū
ra. “

Organizuoti darbininkai pri
klauso prie Amalgamated Assn. 
of Iron, Steel and Tin Workėrs 
unijos, kurią Darbo Federacija 
suspendavo kartu su kitomis in
dustrinėmis unijomis. Be to 
tarp darbininkų veikia ir kom
panijos “unija”.

WPA pertaisė 350 
mylių ChicagOs 

gatvių
CHICAGO.—WPA direktoruis 

paskelbė, kad WPA darbininkai 
pertaisė ar ir visai naujai iš
taisė 350 mylių gatvių Chica- 
goje. Visas tas darbas kainavo 
$14,804,000. ;

Veik * visiis kaštus padėngė 
federalinė valdžia ir mieštas tik 
tiek prisidėjo, kad samdė pri
žiūrėtojus ir reikalingus amat- 
ninkus. Vienu laiku prie gatvių 
taisymo dirbo net 34,400 dar
bininkų. Dabar gi dirba 7,100 
darbininkų.

Amerikos karo laivai 
pasitrauks iš

Ispanijos
WAŠHINGTON, rūgs. 10. — 

Valstybės ir laivyno departa
mentai bendrai įsakė Amerikos 
karo laivams pasitraukti iš Is
panijos vandenų.

Vokietija nepriima 
naujo Ispanijos 

pasiuntinio
BERLYNAS, rūgs. 10.—Vo

kietija neoficialiai pranešė Mad
rido valdžiai, kad ji nenori nau
jo Ispanijos ambasadoriaus 
Berlyne iki nepaaiškės padėtis 
pačioje Ispanijoje. Senasis gi, 
sukilimui prasidėjus, rezignavo

Japonai grūmoja 
Chinijai dėl žudy

mo japonų
■■■■ I—■     t

TOKIO, rūgs. 10. —Japoni
jos armijos karvedžiai spiria 
valdžią stvertis griežtų priemo
nių prieš Chiniją dėl japonų 
žudymo Chinijoj.

Karo ministerija atvirai tvir
tina, kad reikia chinieČius ge
rai pamokinti ir įbauginti, kad 
jie nedrystų kelti rankos prieš 
japonute.

Tie žudymai, dėl kurių japo
nai grūmoja Chinijai, yra dvie
jų japonų užmušimas Chengtii 
ir vieno japono užmušimas Pa- 
khoi. (Apie pastarąjį užmuši
mą tikslių žinių nėra).

EXTRA
NAUJAS K A R 0 
Laivų sukilimas 

Portugalijoj
LONDONAS, rūgs. 10. — 15 

Lisbono gauta žinuių, kad esan-
čių uoste karo laivų įgulos pa
kėlė maištą ir pradėjo bombar
duoti miestą. Vieno karo laivo 
karininkai liko išžudyti sukilu
sios įgulos.

Dvi dienos atgal valdžiai pa
sisekė numalšinti maištą dviejų 
karo laivų, bet dabar prasidėjo 
nauji sukilimai.

Politikaujantis kun. 
Coughlin vėl puola 

prezidentą
DETROIT, Mich., rūgs. 10.— 

Nebodamas- Vatikano sudraudi- 
mo, Amerikos fašistų vadas 
kun. Coughlin, kalbėdamas sa
vo šalininkų išvažiavime, vėl 
aštriai puolė prezidentą Roose- 
veltą..

Tame išvažiavime kalbėjo ir 
jo kandidatas į prezidentus 
Lemke.

Laivai susidūrė; bet 
virš 200 žmonių 

išgelbėta
i**1
BOSTON, Mass., rūgs. 10.— 

Į ekskursijos laivą, kuriuo plau
kė 159 pašažieriai, Bostono į- 
lankoj migloj įvažiavo plaukian
tis į New Yorką pasažierinis 
laivas. Susidūrimas buvo tiek 
smarkus, kad ekskursiniam lai
vui liko pramušta šone skylė 
ir jis paskendo į 20 minučių 
Tečiaus visi pašažieriai ir 53 
hariai įgulos liko išgelbėti.

Veik visus pasažierius išgel
bėjo New Yorko laivas, kuris 
visą laiką savo nosį laike įgrū
dęs f pramuštą skylę. Kada pa- 
sažieriai ir įgula liko išgelbėta, 
New Yorko laivas atsitraukė 
ir ekskursinis laivas greitai pa
skendo. Dabar kyšo iš van
dens tik jo stiebai.

Portugalijos juri
ninkai bus ištremti
LISBON, rug. 10. — Juri

ninkai dviejų karo laivų, kurie 
buvo pakėlę maištą prieš val
džią, bus ištremti į Portugali
jos “Velnio salą”.

ELKHART, III., rūgs. 9. — 
Daržininkas Arch Poole iš Lat- 
ham liko užmuštas traukiniui 
užgavus jo troką.

HOOPESTON, III., rūgs. 10. 
----- Netolimam Onarga miestely 
siaubia didelis gaisras, kuris 
jaii sunaikino kelias sankrovas. 
Gaisras dar tebesiaučia ir ji 
gesinti atvyko 7 apielinkės 
miestelių ugniagesiai.

KENOSHA, Wis., rūgs. 10.— 
Vakar prasidėjęs pieno išvežio
to jų streikas užsibaigė kompro- 
misu.

JEI ESAT BE
DARBO—

Perskaitykit musų apgarsi
nimus ant paskutinio pus
lapio. Moterys ir Merginos 
dabar gana lengvai susi
randa gerą darbą. Sekite 
kasdien Naujienas.
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KAIP PIHSBCRfiHO DARBININKAI 
ŠVENTE DARBO DIENA

Bridgeville, Pa.
Del “tarnąviino dviems 

dievams”
Rug

Prakalbas atidarė 
unijų cen tralinės 
angliakasių unijos 
disitrikto preziden»

PITTSBURGH, Pa.
sėjo 7 d. (darbo diena) Pitts
burgho ir apylinkės organizuo
ti darbininkai šventė South 
parkuose. Tur būt, tai pirmas 

- atsitikimas, kad organizuoti 
darbininkai galėjo sutraukti į 
savo parengimą daugiau kaip 
du šimtus tūkstančių žmonių.

Darbo dienos programas buvo 
pradėtas su angliakasių unijos 
paradu, kuriam vadovavo pats 
Penn. valstijos gubernatorius 
George H. Earle.

Tūkstančiai angliakasių mar- 
šavo su vėliavomis ir nešė vi
sokius užrašus (daugumoj pasi
sakydami už prezidentą Roose
veltą bei reikalaudami 6 valan
dų darbo dienos). Paskui ang
liakasių paradą sekė sunkveži
miai su užrašais tų kompanijų, 
kurios yra pripažinusios uniją.

Paradui pasibaigus, prasidėjo 
prakalbos.
Pittsburgho 
tarybos ir 
Pittsburgho
tas P. T. Fagan. Pirmuoju kal
bėto jum buvo pristatytas Plie
no Organizavimo Komiteto pir
mininkas ir Angliakasių unijos 
vicc-prezidentas Philip Murray. 
Jis plačiai kalbėjo apie organi
zavimą plieno darbininkų ir pa
reiškė, kad tai yra vienas iš 
didžiųjų darbų, kurį yra pasi 
ryžę organizuoti darbininkai at
siekti. Prisiminė, kad plieno 
t rustas ne tik grūmoja, bet ir 
pasiryžęs neleisti plieno darbi
ninkams susiorganizuoti į ne
priklausomą nuo kompanijos 
uniją.

Nurodė kaip faktą, 
šiandien, kada visoj šalyj yra 
švenčiama legališka darbo die 
na, tai Carnegie — Illinois plie 
no korporacijos prezidentas yra 
išleidęs patvarkymą, kad visos 
dirbtuvės dirbtų ir kad nė vie
nas darbininkas nebūtų paleis
tas iš darbo. Mat, bijoma, kad 
kartais plieno darbininkai ne* 
dalyvautų darbininkų parengi
muose, panašiuose kaip kad šis 
yra, — pareiškė Philip Mur
ray.

Baigdamas savo kalbą Mur- 
lay prašė visų paramos plieno 
darbininkų organizavimui. Taip 
pat pareiškė, kad visi organi
zuoti darbininkai yra su prezi
dentu Rooseveltu.

Suminėjus prezidento Roose- 
vclto vardą, visa 200,000 minįa 
karštai plojo ir kėlė didžiausias 
ovacijas.

Gubernatoriaus Earle 
pareiškimas

Antruoju kalbėtojum buvo 
Penn. valstijos gubernatorius 
George H. Earle. Savo kalboj 
jis skaudžiai vanojo vadina
muosius kapitalo “rojalistus”, 
kurie priešinasi visokioms re
formoms ir visokiems įstaty
mams, jei tik tai yra naudinga 
darbininkams. Kaip pavyzdį nu
rodė Penn. valstijos legislatu- 
rą. Senate daugumą turi repub- 
likonai atžagareiviai, ir jie tru
kdo arba atmeta visus darbi
ninkams naudingus įstatymus..

Gubernatorius pareiškė, kad 
darbininkai savo būklę pagerin
ti galės tik per savo organiza
cijas. Girdi, kada pramonėje 
įvyksta permainos, naujas per
sitvarkymas, tai dėlei to dau
giausia nukenčia darbininkai, 
kurie visus sunkumus turi pa
nešti ant savo pečių.

Socialio saugumo įstatymai, 
kuriems taip baisiai priešinasi 
visokie atžagareiviai, nėra ga
lutinis darbininkų išganymas. 
Jie tik laikinai darbininkus ap
saugoja nuo baisaus išnaudoji
mo ir suteikia daugiau teisių

susiorganizuoti dėl kovos už ge
resnę ateitį, — 
natorius Earle.

Toliau savo kalboj guberna
torius užtikrino organizuotus 
darbininkus, kad “valstijos mi
licija, policija ir visos ginkluo
tos jėgos nebus streikams lau
žyti įrankis, kaip kad praeity 
būdavo”.

Tuos žodžius pasakius minia 
sukėlė didžiausias oviacijas, ku
rios tęsėsi keletą minučių.

Gubernatorius pridūrė prie 
savo pareiškimo; “jei darbinin
kai dėl streiko ar dėl organi
zavimosi į uniją ir bus išmesti 
iš darbo, atsidurs kritikiškoj 
padėty ir reikalaus bedarbių pa
šalpos, tai prieš juos nebus da
roma diskriminacija, kaip kad 
praeity būdavo Penu, valstijos 
administracijos daroma”.

Vadinasi, labai aiškiai ir at
virai gubernatorius Earle pasi
sakė už darbininkų reikalus.

Kiek kartų gubernatorius su
minėjo savo kalboj Hearstą, 
tiek kartų minioje buvo girdi
ma “Bu-bu-bu”. Atseit, tuo ba
du susirinkusieji pareiškė savo 
pasipiktinimą Hearstu ir jo 
geltonlapiais.

Senatoriaus Guffey kalba
Penn. valstijos senatorius 

Guffey buvo pristatytas kaip 
autorius to garsaus Guffey bi- 
liaus, kuriuo buvo siekiama 
minkštųjų anglių produkciją 
kontroliuoti. Tatai butų buvę 
naudinga ne tik kompanijoms,

pareiškė guber-

4 ^;bet ir angliakasiams. Guffey 
aktas buvo šenato bei kongre-

Rugsėjo 6 d. šy. Antano pa
rapijos klebonas kun. Jurgutis 
pamokslo metu surado šv. 
Evangelijoj, kad negalima 
“dviem dievams tarnauti”.

Musų klebonas tuos evange
lijos žodžius pritaikė tam, kad 
galėtų agituoti už savo organi
zacijas ir niekinti kitų. Nieki
no ir kitų organizacijų narius.

Nors klebonas neivardino nei 
organizacijų, nei tų narių, dėl 
kurių jisai visą savo pamokslą 
pašventė, bet ir be visiems bu
vo aišku, kam jis tuos “priklo
jus” teikia.

Mat, Bridgeville, Pa., yra 
SLA. 90 kuopa, kuriai priklau
so daug kun. Jurgaičio parapi- 
jonų. Net kuopos abudu sekre
toriai priklauso šv. Antano pa
rapijai. Tai kun. Jurgutis pasi
remdamas evangelijos žodžiais 
dėl tarnavimo dviem “dievams” 
bandė įrodyti, kad katalikai ne
gali kitokioms organizacijoms 
priklausyti, kaip tik katalikiš
koms.

Mat, tai esą priešinga Dievui 
ir bažnyčiai.

Bet jei tos “bedieviškos” or* 
ganizacijos narys numiršta ir iš 
tos organizacijos gautų dolerių 
atneša kun. Jurgučiui ant mi
šių ir už palaidojimą apmokėti, 
tai kun. Jurgučhr nėra jokio 
grieko imti tuos “bedieviškus 
dolerius”. Tačiau parapijonams 
priklausyti kitoms organizaci
joms, kad galėtų gauti pašal
pą ir pomirtinę, tai jau ir grie- 
kas. ' *

Tai tau ir kunigo logika!

biznio yietą, bet pagerino ir 
padidino patalpą. f

Pirm tvano buvo tik 7 alės 
bolinti, o dabar yra 10. Viskas 
įrengta naujai pagal šių dienų 
reikalavimus.)

Linkime gerb. Mažuknai ge
riausio pasisekimo.

Paskutinis piknikas.
Paskutinį kartą primenam 

Pittsburgho ir apylinkės lietu
viams, kad paskutinis piknikas 
įvyksta kitą sekmadienį, rug
sėjo 13 d., Amšiejaus farmoj.

Tai bus Pittsburgho ir apy
linkės Draugijų Sąryšio rengia
mus kornų piknikas. Bukime 
visi piknikų sezono pabaigtu 
vėse.

S. Bakanas,
. .................................... |l II

Pittsburgh, Pa.
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SLA. 3-čias apskritys pra* 
dėjo rudeninį veikimą.

so priimtas ir vykinamas gyve
nimam Tačiau 
teismas pripažino 
konstitucinį.

Senatorius savo 
reiškė, jog kitoj Kongreso sesi
joj jis ir vėl įnešiąs panašų bi- 
lių.

Be to, senatorius Guffey agi
tavo už prezidentą Rooseveltą 
ir krėtė juokus iš gubernato
riaus Landono kalbos, sakytos 
Penn. Senatorius sakė, kad 
Landonas savo kalboj gyrėsi, 
kad važiuodamas į Penm jis 
visur matęs pilną amerikonų ir 
kad Amerike visur pilna ame
rikonų.

“Gaila, kad gubernatorius 
Landonas nėra šiandieną su 
mumis čionai, jis irgi matytų 
visur pilna amerikonų” — pa
juokiančiai pareiškė senatorius.

Su senatoriaus Guffey kalba 
buvo baigta prakalbų progra^ 
ma.

Aukščiausias 
jį esant ne-

kalboj pa-

įkun, Jurgutis taikytų evangeli
jos žodžius tenai, kur jie pri 
klauso, o ne tokioms organiza
cijoms, kaip SLA-
— SLA. Narys ir Pampi joną s.

N. S. Pittsburgh, Pa
J. K. Mažukna atidarė gra

žiai įrengtą savo biznio 
įstaigą. 7

Rugsėjo 4 d. Lietuvių Mok 
slo Draugystės ^svetainėj įvyko 
SLA. 3-čio apskrities komiteto 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
pirm. J. P. Milleris, vice-prez. 
A. Janulevičius, užrašų sekr., J. 
Miliauskas, turto sekr. B. Sa- 
baliauskaitė, iždininkas K. šim 
kūnas, organizatorius S. Baka- 
nas, iždo globėjai J. Virbickas 
ir Albina Brazaitienč; Parengi 
mų Komisijos nariai M. Dalkie- 
'įė, ir A. Karauskas; Mokyklos 
Komisijos nariai J. Baltrušai
tis, J. A. Bukas ir P. Dargis.

Apskričio pirmininkas J. P. 
Milleris atidarydamas susirin
kimą pareiškė, ,fkad jisai sušau
kė susirinkjiįa ž,tam, kad ap
svarstytų rudemiiio veikimo 
planus. LaUaf linksma girdėti, 
kad- musų > apskričio pirminin
kas yra susirusinęs brganizaci- 
jos reikalais., **

šiame susirinkime buvo svar
stoma daug' Svarbių reikalų. 
Tačiau svarbiausias tikslas bu
vo lietuvių kalbos mokyklos 
atidarymo reikalas, apie kurį 
daugiausia ir buvo kalbėta.

Praeitą žiemą apskričio pa*-

stangomis buvo palaikoma lie
tuvių kalbos mokykla, šiame 
susirinkime visi kaip vienu bal
su pasisakė, kad pradėtas dar
bas butų varomas pirmyn. Iš 
mokyklos komisijos narių pa
aiškėjo, kad mokyklos reikalais 
yra susirųpinęs ne tik apskri
tis, bet ir vietinės SLA kuopos, 
būtent, 40 kuopa iš Soho, 83 
kuopa iš North Sidės ir 104 
kuopa iš South Sidėsv. Manoma 
surengti 'vieną bendrą parengi
mą mokyklos palaikymo nau
dai. Mat, mokyklos atidarymas 
ir palaikymas susiduria su lė
šomis, o apskričiui visas lėšas 
panešti ir šią žiemą bus per
daug. Tai yra labai gerai, kad 
prie šio kilniaus darbo priside
da ir SLA kuopos.

Butų dar geriau, kad ir ki
tos lok alės draugijos ir klubai 
visais galimais budais mokyk
los darbą paremtų. Tada gali
ma bus lietuvių kalbos mokyk
las ne tik visose dalyse Pitts
burgho, bet ir Pittsburgho ar
timesnėse apylinkėse palaikyti.

Nutarta sukviesti atskirą 
Mokyklos Komisijos visų narių 
susirinkimą, kad pagamintų ga
lutiną planą mokyklai atidary
ti, Buvo išreikštas pageidavi
mas, kad, galima butų mokyklą 
atidaryti su spalio mėnesio pra
džia.

Suinteresuoti lietuviai kalbos 
mokyklos reikalais malonėkit 
susižinoti su mokyklos komisi
jos pirm. J. Baltrušaičiu, 205 
Seneca St., Pittsburgh, Pa., te
lefonas Atlantic 8999.

Nutarta, kad reikia surengti 
kokį nors rudeninį parengimą, 
bet šis reikalas pavesta Rengi
mo Komisijai. Tuo ir 
baigtas susirinkimas

Reikia pasakyti, kad 
3-čio apskričio komiteto 
rinkimai yra

buvo

tas susideda iš įvairių įsitikini
mų veikėjų, bet visų bendras 
reikalas — tai SLA gerovė.

Trumpai sakant, musų susi
rinkimuose atsispindi fraterna- 
lizmo dvasia. Tik gal bus pas 
mus trukumas tas, kad musų 
kai kurie veikėjai neprisilaiko 
punktuahškumo ir. pasivėlinę 
atvyksta į susirinkimus. Daž 
nai pasitaiko, kad jų

rie musų Pittsburgho veikėjai 
Jei tat išeitų iš mados, tai mu 
sų susirinkimai tikrai butų pa
vyzdingi. . Bakana3.

GARSINKTlES 
NAUJIENOSE

SLA 
susi- 

tikrai draugiški 
ir patraukiantys.. Tokiuose su
sirinkimuose yra malonu daly
vauti. Nors apskričio komite-

reikia 
laukti ir prisieina susirinkimą 
pradėti daug vėliau. Tai sudaro 
neparankumų tiems komiteto 
nariams, kurie atvyksta į susi
rinkimus iš toliau. Ne kartą 
jiems tenka anksčiau apleisti 
susirinkimą. Mat, traukinys ne
laukia, kada susirinkimas bus 
baigtas.

■ Dažniausiai vėlinasi kai ku-

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. ot 35th and Halsted Sts.
Ofisų valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
' OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėL pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

DR. STRLKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nekėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Teb: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

Mrs. Anelia K. Jarusz
JV... Physical Therapy 

and Midwife
• 6630 S. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
ginjdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Te!, Calumet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

... . IIĮI ..................... III... . ...... ..  """T" .................... *..... . ..... .

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30v.NedŠl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

A.A.SLAKIS
, ,, ADVOKATAS ,

111 W. Washington St
Room 737

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

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

. PHYSięiAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116.
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.

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

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

Sekmadieni susitarus.
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Laidotuvių Direktoriai
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— S. Bakanas.

Geriausi Degtinė... Gerkit
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LIETUVIAI
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GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel., Boulevard 1401
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AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

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

Rugsėjo 4 d. buvo atidary
mas J. K. Mažuknos biznio į- 
įtaigos — bolinimo galerijos.

Garsusis Pittsburgho tvanas 
praeito kovo 17 d. buvo pridir
bęs daug nuostolių North Si* 
dės lietuvių biznio įstaigoms. 
Bet, tur būt, daugiausiai nuker
tėjo J. K. Mažuknos gražiai į- 
rengta bolinimo įstaiga. Buvo 
ne tik biznis nutrauktas, bet ir 

Jvįsi rakandai vandens sugadin
ti. Todėl viską reikėjo perbū
davo ti iš naujo.

Tačiau gerb. Mažukna, kaip 
(tas garsusis biblijos Lotas, ne
prarado vilties: stvėrėsi darbo 
atstatymui savo biznio įstaigos. 
Žinoma, pridėjo daug darbo ir 
lėšų, bet ne tik atstatė savo

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
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AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

8319 Lituanica Avenue

1. ii V ■'>'-TO-

Phone Yards 1188
... ..............................................................................         111 ■—1 ■■■" ■ "■■I" " ..................................................

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

.............................. ............................................ ... ...................... ■ ! ■■■■■■ ■ iij*........................  —...............

A. MASALSKIS
8807 Lituenica Avenue Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th Court
jp.l .JHU IM'in «■ ...............  l'IJlil ! "!■«

Cicero Phone Cicero 2109
* l111 F Ff y   ■» i ■ ■■ > in »■ mmi■ i ' > ji M i ,uwrw»

J. F. BADŽIUS
668 Węst 18th Street Phone Canal 6174

L J, ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard S208-84M

v

10734 S. Michigan Avė.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Dabar galima, gauti kai miniai am taverne

MUTUAL LIOUOR 00. 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

vienintelis PISTRIBUTORIS

EŽERSKIS IR SŪNŪS
Tel. Pullman 5703

S. M. SKUDAS
718 West 13th Street Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

M fe— I   

J.F.EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Pąrk Skyrins, 4447 S. Fairfieid, Laf. 0727
,'i, , u imi i. ,i i m ’■"» .......................-.......................    < .

S. C. LACHAVICZ
42-44 Ęast 108111 St, Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

fe"
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AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienos

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias , klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki'12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių, Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
TeL Prospect 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
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas 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 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nędėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. 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.
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Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai

I ... ... ... .  -.................. \ "

Suimtuosius liaudininkų veikėjus paleido. Sudaryto
je su vokiečiais prekybos sutartyje vis dėlto kyšo 
politika. — Lietuvos žemės ūkio produktų ekspor
tas žymiai pagerėjo. — Vieši stambus Amerikos 
verslininkai. — Gilins Klaipėdos uostų. — Prancū
zai domisi Lietuvos gyvenimu. — 
Vokietijos. — žemaičio gudrumas 
“iššlavė" Galvanauską.

Vasarotojai iš 
— Tautininkai

per septynetą milijonų litų že
mės Ūkio produktų vertės turi 
būti supirkta Klaipėdos krašte 
ir tuos produktus supirksią 
Klaipėdos krašto autonomijos 
organai. Tilo pačiu jie klai
pėdiškiams vokietininkams pa
sisako, kad štai mes jus visa
me palaikome.

Lietuva jau yra suradusi sa
viems eksportiniams produk
tams kitas rinkas ir tiek jas

Jau senokai jums berašiau. 
Vasara, smagu pasmaguriau
ti. Jei jau vasarą nekeliauti, 
tai kada gi tokia proga pasi
naudoti. Taigi, viešėjau svetur 
ir neturėjau progos parašyti. 
Bet apie keliones kitu kart.

Anuomet rašiau, kad buvo 
suimti atsakingi buv. liaudi
ninkų veikėjai, jų |arpe gene
ralinis sekretorių Mackevi
čius ir kiti. Jiem^ buvo inkri- 
minuojami skaudus nusikalti-'sekmingai išnaudojo, kad štai 
mai, buvo norėta įrodyti juos’ 
esant visų neramumų, centru 
taigi didžiausiais kaltininkais. 
Betgi buvo dėta daug visokių 
pastangų ir pagaliau visa dvy
lika žmonių iš kalėjimo visai 
paleisti, jų tarpe Mackevičius, 
agronomas Beratašius, agro
nomas Vasinauskas ir visa ei
lė kitų. Nors ir labai sunkiai 
jų ėjo tardymas (mat, visokios 
rųšies provokatoriai būtinai 
norėjo - įrodyti juos esant vi
same kaltininkais), bet tai ne
pavyko padaryti. Tai dedant 
daug pastangų, pareiškus ge
ros energijos vis dėlto galima 
kaip kas atsiekti ir iš visokių 
provokatorių nagų žmonės iš
gelbėti. Bendrai, dabar atro
dytų, kad kovos aistros bent 
kiek bus aprimę, bet iš čia ne
galima butų daryti išvadą, 
kad visai viskas jau atslūgo.

Dabar kaip kieno spėlioja
ma, ar kartais nepasuks Lie- 
tuyos užsienio , politika kitą 
kryptimi. Mat, sudalytaz su 
vokiečiais vieniems mętams 
prekybos sutartis kaip kam 
duoda pagrindo spėlioti, kad 
vokiečiai mėgsta Lietuvą įtrau 
kti į savo užsienio politikos 
orbitrą. Betgi šitaip galvoti 
netenka. Kad ir vokiečiai jau 
nuo kurio laiko mėgina pana
šiai veikti, bet jų siekimai 
taip visiems yra aiškus ir sa
vo darbais tai kiekviename 
žingsnyje parodo, kad niekam 
nelieka abejoti, jog vokiečiai 
nori visai Lietuvą sudoroti ir, 
jei su Lenkais jiems pavyktų 
širdingiau susitarti, pavesti 
bent Lietuvos dalį lenkams. 
Tai aišku, politikoje šitokį 
partnerį turint net tokios po
litikos simpatikus šiurpas nu
krečia. Ne paslaptis, kad Lie
tuvoje yra asmenų, kuriems 
vokiečių politika visame im
ponuoja, visame patinka. Jie 
mielu noru Lietuvos likimą de
rintų su vokiečių politika, be: 
tie aiškus vokiečių apetitai, 
bent laikinai šitokius vokiškos 
orientacijos šalininkus atšaldo. 
Vokiškosios orientacijos žmo
nių daugiausia esama buvusių 
Voldemaro Šalininkų tarpe, o 
ši žmonių veislė dar Lietuvoje 
nėra išsiveisusi. Jie vis dar 
tikisi kada nors revanšuosią. 
Dabartinės Lietuvoje vidaus po
litikoje statomos gairės volde- 
marininkams padeda tarpti.

Bendrai vokiečių pasirašyta 
prekybos sutartis Lietuvos gy
venime veik nieko naujo neįne- 

sutarti- 
pirkti 
metus 

bet ir 
pat su-

tų, kaip dabar akiplėšiškai 
gelbsti Ispanijos reakcininkų 
sukilimų,
giais dabar eina Lietuvos ūkiš
kasis ir dalinai politiškasis gy
venimas.

šia proga tenka pasakytų 
kad Vokietijos vokiečiai vasarą 
viešėję Lietuvos

Vokiečiai į Klaipėdos krašte 
leido vasaroti tik patikimus na-

■ * \

Tai šitokiais viiy ciaths vokiečius ir šitie vokie- 
privalėjo kiekviename

ša. Beje, vokiečiai ta 
mi pasižada Lietuvoje 
u?ž 30,000,000 litų per 
žemės ūkio produktų, 
Lietuva turi už tokia
mą iš jų pirkti pramonės dir
binių. šia proga Lietuva ga
lės atsiimti Vokietijoje įšalu
sius savo kapitalus, kurių yra 
virš trijų milijonų litų. Bet
gi šitoje sutartyje vis dėlto ky
šo ir politikos ragai. Pagaliau, 
tur būt, ir nėra jokios sutar
ties, kurioje nebūtų politinio 
elemento. Vokiečiai toje 
tartyje aiškiai akcentuoja,

Slfr 
kad

šiemet visa sviesto gamyba jau 
tose rinkose ne tik kad sutilp
ti gali, bet sviesto eksportai 
net pritrūksta. Atseit, jau 
Lietuvoje nespėjama tiek j . 
pagaminti, kiek jo galima sve
tur išvežti. dar pereitais me
tais jo Lietuvoje tiek daug pa
silikdavo, kad kaip kur ūkinin
kai sviestu ratus tepdavo. Kiau
šinių ir daugiau galima butų 
eksportuoti; vadinasi, visi kiau
šiniai taip pat gali išplaukti į 
užsienį. Bent kiek blogiau 
yra su kiauliena, bet ir jos šiais 
metais daugiau išvežama negu 
seniau. štai šitos apystovos 
vokiečius vertė sudaryti arba, 
teisingiau pasakius, atnaujinti 
seniau buvusią prekybos sutar
tį. Vokiečiai pamatė, kad Lie
tuva pilnai jau gali apsieiti ir 
be jų finkbs. betgi prarasti 
savo prekėms rinką Lietuvoje 
jie nenorėjo, taigi teko vis dėl
to lyg ir Liėtuvai nusileisti.

Eksportui didėjant ir bent 
kiek žemės ūkio produktų kai
noms kylant, gerėja ūkininkų 
būklė. Bet tuo pačiu nebūtų 
galima tvirtinti, kad ių poli
tinis atsparumas minkštėja; 
antraip — jis kietėja.

Dabar Lietuvoje vieši keli 
stambus amerikiečiai komer
santai, kurie nori čia užpirkti 
daug kumpiųj pradėti didesnį 
sviesto eksportą, o taip pat iš
sivežti daug grybų. šia pro 
ga tenka pastebėti, kad šie 
pirkliai ne lietuvių kilmės, bet 
gryni New Yorko “janki”.

Lietuvos eksporto galimy
bėms padidėjus, užsimota žy
miai padidinti Klaipėdos uos
tas. Pirmoje eilėje jis bus 
gilinimas, kad didesni laivai 
galėtų į juostą įplaukti. Jis 
bus gilinamas net iki dvylikos 
metrų gylio, šitie darbai jau 
pradedami. Visu smarkumu, 
jie eis ateinančiais metais. Be 
to, bus ilginami molai ir stato
mos naujos krantinės. Visiems 
šiems darbams bus išleista dau
giau nekaip dešimt milijonų Ii 
tų, tik kitiems metams jau pa 
skirta trys milijonai litų. Taigi 
Klaipėdos laukia graži prekybi
nė ateitis. šalia šių darbų Berlynas šitą situaciją išgelbė

viešėję Lietuvos kurortuose 
Klaipėdos krašte akiplėšiškai 
varė* savo nacionalsocialistišką 
politiką. Ypač jie mėgino pa
laužti jaunimą. Yra buvę at
sitikimų, kad jie įspėja lietu
vius prekybininkus, žinoma, 
lietuvius prekybininkus Klaipė
dos krašto, kad jei jų veikai 
dalyvausią lietuvių draugijose, 
tai jie, vokiečiai, nieko pas juos 
nepirksiu ir jų butuose negy
vensią ir, žinoma, lietuvių šei
mos sudraudė savo vaikus da
lyvavusius lietuvių draugijose, 
Tai aišku, nes kai kurie lietu
viai žvejai vien tik iš vasaro
tojų gyvena, taigi juos praras
ti, reiškia žiemą tik sūdytas 
varnas valgyti....

Vasaros metu Klaipėdos 
guje dažnai teko matyti, 
žemaičio ūkininko ratuose 
vokietukas ir atvežtais maisto 
produktais prekiaują. Dėlko 
taip? — paklausit jus. Ugi pa
prastai — vokiečiai atvykę iš 
Vokietijos pas žemaitį ūkininką 
nieko pirkti nepirko, o ėjo tik 
pas vokietį. Tai>f gudrus žemai
tis samdo vokietuką, kuris par
davinėjo vokiečiams jo žemės 
ūkio produktus.

tur- 
kad 
sėdi

>člai 
žingsnyje parodyti savo vokiš- 
kumą ir visame varyti savu 
reicho propogandą.

Betgi šita propaganda jau nę 
taip kaip seniau, giliai savo 
šaknų neleido. Klaipėdiškis 
būras čia tik stengėsi tą poli
tiką išnaudoti savo biznio nau
dai. Kitas būras labai abejin
gai žiurėjo į užsispyrėlį vokie
tį ir savo panosėje murmėjo; 
Muset vokiečiui švakąi, jei jis 
šitaip daro.

Nebe to, kad buvo ir tokių, 
kuriems šitoks vokiečių kietas 
užsispyrimas tik savuosius pa
laikyti darė didelio įspūdžio.

Bendrai Klaipėdos krašte va
saros metu butą tokio momen
to, kad jau siekta vietos poli
tikoje krizės. šituo reikalu 
net aukšti Lietuvos politikai 
čia važinėjo ir tuos paaštrėja 
sius santykius tarp vietos lie
tuvių ir vokiečių mėgino su
švelninti. Sudaryta su vokie
čiais prekybos sutartis šitas 
įsisiūbavusias aistros bent kiek 
atšaldė.
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Bet grynai vietos lietuviško | sumanymu pradėta leisti Klai 
j e politikoje taip pat sutarimo 
nėra. Seniau akcinėje Ryto 
bendrovėje ir Vakarų dienraš
tyje talpįnosi ne tik tautinio 
nusistatymo lietuviai. Dabar 
veik visi ne tautininkai iš čia 
yra išstumti. štai vienas iš 
žymesnių vietoje veikėjų, 
stambus komersantas, buvęs 
Lietuvos ministerių kabinete 
pirmininkas ■ ministeris inž. 
Galvanauskas jau iš visų tų 
įstaigų išstumtas. Jis Ryto 
bendrovėje nuo jos pat prad
žios įsikūrimo buvo jos prie
žiūros organuose. Taip pat jo

pėdoje dienraštis Vakarai; jau 
dabar iš čia visiškai ištsumtas. 
net šituo reikalu buvo sušauk
tas ekstra posėdis, kad Galva 
nauską kitu pakeitus. Taigi, 
ir Klaipėdos krašte lietuviška
me gyvenime tautininkai vie
tos valdininkų pavidale visame 
mėgina įvesti savo monopolį. 
Vietos lietuviams šitie reiški
niai labai neigiamai veikia.

Jie dairosi ir lukeriuoia, kas 
čia toliau bus.

Tai šitokios pas mus mar
gos naujienos.

— Jūsų Keistaš.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė

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

kandžiai kasdien.
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ

3503'/z So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3692

Tai visai ne-

DYKAI

“7

PETER® PEN

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

Opposifr l);u is Stor e, Floor

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY 

Vai.: 8:80 iki 8:30v. vak. 
TEL. HARRISON 0751

Universal Plumbing
& Heating Supply Co.

Not Ine.
10 West 18th St.
j vakarus nuo State St.

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 
liomis iki 1 vai, dieną.

sparčiai didinamas ir švento
sios netoli Palangos žvejų uos 
tas, kuris ne tolimoje ateityje 
žada virsti irgi mažiuku pre
kybos Mosteliu, į kurį galės 
maži laivai įplaukti. .

Lietuvos komercinis pasaulis 
dabar sukte suka galvą kaip čir. 
butų galima išvystyti savas 
prekybos laivynas. Jau esamu 
savo prekybos laivų tonažu ne
galima pasitenkinti. Užsimota 
pirkti dar du dideliu prekybos 
laivu, kurie laisvai galėtų pro
duktus gabenti į šiaurės Ame
rikos uostus. šitam reikalu?; 
norima sudaryti akcinė bendro
vė. Šios akcinės bendrovės vy
riausiais dalyviais butų Mais 
tas, Pienocentras, Lietūkis ir 
kitos panašios organizacijos 
Norima kaip nors į šį darbą 
įtraukti ir š. Amerikos lietuvius 
biznierius.

Baltijos jurų uostais gyva; 
suinteresuoti pracuzai. Jie ir 
nori čia sudaryti savo nuolati
nę prekybos liniją, o ilgainiui 
paleisti kursuoti ir keleivinius 
laivus. Kadangi dabar dauge
liui atvejų švedų laivai aptar
nauja Lietuvos uostą, tai šve
dai labai neramiai žiuri į pran
cūzų šituos užsimojimus. Ir 
iš viso švedai paskutiniais me
tais labai gyvai dalyvauja Lie
tuvos komerciniame gyvenime 
ir mėgina taip veikti, kad Lie
tuvai neužsimokėtų turėti sa
vas prekybos laivynas, arba 
bent kad ir jie tokio laivyno 
butų dalyviais.
nuostabu, kad švedų spauda 
akylai seka Lietuvos gyvenimą 
ir daug švedų ekskursuoja į 
Lietuvą, o taip pat stengiasi 
lietuvius kviesti pas save vie
šėti. švedų mokslo įstaigos ir 
visokiais budais mėgina lietu
vius užinteresuoti, štai lietu
viams net skiria stipendijas 
pas juros aukštus mokslus eiti.

Suprantama, šitokioms apys- 
tovoms esant vokiečiai negalė
jo ramiai į visą tai žiūrėti ir 
privalėjo su ' Lietuva vėl įeiti 
į stipresnius prekybinius san
tykius. Betgi ne be vokiečių 
įtakos Lenkija pradėjo dar la
biau Lietuvos užimtose dalyse 
Vilniaus krašte smaugti lietu
vius. Jau dabar tenais neliko 
jokios lietuvių kultūrinės legali
zuotos organizacijos, jau ne
kalbant apie politinio turinio 
draugijas. Lietuvių kalba iš 
visų veik mokyklų išguita, ši
tuo keliu lenkai ir vokiečiai ei
dami norėtų priversti Lietuvą 
su jais skaitykis ir dėtis į jų 
užsienių politiką. Vokiečiai 
matydami, kad Lietuva pradėjo 
eiti savaimingais keliais, kad 
jos ukišku gyvenimu pradeda 
domėtis kiti kraštai ir jai pa
dėti ūkiškus sunkumus išgy
venti, ktfrsto lenkus varyti kla
stingą užsienio politiką. Bet 
jei galima butų' skaityti vokie
čių vidaus padėtį apytikriai pa
kenčiamą, tai Lenkijoje virte 
verda įr demokratinis judėji
mas žymiai stiprėja, bet jau 
šitas judėjimas mažai ką ben
dro turi su liberalistinėmis 
priemaišomis, jis šaute gali pra
šauti pro politinės liberalines 
instancijas ir atsidurti stiprioje 
Maskvos įtakoje.

J ei bent lemiamu momentu

AUKCIJONAS 
Michael Tauber and 

Co., Auctioneer 
Parduos iš viešo aukci- 
jono 157 vartotų karų 

ir trokų.
Pardavimo pradžia šįvakar 7:30 

valandą po pietų 
Rytoj, šešt. rūgs. 12 d. 
2 vai. ir 7:30, jai. p. p. ir 
Sekmadienį,f rūgs. 13, 
10:00 v, r. ,in2 vai. p. p. 

PARDAVIMAS VYKSTA 
3838 N. Weštern Avė. 

lietus ar giedra.
Į mokėjimai: $5 rankpinigių ... 20 

mėnesių išsimokėti.
JŪSŲ KĄRA IMS MAINAIS 

Visi karai turi būti parduoti įsaky
mu LARRY BURNS, 

Autorizuotas Ford Dyleris

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren

Tęsis nuo pietų iki nakties— 
25c iki 2 po pietų.

Tikrai paskutinė savaitė.
— Pradedant Šia Diena — 

Vėliausis Sovietų
Kino Triumfas

“7 Brave Man”
Baimę įkvepiantis—Galinga 

Draugystes Drama 
—Filmuota Arktikoje 

PASTABA
Brave Men” niekur kitur Chi- 

lagoje nebus rodomas. Pamaty
ste DABAR—tai paskutinė pro- 
?a.

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,nedelioj nuo 9 iki 12 dieną.
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ŠAUKIT

CALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos i jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 

KAINA—

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS įdomus termo- 
metrąs yienu 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

36
F.

NAUJIENOS 
1739 Su. 

Htlatod St.H'CAGO 
nk 
120 
110 
100 
90

ton 
=-50 
H5 
=•40

30

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

Siųskit money orde
rį arba čekį —

70-f 
60-Į 50l 
40-= 
3H 
20 
10

3 O n —«■ y ii 
1-15 
FIO

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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NAUIIENOS
The LUhaanian Daily Newa 

Published Daily Except Sųnday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 Sottlh Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptiou Kates: " 
|8.00 pefc yoar in Ganada 
$5.00 per yeąr outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

,. $8.00
.... 4.00
.... 2.00
.... 1.50
..... .75

3c
18c
75c

Enteredas Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879. - , » • ’

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 173d S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje paštu:

Metams
Pusei metų.......... . .............
Trims mėnesiams .... ........
Dviem menesiams _______
Vienam mėnesiui ____ .......

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui ___________ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams M MM* ••••• k w ••• ■■ •••< • $5.00
Pusei metų - ----------------  2.75
Trims mėnesiams __________  1*50
Dviem mėnesiams _____   1.00
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
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Francijos darbininkai ir valdžios 
“neitralitetas”

pa- 
ko-

Bet 
nie

Ispanijos įvykiai iššaukė nesutikimą Francijos 
“liaudies fronte”. Socialisto Blumo kabinetas, kurį re
mia visos kairiosios partijos, neišskiriant ir komunis
tą, stoja už neitralitetą Ispanijos klausime. Jisai kartu 
su. Anglijos valdžia jau prikalbino, 26 valstybes Europo
je pasirašyti deklaraciją, kad jos sustabdys ginklą ir 
amunicijos pristatymą Ispanijos kariaujančiom frakci
jom.

Tuo tarpu daugelis organizuotąją Francijos darbi
ninką mano, kad šitas “neitralitetas”; kenkia Ispanijos 
respublikos gynėjams, nes fašistiškos šalys — Vokieti
ja, Italija ir Portugalija — savo duotą žodį laužo ir 
slaptai vistiek gabena ginklus ispaną sukilėliams. Dar
bininkai todėl reikalauja, kad valdžia atsisakytą nuo 
savo neitraliteto pozicijos ir imtą atvirai remti Ispani
jos valdžią, parūpindama jai ginklą, ir aeroplaną. Ypač 
griežtai to reikalauja profesinės darbininką sąjungos 
(unijos) ir komunistai.

Francijos darbininką konfederacija, kuri turi apie 
5 milionus narią (daugiau, negu Amerikos Darbo Fede
racija), kreipėsi į premjerą Blumą, ragindama jį padė
ti Ispanijos respublikai ir tuoj aus pradėti derybas su 
Anglija ir kitomis demokratinėmis šalimis, kad butą 
nuimtas draudimas gabenti ginklus į Ispaniją. Tuo 
čiu laiku, .tačiau, konfederacija pasižadėjo ir toliau 
operuoti su “liaudies fronto” vyriausybę. t

, Po situo 'pasižadėjimu pasirašė ir komunistai. 
jie kovoja prieš neitraliteto poziciją dar smarkiau,
gu darbo konfederaciją. Jie šaukia Francijos darbinin
kus streikuoti, kad valdžia butą priversta eiti i pagel- 
bą Ispanijos respublikai, ir jie reikalauja, kad ginklą 
pirstatymas Madridui butą pradėtas be atidėliojimo — 
nelaukiant, iki tam pritars Anglija ir kitos šalys.

Keblesnė yra Francijos socialistą padėtis. Jie irgi 
nori, kad butą teikiama pagelba Ispanijos respublikai, 
bet jiems nepatogu eiti prieš valdžią, kurios priešakyje 
stovi ją partijos vadas, Blum. Taigi socialistai bando 
perkalbėti premjerą, kad jisai savo nusistatymą pakeis
tą, bet jie nenori kurstyti darbininką prie streiko arba 
kitokiais budais kelti triukšmą prieš valdžią. O valdžia, 
matyt, yra tvirtai pasiryžusi laikytis neitraliteto, nes 
ji mano, kad tik tokiu keliu einant bus galima išvengti 
pavojingo tarptautinei taikai konflikto.

Iš tolo žiūrint, sunku suprasti, kodėl Leon Blum ir 
jo bendradarbiai valdžioje taip atkakliai gina neitrali
tetą, kurį fašistiškos valdžios nuolatos laužo. Negali
ma įsivaizduoti, kad jie negeistą pergalės Ispanijos res
publikai. Jie, be abejonės, visa širdžia trokšta, kad fa
šistą sukilimas Ispanijoje butą sutriuškintas.

Kiek galima numanyti, yra dvi priežastys, dėl ko 
premjeras Blum laiko neitralitetą “mažesniu blogumu”. 
Viena, jisai bijo, kad pradėjus visoms šalims atvirai 
lenktyniuoti ginklą pristatyme kariaujančiom Ispanijos 
frakcijom, Italija ir Vokietija gali tas lenktynes laimė
ti. Italija neseniai tik pabaigė karą su etiopais, ir kaip 
visuomet būna karui pasibaigus, ji turi dabar begales 
nesuyartotą ginklą. Didelė ją dalis yra Afrikoje ir ita
lams butą nesunku tuos ginklus nugabenti į sukilėlią 
kontroliuojamą Maroką arba į ją centrus pietinėje Is
panijoje. .

Vokietijos ginklą gamyba taip pat yra pasiekusi 
labai aukštą intensyvumo laipsnį. Jos amunicijos fabri
kai dirba dieną ir naktį. Nei franeuzai, nei anglai tiek 
ginklą ispanams umu laiku pristatyti negalėtą, kiek 
gali Mussolini ir Hitleris.

O be to, jeigu kiltą atviros valstybią rungtynės dėl 
Ispanijos, tai kas galėtą Mussoliniui ir Hitleriui už
drausti pripažinti Ispanijos sukilėlius “tikrąją Ispanijos 
valdžia” ir paimti juos savo globon, pasiunčiant jiems į 
pagelbą savo karo jėgas? šitokiame atsitikime Franci- 
ja, norėdama padėti Madridui, turėtą irgi maršuoti į 
Ispaniją — ir prasidėtą tikras Europos karas.

Francijos valdžia mano, kad šito pavojaus galima 
išvengti tiktai valstybią susitarimu nesikišti į Ispanijos 
karą. Kad ir ši sutartis bus slaptai laužoma, bet visgi

nebus prieita prie atviro valstybių susirėmimo.
Gal būt, šita kato šmėkla franęązus be reikalo gąs

dina, bet jie ją mato* įS&bf ““ , !
Antra vertus, tikrai nežinia, ar Ispanijos respubli

kos gynėjams daugiausia kenkia ginklų trukumas. Sa
kysime, karo aeroplanų jie turi, rodos, daugiau, negu 
sukilėliai; bet kažin, ar jie turi pakankamą skaičių iš
lavintų lakūnų? Valdžios milicija yra didesnė, negu su
kilėlių pulkai, bet ji dar nėra taip įpratusi kariauti, 
kaip tikri kareiviai. Ginklų jai iki šiol netrukdavo. Val
džios rankose yra didelės amunicijos dirbtuvės.

Taigi Blumo kabineto nusistatymas nėra be pagrin
do. Francijos darbininkų nuomonės tuo klausimu ski
riasi, bet kuri jų pasirodys teisingesnė, dar kolkas bu
tų per anksti spręsti.

Apžvalga
• ‘ . . » ■

MIRĖ STAMBUS MARIJONŲ 
VIRŠININKAS

Rugsėjo 9 d. mirė Marijonų 
seminarijos rektorius, kun. V. 
Kulikauskas, 58 metų amžiaus. 
Jisai buvo per keletą metų 
“Draugo” administratorius ir 
apię pusę metų tą laikraštį re
dagavo. Daugelyje Amerikos 
lietuvių kolonijų jisai taip pat 
yra laikęs “misijas’’.

SMETONOS SEIME GINČŲ 
NEBUS

“L. Aidas” rašo, kad tas sei
mas, kuris buvo išrinktas birže
lio mėnesį, bus geresnis, negu 
kad buvo pirmesnieji seimai. 
Jame nebus partijų ginčų.

“Naujai išrinkto seimo at
stovai”, sako jisai, “yra iŠ-; 
rinkti ne partijų, o visos 
tautos. Jokiais pažadais Šu 
partojomis šie atstovai nėra 
surišti. Taigi nuo partijų jie 
nepriklauso. Visus iškeltus 
klausimus šie atstovai' galėsi 
spręsti, išeidami iš viso kra
što, visos tautos, o ne atski-1 
rų grupių reikalų. O kadangi 
viso krašto, visos tautos rei-, 
kalų supratimas negali būti 
keleriopas, tai šiems atsto- 
varus nesunkų bus surasti 
bendra kalba.”
Bet kodėl - tautininkų oficio

zas mano, kad viso krašto rei-1 
kalų supratimas “negali į, būti' 
keleriopas”? Kuo jisai tokią sa
vo nuomonę remia?

Imkime bet kurį krašto rei-, 
kalą: sakysime, valiutos klau
simą. Vieni žmonės mano, kad 
Lietuvai butų sveikiau, jeigu; 
auksinė lito vertė butų suma
žinta kokiais: 40 nuošimčių 
(kaip kad Anglija padarė su 
sterlingu, Amerika su doleriu 
in t. t.); o kiti stoja už tai, kad 
auksinis lito pagrindas nebūtų 
keičiamas, čia dvi visai prie-i 
šingos viena antrai nuomonės, 
ir kiekviena jų išeina iš viso 
krašto reikalų supratimo.

Arba štai kitas klausimas: 
spaudos laisvė. Tautininkai ne 
tik įvedė be galo aštrią spau
dos cenzūrą, bet pastatė laik
raščius po visiška valdžios kon
trole, — ko net carizmo laikais 
nebuvo. O daugelis (be abejo
nės, dauguma) kitų žmonių 
Lietuvoj e. - žiuri į tokį spaudos; 
suvaržymą, kaip į labai pra
gaištingą kraštui dalyką. Taip 
rntfno, pav. ir Dr. Jonas šliu
pas, kuris jokiai partijai nepri
klauso ir partijų iš viso nepri
pažįsta. •

čia irgi matome griežtą nuo
monių skirtumą. Taip yra ir 
su daugybe kitų krašto reikalų. 
Taigi “L. A.” , rašo niekus, sa
kydamas, kad visos tautos rei
kalų supratimas negalįs būti 
“keleriopas”^ Juk jisai žino la
bai gerai, kad net ir Lietuvos 
žmonių pažvalga į tą seimą, 
kurį jisai piešia, kaipo geros 
“tautos atstovybės” pavyzdį, 
yra labai ir labai “keleriopa”. 
Labai didelė dalis Lietuvos žmo
nių to seimo visai nelaiko tau
tos atstovybe, o žiuri į jį, kaip 
į valdžios pakalikų susirinki
mą, kuris kėsinasi uzurpuoti 
nepriklausančias jam teises!
M Kadangi nuomonių skirtu-

mai krašto reikalų klausimais 
yra faktas, kurio negali paša
linti jokios tautininkų organo 
deklamacijos, tai be ginčų tuos 
klausimus ^'spręsti neįmanoma. 
Smetonos f seime ginčų nebus 
(jei, iš tiėsu, nebus) tik dėl to, 
kad tenai posėdžiaus vien tik-’ 
tai tautininkų partijos žmonės. 
O kai tautipinkai tarp savęs 
susiginčija, ; tai jie sprendžia 
ginčą ne debatais ir balsavimu, 
bet jėga: stipresnioji frakcija' 
išmeta savo oponentus iš susi
rinkimo arba uždaro į kalėji
mą. Taip atsitiko, pav. su Au
gustinu Voldemaru, kuris drįso 
šokti j akį dabartiniam “tautos 
vadui”.

štai kodėl' galima tikėtis, kad 
tame seime1 bus “bendra kal
ba”.

atsirado susikirtime su Ant
ruoju Internacionalu. Pade
damas renegato Kautskio ir 
kitų, Antrasis Internaciona
las vedė aršią puolimo kam
paniją prieš proletarinę dik
tatūrą ir Sovietų galią.

“Antrasis Internacionalas 
bandė apginti kapitalistinę 
tvarką ir dūme masėms akis, 
šiandie Antrasis Internacio
nalas įsikiša apginti Trockį, 
Gestapo agentą. 1

“Bet Antrasis Internacio* 
nalas tikslo nepasiekė. Musų 
sovietinė šalis patapo nepa
prastos jėgos Šalimi. Komu
nizmo vėliava vis keliama 
aukščiau ir aukščiau. Musų 
Šalis stipriais žinksniais Žy-

giuoja pirmyn keliu,1 nurody
tu Markso, Engelso ir Leni
no...”
Mes nežinome, ar Krupskaja 

savo noru pasirašė po šituo pa
reiškimu, ar ji buvo priversta. 
Todėl daryti kokių nors Išvadų 
apie tą seną moterį nenorime. 
Bet tą šlykštų rašinį įdėjo so
vietų valdžios kontroliuojama 
spauda. Iš šito fakto matome, 
kokios rųšies “bendrą frontą” 
praktikuoja Maskva.

Juk tame krauju ir purvu at
siduodančiame bolševikiškos di
ktatūros staugime vėl pasikar
toja obalsis, kad socialistai tai 
“aršiausi priešai”. Tuo obalsiu 
vedami, komunistai padėjo hit
lerininkams sugriauti demokra
tiją Vokietijoje!

MAKSIMAS GORKIS

Pasakojimas apie herojų

GALIME PATARNAUTI

“Naujienose” jau buvo pa
duota ištraukos iš Lenino naš
lės pareiškimo apie “pasiutu
sius šunis” Zinovjevų, Kame- 
nevų ir kitus, kurie, anot jos, 
turėję būt sušaudyti. Bet “Lai
svė” paskelbė daugiau citatų’ iš 
to šlykštaus dokumento ir no
ri, “kad tie, kurie jų (Krups
kają)’ apvėrkė”, jas pakartotų 
Mielaį jos; porą išpildysime.

Štai dar ‘kokių “proto ir šir-į 
dies žemčiūgų” randame tame 
“drauges 3 Krupskoš’’ pareiški- . ■ U r,'.; ■ t ■ '< ■ •1me: . • ■ k..i r •

“Trdckistai ir zinovjevis- 
tai nesirūpina masėmis —; 
tai ne jų 'gyvenimo vyriau
sias dalykas. Jie turėjo tik 
Menui vieną mintį: kaip pa
sigrobti šalies galią. Jie be 
svyravimų susidėjo su Ges-j 
tapo agentais, aršiausiais, 
priešais proletarines diktatū
ros, trokštančiais sugrąžinti 
Sovietų krašte buržuazinę 
kapitalizmo eksploataciją.

“Tai ne pripuolamas daly-, 
kas, kad Trockis, kuris hie-; 
kad nesuprato proletarinės 
diktatūros paties branduolio, 
neigi masių rolės socializmo \ 
kūryboje, kuris manė, kad, 
socializmas galima sukurti 
įsakymais iš viršaus, kad tas 
TrockiŠ pasirinko kelią orga
nizavimo teroristinių žygių, 
prieš Staliną, Vorošilovą ir 
kitus Politinio Biuro narius, 
kurie padėjo masėms kurti. 

. socializmą. J
“Tai ne pripuolamas daly-' 

kas, kad . Trockis traukė be- 
principinį' kamenevo-Zinovje- 
vo bloką vis giliau ir giliau 
ir prarają (bedugnę), kol at
sirado negirdėtoj iki 'šiol 
pardavystėje Lenino princi-s 
pų, masių ir socializmo.

“Trockis, Zinovjevas, Ka- 
menevas ir ištisa žudeikų go- 
vėda dirbo ranka-rankon su 
Vokietijos fašizmu. Jie susi
vienijo sū Gestapo.

“Bet šiai nenaudėliškai go- 
vėdai nepavyko pasiekti sa
vo tikslus, o masės žmonių 
vis vienijosi glaudžiau ir 
glaudžiau aplink Centro Ko
mitetą ir, jų meilė Stalinui 
vis didėjo.

“Antrasis Internacionalas, 
— Brouckere’ai ir Citrine’ai, 
— remia kiekvieną nenaudė- 
lišką žygį, atsukta prieš So
vietų Sąjungos darbininkų 
klasę. Buržuazinio pasaulio 
anti-soviętiniame chęre šitie 
Aptrojo Internacionalo vadai 
užsitarnauja pirmas vietas.
“Trečiasis Internacionalas

to-

bu- 
lai- 
ne-

(Tęsinys)
—Masėse^ liaudyje nėra so

cialinio tikslo instinkto, nėra jo, 
jis dar neišvystytas. Masės 
žmogui valstybė nereikalinga, 
taip pat nereikalinga, kaip man 
ir jums. Bet aš ir jus, — są
moningai taikomės prie valsty
binės organizacijos būtinumo, 
liaudis gi Šio sąmoningumo ne
turi. Visi žmonės — anarchis
tai savo prigimtimi ir juo 
liau, juo labiau anarchistai 
taip. Bet žmogus žino, kad 
Ii be valdžios dar neatėjo 
kas. Jis ateis nea anksčiau,
gu masės subyrės į vienetus, 
suprantančius savo jėgą, savo 
reikšmę ir teisę gyventi pagal 
savo dvasios įstatymus.

Dar labiau ant manęs nusi
lenkęs, jis paklausė:

—Jus suprantate, kodėl bū
tent įvyko socialistų klaida, su
prantate, kodėl būtent monar
chija, negailestinga, nedrebanti 
valdžia — greičiausia mus gali’ 
atvesti į anarchiją, bevaldystę,’ 
į absoliučią asmens laisvę? Pa- 
gatyokitfyji;;, jums , bus- aišku, 
kad tai, ne paradoksas. Visos 
naujai sukurtos tiesos atrodo 
paradoksais, o paiti nuostabiau
sia iš jų yra ta, kad žmogus 
bus žmonių priešu ligtol, kol 
žmonių masės nesubyrės į mi
lijonus savarankiškų asmeny
bių. .

jis nuslydo nuo krėslo ir, 
žingsniuodamas po kambarį, il
gas, plokščias, kaip šešėlis, su
temose atrodė ne šio pasaulio: 
esybe. Jame buvo kažkas vai-, 
duokliška ir priminė jis vieną 
iš tų atsiskyrėlių, baisių žmo
nių, kurių paveikslai neaiškiai 
slinko prieš mane knygose, ku
rių gyvenimas visuomet buvo 
vienišas, žmonėms , nesupranta
mas, o likimas — beskirtis.

Jis stipriai patarė, tiksliau— 
įsakė man skaityti Dostojevs-. 
kį, Konstantiną' Leontjevą, Nit-

apatinė lupa, o viršutinę slėpė 
ūsai. Nemalonios buvo jo au
sys, labai didelės, jos styrėjo 
įsitempusios, tartum klausyda
mos to, ką aš mąstau, o ne to, 
ką aš kalbu, žiurėjo jis iš pa
dilbų tokia šiurena, nukreipta 
į tolį, kokią aš pastebėjau pas 
geležinkelių garvežių mašinis
tus. Rankos gi jo taip buvo iš
lepintos ir išmazgotos, kad jų 
oda beveik blizgėjo, kaip laiki
nės pirštinės oda.

Dilindamas nagus, jis man 
pasakė, aiškiai, ramiai:

—Jus puikiai rekomenduotas 
ir turite tai pateisinti. Aš iš 
jūsų reikalauju vykdomumo ir 
kuklumo, daugiau—nieko. Pra
šau turėti omeny: aš griežtas.

Jis rūpestingai prispaudė pir
štu elektrinio skambučio myg
tuką, man pasirodė, kad jis ta
tai padarė su tuo ypatingu ma
lonumu, kaip skambina vaikai. 
Įėjo Rudomiotovas.

Mano patronas galvos moste
lėjimu nurodė jam mane:

—Jūsų pavaduotojas. Jus tik 
ką atvykome, rodos?

— Tajp, — ;‘ 
tęvas.

Mažame, spintų pristatytame 
kambary, su vienu langu į aik
štę, jis nustebęs suriko:

Malonu buvo skirstyti popie
rius, kaikuriuos paskaitant. Ma
ne labai sudomino kažkeno pro
jektas pertvarkyti valstybę: 
buvo siūloma Rusiją padalyti i 
srytis ir kiekvienos jų pryša
ky pastatyti didįjį kunigaikštį, 
su vice-karaliaus teisėmis. Tai 
priminė feodalinius, pilnus ro
mantizmo, laikus.-

Susidomėjęs skaitymu, aš ne
girdėjau, kaip patronas atidarė 
mano kambario duris, aš labai 
išsigandau, kai tyloje pasigir
do ryškus jo žodžiai:

—Nėr reikalo dokumentus 
skaityti. Papkėse turi būti są
rašai su smulkia turinio san
trauka. Tai jus įr turite žinoti. 
Daugiau negu tas — perdaug 
ir pirm laiko.

Tokiu tonu, ramiai ir griež
tai, jis kalbėjo penketą minu
čių, apžiūrėdamas savo nagus, 
vienos rankos riešą glostyda
mas kitos rankos delnu. Jis my
lėjo savo rankas.

— Jums priešais savo akis 
visuomet reikia turėti asmenų 
sąrašą, kurių veikimas mane 
ypač domina. Reikta sekti visa, 
kas apie juos kalbama ir rašo
ma.

atsake Rudomipt;

— Taip, — sakė jis. — Bū
tent — šiuos! Anarchistus — 
pagal. dvasios esmę, monarchis- 
tuspagal supratimą tokiais 
būti.

Paskui jis man pranešė, kas 
yra žmogus, kuriam yra reika
lingas kuklus ir ištikimas sek
retorius.

— Dabar pas j j dirba Rudo
miotovas, atsimenate, — mūsiš
kis?

—Rudomiotovas ? — paklau
siau aš.

—- Taip. Rudomiotovas. Bet 
tai išsiblaškęs, nestropus žmo
gus. Ir, be to, jis nori vestis... 
Tarp’ kitko, — jis gabus.

— Rudomiotovas! — galvo
jau aš, žingsniuodamas rūkuo
se, bejėgiai apšviečiamuose ru- 
žavais elektriniais žibintais. Ru- : 
domiotovas, kuris pasakė, kad 
mano bloga galva. Dabar kaž
kas turi įsitikinti, kad mano 
galva geresnė, neegu Rudomio- 
tovo.

Šis kažkas pasirodė esąs iš
pustais skruostais žmogus, su 
tankia, juoda barzda ir grioz
diško meškos kūno. Jo barzdo
je vėpė j o stora, labai mėsinga

— Kaip gyvenate? — pa
klausiau aš.

i — Jus, — pakartojo jis, aiš
kiai ironiškai mane apžiurėda-

; mas. — Tai keista. •
Aš nepaklausiau jo: kodėl — 

; keista, o jis neatsakė į mano 
paklausimą. Paskui aš sužino
jau, kad jis taipgi išėjo iš uni
versiteto, nebaigęs mokslo ir, 
kažkodėl išvažiavo į Persiją, 
kur gyveno dvejetą metų. Pa- 
tiesdamas priešais mane kaž
kokių popierių pokus, jis susi
rūpinusiai pasakė:

—Gali būti, kad čia pateko 
mano pačio popiergaliai, gelto
name voke, tai, jeigu jus 
rasite, — paskambinkite 
aš užeisiu jų atsiimti.

Ir, užsirūkęs papirosą, 
damas pirštinę, jis neatidžiai 
ir, žinoma, nenuoširdžiai palin
kėjo man pasisekimo. Taip. 
Žmonės bailus ir drovus — la
bai akylus.

Aš priėjau prie langų, pažiu
rėjau apačion, į aikštę, — per 
ją. į visas puses žingsniavo žmo
nės, kaikurie — pasišokėdami, 
tartum varlėj. Ruknose jie vi
si rodėsi platus, apskriti, tar
tum ištižę, ir man buvo malo
nu, kad aš ne jų tarpe, o virš 
jų, vienas 
kambary, 
skverbia 
triukšmas.

Po to aš pradėjau 
popierius, su jais susipažinda
mas ir labai norėdamas juose 
rasti Rudomiotovo voką. Nera
dau. Beveik dvejus metus aš 
•tikėjausi surasti šį rudą voką 
ir sužinoti, kodėl Rudomioto
vas apie jį kalbėjo taip susirū
pinęs, ko jis bijojo? Bet Ru
domiotovas nuskendo, važinėda- 
masis jachta. Aš laukiau, 
jis turi baigti gyvenimą 
giau.

švariame ir 
kur beveik 
staugiantis

juos 
man,

mau-

sausame 
nepraši- 

miesto

skirstyti

kad 
blo-

Aš jį klausiau stovėdamas. 
Jis išėjo, nenulenkęs galvos, 
nepadavęs rankos. Tačiau aš 
tuom nebuvau užgautas. Man 
labai patiko įo ramumas ir me
chaniškas jo kalbos tikslumas ; 
nevaliame jo kūne ir sunkiuo
se judesiuose aš spėjau esant 
jėgą ir mane maloniai jaudino, 
apsupąs jį, paslaptingumas.

šešis metus aš ramiai išsėdė
jau greta jo kabineto, kamba
ryje, kuris kasmet darėsi vis 
aukštesnis, prisipildydamas po
pierių. Neabejotina, kad tais 
laikais Rusijoj buvo pasidarę 
ramiau ir aš turėjau teisės ma
nyti, kad ją nuramdo atkaklus 
mano patrono darbas ir kukli 
mano jam pagelba.

Gyvenimas, regis, grįžo į se
ną, įprastą vagą ir bėgo labiau 
ramiai/ daugiau laisvai. Juk 
laisvė tai — rarųybė. Naktimis 
miesto gatvėse lafšviaū, negu 
dięnomis. Tai ne juokas, ne iro
nija. Aš sprendžiu pagal tikrus, 
organinius, o ne išgalvotus 
žmogaus interesus: jis nori gy
venti laisvai, o nerimas jam 
trukdo, žmogus tuo laisvesnis, 
juo jis toliau nuo žmonių.

Neabejotina, kad mano pat
ronas monarchistų sferose vai
dino žymią ir, matyt, neprigul- 
mingą rolę. Jis turėjo keturis 
kambarius didžiuliame, penkių 
aukštų name, kuriame buvo 
įspausti nedidelio apskrities 
miesto gyventojai. Jo butą 
tvarkė šveicoriaus duktė, Saša, 
ruda, plonutė ir lanksti mer
gaitė. Jis beveik niekuomet sa
vo bute nepriimdavo svečių, 
bent pas jį labai retai kas atei
davo ir tik garsių vardų žmo
nės.

Vanišas, tylus, jis nuo dešim
tos valandos ryto sėdėjo savo 
kabinete, skaitė, rašė ir žiurė
jo paštą, beveik visuomet gau
sų. Dalį laiškų, matyt, labai 
svarbių, jis slėpė į savo stalą 
ir senovišką sunkią spintą. Jam 
rašė gubernatoriai, archijerė- 
jai, telefonu jį kalbino ministe- 
rių sekretoriai, didieji policijos 
departamento valdininkai, bet 
su visais jis kalbėjo vienokiai 
ir taip pat įprastai — valdin
gai, kaip, su manim. Trečią va
landą jis ėjo pietaut į restora
ną, o vakarinio pašto peržiūrėt 
visuomet ateidavo punktualiai. 
Aš taipgi išeidavau trečią va
landą, vakaro darbų ateidavau 
šeštą ir sėdėjau ligi aštuntos, 
rašydamas mašinėle ilgus laiš
kus patrono, įsitikinusio mo
narchijos šalininko, šaltaširdžio, 
bet tvirtai tikinčio jos idėja. 
Rašė jis sunkia kalba, ilgais 
sakiniais, noriai naudodamas 
senoviškus žodžius.

(Bus daugiau)

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



tokiu, koks

Galionas
Niekutis.

ken

SLYVOS

October

Garfield Park

RIVAL” ŠUNŲ MAISTAS sv. ken. 3 už 25c

OAKITEMOTERYS OCTAGON” SOAP POVVDER

SUPER SUDS
PALMOLIVE MUILAS

Valgiu Gaminimo Knygą
roles

$1(M1.OOCASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ
1 PELNO PASIDALINIMO KUPONUSKaina su persiuntimu tiktai $1,10

PIRK NUO

Svaro 
kenai

Svaro 
koriai

Dar apie SLA 36 
kuopos pikniką

Sekmadienį du išva 
žiavimai Jefferson

“Qualily”,.VEAL -SAUSAGE 
Puikus COTTAGE CHEESE

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą ■

Atidarė naują 
bizniavietę

Decoralors 
VARNIŠO 

REMUVERIS

kad 
kad

IŠ Garfield Park Lietuvių Vy 
rų ir Moterų Pašelpimo Kliu 
bo darbuotės.

kaip gerai
tai yra

Midwest” ŽELATINO DEZORTAI

Beech-Nut” VIRTI ŠPAGETAI

BAKER’S” COGOA

Sunkist” LEMONAI

Naujienose jau buvo rašyta 
kad Kazimieras Brazaitis, 3406 
Lituąnica avenue, pabaigoj lie- 

mėnesio tapo išvežtas Į 
Hines, Illinois,

Sočiai Tea Biscuits,’r'GOOKIES

BLŪELABEL” GHEESE

Ateinantį sekmadienį, rugse 
jo 13 dieną, Jefferson giriose 
įvyks net du* išvažiavimai —

Zara^iškių Kliubo, c 
Northsides jaunuo- 

Bijūnėlio”.

MIDWEST” PUIKIOS
Dideli 2% kenai

pos
Hines ligoninę, 
ir laukia operacijos. n 

šiomis dienomis Kazimieras
Brazaitis sugrįžo namo, išbu-

Bellwood
MAIŠYTA MALEVA 

Balta ir spalvota

komisiją įėjo

Autorizuotas Dealeris Nu-Enamel, Jewel, Wallhide, 
Pratt & Lambert & Old English Products 

VELTUI PRISTATYMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais

' O kiek' kalbami' kliūbai . su 
teikia gražių, progų, saviškiams, 
taip svečiams, surenkami vi 
sokius pasilinksminimo vakarė
lius gegužines, išyąžiayiipps j 
girias. Kiek tose sueigose 
draugiškumo pasireiškia, kiek

MALEVO8
Išpardavimai!

Paremkime ir SLA. 36 kuo
pą, atsilankydami juo didesniu 
skaičium į jos išvažiavimą at
einantį sekmadienį.—NN.

“Natūrai Brand” PURE ORANGE JUICE 12 unc. bonka 12‘/2c

Geležinkelio kompa 
ni ja apvylė ekskur

santes

naujų pažinčių įgijama, kiek 
linksmų valandų ten tenka pra
leisti!

Šiandie šių kliubų vardas

. DYKAI! Didelė mokyklos spalvota tabletė
“SEMINOLE” BAt?ssueM

ir Lietuvoj pradėjo vis plačiau 
skambėti, ką liudija ateinantys 
iš Lietuvos laiškai,

— R. šiliukas.

Farmland” TOMATĖS did. 2^ kenai 2 už

“SUPER SUDS

švenčių proga Mrs. Budgi- 
nienė ir jos duktė, 3231 So. 
Lituanica avenue, pasiryžo at
lankyti giminaičius Omahoj, 
Nebr. Motina ir duktė sumanė 
pasinaudoti visais moderniško 
keliavimo patogumais, todėl nu- 
vykusios į L C. geležinkelio 
stotį išsipirko “round trip” ti- 
kietus keliauti naujausiu “Ze- 
phyr” traukiniu
yra “‘City of Denver”, kurio pa
veikslas tilpo trečiadienio “Nau
jienose” pirmame puslapy.

, Pasažieriai, jų tarpe ir mu
sų lietuvaitės, susėdo “Zephyr” 
vagonuose. Nejučiamai trauki
nys pasijudino išvažiuoti.

Vagonai stebėtinai puikiai į- 
rengti. Sėdynės plačios ir taip 
įrengtos, kad lekiant traukiniui 
apie 100 mylių valandoj nejau

čiama jokio trenksmo. P-nia 
Budginienė mano, kad didžiuliu 
aeroplanu lekiant esąs panašus 
keliavimas.

Nepraslinkus pilnai nė aštuo- 
nioms valandoms “Zephyr** su
stojo Omahos stoty, nors pake
liu buvo keliolikoj vietų susto-

Duota klausimas komisijai, ko
kį planą padarė konstitucijos 
reikalu.
Pirmininkas pareiškė, kad pla
ną paaiškins ateinančiame su
sirinkime.

Todėl kliubo nariai bukite vi
si ateinančiame susirinkime 
plano priėmimo reikale - 
sušvelninti konstituciją, 
sumažinti kliubo išlaidas

Kliubo susirinkimas įvyks 
rugsėjo 13 dieną 1 vai. po piet 
svetainėj adresu 3929 West 
Madison Street — Lawler Hali.

— Bedarbis.

vęs 6 savaites ligoninėj. Jis 
džiaugiasi išsisukęs nuo opera
cijos.

Mat, K. lapaitis yra buvęs 
kareivis, o. Hines ligoninė tik 
skiriama kareiviams, kurie yra 
dalyvavę pasauliniame kare. 
Čia buvusieji i kareiviai gerai 
prižiūrimi sveikatos reikaluose 
ir daktarai nesiskubina daryti 
operacijas be rimto reikalo. Tuo 
atžvilgiu eks-kareiviai tikrai 
gali pasididžiuoti tokia Dėdės 
Šamo jiems teikiama pagęlha 
laike ligos. ;

mus
7 savaites atsimaldavo 
išmokėta pašalpa.

Viena narė užsimaldavo, kad 
ji serga. Paskirta lauky tojai.

Klausimas naujų kandidatų. 
Priimtas vienas, nors jis ir bu 
vo 50 metų amžiaus, o kliubo 
konstitucija rodo, kad priimti 
galima 
žiaus.

Kliuhas buvo išrinkęs komi
siją iš trijų narių konstitucijai 
pagerinti 
Pranskus, Jasinskas ir Woski

MARGARINE
T0MAT0 SOUP "CAMPBELL’S

Omahiečiai sutikę musų chi- 
cagietes stebėdamiesi, kad jos 
naudojasi augščiausio standarto 
patogumais.

Baigiantis šventėms teko grį
žti Chicagon. Nūvykusios į sto
tį p-nia Budginienė ir duktė at
siklausė, kada f‘Zephyr” išva
žiuojąs į Chieagą. Niekas iš 
stoties prižiūrėtojų nežinojo ir 
patarė joms grįžti paprastuoju 
traukiniu. Ir nors chicagietės 
griežtai protestavusios, nurody
damos, kad< jos turi round trip 
tikietus “Zephyr’ui”, tačiau nie
ko tai negelbėjo ir joms teko 
imti paprastą senąjį traukinį.

Tas incidentas sugadinęs chi- 
cagietėms ekskursinį ūpą. Su
grįžti ėmė 12 valandų laiko vie
toj 8 valandų.

Rugpiučio 9 dieną įvyko Gar
field Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašalpinio Kliubo susi
rinkimas. Raštininkė perskai
tė protokolą ,kurs tapo priim
tas vienbalsiai.

Išduota raportas apie ligo- 
Vienas ligonis išsirgęs 

jam

Red Label AlI-Spar 
4-VALANDŲ 

VARNIŠAS 
Galionas *1.49

svaro kenai 3 už 25c
Turime įvairių organizacijų, 

parapijinių ir laisvų, ' turime 
kliubų ir kuopų. Didžiumoj 
tos organizacijos yra lokalės, 
vietinės. Reikalingos jos yra 
musų gyvenimui, nes kitaip var
giai ir ekzistuotų.

Susivienijimas gi Lietuvių 
Amerikoj yra nacionalė, gyvuo
janti visu šalies plotu Ameri
kos lietuvių organizacija.

Tūkstančiai lietuvių yra joj 
apsidraudę. Jos tarimai vaidi
na svarbią musų visuomeninia
me gyvenime rolę.

Bet Susivienijimo, kaipo or
ganizacijos, gerovė galų gale 
priklauso ■ nuo 
tarpsta jos vienetos 
kuopos.

Taigi reikia remti Susivieniji
mo kuopas, domėtis jų darbuo
te, ba tai eina į sveikatą visam 
Susivienijimui. Nes jis yra di
džiausia musų organizacija, nes 
jis yra musų visuomenės tur-

DIAMOND ęUICK-DRYING SPAR VARNISH, $1 Q(J 
galionas .................... :................................ ....... ....
WHITE GOLD WATER PAINT, 25 sv. maišelis 890
BELLWOOD FLAT PAINT ..........................  gaL $1,29
PORCH AND FLOOR PAINT .......„..........  gal. $1.95

Iškilmingas atidarymas A ri
sto Tavern, 6822 So. Halstėd 
Street, ■ įvyko p. J. Urbono va-

P-s Julius Baskis, savinin
kas South Central Hotel, 1245 
So. Michigan Avė., kartu ir 
šeimyna sugryžo iš atostogų, 
smagiai praleidę laiką svečiuo 
se pas pp. Jos. Dargis, Grand 
Beach, Mich. Prie progos taip
gi atlankė savo draugus pp. 
Rakauskus, Sodus, Mich.

P-s Dargis, savininkas gaso- 
lino stoties prie 68 ir Western 
avė., yra apsitojęs par Mrs. 
Lemont, kuri pastoviai yra ap
sigyvenusi1 Grand ' Bėach, Mich. 
Vieta esanti labai graži, daug 
visokių medžių ir kas mėgsta 
grybauti, tai gali rasti gerų 
grybų. Mrs. Baskis vietoj 
maudymosi rinko grybus ir par
sivežė namo pavyzdingą rinki
nį. — VBA.

Rugsėjo 26 dieną įvyks Pir
myn ir Naujosios Gadynės cho
rų bėsbolininkų rungtinės. Ku
rie iš jų bus daugiau išsilavinę 
ir išeis pergalėtojai, parodys ta 
diena. Dabar gi taip vieni, taip 
kiti daro didelius prisirengi
mus.

Pirmyn choras, kaip seniau
sias ir pirmutinis iš pažangių 
chorų Chicagoj, galima sakyti 
tėvas kitų chorų, per dvidešimt 
aštuonius metus puošė lietuvių 
pažangos judėjimą. Jis dabar 
ruošiasi apginti savo garbę bės- 
bolo lošy. Naujosios Gadynes, 
nors yra visų jauniausias, bet 
su naujais gabumais taip mene, 
taip bėsbolo lošime varosi visu 
smarkumu pirmyn. Na, tai ir 
susikirs jis su Pirmyn choru.

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, susidedąs daugiausia iš se
nųjų meno veteranų, taipgi yra 
prisidėjęs prie šios menininkų 
dienos. Tačiau kuo jis pasiro
dys, dabar dar nepasisako. -

Šis menininkų parengimas 
yra svarbus netik jaunuomenės 
tėvams, bet ir visiems pažan
giems lietuviams, kurie nori 
kad jų vaikai nesiskirtų nuo 
lietuvių. Tiesa, didžiuma musu 
lietuvių nekreipia dėmesio ir 
nenusimano apie toki sportą 
Bet reikia atminti, kam musų 
jaunuomenei pirmoj vietoj sto
vi sportas. Todėl musų pareiga 
yra remti jį. Ir todėl visų cho
rų rėmėjai, pritarėjai ir sim- 
patizatorįai prašomi užsiregis
truoti tą menininkų dieną, ku
ri įvyks rugsėjo 20, Dambrau 
sko' farmoj. Įžanga visiemą vel-

vienas 
antras 
lių draugijėlės

Norintieji smagiai dieną pra
leisti tyrame ore, tai turės pro
gą pasigerėti gražia rudens 
gamta, o rengėjams bus smagu 
turėti daug svečių. Bus ir 
užkandžių parūpinta. Bus žai
smių ir dainų.

Northsidietis.

■ šiuomi kreipiu domės į Jo
niškiečių kljubųs. Vieno ir 
kito kliubo tikslas yra sutraukti 
bi/ryn ■ visą savo' valsčiaus', su 
visomis jos apielinkėmis ii 
kaimyniniais bažnytkiemiais, iš
eivį j ą šioj /šaly. šie kliubai 
yrą suoi^ganizuoti draugiškumo 
ir labdarybės pagrindais, taip- 
pat ir visuomenės reikalais 
jie irgi rūpinasi ir dalyvaują 
visuomenės bendruose darbuo
se. Jei iškyla,'kpkie nauji gy
venimo įvykiai; dėl kurių, ten 
ka lietuvių visuomenei grumtis 
sų priešu ir kovoti, tai šįų kliu‘- 
bų nariai ir veikėjai' visuomet 
stoja su pažangiąja visuomene 
a rtai butų ‘ darbas dirbamas 
Lietuvos naudai, savo pačių tar

GRAHAM’S IŠLAUKINE
NAMŲ MALEVA

Ištverminga, ekonomiška; 18 spal
"į ir balta $< QE
UŽ galioną ................... I aw«J

nūn t n” nuvalo aluminiuma mvlLuLiV GREITAI

IZAVA “CHASE and SANBORN’SKAVA VACUUM PAKUOTA

Du Pont
PURE

WHITE
LEAD
100 svarų

*9.49

1739 S. HalstedSt 
CHICAGOILL.

ft-ęrtr--- - ----- ’ '
Užsibaigus ,yasaros karščiams 

Kupiškėnų Kultūros Draugijai 
mano pradėti L’ daugiau veikti. 
Vasaros laiku* kupiškėnai mažai 
veikė dėlto; kad kiekvienas bu-( 
vo užsiėmęs asmeniškais reika-/ 
lais. Vieni mėgo maudytis Mi-I 
chigan ežere, kiti žvejoti, o: 
dauguma atostogavo Michigan 
ir kitose Amerikos valstijose. 

H Dabar, atėjus vėsesniam orui, 
visi- draugijos nariai kviečiami 
į susirinkimą subatoj, rugsėjo 
12 dieną; 7:30 valandą vakare 
P. Balchuno namuose, 4601 So. 
Fairfield avenUe. ' ’

Gerbiami draugai nariai ir 
narės esate kviečiami visi būti 
susirinkime, atsivesti naujų 
rių ir atsinešti gerų sumanymų 
draugijos labui.

Bukite visi1 laiku, nes daug 
yra svarbių reikalų aptarti ir 
nustatysime busimo sezono 
darbuotę.

EKONOMIŠKA
NAMU MALEVA
Balta ir spalvotos

Galionas *1.49

Utility Spar Varnišas
Išdžiūsta per 4 valan- $ 4 QE 
das. Už galioną ........... * I

Dideli Tuzinas 33^ 
4 sv- 19^ 
3 sv. 100 
...... sv. 35^ 
.... sv. 260

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

A IlZDI 0 TYRAS bUKnuo ET

GRABAM & SONS, [ne.
“Malevų ii* Sienų Popieriaus Krautuve”

1821 W. 35th St, 1638 W. 79th St
Tel. LaFayette 3873 Tel. Radcliffe 3886

Vieta nemaža, jei telpa 400 
žmonių, bet ir daug žmonių tu
rėjo sugrįžti namo. Jų mes 
labai atsiprašome, kad negalė
jome priimti.

Smagiai praleidome laiką ii 
išsiskirstėme namo nuo 6 va- 
landoš ryto.

Mr. Urbonas dekoją yięsiems 
už atsilankymą ir'/p^a^ vėl 
atsilankyti. į

...2 sv. Į70
% sv. pak. 90

SIENŲ POPIERIUS
Daug naujų pavyzdžių ir spalvų—25c 
vertas. Speciali kaina 1 A m 
Rolelie ....................................... lUC
SIENŲ POPIERIAI NUKERPAMI 
_____________DYKAI!

Fancy Elberta PYČĖS ........ ..... .....
GRAŽUSA NAUJI KOPŪSTAI ........
SMOKĖD BUTTS Labai geri liesus 
BAKED MEAT LOAF :............ ......

Clara Bow
Ciara Bow, pasižymėjusi kino artistė, kiiri kritiškai serga.

dovybėj praėjusį šeštadienį, 
rugpiučio 5 dieną.

Išpildyta gražus programas, 
įvyko riestinės ir grojo orkest
ras. Atsilankė daug kita tau 
čių, bet buvo ir daug' lietuvių. 
Buvo pp. Kondratai, Galžin, Ga
brėnai, Wirshells, Slepetis, Gau
drimai, Zemetskiai,, Martinkai 
ir daug kitų.

PIRKITE!
Kur kainos yra žemiausios ir maistas daug geresnis!

Pirkinėkite “Midwest Stores”
Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo 11 ir 12

Leader” ŠLUOTOS Stiprios. 5 siūlės
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KĄ ŽMONES MANO
— - -........

Marijonai nori tokios ateities Lietuvoje, 
kaip Ispanijoje

kurias irgi yra skirta $9,000 
algos metams, bet jis tos algos 
neėmęs. Well, per eilę metų su
sidarė algos už šį antrų džiabų 
$216,000 ir dabar Sweitzer rei
kalauja jos. Į tų sumų dar ne
įskaityta nuošimčiai.

Mt. Greenwood
Marijonų broliukų 1 

mas dienraštis “Draugas 
laidoje rugsėjo 1 d. 1936 m. 
šaukia gevalt, kad, girdi, Dr. 
J. šliupas savo reikalavimuose 
nori katalikams laisvę atimti. 
O laisvė katalikams busianti 
atimta tada, jeigu bažnyčių at
skirs nuo valstybės. Jeigu nu 
statys kunigams atlyginimus, 
jeigu neleis su procesijomis val
kiotis miesto gatvėmis, o tik 
galės vaikščioti, jeigu norės, 
bažnyčiose ir šventoriuje, ir tt.

Pirmiausia, kur čia yra ka
talikų laisvės varžymas, jeigu 
bažnyčių atskirs nuo valsty
bės? Pažiūrėkime tik čionai 
pat pas mus Jungtinėse Vals
tybėse, ar bažnyčia nėra at
skirta nuo valstybės? Ir ar 
bent kas dėl to kelia lermų? 
Juk net pats “Draugas” dėl to 
nieko nesako. čionai juk ir 
bažnyčia yra atskirta nuo vals
tybės, ir metrikacija yra įves 
ta, ir taip jau esti 160 metų. 
Ir ar negražiai bažnyčia su val
stybe sugyvena? Tai kodėl 
Lietuvos gyventojai negali to 
kių pat laisvę turėti, kaip mes 
čionai Amerikoje turime? Ir 
ar tai yra baisus prasižengi
mas, jeigu 
reikalauja 
nai yra?

Lietuvoj 
karnos algos ir kunigams, ir vi
sokiems ten dikaduoniams vie
nuoliams, ir rabinams, ir po
nams; ir vis tai iš to Lietuvos 
vargšo ūkininko kišenės. Daž
nai Lietuvos dabartinė valdžia 
dėl keletos desėtkų litų nesu
mokėtų mokesčių parduoda ūki
ninko ūkį, arba paskutinį ark- 
lį, ar kitų gyvulį. Ir kaip gali 
Lietuvos ūkininkas gerai jaus 
tis, jeigu iš jo ūkio yra veda 
mas paskutinis gyvulys Jei ap
mokėjimo algų vyskupams, ku
nigams, vienuoliams, rabinams 
ir kitokiems dykaduoniams ? 
Aišku, kad pas Lietuvos ūki 
ninkus turi kilti nepasitenkini 
mate, pasipriešinimas dabarti
nei valdžiai už nesvietiškų ūki
ninkų ir darbininkų išnaudoji 
mų.

Juk Dr. J. šliupas visai ne
reikalavo, kad bažnyčios butų 
uždarytos 
Vien tik reikalavo, kad kokie 
ten tikėjimo bažnyčios nebūtų 
tegul jas užlaiko tikintieji, ku
rie jas lanko? Bet kaip dabAi 
kad yra, tai visi gyventojai tu 
ri užlaikyti visų tikėjimų baž
nyčias ir kunigus, ar kas nau 
dojasi jomis, ar ne. Be to, 
juk Lietuvoje kiekviena para 
pija arba, geriau sakant, para 
pi jos klebonas turi po kelias 
dešimtis hektarų žemės, iš kū* 
rios puikiai gali pragyvent^ Be 
to, juk dar renka kalėdas ir 
šiaip aukas per visokius ten 
atlaidus, ir dar jiems iš valsty
bės išdo yra algos mokamos. 
Tai jau yra ūkininkų ir darbi
ninkų žmonių nesvietiškas iš
naudojimas. O juk klebonai 
nei šeimynų augina, nei valsty
bei mokesčių moka, — tai ku
riam galui jiems tas turtas yra 
taip reikalingas?

Be to, juk jie skelbia, kad 
Kristaus karalystė nėra iš šio 
pasaulio, bet iš mirusiųjų. Tai 
dėl ko jie ant tų žemės turtų 
taip baisiai pitola? Juk pagal 
katalikų bažnyčios mokymų juo 
busi vargingesnis, juo numiręs 
greičiau į dangaus karalystę 
pateksi. Tai pagal tas dog
mas ir kunigai turėtų rūpintis 
būti neturtingi, nes tada tai 
tikrai miręs į dangų pateks 
Juk Jėzus Kristus irgi nėvaikŠ 
čiojo ant žemės šilkais pasirė 
dęs, ir aukso ir deimanto kry-

leidžia-Į žiais arba kitokiais tų laikų 
savo žibučiais apsikabinėjęs.

kur de- 
valdžios 
sukavo- 
Ir kaip

Laukiama svarbaus jvykio.

kas tokios laisvės
Lietuvai, kokia čio-

dar iki šiol yra mo

arba sugriautos

Vienok, kaip mes visi mato
me, kunigai tiktai tokias pa
sakas sako paprastiems žmo
nėms, o patys tai galvatrtfkŠ- 
čiais ir visokiais suktais budais 
tuos turtus griebia, kaip ir kur 
tik tai galėdami. Visi skaitė
me pranešimus iš dabartinės 
Ispanijos revoliucijos, 
mokratiškos Ispanijos 
gynėjai rado kalnuose 
ta 200 milijonų pesetų,
pasirodė, kad tas turtas tai bu
vo Ispanijos vienuolių ten su 
kavotas. Matote, kiek kunigai 
ir vienuoliai pasitiki dievo ap- 
veizda, kad nereikia turtų rink
ti, nes j ims gali kandys suėst’ 
ir žiurkės išnešioti. Jie yra 
labai praktiški biznieriai, jie 
žino, kad praėjus naminiam ka
rui, praėjus revoliucijos aud
rai, jie (vienuoliai), jeigu tu
rės užtektinai aukso, t. y. že
mės turtų, tai jie palengva vėl 
įsigyvens, ir jie vėl galės ža 
dėti kaip žadėjo vargšams dan
gaus karalystę po mirties. Tik 
bukite geri katalikai if duokite 
šen daugiau pinigų, o mes dėl 
jūsų, vargšai, išprašyšime pas 
Jėzų Kristų kutogeriausių vietų 
danguje?

Tadgi, kaip atrodo, tokios 
pat logikos laikosi ir Lietuvos 
kunigai ir vienuoliai. Jie ru 
pinasi, kol dar yra palankus 
laikas, prisiplėšti kiek tiktai 
galima tų žemės turtų. Kur 
tiktai galima įsisteigti sau guš- 
tas pavidale vienuolynų geriau
siose Lietuvos vietose, kad pa 
putus Lietuvoje kitokiam ve 
•jui, jie galėtų sayo guštose ti
kėjimo propagandų varyti.

Jeigu* Lietuvos kunigija nė 
kiek nepasimokė iš Rusijos re 
voliucijos ir dabar iš Ispani 
jos, (galima sakyti, žiauriausios 
revoliucijos, kokios tik yra bu 
vusios), tai kas gali pasakyti, 
kas gali atspėti, kas gali atsi 
tikti su Lietuvos kunigija ii 
vadinama katalikų bažnyčių už 
dešimts ar dvidešimt metų? O 
gal ir tiek nereikės laukti, jei
gu Lietuvos kunigija neatsisa 
kys gražiuoju nuo savo laika 
atsigyvemrsių bažnyčios privi 
legijų, prie kurių Lietuvos ku 
nigija taip* prisiskverbus lai
kosi.

Lietuvos kunigėliai, apsižiū
rėkite ir neapsigaukite, kad ii 
jums kada neprisieitų taip 
dumti iš Lietuvos laukan, kaip 
dabar dumia iš Ispanijos.

— Katalikas.

Turiu gerbiamai publikai pra
nešti, kur važiuotu sekmadienį, 
rugsėjo 27 dienų, 1936 m.

Mano supratimu, norėdami 
turėti daug smagumo ir links
mai laikų praleisti, geriausia 
padarysite tie, kurie atvažiuo
site į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 178 kuopos kongresi 
nį balių. Baliuj dalyvaus Ghi- 
cagos rajono garbės svečiai, pa
rinkti iš Susivienijimo kuopų. 
Programas susidės iš prakal
bų, muzikos, sporto rungtinių, 
šokių. Pigiausiomis kainomis 
svečiai bus pavaišinti skaniau
siais valgiais ir gėrimais.

Kaip patyriau, musų sosti
nės lietuviai kepa kumpius, hot 
dogs (kaip juos vadina) ir ki
tokį maistų, 
prasti, kad šis
pos kongresinis 
paprastas.

Jau pasipylė 
musų gerbiamas klebonas
rė musų tautos žmones, 
jie santaikoj gyvena, 
klebonas, jei vienam lietuviui 
pradeda bimti panosėj uodas ar 
musė, tai visi bėga į pagelbų, 
o į bažnyčių tai neina Dievui 
padėkoti už uždirbtus centus.

žinoma, mes dėkingi n*ž pa- 
girimus, tačiau ne visi tikime, 
kad gali būti tokie atlaidai, ku
rie sumažintų laikų sėdėjimo 
“kepykloj” 25 metus. Na, tai 
mes save ganome, kaip patys 
išmanome.
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Sugavo juodrankį
<’ J

Harold L. Kendal 60 xmetų, 
425 Grove avenue, Evanston, 
aplaikė laiškų, kurs reikalavo, 
kad jis padėtų nurodytoj vie
toj $2,000.

Kendal pranešė policijai apie 
juodrankiškų reikalavimų. Poli
cijos patariamas jis padėjo, 
kaip buvo reikalauta laiške, 
paketų iš beverčių popierų 
North wes<tern stoty, Park 
Ridge miestely.

Kuriam laikui praslinkus at
važiavo dviračiu kokios 12 me
tų vaikas ir išėmė paketų. Da
botojai, žinoma, suėmė vaikų, 
o po to areštavo jo tėvų, Frank 
R. Thomas 36 metų, 325 So. 
Prospect avenue, Park Ridge. 
Thomas, apdraudos agentas, 
neprisipažįsta ęsųs kaltas. Po
licija ir valstybės gynėjo aąis- 
tentai kvočia jį.

Francisco* Largo Caballero, 
naujasis Ispanijos premjeras.

Taigi galima su- 
SLA. 178 kuo- 
balius bus ne-

gandai, jogei
išgy

kad
Sako

Ir ot seni ir jauni, kurie lan
ko parengimus, tie atskiria 
grudus nuo dirsių. Tie girdi 
įvairių prakalbų, dainų, mato 
kaip kitų tėvų vaikai yra išla
vinti, mato kaip kiti žmonės 
jaunas dienas linksmai ir gra
žiai praleidžia. O kurie sėdi 
stuboj, tie nežino apie savo kai 
myna, ar jis lietuvis ar žyde
lis.

Gerbiami broliai lietuviai, ne
patingėkite atsilankyti ir patir
ti, kaip Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj kuopa tvarkosi, kaip 
svarsto bėgančius reikalus. Ad
vokatai, daktarai, redaktoriai 
savo prakalbomis apginkluoja 
žmogų kovai už geresnį gyve 
nimų.

Taigi visi bukite parengi 
me. — B. W.

Pataria taisyti pie 
vėlės dabar

Jis dar reikalauja 
algos

Robert M. Sweitzer, ilgų me
tų eilę buvęs Cook kauntės 
klerkas, tapo pavarytas iš džia- 
bo, kai susekta trukumą $533,- 
817.92 visuomenės fonduose, 
kuriuos jis globojo. Be to, val
stybės gynėjai iškėlė Sweitze- 
riui bylų. '

Dabar Sweitzer reikalauja vi
sai tų bylų iš teismo .išmesti. 
Ir advokatai vienos ir kitos pu
sės susirinko argumentuoti by
los išmetimų ar palaikymų pas 
teisėjų LaBuy trečiadienį, rug
sėjo 9 dienų.

šičia Sweitzerio advokatas I. 
Harvey Levinson staiga iškėlė 
kitų reikalavimų, būtent atiduo
ti Sweitžeriui nedamokėtų algų 
sumoj $216,000.

Levinson aiškino, kad nuo 
1910 iki 1934 metų Sweitzer 
ėjęs Cook kauntės klerko pa
reigas ir ėmęs algos $9,000 me
tuose. Bet per tų patį laikų, jis 
ėjęs ir kitas, būtent Cook kaun- 
tės teismo klerko pareigas, už

George T. Donohue, parkų 
distrikto generalis superinten
dentas, ragina namų savinin
kus ir sodininkus taisyti pieve
les (lawns) dabar, rugsėjo mė
nesį.

Didžiuma žmonių laukia pa
vasario žolei sėti. Tačiau žolė 
turi gerokai sudygti, pirm ne
gu u'žeina karštos vasaros die
nos. Jei pasėta pavasary žolė ne
spėja sudygti ir sutvirtėti iki 
karštų dienų, tai ji nuvysta, iš
dega.

Kas kita sėti žolę rugsėjo 
mėnesį, šilumos jai dar pilnai 
ištenka, o jau didelių karščių 
nebėra. Iki rudens ir rudenį žo
lės šaknys sutvirtėja, ir kai šal
čiai užeina, tai naujai pasėtai 
žolei nebėra pavojaus. Kada at
eis pavasaris, rugsėjo mėnesį pa
sėta žolė atsigriebs ir sutvirtės 
kur kas greičiau, negu pavasa
rį pasėtoji, ir karščiams užė
jus turės daugiau atsparos.

štai kodėl Chicagos parkų dis- 
triktas jau kelintus metus apie 
šį laikų, būtent rugsėjo mene 
sį, varo vajų ragindamas namų 
savininkus ir sodininkus taisy
ti pieveles.

THEWORLDAT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Serpents in Our National
Garden

Hooded Death1U.(
Marš Keeps School
The Stake in Spain’s Civil War

Gertam rich and reactionary 
groups in this country pose as 
liberty-savers, yet strive to de
stroy liberty for common folk. 
To conceal their true purpose, 
these snakes in the grass ūse 
narnės such as the Daughters 
df' the American ReVolution, 
the Liberty League, and Sent- 
inels of the Republic.

Differing only in high-sound- 
ing name, these lurking vipers 
all have essentially the šame 
purpose — to defea»t laws that 
would tax big^rincomes, that 
would regulate big business, or 
that wojLild protečt, women and 
children, the age.d or siek, the 
worker, farmer, or small in- 
vestor. " T-v

These self-styled “liberty 
savers” oppose measures likę 
the Sheppard-Towner Maternį- 
ty act to lesseii deaths of md- 
•tfrers in child birtlf, and the 
ratification ? of the anti-chįjd 
labor amendment to the con- 
stitution.

Paying the piper and calling 
the tune for these pirates sail- 
ing under falše flags are such 
persons as the Duponts, mer- 
chants of death, and Alfred P. 
Sloan of General Motors.

Serpents in the garden of our 
national life, these “liberty- 
saving” organizations cleverly 
ūse newspaper and magazine, 
pamphlet and radio to deceive 
Americans into voting against 
the welfare of themselves and 
of their fellowmen.

Spurting poisoh gas through 
keyholes; placing typhoid gėrms 
in milk and Čottage cheese; 
throwing bombs into public 
meetings, schools, and auto- 
mobiles; jabbing persons “in 
streets and theaters” with hy- 
podermic needles “that would 
produce death” — those are 
some of the methods of de- 
struction advocated by the 
hood-wearing Black Legion- 
naires now on trial in Detroit 
for murder and for conspiring 
to overthrow the government by 
violence. Striking primarily at 
Catholics and communists, at 
Jews and negroes, the Black 
Hoods, who ūse blacksnake and 
revolver to enforce their bullet 
-sealed oath of membership, are 
reputed to number 6,000,000, 
and to exist in sevėral statės.

Spiritually akin to the Ku 
Kluxers, to the floggers of Ar- 
kansas, and to the nightriders 
of the deep South, tl|e Black 
LegiOn sincerely believes itself 
heaven-sent to protect the Con- 
stitution, to preserve undefiled 
“the American way” and the

that creed, 
be destroy-

this hooded

“blood of our forefathers”. 
Narrowest bigotry and bitter- 
est intolerance are the twin 
pillars of the Legion’s creed. If 
anybody disputes 
that person is to 
ed.

Who finances
menace? How widely. establish- 
ed and well organized is it? 
Does it have ąny connection 
with reactionary organization ?

To answer these vital ques- 
tions, the federal department 
of justice should fully track 
down the Black Legion.

Aittacking a unique enemy in 
the wildest, least accessible

sections of Cuba — that is the 
job of 1,000 top sergeants of 
the island republic.
• By opening 800 civic-military 
rural schools, these soldiers in 
the war of liberation will teach 
illiterate farmers scientific ag- 
riculture, manual training, and 
cther needcd subjects. To each 
school are attached physician, 
nurse, and first aid station for 
conquering those scourges of 
Cuba’s country-dwellers — in- 
testinal parasites, malarial and 
typhoid fever.

The United States, richest 
nątion in the world, does little 
to bąnish illiteracy and hook- 
worm from the South, or to 
bring health and enlightment to 
other underprivileged sections 
of this country. Yet Uncle Sam 
spends one billipn dollars a 
year for army and navy, when 
a quarter of that amount would 
be enough, if he had a single 
department of public defense.

Why not clip about $750,- 
000,000 from our military bud- 
get and ūse that sum to fight 
ignorahce and disease?

civilThe stake in Spain’s 
war is rule by the ballots of 
the liberal majority, or by the 
bullets of the reactionary mi- 
nority. .

Thoroughly beaten in honest 
elections lašt February, the un- 
sportsmanlike fascists, milita- 
rists, and monarchists resorted 
to bullets to regain the power 
denied them by the majority 
of Spain’s voters. A similar
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situation would have existed i n 
this country, if in 1932, Hoover 
and his adherents had taken up 
arms to re-capture the govern- 
ment decisively wrest from 
them by the ballot.

Generals Molą and Franco 
and their followers are dan- 
gerous reactionaries, fighting 
to destroy the loyal republican 
government, and to put their 
country again under the grind- 
ing yoke of militarist, big land- 
owner and industrialist, and 
corrupt, priest-ridden church. 
Rebel sučcess would be as great 
a tragėdy as if England had 
conquered this country in the 
Revolution, or the South had 
beaten the North in our Civil 
War.

Conšequently, every friend of 
mankind, every believer in 
honėsty and fair play, in rule 
by the majority and the chance 
of a decent life for common 
folk, will sympathize with 
worker and peasant, with law- 
yer and professor and house- 
wife. as they fight and die to 
decide whether ballot or bullel 
shall rule, whether a govėrn- 
ment chosen by fair elections 
shall be overthrown by the 
foreign mercenaries of dis- 
gruntled rebel militarist, fas- 
cist, and monarchist.

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

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

‘ IŠPARDAVIMAS! •
-t

Penktadienį ir šeštadienį, Rugsėjo - September 11 ir 12

Uniarsal aiba 
Chase and Sanborn 27c

UNIVERSAL CARNATION PET
M I L K

3 už 22č
4 už 15c

Augšti kenai

Maži kenai .

UNIVERSAL
KIDNEY BEANS

No. 2 kenas ....... g už g J q Campbell g
TOMATOE SOUP

kenai

Tolo Bartlett

No. 2% kenai 20C

NUGGET
FRUIT COCKTAIL

No. 1 kenai ................. .• g už 273 Solano .No. 1 kenai g už 25c 
SupiaUstytoš arba čielos ' “

SPAGETAI arba 
MAKARONAI

Red Cross pakeliai 13c
TOMATOE JUICE 

Campbell 22 unc. kenai 

2 už 19c

Ankstyvi No. 2 kenai June t

2 už 19c
PAUL, SCHULTZE BIS. COMPANY
CHEE ZEES — 1 fiC
5 unc pak. ................................ ■ Uv
Chocolate GRAHAM CKRAKERS 40 n 
svaras .......  Ivv

Garden Patch Whole Kernel
12 unc. kenai .... g už 29c

UNIVERSAL

Did. Saizo

LOOSE WILES BIS. COMPANY

Sunshine Kripsy 
2—7 unc. pak.

Pla — Safe

gpakeliai ggg

15c Paint5s 9c

GRYBO WASH
Kvorta Jgę

PRINOKĖ TOMATOES — 
3 svarai .................................
SUNKIST GRANDŽIAI 
tuzinas .......... ........................
CALIFORNIA GRUŠIOS —
3 svarai ................ ..................
OBUOLIAI VIRIMUI —
4 svarai ................................
RED/POTATOES —
7 svarai ............. ..................
CELERAI,
2 pundai ........ .... ............ ...... .

1

Universal Tyri

EGG NOODLES
sv. celephane pakely 13c

UNIVERSAL

Padaro skalbinius_baltesniais
butelis ........ ...... .7*..................

Atsilankykit i Musų 
Mėsos Department^ 

Del Kitų 
Specials

OLIVILO DEAL

17c 
39c 
19c 
19c 
25c 

9c

2 šmotai Olivilo 4 E f*
1 būt. Shampoo 25c vertybė ■

PŲLASKI BRAND 1
SALAMI
1 svaras ...................................... . 35c
VEAL SAUSAGE-
1 svaras ........................ .......... . 21c
MINCEL RAM ;
1 svaras .................................... 23c
CHICKEN ROLL SAUŠAGE
1 svaras ................................... . 80c
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Į Kaliforniją Ir Atgal
- Rašo Dominikas Kuraitis

(Tęsinys)
Pavojingas kelias

Kai nuvažiavome apie du 
šimtus mylių Wyoming valsti
joje, tai užtikome labai pavo
jingą kelią. Tarsi kokia gyvatė 
tas kelias raitosi aplink uolų 
kalną. Jis tiesiog iškirstas uo
loje ir labai siaurutis. Apačio
je vingiuojąs! upė. Krantas sta
tus lyg siena. Ir štai apie 35 
mylias reikia tuo keliu važiuo
ti. Kadangi kelias visą laiką ei
na j pakalnę, tai gazolino ne
reikia vartoti. Bet užtai nuo 
stabdžių (breikių)- negalima nė 
kojos atitraukti, nes kitaip tuoj 
nusirisi nuo kelio ir atsidursi 
kur nors upėje. Juo labiau, kad 
kelias labai vingiuotas.

Kada kelias tuščias, tai dar 
šiaip ir taip. Bet kai sutinki 
ką atvažiuojant ir reikia pra-

silenkti, tai tiesiog kinkos pra
deda drebėti. Tuo atveju tenka 
visai prie krašto prisisukti ir 
kiek galima laikyti stabdžius.

Po dvidešimt mylių tokio va 
žiavimo stabdžiai pusėtinai 
įkaito ir pradėjo nebeveikti tin
kamai. Kartkartėmis teko ir 
“emergency” pavartoti. Vargais 
negalais vis dėlto laimingai į 
pakalnę nuvažiavome. Bet jau 
tiek jautėmės nuvargę, jog to
liau važiuoti nebebuvo jokio no
ro. Todėl sustojome pirmame 
mažame miestuke ii pasisam- 
dėme palapinę nakvynei.

Dar nespėjome nė susitvar
kyti, kaip atvažiavo dar trys 
automobiliai. Automobilistai 
buvo pusėtinai išsigandę. Jie 
tik džiaugėsi, kad pasisekė lai
mingai tuo pavojingu keliu at

važiuoti. (Bus daugiau)

Gėrės”6 ažesm

LIETUVA
BRAND 90 PROOF

Straigth American
Bourbon Whiskey

12 M6NESIŲ SENA
Parsiduoda visose kaimyninėse taver

nose ir Gėrimų'Krautuvėse.

TIKTAI 1 C Avi 19CSTIKLIUKĄ ■ W

• Tavernų savininkai reikalaujant 
musų atstovo pašaukit 

VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY

BRIDGEPORT UQUOR COHIPANYk
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

DAILY BUSINESS DIRECTORY
- ■

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamai tikėtu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių paprastą ir nepaprastų daiktą, intaisą ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti koieikot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir. klauskite fiitnio Pjitatfjo. 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vlctorv 1696

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis.

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGAN AVĖ.

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

1 • SALDAINIU L“ 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 

i 3150 SO. HALSTED STREET 
P. SIRBIKE, Savininkas,

w

Smulkioji prekyba 
gelbsti Chicagai 

augti

tuvių, reikia pasakyti, buvo 
ypatingai pavojingos apielin- 
kei, dėlto, kad jų pelnyti pel
nai nepasiliko toje apielinke- 
je, bet buvo išvežti į didesnius 
finansinius centrus.

Svarbu palaikyti nepriklau* 
kiekvienoje

Smulkiosios prekybos augi
mas labai svarbu kiekvienam 
gyventojui Chicagoj. Kiek ge- somą prekybą kiekvienoje 
riau sekasi smulkiąja! preky-' apielinkėje. Tokia prekyba 
bai, tiek geriau tiesioginiai ir!turi duoti nevien 'gerą patari 
netiesioginiai visiems. I—*—

Kur tik nepažvelgsi pastebė
si, kad turtingesnės apielinkės 
yra išsistačiusios kaip tik prie 
geresnių prekybos vietų. Ta 
tiesa, tinka ypač ten kur krau 
tuvių savininkai yra nepri- 
gulmingi, nes tokie prekybi
ninkai daugiausiai tarnauja 
apielinkei. Jie, mat, ne tik 
kad čia turi savo nuosavybę, 
jie yra užinteresuoti vietos 
mokyklomis, bažnyčia ir tos 
apielinkės visuomenės gyveni
mu.

Tiesa, kad kiekvienoje pre- 
s kybos šakoje visuomet yra-pa
ti j Rankamai varžytinių. Pastarų- 
"' jų metų laikotarpiu tos varžy

tinės, o ypač grandinių krau-

Nauja krautuvė at
sidarys šeštadienį 

9 v. rytą

! n avimą bet ir gerą prekių ru- 
'šį ir; teisingas kainas; Kada 
tatai yra kaip teikia, pirkėjai 
geriau, pamėgsta neprigulmin- 
gus prekėjus, kuriam galų ga
le rupi irgi jo kaimynai.

Keletą metų atgal, grupė vy
rų suorganizavo organizaciją, 
kurios—tikslas buvo suteikti 
geriausią' kaip galimu patar
navimą ir kad sudaryti gali* 
mybę groserninkams- palaikyti 
savo biznį. O tos'organizacijos 
darbas pasidarė Moks pasek
mingas, kad jau šiandien turi 
daugiau kaip 350 narių jChi- 
cagoje ir priemiesčiuose.

čraA turime^ gAlVoj MMidwest 
Stores. Jau visi žino tas krau
tuves. Sukatančiai šeiminin
kių jau pasidarė nuolatinė
mis lankytojomis. Josgi ne- 
vien vertina tinkamą patar
navimą, o taipgi ir gaunamas 
žemąsias kainas, jos taipgi 
žino ir tai, kad tuo jos duoda 
neprigulmingam grdseriui ga

■" ....... . . .......................... ................... .................................................................................. .i ......... _■ ..........

limybę atlaikyti bilc kokią kia patyrimo. Graliam Sons, 
kompeticiją. Ine., kurios antrašas yra 1821

Kas savaitę vis daugiau įr W. 35th St. ir 1638 W. 79th 
daugiau groserninkų jungiasi 
prie šios organizacijos ir ati
daro Midwest Store. O tai 
brangi vertybė apielinkei. Ir 
taip, kaip musų miestas yra 
susidaręs iš daug apielinkių 
tad, aišku, kad Mięhvest Sto
res prisideda ir prie Ghicagos 
augimo. Apskelb.

Kur pirkti malevą
Namų savininkas niekad 

negali būti be malevos, kad 
iie šis, tai tas, visados atseina 
reikalas ką nors pataisyti ir 
pataisius numalevoti, o kad 
numalevpti gerąjį, reikalinga 
pirkti gera maleva. Lengva 
nupirkti malevą, bet sunkti ži
noti kur gerą gauti, čia rei-

St. yra sena firma, per daug 
metų malevas pardavinėja. 
Tad iš vien to aišku, kad tos 
krautuves parduodamoji pre
kė yra tinkama, nes kitaip ji 
negalėtų išsilaikyti,.

Tad, kam reikalas tegu ap
silanko į tą krautuvę ir persi
tikrina jos turimu produktu. 
Šiandien jos skelbimas telpa 
Naujienose, kur pažvelgus ga* 
Įima sužinoti ir kaikurių ma- 
levų kainas. —Rep. x-y.

Wagner Rašomųjų 
mašinėlių aptarna

vimas
liam reikalas įsigyti rašo

moji mašinėlę, arba sena pa
taisyti, visu(|inc;t tai galite lem

PAMKAVONfi

pas 
and
yra

m c-

gvai padaryti,, atsilankius 
Wagner Typewriter Sales 
Service, kurio antrašas 
3712 So. Western Avė.

Ši įstaiga veikia per 25
tus. Savo darbą garantuoja, 
nes jos tikslas yra tinkamas 
ir patenkinantis patarnavi
mas. Tos įstaigos skelbimas 
kasdien telpa Naujienose, tad 
nepamirškite atkreipti savo 
dėmesį į tai, o reikale į firmą.

—Rep.

Klaidos atitaisymas
Praeito antradienio “Naujie

nose” žinutėje antrašte North 
sidės žinelės buvo klaidingai 
pasakyta, kad išvažiavimą Jef- 
ferson giriose rengia žagariš- 
kių kliubas, Turėjo būti Zara- 
siškių kliubas rengia išvažiavi
mą Jeffenrosn giriose ateinan
tį sekmadienį.

— M. Šileikis, pirm;

5 tonai ar
Screened 

tugiau $7.25 tonas 
i $7.00 tonas.

♦BARZDASKUČIAI 
•BARBER SKOPS

J. GRIŠKĖNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus. • 

3218 So. Wallace Street
i ihii, 'm -» —»—•' -ii 1.1 ii iii- ■ ■ -i    w ♦" —t

• DEKORATORIAI
PAINTING and pECORATING

A. HERMAN, Lietuvis 
‘5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411

Educational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang- 

. lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S, Halsted St., Chicago, III.

• Wholesale 
Pardavėjai-Distr.

WHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau, Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joe V/alteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

Mėsa

SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu draugams ir kostumeriams, 
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 
me l 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Tek Prospect 8175.

is, Schlitz alus, taipgi gamina- 
pirmos rūšies valgius kasdien.

;S?ig

Tai gera naujiena vyrams, kurie gy- ; 
vena arti 3356 West 26 St.. Jie ga-1 
lės gauti tą Pilną Apsirėdymą už 
$29.90 Mark’s naujoj krautuvėj, ku
ri atsidarys tuo antrašu RYTOJ, šeš
tadieni. O Atidarymo Dienai bus ir 
specialių vertybių. Jus gausite $25 
siutą, $25 tapkautj ar overkautj IR 
$5 juodų ar geltonų batų porą, 
VISKĄ už $29.90, su sąlygą: $1 ran
kpinigių ir $1 j savaitę. Atmink nau
ją antrašą — West 26th Str., prie 
Homan kampo — ir atmink, taipgi, 
Mark’s kitas krautuves, 6409 South 
Halsted, 4736 So. Ashland ir 431 E. 
47th. Visos krautuves atdaros šešt. 
vakarą. Užeikite ir pamatykite Mark’s 
naują štorą—ji puiki!

Siunčiam Gėle, Telegrama 1 VImm 
Pasaulio Dalie 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

8316 So. Halsted 31
Tel. BOUlevard 1 7314

ILaidotuvių Direktoriail

■ JUOZAPAS
UDEIKI

. IR TĖVAS 
REPublic S340

PADEKAVONfi

A.A. KONSTANCIJA RIMKUS /
kuri mirė rūgs. 2 dieną ir 

palaidota tapo rūgs*. 7, b da
bar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse, -amžinai nutilus ir nega
lėdama atsidėkavoti (tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo {ją i tą ne
išvengiamą. amžinybės vietą.

Mes atmindami Sr apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.1 Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
kun. Albavičiui, kuris atlaikė įs
pūdingas pamaldas! už jos sie
lą; dėkavojame grąboriui But
kui, kuris savu geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ją į amžinąstį, o mums 
palengvino perkęsti, nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkavojame grab- 
nešiams, gėlių aukautojams ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo 
nėms; o tau musų mylima 
moteris ir tetutė sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nuliude liekame, 
Brolis, seserys, giminėse, drau

gai ir augintinė.

A. A. ONA YUCIUS
kuri mirė Rugsėjo men. ir 

palaidota tapo Rugsėjo 9 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą ( 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes .atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja
me musų dvasiškam tėvui, kun. 
Valančiui, kuris atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielą; 
dėkavojame graboriui S, P. 
Mažeikai, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu- ' 
liūdimą ir rūpesčius, dčkavo- 
jame grabnešiams, šventų Mi
šių aukautojams, gelių aukau
tojams ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylima moteris ir motina sa- ■ 
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Vyras, Dukterys, Sūnūs ir • 
Giminės.

KAZIMIERAS ŠARKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 d., 3:40 vai, ryto, 
1936 m. sulaukęs pusės am
žiaus,- gimęs Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap. ir miestely.

Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimus draugus ir pažįsta
mus.

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gas Domininkas Ūselis.

Kūnas pašarvotas randasi 
4906 So. Princeton Avė.

Laidotuvės ivyks šešt., rug
sėjo 12 d. 9 vai. ryto iš namų 
j šv. Cicilijos, 45th ir Wells St. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j $v. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A, Kazimiero šarkos 
giminės, draugą! ir pažįstam! 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam,

Draugai ir pažįstami,
• Patarnauja laid. dir. F. Eu-» 

deikis, tel. Yards 1741

A* ' Į t

- Kazimieras medžunas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9-tą d., 7:55 vai. rytą 
1936 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj,. Panevėžio ap- 
skr., Naujamiesčio parap., Ma- 
zgaigalių kaime.

Amerikoj .išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Suzaną (po tėvais Fa- 
bionaitę), dukterį Ann, sūnų 
Kazimierą, seserį Marijoną?,ir 
švogerį Mikolą Krajinus ir gi
mines. į . ' . . . ’j

Kūnas pašarvotas randasi 
4455 South Troy Street, tel. 
Lafayette 3089,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Rugsėjo 12-tą dieną, 1-mą vai. 
po pietų iš. namų bus nulydė
tas i Tautiškas kapines. v

Visi A. A., Kazimiero Medžu- 
no giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti . laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna- 
yimą ir 'atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, duktė, sūnūs, sesuo, 

švogeris ir gimines.
Patarnauja laid. dir. A. Masal
skis, tel. Boulevard 4139.

Velionis priklausė prie Ja- 
hovos Liudininkų, kurių pas
kaitos atsibus kas vakarą.

A A
. JUOZAPAS LENKARTAS
< Persiskyrė ša šiuo pasauliu 

rųgpėjo d., 6:30 y. ryte, 
1936 n?., suląukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Tauragės aps., 
Kvėdarnos parap., Varnalau- 
kio kaime.

Amerikoj išgyveno 42 met.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną (po tėvais 
Šnepaite), 2 dukteris Oną įr 
žentą Augustą Dapser, ir A- 
leksandrą ir žentą Vladislovą 
Blin, sūnų Juozapą ir marčią 
Oną, 2 segeri Veroniką žogie- 
nę ir Barborą Lekienę, 5 anū
kus ir gimines.

Priklausė Simano Daukanto 
draugijai. Kūnas pašarvotas 
randasi 840 West 33rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 12-tą d., 9:30 v. iš ryto 
iš namų bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Lenkar- 
to giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. »

Nuliūdę liekame, \
Moteris, dukterys, sūnūs, žen
tai, marti, seserys ir giminės

Patamanują laid. dir. A. M. 
Phillips, tel, Blvd. 4139,

• UGONINES— 
HOSPITALS

Sveikatos klinika
TonsiMi iHHiami $19.00

vaikams Im Uv
Palagas ligoni- ...... M5 00 
Akušerija na- $1 S-00
Medikais egzami- 91*00

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta- 
mus atsilankyti i musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

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

PADĖKAVONE

A. A JUOZAS KARCAUSKIS
Kuris mirė rugsėjo 1 dieną, 1936 m., ir palaidotas tapo 
rugsėjo 5 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atlipindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausių padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. 
♦ •

Dėkavojame musų dvasiškam tėvui kun. Aleksandrui 
Škrįpkiii, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą 
ir pasakė pritaikintą pamokslą, kun. Jonui Juškai ir kun. 
Jonui Statkui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 

\ielą it kun. Jonui Juškai už pamokslą kapinėse. Dėkavo
jame graboriui J. F. Eudeikiui, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėka
vojame Šv. Mišių ir gėlių augautojams ir gėlių nešėjoms. 
Dėkavojame grabnešiams ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas tėveli sakomuilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka, 2 i
Dukterys, Sūnūs, Žentai, Marti, Anūkai ir Gimines.

• MEZGIMO DIRBTU 
VĖS—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais. 
Telefonas Victor^ 3486

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Dūkti. 
EMMA IR EMILY.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englevood 5883—5840

Mike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

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

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. California Av.

♦ RESTAURANTAI

Universal restaurant
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI

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

♦ RANKDARBIAI” 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinčjimą
3108 SO. HALSTED STREET

Little Joe’s Tavem
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 
NEZELSKIEN6, Tek Pullman 0151 

136 E. 107th Street

• RAŠOMOS MASINE 
LES—Typewriters

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

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTES

*15.00^
PERKAM SSįš&HS'V 
PARENDUOJAM ŠSSSS&SJ 
PARDUODAM taguSlty/ 
PATAISOM "■'iliinaz
RIBBONAI ........................ 39£

25 metai patyrimo
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter 
Sales & Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiąpai ir kiti žilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinas ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Licruor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 2114
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Susivienijimo 
patarėjas

917

advokatu, 
inoma, 
127 N. 

1431. 
'South

Rusų Susivienijimas Ameri
koj laikė seimą praėjimi šešta
dienį, sekmadienį ir pirmadie
nį, rugsėjo 5, 6 ir 1 dd. Rusų 
seimas laikyta Chicagoj 
North Wood Street.

Kitų tarimų eilėj Rusų Su
sivienijimas išrinko advokatą 

«K. Gugi savo generaliu patarė
ju arba generaliu
P-no Gugio ofisai, kaip 
randasi šiose vietose — 
Dearborn Street, room 
ir rezidencijoj — 3323 
Halsted Street.

Rusų Susivienijimas yra vie
na didžiausių rusų organizacijų 
šioj šaly. ,Adv. K. Gugis turi 
daug reikalų si? rusais profesi
jos reikalais per paskutinius 
16—17 metų. Pagalios ir stam
bioji jų organizacija išrinko jį 
vyriausiu, t. y. generaliu savu 
advokatu ir patarėju.

Well, nors ir senam 
šiam savo profesijoj 
toks pripažinimas yra 
komplimentas.

patyru- 
žmogui.

didelis

Klaidinga žinia
<a '

Ketvirtadienio laidoj ,rugsėjo 
10 d., “Vilny” įdėta žinutė apie 
lietuvių ir paskolų 
kitaiį) vadinamas 
Ten pasakyta:

“Lietuvių spulkas
valdžia ir surado gerame sto
vyje tik Simano Daukanto ir

bendroves.
spulkomis.

peržiurėjo

Mickevičiaus spulkas. Kelioms 
kitoms įsakė likviduotis. Koks 
dabar bus jų likimas, tai nėra 
žinios. Bet manoma, kad anks
čiau ar vėliau turės užsidaryti 
arba persiorganizuoti”.

Matomai, kad nė rašytojas,* 
nė “Vilnies” redakcija neturi 
mažiausio supratimo apie spė
kas, arba rašo blogu tikslu.

Man, kaipo Lietuvių Budavo- 
jiiiio ir Taupimo Bendrovės sek
retoriui, nėra žinomas toks val
džios įsakymas. Tad norėdamas 
persitikrinti, pašaukiau valsti
jos auditorių, užklausdamas apie 
tokį jų žingsnį. Valstijos au
ditoriaus įgaliotinis Chicagoje 
Mr. Temple, pareiškė, kad jau 
seniai yra likviduojamos kelios 
spulkos, bet užginčijo naujus 
įsakymus likviduoti. Jisai pa
sipiktino tokiu4 neteisingų žinių 
skelbimu ir žadėjo dalyką pla
čiau ištirti.

Nuo savęs turi pasakyti, kad 
višos dabar gyvuojančios spul
kos yra valdžios kontrolėje — 
vienos valstijos (šteito), o kitos 
federalės valdžios, ir, kaip vie
nos, taip ir kitos yra gerame 
stovy. Kai kurios jų turėjo 
kiek keblumų su perimtomis 
nuosavybėmis, bet namams 
brangstant jos visos išeis su 
pelnu.

Aš, kaipo sekretorius Lietu
vių Building, Loan and Savings 
Bendroves, kuri laiko ofisą 
“Naujienų” name, turiu pasa
kyti, kad per paskutinius du 
metus esame padarę kelias nau 
jas paskolas ir rankose turime 
kelis tūkstančius dolerių nau
joms paskoloms. Kodėl “Vil
nis”' tokias žinutes talpina, tai 
jai vienai ten yra žinoma. Ra-

šant apie skolinimo ir taupini- 
mo bendroves reikėtų atsiklaus
ti State Auditoriaus raštinės. 
Ten kiekvienam suteiks teisin
gas informacijas. Jų raštinė 
randasi adresu 33 N. La Šalie 
St.—T. ,Rypkevičia.

. ■ j; ■ '"i . ,V,. i..-. I .

Liberalų J suvažiavi
mas Chicagoj

Y ’ ' ' '

Apie širptą žymių Amerikos 
liberalų, priešaky su senato 
rium Robert La Follette ir 
New Yorko meru F. H. La Gu‘ar- 
dia, šiandie, rugsėjo 11 dieną, 
turės konferenciją Chicagoj, 
Morrison viešbuty. Konferencija 
bus uždaryta pašaliniams, bet 
sakoma, liberalai tarsis klausi 
niu, kurį kandidatą remti veda 
moj dabar prezidento rinkimų 
kampanijoj. Konferencija prasi
dės 9: 30 valandą ryto.

De Kalb, III.
Atvyksta būrys chicagiečių 

j įkurtuves

Būrys chicagiečių artistų-dai- 
nininkų, vadovaujant p-ui Vy
tautui Taručiui, ryt vyksta De 
Kalbon, kur duos įdomų pro
gramą įkuriant De Kalbos Lie
tuvių Kultūros Draugiją iš 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių. Be p. Vytauto Taručio, 
dar dalyvaus pasižymėję artis- 
tai-dainininkai Helen Vespende- 
l’ąite, Venera Grybiutė ir Vy
tautas Beliajus.

sirinkimas įvyksta rugsėjo 12 
d. čia pažymėtu adresu. Išgirsi
te, 'gražų programą, atliksite 
būtiną darbą organizacijai.

Beirus Bedalis.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

randa vis daugiau ir daugiau.
Prie šios sėkmingos organiza

cijos prisidėjo dar vienas na
rys, S. Babiar, 5403 S. Winches- 
ter Avė.

Patartina šeimininkėms per
žiūrėti Universal Food krautu
vių skelbimą ir nusipirkti sau 
maisto produktų nupigintomis 
kainomis.—Prekybos žvalgas.

CLASSIFIED ADS. Į
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Situation Wanted 
Darbo Ieško

f..

Biė lietuviai ir lietuvaitės i* 
dėmė laisniiii (leidimus) ve 
dyboms:

Joseph Kowal 24 in. ir Mar- 
garet Madalinski 22 m.

Albert Perkins 28 m. ir Elea 
nor Pietkiewicz 27 m.

Simond Deriibowski 22 m. 
Anne Sakalauski 23 ih.

Lucian JakUbaiiskaš 23 m. 
Mary Lombardi. 27 m.

,I.II.M.I.I II III I ..... ............................................ ...

CLASSIF1ED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo 
Dirba 
moka 
taipgi

3359 So. Lowe Avė. antros lubos.
IEŠKAU darbo prie namų už j’a- 

nitorių. Suprantu visokį pataisymą 
kas reikalinga prie namų: pentuoti, 
karpenterio darbą. šauk Hemlock 
0707, Kla.usk Tony.

janitorius — ne unijistas — 
tą darbą per daugelį metų — 
visą darbą boilerius kūrenti, 
pentuoti, varnišiuoti ir tt.

Peter Daraška,

OFISAI RENDON, SOUTH SIDfiJ 
Du remodeliuoti ofisai rendonprie 

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

Yards 4329.
—O—

ir

ir

Atsisakė išduoti in- 
džionkšeną

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.

IEŠKAU darbo ant farmų; esu 
patyręs visam ūkio darbe — 45 me
tų amžiaus. Frank Vasiliauskis, 

422 So. Clark St.

—o—
PAIEŠKAŲ 3 kambarių fleto su 

maudyne, pageidaujama apšildomo. 
Rašykite Naujienos, 1739 So. Hals
ted St., Box 511.

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir 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 nariai. * į

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtine—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Vytautas Beliajus ir 
Venena Grybiutė '

Circuit Court teisėjas Wil- 
liam V. Brothers ketvirtadienį 
atsisakė klausyti argumentų 
advokato, kurs Pfeoples Gas, 
Light and Coke kompanijos in
teresuose reikalavo išduoti in- 
džionkšeną prieš Illinois pirkly- 
bos komižyą—jį komisi
ja, netrukdytų kompanijai pa
kelti kainas už gazą, vartojamą 
800,000 kostthnerių Chicagoj.

Pirklybos komisijos advoka 
tas painformavo teismą, jogei 
komisija ateinantį antradieni 
atnaujins paskutinį klausimą ar
gumentų, kurie liečia kompani
jos prašymą leisti pakelti kai- 
nąjs už gazą.

.Teismas indžipnkšeno reikalu 
atidėtas iki ateinančio antra
dienio.

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
dau jama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-

CO.

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

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westem Avė. 

Hemlock 0800

*

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movint? 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

PAIEŠKAI) APSIVEDIMUI 
MERGINOS arba našlės ne 
jaunesnės 40 metų ir nesenes- 
nes 48 metų. Turi mylėti rim
tą ir padorą gyvenimą. Pa
geidaujama, kad suprastų an
glų ir lietuvių kalbas ir nusi
manytų apie biznį ir pati tu
rėtų šiek tiek pinigų. Aš esu 
49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningą biznį. Gera 
moteris turėtų gražų gyveni
mą. Rašykite ir su laišku pri- 
siųskite paveikslą. Kiekvienai 
duosiu atsakymą ir paveikslą 
ant pareikalavimo grąžinsiu.

NAUJIENOS -
. 1739 So. Halsted Street 

Box 509 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė senai iš
dirbta. Geras biznis. Yra 5 kamba
riai užpakalyje. Parduosiu pigiai.

4540 So. Western Avenue.

PARSIDUODA restaurantas ir 
lunčruimis. Tikras bargenas. Tele- 
fonuokite Victory 8773 arba kreip
kitės į 2849 Emerald Avė. 3-čios 
lubos užpakaly.

PARSIDUODA cigaretų ir tabako 
rautas. Gera proga gabiam. Kreiptis 
žydukas, 4707 So. Halsted St., tel. 
Yards 0803.

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
per daugeli metų išdirbtą duonke- 
pyklą. Box 510, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba priimsiu partneri. Parduosiu 
už pirmą pasiūlymą. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. 711 W. 34th St. -

TV
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SUSIRINKIMAI

atsilankykite, nes yra 
sekret.
mėnesinis susirinkimas 
13-tą d., Chicagos Lie
st., 12-tą vai. dienos.

Taipgi vyksta j De’Kalb’Chi
cagos. Lietuvių Draugijos dak
taras A. Montvidas ir sekreto
rius P. Miller. De Kalboje da
bar jau yra du chicagiečiai, ku
rie laukia šeštadienio vakaro ir 
darbuojasi, kad galėtų naujų 
narių įrašyti į Chicagos Lietu
vių Draugiją. Būtent, ten dar
buojasi pp. Frank Bulaw ir ži
nomas Bridgeporto biznierius 
Mikas Tarutis.

Padėjo į šalį darbi
ninkų reikalavimą

i —••• W ... (-■ , f

Trečiadienį, rugsėjo ,9 dieną, 
Chięagoš Darpęp Federacijos 
pastangomis buvo įnešta įmies 
to tarybą rez^lį^ųa^tkad laik
rodžiai Chicagoj ’ "butų pasukt’ 
vieną valandą atįpali’ Miesto ta 
rybos narių didžiuma rezoliuci 
ją paskyrė tam tikram komite
tui ir taryba išsiskirstė iki se
kamo susirinkinąo, kurs įvyks 
spąįio menesio 7 dieną.

Laikrodžių klausimu* Chica
gos Darbo Federacija turi su
rinkusi 486,187 parašus. Tas 
klausimas bus paleistas pilie
čiams balsuoti referendumu 
lapkričio menesio balsavimuo
se. V

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

. Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyręs virėjas 
(cook), tpimpos valandos, valgis, 
kambarys ir alga. Taipgi janitorius, 
patyrimas nereikalingas. Turi būti 
blaivus žmogus. Valgis, kambarys ir 
alga. .Atsišaukite tuojaus: South 
Central Hotel, 1245 So. Michigan 
Avenue.

PARSIDUODA tavernas su sta
lais ir Wine ruimiu. Biznis gerai iš
dirbtas. 5029 So. Racine Avė.

COAL 
Anglys

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
Garbingas s\oris{ 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.

REIKALINGAS bučeris, Turi mo
kėti Lietuviškai, Angliškai ir Len
kiškai. 4140 So. Maplewood Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA $325 už akrą nu
perka puikią mažą 15 akrų farma, 
namus, barnes, sodną, elektrą, pei- 
vmentą.

A. L. WALKER,
49 S. Washington, Hinsdale, III.

• v

Real Estate For Sale
N amai-žemė Pardavimui

RAD1O
ANGLYS! ANGLYS!
AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run ............... ......

Lump or Egg .................
Screenings .............. .........

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasvklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

$5.75
6.00
4.75

REIKALINGA seilsmenų — pa
tyrimas musų bizny nėra reikalin
gas. Turi turėti automobilį. Refe- 
rencas pageidaujamas. Amžius 25 
iki 45. Kreipkitės’9:30 iki 4:30 pp. 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

. PARSIDUODA 2 aukštų budinkas 
su tavernų gerai išdirbtu ar mai
nyti. Klauskit pas Žyduką. 4707 So. 
Halsted St. > *

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
darbas ant visados. Gera mokestis.

2543 West 69th St.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
j tavern—apvalyti ir kad galėtų 
prižiūrėti barą—valgis ir kambarys 
ant vietos. Su mokesčiu susitarsime.

1537 West 63rd St.

Help Wanted—Female 
 Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina apie 20 m. 
amžiaus prie namų darbo. Naktimis 
pasilikti—geras užmokestis. Atsi
šaukti Charles Pozen, 3351 South 
Halsted Street.

REIKALINGA mergaitės namų 
darbui—nuolatinis darbas ir gera al
ga. Reikės gyventi prie vietos. At
sišaukite: 3041 Argyle St.

Parsiduoda 
Lunch Room 
Biznis senai 
—Parsiduoda 

1858

EXTRA
namas su tavernų ir 

prie didelių dirbtuvių, 
išdirbtas. Nėra skolų 
dėl menkos sveikatos. 
West 39th St.

PARDUOSIU 2 fletų namą. Nau
jai išdekoruotas namas. Gerame sto
vyje. Savininką matysite 'ClOl South 
State Street.

WISCONSIN FARMA. Kad su
tvarkyti turtą paaukuos puikią pie
no farmą, 200 akrų su 75 akrais dir
bamos, 25 akrai cukrinių klevų krū
mynas, kita ganyklos, trout upė. Di
delė pieninė, pilnai įrengta, svima.4. 
silas, kiti budinkai, 7 kambarių na
mas, tekantis vanduo, elektra, gera 
molio žemė, be akmenų, lengyaidir- 
basi, visa aptverta, bargenas. Cor- 
nel Elkow, Sheldon, Wisconsin.

Kupiškėnų Kidturos Draugijos susirinkimas įvyks subatoj, rug
sėjo 12 d., 7:30 vai. vakare P. Balčhuno namuose, 4601 So. 
Fairfield avė. Nariai visi būtinai 
daug svarbių reikalų aptarti.—P. B., 

Teisybės Mylėtojų Draugystės svarbus 
įvyks nedėlioj, rugsėjo (Sėptėmbfer) 
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted
Nariai skaitlingai esate prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. Kurie esatę pasilikę su mokes- 
timis, šitame susirinkime būtinai užsimokėkite—priešingai 
nustosite Draugystės teisių.—St. Narkis, sekretorius.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 36 kuopos išvažiavimas-pikni- 
kas įvyks ateinantį sekmadienį, rugsėjo 13 dieną, Big Tree 
Inn darže, prie Archer avenue, 6 blokai į vakarus nuo Kean 
avenue. Kurie norės važiuoti į pikniką, oa neturi savo au
tomobilio, tai trokas nuvėš. Trokas lauks 11 valandą ryto 
prie Sandaros svetainės, 814 West 33 Street, Bridgeporte. 
Visi kviečiami dalyvauti piknike.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioja rugsėjo 13, 1936, Law- 
ler Hal], 3929 W. Madison St., 1 Vai. po pietų. Visi nariai 
būtinai atsilankykit, nes yra daug naujo apsvarstymui.

Rašt.
Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk

tadieni, rugsėjo 11 d., 7:30 vai. vak., Amalgamated Centro 
name, 333 So. Ashland Blvd. Visi prašomi atsilankyti. 
? > l I ! Valdyba.

Helen Vespenderaitė

Sekmadienio vakare iš Cicero 
stoties (W.H.F.Č.) aštuntą va
landą vakare žagariečių duetas 
tikrai gražiai mano svečius ir 
šeimyną palihksmino ir turėjau 
prašyti nors kiek, kad ir kiti 
lietuviai to gražaus programo 
pasiklausytų, kuriam vadovau
ja Povilas šaltimieras. Lauksi
me ateinančio sekniadienio va
kare kito tokio linksinaus radio 
leidimo.

Financial
Finansai-Paskolos

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, gera virėja, apsibūti, ge
ra proga, Columbus 9845.

Ž^lgarietis

Universal Food 
Stores

PIRMŲ MORGIC1Ų 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.

IEŠKAU mergaitės prie valgių 
darymo tavernoje. Paryrimas nerei
kalingas. Geras mokestis. Prie šei
mynos gyventi, darbas nuolatinis. 
Atsišaukite Bellwood 938.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, be sunkaus skalbimo, 
nakvoti, kūdikis. Armitage 1982.

P urniture & Fixtures .* 
Rakandai-ftaisai

MERGINA prosijimui—patyrusi— 
Cleaning ištaiga. Kreiptis 5681 W. 
Madison St.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da 2 aukštų namas 5 ir 6 kamba
rių, viŠkus, vana, aukštas beismen- 
taš, plovykla, naujai išdekoruotas, 
visi taksai ir asesmentai išmokėti. 
Kaina $2800, tiktai $1200 cash te
reikia. Savininkas 1111 W. 59th St., 
1-mos lubos.

EXTRA
BARGENAS—PARSIDUODA 

namas su tavern ir laisnės. Biznis 
išdirbtas per 10 metų—priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 1320 S. 
49th Avė., Cicero, III,

v

B

PARENGIMAI
■

Bijūnėlis”, North Sidės lietuvių jaunimo kultūrinimo draugija, 
rengia draugišką išvažiavimą į Jefferson mišką sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 13 d., northsidiėčiams priprastoj vietoj, po 
dešinės nuo Central avė., tuoj už upelio. “Bijūnėlis” užpra
šo ir kviečia visus savo narius, rėmėjus, draugus ir kaimy
nus atvykti į šį išvažiavimą.—Rengimo Komisija.

Valgio produktų bargehai rug
sėjo 11 ir 12 dieną,

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

PATYRUSI dreipų apereitorė taip
gi merrow mašinos apereitorė. 
413 So. Market St. 6-tos lubos.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, be skalbimo, virti, suau
gę, $7—$8, Buckingham 3447.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

visi 
Clii- 
na-

Pravartu pažymėti, kad 
keliauninkai artistai yra 
cagos Lietuvių Draugijos 
riai ir važiuoja savo naujų 
draugų . palinksminti. Vadinasi, 
rytoj, 7:30 vai. vakaro, įvyks
ta pirmas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių susirinkimas 
Į)ę Kalboje tikslu įkurti De 
Kalbos Lietuvių Kultūros Drau
giją. Vieta: Finų Soc. svetainė, 
637 North llth St.

Chicagos Lietuvių Draugijos
nariai De Kalboje nepamirški- versal Food krautuvių barge 
te, kad jūsų organizacijos su- nais. Ir tokių šeimininkių

> i

Kai matote šiandien ir vėl 
telpa Naujienose didelis ir gra 
žus skelbimas Universal Food 
krautuvių, šios krautuvės turi 
įrengusios nuosavą įnodernišką 
ir didelį sandėlį? Kęikvieną die
ną iš šio sandėlio perkasi sau 
tavorus tos krautuves, kurios 
priguli prie šios organizacijos.

Reikia pažymėti, kad visi ta 
vorai, šių krautuvių yra švieži 
ir((geri. Taupios šeimininkės 
kiekvieną savaitę naudojasi Uni-

PARSIDUODA daining ruimio it 
front ruimio setai prieinamai. Krei
ptis į laikraščių standą, žiemių va
karų kampas prie 18 gatves ir So. 
State St. arba 12 W. 18th St., 3 
.aukštas, apt." 4.

JAUNA MOTERIS patyrusi —tu
ri turėti Steam table ir Short order 
patyrimą. Gera alga ir valandos.
American Hungarian Restaurant 

4655 So. Ashland Avė.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted SU Canal 9345.

REIKALINGA pusamžė mergina 
dirbti i tavern. Turi mokėti paga
minti lunch ir žinoti abelną namų 
darbą. Gyvenimas ant vietos.
6556 So. State St. Tel. Englewood 
2792.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai- 

į kino ar merginos antros lubos iš 
1 užpakalio. Anelė Mereckienė, 1423 

’ KAS NORITE VAŽIUOTI j Flo-.^0, Dickson st-
ridą automobiliu, biskį primokėsite Į 
už gasoliną—išvažiuosime už sa-

Sacramento Avė.

Miscellaneous 
{vairus

■v

atsi-
_ o______ _____________ _ ___ RENDON kambarys single 
vaitės laiko. Atsišaukite 6635 South ženotai porai be vaikų. 6752

| Artesian Avė. antros lubos;
f

arba 
South

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.
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