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20 žuvo Japonijoj
20 žmo

Lietuviai bylinėjasi

Urugvajaus lietuviai

Telšiai turės gimnazija

Bandys nustatyti 
grožio salionų 
minimum algas

Skipitis, 
tuo tik-

Tarp žuvusiųjų yra ir Kru- 
ger iš Jamestown, Md. Kiti yra 
apielinkes gyventojai.

WASHINGTON, rugp. 12. - 
Atstovų buto pirmininkas Byms 
mano, kad kongresas baigs sa
vo darbą ir galės išsiskirstyti 
atostogoms rugsėjo 1 d.

TOKIO, rugp. 12 
nių žuvo ir daugiau kaip 50 
liko sužeista potvyniuose Ky- 
oto ir Osaka distriktutose, kur 
po smarkių liūčių išsiliejusios 
upes užliejo daugiau kaip 40,- 
000 namų.

Suimtas lietuvis ban 
(litas Mintaujoj

automobilio 
komunistų.

14 žmonių prigėrė 
Italijos durpių 

kasykloj
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Susilaukęs daugybę protestų 
komitetas pakėlė taksus tik 
ant pačių didžiųjų pajamų.

VELIUONOS turguje birže
lio 25 d. už Ūkio produktus 
buvo inokamaų už kviečių 
centnerį 5,50 lt 
lt., bulvių - 
klg. nuo 0,80 
stesnį antradienį buvo moka
ma už kviečių centnerį 7,50 lt., 

4 lt., bulvių nuo

Sąryšy su kongresu yra ruo
šiama visa eilė sporto rungty
nių, dainų iškilmės, koncertai, 
taipgi bus atidaryta specialė 
paroda pašvęsta Lietuvos dai
lės .ir spaudos pažangai. Taip1 
gi bus boiskautų sąskridis, o

Chicago, III., Antradienis, Rugpiučio-August 13 d., 1935

SEVILLE, Ispanijoj

Kongrese dalyvauja apie 
2,500 delegatų ir svečių

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
12. — Garsioji operos daini 
ninkė Maria Jeritza šiandie ap
sivedė su mūviu produkcijoj 
manažieriu Winfield Sheehan.

Ukmergėje per Šventą 
ją statys tiltą

darbų streikas pra
deda krikti

Negirdėtai • žemos z 
mes ūkio produktų 

kainos

5,753 bylų Kauno apyg, 
teisme

Chicagai ir apieHnkei fedenh 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, gal biskį vėsiau.
Saulė teka 5:55, leidžiasi

Yra suvokietėjusiu 
lietuvių ir pačioj 

Lietuvoj

Senato komi tetas 
panaikino apdėjimą 
taksais mažą pajamų

(Pietų Ameri- 
Montevideo lie 
5000 ir provin 
kaip 1000. B(

Urugvajaus 
ko j) sostinėje 
tuvių yra per 
cijoj daugiau, 
to, Urugvajaus valstybėje yra 
daug iš Lietuvos atvykusių žy-

GROSSOTO, Italijoj, rugp. 12. 
— 14 durpių kasėjų prigėrė 
netoli Ribolla miestelio, pože
minei upei staiga užliejus dur
pių kasyklą. Dabar stengiamą- 
si nusauteinti visą durpinę, kad 
galima butų išimti lavonus žu
vusiųjų.

rugių — ĄbU 
0,55 lt., sviesto 
- iki 1 lito. Ank-

visiems, ypač 
tuomet žmonės mažiausia iš
sigali didelius taksus mokėti.

Kiti įtaria, kad senato komi
tetas tyčiomis tokį bilių pa
ruošė tikslu iškelti ilgus gin
čus pačiame senate ir paskui 
griežtus kivirčius su atstovų 
jutu ir tuo sutrukdyti priėmi
mą taksų pakėlimo biliaus šia
me kongreso posėdyje.

CAMBRIDGĖ, Mass., rugp. 
12. Du plėšikai, pasirėdę 
kaipo ice cream trokų draive- 
riai, užpuolė Hood & Sons, 
Ine., ice cream dirbtuvės raš
tinėje banko pasiuntinį ir pa
bėgo pastvėrę mažiausia $7,-

rugiams
— 0,80 lt. sviesto kilo 1,30 lt.

Ūkininkai jau neturi vilties, 
kad sulig šitokių ūkio produk
tų kainų galėtų apmokėti val
stybinius žemės mokesčius, 
taip pat ir skolas.

LORAIN, O., r. 11. — Trys 
žmonės liko užmušti automobi
liams susidūrus prie pat kalno 
ant Lorain-Vermilion kelio.

Vakar audito 
rijoj 205 W. Wacker Drive, 
prasidėjo specialės algų tary
bos posėdis, kuriame bus ban
doma nustatyti minimum al
gas, darbo sąlygas ir darbo 
valandas grožio salionuose 
(beauty shops), kur darbinin
kės tankiai yra nepaprastai iš
naudojamos,

Abiejų butų demokratai aštriai 
kritikuoja senato komiteto 
pasiūlymus pakelti federali- 
nius taksus visiems.

BANBURY, Anglijoj, r. 12. 
__ Pakvaišęs dė] šeimyniškų 
barnių, kalvis Gibbs paleido 
naktį kelis šuvius { busą, vie 
toj nušaudamas savo žmonų 
ir du kitus žmones ir tada pats 
nusišovė.

VILKAVIŠKIS 
met pavasaris ėmė reikštis 
ksti: sukilo žiemkenčių pasė
liai balandžio m., vasarojus at- 
sėtas ligi pusės gegužės, bet 
esant šaltam gegužio mėn. vi
si pasėliai stovėjo vietoje — 
neaugo. Užstojęs birželis padė
tį pataisė: vasariškai karštas 
oras su* temperatūra dienos 
metu ligi 38°C ir 18° C nak
tį, esant pakankamai drėgmės 
sudarė patogias sąlygas auga
lams tarpti. Per tą trumpą lai
ką jie užaugo, suklėstė ir... net 
iš šaknų virsta; smarkiausia 
išgulę tai žiem. kviečiai ir mie
žiai. Dabar jau aiškiai matyt, 
kad javų bus daug ir valymas 
bus dvigubai sunkesnis, kaip 
pernai.

Tuo tarpu (VII. 8) eina pa
šarų valymo kampanija, žolė 
ir dobilai geri, vietomis gauna 
ligi 80—100 cent. iš ha. Bet 
šieno sudorojimą visoj Lietu
voj trukdo labai lietingas oras.

KAUNAS. — Savo laiku ma- 
riampoliečiai Meklemburgas ir 
Plotkinas ir jurbarkietis Le- 
venbergas buvo išgavę iš Plen
tų ir Vandens kelių Valdybos 
koncesiją keltui įrengti per Ne
muną ties Kiduliais į Jurbar
ką. Pagal koncesijos sutartį 
sakomybė už kelto įrangą už
dėta koncesininkams. Kartą at
sitiko ant kelto nelaimė. Ke
liantis per Nemuną audringą 
dieną iš kelto buvo “nupūstas” 
į Nemuną vežimas, kuriame 
važiavo ūkininkų šeima — Bu- 
nikai su savo šuneliu. Visi žmo
nės, arkliai ir vežimas pasken
do. Koncesininkams iškelta bau
džiama byla, kuri su kaltina
muoju aktu jau randasi Kauno 
apyg. teisme.

Squaws do the vvork.

UKMERGĖ. — Numatoma 
per šventosios upę pastatyti 
tiltą, šiam reikalui numatyta 
300,000 litų kredito.

rugp. 15 d. bus didžiausias 
tuvos armijos paradas.

(Įgaliotų delegatų, bent 
Amerikos lietuvių, dalyvauja 
daug mažesnis skaičius, negu 
minimas žinioje. Iš Chicagos 
ir visos Amerikos dalyvauja 
gal tik keli desėtkai įgaliotų 
atstovų, kiti gi yra svečiai, su
važiavę Lietuvon vasaroti, kaip 
tą kasmet daro po kelis šimtų 
lietuvių.

“Naujienas” kongrese atsto
vauja “Naujienų redakcijos 
narys, inž. K. Augustas, o jo 
žmona Julė Augustienė atsto
vauja Chicagos Lietuvių Drau
giją Savitarpinės Pašelpos. Be 
to “Naujienos” pagelbėjo iš
siųsti į Lietuvą Chicagos lie
tuvių tennis čempioną Juozą 
Žuką, kuris galės persiimti su 
geriausiais tennis lošėjais Lie
tuvoje, nes tas sportas Lietu
voj darosi labai populiarus ir 
Lietuva 
sistų).

WASHINGTON, rugp. 
Tikra protestų audra kilo 
juose kongreso butuose, 
no jus, kad senato finansų ko
mitetas taip pertaisė taksų pa
kėlimo bilių, kad jis dabar 
skaudžiai palies visus gyvento
jus, kuomet prezidentas Roo- 
seveltas siūlė pakelti taksus tik 
didiesiems turtuoliams.

Ypač komiteto pasiulymu 
yra nepatenkinti demokratai, 
kurie gali skaudžiausia nuken
tėti, jei praeitų komiteto pa
siūlymas.

Senato komitetas vėl susi
rinko galutinai persvarstyti su
manytus pakeitimus biliuje ir 
manoma, kad dabar pats komi
tetas pasirūpins patiekti kiek 
žmoniškesnį bilių.

Kaip demokratai, taip ir pa
žangieji republikonai aštriai 
kritikuoja senato komiteto per
taisytą bilių, kaipo netinkantį, 

tekaus 
laikais.

HARWICH, Mass., rugp. 12. 
— Cyrenus S. Hutat, 85 m., 
kuris valdė 130 metų senumo 
sankrovą per 67 metus, perei
tą šeštadienį ją uždarė be jo
kio paskelbimo ir pasitraukė iš 
biznio. Jis per visą laiką nebu
vo sudėjęs sankrovoje jokių 
žiburių, kadangi jis visuomet 
sankrovą uždarydavo 
leidžianties.

rugp.
11. — Vienas žmogus liko nu* 
šautas ir trys sužeisti fašis
tams 
jančio 
grupę

Siūlymas pakelti 
taksus visiems sukė- 
. lė audrą kongrese

NEW YORK, rugp. 12. — 
Ąmatninkų streikas, kuris bu
vo kilęs prie pašelpų darbų, 
pradeda krikti ir daugelis strei- 
kierių sugryžo į darbą, vald
žiai prigrūmojus atimti jiems 
bedarbių pašelpas.

Unijos daugely vietų bandė 
iššaukti streikus, bet nevyko. 
Jos draudžia amatninkams 
dirbti už $93.50 į mėnesį prie 
pašelpų darbų ir vieton to rei
kalauja reguliarių uninių algų, 
visai neužsimindamos apie pa
prastus darbininkus, kurie 
gauna tik apie $50 į mėn.besi

malę 
lietuviškai nekal- 

jie turi Amerikos, 
Brazilijos ar ku: 
šalies pasus, jie 
jausdamies lietu-

TELŠIAI. — Telšiuose pra
dėjo statyti gimnazijos ir ku
rijos rumus. Prie statybos 
darbų dirba nemaža darbinin-

HELSINKAI, rugp. 12. — 
Nežiūrint laikraščių protestų, 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Beck po trijų dienų de
rybų susitarė su Suomijos už
sienio reikalų ministeriu Hack- 
zell dėl bendros abiejų šalių 
politikos daugeliu užsienio rei
kalų klausimai.

Abi šalys susitarė bendrai 
priešintis Rytų Locarno paktui, 
nes jis esąs pavojingesnis, ne
gu naudingesnis šiaurrytinės 
Europos taikai.

Beck šiandie laivu išplaukė 
į Gdynią, Lenkijoj.

Apie Vil
kaviškį ir pačiame Vilkavišky
je gyvena suvokietėjusiu lietu
vių, kurie, gavę įkvėpimo iš 
užrubežio, gan drąsiai jaučia
si. Jei prieš penkis, šešis me, 
tus vokiečių kalba veik nebu
vo girdima, šiandien demon
stratyviai kalbama gatvėje. Mi
šriose šeimose verčiama vaikai 
kalbėti vokiškai.

Tai butų niekis, bet pasitai
ko ir tokių kurjozų: tėvų pa
se įrašyta, jog lietuviai, o vai
kų — vokiečiai. Kaip įvyksta 
ši metamorfoza, sunku supra
sti, juk nesinori tikėti, kad tuo 
norima parodyti, kad lietuvių 
Šeimos vaiko tėvu yra ne juri
dinis tėvas, bet pašalinis 
kietys. O taip tektų suprasti.

Keisčiausia, jog tokių kurjo
zų yra ir tarnautojų tarpe.

abi e 
suži

WASHINGTON, rugp. 12. — 
Senato finansų komitetas stai
giai atmainė savo nusistatymą 
ir dar kartą persvarstęs savo 
pasiūlymą apdėti taksais visus 
gyventojus, pradedant nuo tų, 
kurie uždirba tik $800 į me
tus, visus savo pirmesnius pa
siūlymus atmetė.

Dabar visuotinas pakėlimas 
pajamų taksų liko panaikintas 
ir pakelti liko tik nepaprasti 
taksai — surtax — ant milio- 
ninių pajamų, kaip to reika
lavo prezidentas Rooseveltas. 
Dagi tapo atmestas ir atstovų 
buto priimtas pakėlimas surtax 
nuo $50,000 pajamų.

Kaip dabar senato komitetas 
pertaisė taksų bilių, padidini
mas taksų duos valdžiai $269,- 
000,000 metinių pajamų, arba 
$1,000,000 mažiau, negu atsto
vų buto priimtas bilius. .

4 žuvo lėktuvo kutas 
trofoj
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W0RTHINGT0N, Minn., r. 
12. — Vakar atidarymo naujo 
airporto iškilmėse susidaužė 
pasažierinis lėktuvas, kuris ve
žiojo pasažierius. Nukritęs že
mėn lėktuvas užsiliepsnojo ir 
ugny žuvo lakūnas ir trys pa- 
sažieriai.

Lenkija ir Suomija 
susitarė dėl užsienio 

politikos

KAUNAS. —- Iš 1934 m. 
Kauno apyg. teisme liko 1935 
metams nespręstų 6,948 bylų. 
Per pereitą I pusmetį naujai 
įstojo į Kauno apyg. teismą 
2,666 bylos. Per tą patį laiko
tarpį Kauno apyg. teismas iŠ 
rišo 3,856 bylas. Iš viso II 
1935 m. pusmečiui liko Kau
no apyg. teisme nespręstos 5,- 
753 bylos. Bylų sumažėjo 1,- 
190 bylų.

Urugvajuje veikia žymesnės 
šios lietuvių organizacijos: Ūki
ninkų sąjunga, Lietuvos Jau
nimo sąjunga, Tautininkų są
junga, Lietuvių katalikų drau
gija, Lietuvių teatro mėgėjų 
draugija, Dainos ir meno’drau- 

pra dėjus iš pravažiuo- gija, V. V. sąjungos skyrius; 
automobilio šaudyti ] moterų , “Birutės” draugija, 

sporto klubam “Ąžuolas”.

Jungt. Valstijų valdžia
tančių indėnų. Jų rezervacijose yra steigiamos salės, mokyklos, 
duodama JifemS<pilriasavy  valda.M Tik" fv&rką prižiūri paskirtas 
indėnų reikalų komisionierius Collier. Indėnų žemes pasirodė 
turtingos aliejumi ir kitais mineraliniais turtais ir todėl indė
nai, bent niekuriose rezervacijose, gyvena turtingai. Bet vis- 
tiek senieji-indėnų papročiai nesulaikomai nyksta. Nyksta pa
lapinės ir vieton jų dygsta moderniški gyvenami namai; nyks
ta tautiniai parėdai. Išnykus medžioklėms ir karams ir mais
tui perkant sankrovose, nyksta ir paprotys, kad visą darbą 
turi atlikti žmona, nes vyras yra tik karys ir medžiotojas, 
maisto parūpinto jas.

KAUNAS, -r- Latvių polici
ja šiomis dienomis suėmė Min
taujoj tūlą Bičiūną, esą lietu
vių' tautybės. Jis kaltinamas 
dėl nužudymų ir apiplėšimų. 
Esą Bičiūnas neseniai Latvijoj 
atkalėjęs keleto metų bausmę 
už kitus nusižengimus. Per 
trumpą laiką vėl padaręs 'dau
giau negu 
plėšimų, dėl ko visa Mintau
jos apylinkė drebėjo. Pagaliau 
įvykdė vienos senės nužudy
mą. Jam gręsia mirties baus- 

Esą, Bičiūnas padaręs 
1919—1920 m. didelių nusikal
timų Lietuvoje ir iš čionai pa
bėgęs į Latviją, kur slapstęsis 
prisidengęs rusų emigranto su
klastotu dokumentu.

Vėjas nušlavė į Ne 
muną nuo kelto 3 
žmones, arklius ir 

vežimą

KAUNAS, rugp. 12. — Pa
sipuošęs didelėms iškilmėms 
Kaunas vakar pasitiko 2,500 
lietuvių iš visų pasaulio kra
štų, suvažiavusių į pirmą Pa
saulinį Lietuvių Kongresą, ku
rį vakar atidarė prezidentas 
Antanas Smetona.

Kongreso dalyviai ir svečiai 
užpildė Kauną, užimdami vi
sus atliekamus kambarius, mo
kyklas ir du nemažus hotelius.

Kongrese dalyvauja keli šim
tai Amerikos lietuvių, iš Chi
cagos ir kitų Amerikos mies
tų. Jie ypač buvo širdingai pri
imti valdžios, kuri neužmiršo, 
kad Amerikos lietuviai yra pri- 
siuntę į Lietuvą per 15 metų 
virš $30,000,000?

Amerikos lietuvių delegaciją 
suorganizavo adv. R. 
kuris nesenai lankėsi 
siu Amerikoje.

Atidarant kongresą 
jai įbrėžė, jogeį. tokis kon
gresas yra pirmas Lietuvos is
torijoje ir kad jo vyriausias 
tikslas yra surišti tautine ir 
kultūrine vienybe viso pasau
lio lietuvius. Politinių, ar agre
singų tikslų jis neturys.

“Kongresas yra iškilmingas 
pareiškimas šių siekių”, kalbė
jo R. Skipitis, DULR (Drau
gijos Užsienio Lietuviams Rem
ti) pirmininkas, kuri šį kon
gresą ir sukvietė. “Užsienio 
lietuviai yra visai skirtingi sa
vo pilietybe ir savo politinėmis 
ir socialėmis pažvalgomis, ku
rios priklauso daugiausia nuo 
aplinkybių. Tečiaus jie yra vie
ningi savo supratimu bendroms 
kilmėms ir tautybės.
“Daugelis čia šiandie 

lankančių niekad nėra 
Lietuvos ii 
ba. Ir nors 
Australijos, 
rios kitos 
džiaugiasi 
viais, džiaugiasi Lietuvos at- 
siekimais ir kartu su ja liūdi 
nepasisekimuose”.
Bus įvairus programas; važiups 

į Klaipėdą.
Per visą savaitę, kada kon

gresas posėdžiaus Kaune, yra 
suruoštas platus programas. 
Paskui kongresas vyks j Klai
pėdą, kur posėdžiaus dar dvi 
dienas.
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CHICAGOS

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek'.etorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentšis P. GALSKIS. trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedčliais ir kctvorgais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai, 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti jstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonfikite pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117
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K MUSU KONKUR- 
SANTU DARBUOTES

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Jubiliejiniame Konkurse dir
ba apie trisdešimtis aktyvių 
konkursantų. Vieni konkursan- 
tai sėkmingai eina į priekį, 
antri vidutiniškai gerai pro
gresuoja, o trečiųjų darbas 
yra mažiau produktyvus. Ki
taip ir būti negali. Ne visi 
mes turim vienokį prityrimą 
agentavimo darbe, ne visiems 
vienokios sąlygos darbuotei, 
o kai kuriems stoka laiko, kad 
savo darbuotę konkurse sėk
mingai išplėtus. Bet labai 
sveikintinas reiškinys organi
zacijos gyvenime yra, kad at
siranda toks didelis skaičius 
nuoširdžių darbuotojų dedan
čių savo spėkas, pašvenčian
čių savo laiką organizacijos 
gerovei.

Be konkursantų dar yra di
delis burys organizacijos na
rių, kurie taipgi rūpinasi ga
vimu naujų narių Draugijai. 
Šitie visi darbštus nariai už 
savo gerą pasidarbavimą gfttis 
stambią padėką ir kaipo dalį 
atsilyginimą įžangos tikietą į 
Draugijos Jubiliejinį Bankie- 
tą, kuris įvyks tuoj pasibaigus 
konkursui, būtent lapkričio 
(Nov.) 2 d.

Reiškia, Draugija turi dve
jopos rųšies darbuotojus — 
konkursantus, kurie nuolatos 
rūpinasi, kad auginus organi
zaciją naujais nariais, ir eili
nius narius kurie atlieka kil
nią pareigą kaipo organizaci
jos nariai gaudami po vieną 
ar daugiau narių paskaitlini- 
nuii organizacijos.

šiame straipsnyje nekalbė
sime apie eilinius darbuoto
jus, apie juos paliekam kitam 
kartui. Čia kiek plačiau sus
tosime pakalbėti apie musų 
konkursantų dabartinį stovį 
naujais nariais.

Kazys Steponavičius
Pirmą vietą Chicagos Lietu

vių Draugijos konkurse užima 
Kazys Steponavičius. Jis įraše 
Draugijon šimtą naujų narių. 
Iš jo įrašytų narių didesnis 
skaičius jaunimo. P-nas Ste
ponavičius dabar yra išvažia? 
vęs atostogų. Grižęs, sakosi, 
iki konkurso užbaigai dar įra
šysiąs kitą šimtą naujų narių, 
žinoma, prie K. Steponavi
čiaus kitas konkursantas ne
gali prilygti. Jis turi plačią pa
žintį, yra Pirmyn ir Vyrų cho
rų mokytojas, apie porą tuzi
nų choristų yra jo aktyviais 
rėmėjais, jie jam prigelbsti, 
padeda surasti naujų pro
spektų, o tai yra nepaprastai 
didelė parama jo darbuotei, 
žinoma, pats Steponavičius 
irgi ne miegalis — planingas, 
apsukrus, kiekvieną progą 
mokąs išnaudoti, kad gavus 
naujų narių. Svarbiausia, pats 

i būdamas r čiagimis lietuvis, 
rirfokiPprieili ’ prie ‘ čiaghnių 
lietuvių, moka jiems išaiškinti 
organizacijos svarbą, tvarką, 
tikslus. Jaunuoliai jį supranta 
ir noriai rašosi Draugijon.

Laukiam p. Steponavičiaus 
grįžtant iš atostogų, kad lai

mingai praleidęs atostogas, 
pasisvečiavęs pas savo senus 
tėvus grįžtų vėl į Chicago 
darbuotis muzikaliame Chica
gos lietuvių gyvenime ir dar 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
paskaitlinti vienu šimtu narių 
daugiau!

Vincent B. Ambrose
Antrą iš eilės vietą savo 

darbo našumu Draugijos kon
kurse užima Vincent B. Amb
rose. P-nas V. B. Ambrose 
dar nėra senas chicagictis. At
keliavęs iš rytų tuoj įstojo 
Chicagos Lietuvių Draugijon 
ir joje tuoj pasidarė aktyvus 
darbuotojas. Kalboje login- 
gas, greit orientuojasi, iškal
bus, turi gilėsiu išsilavinimą. 
Jam darbas konkurse eina sek 
mingai, bet jis paramą turi 
mažesnę, negu senieji Chica
gos gyventojai konkursantai. 
Jis daugiau varosi savo spė
komis, savo prityrimu, negu 
kitų draugiška parama. Kon
kursantas V. B. Ambrose yra 
įrašęs Draugijon šiame kon
kurse penkis dešimtis vieną 
narį Neabejotina, »jis šiaiųe 
kokurse dasif&rys iki šimto’ 
naujų narų. • - ■

Senas Petras-Martin- 
kaitis

Trečias iš eilės geriausias 
musų konkursantas yra Senas 
Petras. Jis yra įrašęs Draugi
jon iki šiam laikui 42 naujus 
narius. Senas Petras turi pla
čią pažintį, didelį skaičių drau 
gų-rėmėjų. Nors jis dar nese
nai pradėjo aktyviai darbuotis 
Draugijos konkurse, bet jau 
spėjo gana didelį skaičių įra
šyti naujų narių. Jeigu ne 
“Naujienų” kontestas, tai Se
nas Petras vargiai butų atsi
likęs nuo K. Steponavičiaus, o 
kai kokios dar butų pralen
kęs. Dabar vien tik klausi
mas, ar Senas Petras pavys 
Ambrose. Pirma minėjau, kad 
konkursantas Ambrose veikia 
vienas pats, mažai gauna pa
ramos iš draugų, kuomet Se
nas Petras draugų ir draugių 
turi apščiai, kurie jam teikia 
nuoširdžią paramą jo darbo 
tiksle. Jeigu jį draugai pradės 
remti tokiu pasišventimu, 
kaip kad jį remdavo “Naujie
nų” konkurse, tai Senas Pet
ras savo darbo sėkmingumu 
nustebins mumis visus.

Well, pagyvenę pamatysime, 
ar Senas Petras pasivys Am
brose ir pasivijęs Ambrose, ar 
bandys pasivyti Steponavičių. 
Nereikės ilgai laukti Laike 
dviejų mėnesių ir puses bus 
visiems aišku kaip toli Senas 
Petras yra nuprogresavęs.

Petras Galskis
Ketvirtą vietą Chicagos 

Lietuvių Draugijos konkurse 
priklauso konkursantui Pet
rui Galskiui. Jis turi įrašęs 
Draugijon 35 naujus narius. 
Jo darbo pasekmės beveik 
vienodai stovi su Senu Petru. 
Konkursantas P. Galskis taip
gi turi plačią pažintį, kaip ir 
Senas Petras, bet jis dirbda
mas prie “Naujienų” negali 
visą laiką pašvęsti Draugijos 
konkurso darbui. Bet kaip ne

būtų, p. Galskis šiame kon
kurse darbuojasi Itikrai sek 
mingai, daug sėkmingiau, ne 
kad darbavosi praeituose 
Draugijos konkursuose. Ne
abejotina, kad p. Galskis lai
ke dviejų ir puses mėnesių 
dar įrašys nemažai naujų na
rių, bet kiek jų įrašys, tai 
ateities klausimas.

Frank Bulaw į
Konkursantas Frank Bulasv 

konkurso darbe stovi penktu 
iš eiles. Jis turi įrašęs Chica
gos Lietuvių Draugijon 29 
naujus narius. Kaip jam dar
bas seksis toliau, sunku nu
matyti. Bet pradžioje konkur
so darbavosi tikrai sėkmingai. 
.Jo dabartinį neaktyvumą gali
me pateisinti, jis yra užimtas 
privatiniais reikalais. Bet pa
sitikiu, kad Frank Bulaw dar 
progresuos, turės nemažai pa
sisekimų, kaip greit sutvarkys 
savo pastovaus gyvenimo rei
kalus. Apie jį. tada plačiau 
pakalbėsime.

Petronėlė šliužas
Konkursfcutė Sjąijionclė šliu

žas tai šeštoji Scilės misų 
gabi darbuotoja. Ji yra, taip 
sakant, pirma iš moterų kon
kursą učių, kuri pralenkė ki
tas moteris konkursantes. P- 
nia Šliužas pradžioje konkur
so gana silpnai progresavo, 
jos darbo nei per spaktyvą ne 
simatė. Bet užėjus vasaros 
karščiams, kai didžiuma kon- 
kursantų sutingo, tai jv-ia 
Šliužas savo darbo sėkmingu
mu pradėjo mus visus stebin
ti. . ' . 'i j

Kaip jai darbas seksis to
liau, sunku numatyti, bet ši
toje valandoje eina skland
žiai. Jeigu p-nia Šliužas taip 
energiškai darbuosis, tai iki 
konkurso užbaigos savo gau
tų narių skaičių tikrai padvi
gubins. Geriau pasakius, da- 
sivarys iki ketvirtdalio šimto. 
Puiku, kad p-nia šliužas taip 
sėkmingai darbuojasi. Ji iki 
šiam laikui yra įrašiusi vie- 
nuoliką naujų narių Draugi
jon.

Agnės Grakauskienė
Kita musų gera konkursan- 

tė, tai p-nia Agnės Grakaus
kienė. Ji nariais stovi visai 
arti p-nios šliužas. Turi įra
šiusi devynias naujus narius, 
o p-nia šliužas turi įrašiusi 
vienuoliką. Neabejotina, kad 
p-nia GrakaUskienė Draugijos 
konkursą pabaigs dar gavusi 
nemažiau, kaip šešioliką na
rių—bus gauta dvidešimt pen
ki nauji nariai. Musų konkur- 
santė p-nia Grakauskienė yra 
sena organizacijos darbuoto
ja. Keliolika metų atgal ji irgi 
sėkmingai darbavosi Chicagos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulygęs 
Lesinai* Išmoksimais r

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

NAUJIENOJ ghięago,int
Lctttvių Draugijoje ir turėjo' 
geras pasekmes. Nemažesnes 
pasekmes (turės ir dabar. Lau
ksime.

1 , .• į • ’'

Louis Antanavičius
P-mts Louis Aptanavičius iš' 

pat pradžios konkurso «ek- 
mingtai darbavosi, į trumpą 
laiką gavo septynius narius, 
bet deja jau trys mėnesiai; 
laiko kaip jokio progreso ne
daro. Konkursantas p. Anta
navičius pradžioje konkurso 
parodė, kad ’ turi konkurso 
darbe stigabuinoį moka dirbti, 
bet matyt yra daugiau ūpo 
žmogus. Kai ųpds jam ateina, 
jis stoja į darbą ir turi geras 
pasekmes, o kai ūpas praeina 
—vėl palieka nčaktyvus. Bet 
iki konkurso užbaigos, mano
me, p. AntaniiVičius dar sykį 
gaus dvasios įkvėpimą, pra* 
dės darbuotis įrašyme naujų 
narių. Iki ^onkurso užbai
gos dar i pustrečio mėnesio. 
Kilnios darbuotes ūpas pas jį 
dar nors kartą , turės atsilan
kyti į svečius. Lauksime.

Arthur Montvidas

Antradienis, rugp. 13, 1935
rių darbo rezultatų. Oro karš
čiams praslinkus gal būt mu
sų konkursantas Vaitekūnas 
pajudins žemę.

Zigmas S. Mickevičia
P-nns Z. S. Mickevičia žade- 

jo balnus nuversti Marųuelte 
Parke, bet iki šiam laikui sto
vi lygiomis su p. Vaitekūnu— 
abu turi įrašę Draugijon po 
keturis naujus narius. Kaip 
toli musų Zigmas progresuos, 
sunku numatyti. Jis, kaip ir 
daugelis kitų, yra ūpo žmo
gus. Ūpo pagautas kalnus ver
čia, o kai greitas, smarkus 
ūpas į pakalnę nuslenka—dar 
bas sustoja. Bet p. Mickevičia 
iki vajaus užbaigos dar paro
dys ką jis gali; jei ne daugiau, 
tai nors iki tuzino naujų na
rių tikrai iš jo susilauksime.

Walter Neffas
Well, taip sakant musų kon

kursantas p. Walter Neffas 
dar iki šiam laikui didelių cu- 
dų nepadarė. Visgi gerai, kad 
jis savo darbu pasirodo lietu
viškam pasauliui, jogei jis dir
ba ir gyvena, gyvena ir dir
ba. Jis taip, kaip Vaitekūnas 
ir Mickevičia, turi keturis na- 

(Tasft tiurI. 8-čiam)

AKUŠERĖS

THIS
PORCH PAINT

Phone Boulevard 7042 .
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol. Prospsct 1980

Mrs. Anelia K. J aru s z 
Physlcal Therapj 

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

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment Ir magne- 
tlc blankets Ir tt 
Moterims ir mer* 

ginoms patari
mai dovanot

ADVOKATAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 Ir nuo 
6-8 v. v. Nedilioj pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco
Tel. office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Jaunuolis iįonkursantas p. 
Arthur Montvidas taipgi sus
tojo darbuotis, bet pradžioje 
konkurso į trumpą laiką turė
jo puikių lafrpėjimų—įraše > 
šešis naujus narius. Jis, kaip 
ir p. Antanavičius, buvo pir
mosios kregždes pradėjusios 
nešti į Draugijas lizdą šape
lius, bet deja jau senokas lai
kas tų kregždžių šapelių (nrau 
jų narių) nešilti a to. Tiesa, 
jaunuolis Montvidas užimtas 
studijų darbu, ima vasarinius 
kursus—mokinasi, studij uojli,, 
jam mažai lieku laiko pašali
niam darbui.. Daug naujų na
rių iš p. Montyido nebesiti- 
kim susilauktai bet iki tuzino 
jis dasivarys.Jįešis narius turi, 
dar šešis reikia gauti. Weil,; 
Arthur, paspausk! Iki konkur
so užbaigos turi dar subrusti. 
Laukiam. f ;

. B. Vaitekūnas
Matomai į . imusų konkur- 

santą p. Vaitekūną karšti sau
lės spinduliai L paveikė. Kol 
oras buvo vėsesnis, tai naujų 
narių per jį ,šiek tiek buvo ga
lima susijaukti,; . bet užėjusi 
karščiams jo , darbo nei per; 
spaktyvą nesimato. P-nas B. 
Vaitekūnas iki šio laiko yra 
įrašęs keturis . naujus narius. 
Kaip dėl Vaitekūno, tai trupu-t 
tį permažai, nes konkurso ofi
sas iš jo laukia kur kas didės-
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ASKS NO
I

FAVORS
When ycrar porch floor is painted 
with Lowb Brothers PORCH 

. AND DECK. PAINT, you do not 
need to ūse the floor "carefully.” 
This paint is made to withstand 
the exposure, scuffing shoes, oft 
moved furniture, and other hard« 
ships to which porch floors are 
subjected. Eųually good on wood 
and cement floors.

We carry this enduring porch 
floor paint in various colors.

GALIONAS 
PAINT’O 
UŽ..............

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED
3417 So. Halsted St

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■.-'V. '. . 1 ■ ■ • '

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P.
8319 Lituanica Avenuė

MAŽEIKA
Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue - Phone Boulevard 4139

? •• A
1410 South} 49th Cour

. 1 
t

PETKUS 
Cicero Phone Cicero 2109

J. ]
668 West 18th Street

F. RADŽIUS
Phone Canal 6174«•

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

1
1646 West 46th Stree

. J. ZOLP
t Phones Boulevard 5203-8418

4605-07 S
J. F. EUDEIKIS

>. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nasrai sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIAUSTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
^.^Tųl. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
w Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentįstai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

Valandos nuo 9-9 
2420 West Marųuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki U 

8343 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedėtomis pagal sutarti

Phone .Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Res. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Resablte 7866

AJL.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tek Kenwoed 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Perk 8896 *

Dr. Susanna Slakis
Motera Ir valiai llira gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietw 7—8 vai vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS; Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. NedCliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

IU LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8481

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS > 

Ofisas ir Rezidencija A .
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v. 

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Ser. Pėtn. Sub. 10-8 vai. vak. 

Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

. Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 88 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodui X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St, netoli Morgan 81 

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 11 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenne
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
7 Iki 8 vat Nedfi. nuo 10 iki 12

Res. Telephone Pieša 2400

Ofiso Tek Calumet 6898 
Bet Tek Drazel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniški] ligų.

Ofisu 8162 Seu Halsted 8L 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai, vak. N* 
diliomis Ir šventadieniais 10—12

Dr J. Shinglman 
Praktikuota 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybe

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 PJL 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 8656

Office 4930 W. 13 St
Cicero 49 „ _ _ j



NAUJIENOS, Chicago, Įll

Šiandie Susirinki

ban

Reikia Paspausti

Atydos!
Apielinkes Pardavėjams

ir Pirkėjams
4923 7960

3596 0600

3605 8944

Vienatines Tikros 1828 9029

5323

CONSOLIDATION
MILLERS CREEK 4919

NORTH SIDE
Antanas Skirmontas PASTABOS ANGLYS 2045 2828

1860 2600

340 Tel. Monroe 0633

WEST SIDE

934

1930 1386

1814 2666

Savininkai 2013

Bungalow

CONSOLIDATION 2614

MILLERS CREEK
KAIP PADARYTI

EKONOMIŠKAI

THE

Šiltesnius namus žiemą 
Vėsesnius namus vasarą

3334
3200

CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK

0667
2060

Tel, Lafayette 4030

Tel. Lafayette 2584

Vardas

Adresas
Miestas

COAL CO.,
Telefonas Canal 0315

Skelbimai Naujienom 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudingos.

Koks “triubelis” su 
šiais musų Kon- 

kursantais?

Jūsų Gaso Kompanija dabar siūlo automatiškų gaso 

šilumą taipgi insuliaciją jūsų stogo su sąlyga per 
penkius metus išmokėti lengvomis ratomis.

šas kombinacijos pasiulijimas sutei
kia jums:

Žemesnės apšildymo sąs
kaitos žiemą. Iki 15 laips
nių vėsiau vasarą.

Sužinokite ką šis pasiulijimas reiškia 
jūsų nuosavuose namuose. Be obli
gacijų 
telefonuokite Wabash 6000.

Vaitekūnu, Mickevičia 
turi keturis narius.

Mrs. Marė Kemešienė
Konkursantė p-nia Marė Ke- 

mešienė taipgi lygioms stovi 
su p p. 
ir Ncffu 
Kaip dėl p-nios Kemešienės, 
skaičius gautų naujų narių 
gana mažas. P-nia Kemešienė 
šitokiam konkurso darbui yra 
pilnai tinkama, jai vien rei
kia gero ūpo, noro darbuotis, 
o naujų narių galės gauti.

Magdalena Ratkevičie-

Tel. Lawndale 
Avė. Lawndale

COAL CO., 
Telefonas Canal

Draugijos naujos įstatų' 
knygeles bus baigtos spausdin
ti pabaigoje šjo mėnesio.

Jeigu Draugija nariai pa
tys nepajėgia įrašyti bent ku
rio savo draugo ar pažįstamo, 
o atrodo, kad yra tinkamas 
būti nariu Draugijoje, tai pra
šome pranešti konkurso ofisui 
—gal musų konkursantai ga
lės tų darbų padaryti sėkmin
giau. Priduodami tokį prospe
ktų aiškiai pažymėkite jo var
dų, pavardę, adresų ir ko
kioms valandomis parankiau 
jį rasti namie.

Duoda nuolatini karšti. Grynos ang
lys be akmenų, be nešvarumų, be 
plytgalių ir iš kožno sudeginto tono 
anglių lieka tik vienas bušelis pe
lenų.

pasekmių musų konkurentui 
p. Skirmontui. Dabar iš jo 
laukiam darbo rezultatų.

Žodis Draugijos 
Nariams

Del stokosM vietos šiandie 
negalėjome įtalpinti gautų na
rių vardų, kurie buvo įrašyti 
praeitą savaitę, tą padarysimo 
sekamų antradienį.

Taupykit Ir Bukit Saugus 
Užsisakykit Šiandie Ir 

Reikalaukit
BERWYN:
C. M. MOLINE

Stanley ir Oak Park Avea. Tel. Berwyn 530

Yra pardavinėjamos Chicagoj ir jos 
apielinkėj tiktai autorizuotų parda
vinėtojų, kurių vardai ir adresai yra 
paduodami dešinėj pusėj šio skelbi
mo. Nei vienas kitas anglių pardavi
nėtojas negali jums parduoti šių pui
kiausių anglių ir jos niekuomet ne
buvo pardavinėjamos per depart- 
ment krautuves.

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai

2249
MONARCH COAL and SUPPLY CO 

2229 So. Crawford Avė,

Draugijos konkurso vedėjas 
nori apie kiekvienų naujų na
rį šį bei tų šiame skyriuje pa
sakyti, bet ,dėja ne visi kon
kursantai suteikia žinių pla
čiau apie įrašomų naujų narį. 
Ateityje prašome ne tik kon
kursai! tų, bet ir visų Draugi
jos narių, kurie įrašo naujų 
(Įrangų mus apie tai plačiau 
painformuoti, kad butų gali
mą tiksliau parašyti.

THE PEOPLES GAS LIGHT 
AND GOKE COMPANY 

122 S. Michigan Avė.. Chicago 
įv • ’ ' ■ : ■' . ’ ' .

Prašau man prisiusi visas smu
lkmenas apie jusv “roof insu- 
lation” pasiulijima.

Smagu pažymėti, Icad Drau
gija susilaukė gerų konkur- 
santą iš Harvey, tai Antaną 
Skirmontų. Esam tikri, kad jis 
konkurso darbą mokės tinka
mai išplėsti netik Chicagos 
priemiesty Harvey, bet jo dar
bui durys atidaros ir plačioje 
Chicagoje. Velijam geriausių

ATLAS FUEL CO..
So. Paulina St. Tel. Proipect 

JOHN BIGANE and SONS.
Archer Avė. Telefonai Lafayette 
CHICAGO LAWN COAL CO..

W. 59th Street Tel. Proipect 
DAMEN FUEL CO.,

W. 43rd St. Telefonai Boulevard 
READY COAL and CONS. CO.

So. Cicero Avė 
VILIJA CO 

3700 So. Spaulding Avė 
WESTERN COAL and SUPPLY CO

So. Western Avė, 

WHITE EAGLE COAL CO..
So. Robey St. Tel. Proipect 0613

BIG NUT 
(Smalkios)

šiandie 
Masonic 
1547 N. 
Chicagos Lietuvių 
susirinkimas 
liuoso laiko kviečiami atvykti, 
čia galėsite užsimokėti mė
nesines duokles ir pasitarti 
organizacijos reikalais.

—Kviečia Sekretorius,

Frank Klikno, 
Ona Vilionė, 
Ona Simonai tienė, 
Kazys Mačiukas, 
James Sholteman, 
Robert Ketvirtis, 
Antanas Marcinkevičius.
Konkurso ofisas deda pas

tangas sužinoti kur randąs!, 
kų veikia šie musų septyni 
konkursantai, kad jie savo 
skaisčių darbų neparodo kon
kurse.

P-nia M. Ratkevičienė dar 
nesenai pradėjo konkurse dar 
buotis, bet keturis naujus na
rius jau turi. P-nia Ratkevi
čienė praeitame Draugijos 
konkurse turėjo puikių pasi
sekimų. Galima tikėtis, kad 
iki konkurso užbaigos p-ia 
Ratkevičienė turės dar gerų 
pasisekimų konkurso darbe. 
Lauksime.

Alex Ambrazevičius
Konkursantas Alės Ambra

zevičius irgi turi keturis nau
jus narius, bet kaip dėl Amb
razevičiaus, tai dar gana ma
žai. Dar gerai, kad p. Ambra
zevičius sakosi turįs daug 
prospektų ir su laiku esąs tik
ras. kad jie visi bus nariais. 
Lauksime.

Kiti Konkursantai:
Ona Mittskienė, J. Kaulinas, 

P. Rozgus, K. G. Urnežis, An- 
ton Krasauskas, A. Skralevi- 
čius, K. Matekonis, J. A. Jan
kus, P. Rasalis, A. Lungevi- 
čius, ir kiti 
biskį daugiau, negu trejetą de 
sėtkų naujų narių. Neabejoti
na, kad dar iš jų kai kurio 
padarys nemažą progresą kon 
kurso darbe, bet kolei kas ji, 
darbas eina ne visai sėkmin
gai. Lauksime geresnių iš jų 
pasekmių, negu turėjo iki šio 
laiko.

Narių darbuotojų įra
šyti nauji nariai

šiame konkurse darbuojas 
ir kai kurie Draugijos nariai, 
nors jie nėra konkursantai. 
Jų tikslas yra gauti vieną nau
ją narį ir už savo darbą Drau
gijos naudai gauti tikietą 
Draugijos Jubiliejinį bankie- 
tą. ToKių Draugijos narių, 
kurie gavo po vieną ar dau
giau narių, yra apie šimtas. 
Tūlas skaičius naujų narių 
yra įstoję tiesiai patys ateida
mi į Draugijos ofisą. Šitokių 
narių, kuriuos įrašė Draugijos 
darbuotojai ir kurie atėjo pa
tys įsirašyti, yra apie šimtą 
keturias dešimts.

Taip tai eina Chicagos Lie
tuvių Draugijos Jubiliejinis 
konkursas. Iki konkurso už
baigos yra du mėnesiai ir pu
sė laiko. Manome, kad dar 
gausime nemažiau naujų na
rių, negu esam gavę iki šiol. 
Tas, žinoma, priklausys nuo 
musų darbščių konkursą n tų, 
darbuotojų ir abelnai visų tų, 
kurie vienu ar kitu budu re
mia šį Chicagos Lietuvių 
Draugijos Jubiliejinį Konkur
są. —J. Mickevičius.

vakare kaip 7:30, 
Temple svetainėje, 
Lcavitt St. įvyksta 

Draugijos 
Nariai turintys

viešpatauja tingumas, apmiri
mas, nesugebėjimas organiza
ciją tinkamai auginti, šimtai 
tokių organizacijų vien Chica
goje apsnūdo, dešimtys jų ar
ti karsto, tik laukia kada pas
kutinis kvapas jas apleis. Tai 
paseka lokių “gerų” darbuo
tojų, kurie laukia darbo iš ki
tų, o patys nesirūpina nei tos 
šakos likimu, ant kurios sėdi. 
Nemanau, kad 06 nuošimčiai 
narių Chicagos Lietuvių Drau
gijoje butų miegaliai, nerūpė
tų jiems savos organizacijos 
reikalas. Nemanau.

Praeitais metais apie 00 na
rių buvo apsirgę, jų ligos ne
laimei atėjus buvo suteikta 
skubiu laiku priklausoma pa
šalpa. šiemet laike septynių 
mėnesių buvo apie šimtas ap- 
sirginių—jiems pašalpa buvo 
skubiai išmokama, bet dėja iš 
tų dviejų šimtų narių, kurie 
laike dviejų metų ėmė pašal
pą, vos ne vos atsirado tiktai 
du nariai, kurie bando Drau
gijai nuoširdžiai pasidarbuo
ti. O apie kitus ėmusius pa
šalpą nieko nesigirdi, čia aš 
nenoriu sirgusius narius įžeis
ti. Liga mums visiems yra 
nepageidaujamas svečias, bet 
dėja man atrodo, kad tie na« 
riai kaip tik turėtų rūpintis 
daugiausia organizacijos ger
būviu, kuriuos organizaciją 
yra jų ligos nelaimėje prigel- 
bėjusi.

Gal būt dauguma Draugijos 
narių dar rengiasi kilniam dar 
bui. Gal būt jie parodys savo 
gerus norus organizacijos la
bui. Lauksime tos gedrios die
nos, o gal būt, kad ir sulauk
sime. Iki konkurso užbaigos 
dar du menesiai ir pusė. Gal 
subrus musų draugai, organi
zacijos nariai, pradės rimtai 
darbuotis savos organizacijos 
gerovei. Laukiam.

Petras Bedalis.

BOHEMIAN 
18th Street

BUNGE BROS. COAL CO.
1334 So. Western Avė. Tel. Canal 0126

CALIFORNIA ICE and COAL CO. 
W. 22nd Street 
So. Central Park

EASTMAN
W. 17th Street

FIRST NATIONAL COAL CO..
So. Western Avė. Telefonas Canal

GARDEN CITY COAL CO..
So. Morgan St.

LAWNDALE
So. Wbipple Street

šie konkursantai turėtų tru
putį daugiau savo darbą pas
pausti, o jų darbo sėkmingu
mas tikrai digtų konkurse. 
Ret, dėja, iki šio laiko jų dar
bas ne visai sklandžiai ritasi. 
Jeigu jie butų paprasti kon
kursantai, tai jų “grlekus” 
jiems butų galima atleisti. Bet 
jie yra didžiuma prityrę dar
buotojai, turėtų jiems darbąs 
kur kas spėriau eiti, negu jis 
dabar eina. Draugai konkur- 
santai, apie kuriuos čia kalbu, 
yra sekami:

Ona Mittskienė,
K. (i. Urnežis, 
Peter Rozgus, 
J. Kaulinas, ' >
J, A. Jankus, • -
K. Matekonis,
P. Raselis, :
A. Lungevičius,
A. Krasauskis, 
A. Skrelevičius.

Visi Draugijos nariai žino, 
kad dabar eina Chicagos Lie
tuvių Draugijos Jubiliejinis 
konkursas. Einant konkursui 
kiekvieno nario pareiga dar
buotis, kad tikslas organiza
cijos auginime nariais bu
tų sėkmingas. Draugija šven
čia savo kilnių 25 metų gyva
vimo Jubiliejų. Ji nori šį savo 
Jubiliejų pažymėti priaugin
dama narių skaitlių iki trijų 
tūkstančių.

Didelė didžiuma musų kon- 
kursantų dirba nuoširdžiai, 
jų gražus darbas yra vertas 
gilios pagarbos. Kai kurio 
konkursantai pusėtinai sutin- 
gę, bet jie pradeda išsisiū
buoti, o dar kiti konkursantai, 
nors ir nepradėję dirbti, bet 
yra viltis, kad greitu laiku 
stos į konkurso darbą ir jų 
darbas parodys sėkmingumą.

Tūlas skaitlius Draugijos 
narių taipgi pradėjo aktyviai 
darbuotis, bet dėja tokių dar 
randasi labai mažas nuošim
tis, vos 4-ri ant šimto, kurio 
yra gavę po vieną naują narį 
šiame Draugijos Jubiliejinia
me Konkurse. Kodėl tiek ma
žai? Ar 96 nuošimčiams musų 
organizacijos narių nerupi or
ganizacijos reikalai, ar jiems 
rupi vien pašalpa ligoje ir po
mirtinė? Ar‘jie mano, kad 
Draugija gali augti ir privalo 
augti vien kitų, bet ne jų 
spėkomis?

Chicagos Lietuvių Draugija, 
kaip ir kitos panašios organi
zacijos, yra pačių narių dar
bo kūdikis. Nelaimingos yra 
tos organizacijos, kuriose už-

(Tasa ii pusi. 2-ro
rius. Kaip dėl p. Ncffo, tai 
truputį permažai. Jis turi pla
čią pažintį ir liuoso laiko, 
galėtų gauti kur kas daugiau 
naujų nartų, negu yra gavęs 
iki šio laiko. Bet konkurso ve
dėjas mano, kad p. Neffas 
nors prie konkurso galo pra
lenks savo bendrus Vaitekūną 
ir Mickevičią Pagyvenę pa
matysime, kaip seksis musų 
geram draugui p. \Valter Nef-

BUNGE BROS. COAL CO., 
Clybourn Avė. Diversey

t PQLQNIA COAL CO..
W. North Avė. Brun«wick

ROYAL FUEL CO.
No. Racine Avė.

Draugijos nariai nepamirš
kite, kad iki konkurso užbai
gos liko tiktai du mėnesiai 
ir pusė. Pasirūpinkite tuoj 
gauti nors po vieną naują na
rį. Už jūsų draugišką organi- 
nizacijai pasitarnavimą orga
nizacija suteiks jums vieną 
tikietą į Draugijos jubiliejinį 
bankielą už kiekvieną gautą

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1982, aedun, kaip nau

jus, tik ..................................  $295.00
Buick lute, 1930, aedun, tik .... 110.00 
Ford, 1984, sodan. kaip nau

jus, tik ..................................  305.00
Hupmobile, 1982. sodan, garan

tuotus, tik ........................... 285.00
Studebaker, 1981, I)eluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1982. Leluxe sėdu n,

tik ........................................... 295.00
Essex, 1930, sodan, tik ........... 45.00
Chrysler Coupe, tik ................... 35.00

Ir daug kitu autinoblllų nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienus kuras 
garantuotus 90 diena ir galit pusi* 
vužinfiti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
senu kuru priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mfi* 
nosiniais Išmokėjimais. Atsiminki* 
te, kad nns mus automobiliu kainos 
yru pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuve vra atdara vakarais ir ne
dėliotais Iki 0 vai. vakaro.

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

Millers Creek Anglių 
BIG LUMP BIG EGG 

(Šmotai) (Vidutiniu)

Telefonas Canal

COAL CO. 
Tel. Lawndale 3068

METHE-WOLF CO. 
So. Blue Island Avė. Tel. Monroe 4443 -------------------____

Tel. Lawndale 7072

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS.

50th Court and 33rd St. Tel. Cicero 1703

CICERO FUEL CO., 
Austin Blvd. and 31st St. Tel. Cicero 29

Tel. Lawndale 0609
CLYDE COAL CO..

5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902
MORTON PARK COAL CO..

2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89
NOVAK BROS. COAL CO., 

Cicero and Ogden Avės. Tel. Lawndale 6706 
ir Cicero 120

O’KEEFE BROS. CO., 
1545 So. Cicero Avė. Pbones: Cicero 5700

Lawndale 063/.

AUTHORIZED

Consolidation

Chicagoje ir Apielinkėse 
SOUTH SIDE:

Gas Heattng DMsien 
PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

Antradienis, rugp. 13, 1935 
i

Chicagos Lietuvių
Draugija

Draugijos jubiliejinis 
kietas įvyks lapkričio (Nov,) 
2 (I. Lietuvių Auditorijoje. 
Prie surengimo šio* šaunaus 
bankieto yra pasižadėję, val- 

| giais ir gėrimais prisidėti se
kami musų Draugijos nariai 
biznieriai: St. Dermontas, J, 
Mąskaliunas, Ch, Kasiliaus- 
kas, A. Zalatoris, G. Jokubo- 
nis, Walter Neffas, J. Kava
liauskas, A. Zalagėnas ir J. j narį. Laukiam iš jūsų paujų na 
Žųrkauskas. 'rių.
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NAUJIENOS
Tha Lithuanlan Daily Nava 

Published Daily Ezoapt Sunday hy 
The Lithuanlan New> Puį)., Co., Ino, 

1789 Soalh Hrtrtad Street 
Talephon* CANal 8500

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Subaarfption Ratas:
88.00 per year In Canada
17.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered «s Socond Gan Maltai 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, DL under tha act of 
Uarch 3rd 1879.

NauJIeaoa eina kasdien, iftsklriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
J1L Telefonas Canal 8500.

Uliakymo kalni i
Chicogajo — paltui

Matams ..................
Pusei melų 
Trims rąčnosiams 
Dviem minoBiami kaminas 

Vienam mėnesiui 
Chicagoj per Itaellotojusi

Viena kopija ............—.... .............. 3c
Savaitei .........     18c
Minėsiu!  ........... .—— 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj,

Metanui ....... 87.00
Pašei motų MMeeee*eeeoeeeeeeeeeeeee«a 8.50 
Trims mėnesiams..................  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon Ir kitur uialenluose 
(Atpiginta)

Metams ... .................  88.00
Pusei metą —............ . 4.00
Trinia mėnesiams .. ...._________2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

HOOVERIS “GINS” KONSTITUCIJĄ

Buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Herbert Hoo- 
ver smarkiai puolė dabartinę valdžią, kaltindamas ją 
noru pakeisti krašto konstituciją, nesakant žmonėms, 
koki tie pakeitimai bus. Savo pareiškime spaudai Hoo
veris įtarė Rooseveltą siekiant įsteigti diktatūrą, vieto
je demokratinės valdžips formos.

Tiek Hooverio draugai, tiek priešai šitą jo ataką 
prieš valdžią suprato, kaipo pirmą šūvį kovoje dėl pre
zidento vietos. Jeigu tiesa, kad Hooveris vėl statys sa
vo kandidatūrą j prezidentus, tai jisai daugiau nugąs
dins republikonus, negu demokratus. Republikonai kaip 

' tik ii' bijo to, kad jų partijos sąrašu nebūtų nominuo? 
į tas Hooveris, nes pas žmones dar nėra išdilę labai ne
malonus atminimai apie tuos laikus, kada jiems nuola
tos buvo pranešaujama, kad ‘/gerovė jau už kertės”, 
tuo tarpu kaį biznis ėjo vis blogyn ir bedarbių skaičius 
augo šuoliais.

Tačiau, kada konstitucijos klausimas tokiu budu 
įgyja vis dauginus svarbos, besiartinant prezidento rin
kimų metams, tai Amerikos organizuotieji darbininkai 
turėtų visu griežtumu iškelti tą Hillųuit’o apiendmento 
sumanymą^ kuris .draudžia teismams anuliuoti įstaty
mus, apginančius darbininkų teises.

daugiau tos buizos prisimau
kę.”
Kas, žinoma, yra melas. Ka^ 

da “Naujienos” pareikalavo, 
kad Tysliava pasakytų, kurie 
žmonės Chicagoje “naudojasi 
SLA. turtu”, tai jisai buvo pri
verstas pareikšti, kad “Naujie
noms” jisai tokio kaltinimo vi
sai nedaręs, ir nušnekėjo apie 
kokius ten asmenis, kurie ne
va laiką “po padu”, ir “Naujie
nas”, ir Grigaitį, ir Gugj, ir 
BagoČių. žodžiu, išėjo tuščias 
burbulus.

Tačiau, jeigu Susivienijimas 
yra tik ‘^buizos bliudas’\ jeigu 
kova toje organizacijoje eina 
tik dėl to, kas naudosis jęs, 
turtu, tai kaip tuomet suprasti 
komunistų slulymąsi soclalU-, 
tams j talką? Susivienijimus 
yra buizos bliudas, sako Brook- 
lyno komunistų organas, bet —

“Mes dar karią primenant: 
socialistai ir komunistai SLA 
turėtų veikti bendrai, turėtų 
išdirbti bendrus pįąiųis, ben
drą programą, ir bendra} tu
rėtų darbuotis.” 
Parašyta ir pabraukta.

dinąsi, Hurrah už buizos 
dą j bendrą frontą!

Pirmiaus komunistų kpvęs 
obalsiai būdavo f‘pasaulio revo
liucija”, “kapitalizmo nuverti-1 
mas”, “proletariato diktatūra”? 
p dabar jie gatavi, kaip liptaį,; 
kovoti viso tik už — buizos 
bliudą!

Va

KODĖL EINA KOVA SUSI 
VIENIJIME

KONGRESAS KAUNE

Pirmos žinios apie viso pasaulio lietuvių kongresą 
Kaune rodo, kad bent savo išorine išvaizda jisai bus 
sėkmingas. Viena telegrama praneša, kad į jį* suvažia
vę du tūkstančiai ir penki šimtai žmonių iš įvairių 
kraštų pasaulio. į šitą skaičių, be abejonės, įeina ir 
“svečiai”, t y. ekskursantai, atvykę į Lietuvą paviešėti.

Tokia didelė minia žmonių, dalyvaujančių atidary
mo iškilmėse, gali padaryti neblogą įspūdį. Todėl rekla
mos tas kongresas galės gauti pakankamai. Bet ar ji
sai bus taip pat geras viduje, kaip iš oro, tai paaiškės 
tik vėliau.

Butų gaila, jeigu jisai butų panašus savo darbais i 
vadinamus “eucharistinius kongresus”, kuriuose publi
ka mato daug iškilmingų ceremonijų, bet negali paste
bėti nė vienos gyvos minties.

Apžvalga
“BENDRI FRONTAI” SUSI 

VIENIJIME

Sandariečiams sudarius “ben
drą frontą” su f asistuojančiais 
tautininkais tikslu “užkariau
ti” Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje, dabar komunistai 
siūlo socialistams sudaryti kita 
“bendrą frontą” prieš tautinin
kus ir sandariečius. “Laisvė” 
apie tai rašo:

žmonėms Susivienijime, tai tik 
“rietenos dėl šiltų vietą” arba 
“tąsynės dėl lovio”. Girdi, —

“...tąsynės dėl SLA. lovio 
jau prasideda. Fašistai su 
sandariečiais derina savo 
"armiją’, kad bendrai vei
kiant, išvijus iš SLA. centro 
socialistus.”
Jeigu Susivienijime einą tik

tai tąsynės “dėl lovio” arba 
“dėl šiltų vietų”, tai komunis
tų pasisiūlymas į talką socia
listams reiškia ve ką: Mes, ko
munistai, padėsime socialia* 
tams neprileisti prie lovio san- 
dariečių ir tautininkų, bet už 
tai socialistai turės duoti mums 
prieiti prie lovio!■ daro komunistuojantieji ar

ba komunistai, SLA. nariai? 
Akiregyje virš-paminėtų fak
tų, jie turėtų taipgi veikti. 
Musų nuomone, Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje rei
kėtų socialistams ir komunis
tams sudaryti bendras fron
tas ir bendrai kovoti prieš 
fašistus.

“Mes tokios pat nuomonės 
buvome 1934 naciais, 
pačios nuomonės ir 
Musų draugai, veikią 
turėtų šį ■ klausimą 
svarstyti ir. sueidami 
cialistais, kviesti juos bend
rai veikti.”
Bet, duodama šitokį pasiuly-

Už BUIZOS BLIUDĄ!

Komunistų pasiūlymas socia
listams veikti su jais bendrai 
Susivienijime yra tiesioginė pa
sėka to “bendfp fronto”, kur j 
slaptose konferencijose Brook- 
lyne neseniai sudarė tautinin
kai ir sąndarięčiai, susitarda
mi eiti ranka, už rankos prieš 
socialistus ir kitus pažangiuo
sius SLA. narius ir “pasida
linti” vietomis busimoje SLA. 
Pild. Taryboje.

Tas “tautiško -bloko” sucĮąry- 
mas yra provokacija, kuri gali, 
atnešti nemažai žalos Susivie-' 
nijimui.

Buvo įvairių srovinių ąusi- 
grupąvimų Susivienijime — 
“sargybos bokštų”, “vakarų 
komitetų” ir t. t. •— ir praei
tyje. Jie atsirado, kaipo rezul
tatas partinio komunistų vei
kimo Susivienijime. Komunis
tai per kokią dešimtį metų 
stengėsi SLA. užkariauti ir pa
versti sayo partijos įrankiu su 
pagelba slapto “SLA. darbįnin- 
kų komiteto”.

To komunistų komiteto įstei
gimas buvo tokia pat provpka 
cija prieš visus nekomunistus 
Susvienijime, kaip dabar kad 
yra tautininkų susiblokavimas 
slaptose konferencijose Brook- 
lyne. Nekomunistai buvo pri
versti gintis nuo komunistų 
pasikėsinimo uždėti Susivieniji
mui savo partijos diktatūrą. 
Todėl jie (nekomunistai) buvo 
priversti organizuoti savo ko
mitetus prieš komunistus.

Tokiu budu per dešimtį me
tų ėjo kova Susivienijime tarpe 
organizuotų partinių grupių. 
Ta kova ne tik kad trukdė vi
sokį konstruktyvj darbą Susi
vienijime, bet, galų gale, 
vedė ir prie Susivienijimo 
limo, Chicagos seime.

Per 10 metų įsigyvenęs
tinių susigrupavimų paprotys, 
suprantama, negalėjo pąskui 
išnykti tuoj aus, kai tik daugu
ma komunistų pasišalino iš 
SLA. Teko “persiimti” socia
listams su tautininkais. Šitoms 
peštynėms rimto pamato ne
būtų buvę, jeigu ne skancĮališ- 
ka Devenio afera. Peštynės dai 
paaštrėjo, kuomet sandarieČiai 
su tautininkais, devenijados 
kaltininkus dengdami, sulaužė 
Pittsburgho seime seną visuo
tino balsavimo tradiciją. Už ši
tą organizacijos principo su- 
trempimą “tautiškas” blokas 
Detroito seime gavo “ląptį” ir 
pralaimėjo kontrolę Susivieni
jime.

Detroite padalyta pradžia 
tandrad&rbiavimui

I
Bęt spęiąliųtoį if Jų sįąipati-j 

zatoriai, laimėję pergalę Dėt-, 
roitę, pppanąudojo savo jčgoa 
dtų srovių “triuškinimųi”. 
Dygėtą vietų Pilamoje Ta|'yr 
boję jie paliko sandariečianiiS h 
orgąųo redaktorium buvo i#-; 
rinktas irgi sandarietis. Komi*! 
sijose socĮalistai davė vietų, 
vairių pažyąĮgy $mąntyns, nftil 
r komunistams, nežiūrint tą,i 
Kad komunistai visuomet pito; 
čiau kovodavo prieš sopialistuą, j 
negu prieš kitas partijas,

Detroite buvo padaryta pra
džia visų jdėjinių grupių bęi|- 
thadarbiavimui Susi vieni j irpe.,
Nors ta pradžia nebuvo tobu
lą <pradžia niekuomet nebūna 
tobula), bet ji pakankamai nu
statė bendrą kryptj, kuria e|«. 
damas Susivienijimas galėtą 
atpityje galutinai likviduųty, 
vidujinį ką|'ą”. Nežiūrant 

šneka pairus žlibi partizaną) | 
S “tautiškos stovyklos” aphh 

įtariamą socialįstų “diktatūrą’*,, 
socialistai Detroito seime kąiP; 
ik įrodė, ne vipn žodfciftls, bet 

ir darbu, kąd jie nenori daryti 
iš Susivienijimo savo partini • 
cromolį. į

Tačiau dabar tantĮn-in|cąii 
bando ir vėl paaštrinti partiją 
tąsynės SLA. viduje. Tą, kąi 
kitąsyk dalydavo komunislaįl 
peri savo kopspiratyvišką ‘?S)jA 
dąrbminkų komitetą”, dabar 
rengiasi daryti sandariečiai įri 
tautininkai per savo ‘Sargybos! 
jokštą”. Ir jie yra tiek drąsus, 
kad jie jau pąskeįbė sąyq kąn-| 
didatų “sleitą-’, kuriąme socią- 
listams (stipriausiai srovei »<Sm1 
sivienijime!) ppąkįrįama pj5i 
mažiausios vietelės.

Jeigu “tautiečiai” šituo kelių ( 
eis, tai žinoma, kąd teks orgą-| 
nizuotis ir kitoms grupėms*į 
Tuomet bus dtoųotyąricėje klau
simas ir ap|ę susitarimą su į<o-; 
munistais. Prancūzų patarlė sa
ko: “A lą gųerrę, ęomme a 
guerrp” — jeigu bus karas, tai 
reikės elgtis taip, kaip elgiama
si kare. > į

Bet jeigu Socialistai įr bus 
priveiki ginti SusivienijipĮą 
nuo sąndarietiškai-fašistįšlto 
“bokšto” užmačių, tai jie vis-; 
tiek stengsis » neužmiršti, kad: 
tąs priešingų “frontų” darymas i 
Susivienijime yra organiąacijoS 
nelaimė. Jie kovos ne už ‘Mur
zos bliudą” ir n.e už tai, kad 
SLA. pavirstų “pagalbine” so
cialistų organizacija (kaip LDS 
kąd yra “pagelbinė” komunis
tų partijos ^ąpi^ąpija), bet 

tai, kad butų,
galų gale, tey^|įijį$ tikrojo 
fraternalizmo principai.

Jeigu SLĄ. |O nepri- 
augs, jeigu gąbįapstos J*° 
jėgos bus eikvojamos parti
nėms ir srovinėms tąsynėms, 
tąi jisai ^bti kon
struktyvaus kųltą^into darbo 
— ir jo gyvavintaS bus neilgas, 
n£s jaunuomenė prie jo nesi
ūs.

jeigu bus karas, tai

Sveikatos Dalykai
Rašo Dr. T. Didute

pri- 
ski

TYMAI

tokios 
dabar.

kurią

Ta mintis, kad frakcijų 
srovių kovos Susivienijime 
na tik “dėl lovio”, yra drūčiai 
įstrigusi i galvas komunistams. 
Tame pačiame savo editoriale, 
kuriame buvo padarytas pašiū

par-
Tymai yra limpanti liga

ir 
ei-

rą frontą su komunistais, “Lai
svė” su pasitenkinimu kartoja 
Tysliavos žodžius apie “buizos 
bliudą” Susivienijime ir “švie
čia” W° skaitytojus taip:

“Bagočius ir Tysliaya ži
no, kad SLA. yra "buizos 
bliudas*. Dabar socialistai 
Chicagoj e, sako Tysliava, 
naudojasi SLA. turtu, o vie- 
nybiečaai Btooklyne. Bet so-

silpni sveikatoj ir nėščios arba prie Geltonosios upės reikia 
tuojau /po gimdymo moterys. Ieškoti ir kiniečių kultūros 
Beikia panaudoti visus galimus lopšio. Net Kinijos pavadini- 
buduS) kad tokius, pastaruo- mas paimtus iš galingos Tsinu 
sius, ligonius atskirti nuo kitų dinastijos, 
žmonių per tam tikrą aprybotą provinciją 
per' gydytoją laiką. nipėą.

Sulię kai kurių •’
nuomones tymų parazitai rą-n-l 
dasi nosių sekrecijose arba iŠ-1 
vatvąse, ’

kuri valdė Hansu 
prie Geltonosios

Geltonoji upė per 180 metų 
vagą.keičianti savo< • » I 

varvose, bet apkrčtimo jėgai Kinijos kronikininkų pasta- 
mipčtų parazitų tuojau tampa H08 pažymi, kad ši upė jau JO 

sykių yra keitusi savo vagą įr 
po kiekvienų 80 metų pasikar
todavo baisus potvyniai. Gelto
nosios upės srovė neša su sa
vimi Tibeto dykumos smėlio 
mases ir dulkes. Tas smėlys, 
ne tik geltonai nudąžo upės 
vandenį, bet taipogi yra gera 
trąša ryžių laukams.

Pagaliau per metų metus iš 
spalio ir dulkių upės dugne 
ąusįdąro tękie stori dumblo klcr-i 
dąi? kad pagaliau vanduo ,pri- 
verstas išsilieti iš krąntų ir! 
ieškoji pąujos yągos. ;

|r kiekvienas toks (Seltono-’

užmušta saulės ir šyicsos. šis 
faktas įrpdof kad užsikrėtimas 
nuo dulkių negalimas, bet tik 
per tiesioginį kontaktą su li
goniu arba daiktais ir drabu 
žiais iš ligonio kambario. Taip
gi ypatų, kuri esti visai arti
mame kontakte su ligoniu, ga
li aprSsti kitus.

Tymai prasideda pavidalo 
šalčio. Ypatingai vaikus, ap
sirgusius šalčiu, reikia dabotį, 
ar tik nėra tymai. Ypatingai 
tas reikia daryti, kada karštis,
tęsiasi per kelios dienas.

Priežiūroje sergąnčių tymais 
yra svarbiausi sekantys daly? I skis upes vagos pakeitimas yra
kai: nusipešęs šimtus tukstąnčių

Ifcolįąvįtoas ligonio bųtipai Kįnįjoą gyventojų gyvybių ir
reikalinga. milijonus žmonių padaręs bo

upė’
reikalinga.

Prižiurėtojum ligonĮo turifl pastpges. Todėl Geltonoji 
būti ypata, kuri jau sirgusi ty-i vadinama Kinijos nelaime, 
mąis. Kad apsisaugotų nuo

Knygas ir ząbovėlcs pąvar-, upės blogumų, kiniečiai 
totas pri,e lig ’ ‘ ‘
kfiįįt) po izpfiąyįm9 laikp. l| 

Vaįgių įiĮdus ir drab|lžius 
pirm išnešant iŠ ligonio kam
bario reikia disinfektuotl.

Izoliavimo laikas turi būti 
apie vieną savaitę nuo pasiro
dymo išbėrimo ant odos. Po 
to visą ligonį reikia gerai nu-1 vyriausybe. Didžiųjų pptvynių 
prausti ir aprengti švariais ii meto gyventoj gali apsaugo- 
šviežiais drabužiais. irti tik antrosios užtvankos. Pa-

Ligoniui pasveikus, kampa-' 
lys reikia gerai išvėdinti Švie
su oru ir saule. Reikią pašte-1 
Dėti ir tą, kad priešingą! beji- l 
drai nuomope) į įigonio kam* j 
pąrį rpikia leįsti 'Šviesos Ir sau-' 
lės laike sirgimo tymais. Tik-1 
tai darant tą, reikia ligopio 
ąkį^ mč)ypąis ąrba
aprūkytais stiklais arba aki- 
nJW L” 'u M '/ 1 ■ 1

'Reikia abejoti, ar WĮj.pa-' 
razįtaį yrą itikppji priežastis1 
įnirtięsT didžiiimnję mirties

iąįįję tymų sirgipiol 
yrą kopipilkacįjos. Deliai tq. 
nežiūrint kad pats sir^Įipąs i? 
bųtų Jengya^ bet 
iŠtijiti ligųpį nuo koĮPPlika^ijų-j 
Geriausia aprūpinti ligonį pa
gelba nuo pai pradžios sirgimo, 
kad išvengti negeistino įvykio.

Valgis laike ligos turi būti 
lengvas iki karštis neatpuola

normos.

šios 
jau 

onio reĮk'įą supai- Į nuo seniai pradėjo statyti už
tvankas dviem linijom. Vidt> 
rinės užtvankos stovi maždaug 
1 kitom, nuo kranto, jas sta-! 
to ir prižiūri vietiniai gyven
tojai. Antra užtvankų eilė pa-1 
statytą 8—12 kilom, atstu nuo 
vagos ir jas stato ir prižiūri

reikia ligopiO 
mčĮynąis arba'

Gyvybes it mirties

Kas yra ta Geltonoji upe 
Kinijoj?

stažuoju metu jau daug buvo 
Kinijoj Įkalbama, kad geltono
sios upės užtvankos pasenę j u- 
sios ir neatątinka savo pasky- 
rįmą- Baimė dėl to, ar užtvan
koj išlaikys, rodosi jau Šį pa
vasarį, kai daugelis žymią rodė 
į artėjančią katastrofą, s j pa
vasarį Geltonoji upė užtvan
kas buVp jąu sugriovusi Hų- 
ąngo lygumoje, ir ją pąvertu- 
si ežeriuku. ,
Buvo sunaikinta šimtai ir tūk

stančiai kaimelių.
Pilietipį karų ir vidujinių 

nesutikimų meto valdžią ma' 
toi rupiposi Ueltoapsips upės 
šoninemįs užtvankos skubaus

Antradienis, rugp«
remonto. Todėl dabar tūkstan
čių tųkstąnčian^s gyventojų te 
įo atlyginti savo gyvybe.

Bet ir tiems, kurie išvengė 
mirties, neteko namų ir viso 
turto, žodžiu virto elgetomis. 
O tokių žmonių — milijonai. 
Hoango provincija, kurią šių 
metų potvyniai mažiausiai te- 
palietė, yra sunaikinta jau dau
gelį sykių. 1887 metais kaž
koks totorių generolas, nega
lėdamas paimti Kaifengfu mie
sto, apgriovė upes apsaugines 
užtvankas ir paskandinęs mie
stą su visais 200,000 žmonių.

Didelė potvynių katastrofa 
įvykusi ir 1852 metais, kai 
Geltonoji upe pastarąjį sykį 
keitusi vagą. Dar 28 metus 
vėliau, Europos koresponden
tai, aplankydami tą vietą, ma
tę, kaip iš upės vagos kyšo 
nulaužtų medžių stuobriai ir 
sugriautų namų liekanos. Va
dinasi, kur dabar upe, ten se
niau butą kaimų ir žydinčių 
laukų.

Kuo baigsis dabartinių pot
vynių, katastrofa, tai sunku 
pasakyti. Zorbachas rašo, kad 
dabar japonai, kurie yra tik
rieji ponai dabartinėj šiaurės 
Kinijoj, dėka. savo aukštos 
tęc|inįkPs, 0arys viską, kas ga
lima, kad apsaugojančios už
tvankos butų sustiprintos ir 
galimas daiktas, kad išgelbės, 
ką dar galima išgelbėti. Kokia 
nepaprasta yra Geltonoji upė, 
tai galima spręsti iš to, kad 
jos pakraštyje negalima palik
ti laivo, kaip tai esti pas mus. 
Kinijoj yra įprasta, kad iš va
karo pakrantėje pririštų laivų 
ryto metą neberandama. Gar
laivių susisiekimui Geltonosios 
upes šiaurinė dalis visiškai ne
tinką. Mažuose gariaiveliuose, 
kurie upe plaukioja, kiniečiai 
niekada neišdrįsta pernakvoti, 

■ nes daugelį laivukų savininku, 
kurie vakare laivą pririšę prie 

i kranto nueidavo gulti, rytą 
5 rasdavo drauge stf laivu apka
stus upės dugne.

i

Kiniečiai labai bijosi Geltono
sios upės.

Per ją persikėlimas yra la
bai didelis įvykis, kuris pra- 

J dedamas ir baigiamas aukoji- 
'•mui dievams. Jeigu kinietis lai
mingai • perplaukia Geltonąją 

:■ upę, tai jis tiki, jog dievai juo 
['patenkinti ir jį sergsti.

*

Vienatinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj
Baisieji potvyniai neužklum

pa Kinijos visai nelauktai. Gel
tonoji (Hoango) upė Kinijai 
yrą ta$ pat, kas Egiptui Nyląs. 
4?ĮąD kilepi. ilgio upė teką bp- 
veik per visą Kinijos teritori-1 
ją ir toji yra sykiu gerovės, 
derliaus nešėja ir nelaimių 
versme, ši upe išteka iš Ti
beto kalnynų, 4,000 metrų 
aukščiau juros lygto* paima 
vandenis iš milijonus kilome
trų plątaųs krąšlų ir tuos vau-

Tymai yra limpanti liga 
ją gali apsikrėsti kožnas dar 
nępersirgęs tymais. Tymai yra. 
vįena iš sparčiausia limpanti 
liga. Bendrą) yra mįanonia, kadi 
sykį persirgus tymais aųtrų- 
kartu ta pati ypata jau rieap- 
sikrečia. Bet praktikoj yra pa
stebėta, kad kai kurios ypatos 
buvę apsitarėte bent po keletą 
sykių. Prie pastarojo pareiškį- 
mo reikia .paąi^ĖH', kad apeį- 
krėtimas tymais atkartotinąi 
yra tik retas atsitikimas.

Kūdikiai jaunesni negu šešių 
mėnesių netaip greitai apsikre- 
čįa tymais, negu senesnio arų* 
žiaus valkai Ir suaugę. Sun
kiausia serga tymais kūdikiai, 
ypatos turinčios tuberkuliozę

i denis pcšdainą toįyp, sudręki-1
na kiniečių laukus, kuriuose 
auga kiniečių duona — ryžiai.

Pagal istorikų nuomonę,

Garsinkite Naujienose

Siaū laikau jokio biznio pno- 
ni ba rtklamot nagali gytiuo-

Amtrikoz ' įmonft to-
W te gteoT rektoftoi

viioomtt ipMinoM.
JUa ginimui “NtujUnouT’,

“The Daina”
Šimtai lietuvišką dainą anglą 

kalboje. Grąžąs vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva« 
tios istorija.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyti Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovaną savo 

vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.



Bernaitis paskendo

Mark Tvvnin

iiu «

tokia

Gerkit ir Reikalaukit

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Chicago, m1739 South Halsted Street, susirasit

jums reikia

CUT CAPERS 
WITH CABOBS

Lietuviškos
Degtinės

Nori sujungti metodis 
tus j vieną bažnyčią

Visose Alinėse 
Mutual Triją 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

NATHAN
KANTER

a week 
gathercd 
“rendez-

>12.00
>45.00
>15.00

>1.00

STOGAI 
ROOFING

Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus LIGONINES 

HOSPITALS

Crane Coal Co
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

Redaktorius P. Bugailiš 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Down tho “Father of Wators

AMERICAN LITHUANIAN CITI 
ZENS CLUB OF 12th WARD vai

Mokytoju byla prieš 
mokyklų tarybą

111.; Sudžios rafit. F. Žu- 
8314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S.

6804 So. l’erry Avenue,

Vizitinės Kortelės 
-Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagos Draugijų, 
Kliubą Valdybos 

1935 metams

Viršilas finansų rašt, 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontroles rašt., 8415 So 
Wallace St; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

Valdžia skolina pinigus 
bet reikalauja kva

lifikacijų

THE BRIDGEPOBT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes >asan 
kyšima kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi visokį blikorystls
darbu.

tyli So. Halsted Street.
. Td. SOCtorv IMA

rašt. W. 
. Chicago, 

III.; Koilt. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avo., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. MartinkienS, 8441

Mokam dividendą 
kas 6 menesiai. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne-

projektui pinigų, tai te
privalo turėti 55 stokuo 
pinigų nuošimčius arba 
arba {tikinančius {rody- 

jogei gaus kredito

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

So. Morgan St.. Chicago, III 
pagelb, J. YuŠkienienė 
45th St., Chicago, III.; 
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago. _ 
K. KeturakicnS, 525 
Blvd . “_ *2____________  ,___
W. 45th St., Chicago, III.; Budžiu 
F. Aušra, 8489 So. Artesian Avė.. 
Chicago 
knuskas 
Chicago, 
Wemis, 
Chicago,

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm.. 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė.. M. Meravičienė fin. rašt 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb..' 1218 Independence 
B!.. Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka. 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj. 2417 West 
43 Street

Metodistų Amerikoj priskai- 
toma apie 8,000,000. Jie yia 
pasidalinę tarp trijų bažnyčių. 
Metodistų episkopalų šiaurėj, 
metodistų episkopalų pietinėse 
valstijose ir metodistų protes- 
tonų. Didesnysis metodistų ski
limas jvyko 1844 metais ver
gijos klausimu. Pirm 17 metų 
pradėta bandymai juos vėl su
vienyti. Ir tuo vienijimo tik
slu metodistų konferencija {vy
ksta šiandie Evanstone.

Thus the K R’s continue to cele- 
brate their TENTU ANNIVERSARY 
and say they are determined to 
continue until they shall have cele- 
brate their TENTH ANNIVERSARY 
year. When and what is next, I 
wonder? — K. R. Newsy.

trukumą visuomenes pinigų 
tais laikais, kai jis buvo Cook 
kauntės klerkas.

Kartais ima atgimti senieji Amerikos papročiai. Taip da
bar pradėjo atgimti pasivažinėjimai senoviniais laivais Missi- 
ssippi upe. Tiems pasivažinėjimams vartojami tokie pat seno
viniai laivai, kokie buvo naudojami Mark Twain laikais ir ku
riuos Šis garsus Amerikos humoristas taip gražiai savo laiku 
aprašė. Gal jo raštai ir prisidėjo prie' atgaivinimo išnykusių 
“ekskursijų” ta didžiąja Amerikos upe.

Arthur Zielinski, 12 m., 2832 
North Hamlin Avė., paskendo 
Wonder ežere arti McHenry, 
III., kur jis buvo atostogose. 
Jj sutraukė mėšlungis ir jis 
pasinėrė pirm, negu dabojusi 
jj nuo kranto sesuo paspėjo 
prisišaukti pagelbos.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7182 So. Racine Avė., TeL 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm.. 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt. 2627 Gladyž 
Avė.. TeL Van Buren 7361; P.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. "rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St„ Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kužnų mėne

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8183 S. Halsted 
St., 7 c 80 > iViah ’ vakare.

What about the K. R’s and their 
nierry frisking on a rccent week-end 
trip to the Illinois Dtmos and Wau- 
kegan and thereabouts?

One Saturday afternoon 
or so ago, tho lassies 
together at the appointed 
vous”umd thenco gaily proceeded to 
Waukegan, where the Malela abode 
proved a most hospitable stoppingt 
plnce.

From there, havhrrg donned their 
bathing suits (what there are of 
thein these days) or beach pajamas 
or slacks (or what do “gals” wear 
anyway) the laughing crew bravely 
bore its burden of kindling wood 
and matehes — hbw many boxes? 
—- and lemonade and rolls and 
weepies and ‘taters and those myste- 
rious būt irresistibly delicious 
“Cabobs”, to the Illinois Dunes a 
few mere iniles farther northward.

And let this be the end of my 
tale regarding what~ųll happened I 
prefer to retain the details,pnly in 
memory ;the glorious day and mel- 
low cvening were too rare and

Keturi Sweitzerio šal 
ninkai neteko džiabų

Draugijoms Konstitucijos
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo

Pulkininkas Horatio B. Ha- 
ckett, viešųjų darbų adminis
tratoriaus padėjėjas, vakar 
lankėsi Chicagoj. Jisai pareiš
kė, kad Chicaga gali gauti iš 
federalės valdžios $4,000,000,- 
000 fondų priklausančią jai 
kvotą, jeigu ji parodyš reika
lingas kvalifikacijas.

O kvalifikacijos yra tokios: 
federalė valdžia duos viešiein- 
siems darbams 45 nuošimčius 
reikalingų pinigų tam ar ki
tam projektui išpildyti, jeigu 
Chicagos tėtušiai parodys, kad 
jie turi cash arba gali gauti 
kreditą kitiems 55 nuošim- 
čiams reikiamų pinigų.

Kaip vieną vietos stambių
jų projektų viešiemsiems dar
bams, Chicagos tėtušiai yra 
nužiūrėję didžiulį tiltą jungian
tį South Shore paežerio kelią 
su North Shore paežerio ke
liu. Bet kad gauti iš federalės 
valdžios 45 nuošimčius reika
lingų 
tusiai 
jamų 
cash, 
mus, 
suma iš bankų rato, Sunday morning 

find smiling fa‘ces osleep 
n couches, etc., in tho 

And the one who

Neal Sharnak, 57 metų, 9337 
Eberhardt Avė., nusinuodijo 
gazu savo namo skiepe. Krim
tosi jau kdrj laiką dėliai to,

be laboriously ttritten

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm, 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner, 
pirm.-pag., 8118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1158; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8181 S. Emerald Avė., 
tfll.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, 111.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 48 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 89 St.; 
H. Gramontienė, kasierius. 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A, J. Mani- 
kas, daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tol. Lafayette 8051; A. Va
lavičių, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwel) 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4088 Archer Avė., tel. 

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 8181 
S. Emerald Avė.. A. Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani- 
kas, 2519 W. 48 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (8> sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mų vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockvvel ISt.

happy to 
about.

At any 
dawned to 
in beds, 
Malela home, 
claimed she was alvvays thb first 
to rise, somehow was the Idst to 
reach the tempting breakfast tablo 
prepared by Bernice’s ever-so- 
thoughtful mother.

Some more scurrying around and 
round and ar'ound. A new day, 
another beachį and just another 
“cabob”, please, For the recipe or 
what’s-in-it o£ a Cabob, you’ll have 
to consult thg K R’s or creep up 
on ’em at th^r next outing.

Yes,- Miss Afthe K;, let’s keep your 
“cabob” delicacy a K R. specialty.

And Miss Birute Ę* will know 
next time to look the sun sųuare in 
the face so that her pretty nose 
will be evenly sunburnt.

Miss Bernicė B. seems the only 
one to haye escaped serious burns, 
while Miss “Lu” S. was lucky (?) 
enough to acąuire countless freckles 
on her white shoulders, and her 
big sister is štili in a ųuandary as 
to whether a pair of slacks are to 
be pressed in the fashion of a 
ttian’s trousers or simply likę a 
dress.

Charming hostess Bernice Malela 
even y et steps on a grain of sand 
in her boudoirį now and then, and 
is remainded of that eventful week-

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PASELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 3341 Ever- 
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claiborn Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3827 LeMoyne St;; 
Antanas Butvitis, kasos globė
jas. 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, Aiarš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
Ąve; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

ketvergų, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi, 8 vai. vakare.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stenccl, 2539 West 
48rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, 111.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Limo 
St.. Chicago, III.; Fin. 
Zlabes, 740 E. 90th PI

Tūlas laikas atgal Chicagos 
mokyklų taryba nutarė palei
sti iš darbo ir padėti pensijai 
242 viešųjų mokyklų mokyto
jus ir mokyklų perdėtinius 
(principais), ktft’ių amžius per
ėjo 65 metus. Vieno tokių nu
matytų pensionierių vardu, bū
tent John E. Groves, tapo iš
kelta byla mokyklų tarybai.

Groves prašo teismą išduoti 
indžionkšeną, kad sulaikyti mo
kyklų tarybą nuo prievartom 
juos, senus mokytojus, rezig
nuoti. Byla bus nagrinėjama 
Šiandie apskričio teismo teigė
jo Philip J. Firmegan kamba
riuose.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
'ALFABETO TVARKO JH

Sis skyrius yra vedamas tflcslu pagelbsti musy skaitytojams su* 
sirasti, kur galima nusipirkti |vairi« paprast* ir nepapnut* 
daiktą, lutais* ir reikmen*. Jeigu iŠ telpanti* žia skelbiu* ae» 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia. jus gausite informadj*, jeiga tik 
j* bus galima gauti. ______ ___

LEOKADIJA 
DOMINIKAITIENfi

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugpiučio 11 dienų, 8:55 valan
da vakare 1935 m., sulaukus 
pusės amžiaus, kilus iš Taura
gės apskr., Gaurės parap., Ba
landžio kaimo.

Paliko dideliame nuliūdima 
sūnų Jonų, 2 dukteris Marijo
nų ir Zofijų, 3 seseris Onų Pa- 
pievienė, Petronėlė Birgelaitė, 
Elzbieta Vaičiūnienė ir jų šei
mynos, žentų Petrų Kaskys, 1 
anūke, uošvienė Marijona Kas- 
kienė ir giminės,- o Lietuvoj 2 
seseris Agota ir Lidovikų ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2107 So. Halsted St.

Laidotuvės iyyks seredoje, 
rugpiučio 14 dienų, 8:30 vai. 
ryto iš namu i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leokadijos Domini- 
kaitienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie- 

■i čiami t dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti * jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, Dukterys. Seserys, 
žentas, Anūkė, Uošvienė 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus Undertaking Co., 
Tel. Canal 3161.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840 

)ar gražiau, moderniš- 
kiau {rengta.

Eina gandai, kad Illinois de
mokratų vadai diskusitoja sa
vo rateliuose gubernatoriaus 
Homer politinę ateitį. Dalykas 
toks, kad p. Horneriu, kaip gu
bernatorių, yra nepatenkinti k a: 
kurie stambus Illinois demo
kratų šulai. Jie taipgi rodo pri6 
šlngiimo tam, kad jis butų no
minuotas kaip kandidatus į 
gubernatorius antram termi
nui. Kitą betgi medalio pusę 
vertus, pripažįstama, kad jisi 
užsitarnauja tam tikros pagar
bos partijoj, ypač savo pažy
mėtinu darbu kaip palikimų, 
teisėjo. Taigi atmesti jį be jo
kios atodairos atrodo negerai.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konveitus
Plakatus

ifEDERAlSAVINGS
■|AND<LOAhO ASSOClATfON 

OF CHICAGO"
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Demokratai nežiną ką 
daryti su gubernatorių 

Homeriu

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams —
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose —___ _
Medikais egzami

nacija _______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Pocahontas mine run tonas $7.00

Mutual LiąuorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS D803

Veikdamas stdig Cook kaun
tės demokratų organizacijos 
nutarimu, kauntės iždininkas 
Joseph L. Gili, kaip praneša
ma, pašalinęs iŠ džiabo ketu- 
rius artimus politinius bendrus 
Roberto M. Sweitzeriio. Pats 
Sweitzer, kaip žinoma, neteko 
savo džiabo todėl, kad surasta kad povai neteko regėjimo

Kas, 
, 2547 W. 
Dury inar-

Ligonių ai)ek.
Oakvvood

Kasierius J. Yuškienas. 2547



NAUJIENOS, Chicago, III

Gandų fabrikantai

Cicerietis

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

RADI Oir po

praleidžia 114

chicagievisiems

RoselandUrnežis

Rbp. xxx

Užmirštas reikalas

kuomet

Mirė darbe lietuvis

nuo

PETERI PEN

18-tos Apielinkej ne 
naudelių netrūksta

Style Shop 
moteriškus 

Lewis Style 
tai atsiekti

THE 
CARPET

mas 
nėtu

prane- 
drabu- 
Shop, 

prane-

RUNNIMG 
AWAY 
WITH 
THftM, 

ANDTHCY 
DON'T 

KHOW 117

J. R. Palandech iš 
važiavo Europon

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
)ile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
es, registerius ir ice boksus. Cach ar

ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures, 
1900 S. State St. CALumet 5269.

Skridimų valandai
• prisiartinant

Lucky Strike 
šeštadie- 
”, o tu- 
,. “šešta-

MY 
OOACIOUff

UNIVEBSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distnnce 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

tilpo Lucky

Feliksas Vaitkus 
kaip ridikas.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRU IR MOTERŲ par
davinėti augštos rūšies cosmetics. 
Tiktai ambitingi lai atsišaukia. Taip
gi reikia merginu i ofisą dirbti dali 
laiko. 3162 S. Ashland Avė.

vedėjas, John K. 
laivu Rex iš New

ir po 
Liau-

Bet kny-
renkamos projekluo-

ir tame name pro

IM TUi

tikra pagarba,
l)r. A. L. GraiČunas, 

3310 S. Halsted St.
Chicago, III

“švento Antano Pranešėjas” 
ofič’ialis musų šventojo spau
dos organas, rugpiučio 4 d 
laidoje tarp kitko štai ką sa-

Intužusi vėjai, ?
Jums laiks pasilsėt 
Ir leisti karžygiui 
Kelionę pradėti 
Drąsus jaunikaitis 
To oro gaiyalo nebos, 
Gerai apginkluotas 
Su juo j narsią kovą stos 

Frank Kromuskis.

Taipgi yra renkamos aukos 
tam pačiam tikslui. Prašome 
neatsisakyti ir paaukauti nors 
po keletą centų, kąi pas jus 
ateis rinkėjas. O kurie galite, 
tai esate prašomi priduoti savo 
aukas rinkėjams į namus, bū
tent - 
101 st 
107 st. 
place.

pirmininką 
Dr-jos Kupiš- 

bet viešai dar 
knygynas neigi 
Nes skyrius turi 

svarbiausi uždavinį: 
migti pradėtą darbą 

aptverti tvora ir pa
gražinti Laisvus Kapus 
to tik pradėti rūpintis 
(lies Namų" statyh 
gos jau 
Janiam knygynui

“Ačiū musų biznieriams, ku
rie Alų ir Dzektine ir valgius 
aukavo”...

O toliau, tur būt pats šven
tas Antanas, ve kokius linkė
jimus aukautojams siunčia:

“Tegul Visagalis Dievas pei 
mano'maldas atmoka jums vi
siems šimteriopai”...

Not so bad, šventas Anta
ne, not so bad! Jei teisingai 
suprantu paduotą aukščiau ci
tatą, tai j f reiškia daug-maž 
tą: tegul Dievas’ atmoka 100 
bačkų už vieną paaukautą šv. 
Antano piknikui j bačką ir te
gul Jis atmoka 100 degtinės 
kvortų už kiekvieną paaukau
tą kvortą. Abejonė tik kyla, 
ar Dievas paklausys šv. Am 
tano.

Atostogininko 
laiškas

Iš tokio išvažiavimo gal bu
tų dvejopa nauda. Viena, su- 
šelptumėm senelį kun. M. X, 
Mockų, o antra, linksmai pra- 
leistumėm laiką patys.

Tad, gerbiami laisvos min
ties lietuviai, malonėkite ateiti 
j susirinkimą trečiadienį, rugp. 
14 d., 7:30 vai. vakaro pas J. 
Bašinską adresu 209 East 107

Skriski laimingai, 
Lakūne narųusl 
Lai bus 'tavo vardas
Pasauly garsus!
Nutilkite audros, 
Griaustiniai, žaibai 
Nuslinkit į tolimą šiaurę

- S. Dambrow, 31 East 
.; J. Bašinskas, 209 East 
; A. Jocius, 135 East 
—Senas Antanas. Help Wanted—Female 

Darbininkių reikia

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ftaisai

UŽBAIGIMUI rokundos, turiu 
parduoti 2 flatu murini narna. 6-6 
kambarių, 2 karu garažas, 630 W. 48 
PI. Kaina $1975 caah. Harrel. 1212 
W. 63rd St. Phone Wentworth 1894.

“Naujienose
Strike cigaretų skelbimas rug
piučio 6 dieną. Vienoj vietoj 
ten buvo pasakyta taip: “Fred 
Astaire, R.K.O. žvaigžde, per
stata naujas dainas ir šokius 
iš “TOP HAT 
Pasisekimų Parade, 
niais, N.B.C. 8 v. vak 
re j o būti pasakyta., 
dieniais 7 valandą vakare.” 

šiuomi ta klaida yra atitai
soma ir ateity “Naujienų” 
skaitytojai malonės patėmyti 
tą permainą.

Šiandie 7tą, valandą vakaro 
Peoples Rakandų Krautuvių 
pastangomis bus transliuojama 
eilinis antradienio radio pro
gramas, kurie pastoviai jau 

leidžiami net 6lą metą* 
Šie programai pasižymi savo 
gražiu ir įdomiu4 turiniu, ku
rių išpildyme visuomet daly
vauja rinktinos lietuvių • meno 
jėgos. Taip ir šios dienos pro
gramas bus labai įdomus pasi
klausyti. Todėl nepamirškite 
pasiklausyti.

Savo rašto pabaigoj šv. An 
tanas graudena:

“Šiame antradieni j e Kris
taus Atsimainimo švente. Da
rykime atsimainymą savo gy
venimo darbuotėje. Leiskime 
musų Išganytojui mumyse gy
venti”.

Įdomu bu4tų žinoti, ar atsi
mainymui “alus ir dzektine” 
gelbsti kiek nors, ar visai ne
gelbsti.

Praleis keletą savaičių Itali
joj ir Jugoslavijoj. Ten nu
važiavęs p-nąs Palandech tar
sis su biznieriais apie importą 
ir eksportą.

Tarpe pasažierių ant laivo 
Rex važiuoja žinomas išradė
jas Nikola Tešla.

J. R. Palandech ketina grįž
ti tuo pačiu laivu rugsėjo mė
nesį.

Vietas plačiai žinomas politi
kos darbuotojas ir wardos ko- 
mitimenas, Sheldon W. Govier, 
rengia pikniką sekmadienį, 
rugp. 18 d., Calumet Parke, 
Blue Island, III. Tai buš demo
kratų 9 wardos piknikas, žino
ma, bus muzika, šokiai, laimė
jimai ir t. p. Visi kviečiami at
silankyti. —Senas Antanas.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kręipiasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Senator Jame* Pope
iš Idaho, narys senato užsienio 
reikalų komiteto, kuris neužil
go kaipo Amerikos neoficialia 
pasiuntinys ir Žvalgas Europo
je laike Italijos-Ethiopia kri
zių, išplaukia pasitarti su pre- 
mierais Lavai ir Mussolini ir 
su kitais Europos politikais.

$1 įmokėt
Isisėskit dykai i 

Western ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresa. gausit veltui 
knygele, 
šiandien.

FRED J. WALSH CO
134 N. LaSalle St.

Central 4337

nuo Custerio, yra 
Tai Čia Ludingtone 
laiko

RENDON krautuvė labai pigiai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Krautu
vė randasi biznio vietoj 1411 So. 49 
Ct., Cicero.

, REIKIA patyrusiu moterų skirs- 
ymui skuduru. Morgan Rag & 
?aper Co., 2039 S. Morgan St.

Gavome toliau, 
tingų prietikių 
lionės galą.

Ūkiuose šioj 
tyti, puikiai i 
Kviečiai 
lietaus, 
laukuose 
Toliau į 
mažiau,

Ludingtone, Mich., 
nusipirkti tūbą tajerui 
brangiau reikia mokėti 
Chicagoj. Mes sakome, kad Chi- 
cagoj viskas yra brangu. Bet 
kai čia, Custery mėgeni ką 
pirkti, tai pamatai, kad Chi
cagoj galima pigiau pragyven
ti, negu Custery.

Ludingtone, kurs randasi už 
17 mylių 
maudynės. 
daugiau4sia 
me.

Siunčiu 
čiams labas dienas.

— K. G

Žinomas Chicagoj skelbimų 
agentūros 
Palandech
Yorko išplaukė Italijon. Jii 
atstovaus svctimkalbių spau

Tegul Visagalis bievas per ma 
no maldas atmoka jums vi 
siems šimteriopai.

Nedėldienį, rugp. 11 d., p. 
Ivanauskas, savininkas bučer- 
nės adresu 726 West 18 St., 
išvažiavo su visa šeimyna i 
pikniką. Sugrįžęs namo jis pa
tyrė, kad čia butų nekviestų 
“svečių”. Viskas buvo išversta 
stuboj ir bučemėj. Paimta ra
šomoji mašinėlė, užtikti pini
gai ir kai kurie kiti daiktai. 
Viso nuostolių padaryta apie 
porą šimtų dolerių.

Trečiadienį, rugp. 7 d., Pet
ras Lapenis, savininkas barber-

ONTH* 
MAOIC 

CAftPET.

Gerb. K. šaltis maloniai tei
kėsi atkreipti mano dėmesį, 
kad priduočiau aiškų adresą. 
Kadangi vienintelė organiza
cija, būtent, Luisu. Etinės- 
Kultūros Draugija, Kupiškio 
skyrius, yra nutarus ir pasi
rengus statyti Kupiškyje "Liau
dies Namų 
jektuojama turėti knygynas ir 
skaitykla. Knygynėlis ir skai
tykla laikiniai randasi pas p. 
Petrą .Vaitiekūną 
Laisv. Et. Kult 
kio skyriaus 
neatidaryt 
skaitykla, 
pirmą ir

Todėl jei kas aukauja kny
gas “Liaudies Namo” knygy
nui, meldžiu siųskit sekančiu 
adresu:

Petras Vaitiekūnas,
Maironio g-vė 16,

K u pis kis, Lit įmania.
Bet jei jau knygas kas pa

siuntė Kupiškiu iš Amerikos, 
tai*malonėkit pranešti apie tai 
Laįsv. Et. Kult. Dr-jos Kupiš
kio skyriaus pirmininkui, p. 
Petrui Vaitiekūnui.

REIKIA merginos namų darbui. 
Maža šeimyna, nereikia skalbti arba 
virti. Atsišaukite po 6 vai. vakare. 
Glickman, 1422 S. Trumbull, Tel. 
Cravvford 0572.

Moterims ir merginoms, ku
rios rengiasi įjirkti furkautą, 
štai svarbus pranešimas:

Lewis Style Shop, 4716 So. 
Ashland Avė., nori patirti, ar 
jus klausotės “Naujienų” ra
dio programų. Ar jus klauso
tės Lewis 
Šimų apie 
žius ? Tad 
norėdama 
še, kad jie ateinantį ketvergą, 
rugpiučio 15 dieną, parduos 
moteriškus fuTkautus vertės 
$59.50 po $29.50 tik toms mo
terims ir merginoms, kuriuos 
atėjusios į jų krautuvę pasa
kys, kad šį “bargeną” girdė
jo per “Naujienų” radio pro
gramą. ’ ’

Kiekviena moiiris ir mergi
na vietoj $29.50 turės mokėti 
už furkautą po^$59.50 jei ne
pasakys, kas aukščiau minėta, 

nepaprastas išpardavi- 
tęsis tik vieną dieną mi- 
laiku. ; —■ M.

kai jis pasensta arba 
sveikatas, tai beveik 
piršta jį, apleidžia.

Taip ir šis žmogus, 
buvo jaunas, jis skleidė Ame
rikos lietuvių tarpe apšvietą, 
ir tūkstančiams, kurie buvo iš
auklėti tamsybės prietaruose, 
atidarė akis. Jie pamatė švie
są ir tiesą, ir šiandie jie daug 
aukščiau stovi, daug kultūrin
gesni yra, ne kad buvo praei
ty. Tik gaila, kad dažnai už
mirštama mokytojas.

Čia turiu omenėj kun. M. X. 
Mockų, kurs gyvena adresu 
3509 So. Union avė., senatvėj 
kuone visų užmirštas.

Būrelis Roselando laisvama
nių, matydamas reikalą sušelp
ti senelį kunigą M. X. Mockų, 
nutarė sušaukti didesnį būrelį 
laisvos minties draugų, kad pa
sitarus kaip geriau surengti ko
kį išvažiavimą ir tuo budu su
kėlus kiek paramos kun. Moc-

' PARDAVIMUI bizniavas namas, 
karštu garu apšildomas. 4 ir 6 
kambariai — garadžius 2 karam — 
Mortgičiaus nėra arba mainysiu ant 
bungalow arba 2 flatų — Namas 
randasi South Sidėj ant Halsted St 

Atsišaukite
LAWRENCE

6141 S. Princeton Avė. 
Tarp 11:00 ir 2:00 po piet 

Agentai nereikalingi

Jurgis Buchelis, 37 metų, 
gyvenęs adresu 2543 West 45 
st., pirmadienį, rugpiučio 12 
d., išėjo darban į Santa Fe 
gelžkelio mašinšapę, kur jis 
dirbo kaip mašinistas per 15 
metų.

Padirbęs porą valandų Bu- 
chelis staiga pasijuto blogai. 
Kompanijos daktaras pašaukė 
telefonu John F. Eudeikio 
ambulansą, kad nuvežti susir
gusį į ligoninę. Tačiau kol 
ambulansas atsiskubino, 
chelis mirė. Jis suklupo 
širdies ligos.

Kūnas pašarvotas John F 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So 
Hermitage avė.

ries adresu 724 W. 18 St., vi
durdienį išėjo nusipirkti ciga
retų. Paliko barbernės duris 
atdaras. Kai sugrįžo, tai jau 
neberado plaukams kirpti kele
to žirklių ir akinių. Pasirodo 
kad dabar vagiliai saugo kiek
vieno žinksnį, kaip aniuolas 
sargas žmogaus dūšią. Teisy
bę sakant, ir mums reikėtų bū
ti atsargesniais.

— Nukentėjęs.

Melagiams ir liežuvių nešio
tojams dabar rugiapiutė. Ka
dangi dėl blogų orų daug il
giau, negu buvo manyta, užsi
tęsė leit.F.Vaitkaus paskutiniai 
pasiruošimai New Yorke ir 
dabar audros virš okeano 
trukdo lakūno išskridimą, tai 
visokį pletkų mylėtojai prasi
mano nebučiausius dalykus, 
“aiškindami”, kodėl Vaitkus 
dar vis neskrenda.

Neseniai, pav. buvo paleis
tas gandas per visas tavernas, 
kad Vaitkus sakęs savo gimi
nėms, jogei jisai visai neketi
nąs skristi — tik, ot, taip sau 

' “monkiuojasi”. Kam jisai “sa
kė” ir kas tą jo “sakymą” 
girdėjo, jus nesuseksite. “Sa
ke” — ir tiek! Jei nori — 
tikėk, jei nenori — ne.

Bet kad tikėtum, jogei la
kūnas tikrai taip “sakė”, pri
dedama dar tokia istorija.* 
Vaitkus sergąs. Jo “appen- 
dix” esąs blogam stovyje. Tai 
ve kokią gudrybę jisai varto
ja: jisai tyčia atidėloja skri
dimą prisidengdamas tuo, kad 
oras esąs negeras; bet kai va
sara bus netoli pabaigos tai 
jisai “pasiduos ant operaci
jos” — na, ir, žinoma, turės 
ilgokai pagulėti ligoninėje. 
Paskui dar turės taisyti savo 
sveikatą, iki pilnai atsigaus. O 
tuomet jau bus ruduo 
skridimo.

šitas gandas, neva pasemtas 
“iš tikrų šaltinių”, apėjo tur
būt nemažą skaičių žmonių. 
O tuo tarpu jame nėra nė kris
lelio tiesos, 
yra sveikas 
Apendiksas jam buvo išimtas 
jau penkeri metai atgal, todėl 
aišku, kad antru kartu eiti 
“ant operacijos” jisai negali.

Bet tai tik vienas pletkų 
fabrikavimo pavyzdys. Toki 
pat arba dar kvailesni gandai 
yra gaminami ir skleidžiami 
publikoje kasdien. Ypatingai 
veiklus yra komunistų “fab
rikas”. Jisai dabar dirba 
“over time”.

Bet protingi žmonės turėtų 
nepaisyti, ką pletkininkai pra
simano. F. Vaitkus skris — 
dėl to negali būti jokios abe
jonės. Jisai labiau nekantrau
ja, kad jį sulaiko blogi orai, 
negu visa publika, laukianti 
skridimo. Kai tik jisai gaus 
progą, jisai išlėks. Visuome
nė nori, ne kad jisai užsimuš
tų, bet kad jisai laimingai pa
siektų Kauną.

Skridimo Rėmėjas.

Stambus vietos JJBilHkierius 
rengia pikniką

apielinkej, mn- 
užderėjo javai, 

dar nekulti. Perdaug 
Net pajuodę kviečiai 
belaukdami kuliavos. 
žiemius lietaus butą 

ir javai prastesni.
norėjau 
. Daią> 

negu

Atostogaujam Cu'ster, Mich., 
miestely, Route 1. Kelionė bu
vo pradžioj ne visai laiminga. 
Vos pravažiavome Indiana Har- 
bor, kai ratas nusmuko ir nu
riedėjo į krumus. Gerai, kad 
turėjom elektrikinę lempelę 
(flash light), nes kitaip butų 
tekę laukti kol išauš. Susiradę 
ratą ir užsidėję naują tairą va- 
______ ___ i, ir jau be ypa- 

pasiekėm ke-

Ar jau esi nariu Chlcagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
GRAND OPENING TAVERN 

Subatoj August 17. Persikėlė nuo 
3445 W. 16 St. i naują vietą 3231 
West North Avė. Bus gera muzika 
ir užkandžiai.

Bridgeport Draugystės Palaimin
tos Lietuvos susirinkimas ivyks rug
piučio 14 d. 8 vai. vak. Chicagos Lie
tuviu Auditorijoje. Malonėkite i 
laiką pribūti ir užsimokėti mėnesi
nius mokesčius, kurie esate pasilikę.

— Valdyba.

Kada žmogus yra jaunas, 
pilnas energijos, tai jis visiems 
reikalingas. Visi jį gerbia. Bet 

netenka 
visi už-

Šią žinią turi skaity 
ii tik moterys ir 

merginos

MAROUITTE PK kambarys ren 
don, yra šiltas vanduo. Pavieniui ar 
ba porai. 7015 S. Washtenaw Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų busą prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa
mažu tčs farmos. 

išsiauginsi t 
. ____ _ gyvent.
Ateikit pažiūrėt farmukės

Business Service 
______ Biznio Patarnavę ______ _ 

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

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

For Rent
REIKALINGAS flatas rendai, 

gali būti 4-5 ar 6 kambarių su ši
luma. bile kur South West miesto 
pusėje. Praneškite laišku, kiek 
rendos ir visas smulkmenas.

1739 S. Halsted St. 
Box 308

Business Chances
_______ Padavimui Biriai_______

DELICATESSEN PARDAVIMUI. 
Kampinė krautuvė, vėliausi fikčeriai, 
soda fountain, cigaretai, saldainiai 
Pigiai parduosiu. 3000 W. 59 St.

JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Moigičio, i 
apdraudos nuo ugnies^ vėjo, etc., atsišauk

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMOB-VES
S -:s

y , j *,• • ■ ■. z -x.




