
|fhe FirsL and Greateat Lithuanian Daily in America The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 199Chicago, III., Penktadienis, Rugpiučio-Augusi 23 d., 1935Kaina 8c

W«e Kirk o' the H«athor

Tok Į nutolimų pndurfi kongresas

rugp

buvo

Viršuj

KAUNAS

Kauno burmist-

SAN FRANCISCO PALAIKO NRA
CHICAGOČhinatown aid* in Frisco.

Jau kiek

Tęsia streiką

Wi!liam W. Howe«

New Yorko, Bostono
matyti tik per stiprų teleskopų.

Anglijos kabinetas 
susitarė dėl politi
kos linkui Italijos

Vokietijos a g e n t ai 
kiršina klaipėdiečius

Goveda nuskuto galvų Nitz- 
bergui ir Jack Green, juos iš-

Kongresas priėmė 
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Tačiau Meyerui matyti nesi
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mus” Ženevoje ir vokiečiai nu-
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vavo Will Rogers 

laidotuvėse

Nesiseka provokato
riui kiršinti užsieni 

prieš Lietuvą

Chieagai ir apylinkei federa* 
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Pašelpų darbų strei 
kieriai sugryžo 

į darbą

LONDONAS, rugp. 22. — 
Šiandie Anglijos kabinetas at- 
aikė nepaprastų susirinkimų ir 
sutarė kų Anglija turi daryti 
dėl Italijos kivirčių su Abisi-

Gaisras trukdo gel 
bėjimą Berlyno 

tunely

Sweitze- 
dabar. 
visi po- 
tyli, nes

Reikės mokėti iri 
viešėjimąsi Kaune

Pašalintas iš darbo klerkas sako, kad tiek 
pinigų buvo'suvogta per 16 metų. Kny
gos per visą tą laiką nebuvo peržiūrėtos

Bet apie tų susitarimų nieko 
neskelbiama

Vokiečiai smaugia 
lietuvius

LOS ANGELES
22.-—šiandie labai didelėmis ce
remonijomis tapo palaidotas 
žuvęs lėktuvo avarijoje didysis 
komikas ir jumoristas Will Ro
gers. Visa mūviu kolonija ir 
daug vyriausybės narių daly
vavo tose iškilmėse.

Apskaitoma, kad apie 100,000 
žmonių perėjo pro jo karstų 
ir atidavė jam paskutinę pa
garbų. Minia buvo labai tvar
ki ir nebuvo to triukšmo, kokis 
būdavo laidojant kitas mūviu 
žvaigždes.

Tuo pačiu laiku Oklahomn 
City buvo laidotuvės kartu žu
vusio lakūno Wiley Post.

DOVER, Anglijoj, r. 22. — 
Haydn Taylor, dentistas iš 
Sleethorpes perplaukė Anglijos 
kanalą iš Gris* Nez į Dover į

CHARLESTON, III., r. 22.— 
Apie 100 šluotų kornų laukų 
darbininkų, kurie sustreikavo, 
reikalaudami didesnių algų ir 
kuriuos jau sykį ginkluoti fer
meriai buvo išvaikę, šiandie 
susirinko Charlestone ir nutarė 
streikų tęsti toliau.

Fermeriai irgi stipriau orga
nizuojasi prieš streikierius, bet 
turi tik mažų saujelę streiklau
žių, toli neuŽtektinų laukų nu- 
dirbimui.

apibėrė plunksnomis, 
tris sumušė.

BERLYNAS, rugp. 22. — 
Kilęs gaisras įgriuvusiame po
žeminio kelio tunely sutrukdė 
gelbėjimų tunely uždarytų dar
bininkų. Pasak propagandos 
ministerijos^ .tunely yra ..užda% 
ryta 20 darbininkų, tečiaus* laik
raščiai sako, kad uždarytųjų 
skaičius siekia 34. Ikišiol juos 
pasiekti nepasisekė.

Iš Kauntės Iždo Pavogta 
$16,000,000?

VIŠTYTIS.—Netoli Vištyčio 
Otto Galinaitis, įpykęs ant sa
vo piemenuko .Jurgio Snaluičio, 
j| pasmaugė.

visų tų laikų, t. y. per 16 me
tų, nebuvo jokio peržiūrėjimo 
kauntės iždininko knygų. Todėl 
esu taip drųsini ir buvo vagia
ma žinant ,kad niekas knygų 
nežiūrės. Bet jei knygos bu
tų peržiūrėtos, ypač tikrosios 
knygos, Ui vagystę gal ir ne
sunku butų susekti.

Tokia padėtis tęsėsi ne prie 
vieno kurio kauntės iždininko, 
bet prie lygiai kelių,—per visus 
pastaruosius 16 metų. Tokia 
tvarka pasiliko ir kauntės iž
dininko vietų užėmus 
riui. Tokia ji yra ir 

Apie vagystes žino 
litikieriai, bet visi jie 
visi iŠ to pelnosi. Kai norėta 
nusikratyti 8weitzerio, Ui bu
vo peržiūrėtos tik kauntės kler
ko knygos, bet kauntės iždi
ninko knygų niekas nejudino.

Kartų buvo peržiūrėta tik 
viena Uksų warrantų knyga ir 
tuojaus liko susekta arti pusės 
miliono dol. trukumas. Bet 
buvo peržiūrėta tik viena kny
ga, o tokių knygų yra kelios. 
Be to nebuvo paliestos paties 
iždininko knygos. TeČiaus ir 
tas trukumas liko užtylėtas.

Knygvedžiai ir auditoriai gi 
turėjo daryti kas jiems įsako
ma, jei nenorėjo prarasti sa
vo darbų. Todėl ir tos vagys
tės neiškildavo aikštėn. Nebus 
iškeltos ir dabar. Apie Ui pasi
rūpins užinteresuoti politikie
riai.

Nors augščiausias teismas ir panaikino NRA, o pašto vir
šininko pagelbininkas Howes įsakė vietų pašto viršininkams 
sunaikinti visą jiems prisiųstų NRA medžiagų, tečiaus San 
Francisco biznieriai yra nusitarę laikytis NRA. Jie suorgani
zavo Fair Play Lygų, kuri stoja už laikymusi NRA kodekso 
dėl algų, darbo valandų ir teisingo biznio vedimo. Jau didesnė 
pusė biznierių prie jos prisidėjo. Remiasi ji vien publika, ra
ginant pirkti tik tose sankrovose, kurios turi Fair Play ženk
lą. Tas judėjimas pasirodė taip sėkmingas, kad panašios drau
gijos kuriasi kituose Califomijos miestuose ir gauta atsišau
kimų iš daugelio kitų didžiųjų miestų 
Pittsburgho, Seattle, Portland, Denver ir t. L

MM

* KAUNAS 
ras parengė prival. projektų 
atvažiavusių į Kauną registra
cijos rinkliavos reikalu. Pagal 
projektų iš atvykusių j Kauną 
svetimšalių kiekvieną kartų |- 
registruojant pasą bus imama 
po 4 lt., iš Lietuvos piliečių po 
2 lt. Nuolatiniai Kauno gy
ventojai išvykdami neilgiau 
kaip 3 mėn., nuo registracijos 
mokesčių atleidžiami, o bur
mistrui suteikiama teisė tam 
tikrais atvejais k. a. valstybės 
arba savivaldybės įstaigų, kul
tūrinių ir labdarių organizacijų 
narius, žurnalistus, sportininkus 
ir 1.1., be to, kongresų ir eks
kursijų dalyvius, o be to, be
turčius nuo rinkliavos atleisti. 
Projektas įnešamas miesto ta
rybom

Teko patirti, kad 
keletas Kauno stambių prekybi
ninkų yra nutarę atidaryti ter- 
momtėrų fabriką. Iki šiol ter
mometrai būdavo atvežami iš 
Vokietijos. 7

WAS1IINGTON, rugp. 22.— 
Senatas priėmė labai griežtą 
rezoliucijų išlaikymui Jungt. 
Valstijų neutraliteto Jot ištik
tų Italijos ir Abisinijos kuras.

Ta rezoliucija Įsako prezi
dentui uždraust! Amerikos pi
liečiams keliauti kariaujančių

laivais, suvaržyti amu* 
nicijos ir ginklų pardavinėjimų, 
paskirti tarybų kontroliuoti ir 
prižiūrėti ginklų pardavinėjimų 
ir daryti viskų kad neleisti Ša
lini Įsivelti | karų.

Dalis atstovų 
priešinga tokiai 
to rezoliucijai, 
balsavime visai 
keitė.

Puolikai buvo daugiausia 
maskuoti, ar išsitepę suodžiais 
savo veidus, kad sunkiau butų 
juos pažinti.

GAMINS LIETUVOJ TERMO 
METRUS

Goveda puolė ir iš 
smalavo du komu 
nistus Californijoj

BIRŽAI
niau Klaipėdoje veikia žuvų rū
kykla, bet ten rykytos žuvys 
ankščiau Biržų nepasiekdavo. 
Tačiau dabar, tą rūkyklą per
ėmus “žuvies” b-vei, rūkytų 
žuvų ir J Biržus atgabena. Jos 
yra mažai kų brangesnes už 
silkes, bet jau savo krašto ga
myba ir už jas sumokėtieji 
pinigai eina pajūrio ‘žvejams. 
Biržiečiai todėl ir noriai per- 
ža žuvis, nes žino, kad pinigai 
paliks* savo krašte. Silkės vis 
mažiau mėgėjų beranda ir jų, 
gal būt laukia liūdna ateitis.

SANTA ROSA, Cal., rugp. 
22.—Didelė koveda “vigilantų”, 
kurie atvyko kokiais 50 auto
mobilių, užpuolė komunisto So- 
lomon Nitzburg ūkį, kuriame 
buvo susirinkę ir keli kiti ko
munistai. du jų išsmalavo ir 

o kitus

SUDEGA SANDELIS SU 
PREKĖMIS

Padidėjo rūkytų žu 
vų gamyba

CHICAGO.—Yerkes observa- 
tori jos, Williams Bay, Bay, 
Wis., kuri priklauso Chicagos 
universitetui, direktorius prof. 
Otto Struve paskelbė, kad šio- 

nau-

paŠalino iš darbo 
kauntės iždininkas 
jam apie tai nė ne- 

Tik kontrolierius, 
telefonu

Nitzburg pasitiko 
šūviais iš šautuvo, 
kurie naktį suvažiavo iš visos 
apielinkes, laikinai išsislapstė ir 
atnaujino savo puolimą kai Nitz- 
berg pritruko šovinių. Jie tada 
įmetė į namą porų dujų bom
bų ir privertė namo gyvento
jus, tarp kurių buvo moterų ir 
vaikų, namus apleisti ir bėgti 
laukan. Bet vos spėjo išbėgti, 
kaip jie buvo pastverti gove-

CIHCAGO.—šiomis dienomis t Kad tos vagystės nebuvo su- 
be jokio įspėjimo pašalintas išsektos, tai tik dėlto, kad per 
vietos James A. Walsh, buvęs 
konfidencialia buvusio kauntės 
iždininko Robert M. Svveitzer 
sekretorius, paskiau ir toliau 
pasilikęs dirbti kauntės iždi
ninko raštinėje, pradėjo kelti 
aikštėn milžiniškas vagystes 
kauntės iždo raštinėje.

Pasak Walsh, kuris nėr ilgus 
metus tarnavo Sweitzeriul, ka
da tasis buvo kauntės klerku 
ir paskui patapo kauntės iždi
ninku, sakosi neblogai pažys
tus padėtj kauntės iždminko 
raštinėje, nors ir yra daug ge
riau už jį tų padėtj žinančių, 
kurio galėtų iškelti dar baises
nių dalykų.

Walshą 
naujasis 
Gili visai 
pranešęs, 
kuris išmoka algas 
jam pranešė, kad jo vardo ne- 
besiranda tarp raštinės darbi
ninkų.

VValsh sako, kad kauntės pi
nigų vogimas tęsėsi per 16 me
tų ir kad per tų laikų liko pa
vogta mažiausia $16,000,000.

Pinigai buvo vagiami be jo
kios atodairos. Kiekvienas išti
kimas politikierius ateidavo į 
kauntės iždininko raštinę ir pa- 
simidavo iš kauntės iždo tiek 
pinigų, kiek jam reikėdavo, pa
likdamas tik savo “paskolos 
notų”, kuri vėliau knygose vi
suomet buvo žymima kaip gry
ni pinigai.

KLAIPĖDA.— Rugsėjo 5 d. 
apie 11 valandų ryto kilo gais
ras Pagėgių (geležinkelio sto
tyje.

Sudegė sandelis su įvairiomis 
prekėmis.

buvo 
girežtal sena- 

bet galutinam 
mažai jų pa-

koplyčia Forest Lawn Memorial kapinėse, kur 
buvo pašarvotas Will Rogers kūnas ir kur Įvyko privatinės jo 
laidotuvių pamaldos. Apačioj — mūviu kolonijos komitetas — 
Norman Pabst, Mrs. Oscar Lawler, Stanley Anderson ir Mary 
Pickford, kuris rūpinosi Will Rogers laidotuvių iškilmėmis.

Po Klaipėdos kraštų važinėja 
hitlerininkų agentai, kurie lan-» 
ko vietos gyventojus, platina 
tarp jų nelegalių literatūrą, ku
ri spausdinama ir leidžiama 
Vokietijoje, specialiai nacional
socialistų propagandai Klaipė
dos krašte.

Gautomis iš Klaipėdos žinio
mis, ten pasisekė kelis agitato
rius sulaikyti platinant impor- 
tuotą iš Vokietijos litteratiU, mis dienomis tapo surasta 
ir vedant priešvalstybinę agi- ja kometa, kurią betgi galima 
taciją tarp gyventojų. matyti tik per stiprų teleskopą.

WASHINGTON, rugp. 22.— 
Šiandien senatas priėmė Guf
fey anglių stabilizacijos bilių, 
kuris įveda valdžios kontrolę 
minkštųjų anglių kasyklų ir 
leis jai ne tik kontroliuoti pa
čių anglių gamybą, bet taipjau 
nustatinėti angliakasių algas ir 
darbo.sąlygą ... .
'-'Atstovų butaš jau* pirmiau 
priėmė tų bilių.

Priėmus tą bilių, bus išveng
ta gręsusio visuotino anglia
kasių streiko.

Tas bilius paskutinis iš pre
zidento numatyto programo, 
kurį turėjo priimti Šis kon
greso posėdis.

Atstovų butas sutiko priim
ti kompromisą dėl panaikinimo 
holding kompanijų.

Kongresas skubiai baigia sa
vo darbą ir dar šią savaitę ga
lės išsiskirstyti atostogoms.

300 pašelpų dar
bų darbininkų, kurie dirbo prie 
Little Calumet upės projekto 
ir kurie buvo sustreikavę už
vakar, reikalaudami daug di
desnių algų, vieton dabar gau
namų $55 į mėnesį, vakar su- 
gryžo į darbų. • .

Streikieriai buvo atėję j dar
bų prie 137 ir Halsted gatvių, 
bet dirbti atsisakė. Tada to 
distrikto pašelpų darbų admi
nistratorius McCullen pasielgė 
taip, kaip elgėsi streiko kursty
tojai: pasilipo ant dėžės ir pra
dėjo streikieriams kalbėti.

Kada jis pabaigė kalbą ir no
rėjo kalbėti streiko kurstyto
jai, tai niekas jų nebenorėjo 
klausyti ir darbininkai tuojaus 
sugryžo į darbą.

Be to tarp streikierių buvo 
paskleisti valdžios lapeliai, ku
riuose nurodoma, kad jie gali 
ir nedirbti, bet tokiame atsiti
kime jie negali gauti ir bedar
bio pašelpos.

Strekieriai betgi šį tų laimė
jo—sutrumpinimų darbo valan
dų. Jie dabar dirbs 30 vai. sa
vaitėje ir vistiek gaus $55 į 
mėnesį.

NAUJIEM©^
The Lithuanian Daily News 

Entored ns Recond-class inatter Mareli 7, 1014 nt thc Post Offlco at Chtcngo, III., 
undor thu Aet of Mareli 3, 1870

smalavo ir apibėrė plunksnomis. 
Kitus gi įtartus komunistus 
sumušė ir įsakė jiems paleisti 
kauntę.

Palikę verkiančias moteris ir 
vaikus, puolikai užpultuosius 
susisodino į automobilius ir iš
vežė į Santa Rosa, kur priver
tė juos, išsmaluotus ir plunks
nuotus, eiti didžiąja gatve pie- 
ky automobilių parado. Be to 
visi jie buvo priversti pabučiuo
ti Amerikos vėliavą.

KAUNAS.— Vokiečių spau
dos žiniomis per nepaprasta 
Tautų Sąjungos tarybos posėdį 
Ženevoje, tenais vėl gastrolia
vo garsus buvęs Klaipėdos 
krašto seimelio vice-pirminin- 
kas Mejeris.

Jis savo laiku pabėgo iš Klai
pėdos į Vokietijų, nes buvo {- 
tartas šnipinėjime; tat pasislė
pė nuo teismo ir iš Vokietijos 
varo toliau savo judošišką dar-
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Tečiaus kas buvo susitartu, 
dar neskelbiama.

Tik spėjamu, kad dabar An
glija užtinsianti daug griežtes- 
lę pozicijų, jei ji nori iftlaiky- 
;i savo autoritetų Europoje.

Tūlų net spėjama, kad Ang- 
ija sutarė panaudoti prieš Ita

liją griežtas priemones, nežiū
rint to, kad tai privestų prie 
naujo karo. Dar niekas taip 
atvirai ikišiol nebuvo pasiprie
šinęs Anglijos nuomonei ir 
Anglija tą negali praleisti. Be 
to Italijai užkariavus Abisini
ją, pavojuje atsidurtų ir Egyp- 
tas, nes užkariavimas tik pavil- 
gintų Italijoj apetitų.
(Pranašavimų apie griežtą An
glijos poziciją buvo ir pirmiau, 
bot ikišiol Anglija niekur pra
našauto griežtumo neparodė, 
bet tik visur rodė didelį nuo
laidumą. Anglijai rupi tik iš
vengti karo. Abisinijos gi li
kimas mažai jai rupi).

Abisinija skelbs mobili* 
zacijų

. , G>uotinwMš Addis Ababa ži
niomis, Abisinijos kabinetas 
bendrame susirinkime su gen
čių vadais ir kitais karaliaus 
patarėjais, nutarė paskelbti vi
suotinų mobilizaciją.
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LAKŪNU NELAIMES pionierių* kurio bando užka
riauti tolimus oro erdves.

—S. Bakanas.

lomobllių laisnių Iš visų Su
vienytų Valstijų ir Kanados

Post 
Mae,

Pirm dviejų metų ir 
no mėnesio, kada VViley 
su garsiaja savo VVinnie 
gerai prirengta ir visu kuo ap
rūpinta, pasikėlęs į padanges 
leidos j kelionę aplink pasaulį, 

/ tų pačių dienų, tik kiek vėliau, 
lietuviai lakūnai, Darius ir Gi
rėnas su Lituanica Pirmąją, 
menkai aprūpinta ir net netu
rėdami valdiško leidimo skris
ti, taip pat kėlėsi į padanges 
per Atlantiko vandenynų pavo- 
j ingo n kelionėn į Lietuvą, į tą 
pusę, kur Wiley Post skrido.

VViley Post laimingai apskri
do pasaulį, su garbe ir trium
fu grįžo į savo gimtąją šalį.

Lietuviai lakūnai, Darius ir 
Girėnas, nugalėjo Atlantiko 
vandenynų, liet žuvo Vokietijoj, 
Soldino miške, prie pat lao 
tuvos slenksčio. VViley Post 
Ne\v Yorko buvo sutiktas su 
didžiausiomis iškilmėmis, džiatb 
gsmu ir linksmybėmis. Buvo 
visų sveikinamas kai)x> padu iv* 
gės didvyris. Garsioji VVinnie 
Mae buvn vežiojama Broadway 
ir kitomis žymiausiomis New 
Yorko gatvėmis kaipo nepa
prasta brangenybė.

Lietuvių lakūnų, Dariaus ii 
Girėno, lavonai buvo sudėti į 
grabus, vokiečių lėktuvu pab* 
vežti į Kauną ir ten sutiktai su 
didžiausiu nuliudimu ir gailes
čiu Lietuvos žmonių. Traging- 
ga lietuvių lakūnų mirtis 
vienam iš musų išspaudė 
lesčio ašaras.

Ypatingai būdavo liūdna
rėti į paveikslus, kurie tilpda
vo 2 metai atgal amerikonų 
laikraščiuose, ki.T vaizduota, 
kaip laimingai VViley Post ap
skrido pasaulį, kaip New Yor- 
ke jo VVinnie Mae vežiojama 
Broadway ir kartu vaizduota 
lėktuvo griuvėsiai ir miškas, 
kur lietuviai lakūnai žuvo. Net 
buvo daromi palyginimai, ko
kias sutiktuves turėjo Postas 
ir Darius su Girėnu. Ir rasda
vos net tokių “amerikonų“, kib 
rie nesisarmatydavo net pa
juokti lietuvius lakūnus, kad 
jų “stunt“ užsibaigė Vokietijos 
miškuose, nors išmintingi ame
rikonai atjautė lietuvių širdies 
skausmų ir įvertino žuvusių la
kūnų drąsą ir pasiryžimą. Po 
poros metą ištiko toks pat ii? 
k imas ir VViley Post’ą koks iš
tiko Darių su Girėnu. Pbst žu
vo kartu su* VVill Rogers’u Alas- 
dos dykumose. Abudu yra žy
nius ir visam pasauliui žinomi 
žmonės. Vienas kaipo garsus 
lakūnas, antras kaipo humoris
tas.

Tačiau ir šios brangios gy
vastys,
rėnu, žuvo 
rijoj.

Traginga 
mirtis yra 
kartojimas
puola su Amerikos lietifvių pa
stangomis. Du metai atgal apie 
tą patį laiką Darius ir Girėnas 
kartu su Postu ruošeŠI pavo
jingai, kelionei. Postas atsiekė 
tikslą, Darius ir Girėnas žuvo, 
šiais metais Postas ruošėsi su 
daug bandymų, bet galutinai 
buvo pasirinkęs skristi apie 
pasaulį iš antros pusės, trum
pasis sustojimas ir tuo pačiu 
laiku lakūnas Vaitkus jau yra 
prisirengęs skristi į Lietuvę, 
kad baigus Dariaus-Girėno ne
baigtą kelionę. Ir jei Vaitkui 
pavyks, tai Lietuvos ir Ameri
kos lietuviai džiaugsis ir svei
kiną Vaitkų su laimėjimu, kuo
met amerikonai liūdės dėl Pos
to ir Rogers‘o mirties.

Pasirodo, kad skraidymas or
laiviais per vandenynus ir šiau- 
rėš dykumas yis da reikalau
ja daug aukų iš tų aviacijos

Truputis įspūdžių iš 
Kanados

Rugpiučio 1G d., gavus pra- 
gų pattUiuoMioli nuo kasdieni
nio dnrbo porai dienų, nusi- 
tarėm aplankyti garsiuosius 
Niagara FulLs krioklius, tuo 
pat kartu pavažiuoti ir J Ka
nadą. Kelione nėra labai lo- 
Itnrn, tik virš poros Šimtų my
lių j vienų pusę.

Suplanavom kelionę taip, 
kad ir per trumpų laikų ga
lėtumėm daug ką pamatyti, 
pasirinkdami kelius važiuoti 
per mi&kus ir AHeghcny did
žiuosius kalnus* o gryšti pa
ežerių iki Erie, Pa., nuo čia 
tiesiai atgal į musų senąjį 
Pittsburghų. Išvažiavom penk
tadienio vakare apie 5 valan
dų ir iki sutemus pasiekėm 
Kone, Pa., virš šimto mylių 
nuo Pittsburgho. Tai yra ma
žas miestelis turįs apie 7,000 
gyventojų Allegheny kalnuose

ne 
gair

žilu

kaip ir Darius su Gi 
dėl progreso avia

Post ir Rogers’o 
lyg istorijos pasi- 
aviacijoj, kuris su-

Pcrnakvooję Kūne, Pa., ant 
rytojaus apie 11 vai. prieš
piet pasiekėm garsuos:us Nia
gara Falls. Pirmiausia apsi
stojo Amerikos'pusėj prie pat 
krioklių, pavaikščiojom pa
kraščiais up-ės po parkus, žiu* 
rėdomi kaip tns vanduo krin
ta milionnis galionų kas mi
nutė nuo 200 pėdų ir dides
nio augštunio per akmenis šit 
didžiausiu triukšmu, Jei to 
vandens spėka butų panaudo
ta dirbimui elektros jėgos, tai 
ne mano galvai apskaitliuo- 
ti, kiek elektros i Jėgos butų. 
Pakraščiais Niagarti upės ma-į 
losi pastatyta keletas hydro- 
elektros stočių, kurios pakin
ko dalelę krioklio vandens 
spėkos gaminimui elektros en
ergijos.

Turbūt niekur kitur pasau
ly nesiranda tokios vandens 
jėgos, kaip kad čia, ir kad jė
ga taip lengvai butų pakin
koma gaminimui elektros jė
gos. Teko sužinoti, kad Kana
dos pusėje yra gana didelė 
hydro-elektros stotis, operuo
jama valdžios ir gaminti 500,* 
000 arklių jėgos energijos.

Vaiiuojam į Kanadą
Nusitariam važiuoti į Kana

dą. Kiek paviešėjus ten, Ka
nados puse važiuoti iki Fort 
Eric, pervažiuoti Taikos 
(Peace) tiltą, grįžti į Buffalo 
ir atgal į namus paežeriais.

{ Kanadą važiuojant kelio
nė nesusidaro jokių kliūčių. 
Pakanka parodyt pilietiškas 
popieras tiems, katrie nėra čia- 
ginriai, o čiagimiams pakan
ka tik pasakyti kur yra gi
mę. Trumpai sakant, viso ce
remonijos yra atliekamos į 
keletą minutę.

Atvažiavę į Kanadą, pir
miausia važiuojam pažiūrėti 
Whirlpool — 
k unk ui uodą inas 
vanduo
kalną ir vėl grįžta atgal, pa
sisukdamas į kitą pusę, kitu 
keliu skubinasi į didžiulį Om- 
tario ežerą. O tame sukury 
yra prinešta visokių lentgalių, 
pagalių ir kitokių daiktų, ku
rie tik vietoj sukasi ir suka
si, iki juos vanduo sugriebęs 
neša savais keliais.

Mes važiuojam gražiu vieš
keliu iki Ontario ežero mau
dytis. Mat, buvo pakankamai 
karšta diena ir norėjosi kiek 
atvėsti ežero vandeny. Išsi
maudę grįžtame atgal kitais 
vieškeliais į Niagara Falls, 
kad susirasti nakvynę ir nak
ties metu pažiūrėti krioklių. 
Pasirodo, kad svieto yra pri
važiavus daugybė. Matėsi au-

Nakties metu tai U kinti gru
žus reginis. Krioklių krintan
tis vanduo yru nušviečiamas 
įvairiomis projektorių švieso
mis. Tai yra nepaprastus re
ginis, ir minios žmonių negu
li atsistebėti tomis gamtos Įdo
mybėmis.

Pernakvoję ir gerai pasilsė
ję Niagara Falls, leidomės 
Kanados pusėn linkui Buffulo 
ir dar buvom užsukę Gryslul 
Bencb, kur irgi ir praleidom 
koletą valandų.

Nors ir nedaug važinėjom 
po Kanadą, bet teko pastebė
ti daug skirtingų ir nepapras
tų dalykų,. Pirmiausia meta
si į akį visokį karališki, roju- 
liški vardai ir pavadinimai. 
Pasirodo, kad kanadiečiai ger
bia Anglijos karaliaus karū
nų ir visus karališkus titulus. 
Kitas dalykas tai tas, kad ten 
visokį patarnau toj ai, net ir 
valgyklų, turi prie kepurių 
prisisegę ženkliukus su pažy
mėjimu, kų jie atstovauju.

Kanadoje žmonės daugiau 
naudojasi elektros jėga, ne
gu Suvienytose Valstijose. Te
ko kalbėtis su žmonėmis, kad 
jie šlubose nelik vartoju elek
trų šviesai, bet ir virimu ir 
net šlubų apšildymui labai pri
einama kaina. Mat, Kanados 
valdžia kontroliuoja elektros 
gamybų ir pardavinėja Žmo-

...........................
H savų programų, ypatingu! 
lodei, kad Šios programos no 
pelnui daromos.

Musų broliai ukrainiečiui 
nuoširdžiai ateina mums į pa
galbų telkdami finansinę pa
ramų bei sutelkdami savus 
menininkus musų parengi
mams.

Visi kaip vienas suglauskl- 
mo savas jėgas dr bcdra’l dirb
kime, kad musų daina ir mu
zika skambėtų oro bangomis, 
žadindama pasigerėjimą kinu 
sytojuosis o tombs gulime at
siekti remdami radio parengi
mus. ‘i

Norintieji į piknikų atsi
lankyti bus nuvežami ir par
vežami už 25 centus auto-bu- 
sals. ‘

Bušai išeis: ’ nuo Lietuvių 
Piliečių svetainės 1721 Jane 
si. South Side 4:30 po pietų. 
Nuo Šv. Jurgio' tautinės para
pijos 19th st. Sbuth Side 1:45 
po pietų. Nuo Brolių Šimkų 
krautuvės Recdsdalo st^North 
Side, Nuo 2:00 p. p. Nuo Liet. 
AukŠč. Prieglaudos Am. Me- 
Kees Rockks, Pa, 2:00 p. p. 
Nuo Šv. Marijos Ukrainiečių 
parap. Ella st., McKees Rocks 
2:00 p. p.

l\ Dargi#, 
Liet. Ukr. radio progr.

vedėjus.

Balsuotojų yra dau 
giau užsiregistravu 
šių demokratais, ne 

gu republikonais

du, kuriui pats majorus Mc 
Nuir vadovavo. Visu parodu 
numuršnvo ) Forbes Ficld, ten 
majoras oficialiai atidarė Ju- 
bllėjų.

J ūbiIC.| us tęsis iki rugplučlo 
26 dl. Forbes Field kožną dle-

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS!

nuo 9 iki H valandai ryta
nuo 6 Iki 8 valandai vakare. 

Apart tventadionin ir ketvirtadienio.

na.
Kanadoj nesimato lokių di

tų, kokio matosi Suvienytose 
Valstijose. Tačiau ten nesima
to nė to didelio skurdo ir žmo
nių išnaudojimo. Išrodo, kad 
tenai dalykai yra tvarkomi 
rimčiau ir pastoviau. Kįyjc,, te
ko matyti, ten ūkės dadg gra* 
žesnės, vieškelių 'W\lVI<a labai 
gerai nustatyta, t’avyzdžluk 
kur mes važiavom paežerių 
vieškeliu, ten netik gražus 
vieškelis, bet šalikėliai apM> 
dinti medžiais ir gražiai ap
žiūrėti. Ne taip, kaip pas mus 
kad prie gražiuus|ių vieške
lių yra verčiamos visokios iš
matos ir visai nesirupinaiua 
jokiu pagražinimu.

Politiniai Kanados žmonės 
yra nepatenkinti dabartine 
konservatorių valdžia ir pra
našauja, kad šio rudens rin
kimuose Benueito valdžia pra
laimėsianti.

— 5. Rakana#.

Lietuvių Radio 
piknikas

sūkurio, kur 
įsibėgėjęs 

atsimuša į akmens

Palaikymui lietuviškų pro
gramų per Radio yra rengia
mas piknikas, kuris įvyksta 
ateinantį sckmddicnį, rugp. 
25 d., Amšėjaus ūkyje (Bir
moje), tuojau už McKees 
Rocks, Moon Run Road va
žiuojant. šiame piknike gros 
Jono Vaiiiausko orkestrą. Uk
rainiečių choras susidedąs iš 
60 asmenų sudainuos daug 
ukrainiečių liaudies dainų. 
Tikimasi, jog lietuviai be pa
žiūrų skirtumo į pikniką at
silankys, nes teikiamos pro
gramos per radio tarnauja 
visiems lietuviams.

Daugel tautų per ištisą eilę 
metų turi savus nuolatinius 
programos, todėl ir mums lie
tuviams butų geda nepalaiky-

LAIDOTnVIV DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

» . -

Laidotuvių Sąlygos
Leugvais Išmokijiauria

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

k 1

Rado žmogų pa
plauta

Daugelį melų Penu. vnlMl- 
joj dominuojanti politinė pnr- 
tlju buvo ropubllkonų, Demo
kratui buvo nežymioj mažu
moj. Tačiau pmldeniui Roo- 
Meveltul MvntlmęnliiM apvertė 
kojoms nugštyn politinę struk
tūrų.

Pankutlnėmla Žiniomis, Al- 
legheny Gounty yru užsiregis
travusių demokratų daugiau, 
negu republikonų.

< Išrodo, kad Ir sekančiuose 
rinkimuose repubilkomil bus 
sumušti. Republikonų partijos 
žmonės, bijodami prarasti šil
tas vietas, ieško priedangos 
neprigulmlngos partijos, o re
publikonų kratosi.

f — PolitilcaH.

S. S. PrrTSBURGLI, Pa. — 
Rugpiučto 20 dpyr-ic Bcck Run 
kelio, kulne, maŽbj palapinėj, 
kurią buvo pit^istalęs bedar
bis Mikas PetnlvičiUH, mužųS 
vaikai atrado Pctrovičių ne
gyvą, su perplauta gerkle. Kas 
Petrovįčių.;papidMči niekas; HM 
ra i nežino.’/Poikija daro ty
rinėjimus ir ieško piktadarių. 
Toje palapinėj, kur piktada
rybė buvo papildyta, jokių ki
tokių ženklų ,pęsh?andw, kaip 
tik lošimo koptos paliktos ant 
stalo. Tai i,r viskas. Prie tos 
palapinės Petrovičius turėjo 
gražiai apžiūrėtų daržovių dan 
Žiūką, ir pati palapine 
(slianty) buvo švariai užlaiko
ma. — Rep.

Lietuvių Mokslo Dr 
stė rengia kornų 

pikniką

Ir vtHoklų cirko aktų. Uždur
biu nuo JubllėjuuM yru ak Iri h- 
imiH policijos Ir ugnegėsių pen- 
sljoH fondui.

VIhI mlvNlo darbininkai 
prievarta buvo verčiami par
duoti kožnan vienas po 50 
ĮžangoH Ilk lėtų. Nora tlktctul 
tik po 35 ccnluH, bet parduo
ti Juoh nėra lengva. Tad tarp 
miesto darbininkų yra nepti- 
sltciiklnlmo, kad prlcvurln 
vartojama g ~44 X,

Dr. V. A. Šimkus
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki « 

vai., NedlHoml* nuo 10 iki 12
8848 South HaMed St, 

Tat Boulevard 140)

TaL Oflce Wantworth 6810 
Hyda Tark im * 

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir valkų, ilgu gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
thkvruR nerodomi* ir mihntoml*

Dr. Baltrušaitienė 
sveikina pitts- 

burghiečius

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 th Street 
Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro.

Samdoj pagal sutarti.

Ateinančių nedėllų, 
Člo 25 d., Lietuvių 
Draugystė rengia kernų pik
nikų Lietuvių Ukėje, Wiltock, 
Pa. Ižu uga tik 25 centai y pa
tui. Bušai veš pnsužlerlus Į 
piknikų nuo LMD. namo, 142 
Orr St., 12:30 Ir 2:30 vnl. po 
piet. Bumu į abi puses kelionė 
tik 25 centai ypatų 1.

— IMD, Narys.

Mokslo

Pittsburgho miesto 
jubiliejus

Pitlsburgho miesto majoras 
William N. McNalr surengė 
jubHėjų, kuris prasidėjo rug- 
piuČio 10 d. su didžiule poro*
1, ............M.,......1.,1,;,’ ,

Ežerskis ir Sūnūs
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

Patarnavimas dieną ir naktį 
Graži koplyčia

10734 Michigan Avė.
Phone Pulhnan 5703

Laidotuvių Direktoriai
I ■

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

v TV7
M S, P. MAŽEIKA

3319 Lituąuięą Avenue Phone Yards 1188

; ./'f„A.: MASALSKIS
3807 Lituahica Avenue , Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
i;*-— -------- ----------_—

,j, t ; .. ■ 4* f 1. J

1410 South 49th Court f Cicero Phone Cicero 2109
... . "■.. ............... . 1 1 ............

|į J. F. RADZIUS
663 West 18th Street • Phone Canal 6174

S.M.SKUDAS
718 We8t,18t|i Street ,
jį ' . • ■*' ' T

1646 West 46th Street

Phone Monroe 3377

L J. ZOLP
Phones Boulevard 5203-8418

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
I   * ..I. .... I   ." ■« IĮ II     I,  y          ,,|

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phones Cana] 2516—Cicero 5927

* r •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

' > |l» ' »'

Dr. J. T. Baltrušaitienė, vyk* 
durnu j Lietuvą kaipo delega
tė Į. viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresų, buvo sustojus Nor
vegijos kalnuose. Iš ten ji pa
rašė sekamo turinio atvirutę 
rugplučlo 5 d. i “Graži ir ge
ra kelionė, sveikinu iš Nor* 
vegijos kalnuose kelionės am 
lomoblllnis — Dr. Baltrušai
tienė.“

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

ADVOKATAI

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Oflau 4«48 Sn. ASHLAND AVB.

Ofiso val.i Nuo Si iki 4 iv nuo 6 iki 8 
tak. Nedalioj pairai suturima 

Ofiso Tai.: Boulevard 7820 
Name Tai. Pvospact 1989

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4197 ARGHKR AVKNUR 
Telefoną* Virgin!* 0036 

Ofiso valandų* nuo 2-4 ir nuo 
6-8: v, v. Nodilioj pagal «uUrt|

DR. J. B. S1BDL1NSK1B 
DR.VrsfEBBS'SKIS 

gas dantistas x-ray 
4148 ARCHER A V.. Cor. Francio 
Tol. office Uf. 3650: re*. Virg. 0669

K.P. GUGIS
I ADVOKATAS
Miesto eflsaa—137 N, Dearbom St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Centrui 4411-2 
Namu ofiea*—8323 So. Halated St. 
Valanda* va kur ai h nuo 0 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniai* ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. C. K. Kliauga
Den tįstas 

Valandos nuo 9*9 
2420 West Marąuette Road 
arti We»tern Avė. Hemlock 7828

. -*r—■'! ............ . ...—— j 
Tolophono: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
NorbertTumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
Re*. 6515 S. Rockwell St 
Telcphone: Republic 9723.

Re*. 1227 S. 50 Ave^ Cicero 
Telephone: Cicero 5895.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
PStnyčio* fl ikt 9 

Telefonas Canal 1176 
Namai: 6459 S. Rorkwel! Street 

Telefonas Republic 9600

[ Dr. A. J. Manikas
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 liti 10 rm nuo 
likaS po pi*t. nuo 6 iki 8:80 vak.

AKTO SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tol. Yards 1899

• Pritaiko Akinius 
Krehraa Akis 

IStaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

*

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

2406 West Madim Street
VaL 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vs

TeL Seelęy 7830
Namų telefonas Brunsvrick 0697

.'.i -—I I 4 » I  .................  "»

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Bez. TeL Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted SU. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:804ft80

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Bea. 6681 So. California Aveaue 
Tdefoaaa Rcrublic 7866

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 848t
TeL Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofi«o Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. N ai keli s
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHJCAGO. 1LL.

KITATAUČIU
- - ----------- .jr-L-u--^.^i—~r“"i*

Dr. Herzman ,<
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* itaoma* per 8* 
metu* kaipo patyria gydytojas chi
rurgai ir akušeri*.

Gydo otaigia* ir chroniška* liga*.

elektros prietatai*.
Ofisą* ir Laboratorija: 

1034 W. 18th SU netoli Morgan Si 
Valandos nuo 10—12 pietų ir

Rezidenrijoa telefonai: 
Hyde Parh 6765 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
CHIOAGO. DLL 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 fkf 4 
vaL po pietu ir nuo 7 iki 8:36 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iM 12 
valandai dien*.

Phone MIDWAY 2880

W«foBM Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
Ofiso valandos: 

na 19 Iki 12 dinas. 2 M 8 po i 
7 Iki 8 vaL NedtL nuo 10 fti 

Bes. Triephono Plaza 2400

Bes. TeL Droiel 9191
Dr. A. A. Roth

8192 Sau Habtad St 
arti 81st Street.
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Viso Pasaulio Lietuvių Kongresai

buvo kvie

WtVGMT

Kaunąs trokšta

SEKMADIENY
Chicagos lietu

SPALIO
OCTOBER

Lietuvos pasiuntinio Juntinėms Amerikos 
Valstybėms P. K. žadeikio pranešimas 
Pirmajam Pasaulio Lietuvių Kongresui

EKONOMINIS UŽSIENIO LIETUVIU BEN 
DRADARBIAVIMAS SU LIETUVA

Kaip matyt iš atėjusiųKau- 
no laikraščių, Kaunas buvo 
visas sujudęs ir labai ruošėsi 
gražiai priimti atvykstančius 
iš įvairių pasaulio šalių lietu
vius svečius ir atstovus.

Krautuvės ir namų savinin
kai puošė savo ^vitrinas” ir

Kaune didžiausios 
iškilmės

NAUJIENAS 
phgusuetuvon

' ' ' • -N ’ •

lopr^o Lietuvosžinonėsir 
Aptaria Lietuvos bato

Lietuva 
mintinas ir brangintinas* — 
negali būti dedamas ateities 
pagrindam nes* būdamas vien

kaipo lietuvių 
tėviškei, ateityje ekonominio 
bendradarbiavimo srityje, ne
išvengiamai tenka pasiimti 
vadovaujamų rolę, kuri rei
kalauja didesnio ekonominio 
užsiangažavimo grynai tauti
niais sumetimais.

vos
dar

Kaune visų lietuvių kon
greso laiku turėjo, (vykti Ir 
viso pasaulio lietuvių olim-

U. L. R. skyriai užsie- 
bendradarbiaudami su 

švietimo ir bendrai 
kultūros srityje,

vos Astatymo
New Yorke ir keletos jai pa-l 
našių bendrovių likimas yra 
liūdnas pavyzdys, kaip geri 
žmonių norai tapo auka nepa
lankių apystovų, kurias galėjo 
nugalėti tik nuoširdus vedėjų 
rūpestingumas. Lietuvos eko
nominis organizmas tuomet 
buvo dar silpnas ir todėl epi
demija “get rich quick” gavo 
progos kai kur pasireikšti.

Dabar, kai Lietuvos ir ga
myba ir prekyba žymiai išsi
vystė ir sustiprėjo, yra jau 
galimas prekybinis lietuvių 
|bendradaibi’ąyimas Lietuvai 
imant iniciatyvų. Deja, tai ini
ciatyvai momentas nėra tuo 
tarpu palankus, nes visur te* 
besiaučia ekonominės tautų 
rungtynės pavidale aukštų 
muitų ir kitokių prekybos 
varžymų. Tačiau kalbamu rei
kalu Lietuva jau ir dabar 
galėtų šį tą atsiekti pasiųs
dama į svarbiausius prekybos 
centrus savo gerai išminkime 
tus ir patyrusius prekybinius 
attachėes.

6. Turistinis santykiavimas 
užsieniečių su Lietuva ir at
virkščiai, nekalbant jau apie 
jo aukštą kultūrinę prasmę 
turi be abejo ir ekonominę

namų “fasadus” (Lietuvos 
laikraštininkams mes privalo
me atleisti tuoš nelietuvišku- 
mus, nors mes jų visai nesu
prantam).

“Drobės” bendrovė iškabino 
didelį plakatų — sveikinimų 
kongreso dalyviams.

Buvo ruošiamos iškabinti 
vėliavos visame mieste.

Teatrai rengė 
programos.

< Restoranai rengė 
valgius.

Užsienio lietuviai 
čiami pamatyti Aukso knygų 
Vilniaus Geležinio Fondo ko
miteto buste.

Visi “autobusai” buvo taiso
mi, kad jų butų kuodaugiau-

Kalvaitgtės-J&-\ 
Uticos lietuvių 

kolonijos atstovės, , < .■ 
K. Karpio-Karpavičiaus, .Čle- 

velando Dirvos redaktoriaus, 
Aldonos Briedytės, Chicagos 

pianistės, < .y , > j ;
Bronės Drangelienės-Darlys, 

Chicagos dainininkės.
Dainininkės Stoškiutės, 

Smuikininko V. Greičiaus, 
Be to buvo patalpinti gru

pių paveikslai: Chicagos spor
tininkų ir Tėvynės redakto
riaus pasitikimo.
7 Paprastai Kauno laikraščiai 
gana šykščiai deda atskirų as
menų paveikslus, bet kongre
so proga matyt nesigailėjo pi
nigų. Taip pat indomu pažy
mėti, kad iki šiol kitų kraštų 
lietuvių atstovų Kauno laik- 

į raščiai .paveikslais dar neat
žymėjo. Nėra nei Argentinos* 
nei Brazilijos, nei Škotijos, nei 
Latvijos lietuvių paveikslų. 
Tik USA.

Tatgi ir ekonominis išeivi
jos bendradarbiavimas su 
Lietuva, kaipo lietuvių tautos 
tėviškė, kyla iš pat tautos ir 
lietuvių valstybės interesų 
gelmės; ir tarnauja tam pa
čiam kilniam tikslui; kalba- 

,‘nyas bendradarbiavimai yra 
tat visų sųmoningų ir giliai 
tautiškai susipratusių lietuvių 
pareiga.

Kad toji pareiga butų reali, 
ji turi būti dar paremta gry
nai ekonominiu pagrindu, o 
ne vien patrijotiniu jausmu. 
Kai šiaurinės Amerikos lietu
viai, laike Didžiojo Karo ir 
po Karo, kupini tėvynės mei
lės, siuntė gausias pašalpas 
nuo karo nukentėjusioms gi
minėms Lietuvoje ir aukojo 
stambias sumas tautos reika
lams, tai toks bendradarbia
vimas užsieniečių lietuvių su 

nors amžinai at-

Buvo planuojamos įvairiau
sios ek ursi jos užsienio lietu
viams pasimalonėti.

Buvo paskelbta, kad kon
greso atstovai į operų galės į- 
eiti veltui...

Vytauto Didžiojo Universi
teto studentai ruošė susiarti
nimo su užsienio lietuviais 
studentais programų. Studen
tų parengimuose “kolegės” 
buvo prašomos dalyvauti tau
tiškuose rūbuose.

me gimę 
būt” tebeplinta, tik, deja, tai 
kur pasiekia pervėlai. Tautos, 
kaipo gyvo organizmo prigim
tis trokšta, kad kiekvienas jos 
narys gyvuotų, stiprėtų ir kad 
nepatektų į svetimų srovę 
svetimiems malūnams sukti. 
Tik tapę “sau žmogumi”, Vy
dūno žodžiais betariant, tega
lime tinkamai žmonijai tar
nauti.

uuose, 
Centru 
ietuviškos 

turėtų stropiai sekti ekonomi-l 
nes užsieniečių pastangas ir 
reikalui esant per tų Centrų 
ieškoti paramos Lietuvoje.
Taip vadinamas Amerikoš
Lietuvių Ekonominis Centras, 
kuris yra verslininkų (Vaiz
bos Butų) draugijas jungian
tis organas, neturėdamas tvir* 
tesnio ryšio su Lietuvos eko
nominėmis įstaigomis, skursta 
ir nepajėgia konstruktyvų 
darbų dirbti. Lietuvos ekono
minės organizacijos turėtų 
neatidėliojant pasirūpinti: į- 
traukti užsieniečius į bendrų 
kūrybinį, ekonominį darbų,] 
kad užsieniečių lietuvių ener-; 
gija ir noras bendradarbiauti 
nenueitų vėjais.

5. Prekybinis bendradarbia
vimas užsieniečių su Lietuva 
yra, be abejo, natūralūs daly
kas. Tų matome darant ir ki
tas tautas, bet prekybiniai 
santykiai Lietuvos su savo už
sieniečiais tęfbėra apgailėti
nai silpni, nors bandymų bu
tą. Prekybinių santykių užsi
mezgimui kliudo daug daly
kų: užsieniečių tarpe dar ne
atsirado rimtų ir prityrusių 
komersantų, nors kapitalo 
tam tikslui netrūksta. “Lietu- 

Bendrovės”

istorinė ti patvarus, kas jau ir yra 
matoma dabar.

Glaudus ekonominis bend
radarbiavimas išeivijos su

reikšmę: turizmas duoda abi-1 
pusių progų susipažinti su 
ekonominėmis organizacijo
mis, su jų vedėjais, arčiau su
sipažinti su prekių kokybe ir 
patirti joms statomus reikala
vimus svetur; Čia vėl yra pro
ga pasikeisti dovanomis: vis 
tai jau yra žingsnis prekybom 
Todėl ekonominės organizaci
jos Lietuvoje, rodos, turėtų 
labiau remti turizmo idėjų, 
negu kad iki šiol, turint gal
voje ne vien savo tautiečius, 
bet ir svetimtaučius. Kauno, 
Rygos ir Talino turizmo orga
nizacijų sutartinis veikimas! 
labai geistinas Baltijos turiz
mo garsinimu.

7. Turizmo propagandai ir 
prekybiniams ryšiams f 
Lietuvos ir užsieniečių lietu-1 
vių ugdyti būtinai yra re|kų- 
lingas lietuviškas laivynas. 
Lietuvos laivų, lietuviška vė
liava papuoštų, plaukiojimas 
juromis, jų atsilankymai gar
siuose pasauliniuose uostuose* 
kaip Londonas, New Yorkas, 
Buesnos-Aires labai padėtų 
spręsti Lietuvos ekonominius 
ir tautinius uždavinius. Lietu
vos tautinio laivyno steigiinas 
laukia Vyriausybės linięiaty- 
vos; Lietuvos visuomenė ir 
užsienio lietuviai prie to dar^ 

|bo dėtųsi su visu nuoširdumu.
šių trumpų apžvalgų bai

giant prisimintina, kad pen
kių milijonų lietuvių tautos! 
penktoji dalis, gyvena paskli
dusi po platųjį pasaulį, antra 
penktoji dalis kenčia kaimyno 
letenos prislėgta. ‘j

Yra kuo susirūpinti! Tolis, 
laikas, juros,' kalnai, taipgi 
svetur' gimimo faktas, sveti
ma pilietybėj svetima kalba 
ir kultūra: visi tie faktoriai 
nejučiomis, bet nepaliauna
mai veikia, yeikia neigiamai 
į Lietuvos išeiviją, į jos neuž- 
grudytų tautnę sųmonę. ' ;

Caveat consules!
4 Lietuvių tauta senovėje su
kūrusį galingų itapčrijų, vė
liau išgėrusi pilnų taurę pa* 
verginio kančių, dabar yra 
jau giliai įsisųmoninusi, kad 
nepriklausomybė yra didžiau
sia tautos brangenybė ir todėl 
yra pasiryžusi aukoti visas 
savo morales ir materiales pa
jėgas tai nepriklausomybei 
apginti. Musų valstybės Prezi
dento žodžiais tariant, “kiek
vieno lietuvio pareiga yra bu
dėti tėvynės sargyboje ir jo
kių aukų jai nesigailėti”. Tau
tos moralinė lygsvara, savos 
kultūros ugdymas ir ekonomi
nis savarankiškumas gangreit 
yra tvirčiausieji politinės ne
priklausomybės pagrindai. Ta
čiau, kad tie pagrindai butų 
patikėtinai tvirti, reikalingas 
krašto piliečių sąmoningas 
darbas, dažnai ir pasišventi
mas. Ekonomistas, žemdirbys, 
vcfslirfinkas, -pranfonininkas 
ir prekybininkas tam tikra 
prasme yra krašto nepriklau
somybės stiprintojas ir karei
vis—gynėjas.

Kokios gi apčiuopiamos 
progos tokiam abipusiam nau
dingam ir tautinio jausmo 
šildomam ekonominiam ben
dradarbiavimui yra numato
mos? štai jų svarbiausios:

1. Užsieniečių dalyvavimas 
sietuvos vidaus paskolose.

Lietuvos Laisvės Paskola iš 
Amerikos lietuvių pradėta 
1920 metais ir pasiekusi virš 
1,700,000 dol. dabar jau prino
kusi ir yra klasiškas pavyz
dys abišalio naudingo bend
radarbiavimo. Lietuva savo 
patif ojing'iems 'kreditoriams 
reguliariai mokėjo metinį 5%, 
o tai geras nuošimtis, ypač 
šiais laikais. Kas tuomet pirko 
Lietuvos bonus vietoje akci
jas vien popieriuje tebuvusių 
bendrovių, tas šiandien džiau
giasi. Lietuvos Vyriausybė, at
sižvelgdama į šį abipusiai 
naudingų darbų, davė šios 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nų savininkams progos po 
1935 m. liepos m. 1 d. šiuo 
pelningu investmentu naudo
tis ir toliau net iki 10 metų* 
imant kasmet tų patį 5%; tat 
kam pinigai tuoj po Š^ m. lie
pos mėn. 1 d. nėra gyvai rei
kalingi, tam yra tikras išskai
čiavimas susilaikyti nuo pas
kolos lakšto pakeitimo į pini
gus (dolerius).

Kita šios rųšies proga sau
giai ir pelningai investuoti sa
vo sutaupąs yra šiais 1935 
metais paskelbtoji 4,5% Lie- 
tuvos Vidaus Paskola, Ir čia 
užsienio lietuviai turi gerų 
progų prisidėti prie paskolos 
pirkimo: gauti sau tinkamų 
atlyginimų ir tuo pačiu pa
remti savo tėvynės svarbius 
reikalus. Užsienio lietuvių 
spauda patarnautų išeivijai ir 
Lietuvai dažniau primindama 
apie paskolos lakštų pirkimo 
naudingumų.

2. Užsieniečių investavimai 
į Lietuvos pramonę ir žemės 
ūkį. “Drobės” Bendrovė Kau
ne yra čia mums kitas klasiš
kas pavyzdys; kukliai pradė
ta amerikiečių-lietuvių kapi
talu, prisidėjus Lietuvos lie- 

, tuviams, “Drobė” virto milijo
nine įstaiga; iŠ kitos pusės 
Lietuvos lietuviai yra įkūrę 
daugelį pelningų įmonių, ku
riose užsienio lietuviai gali 
savo taupmenas investuoti. 
Tokios įmonės privalėtų būti 
žinomos ir prieinamos užsie
nio lietuviams; Lietuvos ga
lingos kooperatinės organiza
cijos, kaip Maistas, Lietūkis* 
Pienocentras ir kitos, turėtu 
traukti užsieniečius lietuvius 
ne vien biznieriškais sumeti
mais. Lietuvos neskaitlingų, 
bet patikėtinų bankų akciją 
dalis turėtų privalomai tekt 
užsieniečiams, jei mes rimta 
manome, ką kalbame apie 
lietuvių solidarumą ekonomi
niame ir kultūriniame darbe.

Užsieniečiams, net ir ne Lie
tuvos piliečiams, lengva įsi
gyti žemės ūkį ar Lietuvos 
miestuose nekilnojamą turtą, 
ši ūkių pirkimo nauda ypad

Tikrai jis yra "daugiausiai it 
geriausiu"—"daugiausiai" — pil* 
ni 3 svarai—“geriausias"— dėl 
savo rūšies, grynumo ir mals* 
tingumo. _____

Garsioji lietuvių 
praeitis neparupino mums at 
sparos nė iš bet kurio vėjo 
Birutės kalnas Palangoje n? 
užtikrino juros, o staugiantis Lietuva ateityje turi būti pa- 
Gedimino vilkas įerzino kai- remtas abipusiu naudingumu 
mynų šunis. Geografinė Lietu- j Č’ia Lietuvai, 
vos padėtis neteikia mums y- 
palingo saugumo; girios, pel
kės, upės ežerai nūnai tik 
Daukanto raštuose bcimpo- 
nuoja; esame kryžkelyje tarp
tautinio susisiekimo, esame 
tarpe slaviškos Scillos ir teu
tonų Charibdos.

Lietuvių tauta neskaitlinga, 
o gyventi trokšta lygiai, kaip 
ir didelė; tat kiekvienas lietu
vis ar lietuvė jai yra brange
nybė, kaip motinai jos vaikai. 
Lietuvių tautos atgimimas, 
30 metų atgal pražydėjęs, 
nėra užsibaigęs: Lietuvos 
kraščiuose ir užsieniuose 
tebeina Šalia ištautėjimo 
asimiliacijos. Tautinio susi
pratimo šūkis: “lietuviai esa- 

lietuviai ir turim

Kauno laikraščiuose iki šiol 
matėme patalpintus pavęiks- 
lus sekamų amerikiečių:

Stasio E, Vitaičio, Tėvynes 
redaktorįaus.

S, A. Trečioko, New Jersey 
lietuvių atstovo,

P, Piyariuno, Pittshurgho 
lietuvių Vaizbos buto prezi- 
dento; ‘ ' J

įi, Augusto, Naujienų re
dakcijos atstovo, ?

Julės Augustienės, Chicagos 
lietuvių draugijos atstovės,

Bronės Pivariunienės-Slikai- 
tės, Chicagos Moterų Klubo 
atstovas,

Juozo Žuko, 
vių atstovo,;

VikboĄijos 
nuškevičienės,

rekomenduotina tiems, kurie 
turi supratimų apie pažangų 
ūkininkavimų ir gali patys 
Lietuvoje apsigyventi; prie
šingai, galima susilaukti ne- 
lauktinų pasekmių.

Užsienietis lietuvis turėtų 
žiūrėti į savo rankomis ir 
protu sukurtų turtų, kaipo į 
dalį bendro lietuvių tautos 
turto; jis turėtų stengtis, kad 
tai nedingtų svetur; turėtų pa
sirūpinti jį taip sutvarkyti 
(aktais ar testamentais), kad 
nenuskriausti saviškių ir savo 
interesų. ...

3. Taupmenų laikymas (de- 
pozitavimas) Kaunu bankuo
se, kurie yra saugus ir moka 
didesnius nuošimčius, negu 
bankai svetur, yra didelės 
reikšmės ekonominio bendra
darbiavimo faktas, kuris, de
ja, permažai skelbiamas ir 
todėl dar permažai naudoja- 

patarnautų 
visiems, jei keletu kartų metų 
eigoje siuntinėtų savo užsienio 
skyriams ar spaudos orga
nams Lietuvos Banko ir pri
vačių Kauno bankų taupmenų 
priminimus. Panašiai D£ U. L. 
R. galėti} padaryti, teikdama 
savo patikrintas informacijas 
užsieniečiams apie patikėtinas 
investmento progras Lietuvo-

Pasirodo,' kad Kaune štoka i 
vandens, d Rapsas” yra du] 
kart brangesnis už pienų. j

Tų patiriame iš laikraščio] 
“Verslas”, kuriame tilpo strai-Į 
psnis:” “Gelbėkit! Kaunasi 
trokšta.” Apie Kauno troškulį] 
tarp kitko ten taip nusako-1 
ma: I

“Nors pas mus ir ne SaharaJ 
bet vis dėlto ‘ vasaros dieno-1 
mis kartais termometras “blu-Į 
dija”—rodo arti 50 laipsnių] 
karščio...

Tada kauniečius ima kan
kinti troškulys ir daugiau nie
ko nebelieka daryti, kaip tik 
gerti... Tiesa, degtinės tokiom 
dienom retas kurs geria, nes 
tada muša galvon kaip su 
kuolu... Lieka gerti vanduo, 
jei esi namuose, o jei esi gat
vėje, tai vandens negausi — 
reikia gerti vaisvandeniai.

Tačiaii visos vaisvandenių 
dirbtuvės beveik yra kitatau
čių rankose, o pastarieji, tuf 
būt, iš prigimimo yra linkę 
steigti sindikatus, idant arti
mų apiplėštų mandagiu budw, 
atsieit, nepatenkant į kalėji
mų. Todėl ir už vaisvande
nius,' troškulio kankinamas 
vargšas kaunietis turi mokėti 
kaip už mieles... .

Tiesiog juokinga, kad litras 
pieno kaštuoja 15 et., o bon- 
ka gazuoto vandens 25—30 
et., bonka sitro—35—40 centų. 
Bet pieno ne visur ir visada 
gausi. Turint galvoje, 
kaštuoja gazuoto vandens bon- 
kos pagaminimo išlaidos, ir 

Į po kiek pardavinėjama varto* 
tojams, ^išeina ištroškusio 
žmogaus apiplėšimas.”

Kauno sportininkai ap
leido Kauną Olimpija* 

dos laiku.

pijadn. Vietoj olimpijados bu* i 
vo tik “sporto diena,” kaipo 
kongreso programos pamargi* 
nlinas.; Patiriame, kad šios 
“sporto dienos” rungtynėse 
nedalyvavo Kauno geriausi 
sportininkai — akademikai. 
Jie mat šituo laiku išvyko į 
Bųdapęštų dalyvauti tarptau
tinėje akademikų Olimpija-1 
doje. Ta olimpijada tęsėsi nuo 

į rugpiučlo Ų) iki 18 d.
< ■ ' • ' I

Reiškia musų sportininkų 
jie nesutiko ir su jais nelenk-1 
tyniavo.

Briedytė ir Drangelienč
I * I

Kai jau žinoma, iš Chicagos 
į Liętuvą ponas R. Skipitis 
nusivežė dvi artistes: pianistę 
Aldonų Briedytę ir dainininkų 
Bronę Drangelienę.

IŠ Kauno laikraščių patiria
me, kad viso pasaulio lietuvių 
kongreso laiku rugpiųČio 15 
dienų Valstybės Teatre turėjo 

iarpĮbuti koncertas, kuriame turėjo 
dalyvauti ir panelė Briedytė 
ir ponia Drangelienė, o taipgi 
dar viena amerikietė daini
ninkė panelė Stoškiiitė.

■ 4 'y ,, .'

Valstybės operoje rugpiuČio 
17 d. ponia Drangeliehė turė
jo dainuoti operoj “Aida” kap*] 
tu su Kipru PetraUskū.

■ . .■ s . ■ ■ r ; ’ ’. . ’ » !

Kongreso vakarienė
Kongresas, žinoma, negalė

jo apseiti be vakarienių, pa
sakytume gal bankietų. Bend
rą atstovų ir neatstovų vaka
rienė buvo surengta Vytauto 
parko paviljone ir buvo iškil
minga.

Amerikiečių paveikslai 
1 1 \ 1 •! XX*

BLUE RIBBON

BLUE RIBBON
MALT
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LAUKINĖ GAUJA

KĄ ŽMONES MANO ir Dievas

Stebuklai įvyko

F. Budvidienė

SUKTYBIŲ BĮįyO IR DAUGIAU

Detroit, Mich

AMERIKA LIŪDI SAVO ŽYMAUS SUNAUS

ANT VIENOS ŠAKOS

patiešiji

AR BOLŠEVIKAI ĮVES 
SLAPTĄ BALSAVIMĄ?

REFERATAI, SKAITYTI 
KAUNO KONGRESE

17.00
3.50

38.00
4.00
2.00

dalyvavo 
buvo drau-

pirmą sykį 
konstitucinė

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadieniui. Leidila Naujienų Ben
drovė* 1739 S. Halsted SU Chicago, 
IlL Telafonai Canal 8500.

Entered 18 Sacond Qasa Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 3rd 1879.
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laimėjo ponia 
antrą —draugė 
trečių—F. Bud-

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

nuo savęs neveja. Komunistai 
New Yorke neseniai surengė 
prakalbas kartu su negrų “Tė-

bažnyčios vyriausybė, 
kontroliuoja Amerikoje
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87.00 per year outeide of Chicago 
88.00 per year ta Chicago 
3c per oopy.
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Mieste Santa Rosa, Cal., apie 300 savanorių “budė
tojų” (vigilantes), apsiginklavusių Šautuvais ir gazo 
bombomis, išsmalavo ir apibarstė plunksnomis du ko
munistu ir sumušė tris kitus asmenis. Ta laukinė gau
ja buvo susiorganizavusi ir padarė savo planus iš anks
to, nes kai ji keliavo j komunisto Nitzburgo namus, 
apie jos tikslus žinojo laikraščių reporteriai. Jie atse
kė paskui užpuolikus ir aprašė tą smurto sceną, kurią 
jie matė.

“Budėtojų” veidai buvo uždengti maskomis arba 
išsuodinti, kad jų kas nors nepažintų, kuris galėtų juos 
apskųsti teisingumo įstaigoms. Bet tos laukinės proce
sijos niekas netrukdė. Policija nesikišo. Užpuolikai at
liko savo piktadarybę ir išsiskirstė, įsakydami savo au
koms išsinešdinti iš kauntes Sonoma, kurioje yra “šven
tosios rožės” (Santa Rosa) miestas. Sumuštieji komu
nistai buvo priversti bučiuoti amerikonišką vėliavą.

šitokį dalykai dedasi Californijos valstijoje — toje 
valstijoje, kurioje buvo nekaltai nuteistas Tom Mooney. 
Ar valdžia stengsis piktadarius suimti ir nubausti?

Prie šitos progos reikia pastebėti, kad negalima 
teisinti ir komunistų, kurie savo akiplėšiškais elgesiais 
be reikalo erzina ir provokuoja kitus žmones. Komu
nistai daug kartų užpuldinėjo ir jėga bandė suardyti 
svetimų organizacijų susirinkimus. Toki smurto pavyz
džiai yra pavojingi, nes juos ima pamėgdžioti ir kiti 
sutvėrimai, kurie turi žvėries palinkimų.

Tai tokios, mat, naujienos 
naujai pagimdytame pasauly.

—Senbernis.

Iš tiesų, tai to reikalauja ka
talikų 
kurią 
airiai.

Diktatorius Mussolini, sutikęs griežtą Anglijos pa
sipriešinimą jo avantiūrai Afrikoje, ieško pagelbos Vo
kietijoje ir siūlo karo sąjungą diktatoriui Hitleriui. 
Veikiausia, juodu susitars. Italijos ir Vokietijos dikta
toriai numano, kad juodu tupi ant vienos šakos.

Gal būt, nelabai ilgai truks, iki juodu atsidurs po 
ta pačia šaka.

Apie dvi savaites atgal pa
stebėjau “Drauge” aprašymą, 
žiuriu ir netikiu, savo akimis 
naujai įvykusiu “stebuklu”. Se 
niau, ir net iki šių dienų, mo
terys būdavo niekinamos. Jos 
stovėjo antroj eile j nuo vyrų. 
Vyras skaitėsi;;moterų bosas. 
Moteris bųdavoLiaip sau ma* 
žareiškis ekzistuojantis sutvė
rimas, vyro pavaidinę, nuosavy-

vo Dangiško” sekta ir pakvie
tė protestonų kunigų atidaryti 
mitingų su malda.

Dabar “Laisvė” praneša, kad 
jau ir partijų politikoje komu
nistai daro “bendrą frontą” į 
visas puses: su bepartyviškais, 
su demokratais, su republiko- 
nais ir su kuo tik norite. Ji ra-

komisija”, kurią suvažiavimas 
įgaliojo paruošti įstatymą rin
kimų tvarkos pakeitimui. Ta 
komisija betgi dar nieko neat
liko. Ji svarstė, svarstė ir su
rado, kad reikės keisti daug 
dalykų, ne tik balsavimų si
stemą. Komisija paskyrė 12 
subkomisijų, kurios gvildens 
įvairius sovietų konstitucijos 
klausimus ir paskui savo su
manymus patieks visai komisi
jai. Viena tų subkomisijų yra 
ekonominė, kita finansinė, tre
čia įstatymų, ketvirta liaudies 
švietimo, ir t. t. Visos komisi
jos pryšakyje stovi “pats“ Sta- 
li nas.

Tokiu budu balsavimo pakei
timo klausimas dar nepasiju
dino nė iš vietos. Anot tos pa
tarlės, “prižadi — 
neduodi — negrieži j i

Mano draugas klausosi iš
tempęs ausis ir taria: “Ką, ar 
tu jau iš proto išėjai, kad ‘bo
boms” pasiduosi?”

“Jei nori būti vyru, tai tu
ri joms pasiduoti”, sakau. “Ai 
nematai ką ponas A. J. ž. ra

tų referatų — pulk. 
— paskelbiame “Nau- 
Jisai trumpas ir pa- 
skubią apžvalgą tų 

klausimų, kuriuos reikėtų gvil
denti, norint pilnai nušviesti 
“ekonominį bendradarbiavimų”, 
koks jisai dabar tarp Lietu
vos ir išeivijos yra ir kaip ji
sai galėtų būti išplėstas.

Mano draugas pyksta, prun
kščia, žada moterims nepasi
duoti, bet laikyti savo senų po
zicijų, t. y. būti “vyru”, ir ga
na. Tačiau aš rimtai susiru- 
pinau, nes noriu būti vyras. 
Griebsiu pirmą pasisukusią 
merginų, jei negausiu tinka
mos. Ieškosiu gero piršlio 
kuris pagelbėtų man išpuškuoti 
iš to nelaimingp senbernio “sto-

kuris -tarp Woodbury kauntes, 
Iowa, ūkininkų suorganizavo 
Ekonominės Lygybes Lygų ko
voti už AAA ir prieš Smoot- 
Hawley muitų bilių, kuris yra 
palankus industrijoms, bet ža
lingas ūkininkams.

pasidarė mišinys, kad ir ko
misija nebegalėjo geros tvar
kos išlaikyti. Bet kaip ten 
nebūtų, visgi Eastsidiečiai liko 
laimėtojais, bet knygų dova
noms gavo ir pralaimėjusieji 
Po to sekė moterų bėgtinos. 
Pirmą dovanų 
Normantienė, 
Kuliešienė, o
vidiene. Taliau buvo vyrų beg* 
tynęs. Pirmų dovanų laimėjo 
J. Pilka, antrų — K. Elinskas, 
o trečią—pravardės neteko su
žinoti. Bėgimas jaunų mergi
nų: pirmų dovanų laimėjo Jane 
Kolsa, antrų—Helen Elginis,
trečią— Eleonor May. Jaunų 
vaikinų bėgusių vardų visai ne
sužinojau. Mažų mergaičių bėg- 
tyinčse pirmą dovanų laimėjo 
Elvira Normont 
mergaičių taipgi 
no jau 
nės

Smarkiausi “revoliucionie
riai”, kuriems kitąsyk ir so
cialistų partija buvo per lėta 
(todėl jie ją suskaldė ir prieš

Iš Kauno atėjo brošiūrėlių 
formoje atspausdinti referatai, 
kurie buvo perskaityti Pasau
lio Lietuvių Kongrese. Jų — 
šeši: apie “pasaulio lietuvių 
sąjungų”, p. Rap. Skipičio; 
apie “ekonominį bendradarbia
vimą” tarp Lietuvos ir išeivi
jos, p. P. Žadeikio • (Lietuvos 
pasiuntinio Amerikoje); apie 
“lietuvių tautos paskirtį”, prof. 
Z. žemaičio; “Kame lietuviai 
galėtų dar kojonizuotis?” prof. 
K. Pakšto; “Užsienio lietuviai 
ir Lietuvos aspiracijos”, Ad. 
Raulinaičio; “Apie Lietuvos 
meną”, Ign, šlapelio, ir “Už
sienio lietuvių švietiido reika
lai, prof. F. Kemėšio.

“Brooklyhe KP (t. y. Ko
munistų Partija) ištraukė 
Ben. Lapidus, kandidatą į 
aldermanus 83 distrikte, 

Giboycaux, 
remią 
demo-

naudai Ramon
kurio kandidatūrą
bendrai republįkonų
kratų ir darbininkų (komu-

Red.) kliubai,

Bet draugas atšauna: “Ką 
tu kėrini, ką rašo p. A. J. ž. 
Jis nebuyo vyru, nėra ir nie 
kuomet juo nebus, nors jis h 
jaučiasi vyru tapęs, kad gavo 
moteriškę. Nesitinku su: tuo, 
ką A. J. ž. rašo. Jei jis gal 
Vą pakišo po ‘bobos’ kurpe, tai 
mat, jis vyrąs! Tik aš tau, 
broly t, sakau, kad ‘boboms* ne
pasiduokime. O t tada tai bu
sim vyrai”.

Gal dabar skaitytojams įdo
mu bus, išgirsti, ką moterys 
mano apie tų įvykusį “stebuk
lų”. Moterys, žinoma, džiaugia
si pirmą kartą pamaČiusios 
joms .atsiųsta “žmogiškumo” 
spindulėlį. Mat, moterys iki 
šiol liesijusdavo esančios. Mer
gaitės stengdavos ištekėti, kad 
“žmogiškumą” pavelde jus nors 
nuo vyro. O dabar kas kita 
O-ho! -

Viena moteriškė pastebi man. 
“Aš seniai saldau ir maniau*, 
kad vyras be moteries yra nie
kas. Ir nš dėkinga p. A. J. ž., 
kuris pripažino moterims tiesą. 
Ši tiesa, nors pavėluota, yru 
geresnė, negu nieko”.

“BENDRAS FRONTAS 
VISAIS

Vieną 
Žadeikio 
jienose”. 
daro tik

“Kurie mažiau vertina 
žiaurią tikrovę, tie dar tiki, 
kad lietuvių parapijinės mo
kyklos ir akademijos su ko
legija išgelbės emigraciją 
nuo galutino nutautimo. Ta
čiau prisiminkim, kad vieti
nių įstatymų leidžiama lie
tuvių kalbai skirti tik iki 3 
vai. per savaitę ir tiek pat 
lietuviškai dėstomai tikybai, 
o kiti dalykai dėstomi ang
liškai. Tad vien mokyklos 
pastangomis nepavyks musų 
išeivių lietuviškumo am
žiams apsaugoti, o pasiseks 
tik sulėtinti išmirimo tem
pų. Sustabdžius naują imi
gracijų, kaip kitų tautų, taip 
ir musų naujokynai eina 
mažyn kasmet 2%, nes tokia 
yra mirtingumo rata, o nau
jų tautiškai atsparių jėgų 
mažai tepriauga. Iki 1924 
m., rodos, nė vienoj lietuvių 
bažnyčioj dar nebuvo ang
liškų pamokslų; o dabar jie 
gana daugely vietų lenkty- 
niuoja su lietuviškais; to
kios tvarkos pageidaujanti 
žymi dalis priaugančios kar
tos, silpnai lietuviškai bemo
kančios.”

UIsakymo kalnai
Chlcagoje — paltui

Matams ----------- ------------
Pusei metą
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Savaitei ............—...... .....
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Metama ~~.—
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Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siąsti palto Money
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KORESPONDENCIJOS

šių metų kovo mėnesio 6 d. 
Sovietų Sąjungos suvažiavi
mas Maskvoje nutarė įvesti 
demokratiškesnę rinkimų tvar
ką Stalino karalystėje: suly
ginti balsavimo teisę ūkininkų 
su miestų darbininkų teise, 
leisti žmonėms balsuoti slaptai 
ir t. t. Bet jau praėjo 5 mė
nesiai, o dar jokios reformos 
rinkimų įvarkoją bolševikai 
neįvedė.

Pereitą mėnesį 
buvo susirinkusi

pistai, bet ir tiek daug įvairių 
“susiedijos” organizacijų!

Dabar yra aišku, kad komu
nistai visą laiką buvo ir paliko 
atsilikusių, politiniai nesubren
dusių elementų atstovai. Tos 
“revoliucines” plunksnos, kurio
mis jie mėgdavo kaišytis, bu
vo tik papuošalas, kaip ma- 
žiema vaikams, kurie mėgsta 
vaidinti “indijonus” arba “raz- 
baininkus”. Bet kas tikrai yra 
revoliucija, komunistai niekuo
met nesuprato ir vargiai kada 
nors supras.

Jie labiausia neapkentė (ir 
Šiandie neapkenčia) socialistų 
— dėl to, kad socialistai yra 
pažangiausia srove politikoje, 
ir kovai prieš socialistus jie 
suvartodavo visų savo energi
ją. Jeigu atžagareiviai butų 
komunistus pasamdę, tai ir 
tuomet geresnio patarnavimo 
jie nebūtų galėję gauti.

Suskaldę socialistų partiją ir 
daug kitų pažangių darbiniu^ 
kiškų organizacijų, komunis
tai dabar, kaip matome, plaka
si prie kapitalistiškų partijų 
arba prie tokių organizacijų, 
kurias tos partijos kontroliuo-

Gi šiomis dienomis įvyko stai
gi -permaina pas • vyrus. Koks 
tai A. J.< Ži aprašo vieno pla
čiai žinomo visuomenės darbuo
tojo profesionalo sužiedotuves 
ir sako Ką reiškia žmogaus vi
suomeninė darbuote, jei nesi 
pilnu vyru! Dabar tik ponas 
toks ir toks nutarė tapti pilnu 
vyru.

^Perskaitęs straipsnį sakau sa
vo draugui: “Kibą ir man rei
kės moteriškės, kuri išvaduotų 
mane iš viengungio gyvenimo. 
Juk ir aš noriu būti vyru. Be 
to, gerą eilę metų turiu. Jau 
net ir senbernio stone puškuo-

Šį pavasarį iškilo aikštėn, kad buvusiu Cook kaun- 
tės klerkas Sweitzer “praganė” šimtus tūkstančių do
lerių viešųjų pinigų, kurie buvo jo globoje. Dabar vie
nas Chicagos laikraštis praneša, kad asmuo, kuris per 
daugelį metų tarnavo, kaipo konfidencialis Sweitzerio 
sekretorius, pareiškė, jogei kauntes iždininko ofise per 
paskutinius 16 metų buvo pavagiama kasmet po milio- 
ną dolerių.

Tas asmuo sakąs, kad pinigai buvę vagiami po 
priedanga paskolų. Vagių, matyt, buvo daug, nes rei
kia nemažo skaičiaus žmonių, kurie galėtų “nežymiai” 
išimti iš iždo milioną dolerių, ir paskui reikia dar kitų 
konspiracijos dalyvių, kad knygvedžiai tų vagysčių ne
užtiktų.

Tai charakteringi Amerikos didmiesčių valdymo 
reiškiniai. Korupcija iš jų, tur būt, nebus iššluota tol, 
kol juos valdys senųjų politinių partijų “mašinos”.

Piknikas rugp. 11, 1935, ku
rį LSS. 116 ku. turėjo Liberty 
parke su dainomis, bėgtinemis, 
virvės traukimu* ir kitokiomis 
žaismėmis pavyko. Nors prieš draugams j pagelbą kiti. Toks

Kitos paskaitos taip pat 
trumpos. Prof. Pakštas, kal
bėdamas apie kolonizaciją, pa
duoda šiek-tiek faktų iš geo
grafijos; bet jo svajones apie 
lietuvių “kolonijų” kūrimą Pie
tų Amerikoje, Afrikoje ir 
Alaskoje neatrodo realės.

Kiti kalbėtojai, kurie paruo
šė savo paskaitas Pasaulio Lie
tuvių Kongresui, daugiausia 
skrajoja dausose, ieškodami 
tokios tai misteriškos lietuvių 
tautos "“dvasios”, bet visai ig
noruodami paprastuosius žmo
nių gyvenimo reikalus. Kai ku
rie kalbėtojai, be to, nudažė 
savo išvadžiojimus gana tiršta 
klerikališka spalva. Kun. Ke
mėšis, pav. labai išaukštino pa
rapijines mokyklas ir kliošto- 
rius. Su jų pagelba, girdi, bu
rianti išgelbėta “lietuvystė” 
Amerikoje. Tačiau jį visiškai 
sumuša net p. Pą^tą$M kuriam 
anaiptol negalima prikišti “ne- 
pavožonę 
paskaitoje jisai pastebi

Kitų dviejų 
vardų nesuži- 

Mažų1 berniukų bėgly- 
pirmą dovaną laimėjo Ed- 

ward Keblaitis, antrą—Clyd D. 
Veasey, trečią—irgi nežinau.

Pasibaigus programai vėl vi
si šoko ir dainavo. Smagiai ir 
draugiškai laiką leido, Tik kai 
pradėjo vakaras temti, tai tie 
nelemti uodai ėmė negailtestin- 
gai mus iš parko varyti.

Varde visos pikniko rengimo 
komisijos dėka vo j u gerbia
miems dainininkams Vasiliaus
kams ir visai atsilankiusiai 
publikai. Taigi tariam nuo
širdžiai ačiū “Naujienų” ir “Ke
leivio” redakcijoms, kad mums 
pagelbėjo tą publiką į pikniką 
sukviesti.

Pasižadėjo keletas draugų at
eiti ir prisirašyti prie LSS 116 
kp. sekančiame susirinkime, 
kuris įvyks rugpiučio 24, šeš
tadienio vakąre, 7 valandą da- 
resu 3535 W. Vernor High- 
way. Malonėkite ateiti visi ir 
savo draugus atsivesti prisira
šyti prie LSS. 116 kuopas, kuri 
yra dalis Socialistų Partijos ir 
darbuojas visais galimais bu
dais įkūnijimui socializmo, ku
ris yra žmonijos geresnes at
eitis

tą visą savaitę buvo negražus 
lijantis oras, tačiau sulaukus 
rugpiučio 11, kada tapo sureng
tas piknikas, diena buvo labai 
graži. Matyti, kad 
myli socialistus.

Publikos piknike 
apie 400. Nuotaika 
giška; visi gražiai linksminos. 
Tik biskį įvyko nesmagumo ka
da reikėjo pildyti koncertinę 
programo dalį. Pasirodė, kad 
buvęs svetainėje uždarytas pia
nas ir per nelaimę gavęs lie
taus. Taip sustiręs buvo, kad 
negalėjo vartoti. Iš tos priežas
ties turėjom žymiai sutrum
pinti cencertinį programą; vis
gi musų gerbiami dainininkai 
Vasiliauskai sudainavo keletą 
gražių dainų. Vienas iŠ muzi
kantų pritarė jiems ‘piano-ac- 
cordion”. Tat publika buvo 
vistiėk patenkinta girdėdama, 
kaip gražiai tie geri dainininkai 
padainavo. Aš manau, kad ger
biamą publika atleis, jogei bu
vo stutrumpintas programas.

Buvo vyrų virvės traukimas 
—East 'Side su West. Padalin
ta buvo abejose pusėse po lygų 
skaičių vyrų. Bet pradėjus 
virvę traukti,. ėmė šokti savo

hiatų
taipgi Bedarbių (komunistų.
— “N.” Red.) Taryba.”
Kitame disitrikte komunistai 

ištraukė savo kandidatą, norė
dami paremti William Lipsky, 
“kandidatą naujai sudarytos 
United People’s, Party of York- 
ville, kurios užpakalyj e (! J 
randasi apie 185 susiedijos 
kliubų, pašalpinių draugijų bei 
kuopų ir unijų.”

Didelį “užpakalį”, matyt, 
turi ta People’s partija, jeigu 
jame gali sutilpti ne tik komu-
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Moteris sudegS

Surado naujų kometa

yrn

Pocahontas mino run tonus $7.00

šono

VSB

3 Vii unc

susirasit
SHURFINE”-DEGTUKAI

trukumą

jums reikia

FANTAM

3<M) \VPA darbininkų, pik 
(buičių valdžion viešųjų dnr-

!»«■g®
Į;fei

I

>12.00
*45.00
*15.00

*1.00
Walsh, ii- 
Sweitzerio

STOGAI 
ROOF1NG

LIGONINES
UnClDVI* A T Ct nu»Jrri Aix>

Gub. Hornerio 
“trubeliai”

įDun
Vrittfor Fret Eyt Booh Murinę Company, Dept. U. S., Chfcage

WPA darbininkai su 
grižo darbui

16 milionų dolerių iš vi 
suomenės fondų pavog 

ta per 16 metų

Bridgeporto Kolionijoj 
—Grand Opening

Sugavo “kelnių 
banditų

tautiečius, 
1U3 į mu- 

arymų nau- 
Busr skanus už-

CHICAGOS
ŽINIOS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer. Avenue, 

blokai i vakarus nuo Ashland Ax 
Tai. Vivinta 1980.

Pmtvaoriua Otto Slruvc

bų projektų prie 137 ir South 
llntatvd gatvių, trečiadienį bu
vo išėję J streikų. O ketvirta- 
dio'iiį, t. y. rugp. 22 d., jie su
grįžo darbui po to, kai Works 
Progresą Administration (W. 
P. A.) direktorius lt. M. Me 
Cullvn pn.snkė jiems pro kal

no, dallBa 
nlesCio b-

Niek’s uogai perskirti...
Atėjęs ir sako:
Aš čia mačiau Joną.
Sakau: eik pas Rumchikus 
jie pripils uzbonų.
Sakau: jo yra alus 
tikrai kaip Smetona, 
Jonas sako: tat ir gerti, 
galės gerti ir žmona.

Chicagos negras lakū
nas vyks tarnauti Etio 

pijos karaliui

Apsigyvenk Mieste
LIETUVHKAMH VIE1BUTYJ

'Arti "prW kh 
muziejaus Ir visų < 
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklas ir shower. Nuo $1.60 iki 
$4.50 1 savaitę. Vatais prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Mlchtgan Av. Vlctory 4686

Šaltis krūtinėj Rali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nšra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmu. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Nepaprastas atsiti 
kimas

Jobu C. Robhison, vienus 
žymiausių Chicogos negrų la
kūnų, bene pirmutinis pasi
siūlijo tarnauti Etiopijos ka
riuomenei kaip lakūnas, jei
gu kils karas tarp Italijos ir 
Etiopijos.

nuo Saulis, Vijo, 
1 ‘ j lašų Mo

jis Atgaivins, Suramins J’asmagins.

observatorijos direktorius, pra
nešė ketvirtadienį apie sura
dimų naujos kometos ("Die
vo rykštės'*). Tų kometų su
rado prof. George Van Ries- 
broeck. Kometa yra keturio
likto skyriaus didžio ir Jų ga
lima matyti lik per galingų 
teleskopų.

\Vllber YViliiams, mažytis 
vyrukas, tapo suimtas. Pasuk 
policijos, jis prisipažinęs, kad 
buvęs vadas banditų govėdos, 
kuri, atėmusi iš piliečio pi
nigus, dar pasisavindavo jo 
kelnes. Willlams, be tb» pri
sipažinęs, kad jo vadovauja
ma piktadarių Saiku ytao pa
dariusi apie 300 holdapų, Jo 
šaika taipgi dariusi holdapus 
golfo kl i ubams.

tote, p. Sw?itzer 
kicrius. Stambus 
Chicagos ir Gook 
litikoj. Per 20 su 
tų jis buvo kauntū

GRAND OPENING PETE’S TAVERN 
įvyksta BUGI’IUCIO-AUGUST 2. Ir 25 d., 

Šeštadienyje ir Sekmadienyje
Kvlefllumo vIniin tnutleėhiM drnugUM Ir pnltatainuN I musų Iškilmingu 
atldaryiuų. Biim aktiniu užkandžių, gros garn muziku j visi llnkainln* 
NlmCn por dvi (lininis,

KVIEČIA SAVININKAI 

JOHN IR HELEN CHARNAS 
10758 South Edbrooge Avenue

Mrs. Conslanee Klarkowskl, 
80 metų, 2135 North Damen 
Avė. rasta nuo apdeginto mi
rusi virtuvėje namų, kur gy
veno, prie pečiaus. Manoma, 
kad moteriškę liepsna paga
vo, kai Ji mėgino užkurti pe
čių. Jų surado negyvų Jos sū
nūs Brunų, kuomet sugrįžo iš 
darbo.

Jau nuo seniai yra įprasta, 
Jogai koslumeriai mėgsta 
“Mldwesl” krautuvių išparda
vimus. Vien tik reikia atsilan
kyti į bile vienų ‘‘Miltavęs!” 
krautuvę kuomet eina išpar
davimas, pamatysite klok ton 
atsilanko žmonių ir išeina iš 
krautuvės su pundais nešini.

Yra keletas priežasčių po
puliarumui šių “Mldw«t” iš
pardavimų. Svambiausioji prie
žastis yra ta, jogei šiose krau
tuvėse visuomet yra išparduo
dami valgomlčj i produktui, 
kurie yra reikalingiausi kas
dieniniame vartojime. Supran
tama, kostumorlui perku dau
giausiai tuos; valgių produk
tus, kurios vartoja kusdle. Ir, 
pirkdami juos dar sutaupo pi-

Geridd Thompson 
pasmerktas mirčiai jaunuolis 
už išgėdinimų ir nužudymų 
jaunas Peoria, III., merginos, 
UiM) atvežtus Į Jollet kalėjimų, 
kur tapo uždarytas mirties ka
meroje laukti mirties elektros 
kėdėje.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 
ALFABETO TVARKOM ,

Bis skyrius yra vedamas tikslą pagtibM mnsv kaitytajame an* 
atrasti, kur galima nusipirkti (vairi, paprast* ir Mgagnet*

P. CONRAD 
flTUDIO 

420 W. 63rd St. 
Kngtawoo(l 5883-6840 

)iir gražiau, modornii* 
kinu įrengta.

lEDERALoAVINGS 
ANP^LOAN < At.OCIATlON 

OF CHICAOO
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1676

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentai.

Atidarymas įvyksta 

šeštadienyje
Rugpiučio 24 dieną.
Kviečiame visu: 

draugus ir pažįsti 
sų iškilmingų ati^ 
jos Tavern 
kandžiai ir grojvs gera muzi
ka; visi linksminsimas iki 
ankstyvo rytęu-^

Kviečia \
S. V. Rjunchakas 

3106 So. Halsted Street

1-mas Iškilmingas 
PIKNIKAS

—Rengia—
T()WN of LAKE NAMŲ SAVI

NINKŲ PILIEČIŲ DR-STfi 
Nedalioje,

Rugpiučio 25, 1935 
ROBERTS FARM, 

91 St. ir Roberte Road. 
Pradžia 11 vai. iš ryto.

Bus gera muzika. įžanga dykai. 
Kaip nuvažiuoti—79 St. iki Ro
bertą Road, tai i pietus iki 91st 
St. arba 95th St. iki Roberts Rd., 
tai į žiemius iki 91st St. Pasukite 
po kairei per kalną iki Roberts 
farmos. ' .• . mh }

Esam trys broliuk n i, 
kaip kurio žvnoti, 
išsigėrę po stiklinę, 
cinam kaip bngoti.
Tat kviečiam ir draugus 
mumis atlankyti, 
pažiūrėti kur mes esam 
ir susipažinti.
Viela yra erdvi, 
visko iki valiai, 
šnap^o, nlnus ir cigarų, 
turim iki valiai.
Jeigu išpuls laikas, 
prašom aplankyti 
su prietvlka ar širduku 
ir mums perstatyti.
Tavern Pnle yra alus 
sakant kaip smetona, 
gali gerti Petras, Lauras, 
Marytė ir Ona.
Taippat yra vietos 
linksmai pasišokti, 
4jk nereikia daug gerti, 
ah(s gal perblokšti.
Mus alus tvirtesnis* 
už geležį, plienu, 
gal parversti jis ant 
lietuvį ne vienų.
I'aippat valstybinė, 
visokio tvirtumo.
kaip kad butų mergužėlės, 
visokio gražumo.
Nereik daug šnekėti, 
nė-'kitiems sakyti, 
reik ateiti, apžiūrėti 
ir persitikrinti.
Anų dienų šnekėjau, 
sako man Visparas:
Kas ten Liesas pas jum yra, 
vis apgulęs baras.
Sakau: pažinojo 
mus Wbite Sos garadžiui. 
Tuoj apgulė musų Tavernoj 
Uuo pat pirmos pradžios.
Kuris atsilankė 
mmųis pamatyti.
nuo tos dienos likom drau-

Springfielde šiuo laiku yra 
valstijos paroda (fair). Ir va
kar, ketvirtadienį, buvo poli
tikierių demokratų diena pa
rodoj. Gubernatorius Hornvr 
buvo vyriausias dienos kalbė
tojas. Tačiau, jeigu patikėti 
kai kuriais Chicagos didlapių 
pranešimais, Šioj demokratų 
iškilmėj visai mažai partijos 
vadų tedalyvavo. Kodėl? Gi 
todėl, girdi, kad biznio apy- 
stovos jiems nelciduslos daly
vauti. O tikrenybėj tai todėl, 
kad jie nenorėję išgirsti gu
bernatorių pareiškiant, jogei 
jis status savo kandidatūrų 
gubernatoriaus vietai iš naujo 
ateinančiuose rinkimuose.

Nors šitokie pranešimai gal 
ir neteisingi, vienok jie paro
do, kad dėliai gub. Hornerio 
kandidatūros į gubernatorius 
Illinois demokratų tarpe toli 
gražu nėra sutarties.

LIUDVIKAS ANTANAVIČIUS

TAVERN BIZNYJE
SoiittN IHth nplolliikfiN gyventoji^ tr buvę* plrmlaiiM Taverna blznyjo, 
dubnr vOl orui iiliiiėH biznyje. Kvlvdu vtaUM IhuHoČIum, ilinugiiM Ir 
įHiŽtatiunuN ntallunkyti | mintų užnlgn. VhmloN gnroN rųAlea degtini, 
šultiiN iihiM Ir kvėpianti dgurai.

Kviečiu L. ir Z. ANTANAVIČIAI 
733 Wcst 18th Street

Žmonės pamatę “Mldwe«t” 
krautuvių skelbimų laikrašty
je, gali būt užtikrinti, jogei 
tenai randasi tikros vertės 
produktų ir proga sutaupyti 
pinigų, perkant tuos produk
tus. Tie išpardavimai visuo
met yra prirengiami atsargiai 
ir kainos už tuos išparduoda
mus produktus yru nustato
mos kuopigia tįsios.

Toks Išpardavimus 
skelbiamus “Naujienose 
slžturčkite j “Midwest Stores’ 
skelbimų, pasirinkite sau reį 
kalingų 
nusipirkite. Jus tikrai turėsit

Pirmus Morjričius 
ant Real
Dcfaulled ir UndcĮaulttd 
Pmknmo ui C4iMh su Nepvrdl- 
(lėliu Atroknvlmn. Duodame 

Colliitornl Paskolas.

Ghapman and Go.y Ine.
120 S. La Šalie St.

Tol. Franklln 0570

Seniai žinomas 
faktas

Geriausios Vertybes!
Ir Geriausios Rųšies Maistas 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!
MPABDAVIMAS 1

I’ėtnyčioj ir Subatoj, Rugpiučio 13 ir 24 d. d

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam * dividendų 
M® U mėnesiai* Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka m4ne-

Nlght and Mornlng 
INE Promote a Clean,Healthy ContHiioa 
jp3K£ D31 Akiu suerzinti

I gSd arba Dulkių, vartokite keletą Jalų Mu 
rine.

Safeforlnfantcr Adult. AtallDrufgieceuCERTO” DEL PREZERVAVIMO .........
Swift’&“ CORNED BEEF HASH ..........
SHREDDED NYKEAT’* Preakfnst Food

PRANEŠIMAS-
ADAM II. GLASEIl, kurta yra anglių biznyje per 37 mc- 
tUN, praneša vlnlemN, Jogei JIn atidaro GLASEIl COAL CO. 
ntdreNU, 3717 SO. ALBANY AVĖ., Tol. LAFayette 22«7.
The Glaner Coid Oo. parduodu vi mum gerluuMlus nnglta že- 

miauNiomiM kninomis.
JŪSŲ ATSILANKYMAS YRA PAGEIDAUJAMAS 

“Ouality and Quantity Always”

GLASER COAL C0.
WHOLESALE AND RETAIL 
3717 So. Albany Avenue

Čia atgarsiai Roberto M. 
Sweitzcrio, buvusio Cook 
kauntės iždininko, bylos. Ma- 

buvo politi- 
politikicrius 
kauntės po- 
viršum me- 
s ofiso kler

kas. Pastaraisiais laikais ta
po išrinktas kauntės iždinin
ku. Be to, jis buvo žinopias 
kaip geras katalikas, Romos 
bažnyčių šulas, rėmėjas.

Ir ot staiga pasklydo žinia, 
kad Sweitzer, politikierius ir 
bažnyčių šulas, tapo pašalin
tas iš kauntės iždininko džia- 
bo. O pašalintas iš to džiabo 
jis buvęs todėl, kad kauntės 
klerko ofise (kuriam Svveitaer 
vadovavo ilgų laikų) surasta 
visuomenės fondų 
sumoj $414,129.

Dabar James A. 
gus metus buvęs 
konfidencialis (patikimas) se
kretorius viešai pareiškia, jo
gei $16,000,000 per pastaruo
sius 16 metų buvo pavogta iš 
Cook kauntės iždininko ofi
są

Walsh, rodosi, turėtų žino
ti kų sako. Jdomu, ar kaun- 
tis tėtušiai imsis tyrinėti p. 
Walsho pareiškimų.

SVEIKATOS KLINIKA
Toniilai išimami

vaikams
Palagaa ligooi-

niie
Akušerija na

muose —---------
Medikais egzami

nacija . rr- . .. .
DOUGLA8 PARK HOSP1TAL

1966 & Kedrie Avė.

.   n SIMM IM1 susui man s B w sa

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tol. Bupublle 8402

Didžiausis Išpardavimus 
Gautų Atgųl Automobilių Chicugojo 

150 Automobilių Pririnkin>ui 
Dodga, 1982, sodun, kaip nau-

Jun, tik $295.(10
Bulok loto, 1080, Nodun, tik .... 110.00 
Ford, 1034, aodiui. kalu nau-

JuM, tik ......................................... 305.00
IIuDmobilo, 1082, sodan, garan

tuotus. tik .............   2H5.00
Studobukor, 1081. DoIuko. tik 105.00 
Chryslor, 1082. Loluxa sodan,

tik ...................................   205.00
Enmox. 1080. sodan, tik 45.00 
Chryslor Coupo, tik •»BUasai«aiSiMt«BS 35.00

Ir daug kitų autinoblllų nuo $25 
Ir brangosnlų. Kiokvlonas karas 
garantuotas 00 dienų Ir galit nasl- 
vašinOti (tai bandymo 7 dloirns. Jūsų 
sena karų priimsim | mainus, Li
kusia suma ušinokOsIt mažais mft* 
nosiniais iimoklllmuls. Atsiminki* 
to. kad pas iiium automobilių kiliuos 
yra pigiausios Olilougojo, Musų 
krautuvo yra atdaru vakarais ir no* 
(lOltamta iki 0 vai. vakaro.

G
ite Ml mmmA

. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Ava.

“MIDWEST" PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS u.
A \7 A Kasdien

Įy/Y, V Ak____________ Spi'agintuna Su,

ištllAinifll '‘MtidNVoat” puikiausioj1Mausimai *
CATSUP Tyras tomaičių Di.lolS boiita 

“BEECH-NUT" KAVA....
MARGARINE ..00^^ 

“Bcctli-Nut’’ VIRTI SPAC.ETAI 
“Mi<iwe»t" PEANUT BUTTEJI

4 roles 25£ 
NAUJAS KONTESTASI $25,000.00 CASH PRIZAIS.

PALM0UVE MUILAS 3 už 14c

8 unc. džiaras 13< 
kvort. džiaras 250 

«ITŽIRNIAI, MORKOS IR O .No. 1 Qf» J Uoli Vili MAIŠYTOS DARŽOVES fc kenai
bYKAI ! pasakų knyga su “COGOMALT’* H:sv. kn* 21^ 

bonka 250 
konai 170 
- pak. 12# 

"DR. PRICE’S” BAKING POWDER 12 une.kcnas 17< 
ARBATA ;Įa^er 7 Zt: 29C 
"AVilsoifsM SPICED PORK LOAF ........ 
“čudahyta” KIETA ŠALAMI DEŠRA ...
“Manhattan” LONG BOLOGNA bĖšRA ........... sv. 210
APRICOTS Puikus “Midwcst” No. 1 aukšti konai 150 
“Bhic Labcl” CREAM CHĖEŠE1 uiic/pak. 2 už 150

U.* svaro
pakelta ■ O v 

konai 3 už 2S< 
________________________ _________ sv. džiaras T»# 
Sluu-fine” SAI.AD DRESŠING kvort. džiaras 29£ 
Šhurfinc" MATONNAISE 
Mi.hvcst1’ PICCAL1LLI .

^oot Beer “Midwest” O už 9£a
Ginger Ale Didelis butelis, Plūs Būt D*ep.w fe V V

VYNUOGES 3^200
ORANŽIAI SSu VidutiniTug°s19ę 
THlVf ATT^O Puikios “Midwest” O 2^įsmilto No. 2 kenai 10c < fekenai A fC
“Ceut-Ade” BEVERAGĖ POWDER ____ pak. 10
“E-ZEE FREEZ” ICE CREAM MIK ..........  2 pak. 19#
“20 MULE TEAM” BORAX.................. sv. pakelis is£
“MIDWEST” BLEACH .........  kvortinė bonka ib<
“OCTAGON” SOAP POWDĖR ................. 3 pak. 100

6~~džžūtčš~25^
“SEMINOLE” BATHROOM TISSUE

DON’T
NEGLECT
A COLD

OUICKLY

TIREDr 
SEDDENc 

EYES

:REC0MMf S ta D 
fOB dd'YEABS
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PRANEŠIMAIPASKUTINE WILL ROGERS IR WILEY POST KELIONĖ
CLASSIFIEDADS.....

Draugijų Atydai

For Rent

lėktuvo aptarnautojai. Vidury

Golfininkų dėmesiui

Naujienose.

I taip pataria Lietuvos bŠnkai

Visos draugijos, kliubal, ra* 
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus, Kreipiasi Į 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.

nų skaityto
jai prašomi

nes sezono

šiaurės kolonijos, Point Barrow, Alaskoj, netoli kurios abu jie žuvo, j Jungi. Valstijas — 
vairuotojas lakunaą Joe C. Crosson, 
kur daug skraidęs yra ir Wiley

Kadangi* p. š. važiavęs i Lietu
vi) tikslu jsisteig»ti ten biznį ir 
apsigyventi Lietuvoje, tai tekę 
jam daug vietų apvažiuoti Lie
tuvoje ir susidurti su įvairiais 
reikalais bei žmonėmis.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, gera vieta, išdirbta per daugeli 
metu. Parduosiu pigiai.

3157 S. Emerald Avė.

TIKRAS BARGENAS. Pardavi
mui 2 augštų mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, yra skiepas, vilkai ir 
2 karu garažas. 5145 S. Albany Av.

Pas pp. Yarušus, 
Sand Dimes

Tarpe daugelio svečių teko 
susipažinti su vienu neseniai 
iŠ Lietuvos parvažiavusiu, t. 
y. su p. š. įdomu mums buvo 
klausytis pasakojimų apie p.

siuskit per.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

TAVĖkN parduosiu arba mainy
siu ant automobiliaus. Tavern ge
roje vietoje — visokiu tautų apgy
venta. Biznis Kerai išdirbtas. Pisriai 
2707 N. Sawyer Avė., arti Milwau 
kee Avė.

Gi šeštadienio vakarų jie 
rengia atidarymo puotų, kurioj 
skanus užkandžiai bus veltui ir 
gros gera muzika. Visi svečiai 
ir viešnios galės linksmintis iki 
ankstyvo ryto. Kviečia visus 
atsilankyti Pete’s Tavern sa
vininkai, J. ir 11. Charnes.

—Senas Petras.

REIKIA patyrusio vyro prie fill- 
ing station darbo, kurta dirbtų už 
pragyvenimų ir valgi. G. Winslow. 
R. R, 2, Box 64, Gury, Ind.

Yarušai turi ir seniau

PARDAVIMUI mūrinis namas. 2 
fl. po 6 kambarius, garu tildomas, 
f ri Ridai re. 2 karų mūrinis garažas, 
kaina $11.500.00. Lotas 35x125. 8226 
So. Green Street

Teisybės Mėly to jų 
Dr-tės piknikas 

nusisekė

Lietuviai rado negy 
va žmogų

be s lo
bu vo 
Nes 

butų 
ryto-

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
Meat Market, biznis išdirbtas per 
8 metus; lietuviu ir lenkų apgyven
ta, 9 kambariai gyvenimui ir 2 ka
ru garažus. Priežastis pardavimo, 
vienai per sunku.

2427 W. 45th St.

NAŠLĖ parduoda cigaretu, cigarų 
:ir ice cream krautuvę, su namu. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 

i Lietuva. 1609 S. Halsted St.

Pete’s Tavern grand 
opening

Tarp Chicagos 
Lietuvių

buvo jaunas, ar senas kai mi
rė. Nes jis visas pajuodęs, ga
lima sakyti, apipuvęs.

Kas teko daryti musų lietu
viams? Duoti žinių policijai. 
Jie tai ir padare. Policija grei
tai atvyko, apžiurėjo negyvėlį. 
P-nui Nekrošiui ir šeimynai 
leido važiuoti kur nori. Pasa
kė tik, kad pašauks juos kaip 
liudininkus kada bus koronerio 
tyrinėjimas.

Transporto lėktuvas, kuris žuvusiųjų Will Rogęrs ir Wiley Post kunus atgabeno iš tolimiau 
sios
Seattle, Wash. Apačioj 
abiejų žuvusiųjų draugas, ilgus metus tarnaująs Alaskoj 
Post. Bet Bogers dar pirmų sykį buvo nuvykęs Alaskon.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBAS rengia 
Piknikų, Sekmadieni, rugpiučio 25 d. 
Pradžia 12 vai.. J. Miknio Big Tree 
Inn Grove, 6 blokai i vakarus nuo 
Kean ir Foster Avės. Gerbiamieji, 
atsilankykite i šį puiku piknikų vi
si. įžanga veltui.

ROSELAND— Pp. Antanas 
Nekrošius, 311 Kensington avė., 
su žmona ir jų švogeris p. Dal- 
mon su žmona trečiadienio va
karų, rugp. 21 d., išvažiavo 
truputį pasivažinėti. Laikas 
buvo apie 7:80 valandų. Atva
žiavo jie į Washington Heights 
miškelį ir Čia užtiko nemalonų 
ir net šiurpų reginį.

Prie 109 gatvės, netoli Hal
sted, mato negyvų žmogų, 
žmogaus drabužiai pilki ir at
rodo geros kokybes. Bet jau 
nebegalima pažinti, ar žmogus

TAVERN pardavimui, annex. So. 
Side, Englewood, kampinis namas. 
6 metai biznyje, pilnai įrengtas, yra 
vietos šokiams, daromas geras biz
nis. Turi būt parduotas, nes part
neriai skiriasi. 858 W. 69th St.

GROSERNĖ pardavimui, senai iš
dirbta vieta, apgyventa geru žmo
nių. Nebrangiai. Greitam pardavi
mui. Box 318, 1739 So. Halsted St.

Lietuvių Golfininkų Sųjun- 
gos iš eiles ketvirtas turnyras 
įvyks 25tų d. rugpiučio, Glen 
Eagles Gountry Club laukuo
se prie Archer Avė, ir McCaV- 
thy Road.

Šitas turnyras gal bus vie
nas svarbiausių 
lošimas jau eina prie pabai
gos ir laįmėjimo dovanų.

Į šį turnyrų yra iššaukti vi
si gabiausi ir geriausi sviedi
nio svaidytojai lietuviai Chi- 
cagos apielinkėje.

Bus sulošta 72 skyles. Lo
šimas tęsis per du šventadie
nius ir kiekvienų šventadienį 
bus lošta tik 36-šios skylės.

Mažiausia kirčių padarę iš 
foursomo gaus dovanas. O vie
nas iš geriausių lošėjų laimės 
taurę.

Be to, ponas J. Keser, vais
tininkas, ir Dr. A. J. Gussen 
iš Cicero iššaukia geriausius 
Chicagos golfininkus į kovų, 
o jeigu jie laimės, bus įteikta 
$10.00 vertės dovana.

Lošimas prasidės lygiai 8tą 
vai. ryto. įžanga vienas dole
ris.

Žingeidauj antys platesnių 
informacijų pašaukite Cicero 
3043.

Nepamirškite turnyro, buki
te visi-ir aš busiu.

— Dr. A. J. Gussen, 
L. G. S. sekretorius.

ROSELAND.—Rrugpiučio 24 
d., t. y. šeštadienį, įvyksta iš
kilmingas atidarymas Pete’s 
Tavern adresu 10757 So. Ed- 
brooke avė. Tavernos savinin
kai yra pp. Jonas ir Hellen 
Charnes (po tėvais činskaitė). 
šie jauni neseniai šių
bįžniavietę ntfpįiįco iš P. Prons- 
kaus. ■

GĖRĘ. Nauj: 
jos ir įkaity 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi

$1 įmokėt
Isisėskit dykai į 

Westem ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresa. gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
Šiandien.

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St.

Central 4327

PINIGU UŽDIRBĖJAS. — PAR- 
DAVIMUI BAR-B-O, ALUS, GAS 
STATION. DIDELIS SKLYPAS ŽE
MĖS. PIGIAI DEL LIGOS. RAN
DASI PRIE WEST HIGHWAY 
TARP JUSTICE PARK IR 
WILL0W SPRINGS,

8444 ARCHER AVENUE

TAVERN pardavimui. Geroj vie
toj. Pardavimo priežastis — mirtis 
šeimoje. 6253 So. Ashland Avė.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninis*, 
duodu masaage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Rugpiučio 18-tą d. įvyko Tei- 
sybiečių piknikas J. SpaiČio 
darže. Pikniku iš visų atžvil
gių gerai nusisekė. Publikos 
buvo daug ir Di>tei liks gražaus 
pelno. i

Jaunimas visų laikų smagiai 
šoko prie geros orkestros, o 
senesnieji ūžė apie barų. Kaip 
ir visada, mūšų Dr-tės buste- 
riai, S. M. Skudas, J. Rachu4- 
nas, S. Rumchakas, Kotrina 
Jahush, A. Klikna ir daug kitų 
klojo “bumaškas” ant baro ir 
vaišino teisybiečius.

Taip taip teisįybiečiai smagiai 
praleido savo “atpuskus”, ir 
prisiartinus vėlybam vakarui 
nenoroms skirstėsi į namus.

Steponas Narkis, Teisybės 
Mylėtojų D-tės korespondentas.

Amerikonui Lietuvoje biznis 
užsidėti, kad pasekmes butų, 
esu keblu. Pirmoj vietoj val
džiai už leidimų bizniavoti rei
kia tuojau sumokėti du tūks
tančius litų. O visos prekės 
gaunama pirkti tiktai iš žydų. 
Gi valdžia kaipo su biznieriais 
skaitantis tiktai su Žydais, ir 
žydus remianti Visokiais bu
dais, nes žydai valdžių finan
suoją. Už tai valdžia turi atsi
lyginti ir žydams. Visa preky
ba esanti žydų rankose.

kordų 
vojo į

P.ai 
pabudavotų namų. Iš jų vienas 
yra Mūrinis didelis namas, ku
riame jie imtys užlaiko ir krau
tuvę.

Pp. Yarusų vieta labai pato
gi vasarotojams: prie pat eže
ro, kur maudynės labai gerai 
gamtos subudavotos. Kadangi 
pp. Yarušai yra mandagus ir 
svetingi žmonės, tai ir svečių 
ims juos apsčiai suvažiuoja. 
Kiti išbūna net po keletą sa
vaičių.

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

Chicagos Lietuviu Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių; $6.00 
Navaityje, $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.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais Ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldioniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Ūkininkui esą, kaip ir seniau, 
apsileidę, nerangus, tinginiai, 
vergiški galvų lankslytojai ir 
rankų bučiuotojai kunigams ir 
valdininkams.

Valdininkai be saiko išdidus, 
pasipūtėliai. Nora ir jie patys 
yra kaimiečių sūnus, bot į 
kaimiečius žiuri kaip į savo 
vergus; jaučiasi laimingas tas 
kaimietis, kuris išgirsta man
dagesnį žodį nuo valdininko.

Nuo paprasto kaimiečio ik> 
aukščiausio valdininko parva
žiavusiems amerikonams visi 
esą tol geri, kol amerikonai 
dolerių su jais nesigaili pra
leisti.

Ir daug kitokių įspūdžių p. š. 
papasakojo apie Lietuvą.

Nedčldicnio rytmetis. Oras 
vėsus, bijome eiti | vandenį 
Drąsesnieji pirmiau nubėgo į 
ežerą, bet vandeny ilgai būti 
nepajėgė* Saulutė pakilus už
kaitino ir visi j vandenį suvir-

Brighton Park 
Kolonijoj

2 pagyvenimų muro namas. 2 fla- 
tai i po 6 extra didelius kambarius 
1% loto 
stogė, 2

3 flatai po 4 kambarius kiekvie
nas, pigi renda. Naujai dekoruota 

1703 So. Union Avė.

PARDAVIMUI namas arba išren- 
duoju išdirbta saliuno bizni su vi
jai* įtaisymai*. Yra rusiška ir tur-

Morgan St

Musicians Wanted

REIKALINGI 3 muzikantai Kuba 
tomis groti Taverne; armonika, sinui 
ka ir barabanas. Gera mokestis.

10814 So. Michigan Avė.

Neseniai patėmijau “Naujie
nose” žinutę, kad Švedijoj pa- 
Ludavojama namas į tris va
landas. mums nereikėjo nė 
į Švediją važiuoti. Užteko nu
važiuoti praeitos subatos* Va
karą į San^Dunes ant Central 
avė., prie pat Michigan ežero, 
pas pp. Yarušus.

Tikėsite ar ne — bet kol 
mos nusimaudėm ežere, tai p. 
Yarušas pabudavojo namą ir 
paklojo lovą, kurioje išsimau
dę saldžiai miegojome.

Nereikia ’ manyti, 
namas buvo be sienų 
go ar be grindų. Viskas 
rj^estingai subudavota. 
kitaip, jeigu prie musų 
dasigavę uodai, tai ant 
jaus maudytis jau butų nerei- 

Reiškia, p. Yarušas re- 
suinušo: namą pabuda- 
dvi valandas.

žemės, beizmentas ir pa
kąru didelis medinis gara-

Cicero, III.
2 pagyvenimu medinis namas, ce

mentinis fundamentas ir beizmen
tas. 4 ir 5 kambarių flatai.

šie namai parsiduoda labai pigiai 
Kreipkitės i
Simano Daukanto Fede- 
ral Savings and Loan 

Ass’n of Chicago 
2202 W. Cermak Road^"VTALONUS ŠVENTADIENIS” negreit būna užmirštas jei randasi 

užtektinai Old Gold dėl draugiškumo. Nes tų cigaretu puikus 
tabakas, kai puikus vynas, suteikia draugišką pajautimą. Štai kodėl 
kai kurie vadina Old Gold 44jaunomis mintimis"! Old Gold rinktinis 
tabakas turi malonią įtekmę į žmogaus dvasią. Maloniai stimuliojan-

Real Estate For Sale
Nam-ai-žemė Pardavi mui_____

MAŽUTE FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų busų prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 
mažutės farmos. 

išsiauginsit 
gyvent.

Help Wanted—Malė
_ ______Darbininkų reikia

REIKALINGI 2 geri farmieriftkų 
sūrių pardavėjai. Gerus komisas. At
sišaukite 4456 S. Californiu Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI viešbutis 24 kam
barių, renda $50. Biznio distrikte 
Geros iplaukos. 515 N. Clark St.

Flats Wanted
__________ Ieško Flatų__________

REIKALINGAS mažas flatas ar 
ba apartmentas vedusiai porai, pie 
tinėj miesto dalyje, šaukite dieno 
mis Boulevard 1144.

Old (/old

A M E RICOG K R E T T E

LOANS and INSURANCE 
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, 

apdraudo^ nuo ugnies, vėjo, ■^^ijWsišau

S 1(1 West 331d Street
90 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAšTiNĖJL

Komitetai

Į CLASSIFIEDADS
Automobiles

PARDAVIMUI Buick 67. 1934, pi
giai. Su radio. spot light ir daug 
ekstra daljų. Gerame stovyje. Ne
daug važinėtas. Ed. Balchunas, 3200 
So. Lowe Avė., Calumet 7068.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures, 
1900 S. State St. CALumet 5269.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJA] 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

IEŠKAU namų darbo. Pageidau
ju prie našlės-io ir mažų vaikų. Ma
lonėkit rašyti, Mrs. S. Gedraitis, 
3237 N. Nagle Avė., Chicago, III.

28 metų vyras Ieško darbo, ga
liu taisyt rakandus, pentuoti, troku 
važiuoti. Dirbsiu bile koki darbų. 
J. B., 2858 Emerald Avė.

IEŠKAU stenografės darbo. Pa
tyrusi. Esu baigusi augštesne mo
kyklą. šaukit Pullman 2890.

JAUNA MOTERIS patyrus, ieško 
darbo už namų Šeimininke ar prie 
kūdikių. Blažis, 1506 W. Erie St.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko pirkti namą. 
Kad butu teisingas. Rašykite 

Naujienos, Box 312




