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CHICAGO

F. Vaitkaus pasiryžimas nepasikeitė

ORH
NUSIŠOVĖ DARBININKAS

Utopiška Socialia 
Kredito Lyga laimė
jo Alberta rinkimus

Gyvulių vagys nužu
dė ūkio darbininką

patirti, ką senas aušri 
norėjo pasakyti kongre

Kabineto nuosprendžiai siekias i 
tik Ethiopin klausimų atidėti 
ir palikti jį vien tautų są 
jungai spręsti

Susidaužė naujas di 
delis Vokietijos 

karo lėktuvas

Svarbiausias paskiausia priim
tas nutarimas yra išlaikymas 
šios šalies neutraliteto

šerifas sako, kad pereitą mė
nesį toje apielinkėje vagys pa
vogė 30 galvijų ir apie 1,000 
vištų.

Galvijų vogimas buvo per il
gą laiką visai apsistojęs, bet 
dabar vėl atsinaujina.

Kompanijos viršinin 
kai pelnė $29,000,- 

000 į 9 metus

Apgulos stovis 
Albanijoj

Leit. Feliksas Vaitkus, kaip buvo, taip ir tebėra 
pasiryžęs šią vasarą išskristi | Lietuvą. Apie skridimo 
atidėjimą kitiems metams jisai nė galvoti nenori. Jisai 
tvirtai pasitiki, kad bent viena diena pasitaikys gera, 
kada bus galima skristi. Jeigu buvo blogas pavasaris 
ir pirmieji du vasaros mėnesiai, tai nereiškia, kad taip

KAUNAS, 
galos stot| 
geležinkelio 
Babinas.

Anglija nori tik vii 
kinti; jokio griež- 

tumo nerodo

- Chieagai ir apylinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskj šilčiau po piet. 
Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:-

Paskiausios žinios apie orą tokios:
Per paskutines tris dienas buvo “tropical storais' 

išilgai Atlantiko kranto ir audringa virš okeano.

,li iš 63 vietų valstijos Irgi siu
tu roję laimėjo 60 vietų. Da
gi liberalai pravedė tik vieno 
atstovą

Kongresas šiandien 
, baigs savo posėdi 

ir išsiskirstys

Purėnienei ir Stulginskiui kalbant, fašistai 
kėlė triukšmą

—Pakeliui |.,..Bety« 
mirtinai nusišovė 
darbininkas Kazys

Iš pavydo dėl mo 
teries

dėjo;* triukšmauti, 
dalukas buvo tas, 

Krušas savotiškais 
triukšmada-

' WASHINGTON, rugp. 23.— 
Senato lobby komiteto tyrimuo
se paaiškėjo, kad Howard C* 
Hopson, jo šeimyna ir partne
ris J. L Mange per 9 metus 
pelne iš Associated Gas and 
Electric System, holding kom
panijos, $29;000,000.

Kompanija taip valdoma, kad 
šėrininkai neturi jokio balso.

žinia apie nelaimę buvo per 
ilgą laiką slepiama, lėktuvui 
nesugryžus į savo bazę Rostock. 
Vėliau kitas lėktuvas išgriebė 
iš juros keturiifs phiduriuojau
čius lėktuvo įgulos lavonus.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVU SVEIKINIMAI 
KONGRESUI

liavos. Tad Italijos auksas 
nuolatos plaukia į Angliją. Ir 
Anglija džiaugiasi geru bizniu, 
nes kainos žaliavos pradeda kil
ti, padidėjus pareikalavimui.

Suezo kanalas irgi neša dide
lį pelnę, nes par jį plaukia lai
vai su Italijos kareiviais ir ka
ro medžiagomis. O už kiekvie
ną plaukiantį žmogų, už kiek
vieną plaukiantį laivą, kanalas 
pasiima nemažą mokesnį.

Bet visgi Anglijos kabineto 
n ištarimai nėra visai palankus

Italijai. Jie siekiasi geruoju, 
nesistveriant griežtų priemonių, 
Italiją sulaikyti nuo karo.- Bet 
ir Čia Anglija nori veikti ne 
savo vardu, bet po priedanga 
tautų sąjungos.

Kitų spėjama, kad Anglija 
ir pačiam karui nedaug prie
šinsis. Ji įsimaišys tik tada, 
kada Italija bus jau pasigro
busi jos trokštamas žemes. Tuo 
Italija bus patenkinta ir 
Anglija įgys “taikintojosLONDONAS, rugp. 23. - 

Anglijos kabineto vakarykšti 
nutarimai vien siekiasi atidėti 
sprendimą dėl Ethiopia ir pa
likti Italijos-Ethiopia ginčą 
spręsti vien tautų sąjungai.

Kas tikėjosi griežto Anglijos 
nusistatymo, tam teko apsivil-

WASII1NGTON, rugp. 23.— 
Bernard B. Robinson ši Chica* 
go, atstovas holding kompani
jos Cities Service Co., kuris 
taipjau Washingtone veikė ir 
kaipo atstovas kitos holding 
kompanijos—Asociated Gas and 
Electric System, senato Ibbby 
komitetui prisipažino, kad jis 
prieš ir kongresui svarstant 
holding kompanijų panaikinimo 
bilių, liitosai girdė ir vaišino 
kongresmanus ir valdžios na
rius. Toms vaišėms jis išleido 
daugelį tūkstančių dol., kuriuos 
'sumokėjo kompanijos, žymiems 
demokratų vadams buvo duoti 
ir tiesioginiai kyšiai.

MACON, Mo., rugp. 23. — 
Ūkininkas James Hunt, 48 m., 
labai pavydėjo savo gražią kai
mynę Miss Blanche Stamp, 37 
m. Tad kada jis susitiko ją 
medžiojant su jos šeimynos 
draugu Chester Nolan, 48 m. iš 
Savannah, Mo., jis tuojaus nu
sprendė, kad jis taikosi ją pa
veržti ir paleido vieną šūvį 
Nolan vietoj nukaudamas. Pa
šovė jis ir merginą, bet toji 
pastvėrė nušautojo šautuvą ir 
patį šoviką Hunt peršovė.

VIENNA, rugp. 23 
raščių žiniomis iš Berlyno, lai
ke Baltijos manevrų rugp. 4 d. 
susidaužė naujas milžiniškas 
Vokietijos karo lėktuvas. Kar
tu su lėktuvu žuvo dar nepa
tirtas skaičius karių.

Lėktuvas buvo naujos rtt- 
šies Albatros Domier hydro- 
planas, apginkluotas keturiomis 
nedidelėmis kanuolėmis, 24 di
deliais kulkosvaidžiais ir keliais 
tonais bombų. Aptarnaujamas 
jis buvo apie 40 lakūnų ir ka

lki to laiko tiki- 
visus numatytus 
reikia, juos per-

ATIDARYME DALYVAVO
700 ŽMONIŲ

,WASHINGTON, rugp. 23. — 
Kongresas tikisi iki šeštadienio 
vidurnakčio baigti savo darbų 
ir išsiskirstyti, kelių mėnesių 
atostogoms, 
mąsi priimti 
bilius ir, kui 
balsuoti.

Paskutinę 
svarbiausias nutarimas yra dėl 
išlaikymo šios šalies neutrali
teto, jei ištiktų Italijos ir Abi
sinijos karas.

Del išlaikymo neutaliteto 
kongresas yra griežtai nusista
tęs ir dagi pasipriešino prezi
dento pageidavimams. Kongre
sas nutarė paskelbti ginklų em
bargo kai tik prasidės karas, 
suvaržyti amerikiečių plaukio
jimą kariaujančių šalių laivais, 
kad tik nebūtų jokios priežas
ties įsimaišyti į karą.

Tie patvarkymai veiks iki 
vasario mėn., kada kongresas 
susirinks naujam posėdžiui.

bedarbiams 
atsisakytų 

dirbti pasiūlytą darbą, tas ne
begaus dividendų certifikatų.

OTTAVVA, Ont., Kanadoj, 
rugp. 23. — Per ilgus metus 
valdę Kanados provinciją Al- 
lierta konservatoriai vakar i- 
vykusiuose valstijos legislatu- 
ros rinkimuose, rinkimus visai 
pralaimėjo ir visa valstijos val
džia perėjo į Socialio Kredito 
Lygos rankas.

Iš 63 atstovų legislaturoje, 
ta Rvga pravedė 60 atstovų. 
Dagi liberalai, kurie ikišiol vi
sose provincijose laimėjo rinki
mus, šioje provincijoje pravedė 
tik vieną atstovą, savo vadą 
Howson. Naujoji Rekonstruk
cijos partija ,kuri atskilo nuo 
konservatorių, irgi galbūt pra
vedė vieną atstovą.

Kadangi jau aštuoniose iš de
vynių Kanados provincijų kon
servatoriai pralaimėjo rinkimus, 
tai nebelieka mažiausios abe-

Kabinelas dagi neišdryso pa
naikinti ginklų embargo, kuris 
yra pražūtingas Abisinijai, bet 
naudingas Italijai, kadangi jis 
neleidžia Abisinijai apsiginkluo
ti. Embargo palikti buk pra
šiusi ir Francija, kad nekiršinti 
Italijos.

Tuo tarpu pati Italija, kuri 
gali pati pasigaminti ginklus, 
gali pirktis žaliavos kiek tik 
nori. Ir ji perkasi daug ang-

Viršutiniame paveikslėlyje parodytas aeroplanas, atvykęs su Posto ir Rogerso kūnais iš Alaskos 
į Los Angeles, žemutinis paveikslas nuimtas Oklahoma City parodo automobilių, kurs vežė 
Posto kūną iš atvykusio aeroplano į koplyčią. Visut* nuliudusios minios tyloje atidavė pagarbą 
Will Rogers ir Wiley Posto atminčiai.

Masinis žudytojas

• dęs 27 žmones

Tik apie 7 vai. vakaro pasi
baigė pirma kongreso diena. Ji, 
kaip jau minėjau, susidėjo iŠ 
sveikinimų, kurių dar keli šim
tai liko ir jau nebebus skaito
mi.

Reikia pasakyti, jog kongre
so metu (vakarais ir po pietų) 
visokių susirinkimų, susipažini
mų, pasilinksminimų ir pramo
gų netrūksta. Delegatai visur 
važinėjami ir visur vaišinami. 
Gal tai daroma savotiškais su
metimais...

Delegatų sąstatas labai miš
rus. Koks jų bus nusistaty
mas, kada teks svarstyti svar
besnius ir opesnius klausim urs, 
sunku pasakyti.

(Perkelta | 4 pusi.)

Gyvulių ir vištų 
vagys, kurie siaučia Kankakee 
ir Will kauntese, nušovė John 
Blievenicht, 21 m., kuris dirbo 
Ekhoff ūkyje, arti Peotone, 
Kankakee kaunteje.

Kai Ekhoff su žmona ir nu
kautuoju darbininku sugryžo iš 
pokilio, jie prie savo vištinin' 
ko pastebėjo stovintį svetimą 
troką. Palikęs Blievenicht šau
tuvą, pats skubiai nuvyko pas 
kaimynus pasišaukti pagelbos. 
Kai su pagelba sugryžo, tai 
troko neberado, o Blievenicht 
rastas griovy, peršautas per

Pasaulio Lietuvių Kon 
greso Atidarymas

“Naujienos” tlk-ką gavo nas ir p. R. Skipičio, DULK 
savo korespondento praneši
mą, išsiųstą iš Kauno ant ry
tojaus po Pasaulio Lietuvių 
Kongreso atidarymo. Jame 
trumpai upniišoma Kongreso 
atidarymo iškilmės ir paduo
dama organizacijų atstovų 
sveikinimai kongresui. Tre- 
Čiandien| jau buvo “Naujie
nose” Įdėtas Lietuvos Social
demokratų Partijos sveikini
mas, kurį musų koresponden
tas išsiuntė Kongreso atida
rymo dienoje.

Skaitant tą sveikinimą, fu- 
šistuojunčių “jaunalietuvių” 
grupė, įkaitinama praloto 
Krušo (kuris dagi nėra jo
kios organizacijos delegatas) 
kėlė triukšmą. Triukšmas bu
vo keliamas taip pat, kalbant 
buvusiam Lietuvos preziden
tui , krikščionių demokratų 
vadui, p. Stulginskiui.

Įdomų sveikinimą kongre
sui patiekė ir*Dr. Jonas šHu- 
par,-’ karts- reikalavo civili* 
metrikacijos, sąžinės laisvės 
ir lygių teisių visiems pilie
čiams demokratinėje Lietu
voje. Bet jo sveikinimas dar 
nebuvo perskaitytas pirmą 
dieną ir korespondentą# sa
ko; kad vargiai jisai bus skai
tytas iš viso. Paliksią ne
skaityti ir šimtai kitų sveiki
nimų.

Korgresą atidarant, susi
rinko 70 delegatų, bet mano
ma, kad vėliau jų turėjo at
vykti daugiau. Delegatų są
statas mišrus. Delegatai ban
doma užbovlnti vaišėmis ir 
pramogomis.

KAUNAS. Rugp. 12 d. (Mu
sų korespondento).—Rugp. 11 
d. prie Valstybės Teatro apie 
3 vai. po pietų susirinko di
džiausia minia žmonių. Tačiau 
ne visiems buvo lemta į vidų 
įeiti: Įleidžiami buvo tik su spe
cialiais pakvietimais. Vadinasi, 
apie 700 (tiek, mat, vietų tė
ra teatre).

Delegatų į kongresą susirin
ko apie 70. Tačiau numatoma, 
jog jų bus žymiai daugiau. 
, Apie 3:30 vai. po pietų atsi
darė kongresas. Labai iškilmin 
gai. Pirmiausia prez. Smetona 
pasakė kalbą ir pasveikino su
sirinkusius. Po to sekė him

nu s tas Wm. 
paruošė savo 
pišką planą.

Vyriausias
pašalinti skurdų Albertoj, Įve
dant savotišką pinigų sistemą, 
įtnolant visiems gyventojams 
dividendus. Tam tikslui nebus 
leidžiami nauji pinigai, tiktai 
bus išdalinti tam tikri certifi- 
katai— dividendai, po $25 ar 
daugiau į mėnesį, žiūrint šei
mynos didumo. Už tuos certi- 
fikatus bus galima pirktis įvai
rių reikmenų. “Teisingos kai
nos“ prekėms bus 
pačios valdžios.

Kitokių pašelpų 
nebus. Jei kuris

Holding kompanijos 
vaišino kongres

manus
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Konservatoriai Pralaimė
jo 8 Kanados Provincijas

Jonės, kad konservatoriai pra
laimės ir nacionalius rinkimus, 
kurie Įvyks spalio 14 d. ir prie
ky naujos Kanados valdžios 
atsistos MacKenzie King vado
vaujami liberalai.
Kas yra ta Socialio Kredito

Z LygaZ
'Albertas provincijos rinkinius 

laimėjusi Socialio Kredito Ly
ga yra grynai provincijos par
tija. Jos įkyrėjęs yra ekono- 

Aberhart, kuris 
Lygai labai uto-

Fašistai “jaunalietuviai” kėlė 
triukšmą

Iš kelių desėtkų sveikinimų 
ištisai paduosiu tik kelis ,labiau 
charakteringus. Lietuvoje spau
dos, susirinkimų ir žodžio lais
vės nėra. Tačiau kongrese bu
vo leista ir opozicijos atsto
vams pareikšti savo nuomonę, 
žinoma, buvo ir obstrukcijų. 
Pavyzdžiui, drg. Pilėnienei 
(Soc. Dem.) skaitant savo svei
kinimą jaunalietuvių fašistinė 
grupė p 
Įdomiausi 
kad pral. 
ženklais drąsino 
rius. Tokiu būdu dėl triukš- 
mavimo susirinkusiems nebuvo 
galima išgirsti viso sveikinimo. 
Maža to, nubrauktas buvo drg. 
Purėnienės sveikinimo trans
liavimas radiofonu. Tokio pat 
likimo susilaukė ir p. Stulgins
kio (krik. dem. lyderio) kalba.

žemiau telpa kai kurie svei
kinimai. Dr. Šliupo sveikini
mas dar nebuvo skaitytas. Grei
čiausiai jis ir nebus skaitomas. 
Bet amerikiečiams visgi bus į- 
domu 
nikas 
sui.

pirmininko, sveikinimo kalbft 
bei formalus kongreso atidary
mas.

Siūloma išrinkti prezidiumas. 
Išrenkama R. Skipitis, S. Vitai- 
tis, K. Augustas, L. Simutis, 
Karpavičius, pral. Krušas, Tre
čiokas ir Vronovskis.

Prezidiumui užėmus vietą, 
prasideda sveikinimai. Sveikina 
įvairiausių organizacijų atsta-

BARI, Italijoj, r. 23. —At
vykstantys keleiviai praneša, 
kad Albanijoj po nenusiseku-f^į bUt| iki rudens 
šio sukilimo veikia tikras ap
gulos stovis. 600 žmonių areš
tuota, jų tarpe daug augštų 
karininkų ir valdininkų.

Sudegė dirbtuve
CHICAadU. Didelis gaisras 

sunaikino. keturių augštų dirb
tuvę .157 N. California Avė., ku
rioj buvo daugelis mažesnių 
dirbtuvėlių. Nuostoliai siekia 
$50,000.

AUBURN, Cal., rugp. 23.— 
Earl Kimball, kitaip Cramer, 
kuris prieš kelias dienas prisi
pažino nužudęs buvusį chica- 
gietĮ kontraktorių James Gi 
Kennett, kuris buvo j čia atvy
kęs pataisyti pakrikusius nėr 
vus ir galbūt paieškoti aukso, 
prisipažino nužudęs ir kitą žmo
gų. Kennett lavoną jis įmetęs 
į apleistos aukso kasyklos šaf- 
tą. Kito nužudytojo lavoną 
palikęs prie kitos apleistos ka
syklos. Suradus tą lavona, 
Kimball ir įkliuvo, nes jis yra 
gyvenęs kartu su Kennett ir 
pas jį rasta Kennett daiktų.

Nužudęs Kennett, Kimball 
prisipažino, jis išsimainė su 
Kennett čekius ir pinigų per
laidą, taipgi pasisavinęs kitus 
jo daiktus.

Kennett liko įmestas į pilną 
vandens šaftą, bet vandenį iš- 
pampavus, jo lavoną pasisekė 
išgriebti. Jis bus sudegintas 
ir jo pelenai bus pargabenti į 
Chicago.

Nebegalėdamas toliau Išsisu
kinėti, Kimball dabar staigiai 
prisipažino, kad jis yra nužu
dęs dar 25 žmones!

Policija tam netiki ir skaito 
j j melagiu, bet kadangi jis į 
vardjjo kelis nužudytuosius ir 
kadangi jų tikrai jau senai 
pasigendama, tai jo prisipažini
mas bus stropiai tyriamas.

(Vėliau Kimball užsigynė 
prisipažinimo dar dėl 25 Žmo
nių nužudymo).



ŠeStadienis, rugp. 24, 1938
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Garsioji Dreifuso byla— 
demokratijos kova su 

reakcija
kontr žvalgybos skyrius su
čiupo nežinomojo prancūzų 
karininko laišką Vokietijos 
karo atašė švarekopenui. Lai
ške buvo nurodytas “bordero“ 
-—sąrašus slaptų kariškų do
kumentų, 'kuriuos laiško auto
rius siūlė parduoti Vokietijai. 
Špionažu buvo įtartas kapito
nas Dreifusas. Laikrašty “Li- 
bre“ buvo įdėtas anonimiškas 
pranešimas apie vieno kari
ninko — žydo išdavimo dar
bą. Daug vėliau paaiškėjo, 
knd anonimo autorius buvo 
pulkininkas Diu-Pali de Klam, 
kurio iniciatyva Špionaže bu
vo įtartas Dreifusas.

Kapitonas Dreifusas buvo 
atiduotas karo teismui. Karo 
teismas svarstė bylą uždaro
mis durimis. Vieninteliu Drei
fuso kaltes įrodymu buvo 
braižas slaptų dokumentų są
rašo “bordero”, kurį slapti 
prancūzų agentai išvogė iš 
krepšio, stovėjusio po švarc- 
kopeno rašomuoju stalu. Dalis 
ekspertų pripažino, kad "bor
dero“ braižas labai panašus į 
Dreifuso braižą. Vėliau paaiš
kėjo, kad karo ministerija 
buvo atsiuntusi teismui dar 
kažkokius slaptus dokumen
tus, įrodančius Dreifuso kaltę, 
jų tarpe ir Vilhelmo II laiš
ką, bet apie šiuos dokumen
tus Dreifuso gynėjams nebu
vo pranešta ir teisme jie ne-

Dreifuso mirties proga.
Liepos 12 d. savo bute Pa

ryžiuje mirė, turėdamas 75 
metus amžiaus, pulk. įeit. Al- 
fred Drcyfus, kurio Šnipinė
jimo byla pereito šimtmečio 
pabaigoje buvo sukėlusi Pran
cūzijoje didžiausių\ politinių 
aitsrų. Paskutinius/ metus 
Drcyfusas sunkiai sirgo. Jalu 
buvo padarytos kelios opera
cijos.

1894 metais Drcyfusas, žy
das, tuo metu buvęs prancū
zų vyriausiojo štabo kapito
nas, už karo paslapčių išda
vimą buvo nuteistas ištremti 
visam amžiui. Jis buvo išvež
tas į Velnio ^alą, kur išbuvo 
penkerius metus. 1897 metais 
prasidėjo labai aštri politinė 
kampanija, kurios metu, tarp 
kitko, Emil Zola paraše savo 
žinomą veikalą “Aš kaltinu,” 
kuriame reikalavo sprendimo 
revizijos. Pagaliau, nežiūrint 
griežčiausio kasacijos tribu
nolo priešinimosi, buvo sutik
ta padaryti sprendimo revizi
ją. Per revizijos teismą tikras 
kaltininkas prisipažino kaltas 
ir nusižudė. Karo teismas Ro
nos pakartotinai nuteisė Drey- 
fusą, bet šį kartą 10 metų 
tvirtovės. 1903 metais Žoresas 
iškovojo pakairtotinę sprendi
mo reviziją, per kurią Drcy
fusas buvo išteisintas ir su
grąžintas į kariuomenę su 
majoro laipsniu. Netrukus po 
to Drcyfusas
tačiau pasaulinio 
buvo pakeltas į 
leitenantus.

—o—
PRANCŪZIJOJE 

METŲ.
Prieš 40 melų visa8 Europa 

atsidėjus — sekė kaltinamojo 
valstybės uklaviniu prancūzų 
karininko Alfredo Dreyfuso 
bylą.

Dreyfuso byla buvo charak
teringiausias pasirei^imaS 
monarchistų ir klerikalų ko- 

ivos su respublikoniškai de
mokratiška Prancūzija dėl

išėjo į atsargą, 
karo metu 
pulkininkus

1894 metų gruodžio mėn. 22 
d. karo teismas paskelbė spren
dimą, kuriuo artil. kapit. Al-

PRIEš 40

vadovavimo respublikos prie
šai nenorėjo paleisti iŠ savo 
rankų, kjMt galėtų pasinaudo
ti ja kaipo įrankiu monarchi
jai atstatyti.
1 Beveik dvidešimt metų 
Dreifuso byla stovėjo Prancū
zijos politinio gyvenimo cen
tre ir sudarė tam tikrą isto
rikę opoką.

Dreifuso byla visą Prancū
ziją padalino į du priešingų 
Jiogeriu: “dreifusarų” ir ‘an- 
tidreifusarų“. “Drcifusarai”— 
pažangioji ir demokratinė vi
suomenė buvo įsitikinusi, kad 
Dreifusas yra monarchistų, 
klerikalų ir antisemitų nekal
ta airka, “antidrcifusarai” 
šaukte šaukė, kad žydai ir 
masonai parduodu Prancūziją 
priešą mš.

Ir ny tiktai Prancūzijoje, 
bot ir visame pasauly atsirado 

'l ‘dreifusarų” ir “antidreifusa-
rų .

Kuo buvo kaltinamas
Dreifusas.
turtingo žydų fabri-Elzaso 

kanto sūnūs, artilerijos kapi
tonas Alfredas Dreifusas dir
bo prancūzų generaliniame 
štabe. Dreifusas buvo labai 
gabus ir darbštus karininkas, 
žmogus tvirto savarankiško 
budo. Bet savo viršininkų 
simpatijų Dreifusas neturėjo 
labiausiai, dėl to, kad buvo 
aiškių respublikoniškų ir de
mokratiškų pažiūrų. A nuome
tu prancūzų kariuomenės vir
šūnėse tebesėdėjo monarebis- 
tiškai nusiteikę generolai ir, 
žinoma, jiems negalėjo patik
ti karininkas respublikonas, 
dargi žydų tautybės.

h’aus, buvo atimtas karininko 
laipsnis, jis pašalintas iŠ ka
riuomenes ir nuteistas kalėti 
Velnio saloje (ties Gvianos 
krantais) iki bus gyvas.

Paskelbus teismo sprendi
mą, Dreifusui nebuvo leista 
net pasimatyti su savo arti
maisiais. Po to išrikiuotų ka
reivių akyvaizdoje nuteistą- 
jain Dreifusui buvo nuplėš
tos karininko antpetės ir su
laužytas jo kardas ir jis bu
vo nugabentas į kalėjimą, o 
paskui kartu su kitais nusi
kaltėliais nuvežtas j Velnio sa- 
1Q.

Triukšmas, kurį sukėlė Drci- 
fuso byla toli gražu nepasi
baigė, teismui nusmerkus 
Dreifusą. Antisemitai pasinau
dojo tuo, kad Dreifusas buvo 
žydas ir pradėjo pagrominę 
agitaciją. .

Tcisingun\o beieškant.
Bet ir pažangioji demokra

tinė visuomenė ėmė kelti sa
vo balsą, nurodinėdama, kad 
Dreifusas galėjo būti nekaltai 
nuteistas.

Pažangiuose laikraščiuose 
buvo paskelbta visa eilė fak
tų, kurie rodė, kad Dreifusas 
galėjo būti nekaltas. Spaudo
je ir visuomenėje prasidėjo 
karšta polemika, iŠ kurios pa
aiškėjo, kad Dreifusas nutei
stas neprisilaikant tam tikrų 
teismo proceso būtinų forma
lumų. Dokumentai, įrodantic- 
ji Dreifuso kaltę, buvo paro
dyti teisėjams pasitarimo kam
bary, bet nebuvo parodyti nei 
teisiamąjam, nei jo gynėjams. 
Tokiu bud u Dreifusas nežino
jęs kokiais dokuiųentais rem
damasis teismas jį nuteisė.

Pulkininkas Pikaras.
1895 metais birželio mėn. 

buvo paskirtas naujas kontr
žvalgybos viršininkas pulki
ninkas Pikaras. Pikarui j ran
kas pateko Vokietijos karo 
atašė laiškas, rašytas prancū
zų karininkui, majorui Ester
gazi. Iš laiško buvo matyti, 
kad Eslergari šnipinėjo Vo
kietijos naudai ir palaiko nuo
latinius santykius su Vokieti-

Ir Štai 1894 metų vasarą Jos ^aro a,a^e* Ištyręs EOter* 
ancimi generalinio štabo 8®*’ *r P®daręs borde-pranešiau generalinio štabo
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Metinėse Amerikos šaudymo rungtynėse Vandalia, O., 
vietą laimėjo Walter Beaver iš Berwin, Pa., o iš moterų 

Mrs. Lela Hali, 24 m., iš East Lynne, Mo.
mą

ro“ ir Estergazi laiško eksper-

kad yra 
kapitono 

jis nekal-

ir Buade-

pasiųstas į pavo- 
ekspedieiją į Tu-

parlamente buvo

Pikaras įsitikino, kad “bovde- 
ro” autorium buvo ne Dreifu

sas, o Estergazi.
1806 metų rudenį pulkinin

kas Pikaras apie visa tai pa
darė pranešimą savo viršinin
kams generolui Gonsui ir Bu- 
ndefrui ir nurodė, 
būtina persvarstyti 
Dreifuso bylą, nes 
tas nuteistas.

Generolai Gonšas
f ras, gavę Pikavo pranešimą, 
įsakė Pikarui numarinti Es
tergazi bylą, bet doras Pika
ras griežtai atsisakė” pada
ryti. Už tai jis buvo atleistas 
iš kontržvalgybos viršininko 
pareigų ir 
j i ngą karo 
nišą.

Prancūzų
įteikta vyriausybei interpelia
cija dėl Dreifuso bylos. Karo 
ministeris Biljo pareiškė, kad 
Dreifusas nuteistas teisingai j 
ir nėra jokių abejojimų, kad 
jis buvęs Vokietijos šnipu. 
Parlamentas laikinai nurimo. 
Nuteistojo Alfredo Dreifuso 
brolis Matje Dreifusas para
šė laišką karo ministeriui, ku
riame atvirai pavadino majo
rą Estergazi šnipu ir išdavi
ku ir “bordero” autorium.

Karo ministeris buvo pri
verstas atiduoti Estergazi ka
ro teismui, bet karo teismas 
išteisino Estergazi. Pikaras gi 
buvo grąžintas iš Tuniso ir 
padėtas į kalėjimą už tai, 
jis “paskelbė valstybės 
slaptį”.
Klemanso, Zola ir Žorcso
ei ja. Zola laiškas prezidentui.

Bet prancūzų pažangioji vi
suomenė (nenurimo. Žurnali
stas Gorias Klemanso, genia-1 
liškas romanistas Emilis Zola 
ir aršusis socialistų vadas ir 
oratorius Žanas Žorcsas pra
dėjo energingą kampaniją už 
teisybes ir teisėtumo atstaty
mą Dreifuso byloje.

Savo laikrašty “Oror” Kle
manso įdėjo išgarsėjusį Zola 
laišką respublikos preziden
tui Feliksui Forui. Savo isto
rišką laišką Zola pradėjo to
kiais žodžiais: “Aš kaltinu!” 
(“J’accuse!”) Zola rašė, kad

Estergazi išteisinimus esąs di
džiausius antausis teisybei -ir 
teisingumui. Zola 'kaltino pul* 
kininką Diu Pati de Klamą, 
kad jis esąs “teismo klaidos 
velniškas įrankis”. Jis pava
dino karo ministerį Mcrsjc, 
generolą Gonsą ir Buadefrą 
nusikaltėliu sėbrais. Zola pa
reiškė, kad generalinis štabas 
vadovauja reakcinių laikraš
čių kampanijai prieš Dreifu
so bylos persvarstymą, kad ap
mulkintų visuomenę ir pa
slėptų teisybę. Zola kaltino 
karo teismą, kad jis Dreifuso 
byloje sulaužė įstatymus, pa
slėpė svarbius ( dokumentus, 
teisdamas Estbr^tiki išteisino 
nusikaltėlį, žinodamas, kad 
jis yra nusikaltėlis. ,k

'i ; •*
Zola laiškus padarė į Pran

cūziją ir visą pasaulį didžiau
sią įspūdį. Moiiąrchistams ge
nerolams reikalaujant Zola 
buvo atiduotas prisiekusiųjų 
teismui.

Zola patraukimo teisman 
klausimas buvo iškeltas par
lamente, bet reakcinė daugu
ma gana ramiai į tai pažiu
rėjo.

Tada Žorcsas Z0I4 apginti 
pasakė griausmingą kalbą ir 
kreipdamasis Į įjarlaihenlo 
daugumą sušuko:

— Jus esat pasiryžę par
duoti respubliką generolams!

Zola atsidūrė teismo kame
roje. Jį gynė advokatai Kle- 
manso ir Labori. Teismo pir
mininkas dėjo visas pastan
gas, kad Zola bylos melu ne
būtų iškelti Dreifuso bylos ne
teisėtumai ir padirbimai. Bot 
jam tai ne labai pavyko. Klc- 
manso ir Labori beveik įrodė, 
kad Dreifusas buvo nuteistas 
remiantis dokumentais, kurių 
jis nežinojo ir nematė.

prisiekusieji posėdininkai 
nuteisė Zolą kalėti vienerius 
metus, bet po to Dreifuso by
los persvarstymo ’ Šalininkų 
skaičius dešimteriopai pudi- 
dėjo.

Radikališkoje ir socialisliŠ- 
koje spaudoje pasirodė visa 
eilė straipsnių, kuriuose fak
tais buvo rodomu, kad gene
raliniame štabe susitelkė re
spublikos priešininkai, esan
tieji jėzuitų įtakoje.

Prasidėjo aštri kova kariš
kai klerikaliŠkos partijos su 
demokratinėmis grupėmis ir 
respublikonais. Diktatūros ša
lininkai, monarchistai ir re
akcininkai susispietė aplink 
“patriotų lygą” su Derulcdu, 
Mievua ir Driumonu priešaky. 
Antisemitai pradėjo varyti po- 
gromiiię agitaciją.
^Dreifusarai^ ir “anlidrcifa

savai”.
Be tokių prancūzą visuome

nės, politikos ir literatūros mil
žinų kaip ĮKlemanso, Žoresas, 
Zola, Analol Frans ir kiti 
Dreifuso byląs persvarstymo 
reikalavo pažangioji ir demo
kratinė inteligentija, antikle- 
rikalai, seni respublikonai, 
anarchistai ir t. t. Prieš tai 
kovojo Driūmonas, Rošforas, 
Lemetras, nacionalistai, aukš
toji karininkija, visokio lipo 
klerikalai irfKIkili. .^Gyventojų

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

AKUŠERES

nasės buvo nusiteikusios ga
ut neaiškiai ir svyravo tai j 
vieną tai į kitą pusę

Socialistų tarpe taip pat ne
buvo vienybės Dreifuso bylos 
klausimu. Dali$ nepriklauso
mų socialistų su ^oresu prie
šaky ir “alemanistai^ aktyviai 
kovojo dėl Dreifuso bylos 
persvarstymo; kita dalis va
dinamieji “gedistai” ir “blnn- 
kistai” norėjo būti ncitrnlųs 
(nors pats Gedas vienas pir
mųjų palhikė fcoreso reikala
vimą persvarstyti bylų).

1898 metais visuomeninis 
bruzdėjimas dėl Dreifuso by
los pasiekė tokio laipsnio, 
kad galima buvo laukti net 
pilietinio kuro. Antidreifusa- 
rų, aristokratų, krautuvininkų 
persirengusių kariškių ir vie
nuolių minios vaikščiojo gat
vėmis šaukdamos: “tegyvuoju 
armijai,” “mirtis EolaiI”.

(Bus dauginu)

ADVOKATAI

Mis. Anelia K. Jarusz
Physlcal Therapy 

and Mldvrife 
6630 S. Westcrn 
Avė., 2nd floo)r 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligonlnlsįs, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept Ir magnfc- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart Iventadienlo Ir ketvirtadienio.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard, 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pairai sutarties.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 8 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8848 South Haisted St, 
Tat Boulevard 1401

Tel. Oflce Wentworth 6386 
Rez. Hyde Park 95 

Dr. SusannasSlakis 

 

Moterų Ir valkų Hini Rydytoja 
6900 So. Haisted St 

Valandos 1—4 po platų, 7—8 vat vak. 
Įsakmia ssredomls ir subatomls

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 0 iki 8 vakarti.

ReredoJ patai sutarti. *

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
0H.M 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu 151. Prospact 1980

lt

Telephono: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISK 
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue. 
Rea. 6515 S. Rockwel) St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 S. 50 Ave„ Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUfc 
Telefonas VirffiniaOOM

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedllioj pagal sutarti

DR. J. E. SIEDL1NSKIS

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Franclsco 
Tel. Office Laf. 3650; rcs. Vlrg. 0469

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road <W. 22 St.) 
Ofiso valandos! Kasdien nuo 9 iki I. 

Vakarais: Panedėlio, Soredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canai 1175
Namai: 6459 S. Rorkvell Street 

Telefonas Republic 9600

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tai. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St /

VALANDOS* Nuo 9 iki JO nįo, nuo ;; Z1 
ilki8 po piet, nuo 6 ud 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

m LAFAYETTE 8051.

D VAITUSH, 
LIETUVIS 

OptometricaUy Aldų Specialistas. 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karltį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klal- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dMio] nno 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kiti Lietuviai Daktarai.
Dr. Margeris

3325 So. Haisted St
Valandos: nuo 10 r. Dd 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
iventadieniaia nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Ned«L nuo 10 iki IŽAM

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai ir Reridencija

Laidotuvių Direktoriai 
■ * ' i . •* ■ -v "A .. ♦ f t t • w '

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

ak*

6694

Ofiso valandos:

Bes. Tatephona Planų 2400

Dr. A. A. Roth

TsJsfoaas BosabUc 7M0

kad
pa-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS f S1 i

LIETIMAI
Gydytojai ir Dentįstai

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tek Csuud 8110 
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park <755 ar Central 741

t "

.it, iSį

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

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

2400 West Madieon Street 
Vd. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 va 

Tel. Seeley 7830
Namu telefonas Brunswlck 0597

J, LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Dr. Herzman
JS RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per M 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akuseria.

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

Phone Boulevard 41898307 Lituanrca Avenue

J;

8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. PETKUS
Phone Cicero 21091410 South 49th Court

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue

668 West 18th Street Phone Canai 6174

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

Laidotuvių Sulyta* 
Lengvais Išmoksimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedrie Avenue

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

” ' ■ ' • ■ ’ t ** ■ ' ' * V- ' 1

S. P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Cicero

J. F. RADŽIUS

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 8377

1646 West 46th Street
!• J* 2iOIJP

Phones Boulevard 5203-8418

ones Yards 1741-1742

WĮS DIENĄ m naktį

J. F. EUDEIKIS

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Res. TeL Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Haisted Sts.
Ofiso valandos nno 1-8 nuo 6:3G-8i80 

NodHtOBife Mal ontaitL

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vaL lyto, nuo R Dd 4
vaL po pietų ir nuo 7 fld 8^0 vaL 
vakaro. Nudiltomis ana 18 Ud 12 
valandai diėlMk

Phone MJDWAT 2888
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Visko po biskį

STORE

Gerkit ir Reikalaukit

augusio jau<
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CALUMET 5366

PETER PEN

Lietuviškos
Degtinis

padaryti van
Veneros pla

WESTING- 
HOUSE— 

SPARTON- 
CROSLEY

1936 RADIO 
PARODA

vvioea 
aoound 

tuis bskjo

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

tas gazolinas 
2035 metais, 

Šį nuostabų
mau- 
kitas

Didele nuolaida 
ant floor sarnples

MUOLOAU 
TUBQE'$' 

A. 
PuAuKie/

Perbiidauolas, - 
kaip naujas

Re f rigeralorius

Rugp. 20 
progos būti 
A. Waliu

IŠ? IT'«S 

we Ade- 
DOOM&d/

miestas ta: 
rezortas

BRINK 
OP THE 
CHASM 
WMICN 
DIVIDES

TMB

dram-
2035 metais 

pagaminti 
kuriais 

ūkininkas

šeštadienis, rugp. 24, 1935

Sudriko radio programai: 
VAAF, 920 k. Nedaliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų.

SIUSKIT PER v 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

|IIW Karšto vandens Boi-
■ leris, gali apšildyti 6
■ radiatorius. Įrengtas 
_ su raudono e n a m e 1 
I džeketu. Automatiš

kas dumperis, regu
liatorius, kombinacijos termo
metras ir gauge!

Ct-iPp TEQQi0u.b7 
TO TUINJK Ti-iaT 

ue^-r tus 
CAQPET AT TulE: 
oooa -t-mb 
bAtCtOOCZ ttOOM

IT0O e*xOuN' Į

d. š. m. turėjau 
Powers Lake pp. 

(Wallace) vasarna
my arba parke, kur suvažiuoja 
?ana daug svečių, taip sekma- 
iieniais, taip ir paprastomis

MOKSLININKO T. MIDGLEY 
NUOMONĖ.

Pamatykite pas Budrikę ša 
le prie šalies 

PHILCO, ZENITU, 
GEN. ELECTRIC 

ir kitokius.

Žmogus visame savo 
gyvenime eina maž
daug 37,000 kilomet

rų toli

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

NATHAN
KANTER

Kiek teko sužinoti, jau 7 
draugijos išrinko delegatus j 
Draugijų Suriš j Kenosha, kad 
nadarius sutartina veikimą 
tarpe Kenosha lietuvių. Reiš
kia, darbas eina pirmyn visu 
smarkumu. Vilties yra, kad šis 
darbas suartins Kenosha lietu
vius dar bendresniam veikimui.

Kenosha 
yra vasaros

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

lankus ir vasaros ir 
metu, žiemų nėra čia 
sniego, nė šalto oro. 
turi 52,000 gyventojų 
das tik 50 mylių nuo Chicagos 
ir 30 mylių nuo Mihvaukee.

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

Radios šįmet atrodo labai 
pagerintos, taip kad yra 
malonu klausytis ir pagau
na tolimas stotis.

Jos. F. Budrikę
1417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705
CHICAGO, ILL.
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dienomis. Tarpe pažįstamų su
tikau pp. J. Shimanauskus, pp. 
J. Pabarškus ir J. Martinus, 
kurie sakės pasirengę, ypatin
gai p. Pabarška ir J. Martin, 
gaudyti didelių žuvų. Kad jie 
išvyko ant didelio ^andenio žu- 
auti, tai tiesa, buvo net ant 

vidurio ežero nusiirę valtele, 
bet sugrįžo tuščiomis. Mat, žu
vaujant reikia ne tik gerų no
rų, bst ir gero laiko, kuomet 
žuvis būna išalkus. Pasikalbė
jau su p. Pabarška. Jis sakes, 
kad jau rengiasi prie pastaty
mo puikaus veikalo orui f atša
lus dėl Dailės Ratelio, kurio 
p. Pabarška yra pirmininkas.

(Tas jau išrasta). Tas pats mo
kslininkas pranašauja, kad po 
100 metų lėktuvai lėks 1,000 
mylių per valandų, bet pirma 
—sako Midgly—mokslas turės 
Marso planetoje 
dens ir pakeisti 
nėtos atmosferų.

Jauni žmonės 
bus tiek gabus, kad galės pai
niausius gyvenimo klausimus 
lengviausiai suprasti ir nagri
nėti, o jau aukštąsias moky
klas baigę, tuos klausimus, ku
riuos dabar per metus nagri
nėja, galės pernakt išspręsti.

O apie karų Midgley sako 
šitaip: Jei koks išradėjas ir 
atrastų priemones visam pa
sauliui sunaikintįi, tai tuojau 
ir antras atsirastų tų jo prie
monę bejėge pa^ąfyti.

Žemės ūkio kultūra tiek pa
sikeis po 100 metų, kad da
barties ūkininkai negalėtų jos 
pažinti. Bus išrastos naujos 
augalų rųšys, o tbs, kurias da
bar gamta sukuria, busiu la
boratorijose padaromos. To
kios augalų dalys, kaip kuku
rūzų šiaudai, busiu chemijos 
naudojamos vėl kitokiems da-4 
lykams.

2035 metais

WMAT 
WIUL 
BUZ&

Tai yra 
ponijos 
kio per 
ką iki 
de Janeiro. Visgi nemažas ga
las! Bet kiek žingsnių kiek
vienas žmogus f savo gyvenime 
be reikalo eina...

darbuojasi pp. J 
. Puriai, F. Ras- 

A. Lauraičiai, p. J. Mac-

Kenosha lietuviai yra pa- 
vyzdis kitoms kolonijoms, čia 
mes turim įvairių draugijų ir 
įvairių pažiūrų lietuvių, bet 
sugyvenimas pas mus pavyz
dingas. Turim išrinkę savo 
tautietį j miesto tarybos narius 
ir turim apie 30 įvairių lietu
viškų biznių ir tvirtų lietuvių 
šv. Petro parapijų, kurioje ku
nigauja. kun. Urbonavičius.

Nieko Nereikia Įmokėti
3 METAI IŠMOKĖTI 15c Į DIENĄ

Viršutiniame paveikslėly dalis 
minios susirinkusios prie ma
žutės bažnyčios Maysville, 
Okla., atiduoti paskutinę pa
garbų Wiley Postui. Apatinia
me paveikslėly parodyta vieta 
pažymėta raide K, kur laikinai 
palaidotas Rogers kūnas mies
te Glendale, Cal.

LAND 
FROM 

THE 
BAD 

LAND

Mes čia turim lietuvių, že
maičių, kapsų, prieniokų, ku
piškėnų, rokiškėnų ir kitokių, 
bet visi sugyvena ir nesiskirs- 
to į grupes, žodžiu, Kenosha 
turbut yra pavyzdingiausias 
lietuvių miestas Amerikoje. 
Taip bent aš manau.

Papilietis.

Kiekvienas žmogus, viduti 
niškai imant, kas dienų eina 
20—25,000 žingsnių, o jei ko
kių dienų ilgesnius kelius ke
liauja, tai susieina ir 40,000 
žingsnių. Tai butų visame me
te iš viso 70 milijonų žings
nių. 70 amžiaus metuose žmo
gui jau yrą nužengęs maž
daug 500 milijonų žingsnių, tai 

viso 37,000 kilometrų, 
taip toli kaip nuo Ja- 
vyriausiojo miesto To- 
Hamburgų ir Newjor- 
Brazilijos miesto Rio

age mbupu&s^
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Visiems įdomu žinoti, kaip 
atrodys pasaulis po 100 metų. 
Dabartiniu laiku mokslas žen
gia tokiu greitu žingsniu į prie
kį, kad nenuostabu, jei po 100 
metų nebus nieko negalima pa
daryti. žmonės galės pasirink
ti kokį nors amžių, pav., 18 
metų. Tame amžiuje jie galės 
gyventi 1,000 metų! Ūkininkai 
galės užauginti vištas didumo 
sulig kiaule, o tos vištos dės 
kiaušiniu‘3 dydžio sulig galva. 
Kiaules bus galima užauginti 
arklio didumo, o karves 
blio, jei norės, 
mokslininkai galės 
sintetiškus harmonus 
šerdamas gyvulius— 
užaugins šiuds nuostabaus dy 
džio. Nauja gazolino rtfšis va 
rys lėktuvus ne 300 mylių pei 
valandų, bet

Dabar jau 
atrastas, ne 
1935 metais, 
žolinų atrado William H. Nic- 
holas.

Po šimtų 
visai nebus, 
tos. Dantų

M. LEVY
Plumbing and Heating Supply Co

2117 S. STATE STREET, CHICAGO, ILL
* Calumet 5366

sako Midg
ley — paprastas žmogus savo 
namus žiemų apšildys, pa
spausdamas sagutę sienoje, o 
vasarų atvėsins taip pat pa
spausdamas sagutę. Drabužiai 
busiu taip pigus, kad žmones 
kasdien naujus' drabužius ne
šios. Dirbti žmogui reikėsią 
tik dvi valandas, o gyventi ga- 
lėsiųs žmogus iki 5,000 metų, 
jei tik norės.

metų ligų beveik 
Jos bus išnaikin- 
chemija bus tiek 

ištobulinta, kad higienos budu 
dantų nereikės net yalyti.

Džiova, kraujo užnuodijimas 
ir kitos baisios ligos bute išgy
domos mokslo ir chemijos jė
gomis. Net ir blogų sapnų 
nebus, žmogus tik paims pi
liulę ir jau saldžiai sapnuos, 
šios ropelės bus įvairių rūšių 
dėl to, kad žmonės mėgsta sap
nuoti įvairius sapnus.,.

Tinginiams bus tikras rojus. 
Į susirinkimus nereikės eiti. 
Radio pagelba viskų namuose 
girdės. Mokslininkas, Thomas 
Midgly pranašauja, kad jau 
1936 metais dienų bus vartoja
mas telefonas, kuriame žmo
gus matys tų, su kuriuo jis 
kalba, nors tas asmuo bus ir 
už kelių šimtų mylių tolumoj.

Rugp. 13 d. š. m. turėjau 
progos aplankyti savo gerus 
pažįstamus pp. P. Valvikius, 
kurie gyvena gražioj apielinkėj 
prie pat Washington Parko, 
čia turėjau laimės sutikti sa
vo senus ir mylimus draugus 
pp. K. Paukščius, kurie viešė
jo pas pp. Valvikius. Pp. Pauk
ščiai seniau gyveno Kenosha 
per ilgus metus, bet dabar jau 
ilgokų laika gyvena Grand Ra- 

/ pids, Mich. Buvo smagu sutik
ti senus pažįstamus, su kuriais 
teko daug veikti kartu visuo
menės labui Kenoshoj gyvenant 
sykiu.

Kaip atrodo iš pasikalbėji
mo su pp. Paukščiais, jiems ir 
Grand Rapids sekas gyventi. 
Vienas jų sūnūs, būtent, Dr. 
K. Paukštis, jau praktikuoja 
daktaro profesijų, antras yra 
knygvedis. Ir pp. Paukščiai sa
kos vis dar dirbu sykiu su 
Grand Rapids, Mich., lietuviais 
lietuvybės darbų. Kaip iš pasi
kalbėjimo, taip ir iš veidų ma
tyt, kad energijos pilni dirbti 
visuomenės darbų. P-as Paukš
tis, tur būt, vienas iš seniau
sių “Naujienų” platintojų Ke
nosha mieste. Man dar prisi
mena kuomet p. Paukštis ne
šiodavo “Naujienas” po stabas 
musų mieste.

Tarp kitų svečių buvo ir pp. 
Ivcss iš Grand Rapids, jeigu 
aš jų pavardę gerai atsimenu. 
Jie atvyko paviešėti Wiscon- 
sin valstijoje. Mat, p-ia Ivess, 
po tėvais Kelpšiutė, yra gimus 
ir augus Kenosha mieste. Sy
kiu ir p-ia Juškienė iš Cudahy, 
VVisconsin viešėjo, žodžiu, tu
rėjau progų sutikti savo senų 
ir gerų draugų pas pp. Valvi- 
kiužy Kiek teko ‘ patirti," pp: ' 
Paukščiai išvyko atgal į Grand

Musų 
tiesiog 
nes miestas turi ir valdo 80% 
visos čia esamos gražaus Mi- 
chigan ežero pakrantes, 
galima praleisti laikas 
dantis, lošiant golfų ir 
žaismes žaidžiant ežero 
krantėj. Oras taipjau gana pa- 

žiemos 
nė daug 
Miestas 
ir ran-

I IDQI/V’Q MUSIC and LIluM u RADIO
4916 West 14th St. Tel. Cicero 1329
ATDARA VAKARAIS CICERO, ILL.

<u, yjnL.. ...........  i,,, i

Muzikos ir dailės srityje čia 
daugiausiai 
PabarŠkai, 
čiai 
norius, A. Lameišius ir p. R. 
Schlager, E. Martin ir p-lė Kli- 
vickaitė. žodžiu, musų koloni
ja pilna visokių spėkų ir pasi
šventusių darbuotojų visose 
šakose, kurie ir kurios auklėja 
lietuviškumų tarpe, lietuvių taip 
senų, taip jr čia 
nimo. Mutual Liąuor Co

4707 So. Halsted St 
TeL YARDS 0803

I.OANS and IŠSIRANGĖ 
jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo 
’ apdraudoš ^nub^dgnles/’ f

840 West 33rd Street
TELEFONAS:

_____.... ,.
KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES

. .;L*. '*■ /' Ji
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UHiiyat krtttai
CMčaroJo — paltui

Pūna! metų
Trinia mėnoalama
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui •MttaseąstMiMs***

CNcatfoJ per llneliotojuai
Viena kopija_________
Savaitei —--- ------------- -

Entered et Second Gnu Mattel 
Maroh7th 1W4 at the Port Office 
of Cbtoago, III, under the aot of 
Uarch 3rd 1879.

Naęjleeoi ehš kibdlen; iMlrtanf 
••kmądlenltiiLęldiią N^iąienų Ben
drovė, 1738 J. Hrtrted SU Chicago, 
IU Telefonas Canal 8800.

____; ife.oo 
1MM..M.M 4 .(MI 

___ 2.00 
1.00 
,7ft

___  8o 
-J 18c

ttT K B M yJK R B M M —n a -r-* — S

Ruvknytoge ViUttjoift, n» Chlcrtrol, 
Hfati .

Metama - 87.00
Pusei metų weM*memtM«MeeeeaMM* 8.80 
Trims mėnesiams — 1.78
Dviem mėnesiams 1.28 

Vienam mėnesiui . ...... . — 78c
Urtavon it JU|u jk|alealaose 

(Atpigtnta)
Motstns  18.00
Pusei metų 4 00
THml mėnesiams ......2.80 
PinUiuii reikia durti palto Moiiay

Orderiu kartu su užsakymu.

’ NAUJIENOS, OMčaįfb, m.
. “ 1 ■ ■■' • ~ 11 4 t".Į ,_4 „'Į r 9

“Lcilonnntitsi Atstikd, kad 
tai yra prasimanymas, ir 
užrtiŠkB, jog Jis niekada noį 
reikalavo ir nereikalaus jo
kią pensiją bei užtikrinimą 
savo šeimynai, nožlurint kas 
jam atsitiktą oro kelionėje | 
Lietuvą.”

KŪDIKIŠKAS PROTAS

kartą buvo toki, kad lauktas 
oro pagerėjimas no|vyko ■— 
skristi negalima.

Taigi kas yra keisto tame, 
kad “Naujienos” tokiose apy- 
stovose, gavusios pranešimą, 
jogei Vaitkus gali išskristi “ry
toj”, tą pranešimą Įdėdavo? 
Arba krid Jos pareikšdavo, Jo- 
gol “viskas paruošta”, Ilk dar 
reikia “truputį kantrybės”?

MoNnLNINKU ARGU
MENTAI

ŠbMįcHerife; rugp. 24, 1&35

Įvertinti. Brangindami laiitos 
laisvę, privalomo branginti no 
privilegijas vieniems, o sąžinės

są Jungos vardu aš turiu gar- 
>ūs pasveikinti Jus, atvykunhta 

šitų pirmąjį pasaulio Lietu
vių kongresų Kauno. Be abojb- 
.imo, tai yra vienas svarbiau
sią įvykių Lietuvių Tanios 
gyvenimo, Lietuvių taiila nol 
iktai tlo, kurio gyvonanie, člo- 
uil, Lietuvoje, bot Iš visur, 
cur jlo nebūtų kokiame pa-Į ____ __________ ___
šaulio krašto Lietuviai begjr- suT visuotinas pakrikimas — Įdaūjamęmis včžūm'is? šiandien

ANŪKENTEJį] DŽĖNITORIAI

i Munis praneša, kad iš 57 džeriitorlų Chicagoje, ku
riuos unija pašalino iš savo tarpo ir kurie dėl to neteko 
darbij, ^a lietuviai Jų nelaimė tai rezultatas to, kad 
jie paklausė agitatorių iš komunistų lizdą Bridgeporte.

Daugiau kai$ per ntetus laiko ‘^Vilnies” agitatoriai 
kurstė dženitoriuš kovoti prieš “unijos biurokratus” ir 
keikė “Naujienas”, kad jos esančios “parsidavusioS” 
dntjbs bodttmš ir neremiančios darbininkį. Dabar pal
tys dienitbriai mato, kas jų tikras draugas, p kas prte- 
šaš.

Lietuvių dženitorių Chicagoje yra apie 1,000. Jėl- 
gu “Naujienos” butų pabugusios komunistų šmeižtų ir 
būtų raginusios dženitorius eiti paskui <<rank and flle” 
komitetą, tai šiandie lietuvių dženitorių jau gal nebe
būtų; nes unija butų iššlavusi visus. Lnimė, kad konui- 
nistų įtaka buvo menka.

Mes čia tačiau norime pastebėti, kad anaiptol ne 
viskas yra tobula dženitorių unijoje. Toli gražu! ši uni
ja turi daųg-maž tokias pat ydas, kaip ir daugelis kitų 
darbininkų organizacijų, kurių nariai nėra susipratę ir 
nemoka ginti savo teises. Unijoje yra ir biurokratizmo; 
ir viršininkų sauvaliavimo, ir-kitų blogų reiškinių. 
Prieš tuos blogumus nariai privalo kovoti. Bet negali
ma kovoti tokiu budu, kaip kovojo tas komunistų koh- 
troliuojamas “rank and žile” komitetas. Reikia unijoje 
veikti, reikia dalyvauti jos susirinkimuose, reikia tehai 
kelti balsą prieš tdogumus ir reikalauti jų pašalinimo. 
Bet yra absurdas tąsyti ’ uniją po teismus ir bandyti 
pataikyti vidujinę jos tvarką su prokurorų ir teisėjų 
pagėlba!

Tegu ir kiti darbininkai pasimokina iš šitos skau
džios lekcijos. O šu komunistais, kurie kiekvieną kivir
čą darbininkų tarpe stenigasi išnaudoti savo krūmelio 
labui, darbininkai neprivalo turėti nieko bendro, nes 
tai yra pikčiausi organizuoto darbininkų judėjimo prie
šai.

ŽINIOS Iš KAUNO KONGRESO

“Naujienos” pirmiau, negu kuris nors kitaš Ameri- 
kospietuvių 'laikraštis, padavė svarbių žinių iš Pašau- 
lia Lietuvių kongreso Kaune. Aną dieną įdėjomė labai 
įdomų Lietuvos socialdemokratų sveikinimą Kongresui, 
o dabar paduodaime sveikinimus vai. liaudininkų, krikš
čionių demokratų ir aušrininko Dr. Jono šliupo. Kiek- 
vienaą turėtų juos ne tik perskaityti, bet ir pastudijuo
ti
žangioji, geresnioji ir rimtoji Lietuvos visuomenes dalis.

Nemalonu yra girdėti, kad tame Kongrese neapsi
ėjo be triukšmo. Tautininkų “jaunalietuviai” nebuvo 
pakankamai džentelmoniški ramiai išklausyti rimtų pa
reiškimų Lietuvos visuomenės vadų. Jie skandalino, ka
da kalbėjo adv. L. Purėnienė ir buv. Steigiamojo Seimo 
pirmininkas Stulginskis. O Dr. Šliupo sveikinimo, ro
dos, visai nebuvo leista skaityti.

Kokį įšpudį iš to įgis išeivijos atstovai, suvažiavę 
Kaune? Vargiai jų mintiš užmigdys pramogos iAvai
šinimas.

Gerai betgi, kad tas bandymas seimo keliu sutvar
kyti išeivijos reikalus. įvyko. Ateis laikas, kada ir Lie
tuvos žmonės turės savo seimą.

tuomet męs žinosime, kaip protauja ir jaučia pa

•• i
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» “ * ♦ — -X.. »—«

i. VAISAUS PAREIŠKIMAS 
REPORTERIUI jus

“Laisve” praneša, kad jos 
Reporteris rugp. 19 d. atsilan- 
iė pas lakūną Feliksą Vaitkų 
Ėalf Moon hotelyje ir turėjo 
su juo pasikalbėjimą tokio tu-

“Reporteris užklausė, 
Vaitkus vis dar ketina šie-

Vaitkus atsakė, kad tikrai 
šiemet skristus.

“Reporteris pratęsė klau
simą: O jeigu oras visą šj 
rudenį (dar vasara, o ne ru
duo! — *N.” Red.) butų ne
palankus skridimui, 
manote kitąmet lėkti?

“Lakūnas atsakė, kad jis 
skrisiąs šiemet, jei ne vienu, 
tai kitu keliu. Jam nei gal
von neatėję skridimo atidė
jimas kitiems metams.

“—Mums žmonės praneša, 
kad jus reikalaujate $8,000 
užtikriiiimo savo šeimynai, 
jeigu tektų tame žygyje žū
ti. Ar tiesa?

• Brooklyno komunistų orga
nas, įdėjęs nnkščiaū!i oitatą 
savų reporterio phslktilbėjįriią 
su Įeit. F. Vaitkum, Mtlok 
nolškpnčia, kaip vilkas, riosiaū- 
gęs. Jisai šoką “kritlkūotl” tai, 
kas buvo skelbiami aplo lakū
no skridimą “Niiiljįbnoso”. Vie
nas to oVgano bendradarbis 
rašė:

“lSis naujipnleėįus išsidii^ 
bo Ir savotiška apgaudinėji
mo (I — “N.” Rod.) forma
tą: ‘Išskris šią savaitę, jei
gu oras bus tinkamas? Vadi
nasi, viskas priruošta ir nė
ra kitokią sutrukdymą.

“Bot kam tada žadėti ‘šią 
savaitę’, jeigu skridimas pri
klauso nuo oro?”
Na, ar no “boibėš” pVbtaš to 

žmogaus, kuriš šitaip rašo? 
Kodėl buvo skelbiama pty’ą 
kartą, kad Vaitkūs išskrisiąs 
“šią savūitę”? Todėl, kad Oro 
Biuras matė, joge! oras virš 
Athintiko taisosi, ir spčM jo
gui dar ui keleto dienų jisai 
pakankamai pasitaisys, ttiip 
Rad kada nors savaitės bėgyje 
Vaitkus jau galės išskristi.

Tačiau^ kadangi taš žadėji- 
mūš skristi buvo Įsiremtas tik
tai oro spėjiniū, tai “Naujieno
se” buvo pridedama: “jeigu 
oras bus tinkamas”. Tai kiurio 
gi čia “prieŠtarayimaS” ir ko
dėl čia 'taš bolševiką “boibe” 
matė “apgnudiriė j imą’ ’ ?

Pastebėtina1, kad visišką ne
mokėjimą Suprasti phprastiiš 
dalykus parodo ir L. Priiseika' 
(nors “apgaudinėjimą” jisai 
nepi'ikaišioja, kaip bimbiriin- 
kai). Jisąi savo lilikraštyje sa
ko:

“Bet įdėmų būtą patirti, 
kode! tos orinės kliūtys ne
buvo jokiomis kliūtimis šioS 
rųŠies antgalviams:

“ ‘Numatoma, kad F. Vait- 
kus išskris rytoj’. (“Naujie
nos”, liepos 27 d.)

“Rytoj bus galutinai pa
skirtas skridimo laikas’. 
(“Naujienos”; rugpiučiė 8

i ? i
— tik
(“Naū-

jiėnbS”, riigpiūČiė 7 d.)”
Kį, iš tiesų; LėbhąŠ PrusbL 

ka čiil ūori pasakyti? Kas yra 
keista tuose antgalviuose? Bra
vo skelbiahid tas, kas buvė 
numatoma, ė tie numatynial 
buvo ne kierib nors išgalvoti, 
bet paremti .tiįėį sakė lakū
nui iarba AtTAŠS sekretoriui 
Oro Biurb viršininkas. Gi jisai 
savo pranašavimūs darė, pasi
remdamas rapbrtais a^ie orą, 
kuriuos kasdien gauna Jungti
nių Valstijų Agrikultūros 
partamentas.

Per tą laiką, kada Vaitkus 
laukia tinkarrid skridimui oro, 
bttVė atsitikę keliš kartus taip, 
jogei net iki 10 arba 11 vai. 
vakaro lakūnas nežinojo, ar 
Dr. Kimball pasakys jam, kad 
rytoj ryte galima skristi, ar 
kad negalima. Tokiofc buvo at
mosferos sąlygos: jos keitėsi 
gerojon pusėn ir atrodė, kad 
audrą plotai netrūkus pasi
trauks iš kelio, kuriuo Vaitkūs 
rengiasi skristi.

Tokiuose atsitikimuose Oro 
Biuro viršininkas pašilikdavė 
savo ofise iki vėlybos nakties 
ir laukdavo paskatinių raportų 
iš Washingtono ir iš įvairių 
vietų paliai Vaitkaus užsibrėž
tą kelią (iŠ Connecticut, iŠ 
Kanados ir iš Newfounlando). 
Kada tie raportai ateidavo; tai 
Dr. Kimball sužymėdavo juos 
savo žemėlapyje ir padarydavo 
galutiną sprendimą. Ant nelai
mės, tie sprendimai kiekvieną[tuvos Valstiečių Liaudininkų

“ ‘Viskas pHrubŠtfl 
triipliij iaiittybŠš\

nukščiaūs matėme, 
vadina “apgaudinėji- 

kad Oro Biuro iauk-

Kntp 
.“LalšVfi” 
mu” tiil, 
tas oro pagerėjimas nė|vyko. 
Bot jai ir įto dar negana. ,Ti 
dar stengiasi surasti “Naujie
nų” panešimuose aplo Vait
kaus ^ruošimus skridimui 
“molus”.

Mos čia! nocituosimo visą ne
sąmonių Jos ilgam odltoriaįe, 
kuriuo ji bando apginti “fel- 
klškus” Andriulio “pasikalbė
jimus” su biznieriais ir profe
sionalais. Bot priimsltno tik 
vieną jos argumentą, kalpb la
bai charakteringą. “Laisvė” 
pakartoja iš “Naujieną”, liepos 
2 <1. numerio Žinią apie tai, 
kad Antanas S. Vaivada “ry
toj ar trečiadieni pasirašys 
aerodromui ‘waivor’ ” paliuosa- 
vimui aerodromo nuo atsako
mybės (jeigu įvyktą nelaimė, 
pakylant “Litiianicai II” su 
dideliu svoriu). Tolinus Ji 
(“L.”) išvadžioja:

“Ton pat toliau kalbama, 
kad Vaitkus dar tiktai tebe
bando savo orlaivį. Na, o 
gegužės mėnesi ‘Naujienos’ 
rašė, kad Vaitkus jau pasi- 

i ruošęs skristi; kad jis iS- 
skrisiąs birželio viduryj I” 
čia bimbininką .organas pats 

šnvp sirinuša. Juk Jeigu buvo 
gegužės iriėriesyje sakoma; kad 

i Vaitkūs skrisiąs “birželio Vi
duryj”; tai reiškiū, kad gegu
žės mėnesį (lar bebuvo sakoma, 
kad Vaitkus* jau “pasiruošęs“ 
skristi; bttyp įtik apskaičiuoja
ma, kad pisirbošifhai bus paj- 
bai&ti birželio mėnesyje ii* 
Vaitkūs galės skristi. Visas 
sVieths tdkiūs pranešimus tik 
taipį o ne kitaip sUprūdta.

! Kada kalba' eiiiri ne apie 
Vnitkariš sklidimą, tai ir bim- 
binihkai1 tokliis' dalykus šuprah- 
tn. Pavadžiui, kai Maskvą 
'pranešė, kad LeVaneęški'š iš
skris tą ir tą dieną 7 vai. ry- 
td‘, bet iiėišskrido, tai “Lais
vė” nerėkė, kaip už liežuvio 
pakšrU, kad Maskva “apgavo“ 
artai “iiįmej^o”.

. Kddą paskui LeVanevski iš
lėkė ir pūtailtė; Vietoji Šaū 
i?raū'čisčb (kur jŪ ladllč Arne- 

! rikės reportėriai ir amtašado- 
Iii • •' • F1’’- - ’* ' J L L L1 _ 1 'nūs 
gįadą, tai bim..
kad Maskva ir jos lakūnai “ap
gaudinėja” sovietų žmones, 
“apgaudinėja” Ameriką ir visą 
pasaulj. Ne, jie elgėsi visai ki
taip. Jie aiškino netikėtas kliū
tis, su kuripmis sovietų ląku- 
pams teko susidurti. Ji<ei darė 
ką galėdami, kad . publika tt i 
nepasisekimą^ suprastų.

Bet Vaitkaus atsitikime binv-
I 'į i * * »biriįrikai maišo paprasčiausius 

dalykus, stengdamiesi publiką1 
šuiiaiointi ir apmulkinti. Ar 
ne gėda?

DR. LEONAS BISTRAS, 
Buy. inlnlstorls pirmininkas, 
kongresą sveikino Krikščionių 
demokratų partijos Ir dienr. I skriaudą kitiems, bet lygybę ir 
“Ryto” redakcijos vardu. Kon- laisvę demokratinėje valstybė- 
grosą pasveikinęs dr. L. Blst- |v.
ras tęsė: ia svetur suvaliavę Ir ten

“Meš susirenkam sunkiais {pratę naudotis lygiomis gyve- 
iriusų tėvynei ir visoms civili- niine teisėmis, manau, mun-j 
kilotoms tnuloriis laikais: vi- Į suprasite, ir eisite tautai pagei- 

vonių, šiandien suėjo J tą beri- ekonominis, politinis, morali- tautos kamienas — Noprikhiu- 
drą pasitarimą, aptari! įsavo nisi valstybių llr tautų tarpu- Lomoje Liotuvojo — roikalln- 
įTaulos reikalus. Gerbiamosios savin santykiavimo pagrindai paramos visų iŠ tėvynės 
gerbiamieji, šituos tautos rel- susviro. Karlu su žymiais šių Lvotur išsikrausčiusiąjų, ries 
kalus aptarti fttvyRot Jus IšpHonų ,politikais h* socljologais|nį Storus skaičium, o 
viso pasaulio. No vieno kurio 
žmogaus nutarimu nustatyti 
taisyklos, nustatyti pagrindui, 
kaip Lietuvių Tauta turi įvai
ky tl savo reikalus, bet vlšų 
nutarimu. Užsienio liėtuvianis 
remti draugija nutarė sušauk
ti Jūsų atstovus, kad čia J anie 
drauge pasltartumėt, kaip to
liau Lietuvių Tauta turi gy
venti. Tai yra žymus apsireiš
kimas, kuris rodo, kad tiktai 
pasitarus visai Tautai, Jos at
stovams, galima rasti tinkamą 
kelią, kad Tauta' galėtų ap
saugoti savo ir nustatyti gai
res savo tolimesniam darbui. 
Bet jus, suvažiavę iŠ svetimų ' 
kraštų, čia Kauno, metčopo- vaizdžiai rodo/ ko reiklu luti 
UJoje, Jus taip pat turit teisę jįfi ton, kur nesugebama dč-l 
pasidomėti, kaip čia, pas niris, rintl autoriteto Ir asmenybės 
gyvenamu, Ir Jus, kuriems tu- pririeipli’.
n rūpėti visos Lietuvių tuutoš krikščionys demokrd

__ _ nos 
mos no stiprus skaičium, o 

i stiprus privalomo būti dvasia. 
Jei^u su remsime (ietys | petį, 
Jeigu mokėsimo tėvynę parem
ti ekonomiškai, išplėšdami cx- 
portinę prekybą svetur, sustlp- 
rinąimo šalies finansus, o taip 
gi kultūros — mokslo ir meno 
— gėrybėmis bei grožybėmis 
padėsime tėvynei iškilti | pa- 

I dangės, tai ti/rint savo narsią 
, ne baisus mums

Trojanovskiš), į Leriiri- 
‘ jmbininkai nesąkė,

Pasaulio Lietuvių
Kongreso Atidai-

j. A .3rymas
Sveikinimai pirmam pa 
šaulio lietuvių kongre-

(Atkelta iŠ 1 pūsi.j

Pasaulio lietuvių kongresą 
L. Vai. Liaud. Š-gos vardu 
taip sveikino.

MYKOLAS ŠLEŽĖVICIUS
Gerbiamasai Prezidiuirie, 

gerbiamieji Kongrėso nariai, 
gerbiamos ir gerbiažmieji. Ue-

S-gos vardu

krikščionys demokratai mano; 
kad tik grįžimas prie to šalti
nio, iš kurio gimė civilizuotų
jų tautų kultūra, atseit gijŽL 
imis prie krikščionybės, legali 
išgelbėti tautas ir valstybes iš 
gyvenamojo Idėjų bei veiks*- 
mų cliaost).

Autorilolns, valdžia yni 
dieviška; bet lygiai dieviška 
yru ir žinoguus asmenybė, kariuomenę, ____ __
Tarp šių principą nėr pricšhi- kaimynai, ginklais žvangi- 
rayimo. Iš šių Ja’lkŠČionybČd nnnticji ir Šarvuotąja kumščiu 
dėsnių gimė, kultūringos ynls- grUinojanticji, Tuomet Lietuva 
tyliČH Huprntiniaj, Jie sukūrė LUgObČs smurtu vylingai išplėš- 
/ & JI dieną kultuvą. Vokieti-* įU(| atgauti ir svetur 

musų dviejų Lk^luudŽIamuš brolius nuo per- 
didžiulių knimyinj «yv«nin>d»ĮH0it|0jimų

JeigU “AirŠra” ir “Varpas’’ 
Įstengė sužadinti krikščiony- 
‘r_j imigdytąją tautos dvasią, 
tai Šiandien atsikvošėjus ir su- 

;reikulai, turit žinoti irgi, kalp| mi (|c{ jį fr manome, kdd tildsivbd^ūs0 i^svethn^pari

ny 1‘ieyiv'ų iniKOH n .vnisty- lllcny))5H telsCiiii», . .ltįUįuį r) tl K1.l)r . ....
bCs reikalai. • L.. iniSyį, valdvihii nu tcislil-’> i,., ų .U,su imsvL, vuHiymą su Lenos pagrl ) tokiu pagrin- 

Juins, Užsienio lictuviariis, Puretc fį du, riesuurdotnu ir nenugali- 
svarbu yra, kad Lietuva vl-p!',l<>[’^ l,r^ “,UMtuly mt.-, teesti ethinis pamatas, ku- 
sudinėl pasiukui nepriill|iusd-........ .......................... ..
ma ir jums, Užšicriio lietu
viams, yra svarbu, kad člii, 
Lietuvoje hutą sudalytos to
kios sąlygos, prie kurią toji 
riepriklaušohiybė galėtą būti 
tirikamdi išlaikyta.

Ir čia as noVohis nenoroms 
turiu padaryti sifgMlniiĮril, 
kūriš iiiri nurodyti1, kaip; ko
kiais keliais reikia eiti, kad 
būtą išlaikyta 'nepriklausomy
bė, kūnai* įiiaridieri' yra hbl 

■ mažesnis pavojus, negu prieš 
keliolika metą.

Taip, j lįs visi sušičinkoto čia 
iš visą pasaūlio kraštą, kali 
aptarti lietuvių tautos rcika- 
lūs. Taip, Jąs luritėt taip pdt 
lėisčs pareikšti pageidaviinį, 
kad Lieįuvos liaudis, Lietuvos 
žmonės irgi galėtų savo atsto
vus vėl siųsti į liauną ir Čia 
aptarti taip pat Lietuvos rei- 
kūlūs, Lietuvos valstybės, 
Lietuvės ncpriklausohiybes rei 
kalus (plojimas).

Lietuvos nepriklausomybę, 
gerbiamosios ir gerbiamieji, 
sukūrė liaudis, sukūrė, kada 
dar nebuvo nieko Liėtuvoje, 
kada vien žodis buvo. Ir kada 
tas žodis buvo paleistas į Lie
tuvą, kaip plati Lietuva, kaip 
plačiai ' lietuviai gyvena už
sienyje — visi, visa Lietuvos 
liaudis stojo savanorių eilės- 
ną. Stojo taip pat visi kiti Lie
tuvos . visuomenes darbuotojai, 
gintį Lietuvos laisvės ir apgy
nė Lietuvą nuo daugelio prie
šų. Mes turime čia atiduok 
tinkamą pagarbą pirmiausia 
visiems tiems, kurie tą nepri
klausomybę apgynė, kurie 
Lietuvos išvijo ir rusus ir len
kus ir vokiečius. Tą padariu
si yra ne kas kitas, kaip liau
dis ir dėl to liaudis turi tei
sės, kad ji galėtų ir toliau sa
vo reikalus tvarkyti. Ir tas 
kongresas, kuris čia šiandien 
yra susirinkęs, jis mums aiš
kiai sako, kaid netoli yra ir 
tas laikas, kada Lietuvos at
stovybė vėl susirinks j seimą 
ir kada seimo prezidiumas 
galės teisėtai perduoti savo 
teises naujam Lietuvos gyven
tojų seimui, šis kongresas, 
reikia manyti, parodys kad 
tik tuo keliu einant gdlima 
apginti. Lietuvos nepriklauso
mybę, kad tik šituo keliu gali
ma išlaikyti Lietuvos tautos 
vienybę. Tuos linkėjimus pa
tiekdamas jums, aš tikiu, kad 
pradžia to kongreso Iras pra
džia ir naujo, geresnio Lietu
vos gyvenimo sutvarkymo 
(plojimas).

, .w i senos pagrl ) tokiu pagrin- 
teiHČn)iBį|riesuurdėmu ir nenugali-

ĮtelslhŪO šantykidvlirią tarp vi
suomenės ir individualumo, 
farė Valstybes ir |)1Hcčio, ki
taip knlbdnt, realizuoti tai, 
ką mos vadi n anie tikru esmi
nių domokfatlzmū.
AUSIVNJ^kO DR. J. ŠLIUPP 
ŠVEIKINIMAŠ KONGRESUI

Sveiki ir

j;is moko: nedaryk kitam to, 
lio nenori, kad tas kitas dary
tų. Už tai taisykime tai vis, 
kris riėdiirnu, o vengkime ir 
gerbkime, kas gera, gražu, do
ra, ir sveika!

i Etiški principai suves mus 
vidus į tokį vieningumą, kokio 

linksmi; brolidi lietuvių tauta sėniau nėra re- 
ir sesės, iš visų šalių šuvažia-| gėjusi. Nauda ir garbė bus ir 

• tautiečiams svetur 
pasklidusiems. Lietuvių tauta 

, susi-

vę, pasidžiaugti Nepriklauso- i tėvynei ir 
įniąjUį Hfltuvty kūri ;Vhuš šaū- pasklidūsie: 
|da vieninguman,. nes vieny- yra darbšti, sumaninga, 
bėję gludi galybė! klausanti, ir ji mokūs kaip Sa-

Vicningthnaš tėra galimas, vo laisvę ginti, taip ir savo bu- 
kada visi tautos nariai sklan- genai paruošti reikiamąjį stip- 
džiai ir paslankiai eina sąvokų moralinį nusistatymą. Vie- 
parcigas, hčt kada ir teises tu- nybėje ištikrųjų bus galybė! 
ri visi ,lygias. Deja, gyvenimo Tegyvuoja lietuvių iš pla- 

I mokykla mtis taip toli dar ne- Haus pasaulio suskrydusių Kon- 
pastumejo: Lietuva, vieniems gresas j 
teikia privilegijas, kitus laiko 
“defektyviais” posūniais, vos “Varpo” B-vės dir. P. B. Ik>rt- 
lolcruojamais šalyje. Kada kevičienės sveikinimas 
kunigiją (kartais centrais ap- AkCih5š “Varpė” bendroves 
dovanota) Konkordatu apsi- vdldybpš vardu širdingai svėi- 
drąudžia nebusianti patraukta Tamstas, Pirmojo pksaū- 
ginti tėvynę net karės gaisrui li6 iietuvių kongreso dalyvidi, 

ios ’knda ir linkiu kad tie tyrus jaus-
vlelW?lynuose knibžda nef lįį f Artistės; Atstb-
svehmos šalies agentų; ir ka-atvykėle, sutektų eh- 
da <dvarponiu nesitenkina 80 g^ę8tim^ą tautai

I'!!“ I svarbius Rusimus ir rasti jų
išrišiiųui kuo tinkaniiaūsliis ke
lius. KoHgrėšo darbuotė tegul 
Įkvėpia muYhs visiems dar karš- 
tešniė pasiryžiihė giriti brari- 
giąiišį savo turtą —- Lietuvos 
nepriklausoinybę. 
sėkmingo darbo.

Prie šios progos noriu išreik
šti dčkirigumą Šiaurės Ameri
kos lietuviams už visą jų rnurris 
padarytą gerą. Jiems, kaipo 
tikriems demokratams, rūpėjo 
per spaūdą skiepyti demokra
tijos idealūs šertoj tėvynėj ir 
Į musą šauksmą padėti išvy
styti mušą ariu laiką menku
čius laikraščius, jie taip gau
siai atsiliepė, taip sušelpė, kad 
“Varpas” išaugo į tvirtą įmo
nę ir riežiurint visą nėdraū- 
girigą pastangą jį numarinti, 
jisai gyvuoja.

Jusą jame dalyvavimas, Ja
šą opinija, su kuria visa Lie
tuva privalo skaitytis, saugia 

į jį. Taigi džiaugiiibsi, kad ga
liu Jums, sesers ir broliai, vie
šai padėkoti. Prašau perduoti 
visiems pasitikusiems užjūrio 
lietuviams musą užtikrinimą, 
kad mes pilnai suprantame vl-

vienuolynuose knibžda i 
svetimos Šalies agentų; ir ka
da dvarponija nesitenkina 80 
« v’ i s • i > *•-*• V • ' ' • •

ums nedrau-natų
jįin’gų valstybių kariuomenėje, 
0 iš Lietuvos savo tėvų turto 
dalis siurbia, ir kada dvarams 
žemės plotai didinami iki 15d 
ha', ė nuo valstiečių seniau iš
plėštos tčvtj gūždos riesti grą
žinamos teisėtiemsiems savi
ninkams; — tai civilinės met
rikacijos trukumas, sąžinės 
laisvės stoka, laisvamanius 
stato Unijos laikų dissidentų 
padėtin,—kas viskas skaldo 
tautą ir mažina jos atsparu
mą.

lad vieningumo norint ir jo 
būtinai reikiant, privalome 
pasirūpinti šalyje įgyvendinti 
teisingumo principus. Išnai
kinkime privilegijas ir posū
nių būklę, o įgyvendinkime 
visų tautos narių lygybę prieš 
įstatymus. Tokia lygybė pri
valo viešpatauti demokratinė
je valstybėje bent 20-mc me- 
tašimtyje.

Mes visi čion esame to pa
ties kraujo žmonės. Mes savo 
tėvų Ženiėje pakantojame sve
timus* gaivalus (žydus, rusus, 
lenkus, Vokiečius, net čigonus) 
ir jiems teikiame lygias teises, 
— kris yra teisinga ir žmoniš
ka. Tik savo tarpe, nors esa
me kilę iŠ kaimiečių tėvų sa
manotose bakūžėse, nesumoja- 
me lygybės prieš įstatymus

Tegyvuoja lietuvių iš pla-

Tat linkiu

litinės veiklos, kurią jie išvy
stė ir, apgai/oė Lietuvą ddr 
prieš Didįjį karą, laike jo ir 
vėliau Nepriklausomoj Lietuvoj.
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Anglijoj vienų kartų golfinin
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Pradžia 5 vai. vakare
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DIGESTIBLE AS MUK
ITŠElFl ^Mk

Pilsudskis 
rpe randa

Kartais ir labai 
mas 

įs-nuo

’Č ir pataikė ( Žlrklofci 
krisdamos ahkštyn, įnv 

į rankos ’ di- 
čemerys, de 
nu re.

MUZIKA ŠOKIAI IK 
malonus svečių priėmimas

kuri 
savo namų kiemo nušovė savo vyro sekretorę. Miss Virgluta. 
Seighl (jtarpoj), kuri paš juos gyveno jau Šeši motai. Eolu* 
man sakosi jų nušovusi todėl, kad ji prisipažino esanti įsimy
lėjusi į jos vyrų, grožės snllonų grandinės savininkų. .

Moterys, vyrai ir net vaikai Ethiopijoj dabar rengiasi prie 
karo su Italija. Viršutinėj fotografijoj parodytos dvi ethidple- 
tės, siuvančios kareiviams uniformas. Apačioj — Ethiopijos 
karaliaus sargybos kareiviai išmuštruoti europišku budu.

Keisti Atsitikimai it* 
Neilaimes

riėniėgla- 
gyvunas išgelbsti žmogų 
taėUiriės.

ftiOjduš anglfeš kasykloje 
buvo toks atsitikimas; Ąųglia- 
kafeys nuošalioj kertėj atšisė- 

| do pietauti. Ėdi jis pietus vai- 
apie jo kojas bėginėjo 

mio Habsburgų, išrinko ji sa-'žiurkė. Kelis .kartus tą žiurkę 
vo karaliumi vokiečių kttr- jis nubaidė. Bet žiurkė riepa-

į$tcigėjas
Rlurifcas.

valdove

vienas aklus elgetų 
prie gatvės kertės ii

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
iJidelfe liti'diiilci.a dž šenlis 

pfovįrlcics.

pįfikjlE, ci'A, dAbąr 
fAOTYKfTĖ PINIGUS, Išreikšti ( _ x

ekslazų, mintį ir kąnČiaš tor- 
jnoje ir spalvose; iškalti ^ei
lę, viltį, heroizmų ir triumfų 
marmure; nupiešti sapnus ir 
atsiminiinus žodžiais; nupiešti 
aušros tyrumų, intensyvumų ir 
vidurdienio i skaidrumų, priėte-

DhlŽiųjų Vokietijos filosofų 
tarpe

Kantas buvo škotų kilmes, 
jio0cnlųuierl ‘ 
šė lenkų, t 
šias filosofas Spinoza bdvo žy- 
dus, taip pat kaip ir Anglijbk 
konservatorių didžiausias va- 
das-Olsrael^. iš šių diedų 
garsinusių Anglijos rašytojų 
Bernardas Amt yra airis. Os- 
kar Wilde—pusiau airis, \Val- 
ter Phlcr — airis, Josef Kob
ra <t—lenkas."

CalifornijoJ buvo toks atsi
tikimas. Daržinihkas mašinėle 
pjovė darže žolę, žolėje buvo 
kažkiehO phmėšta revolverio 
kdllpka. Kai mašinėlės peilis 
Užįavo kltli|)kų, toji sprogo ir 
pataikė diržininkui į kakta. 
Dfeinifikag bu\^o šunkidi su1- 
Žeistas. *

Berlyno Mgiliš ndkties lai
ku įsilaužė mėsos krautuvėm 
Pastebėtas vagalis, su pilnom 
rankom Šniūreliais suraišiotų 
dėšriukių, šoko per langų, 
bešrinkei uŽsikabinfis už Gi
nies, kilos dešros apsivyniojo 
vagiliui apie kaklų ir vagilis 
pasikorė antroje lango pušė-

Meseniai pasirodė žinomo 
Pan-curopos idėjos propaguo* 
tojo Kudehhovę-Knlergl platus 
veikalas, pavadintas "Europa 
atbunda". Jame autorius atpa-

liuvė prie jo lindusi. Neapsi
kęsdamas žiurkės bėgiojimu, 
jis pastvėręs šmotų anglies ir, 
norėdamas jų nuvyti tolyn, at
sikėlė. Vos spėjuš J a iii tolinu 
nueiti, toj vietoj, kur jis sė
dėjo, nugriuvo i

fltiridd—t'fhleljošI Pranciškų, 
šiandien višh ėllė čekoslova- 
Rljai vadovauju ilčių iftdmų t ti
ri vokiški pavardei Ir atVir- 
Rščlht^-višii eilė vokiečių bu
mų čekiškas;
Liudvikas didysis, Žymiausias 

Vcdgrijoš vdlddvtiš, buvo 
prancūzas (Anžu)>

Didžiausias Vengrijos rašy
tojas ir tautinis didvyris Pe- 
tofi-buvo slavų kilmės. 
Prancusų, liugentolai suvaidi
no didžiulę Prūsijos atstatymo 
istorijoj rolę, lloheneolernal 
yra ne prūsų giminė, bet Švo
bų. Prūsijoj žyipjauslas vals- 
lybės vyįik l’>chier 
štein buvo reinietis. Jo laikų 
draugas kunigaikštis Motor- 
nivlms IniVb tiri j) put reinietis, 
bet ne austras. tš Kelno kraš
to yra kilęs ir to paties hilko 
Rusijos vaisi, vyrus Nezelro-

‘ ^etnUžęšnė dblaimė išliįo 
ir p-nių Tovfror iš Coneord, N. 
H., kai ji.su draugėmis va
žiavo nutOmobiliu. Laukais 
važiuojant pro langų įskrido 
vapsva, kuri automobilio vdi- 
ruotojai; p-iįiat Tovvcr, pudlč 
ant veido. Vairuotoja, ginda
mosi nuo vapsvos, paleido au- 
tomol)ii| be kontrolės. Pasė
koje—moteriškės užsimušė.

karpė nuo kojų plaukit. Ąt 
skridusi bilė mului JgylČ. Mtr 
Įaš. ppyr 
žirkivš, 
Įtaikė farmferiui 
dŽiųjų arterijų.

hitas misteriškas atsitiki
mas biivb Anglijoj',, kur ne- 
mdtotnaš' policininkas. Jau
nas O^fordo universiteto stu
dentas važiavo natų u, žiban
čiu automobiliu. Staiga jis 
UŽgavSo ir užmušė vietos poli? 
citainkų. Paslaptis yra ta, kad 
nė tik važiuotojas nepastebė
jo policininko, bet jo nematė 
nė šalygatviais ėjusieji žmo
nes, nors ir žiurčjd tbii pušeri, 
kur nelaimė įvyko*. Teismas 
kbhštalavo nelaimės įvykį ši
taip: Policininko uniforma' iė 
ailtohiObilis buvo tos pačios 
spalvos ir šviesos, tokiu budu 
ir įvyko nelaime. ...

NhujoH Ntiidotį
....piiimkgtt^ditttb.tdM
BEE yĄQ. PLOVYKLAS 

vertos if ilĮ.Ojį pursitpioda už

29.95

mbs Švelnumų, grožĮ Ir puslap 
tį nakties bu jos garsais; duo 
tl mtiiymų iiėmatoniiun Ir pn 
lytėjimų dnlktų li‘ papuošti pn 
pruštus dalktun minties brang 
akmetilnls Ir įrrdžnoniis — ta 
yrn menas.

it. G. IngdiMil.

Netoli Chiengos buvo šitoks 
medžiotoju, 
per tvbrų. 

į shibgų ii’ 
užšiklnišo šniegu.

sustojo
laukė kol policininkas ar kas 
kitas perves jį skersai gatvę. 
Tuo motu čiupterėjo elgetų už 
rankos žmogus. Elgeta, many
damas, kad kas nors jį ųorl 
pervesti skersai gatvę, ėjo. Kai 
jutadų užėjo ant gatvės; auto
mobilis juos suvažinėjo’. Įvy
kus nelaimėk pasirodė, kad 
žnioglis, lluj'i^ Vedė 81įjbtU si’cėl'- 
sai gnivę, buvo tokg bkt Nere
gys, kaip ii' <htaas, k Oris norė
jo, khd jdnv Ras pagelbėtų. Šis 
irgi mdnė, kud jį vodh Ras 
nors kitas, o no beregės.

Surinko M. Šileikis'.

Arkansns telefonų industri
jos viršininkai raportavo dht 
šitokį atsitikiinų. Nedideliame 
kaimo miestuke krdutūVinįta
kas paėmė telefono ragelį At
sakyti į pašaukimų. Vo» špė- 

išsižioti,. iŠ ragelio 
bite įkando hipon ir nelaimin
gas krautuvininkas mirė nuo 
širdies sustojimo.

JĮM.00 vertės M A Y T A G 
Plovyklas su ketvirtainiu 
Aluriiinuin TOli, pilnai per- 
udiljlHlųB. I) Įdėlis ha rublis,•44.50

Leidžiame gražius , radio 
programuš kas nedelių, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES; 1360 kiloč,

Gcsarlų ligi Aristido Briando 
sujungi! Kųt'bpų, nušviečia 
Europos kultūros plėtotę ligi 
musų diehų Ir baigia saw vei
kalų užakeonluodumas Euro
pos nacijos reikšmę. Mes patei
kiame skaitytojams iš šios 
knygos trumpų ištraukų, ku
rioje autorius ilginusiu eile tu
klų sugriauna dabar Vokieti
joj skelbiamų teorijų, kad bet 
kurio Veikėjo kilmė—"surašys 
su krauju ir žeme" imtų isto
rijos bėgyje turėjęs bet kurios 
įtakos tautų gyvenime.

"Nei Gėtė nebuvo hnelonali- 
stas, nei Kantas; nei šopen- 
hiiucrls, ne! Nilšė; nei Volte
ras, nei Ruso; nei Dntdė, nėi 
Krunu; nei tdinmuno, nei Mn- 
šarykns. Kur tik mes Europbš 
istorijoj beieškotume pirmo 
dydžio "žvaigždžių", visur 
rasime, kad jos nebuvo nrtėio- 
nališkos.
Antros cit f s "tiHugidtiif' tar^ 

pr yru nacioUalitmos da^ 
nes uis reiškiny.

Jis stiprėja proporcingai 
Šios "Žvaigždės" mažėjančiai 
Šviesos jėgai: dauguma dešim
tais eilės fcutOpOS “Žvaigždžių" 
j’ra nncionališkos. Rot tai yra 
tavs "žvaigždės", kurios pirmų- 
šias "žvaigždes" masėms i- 
tvrpretuoju ir jas iškraipo.
Jeigu prmih'os mokyklose Eu- 
r<ų>os istorija butų dėstoma bč 
Uaeionalisfiikų falsifikacijų, ji 
butų geriausia priemonė prieš 

nueioihi/iA'h’Hų didybes 
manijų,

Nbš ši iktoriįa kiokviėnnitač 
pnslu|.yje mokytų, kaip sveti
mų tautų nariai ar ainiai ta
po dvasios, politikos ir karo 
vadais.

Prancūzijos didžiųjų valsty
bės vyrų tarpe dominuoja si
cilietis Mažorini ir korsikie
tis Napoleonas. Abu vyrai ita
liško kraujo. Net pats tautiš
ki nusius Prancūzijos karalius 
- Liudvikas £lV turėjo dau
giau ispaniško kraujo. Tarpe 
didžiųjų Vokietijos valstybės 
vyrų ir karžygių randame pu
siau čekų Valenštcinų ir Itali
jos Prancūzijos princų von 
Savovcn.

Rusų imperijos 
buvo skandinavas 
Didžiausia Rusijos 
buvo vokietė Kalarina 11. Bal
tijos vokiečiai vaidino Rusi
jos imperijoj didžiulę rolę. 
Šiandieninis Rusijos valdovas 
yra kalnietis Stalinas. Nuo 
Vilhelmo Grobiko laikiį

A nglijoje valdo snctiAiJalių 
šeimos:

po normanų prancūziška An- 
žii, vėliau škotų Stiuart, olan
dų branie, vokiški vclsai ir 
pagaliau koburgiočial. Eduar
do Vii tėvai buvo vokiečiai. 
Italijos renesansų a t vaizdavęs' 
Cezaris Bordžia buvo ispanas, 
papos Aleksandro VI sūnūs. 
Bet užtat Ispanijos nacionali
nis did^ris Kolumbas buvo 
italas, taip pat ir tų laikų 
draugas Kabot, kuris Anglijai 
atrado Šiaurės Ameriką.

Lenkijos nacionalinė dinas
tija—jagelonai buvo lietuviai, 
kaip kad ir didelė Lenkijos 
diduomenes dalis. Lietuviškos 
kilmės buvo ir 
Lenkijos karalių ta 
mas prancūzas Ai 
Vazas, vokiečių 
Žymiausias šių “tautinių** ka
ralių buvo—vengras Steponas 
Batoras.

Pirmoji Čekoslovakijos val- 
stvbė buvo franko Šamo 
teigta. Liuksemburgiečiu 
kiečių giminės karalių la

atBttikipms su 
Medžioliijiiš lindo 
Šautuvas įstrigo 
Valnždy 
žmogus to įVepa^tebėj 
tiicdžldldjas pamal'ęs 
šovė, !
thi sužeidė medžiotojų,

$ $ »
ViciiiiM Kanšas valstijoj fhr 

niėryš silvo liiUYul . žii'klėhii
...i, i i i i , a I f •*>

kai lošė golfų. Kai viennpi kon: 
kuruojančiam1'' lošėjui boliukč 
sustojo prie skylės, tuo moli) 
Įvyko nedidelis Žemėti drebėji
mas. Bbliukė pati įriedėjo | 
duobę.

DŪMAM 
bMMAMA

* • * . •

Bankietas!
t 14»t itU iV>PiĮ .. ... i .................... ".......... *"

ptovmiu 
kaliui^ niiiMlYiiot 

IRK) 2IW liti 8B%

*»

Vetiiieriuš. Jo getklėj benžiiihs ėkspliod 
v6 ir jį sudraskė;

DideliB pa$irii)kimuB kito
kių iiaujaiiBių PlbvyRiliį, UŽ 
labai mažas 'killnus, kaip 
tnt: THO1V 4 WESTING- 
HGUSEi BEE VAC, APEX; 
A. H? C.; ir Ritų po

47.50

ji.su
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IR JOS REIKALAUJA DIDESNIŲ ALGŲ

narnu

Mnrlene Dietrich

drau

AR JUS ŽINOTE
kad.

HALSTED EKCHANGE

Chas Aidukas

nuo

ir aukštyn
GELEŽINĖ LOVA

COIL SPRINGSAI

VATINIAI MATRASAI

atvykti prie tėvo pa-

Parlor Setai, Dviejų da
lių, nuosavoje dirbtuvėje 
dirbti, pilnai garantuoti

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

gana 
pirmyn, 
sluoks- 

Sepik 
dar ne-

neno 
ar įsi

kaipo pasekmė dalykų vedimo, šis ban 
kas veikia be sustojimo nuo pat jo susi 
organizavimo 1926 metais.

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Ten------- —
Ten ir atgal

9x12 VIRTUVĖMS LINOLEUMAI Už 
DYKA su kiekvienu gesiniu $4 O 
pečium. Pečių kainos nuo CbW

MICHIGANO SENATORIUS 
ESĄS ARTI,MIRTIES

Jei pranešimai teisingi, šie gy
ventojai yra geri žemdirbiai, 

1 apdirbti 
slinkiai prieinamų kalnų dir-

Pačioj pirmoj bankininkavimo dienoj po 
moratoriumo 1933 metais, šis bankas 
tuojaus gavo iš U. S. Iždo Departamento 
dalęidimą atsidaryti dėl biznio be jokių 
restrikcijų ir be padidinimo kapitalo.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
LOVŲ, SPRINGSŲ IR 
MATRASU

aštuonių mėnesių k> 
surasta švie- 

100 tuk- 
kurios nariai

KVIEČIA
3329 S. Lihuanica Avė.

ekspedicijos tikslų 
surasti iki šiol

netojaį veržiasi vis 
Naujosios Gvinėjos 

Australijos esančios sa-

Vėliausių Modelių RADIO APARATAI, 
su plieninėmis tūbomis 50
Galutinas išpardavimas elektrinių refrigeratorių, užsilikusių rudens stake. Gali 

te nupirkti naujutėlį šaldyvą už mažiau negu pusę tikrosios vertės.

Džekas Haidas, jaunas anglų 
mokslininkas — nežinomų kra
štų ^tyrinėtojas, praeitų metų 
gruodžio mėnesį išvykęs į ilgų 
kelionę po mažai žinomus Aus
tralijos kalnynus ir miškus, ne
seniai grįžo į Naujosios Gvinė
jos uostų Moresby ir čia pa
pasakojo savo nuostabius įspū
džius.

šios 
liones išdavoje 
siaodė, pirmykšt 
stančių tauta 
dar apdirba žemę su medi* 
niais kastuvais. Tyrinėtojai 
perėjo tris kalnų virtines, ku
rių aukštis siekia 11,000 ligi 
14,(XX) pėdų, praplaukė dau
gybę nežinomų, žemėlapiuose 
nepažymėtų upių, Fly, Purari 
ir Kikori vandens krioklius 
perkentė alkį, badų ir karin
gų vietos gyventojų puldinė
jimus. Jų palapines plovė 
smarkus karštųjų šalių lietus 
ir jie turėjo ieškoti prieglobs
čio uolose ir krūmuose. Iš eks
pedicijos, kuri be vadovo Dže* 
ko Haido susidėjo iš karinin-

GRAND OPENING A. K. TAVERN 
įvyksta Rugpiučio-August 24 d.

Kviečiame visus tautiečius, draugus ir pažįstamus į naujos užeigos 
atidarymą. Bus skanus užkandžiai ir gera muzika. Visi linksminsimės 
iki ankstyvo ryto.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Sere 
domis ir subatomis nuo 9 ryto ki 8 vai. vak.

2202 West Cermak Road
Phone Canal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Per Gothenburgą, Švediją
Laivakorčių kainos Trečiąja klase 

$97.50 
167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
Laivų Išplaukimai iš New Yorko 

GRIPSHOLM, — Rugsėjo 5 
KUNGSHOLM, — Rugsėjo 11 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 21 
“GRIPSHOLM” ....... Spalio 3

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musu autorizuoti agentai, taip
gi visi musų skyriai.

Swedish American Line
181 N. M ic h i gan Avė., Chicago, III.

na ] 
by uostų."
Juodieji stato Pasiuntinystes 

Namus.
Iš Australijos Darvino mie

sto šventosios širdies misijo- 
nieriai pasiuntė savo draugi
jos narius į Kytso uostų, lau
kinį Fitzmaurico upės kraštų 
ir čia užmezgė draugingų ryšį 
su juodukais, šios draugystės 
išdavoje pradėtas statyti misi
jų namas.

Keturioms dienoms praslin
kus nuo to kai atvyko misi- 
jonieriai, 100 nepaprastai ga
lingo sudėjimo vietos gyven
tojų staiga išlindo iš krūmų 
ir kaip draugingumo ženklų, 
visas vilyčias paliko užpaka
lyje. Dabar jie visi darbščiai 
prisideda prie pasiuntinystes 
namų statybos.

Nesenos praeities 
Kytso uostas buvo garsi 
limų ir pavojų vieta”, 
buvo nužudyta nemaža'balta
odžių ir japonų. Neįskaitant 
Arnhemo krašto, tai yra vie
nintele yieta Australijoje, kur 
šiandien sutinkami laukiniai 
neliestoje ir pirmykštėje buk-

Prastąji regėjimą, 1
silpnas ir kreivas akis galima 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais 
SŪPUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų 
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su Ji _ _____ ,

siūti ir aiškiai toli ir arti matyti Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

jog mes smarkiai alkstame. 
Visų šį didžiulį slėnį supa mil
žiniška smiltakmenio siena”.

Ekspedicija šiame palaimos 
ir gerbūvio paženklintame slė 
nyje išbuvo gegužės ir birželio 
mėnesius ir pagaliau pra
siveržę pro didžiųjų siena ke
liavo toliau iš rąstų surištais 
sieliais, smarkiai tekančiomis 
upėmis. Jiems taip beplau
kiant galvatrūkčiais kalnų 
vandenimis, jų sielius srovė 
apvertė ir visi keliaunininkai 
įtempdami visas jėgas briovė- 
si į krantų. Jie jau beveik mi
rė badu, kaip staiga užtiko 
pupų laukų, kuriame puotavo 
penkias diedas ir naktis. Pa
galiau, mirtinai išvargę, iš
badėję vos-ne-vos atsivilko į 
Kitorį, iš kur juos paėmė vie-

ŠVEDU AME M UNIJA
NEW YORK — KLAIPĖDA

Sonator Jam** Coux*n*

Michigano valstijos senato
rius James Couzens trečiu sy-' 
kiu turėjo inkstų operaciją* 
Mayo klinikoje, Rochester,' 
Minn. Jo gyvastis yra pavojuj. 
Jo sūnūs Frank Couzens, Det
roito majoras, ūmai tapo pa
šauktas 
talo.

NATIONAL BANK
Halsted St. prie 19th Place

Narys
FEDERAL RESERVE SYSTEM

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

darbai buvo varomi 
sparčiais šuoliais 
ieškant naujų aukso 
nių, bet Aukštutinės 
upes pakraščių plotai 
mate baltojo žmogaus

Sepik yra didžiausia visoje 
saloje upe, Daug pastangų bu
vo dėta įsibriauti į šias sritis, 
bet pasisekimo nevisuęmet 
susilaukta.' tiaugui’nas k&imų 
čia pažymėta “bekontroles” ir 
karininkai, kurie patekdavo 
į šią sritį, būdavo nužudomi. 
Kasmet ekspedicijos dalyviai 
vis giliau veržiasi ir užmezga 
draugingus ryšius su vietos 
gyventojais.

šios tyri ėjimo keliones sun
kumas yra tas, kad vietos 
žmonės labai nedraugingi, ku
rie šaudo iš “pirmojo pažvel
gimo.” Jiems labai patogu 
pulti baltuosius dėl to, kad 
vietos yra labai kalnuotos 14,- 
000 kilometrų aukštos, gilių 
upes vagų išvagotos, ir jie

Jau didelė tyrinėjimo dalis 
Naujojoj Gvinėjoje yra baig
ta. šios ekspedicijos 
Fly upe beplaukdami

Be kitų 
norima 

nežinomų gy- 
“velnio kiau- 

apic kurių niekus nežino, 
rus vielinius gyventojus.

NAKTINIS PIKNIKAS
Rengia LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPINIS KLIUBAS 

įvyks šeštad., Rugpiučio-August 24 d., 1935 
BIG TREE INN GROVE. prie J. Miknio 6 blokai West nuo Kean A v.

Archer and Foater Avė., Willow Springs, III.
Piknikas prasidės 5 vai. vakare. Todėl visus lietuvius kviečiam daly
vauti ir smagiai po mėnulio šviesa, aržuolyne su Keistutiečiais pra
leisti laiką. Bus gėrimų, užkandžių, grieš geras orkestras šokiams, 
įžanga visiems dykai. KVIEČIA KOMITETAS.

lionėje.
Nuostabiausias ir linksmiau

sias kelionės akimirksnis bu
vo tuomet, kai Haidas po 20 
dienų veržimosi į priekį per 
sausus, molėtus 8,000 pėdų 
kalnus, įlipęs į medį, staiga 
išvydo didžiulį slėnį su gra
žiai apdirbtos * žemės rėžiais 
ir kitais laimingos gyvybės 
ženklais.

“Tai buvo reginys, kurio 
mes visų laiką ilgėjomės” — 
pasakoja Haidas. “Mes nesi- 
leidome į slėnį ir pasijutome 
apsupti tūkstančių vietos gy
ventojų, kurie buvo azijatiš
ko tipo, anksčiau dar nežino
mi, žemi, rudos spalvos ir di
deliais plaukų mazgais ant gal
vos, papuoštos gėlėmis. Jų 
daugelis dėvėjo kazokiškus 
skrybelius; kitų nosyje žibėjo 
perkištos dramblio iltys. Čia 
nėra jokių bendruomenės po
būdžio kaimų. Tai savaranku
mą mylinti tauta, kuri 
ri jokių svetimų įtakų, 
veržimų.

“Daugumas jų buvo 
gingai link musų nusiteikę, 
bet kai kurie slapčia mėgino 
pulti musų sargybas, kurios 
nuolatos turėjo saugoti nuo 
netikėtos klastos. Vienas bū
relis mus puolė su kovos kir
vukais ir vos tik nenužudė 
vieno musų ekspedicijos da
lyvio. Vienoje vietoje iš mu
sų pradėjo tyčiotis ir juoktis, 
kai rodydami į žaliuojančių 
bulvių laukelį, prašėme valgy
ti. Jie išdidžiai atsisakė mus 
pavalgydinti, nors musų su-

Mvrna Loy

Australijos jSS;.
se surasta nežinoma keldami tokių sąlygų, mirė ke-
100,000 laukinių pa

puasų tauta.

“Krūmų telegrafas”
Dar inisijonieriams neišplau

kus iš Darvino uosto, žinios 
apie jų rengiamą žygį jau pa
plito beveik visoje vietinėje 
tautelėje su paslaptingojo 
krūmų telegrafo”pagelba. Ne
trukus po pasiuntinių atvyki
mo, juodukai, kurie slapstėsi 
krūmuose, pasirodė viešumo
je ir susidraugavo su atei
viais. Visi tenykščiai atrodė 
sotus ir sveiki.
Ir vis dėlto dar yra nežinomų 

kraštų...
“Morning Post” tame pačia

me numeryje (24—7), kur į- 
domip;i atpasakoti drąsiosios 
Haido kelionės įspūdžiai, tal
pinamas ryšy su tuo vedama
sis straipsnis apie tai, kad ir 
musų išradimų laikais, kuo
met naujoviškas žmogus kiek
viena proga giriasi, jog da
bar nieko nežinoma pasaulyje 
nėra. Sakoma, kad nėra tokio 
žemės kampelio, kur civilizuo
tas žmogus nebūtų buvęs su 
foto aparatu. Bet Haido atra
dimas rodo, kad ir dabartinio, 
ištobulėjusio susisiekimo lai
kais dar yra “laimingų slė
nių”, kur ramus gyventojai

lįf akiniŲ išPardavimas

gerai pažindami sąlygas, ne 
pastebimai gali puldinėti ate 
jumis, šie nepąliesti plotai (Kurie nioka gerai 
yra tirštai apgyvendinti Sepic 
tautelės žmonių, kurie iki šiol 
yra mokslininkams nežinoma 
mišk".

Galvų medžiotojai
Pasakojama, kad šią tautą 

sudaro žmogėdros ir skalpų 
medžiotojai. Gyvena dar ak
mens gadynės papročiais, ne
žino jokių metalų ir visai ne-'lę 
žinomi civilizuotam pasauliui, išsky

iEDERALoAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO
Statymui arba taisymui namų ir atmokėjiino mor- 

gičių, lengvais mėnesiniais atmokūjimais.
TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS

MOKA 4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS
Pradeki t taupyt šiandien, padekit savo pinigus į Šią 

Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000,00 per FcderaI 
Savings and Loan Insurance Corporation, Wash-

Gret*,Gurbo Cantor
Iš Hollywoodo ateina žinių, kad visa eile artistų ir artisčių tenai pradėjo kovą už didesnes algas. 
Hollywoode artistai gauna atlyginimą nuo paveikslo. Viena “klesa” artistų gauna po $250,000 
nuo paveikslo, o kita '“klesa” gauna po $100,000. Taigi dabar ta žemesnioji klesa nori gauti tokį 
pat atlyginimą kaip augštesnioji. Iš parodytų čia artistų Arliss, Marlene Dietrich, Greta Gar- 
bo ir Cantor priklauso brangesnei ktesai, o Sylvia Sidney ir Myrna Loy priklauso pigesnei kle- 
sai. Sylvia Sidney pradėjo kovą, reikalaudama $4,000 į savaitę, prie jos prisidėjo Myrna Loy, 
o taipgi Janet Gaynor ir Frederic March, kurie gauna apie $100,000 nuo paveikslo, o nori gau
ti ketvirtą milijono dalį.

■ - * ■

pasitaikiusi škuna į Mores- nięjceno netrukdomi taikingai 
knisa žemę su mediniais pa
galiais ir nenori nieko žinoti 
apie kitus. Jie patys nežino, 
kad mes prieš tuksiančius 
metų buvome lygiai tokie pa
tys kaip ir jie ejar dabar.
Anglai organizuoja ekspedici

ją į nežinomas Naujosios 
Gvinėjos sritis.

? ♦ <*' f ■ '■
Tuo tarpu, jčąį^ąuks'O ieško

tojai ir anglų vyriausybės siun 
čiami. t; 
giliau į 
(prie 
los) vidurius, dabar organi
zuojama labai svarbi ekspedi
cija ištirti aukštutines Sepik 
upės sritis ir jos nežinomuo
sius šaltinius N. Gvinėjoje.

šiai ekspedicijai . vadovaus 
žinomas mokslininkas—tyri- 

. nėtojas Dyottas, kuris pragar- 
ais sėjo beieškodamas pulkininko 

P«°- Fawcetto pėdsakų, šis pulki- 
" en ninkas, kaip žįnome, dingo 

Amazonės upes klaikynėse.
Nors pokariniais laikais 

Naujosios Gvinėjos tyrinėjimo

“ROOSEVELT FURNITURE CO. YBA JŪSŲ BALDŲ PIRKIMO VIETA”

ROOSEVELT FURNITURE CU„ INC
M. P. /OVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai. 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, H



CiceroSVEIKATOS ČAMPIONfi

LAIDOTUVES

reikajin

733 West 18th Street

RADIO
Banditų gengė suimta

Atidėtas didysis piknikas

Roseland
nes-

uzmu

Pocahontas mine run tonas $7.00

mx-

susirasti
Auburn Park

>12.00 
>45.00 
>15.00 

. >1.00

Reikalauja, kad politi 
kierius pasiaiškintų

Šiandie Cook kaun 
tės socialistų par

tijos piknikas

lazdas 
yra 24-

LIGONINĖS
HOSPITALS

Grane Coal Co 
5332 S. Long Avė, 

Tek Repųbiic 8402

SANDĖLIAI
STORAGES

Pasarga tavernų 
savininkams

sis, bus pilnai užganėdinti, to
dėl jo nepraleiskite. Leidėjai— 
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuvė, adresu? 3417 So. 
Halsted st. visados deda pa
stangas, kad jų duodami pro
gramai butų įvairus kaip savo 
dainomis, taip ir rimtais pra
nešimais.—K.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

P-ia Yukniene turi nuosavą 
namuką prie Crystal1 Lake.

Smagu tiems, kurie gali nors 
savaitei apleisti surukusią Chi- 
cagą. Bet ne visi gali tai pada-

Rugpiųči 18 dieną, Galumet 
Grove, Ėlue Island, III.,, buvo 
surengtas 9 wardos demokratų 
organizacijos piknikas. Bet dėl 
smarkaus lietaus buvo nutrauk
tas. Liko daug gėrimų ir vi
sokių laimėjimų neišdalinta. 
Tad 9 wardos komitimanas p; 
Sheldon Gavier ir pirmininkas 
p. Leslie V. Beck nutarė rengti 
pikniką rugpjūčio (August) 25 
dieną, sekmadienį, tame pačiame 
Callumet Grove, kaipo pabaigą 
pradėto pikniko; šiame piknike 
bus išdalinti> «visoki laimėjimai.

—Senas Antanas.

Vištų ir galvijų vagys 
užmušė žmogų P-ia Yukniene ir p-lė Aure

lis Yukniutė, gerai žinomos 
Auburn Park kolonijos rate
liuose, išvažiavo atostogauti į 
Crystal Lake. Atostogose jos 
ketina išbūti visą savaitę lai-

Suėmė piktadarj 
šusį žmogų CIevelande

Kartu su jomis išvažiavo ir 
A. Bložienė.

Esam trys broliukai, 
kaip kurie ženoti, 
išsigėrę po stiklinę, 
einam kaip bagoti.
Tat kviečiam ir draugus 
mumis atlankyti, 
pažiūrėti kur mes esam 
ir susipažinti.
Vieta yra erdvi, 
visko iki valiai, 
snapso, alaus ir cigarų, 
turim iki valiai.
Jeigu išpuls laikas, 
prašom aplankyti 
su prietelka ar širduku 
ir mums perstatyti.
Tavern Pale yra alus 
sakant kaip Smetona, 
gali gerti Petras, Lauras, 
Marytė ir Ona.
Taippat yra vietos 
linksniai pasišokti, 
tik nereikia daug gerti, 
alus gal perblokšti.
Mus alus tvirtesnis, 
už geležį, plieną, 
gal parversti jis ant šono 
lietuvį ne vieną.
Taippat valstybinė, 
visokio tvirtumo, 
kaip kad butų mergužėlės, 
visokio gražumo.
Nereik daug šnekėti, 
nė kitiems sakyti, 
reik ateiti, apžiūrėti 
ir persitikrinti. /
Aną dieną šnekėjau, 
sako man Visparas:
Kas ten biesas pas jum yra, 
vis apgulęs baras.
Sakau: pažinojo 
mus White Sott garadžiui. 
Tuoj apgulė musų Tavernoj 
nuo pat pirmos pradžios.
Kuris atsilankė 
mumis pamatyti, 
nuo tos dienos likom drau-

Chicagos policija penktadie
nį suėmė Donaldą Eberle ir 
jo merginą p-lę Helen Kar
inau. Eberlė, 20 metų vyru
kas, yra kaltinamas tuo, kad 
jis užmušęs Albertą Wesosky, 
20 metų, kai banditai padarė 
Wesoskių bučernėj, CIevelan
de, holdapą balandžio 11 d.

Nežinomi piktkadariai nu
šovė John Blievemichtą, 21 
metų farmos darbininką. Ma
noma, kad galvaŽudystę pa
pildžiusi gengė vagių vogusių 
vištas ir galvijus iš Kankakee 
apielinkės fermerių.

Iššoko pro langą 
užsimušė

$50,000 žalos padarė 
gaisras

Jau buvo “Naujienose” pra
nešta apie nelaimę pp.^Ketura- 
kių šeimynojč. Jų Vieniniėliš 
sūnūs patiko nelaimę: jį užmu
šė elektros sį’ovė. Nors ugnė- 
gesių būrys darbuodamasi su 
pulmotoru dėjo visas pastangas 
išgelbėti jaunuolį (21 metų) 
Juozą, bet jų pastangos buvo 
veltui. Ne tik tėvams, bet ir 
pašaliniams skaudi buvo ši ne
tikėta jauno vyro mirtis.

Keturakiai turi plačią pažins 
tį .ne tik Cicero j, bet ir Chi
cago j. Turi daug giminių ir 
galybę draugų? Žinia apie ne
laimę ištikusią Keturakių šei
myną greitai pasiekė Cicero ir 
Chicagos lietuvius, šermenyse 
selankęsi būriai žmonių. Grą- 
boriaus Petkaus koplyčia tiir 
būt pirmą kartą susilaukė to
kių žmonių Ainių.

Laidotuves įvyko trečiadienį. 
Jau pirmą valandą gatvė už
plūdus automobilių ir žmonių.; 
Policija daro tvarką. Viskas 
ramu. Apie antrą valandą vis
kas nurimsta.,. Tūlas jaunuolis 
sako atsisveikinimo kalbą. Jis 
kalba angliški? j

Neša daugybę gėlių vainikų. 
Neša jauni vaikinai ir mergi
nos. Pasirodo' it grabas. Lietu
vių Beno 24 muzikantai groja 
laidotuvių gaidas. Ima ilgoką 
laiką iki autoniobiliai suisgru- 
puoja, nes jų yra apie šimtą.

štai ir Lietuvių Tautines ka
pinės. Vieta kapui graži, ant 
kalnelio, netoli nuo šerno ka
po. Čia prie kapo kalba AL 
Vaidyla. Pagalios graboriuį" A. 
Petkus, Keturakio vardu, taria 
visiems ačiū! už gėles ir už 
prielankumą parodytą jiems šioj 
liūdnoj, valandoj.

Pabaigtos liūdnos apeigos, 
žmones skirstosi kas sau.

ov —KP.D.

Keturiij aukštų trobesį ran
duojamą dirbtuvėms penkta
dienį sunaikino gaisras. Tas 
trobėsis buvo adresu 2157- 
2173 North California Avė. Ža
los turtui gaisras padarė api? 
$50,000.

Kaip kiekvieną 
taip ir ryt dieną, 
mas puikus dainų 
radio programas iŠ 
ties nuo 5 iki 5:30 po pietų 
Galima iš kalno spėti, kad vi
si, kurie šio programo kiaušy-

Muzika grieš lietuviškus ir 
amerikoniukus, šokius. Užkan
džių ir gėrimų bus yisiems 
svečiams. —J. D. BendokaMis.

Pastaraisiais laikais Chicagos 
policija pradėjo smarkiai pulti* 
tavernų savininkus už tai, kad 
ir biskutį pavėluoja paskirtu 
laiku uždaryti tavernas.

Užpereitą pirmadienį, Yugp. 
16, apie 10 minučių po pirmos 
valandos naktį pp. Mačiukai jau 
buvo uždarę savo taverną ant
rašu4 2346 W. 69th St. Durys 
buvo užrakintos, šviesos užge
sintos, tik pro užpakalinės du
ris matėsi žiburys kambariuo
se, kur pp. Mačiukai patys gy
vena. Policija ėmė smarkiai 
belstis į priekines duris, kad 
atidarytų taverną ir parodytų 
kas randasi gyvenamuose kam
bariuose. Atrado vieną svečią, 
kuris gėrimo jokio neturėjo ir 
negėrė. Tačiau policija p. Ma
čiuką nusivežė į policijos sto
tį. Mačiukas ten užsidėjo pi
niginę kauciją ir pagrįžo na
mo.

Penktadienį buvo tardymas 
jo bylos municipaliam teisme 
prie Halsted ir 47 gtv. Byla ta
po išmesta ir kaltinimas panai
kintas. Tačiau teisėjas griež
tai įsakė, kad jokių svečių ne
valia turėti kambariuose prie 
tavernos po uždarymo valandų.

—VBA.

Bridgeporto Kolionijoj 
—Grand Opening

Benita Kreier

ši jauna mergaitė Illinois 
valstijos jomarke, įvykusiam 
Springfielde, sveikatos kontes- 
te buvo pripažinta už visas 
sveikiausia. Ji yra 16-kos metų 
vidurinės mokyklos mokinė iš 
Foster, III.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

Ketvirtadienį James A. 
Walsh, artimas pavaryto iš 
džiabo Roberto M. Sweitzer’io 
draugas, pareiškė, jogei per 
pastaruosius šešioliką metų iš 
Cook kauntės iždininko ofiso 
buvę pavogta $16,000,000 vi
suomenės fondų. Penktadienį 
Walsh gavo pakvietimą (rei
kalavimą) atsilankyti į val
stybės gynėjo ofisą. Valstybės 
gynėjai buvo prisiruošę kvos
ti jį dėlei įtarimo, kad $16,- 
000,000 dolerių buvo pavogta 
iš kauntės iždininko ofiso.

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigu.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis pne vietos 
kas nori. v

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan A v. Victory 4686

Atidarymas įvyksta 
šeštadienyje 

Rugpiučio 24 dieną.
Kviečiame visus tautiečius, 

draugus ir pažįstamus į mu
sų iškilmingą atidarymą nau
jos Tavern. Bus skanus už
kandžiai ir grojys gera muzi
ka; visi linksminsimės iki 
ankstyvo ryto.

Kviečia
S. V. Rumchakas 

3106 So. Halsted Street

Iš laisvamanių veikimo.
Rugpiučio 20 dieną vėl bū

relis laisvos minties lietuvių 
susirinko pasitarti apie senelį 
kunigą M. X. Mockų. Šį kartą 
susirinko pusėtinas būrys, 
nežiūrint politiškų nusistaty
mų, Dalyvavo demokratų,^ so
cialistų, komunistų ir jskloki- 
ninkų. Bet visi kaipo laisva
maniai pripažino, kad sene
liui Mockui parama

GRAND OPENING PETE’S TAVERN 
įvyksta RUGP1UCIO-AUGUST 24 ir 25 d., 

Šeštadienyje ir Sekmadienyje
Kviečiame visus tautiečius draugus ir pažįstamus į musų iškilmingą 
atidarymą. Bus skanių užkandžių, gros gera muzika; visi linksmin
simos per dvi dienas.

KVIEČIA SAVININKAI
JOHN IR HELEN CHARNAS 
10758 South Edbrooke Avenue

1-mas Iškilmingas 
PIKNIKAS

—Rengia—
T0WN of LAKE NAMŲ SAVI- 

NINKU PILIEČIU DR-STE 
Nedėlioję,

Rugpiučio 25, 1935 
ROBERTS FARM,/.

91 St ir Robertą Road. 0: 
Pradžia 11 vai. iš ryto.

Bus gera muzika. įžanga dykai. 
Kaip nuvažiuoti—70 St iki Ro
bertą Road, tai i pietus iki 91st 
St arba 95th St iki Roberte Rd., 
tai i žiemius iki 91st St Pasukite K kairei per kalną fki Roberte 

rmos. «

Liet. Paš. Keistučio Kliubas 
rengia didžiulę ekskursiją į 
naktinį piknįjcą pas J. Miknį, 
Big Tree Grove, Archer & 
Foster avės. Visi Keistučio

■ f t f .

kliubo draugai ir draugės tu
rės progą smagiai naktį pra
leisti ąžuolyne mėnulio 
liono žvaigždžių ^viešoj

Musų visų pareiga yra rug
piučio 24 d. dalyvauti L. P. K

P-nia Margaret Trotter, 25 
m., 1032 Dakin St., ketvirta
dienio vakare iššoko ar iškri
to per langą iš trečio aukšto 
North Chicago Community li
goninės. Moteris sirgo nervų 
pairimu.

Rytoj, nedėldienį, 11-tą va
landą prieš piet ir vėl radio 
klausytojai turės malonumo 
pasiklausyti gražių dainų, mu
zikos; ir įdomių kalbų bei pra- 
tnešimų/ < jie®< . šių • programų iš
pildyme nėra vartojami rekor
dai; bet kaskart dalyvauja žy
mus dainininkai ir muzikai, ku
rie pateikia gražių dainų, mu
zikos ir kitų įvairenybių ma
lonių ir svarbių kiekvienam pa
siklausyti. Tokius programus 
duoda lietuvių įstaigą Progress 
Furniture Company krautuvė, 
3224 S. Halsted Street.

—Rep. J.

federal Savinos
AND^LOAN AHOCIAT1ON

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Komisija išrinkta 
susirinkime, išdavė

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJH

šis skyrius yra vedamna tikslą pagelbsti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaką ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, tr 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

LIUDVIKAS ANTANAVIČIUS

TAVERN BIZNYJE
Senas 18th apielinkės gyventojas ir buvęs pirmiaus Tavemo biznyje, 
dabar vėl esu alinės biznyje. Kviečiu visus tautiečius, draugus ir 
pažjstamus atsilankyti | musų užeigą. Visados geros rųšies degtinė, 
šaltas alus ir kvėpianti cigarai.

- Suimti trys jauni banditai; 
kiti du pabėgo, šie banditai 
užpuolė Hickory Hills golfo 
kliubą, prie 95 gatvės ir Palos 
kaimelio, biauriai sumušė kliu
bo sargą William Batry. Pa
starasis vėliau mirė.

Vienas iš suimtų banditų, 
pasirodė, turi vartoti 
kad paeiti. Suimtieji 
25 metų amžiaus.

BOILERIUS TAISOM IR 
1 .D I 5f •

24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue. 2 

dokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
?eL Virgiui* 1980. .*

pirmam 
raportą, 

kad piknikui daržas pas Rai
bužį paimtas rugsėjo (Sep- 
tember) 8 dienai. Piknike ža
da būti ir programas. Koks 
bus programas, pranešiu vė
liau. Išrinkti darbininkai ir 
darinkta du į rengimo komi- 
isją, į kurią įeina Šie darbš
tus vyrai: S. Dambrow, S. 
Vitchus, A. Mąiliauskas, A. 
Laurutenas ir Jukelis.

Komisija rūpinsis viską 
piknikui prirengti, kad nie
kam nieko netruktų, ir, jei 
bus galima, surengti ir pro* 
gramą.

Laisvamanių komisija labai 
prašo kiiubus, draugijas, kuo
pas ir kitokias organizacijas 
nerengt piknikų bei išvažiavi
mų rugsėjo (Sept.) 8 dieną, 
kad nepakenktų šiam labda
ringam piknikui. Taipgi kitų! 
kolonijų, kaip tai Brighton 
Parko, Bridgeporto, West Sį- 
des ir North Sidės laisvos 
minties lietuviai yra prašomi 
kad kiek galėdami susitelkę! 
didesniais būreliais atvažiuo
tų į šį kunigo M. X. Mockaus 
pikniką ir tuo paremtų šį lab- 
daiįįngą , pą^p^mą, V|eta— 
gerai žinoma Raibužio farma. 
Kitas informacijas pranešiu 
vėliau. —Senas Antanas.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikama _____
Palagaa ligoni

nėje ------ ----
Akušerija na

muose
Medikai^ egsami*

nacija _______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedaie Ava.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai Vienintelė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam dividendą 
mryjiii m ir— kas 6 mėnesiai. Pra

eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%.

Budriko programas
sekmadienį, 
bus duoda- 
ir muzikos 
WAAF sto-

Rožių žemės lietuviai 
naudžia. Paprastai sakoma, 
kas nori dirbti, tas ir darbo 
randa. Taip ir musų darbštu
sis St. Dambrauskas niekuo
met liuoso nuo darbo laiko 
nepraleidžia dykai. Visuomet 
suranda kokį visuomenišką, 
kultūringą )arba .labdaringą 
darbą. Štai kad ir šį kartą nu
važiavęs į Lietuvių tautiškas 
kapines patėmyjo, jogei Ka
zimiero Jamonto kapas ap
leistas, paminklas visai ant 
šono nukripęs ir bile laiką 
gali nugriu,ti. Tad pasišaukęs 
kapinių užveizdą p. y. J. 
Shultzą pasitarė su juo, kad 
reikia pataisyti K. Jamonto 
kapas ir paminklas. Tad S. 
Dambrauskas aplankė keletą 
savo draugų, kurie sumetė 
tam tikslui aukų. Aukavo šie 
lietuviai: A. Jocius 50c
J. Kučinskas 50c, p. Kučins
kas 25 c, J. Gribas 25c, V. Pa- 
tupas 25c, J. Sharky 25c, A. 
Maziliauskas 25c, K. Stepona
vičius 25c, F. Kazy 25c, S. 
Dambrauskas 25c. Viso aukų 
surinkta $3. Kapinių užvaizdą 
V. J. Shultz trukumą pridėjo 
iš savo pusės. Kadangi patai
symas kapo ir paminklo kai
navo $4, tai $1 liko. Už jį bus 
žiemkenčių gėlių pasodinta ant
K. Jomanto kapo.

Iš tikrųjų šį darbą privalė
jo atlikti komunistai. Nps ve
lionis paskutiniais savo gyve
nimo metais jiems nuoširdžiai 
darbavos, o kiek man teko nu
girsti, ir geroką savo turtą 
paliko tūlam Maskvos davat
kai. Bet pas tokius bimbinin- 
kus paprastai tol žmogus ge
ras, kol duoda, o kai neduoda, 
tai ir ne košer. Tad prisieina 
kam kitam pasirūpinti.

Senas Antanas.'

jums reikia
BOILERIAI

BOILERS

Cook kauntės socialistų ir 
jų draugų piknikas įvyksta 
šiandie Pilsen Parke. Piknikas 
prasidės tuoj popiet ir tęsis 
iki vidurnakčio.

Bus muzika, šokiai, įvairus 
programas. Programo nume
riuose bus atletikos, sporto ir 
žaismių. Kalbės Max Raskin, 
Mihvaukee miesto advokatas; 
Leo Kzycki, socialistų partijos 
ir Amalgamcitų kriaučių uni
jos vice prezidentas; prof. 
Maynard Krueger, advokatas 
Seymour Steadman ir kiti.

Nepaprastas atsiti
kimas

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ____ $25.60
$300 kaurai ............................... $35.00
Parlor. miegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

ROOFING I
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NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIED ADS

NAMU SAVININKU ATYDA1

vi r

mo
kad

Cicero

PRANEŠIMAI
1346 So

parengimui,

For Rent

PARLOR SETAS^

CLASSIFIED ADS
AutomobilesGrigaitis

tuomet nenorėjo 
ir dalykas užsi- 
Bet jiegu sanda* 
panaudoti savo

likimas 
dženito- 
apie 60 
išdirbęs 
20 me-

Business Service 
Biznio Patarnavimu*

GROSERNĖ PARDAVIMUI. Biz 
nis turi būt parduotas i trumpa lai 
ka. 3210 So. Halsted St.

KAMBARYS ant rendos dėl vai 
kino ar merginos. 3218 S. Lime St. 
Tel. Boulevard 3444.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

Sis Naujausios Mados
MOHAIR FRIZIE

JAUNA MOTERIS patyrus. ieSko 
darbo už namu šeimininke ar prie 
kūdikiu. Blažis. 1506 W. Erie St.

Sugrįžo iš atostogų p. ša 
metas su šeimyna. Atostogau 
darni jie apvažiavo 8 valsti 
jas ir padare 3,500 mylių ke 
lionę. Kelione pp. šametai pil- 
nai patenkinti.

u ir mo 
ės pašai 

etei

originale 
Taipgi 

‘.J. Tu- 
$295 UNIVEHSAL STORAGE

V. BAGDONAS. Suv.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 S. Halsted Street

Phone Vardu 840M

Personai 
įsmenu lešk

PARDAVIMUI PUIKI BUČERNĖ 
(Meat market), viskas naujos ma
dos. Parduosiu labai pigiai iš prie
žasties 2 bizniu, 3111 S. Halsted St.

IEŠKAU stenografės darbo, 
tyrusi. Esu baigusi augštesne 
kykla. Šaukit Pullman 2890.

Sandariečiai ėmė pusti naują 
burbulą. Jie skelbia, kad iš

IEŠKAU pusininko pirkti narna, 
Kad butu teisingas. Rašykite 

Naujienos. Box 312

REIKALINGI 2 geri farmieriškų 
sūrių pardavėjai. Geras komisas. At
sišaukite 4456 S. California Avė.

PAIEšKAU bile kokio darbo, prie 
janitoriaus ar taip koki darbu. At
sišaukite 39 So. St. Louis Avė.

šeštadienis, rugp. 24, 1935

IŠPARDUODAME BARŲ F1KCE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais ir 
sinkom. Taipgi Storu 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. 
SOSTHE1M & SONS. Store Fixtųres, 
1900 S. State St. CALumct 5269.

p. J. Staliga, turį banditai 
buvo pašovę, jau pilnai pa* 
sveiko ir eina savo pareigas.

FURNIŠUOTAS kambarys rendon. 
Su ar be valgio. Pavieniui arba Že- 
notai porai. 2149 W. 22nd PI.. 2-ros 
lubos.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
nejaunesnės kaip 25 ir 30 metu, ku
ri mylėtu gražu ir gera šeimynini 
gyvenimą. Be skirtumo tikėjimo ir 
kad butu pasiturinti; taipgi kad 
svertu apie 130 svaru ir neaukštes
nė kaip 53 coliais. Box 314, 1739 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

žinoti, kad vien 
apielinkėje, kur 
skaičius lietuvių 
mesta iš darbo

REIKIA patyrusio vyro prie fill- 
ing station darbo, kuris dirbtu už 
pragyvenimu ir valgi. G. Winslow, 
R. R. 2, Box 64. Gary, Ind.

Jau eina prie didinimo Liep
tu vi ų Li uosy bes namo mažo
sios svetainės. Busiąs balko* 
nas sumažintas, . o viršutinė 
svetainėlė 
rinkimams 
bus padaryta žymiai didesnė 
ir parankesnė.

Direkcija su komisija jau 
tariasi apie parengimą, kurio

mažesniems .susi-
ir parengimams

Vietos tavernų užlaikytojų 
organizacija rengia pikniką 
rugpiučio 28 d.

PARDAVIMUI groseroė ir bučer- 
nė, geru vieta, išdirbta per daugeli 
metu. Parduosiu pigiai.

3157 S. Emerald Avė.

REIKIA vyro, merginos arba ve
dusios poros. Aš turiu dideli, švie
su ir šildoma kambarį. Yra telefo
nas. Prie moderniškos šeimynos, nė
ra vaiku. 2 lubos. Atvažiuokit ir 
pamatykit, 3231 S. Emerald Avė.

IEŠKAU namu darbo prie gerų 
žmonių. Esu gera darbininkė. Klaus
kite Mary Walsh, 5238 S. Lowe Av.

PARSIDUODA grosemė ir delica- 
tessen. — Visokiu tautų apgyventa 
— Parduosiu nebrangiai. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Lafayette 4051

P. Danauskas, 
Avė., su žmona viešėjo visą 
savaitę Omahoj, Nebr. Aplan
ke gimines, draugus, o dabar 
jau sugrįžo namo į Cicero.

KAMBARYS rendon, vaikinui ar 
merginai: gali pasigaminti ir val
gyti: šviesus, su visais paranka
mais. 827 W. 34th PI.. 1-mos lubos 
iš užpakalio.

Didelė Nuolaida užantis Baldus į mainus ant naujų 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino prie dvieju žmonių, be vaikų. 
Marquette Park apielinkėj. 6916 S. 
Maplewood Avė., 1-mos lubos, Hem- 
lock 9258.

Labai Puikus Moder- 
nistic Miegamų 

Kambarių SETAI, 
Lova, Šiforėtas, Kamo- 

da ar Vanity

*59.75

ATBALSIAI K LIETUVIU DŽENITORIŲ KO 
VOS PRIEŠ UNIJOS VIRŠININKUS

Kol kas nieko apčiuopiamo 
nesimato. Susirinkimas šiuo 
tikslu įvyko antradienio vaka* 
re bažnytinėj svetainėj. Mote* 
rSlių ir vyrų susirinko nemą* 
žai, bet visi kaip nesavi, išsi* 
gandę.

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

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui, yra 4 kambariai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklos, kaina — $1,- 
650. Morgičius, $650. 3037 Throop 
Street.

kp.> sekretoriui, jogei tos kuo
pos' narys P.
stfenduotas”.'

Keistas dalykas, kad apie tą
“suspendavimą” rašo laikraš-

2 FLATŲ namas Brighton Par
ke. mortgage $1800. Mainys i cot- 
tage arba bile kokio biznio, neski
riant apielinkės.

5 KAMBARIU cottage Brighton 
Parke parsiduoda už mortgage.

UŽ morgičių parsiduoda 2 flatų 
mūrinis namas, 6 Ir 6 kambariai, 
garadžius. Manjuette Park.

75 AKRAI ferma su budinkais, 
gyvuliais ir padariniui prie puikios 
upės ir prie pat miestelio, netoli 
Chicagos. Mainys ant namo.

CHAS. ZEKAS
3647 Archer Avė.. Virginia 0757

Draugystė Lietuvos Karei
vių turėjo susirinkimą 18 d. 
rugpiučio. Narių susirinko ne
mažai. Reikalai svarstyta nuo
sakiai.

Pasirodė, kad ligonis yra tik 
vienas, būtent Jonas Sukis. Jo 
koja sulaužyta. Komisija pra
nešė, kad piknikas davė pel
no $55.00. Visiems biznieriams 
rėmėjams ištarta ačiū. Sekre
torius pranešė, jogei turi čekį 
už Lietuvos Laisvės Paskolos 
boną. Išrinkta komisija meti
niam draugijos
kurs įvyks L. L. svetainėj lap
kričio mėnesį.

Draugijos reikalai yra tvar
koj. Nutarta priimti narių j 
draugiją už sumažintą įstoji
mo mokestį.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PARDAVIMUI mūrinis namas. 2 
fl. po 6 kambarius, garu šildomas, 
frigidaire. 2 karu mūrinis garažas, 
kaina $11.500.00. Lotas 35x125. 8226 
So. Green Street

Gana apgailėtinas 
vieno iš nukentėjusią 
rių, kuris yra žmogus 
metų amžiaus ir yra 
dženiloriaus darbą virš 
tų; tūlas J. K. dabar išmestas 
iŠ darbo senatvėj ir labai su
sirūpinęs, kad negales pabaigti 
išleisti savo sūnų universitetą, 
kuriam dar tik vieni metai be
liko užbaigti daktaro mokslą, 
žmogių su ašaromis akyse pra
šėsi, kad jį paliktų darbe bent 
tiems vieniems metams, kol sū
nūs baigs mokslą, tačiau jo
kio pasigailėjimo negavo.

GROSERNĖ pardavimui, senui iš
dirbtu vieta, apgyventu geru žmo
nių. Nebrangiai. Greitam pardavi
mui. Box 313, 1739 So. Halsted St

NAMAS 2 pagyvenimu po 5 kam
barius, moderniškas, gražioj, svei
koj apielinkėj. Arti Michigan Avė 
16 E. 113 PI. Naujai išdekoruotas 
iš vidaus ir lauko. Savininka ga
lima matyti subatomis ir nedėliomis 

11825 S. State St
Pullman 1534

NAŠLĖ parduoda cigaretų, cigarų 
• ice crcam krautuve, bu namu, 
riežastis pardavimo — išvažiuoju
Lietuvą. 1609 S. Halsted St.

Raudonos Rožės Kliubas ruo
šiasi metiniam parengimui, 
kurs įvyks spalių mėnesį, L. 
L. svetainėj.

Bėsbolo ‘ lošis eina gerai, 
nes seni kliubo lošėjai, norė
dami apginti kliubo vardą, 
stoja darban. Ir jiems gerai 
sekasi. Turėjo tą padaryti se- 
niai ir visi.

Naujienų ištolo neapkenčia, ta' 
čiau, nors ir nedrąsiai, betgi 
patys prisipažino, kad juos ne
švariai suvadžiojo ir aukų rin
kimu išnaudojo jų pačių drau
gai komunistai. Sako, “mu
mis visokiais budais užtikrino, 
kad kova prieš unijos bosus 
bus laimėta, hcs indžionkšenas 
prieš bosus jau gautas, tik rei
kia daugiau pinigų ir mes vi
sta bosus išvysim lauk. Bet 
dabar netekome ir to, ką pir
ma turėjome. Netekom darbo, 
netekom duonos. O bosai pasi
liko bosais, tik dabar drutes- 
ni, negu buvo pirmiau”.

Draugiją Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra- 

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi 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 prisitaikyti.

C. Uštupas, demokratų kliu
bo .prezidentas, uždarė savo 
taverną. Nebepakente to biz
nio, ba turi pastovų darbą. 
Dirbtuvėj, jis mano, bus ra* 
miau ir sveikiau.

$1 įmokėt
Įsisėskit dykai i 

Western ir 111-kos 
landą vulandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresu, gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

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

Central 4327

BIZNIAVAS namas «u bučerne 
Ir groseme, parduosiu arba mainy
siu ant privatiiko namo arba par
duosiu viena bizni. Priežastis — vie
nai motorai sunku užlaikyti. Savi
ninkas 4456 So. California Avė.

PACKARD — 1931 De Luxe 
sodan. Gražiausias karas mie
ste. Turit pamatyti, $99(1 
kad įvertinus, tik .... tOU NAMAI - FARMOS - MORGIČIAI 

- BIZNIAI. Kas turit namus, far- 
mas, morgičius, biznius, norit grei
tai išmainyti; turim visokiu mainų 
ir pirkėjų. Rašykite arba kreipkitės 
pas C. P. Suromskl, 5407 S. Kedzie 
Avė. Telefonuokit po 7 vakarais. 
Prospect 5039.

LINCOLN 1931 DeLuxe sedan, 
Mažas ekonoiniškas karas. Pui
kiausias visose dėta- $9Qft 

liuose, tik ..... fcvv

GASOLINO STOTIS pardavimui. 
Vieta išdirbta per ilgą laiku, prie 
didelio kelio Mannheim Road. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
K. Jurėno,. 107th St. ir 96th Avė., 
Palos Park, III.

Aš tiek galiu pasakyti: kad 
jie sau galą gautų, kaip jie 
mano gyvenimą suėdė. Kur aš 
dabar dingsiif? Ne darbo, nė 
pinigų neturiu”—atsake nuken
tėjęs dženitorius.

Reikia pastebėti, kad toks ko
munistų vadovamimas žymiai 
pakenkė lietuvių dženitorių pa
dėčiai unijose.

Kitą kartą teks plačiau pa
kalbėti apie tai.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuviu 
terų yra nariais Šitos < 
pos ir kultūros organizacijos 
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: 36.00 
savaityje. $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama 3250.00 iŠ Draugijos iždo.

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

MANUFAC.TUOING COMPANY© 

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St 
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

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.

p. šatkus, precinkto kapito* 
nas, pradėjo dirbti kaip dže
nitorius Roosevelt mokykloj. 
Tą darbą jis gavo po ilgų var
žytinių ir mokyklų tarybos 
svyravimo. Bet 1936 metai ne 
toliausia. Politinis puodas pra
deda virti, Republikonai irgi 
atbunda. Ką lemia politikie
riams tie rinkimai? Palauk
sime, pamatysime.

N- Rašė jas.

AUBURN—- Vėliausios mados 1932 
sedan. Nepaprastai gražus 
karas ir suteiks jums daug 
metų ekonomijos, $295

TERROPLANE — 1935 DeLuxe 
sedan. Naujo CIK

karo garantija —....
pasirinkimui

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonėms,
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobilių dabar. 
Nieaur kitur mieste* jus negalite gauti pamišius burgamu.

MES PILNAI GARANTUOJAME. KAD MUSŲ KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE.

Kiekvienus kuras turi musų neapribuotą 90 dienų garantiją ir septynias 
dienus dykai išbandymui pasivažinėjimų. Jūsų senų karą priimsime j 
mainus už pilną vertę ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

“Taigi,” sako žmogelis, 
bar ir mes suprantame, 
mes klaidą padarėme, bet mum 
lyderiai sakė, kad visas tautos 
eina išvien su lietuviais, o mes 
lietuviai, jiems vadovaujame. 
Tik dabar sužinojome, kad 
kuone vien lietuviai išmesti iš 
darbo; kitataučių nukentėjo 
vos keletas”.

“Kas buvo tie lyderiai, kurie 
jums taip sakė?”

“Buvo jų visokių, vyrų ir mo
terų, Vakščiojo jie po stubas 
pas dženitorius su visokiais la
peliais, tikietais į piknikus ir 
nuolat prašė aukų provai.

Tai tiesa, ką jus sakote, bet 
ar žinote bent vieną tų lyderių 
pavardę.

DODGE — Vėliausios mados 1932 
sedan, geroj padėtyj, mu
sų garantuotus kaip S9KK 
naujas, tik . fcVv

Brighton Park 
Kolonijoj

2 pagyvenimu muro namas, 2 Ba
tai po 6 extra didelius kambarius 
1% loto 
stoge, 2

PARDAVIMUI Buick 67. 1934. Pi
giai. Su radio. apot Bght ir daug 

Ne- 
8200

PARDAVIMUI 6 kambariu cot
tage. furnaee apšildomas. 4129 So 
Rockwell St. A trilauki t 5151 So. 
Kedzie Avė.. Boulevard 8444.

Pereitą ketvirtadieni, rugp. 
22, buvo paskelbta, kad džne- 
nitorių unija pašalino iš savo 
eilių ir išmetė iš darbo 57 dže
nitorius. Jų tarpe buvę 46 lie
tuviai ir 11 kitataučių.

Naujienų reporteriui teko su- 
Garfield Park 
dirba nemažas 
dženitorių, iš- 
apie 14 lietu

vių. Reporteriui pasikalbėjus 
si.* kai kuriais iš nukentėjusių 
teko sužinoti ir keistenybių apie 
tos nevykusios kovos vedimą. 
Vėlesniuose pranešimuose bus 
paaiškinta, kas daugiausia ko
vai vadovavo, kas daugiausia 
pasinaudojo iš jos, kas dau
giausia nukentėjo ir kokie ly
derių tikslai galėjo būti tai ko
vai vadovaujant.
Teko kalbėtis su pora nekaltai 
nukentėjusių žmonių, kurie

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

KAS turite šaldytuvą (coolcr) 
eleetrie arba su ledu, pašaukit

Lafayette 2959

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
kas antrą rytą 
Panedėly, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink. 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

CHRYSLER —Vėliausias 1935 De 
Luxe sedan. Turi 
dirbtuvės garantijų, 
musu 90 dienu garantiją,

• ri knee action., taip- ; 
gi 1932 sedan ....

Flats Wanted
___________ Ieško FUtq___________

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

savininkams reikale nesusipratimu su 
renduumnkais, Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vuk, šventadieniais nuo 
10 ryto iki plot. 4

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

60 met.

tikslas yra sukelti kapitalą 
apmokėjimui už darbą kon* 
traktoriams Jankeliūnui ir 
Staišiunui.

Jau apie tris mėnesius čia 
eina agitacija draugijose ir 
kliubuose už sudarymą komi
teto protestui4 prieš mėsos 
trustus. Darbą pradėjo komu* 
nistąi, bet darbai eina labai 
lėtai, nes įalynmas parodė, 
kad komunistai1 daug ką pra
deda, tačiau nieko nenuvei-

tis, tuo tarpu kai niekuomet 
nebuvo apie tai pranešta P. 
Grigaičiui iš kuopos. Jeigu jo 
mokesčiai butų buvę užvilkti, 
tai kuopos sekretoriaus pareiga 
butų buvusi pranešti jam apie 
tai laišku. To reikalauja SLA. 
konstitucija. Bet p. Vaidyla, Musų biurus sukeiks patarimus namų 
vietoje to, “apsidirba” su Gri
gaičiu spaudoje. Kur yra ma
tyta, kad šitaip butų elgiama
si fraternalėje organizacijoje?

Tačiau tam Vaidylos rašymui 
nėra nė mažiausio pagrindo, ne
žiūrint kad j j butų pats Vini
lais taip painformavęs iš SLA. 
centro. Grigaičio duoklės yra 
užmokėtos ir buvo visuomet 
užmokamos laiku, apie ką liu
dija finansų sekretoriaus para
šai ir priimtų duoklių sumos, 
pažymėtos mokesčių knygelėje. 
Jeigu Vaidyla sako, kad cent
ras pranešė apie Grigaičio “su
spendavimą”, tai bi?s įdomu 
patirti, kaip yra vedamos kny-, 
gos p. Viniko raštinėje. O gal 
86 kp. valdyba laiku nepasiun- 
Čia pinigų j centrą?

Neperseniai su tos kuopos iž
dininku buvo nemalonumas, kai 
išėjo aikštėn, kad narių duok 
lės užkliuvo jo “privatiškam 
ižde”. Iš palengvo jisai atsi
teisė. Nariai 
kelti skandalo 
baigė ramiai, 
riečiai bando 
yiestas kuopos valdyboje ne
pamatuotam užsipuldinėjimui 
ant narių, kurie nepriklauso jų 
klikai, tai teks pasiteirauti, ko
kia dabar tvarka kuopos kny
gose.

P. Grigaitis parašė centro 
sekretoriui laišką, reikalauda
mas, kad jisai ištirtų, kas taš 
melagingas žinias apie “su
spendavimą” jo ofise fabrikuo* 
ja.—N. N.

PONTIAC — Vėliausios mados, 
1934 metų, sedan, niekur nė
ra įbrėžtas, naujo karo ga- 

;rkn:IJ“’.. .........«395

DEL

GERESNES RŪŠIES RAKANDU
DEL

MAŽESNIŲ KAINU
Visuomet Kreipkitės į Seniausias ir Didžiausias 

LIETUVIŲ KRAUTUVES

PEOPLES FURNITURE CO.

Kitas iŠ nukentėjusių, ma
tyt, tikintis ,nekaltas žmogelis. 
Jis buvo paklaustas: Kaip jus, 
toks mažas būrelis lietuvių 
dženitorių tarpe 10 tūkstančių j 
visos unijos narių, galėjote 
tikėtis laimėti kovą prieš 
šininkus ?

žemės, beizmentas Ir pa
kurų didelis medinis garu-

Cicero, III.
2 pagyvenimu medinis namas, ce

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

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

Ass’n of Chicago 
2202 W. Cermak Road

Žagariečių Kliubo 
piknikas

žagariečiai rengia šlaunų pikniką 
sekmadieni,, rugpiučio 25 dieną, J. 
Miknįd Big Tree > Inn Grove daržo, 
kuris randasi ‘Š"bldfcal | westus nuo 
Kean Avė., .ir kviečia visus atsilan
kyti, nes piknikas bus puikus. Kas 
myli smagiai praleisti laiką, ir pa
sigrožėti gamtos grožybe, pasvajo
ti tarp puikių medžių ir pasivaikš
čioti ant žaliuojančių ir kvepančių 
laukų, tas tegul atsilanko į žaga
riečių pikniką. Piknike susitiksite su 
savo senais draugais ir pažįstamais.

Žagariečiai turės puikią muziką, 
skanius užkandžius ir gėrimus. Įžan
ga veltui.

Visus širdingai kviečia 
KOMITETAS.

CHEVROLET — 1935 DeLuxe se
dan, tikrai kaip naujas. Mažai 
važinėtas, taipgi 1934 $9AK

HUPMOBILE — Vėliausios mados 
1932 Deluxe sedan. Taip kai 
iš dirbtuvės. 6 dratininl ratai, 
gražus karas. Musų $9CIK 

___ kaina .........................  
BUICK — 1932 De Luxe sedan. 

garantuotas, taip kaip naujas. 
Taipgi du Buick coupes, taip$195 kaip ......................... ■

Ir daugeli kitu — virš 150 karų
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMĄ APKEIKTI!

Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimą.
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedelioj iki 9 vai, vakare, 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingą patarnavimu. . ;

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

Furnished Rooms
PASIRENDAVOJA kambaris Bri

ghton Parke. Pavienis arba dviem 
Su valgiu arba be valgio.
2545 West 43rd St.. 1-mos lubos

Business Chances
____ ___ Pardaviinui Bizniai_______

PINIGU U2DIRBĖJAS. — 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

NASH — Mes turime 3, 1933
Doluxe sedan, ir du 1932 seda
nus. Visi geroj padėtyj ir ne
galima atskirti nuo >9Qfi 
naujo. Musu kaina ....

FORD—1984 DeLuxe sedan ir coupe 
su “Rumble” sėdyne. $9KK 
Musu kaina tiktai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui____

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

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

farmos išsiauginsit 
gyvent




