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KANADOS MŪVIU ŽVAIGŽDĖ

10,000 be pastogės

Garsus

Kornų

prigrūmojo 
draugiškus

Kalbėdamas per radio jaunųjų 
demokratų konvencijai ragi
no jaunimų vienytis ir kovo
ti už geresnę tvarkų

Prezidentas ragina 
jaunimą kovoti 
senąją tvarką

Grūmoję nutraukimu draugiškų 
ryšių, jei bolševikai Rusijoj 
nepaliaus Šuokalbiavę prieš 
Jungt. Valstijų valdžių

NEW YORK, r. 25 
pasažierinfe laivas Roma iš
plaukė j Italiją pasiimdamas su 
savim daug karo reikmenų ir 
lėktuvų. Tečiaus Italijos atsto
vai tų nuginčija, nors krauna
mas karo reikmenis daugelis 
pastebėjo.

KNOXVILLE, Tenn., r. 25. 
—Grimes, jo žmona ir du jų 
vaikai liko užmušti traukiniui 
užgavus jų automobilį.

PEIPING, rugp

ROCHESTER. Minn., r. 23 
—Senatorius Couzens po pas 
kutinės operacijos jaučiasi ga
na gerai ir jei neatsiras kom 
plikacijų. tai jis už poros sa
vaičių galės apleisti ligoninę.

UNITE.O
STATSS

QUITO, Ecuador; r. 23. — 
Pašalintasis prezidentas Ibarra 
liko paliuosuotas iš kalėjimo, 
su sąlyga, kad jis apleistų Ec
uador. Jis išvažiavo į Colom-

EAST ST. LOUIS, III., rugp. 
22. — Arthur Kirwin, 13 m., 
iškrito iš medžio. Krisdamas 
pataikė ant stiebo kietos žo
lės, kuri pervėrė jo vidurius. 
Pasikankinęs 13 valandų vai
kas mirė.

\VASIIINGTON, rugp. 25.— 
Vakar kongresas dirbo dideliu 
paskubumu, kad baigti visų sa
vo darbų ir užbaigti savo ilgų 
posėdį.

Kadangi darbo buvo daufg, 
tai buvo paskubomis dirbama 
visų dienų ir tik apie vidur
naktį buvo tikimųsi baigti po-

CHICAGO.—Pereitų šeštadie
nį trijose nelaimėse su auto
mobiliais liko užmušti 7 žmo
nės ir 13 žmonių sužeista.

Amerika protestuoja 
Rusijai dėl bolševiku 

suokalbių

VVASHINGTON, r. 25. — 
Prezidentas pasirašė bilių val
džios nupirkimui Winnie Mae 
lėktuvo, kuriuo Wiley Post du 
sykiu apskrido apie pasaulį.

TOKIO, rugp. 28. — Japonai 
pagelba karo lėktuvų sumedžio
jo ir sulaikė Tokuyama uoste 
Amerikos tavorinį laivų Goldęn 
Mountain už fotografavimų for- 
Jfikuotoš zonos. Bet nė fo- 
ografijų, nė fotografuolojų ne

suradę. Jais buvę du amerikie
čiai studentai, kurie laivų ap
leidę ir traukiniu išvažiavę į 
Kobe. Tie amerikiečiai irgi ta
po suimti.

Atstovų Butas Susi 
kirto su Senatu

Banditai siaučia ja 
ponų okupuotame 

krašte

Anglija apsups Sue 
zo kanalą karo 

laivais

DENVER, Colo., r. 25.—Viso 
miesto policija ir ugniagesiai 
stropiai ieško slidaus padegėjo, 
kuris per pastarąsias kelias 
dienas padegė 18 didesnių tro
besių, daugiausia bažnyčių ir 
šiaip visuomeninių įstaigų.

Tarp kitų, jis buvo padegęs 
ir dailės galerijų, kuri randasi 
naujoj $7,000,000 miesto salėj.

Senatvės pensijos 
laimėjo Texas 

valstijoje

Delei iškilusių aštrių kivirčių tarp abiejų 
kongreso butų negalėjo šeštadieny 

baigtis ir kongreso posėdis

Nors dabar ir nemanoma nu 
traukti diplomą 
jeigu Ryąįjpą

BRAZIL, Ind., rugp. 22. — 
Vietos ūkininkas užaugino 16 
pėdų augštumo kornus, taip 
kad jis dabar nebegali kornų 
nuskinti nepasilipęs 
“ausys” yra 14 colių.

H0LLYW00D, Gal., r, 23— 
Del ligos čia nusišovė Robert 
V. H. Work, 32 m., sūnūs bu
vusio vidaus reikalų sekreto
riaus.

WASHINGTON, r. 23. —Skai
čius šelpiamų šeimynų birželio 
mėn. sumažėjo 157,058 ir tuo 
budu šelpimo išlaidos sumažėjo 
$9,500,000.

CALCUTTA, Indijoj, r. 23.— 
Daugiau 10,000 žmonių liko be 
pastogės dėl didelių potvynių 
Bengal provincijoj, kurie už
liejo 200 ketv. mylių žemės plo-

MASKVA, r. 25
Francijos rašytojas, ypač pa
skubęs savo karo apysaka “Le 
FeuT, Henri Barbusse, susirgę 
plaučių uždegimu ir tapo patal
pintas Kremlio ligoninėj.

nebeatsako naujiems 
todėl jaunimas turi 
ir tų tvarkų kovoti, 
vieton įvesti geresnę

120 sušaudyta, šim 
tai areštuota Al

banijoj i

žieriais. Visi Alaskos 
mi lėktuvai pasiųsti 
prapuolusių.

LONDONAS, rugp. ~ 22. — 
Baisiai prisibijodamas naujo 
karo, Roland Le-Booker, buvęs 
Anglijos karininkas, nušovė 
savo žmonų ir tada pats nusi
žudė, iššokdamas per langų.

žmonės užmušti 
automobilių ne

laimėse

WASUINGTON, ri®p. 5
Jungt. Valstijos
Rusijai nutraukti 
ryšius, jei Rusijos valdžia ne 
sustabdys daromų Rusijos že 
mėje suokalbių smurto pagel 
ba nuversti Jungt. Valstijų vai

LOS ANGELES, Cal., r. 25. 
—Califomia nebeįsileis skurdžių 
Šeimynų, kurios yra reikalin
gos pašelpos. Tokioms bus su
teikta tik laikinė prieglauda ir 
paskui jos bus grąžinamos na
mo.

•SOUTH BEND, Ind., r. 23.— 
James Henry Hatfield, 97 m., 
civilio karo veteranas, jau du 
sykiu buvęs našliu, šiandie ap
sivedė su savo šeimininke Fran- 
ces A. Kunce, 73 m. Jis gauna 
$100 į mėn. pensijos ir dar už
siima patentuotų gyduolių par
davinėjimu. Dabar apsigyven
siąs savo farmoj Kansas vals
tijoj.

AUBURN, Cal., r. 25.—Earl 
Cramer, 21 m., kuris prisipa
žino užmušęs chicagietį Ken- 
nett ir kitą žmogų, yra kvo
čiamas ir dėl daugelio kitų šioje 
apielinkėje žmogžudytsčių. Jis 
buvo prisipažinęs užmušęs dar 
kelis žmones, bet vėliau to pri
sipažinimo užsigynė. Tečiau vis
gi numanoma, kad jis yra tik
rai nužudęs dar kelis žmones.

FAIRBANKS, Alaskoj, r. 23. 
—Kely iš Davfcon, Kanados, 
prapuolė lakūno Hines vairuo
jamas lėktuvas su trimis pasa- 

atlieka- 
ieškoti

PARYŽIUS, r. 25. — Trys 
pasižymėję Italijos armijos la
kūnai, kurie skrido į tarptau
tines oro rungtynes Ryme, už
simiršę susidaužius jų lėktu
vui.

Tečiaus baigus visų darbų ir 
svUV'stant JpaąMutinį— pinigų 
paskirimo bilių— tarp atstovų 
buto ir senato iškilo netikėti 
ir tai labai aštrus kivirčiai, 
kurie sutrukdė jau nutartų kon
greso uždarymų.

Senatas ir atstovų butas jau 
buvo priėmę nutarimą baigti 
posėdį šeštadienio vidurnaktį. 
Kaip štai iškilo kivirčiai, kurie 
sudarė dar gal niekad nebuvu
sių parlamentarinę painiavų.

Atstovų butas priėmė admi
nistracijos pasiūlytų paskirimų 
pinigų, tarp kitko paskiriant) 
$76,000,000 vykinimui preziden
to socialės apdraudos progra 
mo.

Senatas prie to bitiaus pri
dėjo savo pataisų apie sutei
kimų didelių paskolinant med
vilnės ir kviečių.. Atstovų bu 
tas tų pataisų priimti atsisakė, 
ypač kai jai buvo priešinga ii 
administracija, kuri nebenori 
didinti savo išlaidas.

Ne tik pataisų atsisakė pri

imti, bet dagi atsisakė siųsti 
savo atstovus tartis su senato 
atstovais išlyginimui biliaifs.

Susidarė kelbi padėtis. Sena
tas pasijuto įžeistas ir parei
kalavo grąžinti kongreso užda
rymo rezoliucijų. Buvo mano
ma, kad atstovų butas ir čia 
užsispirs ir rezoliucijų grąžinti 
atsisakys, tuo budu priverčiant 
kongresų užsidaryti paskirimų 
biliaus nepriėmus.

Buvo jau po vidurnakčio. 
Kongrese laikrodžiai liko su
stabdyti ir padarytas balsavi
mas dėl rezoliucijos grąžinimo. 
Tečiaus atstovų butas sutiko 
nusileisti, nutarė rezoliucijų 
grąžinti ir tada senatas nuta
rė tęsti posėdį pirmadieny.

Atstovų butą sušauks pirmi
ninkas, nes kongresas tegali už
sidaryti tik abiejų butų susitari
mu.

Bet kas bus kongresiri susi
rinkus pirmadieny, tebėra ne
aišku.

Kiti mano, kad kongresmanai 
buvo pavargę, todėl buvo pik
tesni, pasikarščiavo, bet pasil
sėję, rimčiau dalyką pasvars- 
tys ir gal pirmadieny vienaip 
ar kitaip susitars, priims pa
skirimų bilių ir tada galės iš
siskirstyti ilgam poilsiui.

Tokio aštraus susikirtimo ir 
tokios painiavos dabartiniai 
kongresmanai neatsimena.

Du Clcvelando lakūnai
C. Prosser, kairėje, ir Gilbert 
Stoll, dešinėje, rengiasi skris
ti aeroplanu be sustojimo iš 
Argentinos miesto Bahia Blari- 
ca į Glevelandų, Ohio, ir su
mušti ilgiausio skridimo 5,627 
mylių rekordą, kurį atsiekė 
du franeuzai Mauriče Rossi ir 
Paul Codos. Paveikslėly pa
duotas žemlapis jų numato
mos keliones. Pavojingiausia 
jiems bus perskristi per Andes 
kalnus. ■ ,

HOUSTON, Tex.; r. 21. — 
Barrett pranešė policijai, kad 
jis gavo grūmojantį mirtimi 
laišką, kuriame btfvo įdėtas ;r 
nuodingas “black widow” vo
ras.

BERLYNAS, rugp. 25. — 
Vokietijos naciai su kiekviena 
diena vis labiau1 aštrina .cenzū
rą. Nors kitokių laikraščių, 
išėmus nacių, Vokietijoj kdipir 
nėra, tečiaus ir tiems toli ne 
visas žinias leidžiama skelbti.

Dabar liko uždrausta skelbti 
žinias dagi apie sterelizaci- 
jos bylas ir kalinių paliuosavi- 
mus. Naciam rupi, kad žmo
nės kuomažiausia žinotų kas 
dedasi šalies viduje.

Liko įvesta ir išsiunčiamų 
telegramų cenzūra.

Dagi barzdaskučiams ir res
toranams liko įsakyta pranešti, 
jei kas pradeda net tarp savęs 
prieš nacius kalbėti.

Nuo nacių kenčia ir užsienio 
korespondentai. >. Nors žinių 
siuntimų ir netrukdoma, bet 
pasiuntęs nepalankią, nors ir 
teisingų žinią korespondentas 
tuoj aus gauna pakvietimą pa
siaiškinti propagandos ministe
rijai. Daugelio užsienio laik
raščių visai neįleidžiama, o 63 
užsienio korespondentai jau ta
po pašalinti iš Vokietijos.

žinių rinkimas yra labai sun
kus, nes žmonės bijosi pasako
ti korespondentams, o klau
siami valdininkai atsako trum
pai: “Nežinau”.

18 padegimų Den 
very

Peip- 
ing ir visoj šiaurinėj Chinijoj, 
siaučia didelės banditų gaujos* 
kurios atėjo kartu su jopanais. 
Banditai čia labai įsigalėjo, ka
dangi nėra kas juos suvaldytų, 
nes japonai demilitarizuotoj 
zonoj neleidžia chiniečiams lai
kyti didelės policijos, o patyš 
japonai nieko nedaro suvaldy 
mui banditų, vien protestus 
Chinijai rašo.

Eina ne tik plėšimai, bet taip
jau didelis opiumo, sidabro i* 
kitokių prekių šmugelis.

DALLAS, Tex., r. 25. — 
Texas gyventojai vakar balsavo 
dėl senatvės pensijų įvedimo ir 
atšaukimo prohibicijos.

Senatvės pensijos laimėjo 
milžiniškų balsų didžiumą. Iš
rodo, kad nedidele balsų dau
guma laimėjo ir prohibicijos at
šaukimas.

Chicagai ir apielinkei tedenk 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ryte; biskj vė
siau.

Saulė teka 6:08, leidžiasi

ST. PAUL, Minn., r. 23. — 
Galbūt miršta Solomon Rick- 
ner 114 metų, galbūt seniau
sias baltas žmogus visoj Ame
rikoj. Jis kirsdamas medį su
sižeidė du metai atgal ir nuo 
to niekad pilnai neatsigavo.

The Lithuanian Daily News 
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3 Italijos lakūnai 
užsimušė

ių ryšių, bet 
įkymas nebus 

patenkinantis* tai draugiški ry
šiai nutruks ir pasiliks tik pa
prasti diplomatiniai ryšiai. 
Amerikos ambasada, kuri yra 
didžiausia Maskvoj, bus suma
žinta ir bus palikti tik keli 
darbininkai palaikymui forma-* 
lių ryšių.

Jei ir tada Rusija nepasitai
sys, tai seks atšaukimas pripa
žinimo ir nutraukimas diploma
tinių ryšių.

WASHINGTON, rugp. 25.— 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
kalbėjo jaunųjų demokratų 
konvencijai Milwaukee, Wis. 
Kalbėjo per radio, nes kongre- 
si.'i baigiant posėdį negalėjo 
Washingtoną apleisti. Tečiaus 
jo kalba buvo perduota visai 
šaliai.

Savo neilgoj kalboj preziden
tas priminė, kad dabartinė tvar
ia jau 
laikams, 
vienytis 
tad jos 
tvarką, kurioj kiekvienam žmo
gui butų užtikrintas pastoves
nis būvis.

Jis priminė, kad atgaleiviai 
visuomet kovojo kiekvienų pa
žangią reformą. Kada jis bu
vęs jaunas ir New Yorko legis- 
laturoje buvo stengiaihųsi pra
vesti kelias pažangesnes refor
mas, tai atgaleiviai šaukė, kad 
tai esąs “socializmas”.

Ir dabar tie patys atgaleiviai, 
sakė prezidentas, šaukia apie 
socializmų ir gąsdina kitais blo
gumais, kovodami kiekvieną 
valdžios pastangų nors šiek 
tiek tiksliau sutvatkyti šalies 
reikalus, sutvarkant bankus, 
duodant kreditų ūkiams, įve
dant socialę apsaugą* kuri už
tikrintų pašelpą laike nedarbo 
ir senatvės pensijas, kad tuo 
užtikrinti žmonėms kiek di
desnį ekonominį tikrumų, negu 
jie turėjo ikišiol.

Bet kaip tos nedrąsios refor
mos, kokių buvo siekiamųsi 24 
metai, dabar yra visų pripa
žintos, tai bus visų pripažino 
tos ir dabar bondomos pra
vesti socialės reformos.

Prezidentas nedvejotinai pa
sisakė už išlaikymą demokra
tinės tvarkos. Bet vistiek pri
pažino, kad “laisvė” ir “proga” 
dar nereiškia leidimą kopti j 
augštį, stumiant kitus žmones 
žemyn, o yra visų žmonių ben
dradarbiavimas užtikrinimui di
desnio tikrumo visiems žmo
nėms.

■■K*
Gilbert E. Stoll ■

Valstybės departamentas vie
šai paskelbė tekstą notos, kuri 
nesenai buvo Amerikos amba
sadoriaus Maskvoj Bullitt įteik
ta sovietų Rusijos valdžiai.

Protestas yra paremtas kal
bomis ir nutarimais nesenai /{■* 
vykusio Maskvoj komunistų in- 
ternacionalio kongreso, kuria
me buvo daroma planai revo
liucijoms Jnugt. Valstijose ir 
kitose šalyse, bet kurie baigėsi 
komunistų nutarimu dėtis prie 
parapijų ir kitų bažnytinių ir 
fašistinių organizacijų.

Nota nurodo, kad Rusija su
laužė savo prižadą neleisti savo 
žemėj suokalbiauti prieš Ame
riką, kas buvo viena iš svar
biausių Rusijos pripažinimo są-

VIENNA, rugp. 25 
oficialiai paskelbė, kad 11 žan
darų, kurie dalyvavo rugp. 11 
d. sukilime, liko sušaudyta.

Tečiaus kitomis žiniomis, Al
banijos valdžia pravedė masi
nes skerdynes ir daugiau kaip 
120 žmonių sušaudė.

Be to šimtai žmonių liko už
daryta koncentracijos stovyk
lose, jų tarpe 80 žymių Scuta- 
ri gyventojų ir daug karinin
kų ir kunigų.

Sukilimas sekė nušovimą gen. 
Gagliardi. Sukilėliai buvo už
ėmę Fieri miestą, bet tapo 
nugalėti.

VALETTA, Malta, r. 25. — 
Oficialiai paskelbta, kad Ang
lija planuoja apsupti Suezo ka
nalą karo laivais, kurie išplauks 
iš čia į Suezo kanalo apielinkę, 
daugiausia j Aleksandriją, rugp. 
29 d.

Tuo pačiu laiku valdžia išda
lino gyventojams lapelius kaip 
elgtis ištikus atakai iš oro.

Karo ūpas Anglijoje didėja
LONDONAS, r. 25. — Karo 

ūpas Anglijoje didėja ir nie- 
kurie laikraščiai pradeda at
virai šaukti prie Anglijos karo 
su Italija.

> ■; . ■ ■■ ■ • • - ‘ ■ *• * ■ '* ;

Vokietijos naciai pa
šalino jau 63 užsienio 

korespondentus

KAiNdAO Vlix, a. ------

Paul Mitchell, kuris pradėjo 
užsiimti piktadarybėmis 192< 
m., būdamas 15 metų vaiku, 
liko nušautas kartu su nepažys
tamu pagelbininku, kai jie ban
dė išsprogdinti seifų viename 
ofise.

SOUTH

AMBRI CA

LA PAZ .

Toby Wing

Kanada pasiryžo gaminti 
vo krutamus paveikslus ir tam 
tikslui sutvėrė kompaniją, ku
ri savo žvaigžde pasirinko šią 
geltonplaukę mūviu aktorę — 
Toby Wing.
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Hgu gydytoja

įŲo. •*’

nuimi

Meraedbs HillDaily Wlro

aujiėnos

AKVSmS?

DirektoriaiLaidotuvi

Galifė kombi

80-8180

Phone Bbulevtttd 4189

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTER1NE

Anri, 
Drei- 
vietoj 
virši-

1899 metų birželio 3 a. A*a- 
saeinis teismas nutarė kasuoti 
ir pripažinti neveikiančiu Pa
ryžiaus karo teismo sprendi-

vis dėlto 
nesusilau- 
rezu Italų

Naū.iiehoSfl 
luoda naudą dėlto, 

kad pačios 
yra naudto’ffos.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel Victory 2848

Dr. Bertash

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

LIETUVAI
Gydytojai ir Dentistai

tnirc Į»i'czi- 
rėnięs.

____________ iki 8
, Nodlllomis nuo 10 iki 12 
8848 South Halnted St, 

Tai Boulavard 1*01

lenkly- 
ovacl- 

vis dėlto buvo bnn-
1) hipi u Ji 
’ielą bū

vi dalis
Valdoko-.

mi-

Motorų Ir vnlk

numarinti Visus bylus, sui’Hlus 
su Dreifus^ bylu.

Zola ir PI kuro bylos buvo 
n amarili t os, bet buvo 
rlntos ir Btiftdofro, 1 
Ir kilų doktinibhlŲ padirbėjų 
bylos.

A’ti'ih'ėsliju nepalietė tik 1)e-

Nariai Chicagoa, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

DYvifiuias hiniiest uotas.
Rūgėjo 21 JL L y. 12 dienų 
•iisHi'ikuš D6 Reinio ktito Inu-

(Tąainys)

Nante, Nansi, Rvnne, Bordo, 
Monpeij
Bevanieine ir net Paryžiuje ki

Ofiso .valandos nuo 1-8 nuo__
Nedalomi* pagal sutarti.

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ŽR KaKTJ 
YAFMs W«—1742 
J. F. EUDEIKIS

Garsioji Dreifuso byla- 
demokratijos kova feu 

reakcija

d. ir pavedė Renno teismui 
spręsti Dreifuso kaltumo ar 
nekaltumo klausimą,

“Dreifusarai” džiūgavo, 
monarclristai ir klerikalai šė
lo. Birželio 4 d. per arklių 
lenktynes Oteije grovas Chriš- 
tiani puolė prezidentę Lubeir 
smogė jam lazda per galvą. 
Christiairi pareiškė padaręs 
tai protestuodamas prieš Drei
fuso bylos persvarstymą. Par-

8307 Lituanįca Avenue

Prieš drąsų Dreifuso gynė
ję Labori buvo padarytas aten; 
tatas. Reakcininkų agentas 
šuviu iš užpakalio sužeidė jį

Dr. StrikoHs
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofl.M 4045 8o. ARHI.ANIJ AVĖ.

Ofiso vul.: Nuo 2 iki 4 ir nup 6 iki 8 
Vilk. Nedalioj pagal nuturimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Narna Tek Prosoect 1980

pniktaikuii pb 
ko teismo sprendimo pnskcl- 
biiMh ecMpublttctjfti IprozidenhiM 
amnestavo Dreifusą, o Renno 
teismo komedijos autorius ge
nerolus Gnlll’o išleido įsaky
mų kariuomenei, kuriamo 
prašė 'uŽihirŠtI incidentą su 
DrelhiHU, nes kuro lelsmits at
liko taivo pareigą, o pi’ozldon- 
(hk VliNkclbė amnestiją, Taigi 
viskas 'turi būti užmiršta.

Vyriausybė ’tiilp pat norėjo 
likviduoti “incidentą”. Ji pa
siūlė piirlnPieniui priimti am-

Dr. t. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Ak&*KR AVENUE 
Telefonas Vlrglntav086 

Ofiso valandos’ nUo 2-4 ir nuo 
tt-S v. v. Nedilloj pagal sutarti

, Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 Wetit 2Znd Street 

Valandos: nuo 1—3 Ir 7—8 
Šaradomis ir nedel. pagal sutarti 

Re*. 6631 So. California Avenue 
Telefoną* Reėnblie 7866

Physieal Therapy 
, £ and Midwifė 
6630 S. WeHtern 
Avė., 2nd f |dor, 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
Sė ai UgOninlse. 
duodu masnage 
eleetrie treat- 
inent ir inagne- 
tie blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginom* patari-: 
Inai dovanai.

škėjo, kad Mersje ir kiti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS įlt CH1KUHO 

Valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo. 7

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Pla’ce PhoneS Gana] 2515—Cicero '5927

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W, Cermak Uotui (W. 22 Rt.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 Iki 5. 

Vnkarnįs: PanodOIlo. Hnrodos Ir 
Pfitnyčlos 6 iki 0 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 8. Rorkwell Rcreet 

Telefonas Kepublle 9600

Dreifuso bylos persvarslyinas 

Tadu Dreifuso byla buvo 
perduota persvarstyti vyriau
siojo kasacinio teismo krlnii- 
nalhdcms romams.

Kriminaliniai rūmai, susi
pažinę su Dreifuso byla, pas
kyrė viešą posėdį svarstyti, ar 
byla turi būti peržiūrėta ar 
Vio, Teismo posėdžio išvaka
rėse parlamento i»osėdy Brls- 
sono vyriausybė buvo nuvers
ta, Vyriausybę nuvertė karo 
minlsteris generolas Aanua- 
nas, kuris tuo tikslu specia- 
tiai įėjo į vyriausybę. Jis pa
reiškė parlamente, kad esąs 
solidarus ne su Brissonu, o su 
buvusiais karo minlstvrlniš 
Kavvnjaku ir Curlindcnu ir 
pareikalavo, kad butų suslali- 
dyth kariuomenės tvarkos 
kritika, Rrissonas nesutiko 
duoti tokį pasižadėjimą, ir jo 
vyriausybė 
Naujoji biupiuji 

| pasižndėj 
šulai,1 rhiomenę

DR. V. E. S1EDL1NSKIS
GAS . DANTISTAS . X-RAY 
4143 ARCHER A V.. Cor. Francieco 
Tol. Office Luf. 86ČU; m. Vfrg. 0668

jo į teismą Ir didvyriškai gynė 
brelftisą,
\ Rugsėjo 9 d. Renno karo 
teisinus f> badais prieš 2 pri
pažino Dreifusą kiiltu, bdl pri
pažino tr švcmin'aričias kaltę 
aplinkybes ‘ir ‘thVtotsČ jį kalėti 
10 metą. J,'

Mbifarohisla’iv ir klerikalui 
kuone truko iš džiaugsmo.

Klemenso J
parąšė slraipiijy, įcųrįąme įro

bandymą pa'dhryti valstybės i 
pervėt’smą.

Gcrenas buvo pagarsėjęs 
dar .tuo, kad 1899 melais užsi- 
barikndayo nuo policijos antl- 
seibllų klube ir grąsino Šau
dyti. Jis kelias savaites sė
dėjo savo “tvirtovėje6, kuri, 
Inivo pavadinta “Fortus Šab-' 
rolis.”

Amnestija nCtrainino phm-' 
euzų visuomenę, bet “dreifu-' 
sarai” buvo hepatonkinti. Jie 
protestavo prieš amno'sliją ir 
reikalavo nekalto Drelfusd 
visiškos rea 1)11 tad jos. Garsiau
sias ‘‘dreiftisams” Emil Zola 
mirė 19(12 metais, bet 1903’ 
melais Žorcsas pareiškė, n6rįs! 
puskeiiili naujus faktus, kurie 
(itios prD'go's IŠ naujo persvar
styti Drdi’Ušo bylą. >

A. Montvid, M. D.
'West Town Stato Bank tildg.* 

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

Tel. Seelėy 7889 
Namh telefonas Bnmswick 0597

Miljcrano 
nacija net iššaukė socialistų 
partijoje skilimą. Miljerahas 
išėjo iš socialistų partijos. O 
tuo laiku Drcifusas buvo at
vežtas iš Velnio salos ir padė
tas į Renno kalėjimą.

1899 metų rugpiučio 7 d.' 
Renno karo teismas, pradėjo 
iš naujo svarstyti Dreifilso 
bylą. Teisėjai nebuvo Dreifū- 
so simpatikai. Vėl prasidėjo 
pašėlusi agitacija prieš Drei
fuso išteisinimą. Generolai 
liudininkai nesigailėjo iš pir
što išlaužtų Dreifuso kaltės 
įrodymų. Mersje davė mela
gingus parodymus. Visa eilė 
liudininkų liudijo už atlygini-

i Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4031 South AmIiIihuI Avonuo, 
lh<N. 6515 H. Rockwdl Ht. 
Tolcphąiio: Jtopubllc 0728.Rvn. 1227 8. 50 Avė., Cicero 

Telophono: Cicero 5805.

Tel. Boulevard 5914 Diena Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:8Č v. Nedftl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS ir CEfrftUĖČAS 

(Misas ir Reaidendja 
8335 SO. HalSted 8t 

CBICJiGO. ftJL
.... ....... ■ į ...

Dr? ’C. TVe&B 
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro. 
Ramdai pagal sutarti.

Bosses Won’t 
Hire Feoplė with 
Halitosis U?™) 

People who get and liold jobs 
keep their breath agreeable

STIth tho bert to ehooee from theee day». «n- 
trioyen favor the 
U ve. In busineM 
halitosis (unpleasi

2 Itfbbe 
CHICAGO. IUU 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo j 
vai po pietą, ir nuo 7 iki 8: 
vakaro. NedUiomie nbo 10 
valandai diena.

Phone MWAY

“Pmucugų tėvynės lygu” ir 
“Pmnctuų patriotų lyga” yc- 
dė pašėlusią agitaciją prieš 
ivspubliką ir demokratiją. 
Karščiausiai agitavo klerika
lai. Jų spaustuvė "Gerosios 
spaudos mimai” kasdien išlei
sdavo apie 2K4 milijonų viso* 
kios agitacinės literatūros. Ha 
to klerikalai leido savo kuni
gų organą ’l.n C.roix” —"Krj> 
žius.”

1898 melų parlamento rinki* 
inai ir jų pasėkos,

Tokioje atmosferoje praėjo 
rinkimai į parlamentą. "Antb 
dreifusarai” laimėjo daugu
mą. Nors radikalų ir socialis
tų skaičius šiek tiek išailgo, 
bet už lai į parlamentą nepra
ėjo tokie "dreifusarų” l 
kaip žoresas, Reinakhs, Žero- 
Rišaras ir kiti.

Ant i dreifusarai pravedė sa
vo vadus: Dcrulvdą, Milvuna 
ir Driumodą?^ bet 
Melino vyriausybė 
kv lokių rinkimų 
kokių tikėjosi.

Dreifuso byla vėl 
statyta j dienotvarkę 
meldas priėmė rezoliuciją, ku
ria reikalavo, kad vyriausybe 
remtųsi tik respublikoniška 
dauguma. Melinas gi visą lai
ką rėmėsi dešiniaisiais. Jis ne
galėjo sutikti su parlamento 
nutarimu ir atsistatydino. 
Naują vyriausybę sudarė Bris- 
sonas tik iš radikalų, bbt karo 
ministvrio portfelį gavo ' Ka-

Dreifuso 
priešinin-

a tsislnl y d i n o. 
vyriausybė 
gerbti ka- 

teisiiigumą.

Kriminaliniai rūmai vieša
me posėdy, apsvarstę Dreifu
so bylos peržiūrėjimo klausi
mą, nutarė padaryti smulkią 
kvotą. Kvota buvo daroma 
uždaromis durimis, bet gene
ralinio štabo atstovai žinojo, 
kad aiškėja ne tikini teismo 
klaida Dreifuso byloje, bet ir 
jų pikti darbai...

Karo—kleriknliški laikraš
čiai pradėjo pulti vyriausius 
kriminalinių rūmų narius ir 
generalinį prokurorą seną res
publikoną Mano. įvairiais bu
dais reakcininkams 
pravesti parlamente 
tatymą, pagal kurį 
s va rs t y m o k la us m i ą 
sti ne vieni 
mai, o visi 
minaliniai,- 
Šymų). Non 
dairieji protestavo prieš tokį 
įstatymą

CAL1FORNUOS CRAžUOi.fiS 
piUi 
,v-. m;*-

naują įs
kylu per 
turi sprę 

kriminaliniai ru- 
treji rūmai (kri 
civiliniai ir pra- 

i respublikonai ii

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS CHIRuRGAti 

OfidM Ir Realdeiicijtf:
f ^19 W<£t 43rd St 
VALANDOS: Nuo 9 HdlO ryto, nuo 
1 na 8 po piet, pho 6 iki 8:ąo rak. 
kaudien. Nedaliomis huo 11 iki 1 p.p. 

TU LAFAYETTE 8051.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

. , , Valandos huo 9-9
Ž420 We»t Marąliettc ftoad 
arti WoHtorn Avo. Henflock 7828

Ofiso Tel. Calumet 6898
Re*. TeL Druel 9191

Dr.A.A.Rcth
Rusas OydyUtiaa

Moteriikn. VyrUUni, 
chroniiku

Ofisas HW _______
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai vkk. N< 
diliomis tr tventadianiafa 19—12

Dreifuso byla 
Tuo buku staiga 
(lentas Feliksas Foras 
generalinį štabą. Monarchis- 
tai ir nacionalistai pradėjo at
virai kalbėti apie perversmą. 
Pavojus sujungė visus respub
likonus, ir tautinis susirinki
mas be perbalsavimo išrinko 
prezidentu tikrą respubliko
ną Lube.

Monarchistai ir nacionalis
tai ėmė šmeižti naują prezi
dentą. Per Foro laidotuves 
Deruledas bandė padaryti ka
riuomenės sukilimą, bet ka
riuomenė ir gyventojai liko 
ramus.

Laikraštis “Figaro” pradėjo 
dėti kasacinių rūmų kvotos 
davinius. Jis buvo nubaustas 
pinigine bauda, bet vis dėlto 
visi kvotos daviniai buvo pa
skelbti.

Kvotos daviniai ir doku
mentai parodė, kad nėra nė 
vieno rimto Dreifuso kaltės į-, 
rodymo. Bet iiž tai iš kvotos 
paa 
generalinio štabo šulai padarė' 
visą eilę nusikaltimų, kad iš
gelbėtų svetimos valstybės 
šnipą ir nuteistų nekaltą zmo-

Dlt vAitūsh, opt. 
liktuvis 

Optometrlcnlly Aklų Spoclaliiitai. 
Palengvinu aklu Itompimų,. kuris 

esti prležaHtltni galvon skriudajimo, 
svaigimo, aklu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karsti, atitaiso 
trtimparegyBte ir toliregyato. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dai, Speęial* atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Ne
dalioj huo 10 iki 12.
Daugely atsitlkimę akys atitaiso

mos be akinių., Kainos pigiau 
kaip plrmiah.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

ministvrio portfelį 
venjnkns, griežtu 
bylos persvarstynv 
kas. Jis nutarė baigti Dreifuso 
klausimą ir įrodyti parlamen
tui ir kraštui, kad Drcifusas 
buvęs kaltas.

Jis pasakė parlamente kal
bą ir pvrskaitė užsienių karo 
agentų užrašus, kuriuose buvo 
minimas Dreifuso vardas. Jo 
kalba padarė didelį įspūdį. 
Parlamentas balsų dauguma 
nutarė ją išklijuoti visoje 
Prancūzijoje.

Bet bylos persvarstymo šali
ninkai nepasidavė. Dargi pul
kininkas Pikaras, kurtam už 
“Įsikišimą Į Dreifuso bylą” 
buvo atimtas karininko laips
nis. parašė ministeriui pirmi
ninkui Brissdnui laišką, kuria
me prašė duoti jam galimybių 
bet kokiame teisme Įrodyti, 
kad užsienių karo agentų už
rašai su Dreifuso pravarde y*ra 
padirbti.

Vž savo laišką Pikaras buvo 
suimtas ir atiduotas teismui 
už valstybės paslapties išda
vimą.

Parlamentas išsiskirstė ato
stogoms ir atrodė, kad vėl 
Dreifuso byla nurimo, bet 
staiga pasirodė oficiališka ži
nia. kad pulkininkas 
vyriausias liudininkas 
f ūso byloje, paskirtas 
Pikaro kontržvalgybos 
ninku, prisipažino, kad 
venjako perskaityti užrašai su 
Dreifuso vardu padirbti.

Kitą dieną Anri nusišovė 
kalėjime, kur prieš tai jį ap
lankė kaž koks karininkas. 
Generalinio štabo agentas 
Lamersje taip pat nusišovė iš
vakarėse svarbių parodymų, 
kuriuos jis norėjo duoti.

Po to persvarstymo Drei
fuso bylos šalininkų skaičius 
staiga išaugo. Už persvarsty
mą pasisakė ir Rrissonas. 
Generolas Būadefras atsista
tydino, majoras Estergazi pa
bėgo užsienin. Bet karo meis
teris Kavenjakas vis dėl to ne
sutiko peržiūrėti • bylą/ ' Jis 
atsistatydino.

. 4631 South Aahlaad Awhm
Qfiao valandos:

ryA0 yj? feta® TU.ŽS!' Ptak MM

nraon who h moat attrae- 
lf« M in the aoeial world.

, t breath) b eonaidered the 
worat of faulta.

• r Unfortvnately ererybod/ euffeai from thb 
offenahre condition at aome tltne or other— 
many more reyularly than they thL.k. Fermeą- 
tation of food partldeo akipp«d by the tooth 
bruah b the eauae of mort auca. Decaying 
terth and poor digeation abo cauae odom.
i The quick. pbaaant way to Improve yoer 
breath b to uoe Lbterfne, the ąuick deodorant, 
every morning and everv nighU

Lbterine balta fermetitatlon, a major csum 
of odom, and overcdmae the odora theebaiveB. 
Yoer breath beeomee awert and agreeabh. lt 
MII oot ofland othera.

If you raine your Job and your frhnda, uee

LAIDOTUVIŲ DIREKTOitlAI
JUOZAPAS , 

EUDEIKIS 
fr TĖVAS

Laidotuvių Sulygo* 
HmokijiBub 

REPublic 8310
5340 So. Kedzie Avenue

lyti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeriš 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. Iki 2 t>o piohi 
, ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais nuo 10 fld 12 

Phone Boulovard 8481

KITATAUČIAI 
, i ,: .

rt . .....t ■ i ui n -s

Dr. Herzman x
Iš RUSUOS

Gerai lietuviątas ttaontal per 88 
metus kaipo patyres gydytojas chi
rurgas ir akhierta

■Gydo staigias ik ehroųiikn Hgaa.

elektros prietaisus. .
Ofisas ir Laboratorija: 

1034 W. 18th SU netoli Morgan 81 
Valandos nųą 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai vakare.
.^ TeL Oaud -MlO 
Residencijos telefonai:

ttyde Tark 6765 tir Central Y*64

John č'L«KrV
Trys jaunos mergaitės, kurios laimėjo gražuolių ko'htvstą 

Vonico, Cftl. Vidurinė, Mercedes Hill, Ž’0 Dl, laimė,|d iiirnią 
prizą, o Dolly Wiro, 17 m., antrą ir Jonn O’tijoary — tTėiiią.

linkybių pripažinimas yra ka-: 
priėmė re- rinitikų teisėjų nusileidimas 

Diupiuji vy- sąžinės bhlsfil, ‘^liYnVinkai,š 
rašė KleliiahS6įt ,bi’ivo į^ilikihę,' 
kad Dreifus^,, nekaltas, bet 
jie nuteisė jį^ ^’ėda'tii’i išgel
bėti generolus vnuo !atshkotiiy- 
bės už jų nusikhlt'imus. Bet tie 
karininkai apsiriko.” ' 

t eismo spręndimas nenų- 
ramino Prancųzijos. Kova pa
sidarė dar aršesne, atkakles
ne, bet pati vyriausybė nuta
rė baigti bylą.

Pirmadienis, rugp. 20, 1935

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Ate, Td. K.nwood tlVl 

VALANDOS:, 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nito 0 Iki 8 valandai vakare. 

Apart ftvantadlenio ir katvlrtadtonlo.

iamenlas įteikė Lubc užuojnu-jį nugarą ir pasislėpė. Bet Lli 
los adresą. Liepos 11 d. Lubo bori greit pasveiko ir vėl atė 
vėl nuvyko 
nes. Publik 
jomis, bet 
dyniti sukelti riaušes 
įsakymu į lenktynių 
vo sutraukta daug policijos ir 
net kariuomenės būriai. Tai 
i)itipiuji tyčia 
damas įparodyl 
(lentas be apsaugos negali pa
sirodyti prieš jį nusiteikusioje 
minioje. Kitą dieną parlamen
te kairieji jnioi'fi Dhipiuji už 
tokią tcndcncihę demonstraci
ją ir parlamentas 
zoliuciją, kuria 
riausybė buvo pasmerkta 
Diupiuji atsistatydino.

'Renno karo teismas svarsto 
Dreifuso bylų.

Naują kabinetą sudarė Vai 
(lekas-Russo, pasiėmęs 
ministerio portfelį 
Russo kabinete prekybos 
nisterio portfelį gavo socialis
tas Miljeranas. Tai buvo pir
mas atsitikimas, kai socialis
tas Įėjo Į vyriausybę. Karo 
ministerijos priešaky Stojo ge
nerolas Galifė, Paryžiaus ko- 
munarų malšintojas, kurio ne
kentė socialistai ir vadino jį 
budelių.

AKIU SPECIALISTAI
DU. G. SERNER 

LIETUVIS 
___ Tai. Yarda 1829

Pritaiko Akiniu* 
Krolvan Aki* 

Iltnluo.
OftaM Ir Akinių Dirbtuvė
756 Weėt 35th St 

kampan Hnlntod St.
Vutandon uo 10—4, nuo 6 Iki 8 

Nodlllomln nuo 10 iki 12 vai. dienų.

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Midito oflnąM-T127 N. Doarborn St. 
Kaihb. i431-1484r-Tol. Central 4411-2 
Nartu Ofluuh—3328 Ro. Hnlntod St. 
Vulahdon vakarai* nuo 6 IM 8:80. 

Tol. Boulevard 1310
Kotvlrtadlontaln Ir Sekmadlontaln— 

pagal nutartie*.

J. F. RADŽIUŠ
668 West 18th Street Phone Ganai 6174

■, r , ■>. * » > i -!-* • ' ’ Ji • į .i, < .t » ■' /•* • • t* —i'1'’

j. S. M. SKUDAS 
718 West iSth Street Phone Monroe 3877
........ ..............n. . ............           i... ............ »i,. ...... .A Ji I ii Hii r. Ti I fl i i I i it j.zoLr
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

< J. LIŪLĖVIČIUS ..........
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572
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BIRUTEPREZIDENTAS KALBĖJO SKAUTAMSReview

livea

from other

Intorludo such

Postlude:

that vvhich he

KORESPONDENCIJOS

Preludf:

CONCERTS 1N GRANT PARK

JUDY

A DAINA ANTHOLOGY
VISION

few

of one

broken

caught

PETERI PEN

orgnn- 
well nn

M^-UA.1 
i'va ocrr 
perso

Budriko radio programai: 
WAAF, 920 k. Nedaliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų.

Would that I vvere 
close to nature,

in Lithuanian 
should fail toauthor’s 

English

are sadly re- 
A lošt son is bemoaned by

are me- 
with tho

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

MR. SKIPITIS ADDRESSES 
THE L. U. C.

In an informal address to tho 
Lithuanian Univeraity Club on may 
16, Mr. Rapolas Skipitis* word-pic~ 
turės of today’s Lithuania matched 
the modernity of the Albert Lidy’š 
apartment in which the CLUB had

fail to montlon, is my 
announcement of the do* 
a practice building vvhich 
our inalngnis in connntb

pabrėžė Suvienytųjų Valstijų konstitucijos svarbų. Prezidento 
kritikai, kurie prikiša jam, kad jis norjs konstituciją sulaužyti, 
labai buvo nustebinti ta jo kalba.

TOKTUBE 
HI9 

VICTIMęJ

vvith the hbpe that the LUČ vvill be 
a strong factdr In promoting a 
deeper acųuaintance betvveen the 
studentą of Lithuania and the Lith- 
huanian-American sčholars here.

In its ontirety, the occasion vvas 
both plcasant and instructive, and 
especially illuDiinated by the witof 
the guest ofihonor and the apt in- 
troduetion of Mr. A. Kalvaitis, the 
Lithuanian Consul. Beforo the everi- 
ing ended, a small gift vvas present- 
ed; by the LUC to Mr. Skipitis as a 
memoir .to mark the passage of a 
memorable meeting. —A. S.

Pamatykite pas Budrikę ša 
le prie šalies 

PHILCO, ZENITH, 
. GEN. ELECTRIC 

ir kitokius.

The camp vvas created and inspi- 
red by Dr. Maddy and Mr. Giddings, 
two of the most prominent educa- 
tors in the vvorld of music. Although 
the camp was, is, and probably will 
be overwhelmed by all forms of 
complicated difficulties, the noble 
musical vvork goes on and up tovvard 
a goal of fine ideals.

r. .Jurgelonis, 
his son, and

gathered to honor the DULR repre* 
.sentative and former Mininter ot 
the Interior of Lithuania.

Mr. Skipitis tnlk vvas varied and 
colorful. Ho recreatėd many Lith
uanian scenos and comparod thom 
with tho coneoptions hold by Llth4 
uanians vyho havo been avvay from 
the mother country for 20 and 80 
yenrs dr more. Lithuania has pro* 
grossed greatly since our paraitą 
loft their usually moager farmlands 
for the United States,

Co n tori n g about the struggle foi 
indepondence, he sketehed a V^i^f 
hlstory of Lithuanian grovvth sipce 
then. His vvords' doscribed • hovv the 
studente of his day cdmblned to 
speak nothlng būt tho Lithuanian 
langu a go and to ever strivo foi' 
Lithuanian independenco. A fino, 
vvith vvhich books vvore bought, waė 
exorciaod on all thoso vvho brokok 
thoir vows and lapsėti Into another 
langungo,

Todav, thore aro about 5,500 stu
dentą in Lithuania. National feoling 
is strong and tho Lithuanian Ipn- 
guage is usod naturnlly and habitu-

charming becuuso of its naiveness 
and simplicity. Sadness and melan- 
choly aro apparent ovorywhcro in 
the Lithuanian dainos, būt hopoles- 
sness never. Long dovvn-trodden, tho 
Lithuanian was sud, yet he did not 
give up hopo for botter things am 
clung tonaciously to 
liked.

No one interested 
logend and history 
read Uriah Katzenelenbogen’s THE 
DAINA, Lithuanian News Publlsh- 
ing Company, Chicago, 1936. (The 
book is sold at NAUJIENOS: price 
$2.00). —A. S.

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

Far from the distractions of city 
life and ever i n close contact with 
the uplifting grandeur of nature, 
the National Music Camp provides 
inspiration, relaxation and instruc- 
tion for the high school and college 
studente, and supervisors vvho come 
here from all parts of the United 
States in search of a delicious 
period of ręst and advancement.

The most memorable events of 
my visit to this musicians* haven 
were the band and orchestra con
certs presented on a spacious stage 
nestling in the very heart of pic- 
turesque nature. Sound from the

because 
a meet-

tall and bravo> 
noble, grund, 

Liko tho pinos that proudly stand 
overlooking the wavo.

Would that I were fresh serone, 
close to nature, wholesome, 
clean,

Likę tho crystal wators here, 
mirrors of a heavenly scene. , 

Would that I could lose myself 
while absorbing earth and skies, 

Liko the breeze that sings itself 
into nothingness and dies.

—H. P.

In comparing the intorosts hold 
by studente in Lithuania and in 
America, Mr. Skipitis found a great 
similarity in tho ontbusiasm for 
learning which is ovidont on both 
sidos. Although school intorpsts and 
Bchools diffor vvidely, tho studentu 
and youth of both countries possess 
a high idealiam and forvor for 
achievement.

Thore is a great desiro among 
students in Lithuania to correspond 
vvith Lithuanian-Ainorican studente 
in America. This is one meah, the 
former Ministor pointod out, by 
\vhich a eloser understanding could 
be roached botween the two classos 
vvhich have much in common. He 
ęontinued in the lutter vein us he 
špoke nbout the univorsality of cul* 
ture and of tho chnructeristics whįch 
provido a common ground for lerned 
men rogardless of tlme or locality. 
Among cultured persona thore exists 
a common desiro for a broader 
horizon of understgnding.

This mutuality alone, saidt Mr. 
Skipitis, can serve to bring togother 
the studente of both countries. Add 
to this the stren^ht of ties formed 
to one’s o>n people, art and tra- 
dition, and there arises a feeling of 
kinship and naturahiess not to be 
found in foroigh pluces. Why can- 
not Lithuanians from the whole 
world come together in Lithuania 
at different times to renevy those 
ties, to develop {Lithuanian art, and 
to promulgate Lithuanian tradition?

PINE CAMP, N. Y. — Čia 
yra reguliarės Jungt. Valstijų 
apvijos stovyklos ir šiuo lai
ku yra daromi kariuomenes ma
nevrai. Kariuomenėj šioj vie
toj randasi keletas lietuvių, jų 
tarp ir MicBumat. šis jaunas 
lietuvis yra ekspertas šovėjas, 
pasižymėjęs kaipo toks pirm 
išvažiavimo j stovyklas.

Utikoj jis taipjau? pasižymė
jo mokyklos moksle, kaip mu
zikos mylėtojas ir keliose spor
to šakose.

Nors lietuviškai kalba ne per
daug lengvai, tačiau sako, kad 
laikui bėgant stengsis pažinti 
ję kiek galėdamas geriau. Bet 
ir šiandie jis yra Lietuvių Su
sivienijimo narys gerame sto
vy.—Pasikalbėjęs.

An excellent addition to the 
bOoks wrij;ten in the English 
guage on Lithuanian matters 
Uriah Katzepelenbogen’s The Daina 
just published.

Katzenelenbogen, whose father iš 
a native of Liathuania and his mo
ther of Latvia, spent his early youth 
i n Lithuania. The early scenes of 
his life, the early contacts with the 
Lithuanian dairta, were later aug- 
mented by travel and education 
vvhich have enabled the author to 
ivrite about the folksongs of both 
Lithuania and Latvia in a manDer 
that is both comprehensive and węll- 
written. He not only inaugurates his 
own experience with the daina, būt 
uses observations made by others 
who haye wfitten in Genhan, in 
Polish, and in Lithuanian.

The book is well-organized besidėto 
being well-vrritten.. It contains a 
detailed table of cdntents which fs

Chicngoans theso days are being 
treated to a series of unpreeedented 
programs of exceptionally fine 
music presented by orchestras anc 
bands of national fame. The white 
bandshell in Grant Park, often 
coated with the silvery sheen of a 
summer moon, is an ideal construc- 
tion for the transmission of sound 
through the open air. Bands ot 
loudspeakers further abet the sounc 
facilities so well that the music may 
be heard clearly as far back as the 
steps of the Field Museum.
- Everyday the newspapers publish 
that and the following day’s evening 
programs. The latter are usually 
varied and full of operatic and sym> 
phonic favorites. Opera starte fre- 
quently join the orchestras and 
bands to add thair talente to already 
outstanding presentations.

The famed lakeshore breezes are 
felt and appreciated by the many 
thousands who come to listen to thd 
evening music. On an 
twenty to twenty-five 
spectators and listeners are on 
at 8 P. M. each evening to 
advantage of these wonderful 
open air concerts which are to 
tinue until Labor Day.

Chicago may well be proud o 
her new place in the music world. 
She is now not only an industria 
center, būt a musical harbor as well

that may be within thė 
of the LUC will be tendered 
who apply to these pages. 
news of interest will be 

to provide Information, and

average, 
thousands 

hanc 
take 
free 

coin-

Pretident nddreatet Boy Scouta
Prezidentas Roosevoltas nesenai, kalbėdamas skautams

exuctly the kind wo 
VVell, it just seems 

and everything went 
so we could not have 

the outing. We are very sorry 
that we could not accomodate 
Mirs. Gugis, 
Mr. Byanskas 
their friends. l’m sure every- 
one would have liked to see 
Mrs. Gugis in a bnthing suit, 
not leaving out Mr. Jurgelionis.

Many of you may complain 
of Spring fever, well don’t let 
that be your excuse 
it won’t wurk. There is 
in Monday, Aug. 26, 
šame place, Sandara 
7:80. There will be a lot of 
fireworks, 1’11 bet you, and will 
we have fun?

Be at tlie meeting Monday 
because it is very important 
1’11 see you Monday, Aug. 26, 
ai 7:80.—MilUe.

»KU.INa 
. DOVMkl 
INTO.

TMAT 
AVVFUL 
CUASM/

stoge, vvhich is conatructed oi 
coar.se and .strong timbers, Is sided 
by a most unprotentioua liula pond. 
A natūrai slope of the ground has 
provided nn ideal setting fpr n per- 
feet outdoor nmphitheater.

The first concert program of tho 
soa.son, glven after būt one weok 
of rehearsal with more then 200 
participanta, offered such grandllp- 
ųuont crentiona a.s tho Dvorak New 
World Symphony, Wagner’a Par
aitai, Weber’a Der Freischuts Over. 
ture, and many other numbers of 
the Idirhest muaknl value. When one 
considers that tho nvorage uge o| 
the band and orchestra membera 
wua about 15 yenra, one bogins to 
feel that oven tho impoaaible may 
be uttained i n the future fields of 
muaical endoavor. t .

One memorable incldont vvhich I 
nniat not 
aorority’a 
nation of 
vvill bear 
moration of thia year'a Delta Omh 
cron Convention.

While spectating nt this fibrino of 
muaic one cnnnot fail to enjoy tho 
exhilarnting oasence of tho pines$ 
tho purifying breezes of tho noarbjr 
lakęs, and lašt, būt not least, thb 
sanctifying sound of Muaic. Atnid 
auch aurroundinga it i.s imposaiblo 
to rosiat tho urgo to exprea8 tho 
nobleat sentimentą of tho soul In 
boauty, in sencority and1 in har- 
mony.

Although tho doopost iinprossions 
of thia viait to tho land of tho Sta
lely Pino cannot be expressed iii 
mere words, I hopo that I have 
conveyed a auggestion of tho sontb* 
ments vvhich onthralled me and 
made my Intorlochon 
a memorable one.

I have been greedy^and aflame 
vvith lust.

Thy hands likę roses have been 
given me;

Crushed now. they seem būt 
little heaps of dust, 

Judy, Judy!

aocial funetiona out- 
thoao

AIMS AND PRINCIPLES
Severai yeara a g o, a amall group 

of Lithuanian-American studente 
met vvith tho half*formed idea ot 
creating an organiiation of univer
aity studentą joined primarily for 
rnutual aid and for the diaaemi- 
nation of cultural forte a among the 
LithiMnian people aa a whole. They 
werc not long in formulating a 
conatitution and in chooaing a name 
vvhich vvould properly rcpreaent their 
intentiona.

Today, aa aeveral yeara agv, the 
nima of the LITHUANIAN UNI- 
VERSITY CLUB are thoac ombodied 
in ita conatitution—aima vvhich hark 
back to tho very firat studentą’ 
meeting. In brief, the Lithuanian 
Univeraity Club exlata to "...unite 
American univeraity studentą of 
Lithuanian de8cent.J* and to 
"...render poaaiblo aid to American- 
Lithuanian atudenta..." whethor in 
thv* higheat inatitutlon of learning 
or in the beginning Mages of high 
school; "«.to propogato and encou- 
rage cultural actlvitiea.^” to "...apon- 
aor, promulgate and take part in 
any movemont intended to bonefit 
the Lithuanian people and their dea- 
cendanta.." and to be "non-partiaan 
to ęiteationa of religioua and poli- 
tical origln •••

Economic trende have retarded 
conaiderably the poaaible activity 
which may have led to a fuller 
realiaation of the goala aet forth 
in thia conatitution than are ap
parent today. Hovvever, under the 
exiating conditiona, the LITHU- 
ANIAN UNIVERSITY CLUB haa 
gone ahoad aa far aa poaaible. There 
are many meana to an end. In order 
to diaaeminate the principles on 
vvhich it ręsta, the LUC haa launched 
n project vvhich involves the creatlon 
of an LUC English section in as 
many Lithuanian newspapera, jour* 
nals and magaaines as will lend 
their cooperation and assistance, and 
vvhich likewise provides the gist of 

’Įhe subject matter for this exposi- 
tion.

The contents of the English see- 
tions have been so planned by the 
editorial committee that they vvill 
reflect the main principles exprea- 
sed in the LUC constitution, and 
quated above.

In order to realiae a firmer unity 
and a eloser contact among Lithu- 
anian-American studentą, not only 
in Chicago, būt in other parts of thė 
country 
betvveen the LUC and other student 
organizations, and studentą in va
rtaus universities and schools, vvill 
be encouraged through, and in the 
planned English sections. Whatever 
academic aid, guidance and informa- 
tion, especially to high school gra- 
duatee, 
means 
to all 
School 
airned
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As our Corrospnndent-elect 
and his Pal, the Treasurer, de- 
cided to have another Beach 
Party, we agreed and every- 
.hing waa planned to the la»t 
detali. OiT Corresponde-nt va- 
nished inlo the air, the Trea- 
Hurer had a sort of alip of tho 
mind (don’t get me vvrong, 
įlease) as almost everyone elso 

seems to have had a t the šame 
;ime. The Food Committe had 
terible cold būt štili were o n 
Che job ,and our man (yes, vvo 
have a sort of helper who gets 
us from place to place) denert- 
ed uh for his out of lown po- 
sition. The vveuther was chilly 
and not 
ordered. 
everyone 
aginst us

SMaUv MM 
SM. Ji rak
08.
U Birlttaali

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Her love theme was 
Likę the sudden chiming c 
Hidden silver bells 
Heard in a lošt moonlight 
Among white birches... 
Ghosts in the memory 
Who dreamed. 
Here were bits of 

music, 
Hundreds of rainbovvs 
In the next of a heart, 
Crystals turning in the sun 

—Judd.

I’ve listened to thy voice vvith- 
out a thought o f sorrovv; 

Sunk lips on lips and trembled 
over thee-...

I did not kriow that life died 
upon the morrovr 

Judy, Judy!

precec’ded by an introductlon vvrit- 
ten by Assistant ProfeHHor CIarence 
A. Mnnning vvhose main Intorest iš 
Slavonic LanguagOH at Columbia 
Univeraity. An excellent bibliogra- 
phy, a map of Lithuania and Latvia, 
and a vvell-arrangcd indcx 
rlts vvhich vvill rank high 
scholar and the student.

Most signlficant in tho 
anthology are not the 
traslations of 98 Lithuanian dainos 
and 280 Latvian dainas, (the latter 
aro generally much shorter indivh 
dually than those of tho former), 
būt the discussions vvhich preced^l 
the translations. It is evident that 
Katzenelenbogen is not at all unfa- 
milliar't vvith the scholarly a p pro ach, 
although his treatment is such aš 
vvill nppeal to even a more casual 
reader.

He discusses the mythology of the 
land vvhich is soaked in the richness 
of supernataural folk-lore. Every
thing in natpre vvas ruled by some 
diety. Perkūnas, The Thundcr, vvas 
the supreme ruler. Customs werė 
vvrapped ’ up vvith superstitious be- 
liefs vvhich govemed the Lithuanian's 
life considerably and found a cor- 
responding refleetion in his dainos^ 
If not for the daina a great deal 
of Lithuanian mythology vvėuld have 
been irręvocably lošt during the 
times vvhen foreign nations domi- 
riated the Lithuanian peoplesM

Space does not permit a greater 
disseinination of this many interest- 
ing observations brought out bythe 
author. One of these is his belief 
that perhaps the Lithuanian lan- 
guage is even older than Sanskrit. 
This opinion is governed by recent 
philologist investigations. Another 
intriguing factor dravvn form the 
daina by Katzenelenbogen is the 
matter of vvar. Instead of singing 
about his heroes and heroines, about 
great battles and vietories, the 
Lithuanian seems to have disliked 
the cry and hue of battle as shovvn 
by his totai disyegard of these in 
his dainos. There is not a single 
daina that lauds the glories of vvar. 
The resųlts. of war 
vievy ed
thė mother, the father, the daugthėr 
in succeeding order of sufferingand 
despair, Yet there is a fine restraint 
present throughout, thus creatinga 
truly artistic effect, all the more

Oh, spund the call to dear old 
Interlochen!

Land of the stately pine,
Where stalvVart hands and loyal 
ever greet you. ... . '

Faithful for Auld land Syne.
Old friends you’ll meet, nevy ones 
you’U greet,

A vvelcome you’ll ever find. 
So sound the call to dear old 
Interlochen!

Shrien of the Muse Divine.
(Words of the Interlochen March)

Interludc:
Recollections of the Delta Omi- 

cron Convention held recently at 
Interlochen, recreate many of the 
memorable moments I experienced 
at the "Shrine of the Muse Divine," 
ordinarily referred to as the Nation
al Mušk Camp.

Buy gloves wlth whot 
it savęs 

raikai*

to aid in the cholcc of a curriculum. 
Thore are graduatew and advanced 
undergraduatea in the LUC who can 
tender reti help in this respect.

Cultural petiviUes vvill be dealt 
vvith in the tausic, drama and litera 
ature departments vvith notes from 
the fields of art, archltecture and 
the protaasionn. The beginning sec
tions vvill be handled by LUC rnern- 
bers specially ąualified in their 
chosen work--atudenta of literature, 
of Iaw, of medkine, engineering 
and so on.

Current trende in vartaus fieldst 
observations of sočiai actlvities in 
Lithuanian localities and Intervievvs 
vvith men of note are some of the 
features planned to enlived the sec
tions vvith n more direetly humah 
touch. These will includes thė 
lighter veins of humor, banter and 
the review of 
standing in 
about us.

New8 items 
isations vvill be vvelcomed aa 
any correspondence from interested 
individuals.

It is imposslble to notate and 
classify all the varieties of contrh 
butions that vvill come under the 
principles and aims stated previous- 
ly. Besidėti, that is not vvithin the 
seope of thia exposition of polky 
and intention. It is ai mos t unneces- 
sary to say, hovvever, that any 
unsigned material vvill find its' only 
haven in the wa»te baskot.

In ending, it mušt be stated that 
the English sections of the LITHU-1 
ANIAN UNIVERSITY CLUB vvill 
not engage iii any controversial 
matters such as are not akin to itš 
aims and principles. In all matters i 
a definite effort vvill be exerted td 
be as non-partisan- as poaaible. Cri- 
tidsm and comment vvill find a 
proper place under a more scholar- 
ly eerutiny, rather than under a 
petty analysis. There is enough to 
be done in cultural fields and in the 
propogation of aignifkant Lithu
anian acthities vvithout expending 
time ad effort on matters that 
change Ūke the vvinds.

INTERLOCHEN INTERLUDE

coar.se


2.00

KUR JŲ LOGIKA?

tauklau

ką mes seniai eša-
PIEMENIŠKAS PLEPALAS

Apžvalga

taip laikraščio erbčgęs akimis

17.00
8.50
1.75
1.25

apraŠy- Uutoriui

atstovų susidedąs kongresas yra aršiausias jų priešas, 
tai kaip jie tuomet galės norėti, kad nebūtų sunaikinta 
konstitucija?

Entered as Second Ctass Mattel 
Mafch 7th 1914 at the Post Office 
of ChicOgo, Dl. under the act of 
Marcb 3rd 1879.

Reikalaukite 
HIENAS” 
po, kur p

redaktoritiš, kad Tautų sprendiniai kitaip

Subicrlptlon Kates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago ' 
3c per eopy.

žmonijos — na* ruožtu mažesnių

f ašižtnas”! Kiėk

Naujienos eina kasdien, llsklriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halited SL, Chicago, 
Hk Telefonai Canal 8500.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newg Pub„ Co., Ine.

1739 SOuth Halited Street 
Tftlephone CANal 8500

NAtf* 
it bile kam
uodami lai

kraščiai.* Pardavėjas lai- 
ktaščiy | bus « 
Jums patarnau

asmeniškumo, tai iš dai-

LITVINOVAS PRIEŠ 
ETIOPIJĄ

liet komisaras Litviriovhs, kuris tame Tautų Sąjungos tarybos posėdyje pirrtiinlrikatO, ne tik liėpdrėmė Etiopijos, bet it pats balSHVd iiž Ui, kad Etiopijai butų pritaikyta 1906 me* tų slaptd sutartis* Ir bimbinin- krii dhbdr Sako, kkd sovietų valdžios atstovas tyčia taip pasielgė, idant atėmimas balso Etiopijai, sprendžiant jos likimą,- būtų padarytas “teisėtas”*!Vadinasi, sovietų valdžia fei- na ranka už rankos su imperialistais, rite pastebėją.

Jungtinių Valstijų kongresui baigiant savo darbus 
ir besirengiant išsiskirstyti atostogoms, konservatyvė 
spauda deda karikatūras, pikčiausiai jį pajuokdama. 
Šis kongresas esąs blogiausias Jungtinių Valstijų isto
rijoje; jisai apdėjęs žmones plėšikiškais mokesčiais; ji
sai be atodairos eikvojęs iždą; kongreso išsiskirstymo 
dieną reikėsią švęsti, kaip padėkų dieną, ir t. t.

Tie patys laikraščiai, kurie šitaip niekina žmonių 
išrinktąją krašto atstovybę, tuo pačiu laiku šaukia, 
kad turi būt apsaugota Jungtinių Valstijų konstitucija 
nuo Roosevelto pasikėsinimo ją “sunaikinti”.

Tai kur jų logika?
Vienas svarbiausiųjų šio krašto konstitucijos pa

grindų yra tas, kad jisai turi “respublikinę valdžios for
mą”. Respublikoje žmonės valdosi per savo išrinktuo-

pastebeti, kad pana pastabos” dažniausia į

mums naudingi, juose mes galim Užtikti

‘Laisvė” patvirtina, kad so
vietą užsienių reikalų koinisa- 
ras Litvinovas balsavo Tautų 
Sąjungos-taryboje kartu su ki
tomis imperialistinėmis valdžio
mis prieš Etiopiją. Bet ji sar 
ko. kad Litvinovas negalėjęs 
kitaip pasielgti, nes be jo bal-

Piftną dieną, rtigp. 11-tą, bu
vo kongreso atidarymas ir 
sveikinimai kongresui. Antrą 
dieną buvo renkamos {vairios 
komisijos ir skaityta referatai. 
Pirmiausia buvo išrinkta man
datų komisija, j kurią įėjo: 
ptof. K. SleŽevičiūs, kun. Ke-

Kiekvienas rimtas asmtio, pirina negu išdrįs dfapstytis prieš kų nors šitokiais įtarimais, pilsite,įrantų toje įstaigoje, kuri lakūną Vaitkų informuoja apie orą ir iš kurios buvo gauti tilpusieji “Naujienose” pranešimai. “Naujienos” atvejų atvejais minėjo ir Dr. James 11. Kimball’o, tos įstaigos viršininko, vardą, ir buvo įdėta net jo paties telegrama.Bet p. Rastenis nerado reikalinga pasiteirauti. Jisai leidžia sau pliaukšti ką jam seilė ant liežuvio atneša, užmiršdamas, kad už savo žodžius jisai ima atsakomybę prieš visuomenę. ;

l’ja Augustienė (čikagietė) ir 
Gelgaudas (iš Urugvajaus).

Kai mandatų komisija patik
rinėj© mandatus, tai prof. Z. 
žemaitis skaitė referatą apie 
"lietuvių tautos paskirtį”.

so tarybos nutarimas butų bu* vęs “neteisėtas” ITačiau kam gi reikėjo, kad nutarimas pavergti Etiopiją butų teisėtas? Jeigu sovietų Rusijai rūpėtų apginti silpnės* niasins tautas, tai jos atsto- vas Tautų Sąjungoje turėtą stengtis neprileisti prie tokio nutaj f , o, kuriuo imperialistinės valstybės įgyja “teisę” dalintis tarp savęs beginklės tautos kailiu.Bimbininkų organas rašo:“Kitų didžiųjų valstybių atstovai pasiūlė nepalankias Ethiopijai derybas dėl taikos su Italija ir tą pasiūlymą Litvinov perdavė Ethiopijos atstovui, ‘net* pats Už . tai balsuodamas.“ ‘Naujienų’ tur būt, nežino, Lygos Tarybos turi būt vienbalsiai jie laikomi neteisėtais, lt drg. Litvinov už minimą pasiūlymą balsavo, kad išnrtu- dot visas derybų galimybes, idant kaip nors išvengt Italijos karo prieš Ethiopiją.”Mussolini sako, kad išvengti karo prieš Etiopiją galima bus tiktai tuomet, kai Etiopija geruoju pasiduos Italijai arba kai kitos didžiosios Valstybės privers Etiopiją pasiduoti. Ritmas žiilkshis prie to, kad Etiopija butų priversta pasiduoti, ir buvo tas Tautų Sąjungos ta* rybos nutarimas, kad Etiopijos likimą turi nuspręsti Italijos, Anglijos ir Franci jos konferencija, pasiremdama slapta sutartim, kurią Šios tfys valstybės buvo padariusios 190d m. šitoje konferencijoje Etiopijai jokio balso nepripažinta. Todėl Etiopijos atstovas griėž* čiausiai protestavo prie'š tokį būdą spręsti jos ginčą su Ita-

kad savo tikslą turi ne tik sąmoningi musų veiksmai, bet ir tie Visuomeninio gyvenimo ir net bendrai gamtos reiškiniai, kurie nuo žmogaus sąmoningo veikimo ir visai nepriklauso. Atsakymų vieni ieško viršgamtinese, metafizinėse ir transcendentinėse priežastyse: dievybėje, astralinėse sąvokose etc., vadinasi, jie krypsta metafizinės ir transcendentinės teleologijos pusėn. Kiti mokslininkai kiekvieno fenomeno — reiškinio tikslų ieško pačiuose nagrinėjamuose objektuose ir tuomi linksta vadinamosios imma- : lentines teleologijos pusėn. Yra ir dar kitokių nuomonių ir srovių.2. Kaip matome, taip bendrai išreikštieji klausimai tegali būti palikti teologams ir filosofams nagrinėti. Nebūdamas nė vienu jų, nebūčiau su- ikęš ir išdrįsęs kalbėti tokiais įSUnkiais ir iŠ esmės kažin ar išsprendžiamais pagrindiniais klausimais. Pagalios, jei tais klausimais ateitų naujų minčių galvon ir nespecia- lištūi, tai jo? turėtų būti nagrinėjamos specialistų kongresuose ar specialėje spaudoje, bet ne šiame garbingame kongrese, susirinkusiame ne akademiniais, o plataus visuomeninio veikimo sumetimais.Kongreso organizuotojų buvo paaiškinta, kad ir mano tema turi būti gvildenama ne filosofiŠkai-akademinc, bet vi- sUOmcrtiškai-veiksmine prasme, ir kad daugiau turėtų būti paliesti susiję su 'pagrindinė tema tautinio veikimo uždaviniai.. Kaip bent kiek dir- bęs ląUtihį darbą nuo 1903 m., ilgokai kovojęs kitų tautybių tarpe dėl nlusų tautos kultūrinių ir politinių idealų, išdrįsau priimti, su minėtais rc- žėfvaiš, siūlymą ir pasidalyti su Tamstomis mano trumpomis ir netiksliomis mintimis: kaip suprantu musų tautos paskirtį ir plaukiančius iš to mums, lietuviams, uždavinius ir privalomus veiksmus.
>/ (Bus daugiau)

ruduo, žiema ir pavasaris nėra tinkamas laikas skridimui pet okeaną. Jeigu jisai pats tiek neišmano, tai jisai galėjo bent pastebėti iš pranešimų spaudoje, kad pirm antros pusės birželio mėnesio šiemet Vaitkus visai neketino skristi.Taigi iš ktir jisai paėmė “net du’metu”?Trečia, p. Rastenis bando įtarti lakūną Feliksą Vaitkų, jogei “blogas oras” jam tik iŠ- sistikinėjimas. Karpiuko pavaduotojas čia įtaria nė tik lakūną, bet ir tikrumą tų praneši* mų apie orą, kuriuos duoda valdiškas Oro Biuras.

aprašymai yra visa 
naudingi ir pagei

1. Kas yru tauta?Tuo klausimu moksle galime aptikti įvairių apibrėžimų — definicijų. Paprastai su* prantama, kad tauta yra žmonijos dalis, kurion suburia žmones jų bendra kilmė, kalba, praeitis, papročiai* teritorija. Tačiau tokia definicija nėra tiksli, nes yra tautų (puv. žydai), neturinčių bendros teritorijos; yra žmonių, priklausančių tam tikrai tautai, bet nekalbančių josios kalba, kaip antai yra nemaža airių, kalbančių angliškai; taip pat yra, ypač Vilniaus Krašte, daug žiūrinių, kurie ftūoŠirdžiai jaučiasi lietuviais, kad ir nekab ba lietuviškai.Bet mums ir nelabai svarbu tautos sąvokos griežtas apibrėžimas. Sprendžiamos reikšmės čia mums turi tai, kad 
tauta yt*d. gyvas organizmas. Ji yrd didesnio sutelktinio organizmo — rys ir, savo organizmų, šeimų ir paskirų individų visuma. Ji nuolat reiškiasi mažesniais ir kariais dideliais veiksmais, vadinasi, gyvena, dažnai matome — au* ga, bręsta; kartdiš suserga, tai vėl sveiksta ir t. t, panašiai, kaip kad ėsti SU paskiru guriai. 7 įKokia yra kiekvienos tos paskirtis?Tai yra vienas bėtldrų Šimų: kam gyvena žmogus, žmonija, koks to tikslas etC. Tai yra didelės, nūo dmŽių rūpimos teologams, filosofams, dalinai sociologams problemos. Jos sudaro svarbų filosofijos skyrių, vad. telėologija, nagrinėjantį tikslus viso to, kas egzistuoja, prilėidžiant,

Karpitikd pavaduoto j as “Dirvoje” nenori atsitikti nuo komunistų ir kitų pleperių, kurie Visokiais ašmislaiS stengiasi diskredituoti trans-atlantiriio skridimo reikalą. Girdi, “Naujienos”“žaidė, žaidė su antruoju skridimu, taip kaip katutė su pūsle, ir dabar jau visai ūžtylo: nekalba jau nė apie ‘blogą ofą’, nei prasitaria, per paskutines kelias dienūs, ‘nei bu, nei be’. Jau riet du metai, kaip ‘Baltoji Gulbe’ fėngiaši lėkti, ir vis neišlekia. juk ji gali pajuosti taip ilgai papečyje tupėdama.’*Šituo savo plepalu ponas advokatas Rastenis įrodo, viena, kad jisai nemoka nei lietuviškos kalbos, nei gramatikos; Vietoje nutilo, jisai rašo “ūž- tylo”. Jisai nukalė kokį tai žo* dį “papečys” (ar papečius”),* kurio lietuvių kalboje visai nėra.
Antra, p. Rastenis negalvo

damas kartoja melagių pasaką, 
kad Lituanica II (“Baltoji Gul
bė”) “jau riet du metai” ren
giasi išlėkti. Bar iš viso hera 
dvejų metų, kai pradėta antrai 
sis skridimas orgariižuotu Ank
ščiausia, kada buvo manoma, 
kad Lituanica H galės skristi, 
bhvo pernykščių metų fuduo. 
Nuo to laiko iki dabar dar nė* 
ra praėję pilnai metai.

Tačiau net ir Rastenio pro
to žmogus galėtų suprasti, kad

VASARĄ MEDŽIO PAVĖSY

Lietuvių Tautos 
Paskirtis

Prof. Z. Žemaitis

Iš Pasaulio Lietuvių 
Kongreso

Visi gerai atsimena tuos laikus, kada geri. John- 
sonas siuntinėjo Mėlynąjį Arą į dirbtuvės, krautuves ir 
stubas ir ragino žmones, kad jie padėtų jam įvykinti 
Nacionalinio Gaivinimo Aktą (NIRA), su kurio pagel- 
ba prezidentas Rooseveltas ryžosi duoti kraštui “naują 
dalybą”.

“Naujienos” sakė, kad NIRA yra geras dalykas 
darbo žmonėms, nes jisai fltistatO. miiiimUtn algas dar
bininkams, apriboja jiems darbo valandas ir užtikrina 
teisę organizuotis. Bet “Naujienos” taip pat nepraleis* 
davo progos nurodyti ir klaidas bei ydas Nacionalinio 
Gaivinimo Administracijos (NRA) politikoje.

Tuo tarpu komunistai apsiputoję niekino ir NRA, 
ir tuos, kurie nurodinėjo NRA naudingumą darbinin
kams. Jie šaukė, kad NRA tai 
šlykščių atakų lietuviški Maskvos garbintojai yra dėl 
tos NRA padarę prieš “Naujienas”!

Bet prieš kiek laiko Vyriausias Teismas Washing* 
tone nusprendė, kad NRA nesutinka su krašto konsti
tucija. Visi reakcionieriai ir darbininkų išnaudotojai 
nudžiugo, kad Mėlynasis Aras tapo paplautas.- Organi
zuotieji Amerikos darbininkai tą teismo sprendimą pa
smerkė.

Dabar ateina žinios iš Maskvos, kad ir Komunistų 
Internacionalas pasisakė už Roosevelto “naująją daly
bą” ir prieš tuos reakcininkus, kurie sunaikino NRA. 
Pagarsėjęs reichstago padegimo byloję bulgaras koinu* 
nistas, Dimitrov, kalbėdamas Kominterno kongrese, pa
reiškė:

“Reikia būti dideliam formalistui, kad nema* 
tytum, jogei tikroji jėga, kuri stimuliuoja ir orga
nizuoja fašistinį judėjimą Amerikoje, yra reakcin* 
giausios finansinio kapitalo grupės, kurios atakuo- 

_ ja Rooseveltą”.
Vadinasi, dabar Maskvai atsivėrė akys. Dabar pra

regės, gal būt, ir jos sekėjai Amerikoje — 
sunaikino NRA. Bet pirmiaus jie nematė

Visuomet jie susipranta po laiko.

Paskaita, skaityta I-jain Pa
saulio Lietuvių Kongrese, 1935 m. rugpiučio mSn. 12 
d. Kaune, ValstybSs Teatre.

Iš PASAULIO UfcTUVtV 
KONGRESO

“Naujienų” 188 lir. tūlas “N.” “Skaitytojas” duoda rimtą prtštab‘4 “Keliūrtės Įspitd* žiu” autoriams. Jo žodžiais remiantis reiklų manyti, jog kiekvienas kelionės mas tai tik sau — garbės jieškojimaš.Kad panašus aprašymai esą daugiau asmohio pobūdžio, kurie be reikalo užima brangią vietą laikraštyje, kuri tūrėtų būti sunaudota daug svarbesniems raštams, ir .t.t.Nors “N.” “Skaitytojas” rič* nurodė, kokie būtent raštai, jo nuomone, Butų naudingesni, bet reikia dalcisti, kdd ekonominiais, materialiais, politi* niais klausimais tik ir turėtų būti spauda užpildyta.Žinoma, nieks negali ūžgiri- čyt, kad pastaric^ klausimai Spaūdojė yra reikalingi, vie* bok jeigu spauda vien panašiais straipsniais būtų užpildyta, tai žmones nuilstų laikraščius beskaitydami taip, kaip jie nuilsta dirbdami, ir, kaip žmogus po punkaus darbo, vakarienę payalgęš Ciną dalyvauti ir prisitėnkiriti kokiu nors sportu, skaitytojas, špūltaS, užpildytos dienos bė* ganiais klausimais ir politiniais siekiais,' jieško ko nors, kas nuramiritų jo įtemptus niąštymo organus, kas iššauktų Šypseną arit jo veido, o gal net ir širdingą juoką, kuris jo poilsio valandėlę padarytų tikrai paterikiriaričia ir suteiktų-jam ramų miegą. Tokių pasiskaitymų mes ir randame apysakose, kelionių aprašymuose, feljetonuose, ir t.t. Kiek man teko patirti, tai Vi*, sose kultūringose šalyse kelionių aprašymai yra augštai vertinami ir skaitytojų mėgia- riii. Dėlto labai abejoju, krid “N.” “Skaitytojo” pastaba rastų pritarimo “N.” skaityto- juose; ries ji neišlaiko jokios kritikos. “N.” “Skaitytojas” tašo, kad amerikiečiai neužsiima aprašymais apie Kanadą, o kanadiečiai pavažiavę vos keletą šimtų mylių tuojau aprašinėja ir dar daug asme- riį^kumų prideda apie tetas; jų dukteris ir Lt. Kai dėl ame* rikiečių aprašinėjimo . apie Kanadą, tai man keletą teko Skaityti įvairiuose lietuvių laikraščiuose, o kai dėl distancijos, kuri atatiktų reikalingumui aprašinėti kelionės įspūdžius, tai aną dieną skaičiau p. * Šileikis tik išvažiavimo į farmris aprašymą, ir ačiū jam už nepatingėjimą valandėlę prie plunksnos pfale'isti —aš, ir tikiu kad daug “N.” skaitytojų perskaitė tą aprašymą su malonUhiu.

asmenis su kuriais teko bendrauti, butų hų ir neįdomių faktų Virilas.Keliohių aprašymai Skaitytojams itin nes tokių žinių, kurių jokiose knygose rasti negalima. Kelionių aprašymai, mus Supažindina sū tolimesnėmis vietomis. jų gyventojais, jų papročiais, kurie kartais mums pasirodo keisti, nematyti; taipgi suteikia mums žinių apie musų brolius lietuvius, kūr ir kaip jie gyvena, žodžiu, kelionių puSiŠkai 
daujamiiReikia šios vyksta deL asmeninių sumetimų. Tokie “pratęstai” dažniausia neturi .laiko savo pareigą atlikti, berealizuodami Savo draugų “ydas” if bej ieškodami jų kūiiė Skaudžiausios vietos įgnybimui. Po to, pasirašo slapyvardžiu ir susitikę tą patį draugą, žibindami dkis, vaidina hękaito avinėlio rolę. Ar verta taip daryti?—Jf. P. yokubgniene Toronto, Kanada.

.. "M......................’il ' -- -------------------- -------

KĄ ŽMONĖS MANO
>i ii■ i mniiaii i.... W ii>niiii ■kai dėlkaip žmonos sako: - hos žodžio neišmesiit sū tetom at dukterimis, negi aprašinėjant visą kelionę, tetas nuo kelio nuStumsi?Aprašymas, pašalinant visus kelionėje tik gry- užnota-

Utalrymo kahiM
CMcagoJe — paltu:

Metami............... ................ . . 88.00
Pusei meti} M 
Trinu mtaeiiami .....
Dviem mlnesiami
Vienam mtaeaiui

Chicago) per ilneliotojua:
Viena kopija
Savaitei . ................ .
Mineliui .

Suvienytose Valatijoi^ ne' Chlcagoj,
Saitui

Metanui . ............. ...
Pusei metą__ __ __
Trims mėnesiams __
Dviem mlnesiame
Vienam mlneaiul

Lietuvon Ir kitur uliieniuose
(Atpiginta)

Metanui - 88.00
Pusei metą_________ _ ____ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

tavae 
Jisai 

ten&i stovi ne Savo stiia* 
gurnui, bet Jusy pato
gumo deleL _
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ETHIOPIJOS KARALIENE SU SAVO KUNIGU

Viešieji darbai

25ounce$ for 25$

Pocahontas mine run tonas $7.00

Oood

rugp

Galvažudys

susirasit

Meno pamokos

FULLPACK

NOSLACK 
FILLING

Publika yra kviečiama atsi
lankyti į Davis Square atei
nantį trečiadienį, rugpiučio 28 
d. Tą dieną čia ruošiama me
tilas vandens ’ka'rtiivalas. Pro
gramas prasidės 8 vai. vaka-

STOGAI 
ROOFING

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

Neleido Ethiopijos 
parado daryti

i>abar dar ir antra
dieniais bus radio 

žinių programai

Crane Coal Co 
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

save pranešimus per 
Naujienų radio ;

SVEIKATOS
Tonsilai išimami 

vaikams-------
Palagaa ligoni

nėje —
Akušerija na

muose —------ —

Pavyko S. V. Kum 
diako taverii atida 

rymo puota

Aber teisme tai, 
Na, o jo bylos 
tokia: policinin- 
jam drabužius; 
parėdyti, gi tei- 
savo keliu, prki

Elmer Aber, ką tik atvykęs 
iš San Francisco, užsnūdo pil
nai apsirėdęs prie Randoiph 
gatvės ir Michigan Avė. kam
po. Kada jis pabudo, tai pa
juto, jogei nė skuduro drabu-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

TfiE BRIDGEPORT ROOFING ’CO.
Ar jūsų stogas reikalauja petiaU* 

symoT Pašaukite mus Ir mos 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. M«e 
taipgi darome visokį bMtodMrt*" 
darbe.

Northwestern universi 
tetas ims mažesftj 

mokesti.
Northwestern universitetas; 

šeštadienį paskelbė, kad atei-. 
ty graduačijos (mokyklos bai
gimo) mokestis bus $10 vie
toj $20. Taipjau bus sumažin
tas mokestis už dormi tori jas' 
su pradžia ateinančio mokslo 
sezono.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Laiškai Naujienų 
Ofise

Davis Sųuare vandens 
kartlivalas Automobilio nelaimėj 

žuvo du

Dar vieną rytą daugiau lie
tuviai radio klausytojai girdės 
vėliausias žinias per radio, pa-, 
teikiamas Naujienų rūpesčiu.

Iki šiol rytiniai Naujienų ra
dio žinių -programai buvo duo
dami kas antrą dieną: panedė-j 
ly, seredoj ir pėtnyčioj. Dabkr 
prasideda dar utarnikais. ži
nios ir Vtarninke bus paduoda
mos .per radio tuo f-pačiu ląiku 
kaip Š :30 rytonš stoties WGES, 
-1360 kilocycles.

Lieka tokiu budu be žinių 
dvi šiokios dienos: ketverges 
ir subata. Tomis dienomis Hr 
laikas tečiaus yra Užimtas iir 
tuo tarpu jo negalima gauti. 
Jeigu jis kada pašiliuosuos, tai 
Naujienos Veikiausia paims dar 
■ir ketvergi) ir subatbs laiką, 
kad pateikus ch'icagiečiams ir 
Chicagos apielinkių gyvento
jams vėliausias žinias kiekvie
ną rytą.

Taigi dabar klausykitės Nau
jienų radio žinių keturis -Se
ktos savaitėje: pknedėly, UtUr- 
nike, seredoj ir pėthyčiėj, 8:30 
vai. ryto iš stoties WG®1S, 1300 
kilocycles, kuri yra ‘girdima 
apie 100 mylią aplinkui.

Hidden in Velveeta’a richly rrtild 
Choddar Choesc flavor are health- 
proteetive elemente of many fooda.

It*b vonderful for children. Setv6 
Kraft Velveeta—in Bandwicbea* in 
cookod diahea... ojtenl

Šio “nudisto” visai 
nubaudė

Kad išvengti susidaužimo sti 
troku, automobilius staigiai 
pasukta j Šalį. Automobilis nu
šoko huo iškelto kelio Žetmyn, 
penkis kartus apsivertė. Va
žiavę automobiliu Clyde Nutz-j 
ley, 34 metų, ir p-lė Sarah 
Sttišs, 32 metų, Užsimušė. Ne-, 
laimė atsitiko arti miestelio; 
Hinsdaie. ;

žiu nebeturi, 
ir paaiškino, 
paseka buvo 
kai surado 
griešną kūną 
sėjas Green, 
dėjo dolerį jauno vyro būti 
niausiems ekspensams. Ne vi 
sų nudistų bylos taip laimte 
gai teisiamiems užsibaigia.

Cook Kauntes Sočia 
lįstų Partijos pik

nikas

Illinois viešųjų darbų admi
nistracija (Workers Program 
Administration) pastaruoju 
laiku užgyrė 28 projektus dar
bui. Sulig tais projektais nu
matoma sainda 4,600 žmonių, 
vyrų ir moterų. Jų išpildymas 
kaštuos $3,073,019. Dalį fondų 
reikalingų projektams pildyti 
parūpins įvairios kauntės, o 
kitą dalį norima gauti iš fe- 
deralės valdžios.

svarbus gyvenimo durims rak-, 
tai, yra tinkama ir ilgai pasi
laikanti išraiška gyvenimo pa
tyrimų žodžiais, kanvase (dro-, 
bej) arba akmeny.

Meno ir literatūros pamokos 
-(klases) yra duodamos už dy
ką suagusiems asmenims, se-: 
nesniems kaip 16 metų, šiose 
vietose': Zintak Hali, 436Š Ar
cher; Wėst End< Imp'rovement, 
61$8 Archer, į/nglewood Y. M. 
G. A., 6545 )(S‘. Union; Brown 
Memorial ChUtch, 6122 Tndia-’ 
ha; OhiėagO Boy’s Club, 6405 
Š. Hormitagė; Libby School, 
5300 -S. Loom’is; Chičago Lawn. 
Library, '6£3< S. Kedzie,; Ab-‘ 
raitam Lincoln Cėhter, 700 Oak- 
tvood Blvd/, ‘Sbuthside Settle- 
jnent House, 3201 S. Wabash; 
Antioch Baptist Church, 5129 
Indiana. • ’

Užsiregistruokite -pamokoms1 
'pas mokytoją, įstaigos prižiurę-- 
ioją 'arba E. Ė. P. patarėją se
kamose Vietose: Kelly, ferigh-: 
'toh Bark Library, 4142 Ar
cher ; Lindblom-Harper, Sher- 
man Park Fiėld HOtfsė, 52hd '& 
Loomis; Pa’rker-Normal, Eng- 
lewood YMCA, '6545 S. Union; 
New Phillips, 4934 S. Wąbash;' 
01d Phillips, Southwest 'Boy’s1' 
Club, -3947 S. Michigab, Tildeh-I 
Englewood, Tilden high school,' 
4747 S. Union. *

Preferred'by 
millions 

to mdyonnaise
— CO4& /

Pereitą šeštadienį, rugp. '24,( 
teko lankytis Gook Kauntės 
Socialistų ^Partijos piknike, kh- 
ris įkyko tilsen Parke, prie 
26-tos ir California gatvių.

Kadangi nuvykau apie va
karą, taį pUSivėlihau išgirsti- 
kalbėtojus. Publikos buvo^ 
puėetmai, ypač jaunimo ir Jah- 

’hų ISOciahstų Lygos. Pats pik
nikas a’trodė didelis tautų rrii-'; 
šinys. Abelnai ■'imant, ateivių 
buvo dUug daugiau, negu ame
rikonų. Buvb įvairinusių pra-1 

‘mogų, Valgių, gėrimo ir gera1 
‘orchestra šokiams. Atrodė, kad1 
žmonės labai smagiai pasilinks
mino ir rengėjam atliks pelno.1

Chicagos policijos komisio- 
hierius Alhnan nedavė leidi
mo Civilių Teisių Unijos ko
mitetui suruošti parodą, kad 
pareikšti reikalavimą, idant 
italai nepultų Ethiopijos. Kal
bamą parodą Civilių Teisių 
komitetas norėjo suruošti at
einantį šeštadienį, rugp. 31 d. 
Pasak Allmano, šitokia de
monstracija galinti iššaukti 
komplikacijų tarp negrų ir 
italų. O tai Chicagai yra ne
pageidaujama.

BRIDGEPGRT. — Rugpiučioj 
24 d*, šėštadie’nio Vakare, ąvy-^ 
ko graži puota pp. S. V. Ruih- 
Chakų taVerhje, 3106 South; 
Halstėd ’St. Tai buvo Midary- 
-maš naujos alinės. Kadangi pp. 
Rtžmchakai yra draugiški žmO-i 
nes ir seni biznieriai, kttrie pir-; 
miau užlaikė White Šok gara-; 
žą, 610 W. 35 St., tai įjite turi 
daug ir draugų. {

Taigi j jų šią iškilmingą ati-. 
darymo gražios tavernos puo
tą daug svečių atsilankė —gi
minių, artimų . draugų ir gerų

Moterims, kur jiėškOSi kiir; 
pigiau nusipirkti žiemai pui-’ 
kųis kailinius, bus žingeidu pa
tirti apie Collins krautuvę *mo-: 
terims—Collins Store for Wb- 
men— kuri randasi pietinėje! 
Chicagos daly, 64Ž6 S. Halsted; 
Str. ši krau‘tUvė pasirinko: 
Naujienų rytinius programiisi 
savo pranešimams apie barge- 
nus kailinių srityje, kokie pas 
juos pasitaiko. Collins yra se-. 
na firma, daranti biznį toj pa-, 
čioj vietoj per 20 metų. PUi-j 
kiaušių moterims kailinių šioj 
Collins krautuvėje yra didele- 
daugybė nuo brangiausių iki, 
pigiausių. Kaipo susipažinimo 
pasiūlymą Collins atskyrė kele
tą labai gražių kailinių, kurious 
parduos Naujienų radio klausy
tojoms tiktai po $35.00. Collins 
krautuvėje yra ir labai grUzių; 
dreSių ir paltų moterims. ,

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigu.
Svarus apšildyti kambariai, tnhu- 
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valais prie Vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

Pramoga susidės iš plauki
nio lenktynių 'tarp pasižymė
jusių plaukikų, nardymosi, 
polo lošio vandeny, canoe įri- 
mo, anties vijimo ir kitokių 
numerių.

NiežSjirtio. Išbėi-lmų ir Dedervinės— 
Zomo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo- * 
-gų ir panaMų odos nesveikumų. Per 25 t 
hietua Zenio vartojamas ir giriamas? 
milijonų kaipo fivarus ir saugus vals-* 
tas praSallnimUi odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Hotfsekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai Užlaiko.

s <. s < S- K S
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rEDERALŠAVlNGS
AND..LOAN - AtlOClATION 

OF CHICAGO '
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5844 

Dar gražiau, moderniS 
kiau įrengta.

STORAGE RAKANDU BARGfcNAI 
$200 importuoti kaurai .......  625.00
$300 kaurai .......  $35.00
Tarlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ......  $30.00

Atdara vakarais ir nedčlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BENIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJB

Mis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musj skaitytojams lu- 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairij paprasti ir nepapitffta 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų te
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 850b, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu Mik 
jų bus galima gauti.

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujieną 
Panedėly, 
Utatnikte, 
Seredoj ir 
Pelnyčio j 
iš radio stoties 
WGES,. 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

Tūlas laikas atgal pražuvo 
■ James C. Kennett, buvęs Chi
cagos gyventojas ir atostoga
vęs vakarinėse valstijose. Kar
lu su jiio pražuvo John T. 
Mc/rgan.

Kuriam laikui praslinkus su
rasta užmuštų Kennetto ir 
Morgano lavonai. Areštuotas 
ryšy su tomis galvažudystėmis 
Earl Kimball, 17 metų vaiki

nius, prisipažino, kad jis nu
žudęs ir Kennettą ir Morga
ną. To ne gana, nužiūrima, jo
gei Kimball nužudęs kitus pen- 
kius asmenis. Kimball šiuo 
metu yra laikomas Auburn, 
CaHforhia, kalėjime.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undeįaulted 
Perkame už Cash bu Nepefdi- 
deliu Atrokavimu. Duodaine 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La SaUe St

Tel. Franklin 0576

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. ValsL paštui.

Lhiškai randasi Naujienų 
ofise. Malonėkite ateiti į ofi
są ir pasiimti:

Denis Bakutis
J. Giliauskas
J. Jankus
A. Lalorencius
P, Milaševiče 
Ghas. Petril 
P. Ruzgus 
M. Sabucka 
Dominidk Zack

porą mėnesių Ona 
So. Emėrald;

Ėmpresa ’6'f &Čhidp'it

Tai yra haujhusiSs Ethiopijos karalienės paveikslas, čia 
ji yra nusiėmus piliia’me karališkame puošnume. Užpakaly jos 
stovi jos ktiriigas, pas kurį ji eina išpažinties ir jalm.sa’vo grie
bus pasisako. Savo keliu jis yra jos nužemintas tarnas.
f , v; į .{„„įį. . r, >, ,4 ....... . '•.■■..Į-

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam dividendą 
nraMi suiiir ■■ ■ kas 6 menesiai. Pra

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

Trečiadienio vakare 
28, rengiama įdomios ristynės 
Marigold Gardelis patalpose.. 
Žymiausia ristikų pora bus šį 
kartą tai Nahgo Singh ir 
Frank Malcevicz iš Utica, N. 
Y. Btis keletas kitų gerų ris
tikų porų, šias ristynės ren
gia ptomoteris Fred Kohlcr.

i6iWM.rrnT liiin 4

/Ką reiškia gyvenimas? Kodėl 
mes gyvename? Ir ką mes ge
riausio gyvendami galime pa: 
daryti? Mferias ir literatūra 
atsako Šitos klausimus įdOrniaU 
Nes menas ir literatūra, du

Prieš 
Bartkienė, 3427 
avė., apsirgo vidurių liga. Nors; 
per Visą minėtą laiką p. Bart
kienė buvo daktaro priežiūroj, 
bet pasveikti negalėjo, šiandie, 
rugpiučio 24 dieną, ji tapo nti- 
vežta j Ndrth Chičago ligoh- 
butį, 2551 N. Clark St., kur 
Dr. S. Miller padarė Operaci
ją. Dabar p. Bartkiene ran
dasi 301 kambaryje, kur arti-i 
mesni jos draugai gali ją at
lankyti.

Ona Bartkienė yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narė.

-(F. b.)

This delicious chaose food fs
D1GESTIBLE AstMILK 

ITSELF!

James VValsh, 27 m., 2939 
So. Canal St., ir jo švogeris 
Michael Bussc, buvo pripažin
ti kaltais apgaudinėjimu Illi
nois Eiiiergcncy Relief komi
sijos. Jie, mat, gavo pašalpos 
$350, nors jau turėjo darbą. 
Teisėjas paliepė jiems tik 
$350 sugrąžinti, o kitokios 
bausmės neskyrė.

šeštadienio vakarė prie Man-, 
heim ir Higgihs kelių susi-, 
daužė du automobiliai. Nelai
mėj trys žmonės Užmušti, žu
vo Hjalmar Wido, 50 m., 16301 
Humboldt blvd*, Anthony Grin- 
cewicz, 45 m., 2224 N. Leavitt. 
S t., ir p-nia Ęmma Christiah-, 
son, 73 m., 715 So. Ridgeland 
Avenue.

MSJOO 
*15.00 

*1.00 nacija__________ ___ ■
VOUGLAS PAUK HOSPITAIj 

.. 1900 S. Kedzie Avė.

jums reikia
LIGONINES 

HOSPITALS

hAUJlENUS, ChlcagS, UI ’ • _______________ ____
tautiečių. Visi draugiškai lin-į 
kshiinosi iki ankstybo ryto.

Pp. Rumchakai visiems 
naujos alinės atidarymo puo
tos dalyviams taria širdingai 
ačiū.—Senas Petras. ..

Stop

Itching

FOR

OUICKLY

T1RED 
REDDENED

ALWAYS UNIFORM 
... dependable

■ItCOMMI SOI P 
F0R40V£AR$.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant IMrhio ^l<irgičio;cąri)a 
apdraudos, nuo ugnies, vėjo, etg, atsįšąųlį^gr;’^

840
TĖLEYONAS: YARds

KEISTUČIO SKOLINIM04RBUDAVOJIMO B-VĖS
uMmKE'or'

Mi
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NAUJIENOS, (?hi<jągo, III......................................  i t i"v‘o 1■

Atbalsiai iš Lietuvių
Dženitorių Kovos

NAUJIENŲ Prieš Unijos Viršininkus
• . I'*

Bankietas!

ĮVYKS

SEKI IADIENY

SPALIO
(OCTOBER)

13

SOKOL HALL

šis “N.” Reporterio straips
nis yra pamatuotas asmeniš
kais pasikalbėjimais su rimtes
niais lietuviais džen i toriais.)

Kmip ta kova prasidėjo
l 1

• Yra sakoma, kad Chicągoje 
visų1 tautų dženitorių gali būti 
apie 10 tūkstančių. Vien lietu
vių yra apie 1,000,

Gal būt, kad švedai ir holąn- 
dai sudaro dominuojantį skai
čių dženitorių tarpo.

Apiie metai ir pusė laiko at
gal švedai, kurių skaičius yra 
didžiausias dženitorių unijoje, 
pradėjo kovoti prieš unijos vir
šininkus. Kada unijos viršinin* 
kai aiškiai patyrė, kokius tiks
lus švedai nori atsiekti ir su
žinojo, kad švedų lyderius ga
lima papirkti, tada unijos vir
šininkai susiderėjo su jais <101 
sumos pinigų ir visi susitarė 
susitikti Sherman kotelyje už
baigti reikalą syk) ant visados. 
Kaip buvo sutarta, taip ir pa
daryta.

Koteli n atėjo unijos virši
ninkai su pažadėtais pinigais ir 
kartu sU policijos detektyvų 
skvadu. Rezultatas to susitiki
mo kotelyje buvo labai prastas 
Švedų lyderiams: jie visi pate
ko j kalėjimą ilgiems metams. 
Tuo švedų kova užsibaigė, ,
Atėjo lietuviški komunistai ir, 
pradėjo tęsti pralaimėtą kovą 

žoliaus t
Tarpe lietuvių dženitorių 

randasi keletas desėtkų komu
nistų. Iš jų atsirado porą gud
ruolių — būtent, P. š. ir J. P„ 
kurie sugalvojo tęsti švedų 
pralaimėtą 'kovą toliaus.

Mat, kada! įjiėMau žinojo, kad 
švėdų lyderiams ■btiVb Siūlyta 
stambi suma pinigų, kad jie 
liautųsi kėlę triukšmą unijoje. 
Tačiau, dėka savo žioplumui, 
švedai nukentėjo, nemokėdami 
pasinaudoti auksine proga. Mu
sų lietuviški komunistai jautė
si ęsą gudresni už švedus, to
dėl jie ii’ pradėjo tęsti kovą iki

i...

2345 So. Kedzie Avė.

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Pradžia 5 vaL vakare

TIKIETAS $1

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

laimėjimo...■
Agitacija prieš raketierius
Tuojaus. “Vilnis” .- tapo agi

tatorių organu, vėliaus ir “V.” 
radio programai su pilnu smar
kumu tapo < paleisti į labai 
svarbų visuomenišką darbą., 
Prasidėjo organizavimas tarpe 
lietuvių dženitorių. Komunistai 
labai smarkiai užatakavo visus 
rimtesnius dženitorius, kurie 
tik atsisakė paremti naujų ly
derių vadovybę. Bet ypatingai 
jie puolė “Naujienas” ir viso
kiais žodžiais šmeižė “N.” re
daktorių drg. Grigaitį už tai, 
Kad “Naujienos” atsisakė pa
remti jų pragaištingą skymą.

Pagaliaus, komunistai palei
do visą armiją kolektorių eiti 
per lietuvių> dženitorių stabas 
rinkti aukų bylos vedimui. 
Kiek buvo visokių nesmagumų, 
kolionių ir grąsinimų prieš 
tuos, kurie atsisakydavo aukau
ti arba komunistišką literatū
rą pirkti! Kadangi dženitoriai 
gerai žinojo, kad jie gali būti 
prašalinti iš darbo už davimą 
aukų arba kitokį pritarimą ko
munistų lyderiams, tai kolek
torių darbas buvo sunkus.

_ j į I*. • * •». • '•! ' ♦ 1

Užtikrinimas niekam aukų 
neskelbti

Gudrus lyderiai tuojaus su
galvojo naują, niekam nepa
vojingą būdą aukoms rinkti. 
Būtent, jie pasakė dženitoriams 
taip: “Jus duokite mums au
kas, o mes užtikriname, kad 
niekas nesužinos, kas davė ir 
kiek davė”. Atsirado daugelis 
nekaltų lengvatikių, kurie pa
tikėjo tam naujam planui (kad 
niekas nežinos) ir aukavo po 
$10 ir (langiaus, žinoma, jie

manė, kad repifą prąįUM vi
suomenišką reikli).

Be to prasiėjo viqa įvai
rių parengimą: piknikai, baliai, 
šokiąi ir mitingui.' Vlsup tų pa
rengimų tikriną buvo Ilk vie
nas: c ; "’CJ .
kų ir aukų. Moį pilnai užtikri
name, kad piestu nęsąkyslme, 
kps, ir kiek aukavote!”

Klok aukų (Rinkta, 
kas ir kaip, jąs sunaudojo, dar 
ir po šiai dienai nėra tikros 
žinios.

Nofty^rį ^takt|k^
Buvo ir tokių į atsitikimų hu 

nieko nekaltais? , dženitoriais, 
kurie griežtai,atsisakydavo pri
tarti komunistų,lyderiams; to
ki dženitoriai budąvo męlagin-, 
gal skundžiami linijos viršinin
kams, kad buk j|e esą aiškus 
komunistai ir turį hut išvaryti 
lauk iš darbo. Tokiame atsiti
kime niekuo nenusikaltęs žmo
gelis gaudavo • pąkviętimą (re
gistruotu laišku) stoti prieš 
unijos teismą pasiteisinti. Uni
ja turi savo lHdžiių‘ę” iš 12 
dženitorių.

Ne vienas nekaltas dženito
rius turėjo didelio yargo, iki 
išsiteisino iš > tokio nešvaraus 
{skundimo. 1 v '

JPas biznio agentą “Vilnis” 
„ kasdieną
' Teko kalbėti su vie^u iš 

dženitorių,' paš'J kųr| kąsdiėną 
bjznio ėgeVitjsš‘ atsinešdavo 
“Vilnį” Ir ^‘kląi&ln&ląyo, ar 
šiandien yra rąžomą apie 
komunistų yelkirnį tarpą lietu
vių dženitorių. Sąkydavą: “Mes 
gerai žinomi jęad jia vięn tik 
lietuviai tą šrfaj tnųbeĮi daro, 
Ir pamatysi tiį kaip' lengvai 
mes su jais apsjcĮirlisime”. Taip 
ir atsitiko. ■,r?' ’

v v- . s- \ w'■ -.a-
Kiek 9ii^ęsrani9avo<

Tikrai aiškiiptiavinių nete
ko sužinoti, bcStgi yra manoma, 
kad apiė’ 4fi lietuviai dženito
riai pasirašė skundo' peticiją 

■ teismui. Mątt | lyderjaips ne 
tiek svarbu, buvo; rinkti para
šai, kiek svarbu rinkti aukas. 
O ypatingai, kuomet tos au
kos ėjo į slaptą fondą!

Beje, yra sflįkonąą, kad pėr 
visą tos kovos laiką dženito
rių unijoje buvo apie 200 dže
nitorių bedarbių. Kiekvienas 
jų laukia, kad' tik kas noi*s 
prarastų darbą |ąda gal jis 
galės gauti dirbai* I^era abe
jonės, kad biznio agentai taip
gi laukia progų; naujas vietas 
surasti laukiantiems bedar
biams. '

Kas nų^eątejo
I ’'

Galima- drąsiai sakyti, kad 
veik vieni lietuviai ką labiau
siai turėjo nukentėti, netekda
mi darbų. Kęliętas dąr buvo, 
išvežti pasivažinėti įr grįžo 
smarkiai sumiištj. Tuląs Kl., 
kurio žmoną uoliai platino 
komunistišką UĮerąturą tarpe 
dženitorių po stųbąs, yra vie
nas iš tų pavapėtų nuken
tėjusių. k

Tačiau, kiti dženitoriai vi
sai negali šuprksti, kaip galė
jo pasilikti darbą tūlas Sid., 
kuris buvo vienas iš pačių 
smarkiausių agitatorių ir au
kų rinkėjų; Jię Sako: *GaI au
komis išsigelbėjo?1

štai vienas tipiškų argu
mentų, kokiais komunistų ly
deriai gąsdindavo lietuvius 
dženitorius: <fJeigu tu rup—- 
neisi kartu su mumis, tai kai 
mes vieni laimėsim kovą, tai 
tave ir visus kitus savo prie* 
šus išmesim lauk kaip šunis”! 
Didžiuma tų, kuriuos unija 
išvarė iš yra ženofl

Duokit tųkrps ąųku, au 
liukų, kės pilnai už

vieno cento «utaupų; tokiems 
tul tikri graudus verksmai.

Kas pasinaudojo i
Aišku, kad pirštu parodyti 

bet kurį atskirą žmogų yra 
negalimas dalykas. Tačiau, 
yrą labai lengva padaryti rim
tą išvadą, kad visi tio?kurio 
rinko aukas į slaptą fondų, 
visų pirmiausiai galėjo pasi
naudoti kiek tik norėjo, Pav. 
jeigu kas aukavo dešimkę, tai 
buvo labai gerai, jei kolekto
rius parnešdavo tik penkinę. 
Mat, pagal “naują planą”, nie
kas heturi žinoti, kas ir klek 
aukavo! Tai buvo tikra šiena- 
piutė godumo pilniems komu
nistų agitatoriams.

Paskiaus, galėjo pasinaudo
ti ir palys komunistų lyderiai, 
kurie valdė tą slaptą fondą. 
Kas gali žiąoti, kiek jiems ka 
štavo jų advokatas? Gal už 
teko šimto- ar poros, — tą pa 
slaptį žino tik patys to slapto 
fondo globėjai. Kas žino, kiek 
viso aukų buvo surinkta? 
Laikraščiuose nebuvo paskelb
ta, nė dalykui užsibaigus.

Belieka ir vėl daryti spė
jimo išvadą. Yra manoma, 
kad iš visokių parengimų ir 
kolektavimų per dženitorių 
stubas per suyirš metus lai- 
ko galėjo būt surinkta ma
žiausiai apie 10 tūkstančių do
lerių. Vienas iš dženitorių 
mane tikino, kad buvo surink
ta arti 40 tūkstančių dolerių, 
Sako, žinąs žmonių, kurie da
vę ir po šimtinę.
Ką lyderiai tikėjosi laimeli
Dabar, po tos visos audrin

gos kovos , eina kalbos tarp 
dženitorių, kad komunistai ly
deriai tikėjosi gauti geresnius 
darbus, o gal ir piniginį tai
kos atlyginimą, kaip buvo siū
lyta švedams,4 kurie nemokėjo 
pasinaudoti. Paskiausiai ko
munistai tikėjosi pasinaudoti 
iš surinktų aukų bylos vedi
mui. Taip, žinoma, ir buvo: 
komunjštai,,suu aukų prisiko- 
lektaVp, kiek lik galčjo; o 
tamsesnius, v nieko nekaltus 
dženitorius, jie padare kalti- 
ninkais-mučelninkais, > kurie 
turėjo nukentėti ant savo kai
lio ir darbo netekti.
Kunigas išgelbėjo katalikus

. Vienas iš dženitorių man pa
pasakojo gana įdomų ir juo
kingą šitokį atsitikimą. Sako: 
“Vieną vakarą pas tūlą dženi
torių susirinko apie tuzinas 
kitų dženitorių pasitarti apie 
aukavimą parapijai. Kas nors 
ant keršto ar dėl juoko pra
nešė dženitorių unijos ofisui, 
kad ten ir ten komunistai lai
ko slaptą mitingą dženitorių 
reikalais. Staiga pribuvo kele
tas automobilių ir visus mi
tinge esančius nusivežė į mie
stą išklausinėti.

Vargšai katalikai turėjo di
delio nesmagumo, iki jų pa
rapijos klebonas, kun. V., at- 
yažiavo ir įtikino viršininkus, 
kad jie yra visi geri katali
kai, o ne komunistai. Tuomet 
visi buvo paleisti namo.”

Dženitoriai labai dėkingi 
^Naujienoms** už neprita
rimą komunistų rakietui

Vienas, iš pažangesnių dže
nitorių man sako: “Mes esa
me labai dėkingi ‘Naujienoms’, 
kad jos atsisakė paremti tą 
kvailą komunistų vadovavimą 
dženitorių kovoje su unijos 
viršininkais. Jeigu ir ‘Naujie
nos* butų rėmusios ir agitaci
ją vedusios, kaip kad darė 
‘Vilnis’, tai mes visi lietuviai 
dženitoriai butume buvę iš
mesti iš darbų!”

“Musų laimė dar ir tame” 
— tęsė tasai dženitorius — 
“kad ‘Vilnis* neturi didelės 
įtakos pas žmones. Viso labo 
jiems tepavyko tik apie 50 
dženitorių suklaidinti, kurie 
ant visados prarado gerus dar
bus ir šiandien nežino kur rei
kės pasidėti.”

Tai matot, kaip komunistai 
apginti** darbininkų

MISS CALIFORNIA

Mile Virglnia Donham

Pagalios tapo išrinkta šių 
metų Californijos valstybės 
gražuolė. Tai Miss Virginia 
Donham. Ji atstovaus savo val
stybę gražuolių konteste Atlan
tic City, kur bus išrinkta 1.985 
metų Miss America. Iš Califor
nijos visuomet buvo išrenka
mos gražiausios merginos ir 
ne viena Jų jau buvo Miss 
America.

PRANEŠIMAI

J..

Pirmadienis, rugp. 26, 1935
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Business Service

_____ Biznio Patarnavimus
IŠPARDUODAME BARŲ FIKC.E- 

rlus, visokio didžio su Coli Buksuis Ir 
slnkom. Taipgi Atoru fikčerius dėl 
bllo ktirio biznio įskaitant svarstyk
les, registeriuM ir icc baksus, Cnch ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksiu kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Storo Flxtures. 
1900 S, Stato St. CALumct 5269.

—-»Q~—

NAMAI - FARMOS - MORGI6IAI 
- BIZNIAI. Kas turit namus, fnr- 
mas, rnorglčiun, biznius, norit grei
tai Išmainyti; turim visokių mainų 
Ir pirkėju. Rašykite arba kreipkitės 
pas C. P. Sųromskl, 5407 S. Kedzie 
Avė. Telefonuokit po 7 vakarais, 
Prospect 5080.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra- 

teitai, kuopps rengia (vairius 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 prisilaikyti.

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

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija.
1789 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
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žmonės >u šeimynomis ir vai- moka 
kučiais. Kai kuria neturi nė‘» reikalus savo naudai.
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Furniture & Fixtures 
llakandai-ĮtnlsAi

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELI)1NG SERVICE
3240 South Archer Avenuc, 2 

blokui I vakarus nuo Ashland Avė. 
Tol, Virginia 1980.

—O—

KAS turite bučernfis šaldytuve. K 
pėdu ilgio, elektriška arba su ledu, 
pašaukit Jjifayctto 2952.

Situation Wanted
Darbo Ieško

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKĮ NORS DARm> 
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.

IEŠKAU darbo prie moterišku rū
bu siuvimo. Esu patyrus, guliu dirb
ti dienoms arba vakarais. Mrs. Gied
raitis, nuo 8 po pietų tol. Vlctory 
5431.

Personai 
Asmenų leiko

PAIESKAU apsivedimui merginos 
nejaunesnės kaip 25 ir 80 metų, ku
ri mylCtų gražų Ir gera Šeimynini 
gyvenimą. Be skirtumo tikėjimo ir 
kad butų pasiturinti: taipgi kad 
svertų apie 130 svarų ir neaukfites- 
nč kaip 58 coliais. Box 314, 1739 So. 
Halsted St.

Help VVanted-—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų ir moterų salesme- 
nų, -pardavinėti naują produktą, ge
ras Komilihas ir bonus. Reikės dirb
ti North Side, Brighton Park, West- 
side, 18th St., Town of Lake. Mar- 
ųuettc Park, Roseland, South Chi- 
cago, Cicero. Melrose Park. Berwyn 
ir Pullman. B—Youthful Cosmetic 
Co., 3162 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS šaučius arba ga- 
liu šapu parduoti išmokėjimais. 1503 
S. 49th’Ave.. Cicero.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

Lafayette 2959

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GASOLINO STOTIS pardavimui. 
Vieta išdirbta per ilga laika, prie 
didelio kelio Mannheim Road. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
K. Jurėno, 107th St ir 96th Avė., 
Palos Park. I1L

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

Lafayette 4051

GROSERNfi ir bučernė pardavi
mui. Daromas geras cash biznis, mo
derniški fikčeriai. ledo mašina, re
frižeratorius. counter’is. daug stako, 
kampinis namas. Parduosiu su na
mu arba be namo, pigiai. 2633 W. 
43rd Street.

Business Service 
Biznio Patarnarinuui

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

LANDLORDS BUREAU OF
■ CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Dlvision St 
TeL Armitaire 2951 

Mes esame jau šiuo adresu viri 
50 met

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance

TAVERlif* ir gasolino stotis par
davimui, arba rendon. arba priim
siu pusininką. Priežastis — mirė vy
ras, viena negaliu apsidirbti. Taipgi 
turiu pardavimui cottage su 1 ake- 
riu žemės. 10758 S. Kedzie Avė.

Real Estate For Sale 
Namal-ŽemėPardavimnl

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 įmokėt .
Isisėskit dykai i

Western ir lll-kos gatvių, (kas 
landa valandoj) ir nuvažiuokit 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai ______
Atsiuskit savo adresų, gausit veltui

Fhom Yanto S40R

Pirkite tavo apielinkėg 
. krautuvėse

$1 { savaitę 
musų busa prie 
gatvių, (kas va- 

___ Pa- 
mažutės farmos. 

išsiauginsit 
sryvent.

knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

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

Central 4327

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
fL po 6 kambarius, garu šildomas, 
frigidaire. 2 karų marinis garažas, 
kaina $11.500.00. Lotas 35x125. 8226 

iSo. Green Street.




