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PASKIRTI SOCIALfiS APSAUGOS TARYBOS NARIAIS

ATVYKIMAS

Pasimirė Edisono
sūnūs

šiasi karui ankščiauOperacija Hitleriui
Nors Tik da

TAI KĄ PADARĖ KOMUNISTŲ AGITATORIAMS

Keistas ežeras Solomon Nitzborg

tarpu gauta žinių, kad 
išsiuntė j Afriką dai 

kareivių.

CASSOPOLIS, Midi., r. 26.— 
Emil Pietzko iš Adamsville Ik 
ko nušautas savo žmonos, kai 
jis mušęs jos 16 metų sūnų 
Rockwell Morris.

Jungt. Valstijos lau 
kia sovietų Rusi

jos atsakymo

Motina, 3 vaikai pri 
gere automobily

siančio karo ir dei bendros po
zicijos tautų sąjungoj.

Italija įspėja tautų 
sąjungą nesikiš

ti į Afriką

Vajus prieš svetim 
šalius negrus

Japonijoj siaučia 
miego liga

šalčiai šį 
negu pa-

ZBROWNSVILLE, Pa., rugp 
26.—Motina, sūnūs ir dvi duk
terys prigėrė automobiliui nu
važiavus/ nuo keltuvo į Monan 
gahela upę.

Rusija bando gerin 
tis Amerikai

6 žmonės žuvo van 
deninėj viesuloj 

Italijoj

BERLYNAS, r. 26 
bar tapo paskelbta, kad Hitle
riui geg. 23 d. buvo padaryta 
gerkles operacija. Operacija 
pavykusi ir jis vėl galys pil
nai valdyti savo balsą.

Pranašauja anksty 
vus šalčius

JERUZOLIMAS, r. 26.—Pa 
lestina šiemet tikisi turėti iž 
de $5,000,000 perviršį, kur 
sunaudos viešiems darbams.

Winant, re-

Prezidentas Roosevclths nominavo šiuos; yyrus būti Sočia- 
lės Apsaugos Tarybos nariais ir jie taps jaiš> kada juos kon
gresas patvirtins. Viršutiniame paveiksle John ( 
publikonas, buvęs New Hampshire gubernatorius, kurs bus Ta
rybos pirmininku. Apačioj Arthur J. Altmeyer iš Wisconsino 
ir Vincent M. Milės iš Arkansas, kurie bus Tarybos nariais.

Mirė automobilių 
fabrikantas

MASKVA, r. 26.— Jei pasi
seks laiku padaryti sutartį, tai 
Rusija ateinančiais metais pirk- 
sianti Amerikoje už $30,000,000 
prekių, daugiausia medvilnės, 
kurios importas į Rusiją nuo
latos didėja.

Pasiektas kompromisinis susitarimas, ku 
ris leis kongresui baigti posėdį

. ANCHORAGE, Alaskoj, rugp. 
26.— Labai keistas ežeras Ge
orge, kuris sykį į metus pilnai 
išsivalo iki dugno, jau pradėjo 
varyti savo vandenis j PacifP 
ko vandenyną. Visas vanduo 
bus išvarytas iki ežeras bus 
visai sausas. Paskui jis prisi
pildys visai nauju vandeniu.

6 užmušti traukiniui 
užgavus busą

76 m., kuris per 50 metų čia 
leido šiaurinio Wisconsino sa
vaitraštį.

VIENNA, Austrijoj, rugp. 
26.—Šeši žmonės liko užmušti 
ir 24 žmonės sužeisti trauki
niui ties Piesting užgavus bu-

TRENTON, N. J., r. 26. — 
- Apeliacijų teismas susitarė 

dėl nuosprendžio linkui Bruno 
Hauptmann apeliacijos. Tikimą- 
si, kad nuosprendis bus paskelb
tas už kelių dienų.

me atsitikime, 
junga nutartų 
pabaudas.
jaus apleistų tautų sąjungą ir 
veiktų viena.

FLINT, Mich., r. 26.— Ke
turi žmonės liko užmušti ir še
ši sužeisti automobiliui susidū
rus šit bužu.

NE WY()RK, r. 26. —šian
die savo vasarnamy pasimirė 
John N. Willys, 61 m., buvęs 
automobilių fabrikantas ir 
Hooverio laikais buvęs Ameri
kos ambasadorius Lenkijoje.

Prieš kiek laiko jis susirgo 
širdies liga. Pereitų gi savai
tę liko supnraliži.'otas, nors są
monės ir neprarado.

Gimęs New Yorko valstijoje, 
18 melų vaiku būdamas pra
dėjo pardavinėti dviračius, kas 
jam labai sekėsi, bet numatęs 
geresnę ateitį, perėjo prie au
tomobilių. Vėliau jis perėmė 
Overland kompaniją, jų reor
ganizavo kaipo Willys-Overland 
kamp. ‘Prieš kelis metus jis 
pardavė kompanijų už kelis mi- 
lionus dol. ir patapo ambasa
dorių Lenkijoje. Sugryžęs ra
do kompanijų receivęrio ran
kose, dar bandė ją reorganizuo
ti, bet nebespėjo užbaigti dar-

ti, bet dagi atsisakė tartis su 
senatu. dėl kompromiso.

Delei to tarp abiejų kongre
so butų iškilo tokis susikirti
mas, kad negalima buvo baigti 
šeštadieny kongreso posėdį ir 
jis buvo tęsiamas Šiandie.

šiandie po senato derybų su 
prezidentu*, valdžia sutiko teik
ti paskolas ant medvilnes po 10 
c. ,vieton reikalautų 12c už sva
rą. Bet vistiek valdžia garan
tavo medvilnės plantatoriams 
12 c., pasižadėdama vėliau da- 
pildyti trukumą, jei medvilnės 
kainos nukristų žemiau nusta
tytos normos.

Po to senatas sutiko atsiimti 
savo pataisas prie biliaus, taip 
kad papildomų paskirimų bilius 
dabar galės būti kongreso pri
imtas ir rytoj kongresas galės 
išsiskirstyti atostogoms.

Iki susitaikymo buvo mano
ma, kad prezidentas bus pri
verstas pats paleisti kongresą, 
panaudojant retai naudojamą 
konstitucijos taisyklę apie pre- 
zįdento paleidimą kongreso, jei 
Aats kongresas nesusitaria dėl

GENOA, Italijoj, rugp. 26.— 
Pereitą naktį šiame uosto per
ėjo vandeninė viesulą, kurioj 
žuvo mažinusia 6 žmonės Ir 
mažiausia 50 žmonių liko su
žeista.

Nuostoliai mažiesiems lai
vams ir prieplaukai siekia gal 
milionus dol. Bet didieji lai
vai nedaug nukentėjo.

BERLYNAS, r. 26. — Naciai 
atidavė savo teismui 12 kata
likų kunigų, kaltinamų už 
šmugeliavimą užsienin pinigų.

Senatas Visgi Nusileido 
Atstovų Butui

nuo karo. Ita- 
dagi ir tokia- 
jei tautų są- 
uždėti Italijai 

Tada Italija tuo-

Anglija didina karo 
jėgas Vidurže

mio juroj

JERSEYVILLE, III., rugp. 
26— Iš elgimosi mažųjų lau
kinių žvėriukų, kaimo oro pra
našai pranašauja ankstyvus 
šalčius šį rudenį. • ---- ... * —

Esą laukinės pėlčs dar pfidš

At^oyų butas priėmė papil
domų paskirimų bilių ir pa
siuntė jį senatui patvirtinti. 
Tečiaus senatas prie biliaus pri
dėjo pataisas apie dideles pa
skolas ant medvilnės ir kvie
čių. Atstovų butas atsisakė tas 
pataisas priimti be nuodugnaus 
apsvarstymo, nes jos butų pa
didinusios šalies išlaidas bent 
puse ar daugiau biliono dol. į 
metus. Ne tik ntsfeake priim-| išsiskirstymo.

TOKIO, rugp. 26. — Jau ku
rį laiką Japonijoje siaučia mie
go ligos epidemija. Nuo tos 
ligos pasimirė jau 1,000 žmo
nių, neskaitant tūkstančių su
sirgusių.

PARYŽIUS, rugp. 26 
premjeras Lavai ir deda pa
stangų neprileisti karo, bet 
Francija yra pasiruošusi viso
kioms galimybėms, jei ištiktų 
Italijos ir Abisinijos karas.

Todėl Franci jos pasienis yra 
tvirtai apginkluotas, o kariuo
menė paruošta.

Lavai net norėtų išvengti 
vartojimo žodžio “karas” sąry
šy su Italijos ir Abisinijos ka
ru ir nori pavadinti jį baudžia
mąja ekspedicija. Tada ir tau
tų sąjunga nedaug galėtų mai
šytis.
tFrancuzai mano ,kad kartais 

po karo gali dangus pragiedrė
ti. Italija esą aplaikys taip 
trokštamą pergalę, o ir Abisi
nija pasidarys nuolankesnė.

Bet visai kitaip mano kitos 
Europos valstybės, kurios nu
jaučia, kad karas gali nesi
baigti Afrikoj, bet gali persi
mesti ir į pačią Europą.

šiomis dienomis suvažiuos 
Skandinavijos ir Suomijos pre
mjerai susitarti dėl bendro tų

LONDONAS, rugp. 26. - 
Mussolini pasikalbėjime su Dai
ly Mail korespondentu įspėjo 
tautų sąjungą nesikišti į Itali
jos ir Abisinijos kivirčą, nes 
Italija pasiryžusi stoti karan, 
nežiūrint visų valstybių pastan
gų ją sulaikyti

—Nežinomas lėktuvas atskrido 
virš armijos stovyklos ir nu
metė tūkstančius lapelių ir bro
šiūrėlių prieš karą ir kareivia
vimą.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Anglija nutarė padidinti karo 
jėgas Maltoj ir Adene, svar
biausiuose punktuose kely j In
diją. Taipgi į Maltą bus pa
siųstas dilelis laivas lėktuvams 
nešioti.

Stiprinamos karo jėgos ir pa
lei Suezo kanalą ir rytų Afri
koj. Į Egyptą atgabenta daug 
karo lėktuvų, o apie Suezo ka
nalą bu*s pastatyti karo laivai.

SPRINGFIELD, Mass., r. 26. 
—Vietos hotely, kely iš savo 
pusbrolio vasarnamio į savo 
namus East Orange, N. Y., pa
simirė vyriausias garsaus išra
dėjo sūnūs Thomas A. Edison. 
Jis buvo 59 metų amžiaus. Pa
liko žmonų, brolį ir seserį.
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WASHINGTON, rugp. 26.- 
*Valstybqs departamentas, pa
skelbęs protesto notą sovietų 
Rusijai dėl suokalbiuvimų prieš 
Amerikos valdžią Rusijos že
mėje, atsisakė suteikti bet ko
kių platesnių paaiškinimų iki 
bus sulauktas Rusijos atsaky
mas.

Bet kon^resmanai aiškiai 
pritaria valdžios protestui ii 
mano, kad jis tapo laiku pada
rytas.

Santykiai pastaruoju laiku 
su Rusija ir taip nuolatos ma
žėjo. Diplomatinis štabas Ma
skvoj tapo žymiai sumažintas, 
o projektas atidaryti konsula
tus įvairiuose Rusijos miestuo
se jau pirmiau liko užmestas, 
nes ‘nebuvo matyt tam reika
lo. Atidėtas ir statymas piri* 
kių ambasados rūmų Maskvoje, 
kurie butų kainavę $1,000,000.

Jei Rusijos atsakymas bus 
nepatenkinantis, tai ryšiai dar 
labiau susiaurės.

OMAHA, Nebr., rugp. 26.— 
Policija liko apginkluota šautu
vais ir durtuvais kovoti strei
kuojančius gatvekarių darbi
ninkus. Policijai įsakyta Šauk
ti, jei streikieriai bandytų at
naujinti pikietavimą.

Gatvekarų darbininkų strei
kas iškilo jau kelintą kartą. 
Pirmesniamo streike du žmo
nės liko nušauti policijos ir 
kad sustabdyti riaušes, guber
natorius buvo paskelbęs karo 
stovį.

[talija gabena iš Abi 
sinijos savo 

rekordus
ADDIS ABABA, rugp. 26.- 

Kad Italijai tikrai ruošiasi ka
rui su Abisinija parodė ir tai, 
kad Italijos legacija Abisinijoj 
išsiuntė 62 dideles skrynias su 
rekordais ir vertybėmis į Fran
ci jos Samoli. Tos skrynios 
užėmė pusantro vagono.

Kartu bariais bėga iš Ad» 
dis Ababa ir svetimšaliai.

Abisinijos valdžia tyli, lauk
dama tautų sąjungos tarybos 
susirinkimo rugsėjo 4 d. Buvo 
gimusi viltis, kad Anglija įsi
maišys ir pagelbės sustabdyti 
karą, bet dabar ta viltis išnyko, 
kai Anglija atsisakė dagi pa
naikinti ginklų embargo Abi
sinijai.

Tuo 
Italija 
30,000

MIAMI, Fla., r. 26. —Immi- 
gracijos pasienio patrolių agen
tai pradėjo vajų, kad sugaudyti 
visus nelegaliai atvykusius 
negrus. Apskaitoma, kad to
kių nelegaliai atvykusių sve
timšalių negrų čia yra nuo 2,000 
iki 5,000.

WASIIINGTON, rugp. 26.— 
Po visos dienos derybų, šiaip 
taip prieita prie susitarimo tarp 
senato ir preiidento Roosevel- 
to ir kongresas dabar galės už
baigti savo pasėdį.

Atstovų butas atsisakė nusi
leisti senatui, ypač kad atsto
vų buto nusistatymą parėmė ir 
prezidentas.

Senatui tada teko tartis su 
prezidentu ir padaryti žymių 
nusileidimų.

Nesutikimai tarp senato ir 
atstovų buto iškilo pereitą Šeš
tadienį, baigiant kongreso po-

Omaha policija dur- LIETUVOS ATSTOVO 
tavais puola strei 

kierius

Miestelyje Santa Rosa, Californijoj, du komunistų agita
toriai Solomonas Nitzberg ir Jack Green labai nukentėjo nuo 
ultrą-patriotiškos amerikonų gaujos, taip vadinamų “vigi- 
lantes”. šie du agitatoriai buvo išsmaluoti ir apipilti plunksno
mis, o kiti trys buvo žiauriai sumušti. Jie bandė organizuoti 
vaisių raškytojus Californijoj. Tos vietos Šerifas “vigilantams” 
nieko nedarė, o organizatoriams paliepta daugiau čia nebegrįžti.

daržinėse ir namuose. Voverės 
ir vandenines žiurkės irgi tai
sosi naujas guštas 
negu paprastai.

Iš to spėjama, kad 
rudenį ateis ankščiau, 
prastai, bet jie nesitęs ilgai

WASH1NGTON. — P. ža- 
deikis, naujai paskirtas Lietu
vos Nepaprastas Pasiuntinys ’r 
įgaliotas Ministeris prie U.S.A. 
vyriausybės, 19 rugpiučio at
vyko | Vašingtoną. Sekančią 
dieną p. Ministeris turėjo pasi
matymą su Valstybės Departa
mento Sekretorium p. liuli, gi 
21 d. rūgpienio Baltuose Namuo
se įteikė savo paskyrimo raštus 
ponui F. D. Roosevoltui, U. S. 
A. Prezidentui.

1 Kredencialus įteikdamas, p. 
žadeikis pareiškė mintį apie ne
paprastą Amerikos populiaru
mą Lietuvoje ir apie didelį su
sidomėjimą kilniomis Amerikos 
vyriausybės pastangomis įgy
vendinti šioje šalyje socialio 
teisingumo pradus, bekovojant 
drauge ekonominės depresijos 
išdavas; atstovas taipgi perda
vė Lietuvos Prezidento nuo
širdžius gerovės linkėjimus 
kaip pačiam Prezidentui Roose- 
velttfi asmeniškai, taip ir visai 
garbingai Amerikos tautai.

Į Lietuvos Ministerio kalbą 
Prezidentas Rooseveltas, priim
damas paskyrimo raštus, teikė
si prabilti, pareikšdamas labai 
įvertinąs Lietuvos atstovo pa
stabas dėl Amerikos vyriausy
bės pastangų įgyvendinti rezo- 
ningus socialius ir ekonominius 
patvarkymus, kad nugalėti 
ekonomines ir moralines depre
sijos apsireiškimus; ponas 
Paridentas taipgi pareiškė vil
ties, kad Lietuva kurios dau
gelis sūnų ir ddkterų pasirinko 
šią šalį savo buveine, bus pa
stebėta pirmose depresijos ko
votojų eilėse, nes ta kova rei
kalinga visuose frontuose, kad 
apsaugoti kaip individualę pilie
čių gerovę, taip ir tautų visa
me plačiame pasaulyje. Ponas 
Prezidentas linki Lietuvos at
stovui laimingo gyvenimo ir 
vaisingos darbuotės Amerikos 
vyriausybei padedant. Galop 
Prezidentas Rooseveltas prašė 
perduoti Lietuvos Prezidentui 
padėką už atsiųstus linkėjimus 
ir linkėjo. Lietuvai taikos ir 
gerovės.

—Lietuvos Pasiuntinybė. 
Washington, D. C.
1935 m. rugpiučio mėn. 22 d.
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YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P, MILLER, finansų sokrotprlus

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J, DEGUTIS, iždininkas.
K. KA1RIS, vice-prezidenias P. GALSKIS. trustisas
V. MANKUS, sek rotorius__________ P* MILAŠAUSKAS, trųptisas.________________

DR. MONTV1DAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, Jt R* VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedčliais ir ketvorgais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti istoti Chicagos Liętuvių Draugijon, malončkito pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halstęd Street, Telefonas Papai 0117

Metas Subrusti
Iki konkurso užbaigos liko 

pora mėnesių su mažu kaupu. 
Laiko nedaugiausia, vęrtętų 
visiems musų nuoširdiems 
darbštuoliams subrusti, tuoj 
praduti spėriau darbuotis.

snį ar mažesnį skaičių prospe
ktų į narius Chicagos Lietu
vių Draugijos, metas juos vi
sus matyti, baigti pradėtų dar
bų—įrašyti juos Draugijon.

Aišku, kad prospektas ne
ieškos konkursanto, užtenka 
to, kad prospektas išlaiko

Draugijos nariu. Klebink jo 
namo duris kuotankiausia,

Du menesiai laiko iki kon
kurso užbaigos. Laikas bėga 
greitai—metai, menesiai, die
nos ir valandos plaukia tarsi 
upių tekus vanduo, šiandieni
nes progos neatidėliokite ry
tojaus dienai. Registruoto 
savo prospekto neužmirškite 
ir ne atidėliokite rytojui. Ry
tojus jau kita dięna, o kų pa
darysite šiandie, to nereikės, 
dirbti ryt ir poryt,

Konkursantai ir visi, Drau
gijos. nariai, į bendrų 
Rūpinkimės, kad visi 
draugai, musų šeimos 
musų pažįstami, taptų
gos Lietuvių Draugijos 
riais. Lapkričio 2 d. galėsųpe 
pasididžiuoti, kad^ mes savo 
darbu prisidėjome budavoji- 
me Chicagos Lietuvių Draugi-

nę taipgi, y, Bulaw įrašė Clų- 
cagos Lietuvių Draugijon.

Ignacas Buividas.
Kuo toliau į miškų, lup dau

giau* medžių. Tast pats ir su 
musų konkursantu* p. Blaw'^- 
toliau eidamas į Cicero randų 

‘vis daugiau naujų narių. Vie
nas iš. jų yra p. Ignacas Bui
vidas. Puiku!

musų 
nariai, 
Chica- 

na-

baigkite su juo užmegstą rei-jj0{^ Metas subrusti — į (Jm’bą
kalą įrašyme Draugijon kuo-- 
greičiausia, tai būtinas kiek
vieno konkursanto darbas.

Daug yra organizacijos na
rių, kurie rūpinasi įrašyti vie
ną kitą naują narį Draugijon, 
kad gavus tikietų. Draugijos 
bankietan. Tieiųs draugams 
taipgi patartina, kad skVMjN 
tusi kvotą užpildyti. Kvota j 
gana lengva —- vienas ar du 
nauji nariai įrašyti, kad ga
vus už kiekvieną įrašytų nau
ją narį vieną tikietų bankie
tan.

Konkursantams ir kitiems' 
Draugijos nariams metas ak
tyviai darbuotis, metas rcng-i 
lis prie to, kad užsibaigus 
konkursui, butų kiekvieno 
darbuotojo padėtas jo darbui 
tinkamas taškas.

Musų konkursantai darbuo
jasi sėkmingai, jų darbas ver
tas pagarbos, jie būdavo  j a 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
istorinę spėką, kokios nebuvo 
Chicagos lietuvių gyvenime. 
Neabejoju, kad darbas augi
nime Draugijos nariais eis 
sėkmingai pirmyn, musų dar
buotojai gauna kpsdicn vis 
daugiau ir daugiau prityrimo, 
aktyvių spėkų kasdien darosi 
vis didesnis ir didesnis skai
čius.

Seniau musų aktyvios spė
kos buvo neskaitlingos, dar
buotojai vienos rankos pirš
tais suskaitomi, bet dabar vi
sai kas kita — savo našų dar
bą mes galime išvystyti iki 
aukščiausio laipsnio. Pas mus f 
dedasi spėkos tinkamos viso
kiam darbui, didžiumoje jos 
yro produktyvės spėkos pačios 
organizacijos a ugi n i me.

Todėl seni organizacijos na
riai, jauni ir nauji organiza
cijos nariai esate nuoširdžiai 
kviečiami į talkų—subrusti į- 
rašyme naujų narių. Konkur- 
santai ir ne konkursantai — 
jūsų parama, jūsų darbas, jū
sų pasišventimas Chicagos 
Lietuviė Draugijos labui yra 
laukiamas. Kiekvienas iš jūsų 
prisidėkite nors šapeliu savo 
darbo šiame Jubiliejiniame 
Draugijos konkurse. Kiekvie
nas iš jūsų galite gauti, jeigu 
nedaugiau, . tai . vieną narį. 
Kiekvienas iš jus turi giminę, 
draugų, pažįstamų, kiuriu dar 
nėra, organizacijos nariu, pa
sirūpinkite, kad jie, kaip, in 
jus, ateitų Chicagos Lietuvių 
Draugijon. Prašome.

draugai, ir drauges, Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai!

Užkariauja Pozicijas 
Ciceroje

Frank Bulatu
Chicagos Lietuvių Draugijos 

konkurse uoliai pradėjo dar
buotis naujų narių įrašyme p. 
Frank Bulaw, “Naujienų” re
porteris. Ypač sėkmingai savo 
konkurso darbų jis išvystė 
Ciceroje. Cicero lietuvių ko? 
Jonija aktyvi, čia daug gerų 
lietuvių tinkamų į Draugijos 
narius. Musų darbščiam kon
kursantui p. Bulaw dirva, pla-

Peter Kaune tis
Čia kitas geras: Cicero pilie* 

tis, tai p, Peter Kaunęlis;: jį 
taipgi įrašė Clųcagos Lietuvių 
Draugijon musų geras, kon- 
kursanlas Frank Bulavv. 

• r • a • • • *„• 1 ■

Vincentas Zigmon- 
tas.

Cięęro. yra viena judriausių 
^kolonijų,. tai. gyvojp Chicagos 
priemiesčių dalis, Cicero ir 
Chįcago suijąrų bendrą, mųsų 
kultųripį jungtį, Nors Cicero 
miesteli? gyvena ąutoųomįšku 
gyyeniiųu,v bet jis stovi, arčiau 
Chicagos širdies, negu. kai. ku
rios kitus lietusiu, kolonijos.

Cliica'gpjg^į^nąs V j 
tas, naujas musų Dram

gijos narys, yra Cicero koloni
jos gyventojas. Jį. Draugijon 
įrašė kon. Frank Bulaw.

Josephine Krisčiu? 
nas.

ši sumani, darbšti moteris 
' tai psnia Josephine Krisčių- 
. nas, 4501 So. Ashland avė. Yra 
, townleikielė, tavernos biznio 
savininkė, šią jauną, p-nia įra
šė Chicagos Lietuvių Draugi
jon kon. Frank Bulaw.

Konkursanto Frank Bulaw 
pradžia darbo Ciccrojc tikrai 
sėkminga, čia jo įrašyti nauji 
nariai:

Antanas ir Valerija 
'falubai.

P-nai Zalubai, draugiški, 
malonaus budo žmonės, netik 
patys įsirašė Chicagos Lietu
vių raugijon, bet dar prigelr 
bėjo musų konkursantui F. 
Bu!aw keletu kitų įrašytu 
Neabejotina, kad pp. Zalubai 
ir toliau, esant* progai, prigel* 
bes musų konkursantui gauti 
naujų narių į Draugijų, 
sime dėkingi.

Kaltina Kubiliene.
čia vėl kita gera nauja

rė iš Cicero, tai priiia Katrina 
Kubilienė; jų taipgi įr^šė mtir 
sų konkursapląs F. Buląiy.

Barbora Budreuitienė.
Cicero* progresuoja. Kuo 

Buląw spėriau, darbųojąsi. 
tuo daųgiąų naujų, narių gapT 
na. P-ią Barborą Budrevičie-

Bu

na-

wwj

Konkursanto S e no 
Petro įrašyti nauji 

nariai
Stanislouas ir Bropė Lukai
P-nai Lukai yra inteligentiš

ki žmones, per daugelį metų 
valgyklos bizniuję. Biznių vie
ta 1203 West 63rd: St. Jie čia 
gamina gardžius lietuviškus ir 
amerikoniškus valgius, Be val
gių dar čia galima gauti įsi
gerti gero alučio ir stipriai 
gaivinančios degtines, Senas 
Petras padaugina Chicagos 
Lietuvių Draugijų gerų narių 
skaičiumi, t

Juozas J atikas.
Senas Petras įrašė Draugi

jon Willow Springs pilietį, p. 
Juozų Jacikų, kurs užlaiko 
gražiai įrengtų, “roadhouse” 
senoj Dambrausko vįetoje. 
Vieta randasi prie Vinewood 
and Forest A.ve., 6 blokai nuo 
Kean avė. ir vienas blokas 
nuo Archer avė. čia galima

ir TfiVAS

Lengvais HmokljimaU

REPublic 83ffl 
5340 So. Kedrie Avenue

NAUJIENOS,, Cbfcagp,. UI.___________ __________
!l)0* dąįyyis# Ytyątf kįąk. sene- 
lliąp jįft čią, dąrbą^yosl; gana 
?dąug?( dabar* siįpųėliau 
>ima dalyvumą abelnamą vie
tos aktyviame gyvąųįmP* Hct 
įręikrm priminti^ kądj p. Pet
rauskas yra nuolatinis daly
vis Chicagos lietuvių svarbes
nių parengimų. Svarbesnis 
koks vhkaras^ bankietas, kuK 

‘turinė sueiga*, visur mes susi
tinkam musų gerą bendradar
bį, Stasį Ptatrauską iš Rock- 
l’ųrd,
į D,ub^r p. S. J. Petrauskas 
jįstpj'p, Cbięągos Lietuvių Dr- 
■jpii;, jis mąto, ka,d Si organi
zacija yra auganti, spėka, rcn- 
įgiąsl užimti plataus kulturi- 
ųio, darbo, ribas lietuvių gyve- 
himo.

ti n,e tik Sprų g<b’iiųųFk bet 
i;ą vigbi draugiškieiųa su- 
v.ųųąms^ ^ki|įkW»Ph

Jvhib Gharnes-Cernauskas.
P-nai, ęių$n$s,, įaupi ž(Uip- 

nės, įsteigė naujai tavernos 
bį?nį 1O758‘ So, Ędbl’opkO avė. 
Tiesa, Šį biznį pp. Charnes iš
pirko nuo p. j?ronskaus, bet 
jie jį. aksifligę kaip, ir naują* 
Gorimai, užkandžiai ir patar- 
nąvinift^ pii;mpą, rųšies, P«-ną. 
Charnes įrašė Chicagos Lietu
vių Draugijon Senas Petrą#,

Joseplb Smilge tnch.
čia, tąipgi* Seno Petro darbo* 

liroduktas, l?-nąs Ji Sjąiilger 
vich uŽIąikų* geros rūšies tą*- 
verną 4459* Sp. lĮalsted sty Patą, 
tyra lųfęlIgpnŲškas /žmogų#, 
sayo, bizniuje užlaiko įvairios, 
rųšies gėrimo, prekių,

Valerija. Kanapeckae»
P-nai Kanapeckai, turi gpar 

žiąi įrengtą, tąybrųos blwį 
1535 W. 63rd, šh Spnp. l?ętgo, 
pąsidąrbaviniu lįriiįa Kangr 
ppekas. buvo. įrašytą Chįpagps. 
Liptųyių Draugijpn.

Frank ir Izabella Kleipab
Tai Sp,, Chieagps. kolonijos, 

gyventojai. l?-nąį Kleivai, už” 
laiko get’nį b’OUgląj groąeąnčs 
ir- buČeniSs hiJ5nį> Mandagus 
žmoųūs, patarnaviina# dratir 
giškąs,t mąistp prekes, pirmos 
rųšips, Sena#, Vėtras, juos įra
šė Chicagos. Lietuvių* Draugiu 
jom
Monika ir, Aniia BetrauMifi^

Tai, motmą, ir dykt& —Ikmą, 
Petrauskiene ir p-le Petrąu#- 
kąit’č, 4^1} E. 4^Ui $L P-lė: Aąir 
ną, l?ętraų#k.aįt^, čia gį|Ri|#i5 ii: 
augusi, mergaite,, turk gerą, 
dąi;bą, MptrpRplitąį) Insuriąpęe. 
Cm,, dįrba* kąięftehografįa,, Ja^ 
abi. įrašė* Chioągps Ęigtuyijį 
Dra.ųgįjpil. Seaas, ĘęUia#.,

Petrai
5 Taiį lobios ą^alinkės gyven
toja#,, (|rąųgišk<3l''budQ; žliibgUŠ. 
Jį įrašė Chicagp# Lmtuyių} 
Draugijon Senas Pctra#v

Stasys <||etrausr' 
ta. B Rockfafd, 01.

♦ V. ’ ’

h Gal 
I skio įrašyti nauji 

nariai
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"" “'“kX!w”;X |A>-.Davi<l»nis. M ®- 
“““ l! 4910 s. Michigan Avė.

niuje, apie metąi, Įniko kaip I vakakdoS:
atsidarė tavernp biznį, Cbica-I nuo, 9, iki 11» valandai ryte, 
gos Lietuvių Draugijon juos I Apart ^ntadienlo ”krtvw2dieS 
įrašą hpn., P. Gaįskfck---------------------------------------

rių. P-nai Bučinskai seniau | 
buvo grosernes-bučernes, biz- ’ r_ . 
niujįc, apie metąif laiko kaip VALANDOS: 
atsidarė tavernų biznį, Cbica-|

Petras Ptauska
Geri, protingi žmones, 

rie supranta, svarbą būtį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 ikį 4 ir nuo 7/ iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10. iki 12 
8848 South Halsted St, 

TaL Boulevard 1401
........... "■,l .............. I.""1'!" i W. —

Tel. Oflce Wentworth 638Q 
Rez. Hyde Park 8896.

ku- 
I ri.u. geros organizacijos, orga- 

nįzaąiją pątysį sųpiflanda, lie- L ________
kn nariais. P-nas Plauska, gy- J)r> SllRanUfl SlaklS 
vendamas nuošaliau miesto Mouni Ir. valku Uitu (tydvtoj. 
centro, pats pasirūpino atvyk- 6900* So. Halsted St.
Ii ofisan ir įsirašyti Draugir I Valandos. 1--4po,pietų, 7—8 vaL va) 
jon< išskyrus samdomis ir subatomls

Be Iras, Bars kis.
' Musų, Draugijos, naujps 
rys. p, Petrąš/ Bąrskis, 1748 
'Wesi 47th‘ «U, užląiko gerą 
irąkandų, krautuvę. Y.r,av senaš 
įtowjileikiQi gyventojas, rimtus 
■žmogus*, pasiturįs biznierius. 
■Ger,aį» kad; musų, konkursai): 
ta^ P. Gals'kis. jįi įpše Chica- 
igos Lietuvių. Draugijom

Charles Chasas^
I Kitą: gCr(ą narį; įi^išė Chicą- 
jgos, Liptųyių. Drąųgįjųn koų- 
,Kursantas- R: Galskis, tai Ch> 
jGhasą, 2QB7 W. Germąk Rd> 
!Jis čia, turi; nuosavą garažą, 
reikale teikia, patarnavimą, 
■sergnntięms. autpinpbiliąms. 
į

Sąlorniijg, Butinskitiie
' Ę-n.«i} Bučiųskuih ‘ 14^53 Sp. 
iMichigaų, ąve., u^lRikpt gerai 
fcengtą; tayerną. čia, pažymėtų 
iadręsų,. P-ia, S., Ęučinpkicnėj 
jsųipapiį darbšti* mp teeis biz- 
Iniuje. Jos mandagus patarna- 
jViipąs* tąvprno, baliuje tenki- • t '4 ‘ • J' bl.il < !/< •*• *......... ;

AKUŠERES’

ną*

Jonas. Sinkus.

Phone Bou|eyard' 7042
Dr. C. Z. VezeFis

Dentiatas
4645 So. Ashland Ava

arti. 47th Street
Valandos nuo 9 ilęi 8, vakaru.

Serpdoj Dalai sutarti.

Dr., StrikoFis
■ Susipažinkite su musų Gydytoją8, fr Chirurgas 
darbščiu nariu, drg. J. Sin- 4645 ASHLAND AVĖ. 
kurni. Jis tik ką pradėjo dar- | ofiS0, val,;Nuo.2 iki 4 ir nuo.6 iki 8 
bųotis Chicagos Lietuvių Dr-| 
gijos konkurse įrašydamas 
vieną naują narį, būtent p-nią 
Magdaleną Sterlingienę, 3407 
So. Wallace st. Tai tik prad
žia, vėliau bus geras pluoštas 
naujų narių. Lauksime,

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

AOVMAt

,1

Nam* TeL Prosnect MMBth
■ . ......-  ——■■■

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĘNUE 
Telefonas Virginia0086<

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
tt"8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

■y r* ......... ....... '! .i-"1;—.................. ......

DR. J, E. SIEDLINSKJS

,GAS DENTJSTAS x-ray 
414JĮ. ARCHER AVM Cor, Francisco 
Tel. Office Laf. 8660; res. Virg. 0669

71 * r'J'H'T

Dantistas

“KP GUGIS Į 2420 WestaiSlarquette Road 
' * arti Western Avė. Hemlock 7828

ADVOKATAI
Miesto ofisas—127. N, Dearborp. St. I • M -g •>
K am b. 1431-1434—tel; Central 4411-2 L A J jVlSįlllkdS 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St,
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Boulevard 1310 ' Ofisą* ir Rezidencija:* ,
Kotįrtadienlaia Jr. Sekmatfieniąis^ 2519 West 43td St 

pagal sutarties. * VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo
I lki 8 jįo Wt. nuo 6 iki 8:M vak.

« op’

TTT

■ -:r ...... Į- • • t \ ''iųi • ■ - -

Mrs, Anelia K. Jarusz
L Physical Therapy

and Midwife, 
; : 6630 S. Western

■ Aye., 2nd floor 
Hen)lock 9252

Patarnauju, prjla
' gimdymo namuo 
’ se ar ligoninis#, 
į duocįų massage 
5 electnc- treat: 

ment ir magne- 
tie blapjcet# ir tt 
Moterims ir mer- 

ginoj™ Patari
mai dovanai,

‘JI HVJl'J'.t.'J' H ........n—įy ■■ė.y............  -"M,

Laidotuvių Direktoriai

Kiekvienas lietuvis plačiau 
apsipažinęs su- Roękfordo lię* 
tuvių istorija yra girdėjęs 
vardą, Stasio J. Petrausko. Jis 
čia. yra. žymus kultūrinio* dar-

.... .... .

airiai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

j PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Ji MULEVIČIUS
4092 Archer. Avenue Phone- Lafayette* 8572

T I.- >■!' t*! ............... Į'.'hJ.'J* .! **■ l 'iHf'l-r ■ '*. 1 ......... ■ H'1.1 Į

S.. R JOŽBKĄi
8319 Lituanica Avenuę, Phpne Yards 1138-

A., 1VIASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

11 ...... .. ................... . .......... t. . H'l' 'J I .... "..... . ............ ............ .

A. PETKUS:
1410. South 49th Gųųrt Cicero, Phone Cicero. 2109

Ji F. RADŽIUS
668 W.ąst L8th Street Phone Canal 6174

& M., SKUDAS
718. West 18th. Streėt______________ Phone Monroe. 8877;

k J., ZOLP’
1646 West 46th Street Phones Boulevard- 5208-8418 .....  ■» ....................... .... ——■■■i., .iiiii ii i.  ,.ii.      i.      

46054)7 g. Hgnnitoge Avenue Ęhonea Varde 1741-1748

LĄCHAWICZ ir SŪNUS,
2814 West 23rd Pli^e Phones Cąna] 2515—Cicero 5927

, *j L14r*r* "A1111111 "■* t"1" 1 ■ >*1'"i; ■'v'
Tdephone; Roulevard 2800

JOSEPH J. GRISK ,___T___ ___ ______
ir . _ Kdtij Lietuviįt Daktarai.

Norbert Tumavick Dr. Margeris
Lietuviai Advokatai 3335 So. Halsted St.

■4681 South Ashland Avenue, Valandos: nuo 10* r. iki 2 po pietai
Res. 6515 S. Rock^IL St. įr nu0 iRį 8 vakarą.
Tėjephoąe: Republic 9723. tventadiepiais nuo 10 iki U

Res. 1227 S. 50. Ava, Cicero. r Phnne Rnūlevani 8488 
Tele,phone: Cięero.5395. Į , ... , - ................... —

»■».,.’» I -TT . ' ■' j  - r r j r" j' T ' t : * i ■ ’ ' '

Boulęvftrd 5914v Dieną ir, Nąkfi
JOHN B. BORDEN

LIETUVIS ADVOKATAS;
2201 W. Cerjnak Roąd (W. 22 SL)
Ofiso. valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais; Panęd^lio, Seredoą ir, 
1 ’ PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai:. 6459. S. Rorinrellj Šerpėj 

Telefonas Republic 9600

akiu sumuštai

Dr. S; Saikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3385 So. Halsted' St 

CfllCAGOi ILL.

KlfATAtieiAI
DR. G. SERNER 

UBTUVI8 
TąJL Tardą. 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis. 

__  Htaiso. 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St, 
Valandos uq41Q—4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 1# vai. diena-

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

GeraV lietuviams tipomu per, » 
metus kaipo patyrė* ąydytpjM chi
rurgas ir akušeris.

(įrd, ataitfN, i*- ętaonlikAA Uk*a

1034 W. 18tb SL, netoli Morgan 84 

nuo 6 ikį 7:80 vai vnkąra,

ULTl’VIAl
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Dr, Charles. Sega!

A. Montvid, Mi> D.,
West Town State Bank Bldg.

2400 West Madiaan fRreot.
1 8

Ofise TeL Boulevard 5018 
Rez. TeL Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th andbBukted SU.
Ofiią

—...y... .... ........r1. ..... ................. .... .... ■

ODENĄ nt NAKTĮ Dr, S.. Brazis
GYDYTOJAS 1
2201 Wert
Valandoa: >

Street

2 lubos 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS:

vakaro. Nedlitomi*. nuo 10 
valandai diena.

PhonOnp^AY 2880

Telefonas Yarda, 0994

Dr. Maunce Kanu
Ofiso valando*.

Nuo 10 Iki 12 dkmo. 2 iki 8 po plotai 
7 Ud 8 m Neda, nuo 10 Iki 12
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ANGLIJOS KARO GALVA

nariai

Mike Petruševičius

yra

PARDAVIMUI!Martha Katelo

ŽUVO LĖKTUVO AVARIJOJE

Kazys Steponavičius

CROWN Buffet Gasiniai Pečiai

gauti

PETER’PEN

1&-P/

Pienocentras statys 
centralinę pieninę

Pavyzdingas degtu
kų fabrikas Kaune

nudriko radio programai: 
WAAF, 920 k. Nedaliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų. Do Vou

Nacionaliai Žinomi

į majorus, o Pi

Nauja gatvė ir ama 
tų mokykla 
Ukmergėje

Pielyčių fabrikas 
Šiauliuose

ANOTMEfi 
BNHMY?

Padengimui palūkanų ir kitų išlaidų, biskj didesne kaina 
rokuojama perkantiems lengvais išmokėjimais.

Gan. Sir A4Montgom«ry 
Masdngbird

Pamatykite pas Budriką ša 
le prie šalies 

PHILCO, ZENITE, 
GEN. ELECTRIC 

ir kitokius.

Chi 
kon 
Am 
skai

P-nas V. Račkauskas yra se
nas Amerikos gyventojas, dir
ba Tunnel Co. už bosą. Rim
tas, nuoširdus pasikalbėjime, 
remia visus lietuvių svarbes
nius kulturinius darbus. Gerai, 
kad kon. V. B. Ambrose įrašė 
jį Chicagos Lietuvių Draugi
jom Gyvena Marųuette Park 
apielinkėje.

Šiuo fabriko pavyzdžiu tu
rėtų pasekti “Inkaras” ir kiti 
fabrikai. (D. A. B.)

KAUNAS__Kaune, kur bus
sukoncentruotas visas iš Pieno
centro rūsio pieno perdirbimo 
mašinos, čia gaminsią. įvairius 
pieno produktus. Prie tų dar
bų gaus darbo keliosdešimt 
darbininkų. [DAB]

Chicagos Lietuvių 
Draugija

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

Ukmergėje pro autobusų sto
tį ir rinką bus pravesta nauja 
gatvė. Jos pravedimas suteiks 
vietos darbininkams darbo.

Ukmergėje esanti amatų mo
kyklai ir neturint tinkamų jai 
patalpų, manoma statyti naują 
namą, kuris bus pritaikytas 
amatų mokyklai. [DAB]

Bene viena pa- 
įmonių Kaune 
degtukų fabri- 

darbininkai tu- 
darbo sąlygas, 
specialiai fabri- 
įrengė pirtį su

• Už šią nepaprastai pigią kainą jus galite modernizuoti 
savo virtuvę su vienu vėliausio modelio gasiniu pečiumi. 
Padarytas ir garantuotas žinomų išdirbysčių. Jis yra por- 
celinio užbaigimo (apart burner’ių), jį lengva užlaikyti 
švariu. Pečiaus karščio reguliatorius, automatiškas burner 
uždegtuvas, ištraukiamas broiler’is ir saugiai uždaromos 
durys yra pagerinimai. Pilnai pridengtas pečius neleidžia 
šilimos į virtuvę... Užbaigimas šlapio kaulo (ivory) su 
buff trimui Pamatykit šias dideles vertybes šiandie Public 
Service Krautuvėj. Pasinaudokite proga musų lengvų iš
mokėjimų planu.

Konkursanto B. Vai
tekūno įrašyti nauji

Public Service CompanY 
OF NORTHERN ILLINOIS

tymą, ir 
suduotas 
Dreifuso 
parodyti 
priešvalstybinę politiką.

žoresas ir kiti “Dreifusa- 
rai” nenuilstamai < reikalavo 
Dreifuso reabilitacijos.

Ir pagaliau vėl buvo paskir
tas Dreifuso bylos persvarsty
mas.

1906 m. liepos 4 d. vyriau
sias kasacinis teismas, remda
masis dokumentais galutinai 
nustatė, kad visi Dreifuso kai-

atvežtas ir Matytas
Paprasta kaina yra $59.50 
įmokėti reikia tik $4—ir 
18 mėnesių išmokėjimais

Anglija ketina neleisti Mus- 
soliniui užpulti Ethiopiją. Jei
gu Anglija tą grąsinimą pildys, 
tai karą vesti teks generolui ir 
lordui Archibaldui Montgome- 
ry-Missingbird’ui, kurio 
Veikslą čia paduodame. Jis 
Anglijos generalio štabo 
riausias vedėjas.

Šiauliuose žinomas prekybi
ninkas p. F. Dargužas šiomis 
dienomis atidarė pielyčių fab
riką. Toks fabrikas Lietuvoje 
yra pirmas. Naujajam fabrike 
bus gaminamos įvairių rųšių 
pielyčios. Pats fabrikas {reng
tas moderniškai. Darbininkais 
priimti vietos gyventojai.

[DAB]

1936 RADIO 
PARODA

Jos. F. B u dri k, ■«.
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705
a CHICAGO, ILL.

Šią ponią, Marthą Katelą, 
įrašė Chicagos Lietuvių Drau- 
gijon musų gera konkursantė 
p-ia M. Ratkevičienė. P-nia 
Katelo turi gražiai įrengtą ta
verną 4200 So. Campbell avė. 
Ji yra darbšti, nuoširdi mote
ris. Musų konkursantei duotą 
garbės žodį, kad rašysis Drau
gijom ištesėjo—Draugijon įsi
rašė. •

Garsioji Dreifuso byl 
demokratijos kova s 

reakcija

šiuos inteligentiškus žmo
nes, Chicago Lawn gyvento
jus, pp. Zupkus įrašė konkurs. 
B. Vaitekūnas. P-nai Zupkai 
šioje apielinkėje gyvena aris
tokratiškai, jų bungalow tik
rai poniškas. Konkursantas p. 
Vaitekūnas atliko gerą darbą 
įįraŠJjydamas DraugĮijon pp. 
Zupkus. Daugiau tokių narių 
musų Draugijon, p. Vaiteku-

Dr ei f ūsas išteisintas,
Valdeko-Russo , vyriausybė 

užleido savo vietą Kombo ka
binetui, kuris toliau tęsė jos 
darbą; kovą su klerikalizmu 
ir respublikos stiprinimu.

Pagaliau 1905 metais Ruvje 
vyriausybė pravedė bažnyčios 
nuo valstybės atskyrimo įsta- 

klerikalizmui buvo 
mirtinas smūgis, 

byla daug padėjo 
kraštui klerikalų

KAUNAS. - 
vyzdingiausių 
yra Lietuvos 
kas, kuriame 
ri geriausias 
Darbininkams 
ko direkcija 
šiltais ir šaltais dušais. Ambo- 
latorijai yra taip pat įrengtas 
pavyzdingas kambarys, kur 
sužeistiems darbininkams tei
kiama pirmoji medicinos pa
galba. Darbininkų dviračiams 
laikyti fabrikas kieme yra 
įrengęs tam tikrą pastogę. 
Kaip žinoma, fabrike dirba 78 
darbininkai. Dėl remontų dar
bų, atleidus darbininkus vie
ną mėnesį atostogų, jiems bu
vo apmokėtas priešpaskutinio 
mėnesio uždarbis. Po atosto
gų įmonė dėl remonto užtęsi
mo neveikė dar pusė mėne
sio. Už tą laiką direkcija dar
bininkams išmokėjo algą. Dar
bininkams atlyginimas moka
mas normaliai. Fabriko tvar
ka labai patenkinti darbinin-

OLD 
KINO 
ęhlARUC 
PILOTAIS 
TOPCrun- 

IHG

(Pabaiga) 
Karo ministeris Andre ir ka

riuomenes valymas.
Pabaigęs Dreifuso bylą, Val- 

deko Russo kabinetas tuojau 
atsikratė generolu Galifė.

Galifė vietą 1900 metais už
ėmė energingas generolas An
dre, respublikonas ir radika
las. Andre geležine ranka 
ėmė valyti kariuomenę nuo 
monarchistų ir klerikalų. Iš 
generalinio štabo ir iš kariuo
menės viršūnių buvo išmesti 
visi reakcionieriai ir politikie
riai generolai. Kariuomenės 
priešaky buvo pastatyti gabus 
jauni karininkai, ištikimi res
publikai. Generolas Andre re
organizavo garsią karininkų 
Sen-Siro mokyklą, sudemo- 
kratino ją ir atidarė jos duris 
respublikonų jaunimui.
' Generolo Andre pastango
mis Prancūzija gavo tikrai 
respublikonišką demokratišką 
armiją, su geležine drausme* 
paruošta savo pareigoms tė
vynę ginti. Andre uždraudė 
kariškiams reikšti simpatijos 
bet kokiai visuomenės grupei 
ar partijai ir įsakė vengti su
sidūrimo su politika. Karinin
kams buvo leista rašyti tik 
kariškoje spaudoje ir tik spe
cialiais kariškais klausimais.

Andre reorganizuota kariuo
menė 1914—1918 metais su
laikė vokiečių antplūdį ir iš
gelbėjo Prancūziją.

Dreifuso byloje paaiškėjo 
faktai daug padėjo padaryti 
prancūzų kariuomenės sana
ciją, kuri davė tokius gerus 
rezultatus.

Praeito antradienio “Nau
jienų” laidoje, Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyriuje įsi- 
briovė sekama klaida: turėjo 
būt Chicagos Lietuvių Draugi
jos naujos narės, p-ios Julės 
Balsienės, tavernos adresas— 
7401 South Chicago Avė., bet 
per klaidą buvo įtalpintas ad-f 
resas 7301 South Chicago Av. sidaužė ir sudegė

Jei mainysit, gausite $5 
už senų pečių, šis jums 

kainuos tik 

$54.50

YOjO.

Vienas žymiausių musų 
konkursantų, Kazys Stepona
vičius, gryžo iš atostogų, pa
sisvečiavęs Naujoje Anglijoje 
pas savo senus tėvus, gimines 
ir draugus. Atostogų buvo iš
vykusi visa pp. Steponavičių 
šeimyna—Kazys su žmona ir 
brolis Jurgis. Gryžę, visi jau
čiasi geroj nuotaikoj, turėję 
gerus laikus.

P-nas Kazys Steponavičius 
gryžęs tuoj pradėjo rūpintis 
“Pirmyn” choro rudens sezo
no darbuote, o Jurgis Stepo
navičius “Naujos Gadynės” 
choro darbuote. P-nia .Stepo
navičienė taipgi prie ko nors 
rengiasi, kad atėjus rudens ir 
žiemos sezonui mumis galėtų 
nustebinti.

Svarbiausia, p. Steponavi
čius gryžęs iš atostogų, prade-, 
jo vėl rimtai darbuotis Chica
gos Lietuvių Draugijoje naujų 
narių įrašyme. Jo kvota iki 
pabaigos konkurso 
šimtą naujų narių. Gero pasi 
sekimo.

Lakūnas Arnett, 28 m., jo 
žmona Eleanor, 23 m., kurią 
jis vedė tik trys savaitės atgal 
ir Burnside Smith, 47 m., visi 
iš Indianapolis, Ind., žuvo lėk
tuvo avarijoje Wyoming kal
nuose, kai jo valdomas lėktų* 
vas atsimušė į kalno šoną, su-

Vincent B. Ambrose
Vienas iš aktyviausių 

cagos Lietuvių Draugijos 
kursantų yra Vincent B. 
brose. Jis įrašytų narių 
čiunii stovi greta Seno Petro, 
o prospektų turi kelioliką tu 
zinų. Iki konkurso užbaigos 
tikimės susilaukti dar gero 
pluošto naujų narių jo pas
tangomis.

p. Miką Petruševičių Chica
gos Lietuvių Draugijon įrašė 
musų darbštus konkursantas 
V. B. Ambrose. P-nas Petruše
vičius daug metų yra tavcrno 
biznyje. Pažangus žmogus, 
skaito laikraščius, seka musų 
lietuvių visą kultūrinį gyveni
mą. Jo biznio vieta randasi 
6914 So. Western avė. Gerai, 
kad p. Ambrose įrašė jį Chi
cagos Lietuvių Draugijon.

Vincentas Račkauskas,

B. Vaitekūnas.
P-nas Vaitekūnas pradėjo 

darbuotis visai rimtai įrašyme 
naujų narių Chicagos Lietu
vių Draugijon. Jis nusistatęs 
iki konkurso užbaigos dar 
gauti 50 naujų narių. Puiku! 
Lauksime, kad p. Vaitekūno 
rimti žodžiai “stotųsi kunu ir 
gyventų tarpe musų.”

Mikas ir Ona Župkai

Rakandų krautuvės, 
departam e n t i n S s 
krautuves, hardware 
krautuves ir kiti 
pardavinėtojai siūlo 
fcei^s vertybes mo
derniškų Rasinių pe

čių ši mėnesi.

tinimai buvo pagrįsti padirb
tais dokumentais., Renrio karo 
teismo sprendimas' buvo at
mainytas ir Dreifusas pripa
žintas nekaltu.

Karo ministeris Berto pasiū
lė parlamentui nutarti, kad 
Dreifusas ir Pikaras grąžina
mi į kariuomenę: Dreifusas 
pakeliamas 
karas į generolus ir abu jie 
įtraukiami į kandidatus gauti 
Garbės Legiono ordeną. Lie
pos 11 d. parlamentas karo 
ministerio pasiūlymą priėmė.

Tų pačių metų rudenį Kle
menso sudarė vyriausybę ir 
karo ministerio portfelį įteikė 
generolui Pi'karui.

Taip geriausių Pransuzijoš 
sūnų pastangomis Dreifuso 
byloje buvo atstatytas teisin
gumas.

Bet reaksininkai neišsižadė
jo keršto. 1908 metais Zola pa

peikus-pergabenant į Panteo
ną, klerikalų žurnalistas Gre- 
gori šovė į Dreifusą ir sužei- 
.4? jį.

■ Europos karui kilus, jau iš- 
ėjęs į atsargą majoras Drei
fusas vėl stojo į veikiančią 
kariuomenę, buvo pakeltas į 
pulkininkus ir dalyvavo kare 
iki pat galo. Po karo Dreifu
sas ramiai gyveno Paryžiuje 
ir apie jį mažai buvo girdėti.

Tik kada Amerikoje buvo 
svarstoma anarhistų Šacco ir 
Vanzetti byla,, Dreifusas pakė
lė savo balsą^ gindamas ne
kaltai nuteistus.

Dreifusas parašė atsimini
mų knygą: “Mano gyvenimo 
penkeri mėtai” (1894—1899).

Tai yra prancūzų reakcijos 
kankinio .užrašai.

Millie Checkis
Tai Cicero jaunuolė, tik 19 

metų amžiaus, bet mielai įsi
rašė Chicagos Lietuvių Drau
gijon. ši jauna p-lė supranta, 
kad Chicagos Lietuvių Drau
gija yra viena didžiausių ir 
geriausių organizacijų Chica- 
goje.
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NAUJIENOS, 0KW, m ......
kūmo apie organizacijos rėika- 
lus, juo bus goriau. 1

Bet šis Bukšnaičio reikala
vimas ar neparodo dar kartą, 
kad “Vienybė” kaltino, neturė
dama faktų, t. y. kad ji šmei- 

Įžč? '

Antradienis, rugp. 27, 1935

SubacrlpUon RaUai 
•8.00 per year In Canada 
07.00 per year outaide of Chlcago 
<8.00 per year in Chlcago 
eo per eopy.

Entered «a Second data Mnttai 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chlcago, UI. undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienoa eina kaadlen, ilskiriant 
aekmadlenins. Leldlia Naujieną Ben
drove, 1719 S. Halated SU Chlcago, 
ML Telefonai Canal 8500.

Ulaakymo kalnai
Chlcagojo —. paltui

Metama —---------------------
Pusei motą
Trinia mėnoaiama 
Dviem minėdama 
Vienam mėnoaiui

Chicagoį per ilnellotoįuat
Viena kopija  .................  8o
Savaitei   ............... ................18c
Mėnesiui ~~ ~ 76c

Snvienytoae Valatilostg M Chlcago), 
paltui

Metama ................................ 97.00
Puaoi metų 8.50
Trims mėnesiams ...... ............  1.75
Dviem mėnesiams . 1.25 
Vienam mėnesiui ....... .....  75c

Lietuvon Ir kitur nlalonluose 
(Atpiginta).

Metama u.,....*...—«.........  98.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 9.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymą

riai svetimose šalyse negalės kooperuoti su kitomis 
ganizaci jomis. šnekos apie komunistų “bendrų frontų” 
su socialistais paliks tuščios,* kol komunistai garbins 
Maskvos despotizmų.

Taigi bus geriausia Maskvai palikti kominternų 
“Dievo valiai”. Kas jame yra sveiko, tas,susilies su ki-| 
tomis darbininkų organizacijomis; o avantiūristiški ir 
parazitiški elementai nueis pas fašistus, klerikalus ar
ba ten, kur jie ras naujų ^veikimo” dirvų.
..................................................................................................................-.................................. ■  ............................... -1 -i ■ - —

...................     i I

Apžvalga
NA, AR NE ŽIOPLIAI?

AMERIKOS {SPĖJIMAS MASKVAI

Jungtinių Valstijų vyriausybė per savo ambasado
rių Maskvpje padarė griežtų protestų sovietų valdžiai 
dėl jos kišimosi j vidujinius šio krašto reikalus. Amba
sadoriaus Bullit’o notoje nurodoma, kad sovietų valdžia 
laužo savo duotų prižadų neremti ir neužlaikyti savo 
teritorijoje tokių organizacijų, kurios kėsinasi jėga nu
versti esamų politinę ir socialinę Jungtinių Valstijų 
santvarkų.

šitų prižado laužymų Amerika {žiurėjo nutarimuo
se ir pareiškimuose komunistų internacionalo kongreso, 
kuris neseniai užbaigė savo posėdžius Maskvos Krem
liuje, prie užrakintų durų. Nors diplomatai ir laikraš
čių korespondentai nebuvo įleidžiami į kominterno kon
greso posėdžius, bet Jungtinių Valstijų ambasadorius 
skaitė oficialius pranešimus spaudoje apie kongreso

“Naujienose” neseniai buvo 
pranešta, kad už darbo paieš
kojimus dienraštis ims nuo 
bedarbių įtik po 15 centų. Bim- 
bininkų “Laisvė” sako, kad’ 
toks kainos papiginimas bedar
biams už apgarsinimus esąs — 
“raketas”.

Ji remiasi Chicagos komu
nistiškų humbugierių “argu
mentais”, kad, girdi, fabrikan
tai lietuviškų laikraščių 
skaito, todėl bedarbiai 
“Naujienas” negalj gauti 
bo. Bet juk “Naujienos”

ne- 
per 

dar- 
nio- 

kuomet ir nesakė, kad Fordas
arba plieno trusto bosai, arba 
kasyklų kompanijų superinten
dentai ieško darbininkų per 
“Naujienas”,

Yra betgi faktas, kad į 
“Naujienų” ofisą nuolatos ir’ 
nuolatos kreipiasi bedarbiai, 

-------- ------------r--------------- - -----w------------------------ klausinėdami, ar nesą kame 
darbus. Juose yra daug tuščių komunistų delegatų pa- nors kokio darbo — prie namų 
sigyrimų apie “augančią” komunistų partijos įtaką taisymo arba dekoravimo, 
Amerikos darbininkų masėse ir apie komunistų “pašau- krautuvėse, ofisuose, ant far- 
kimą” vadovauti “proletarinėje revoliucijoje”.--------------- nių ar kamo -,110!'8 kitur. įvai

rių darbų pasitaiko ir pas lie- 
Tie pasigyrimai neturi absoliučiai jokio pamato, tuvius. Yra tūkstančiai žmo

nes komunistų įtaka Amerikoje niekuomet nebuvo taip nių, kurie visai nesitiki gauti 
žema, kaip pastaruoju laiku. Komunistų dualinės unijos Ifabrike, o betgi jie nori 
visai susmuko ir pakriko. Rengdami didesnius mitingus S««r«sti bent kokj uždarbį, 
arba demonstracijas, komunistai dabar jau dedasi su i^nori StarSZ
prasčiausios rųšies religiniais sektantais, stengdamiesi talpindamos jų darbo paieško- 
pritraukti “mases”. Jie savo mitingus net atidaro su jjmU8 taip pigiai, kad ta mo- 
maldomis, kad, “mases,” Jų nesibaidytų. Ikestis tikrumoje nepadengia nė

iš- 
avi- 
be-

<Ioh ir •Usiririkimų laisvės ir 
net neduoda jiems slaptai bal
suoti renkant atstovus | sovie
tus, — tol demokratinio socia
lizmo šalininkai negali turėti 
su komunistais nieko bendro.

Labai griežtą pareiškimų pa- 
darė Did. Britanijos Darbo 
Partijos atstovas Giliies. Jisai; 
pasakė, kad Britanijos darbi
ninkai į jokias derybas su ko
munistais neis.

TAI KAM GI GR AB ALIO- 
JATftS?

pritraukti “mases", < 
maldomis, kad J*masa&” Jų nesibaidytų. , . ♦ * f * ;<

Tačiau iš visų komunistų blofų kominterno kongre-, laidų komiin(stiški 
se bjauriausias buvo vieno Amerikos delegato (Dardek, galviai plepa> kad t4i esąs 
ar Darcy) pasigyrimas, kad jie “vadovavo” San Fran- darbių “išnaudojimas”! 
cisco uosto darbininkams 1933 m. streike. Ne gana to, Tokių žioplių ir tokių 
kad tasai Darcy per akis melavo, girdamasis komunistų gidžių, kaip komunistai, var- 
“vadovybe” toje darbininkų kovoje, kur komunistai giai surasi kur kitur, 
tikrumoje nieko nereiškė; bet jisai pranašavo dar di- ---- .------ r-—-
dėsnį streiką, “po komunistų vadovybe”, šių metų rug- DARBININKŲ INTERNACIO- 
sėjo mėnesyje. NALAS ATMETĖ KOMUNIS-

Tai buvo biauri provokacija prieš uosto darbinin-| tų “BENDRĄ FRONTĄ” 
kus, nes jeigu jie dabar iš tiesų bandys eiti į streiką, 
tai laivų kompanijoms bus labai lengva jį diskredituoti, 
skelbiant, kad streikas esąs “suplanuotas Maskvoje”. 
Amęrikos valdžiai, žinoma, nėkiek nebaisu, kad komu
nistai šitokiais humbugais pasitarnauja darbdaviams. 
Ir visa, komunistų “proletarinė revoliucija” yra tik vie
ni juokai. Bet Washingtone daro spaudimą į vąldžią 
Amerikos Darbo Federacija, kuriai įsipyko komunįstų 
demagogija lokalėse darbininkų unijose. Tuo pačiu lai
ku kelia balsą ir tie elementai, kurie iš viso yra prie
šingi Jungtinių Valstijų santykiavimui su sovietų Ru-

Maskva bus priversta savo agentus Amerikoje pa- L 
žeboti arba jų visai atsižadėti. Jie, iš tiesų, jokios nau-Į 
dos Rusijai neatneša, o tik jų išnaudoja. Komunistų 
partija Amerikoje yra niekas kita, kaip Maskvos užlai
koma agentūra. Eiliniai komunistai, žinoma, negauna 
pinigų nuo Stalino; jie patys turį jam aukoti. Bet ko
munistų lyderiai tik Maskvos almužnomis tegyvena. La
bai dažnai jie sovietų sostinėje praleidžia ištisus mėne
sius, gaudami “pilna burdą” valdžios koteliuose.

O kų gero tie parazitai yra padarę, Rusijai? Nieko. 
Jie čia kelia bereikalingų triukšmų ir savo nerimtais 
išsišokimais daro priešus sovietų valdžiai, prieš kurių 
šiaip Amerikoje nebūtų perdaug pikto* sentimento. Nuo 
to laiko, fiai Vokietijoje įsigalėjo Hitleris, amerikiečiai 
yra net linkę žiūrėti į bolševikiškų Rusi jų, kaip į civi
lizuotų šalį. Jeigu Maskva norės išvengti piktumų su 
Jungtinėmis Valstijomis, tai ji turės savo agentūrų 
Amerikoje uždaryti.

Tiesų pasakius, sovietams butų sveikiausia, jeigu 
jie iškraustytų iš Maskvos ir visų kominternų, kuris 
jau seniai yra pasidaręs niekam nereikalingas daiktas. 
Per septynerius metus jisai negalėjo atlaikyti nė vieno 
kongreso, o kai dabar jisai susirinko, tai Stalinas turė
jo jį uždaryti Kremliuje, kad publika neišgirstų, kų ji
sai svarsto. Komintemas dabar atsižadėjo visų savo 
senųjų principų, — tai kokia dar prasmė jam toliaus 
gyvuoti? Kol jisai yra susirišęs su Rusijos diktatūra, 
kuri jokių teisių darbo žmonėms nepripažįsta, jo sky-

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo vykdomasis ko
mitetas Susirinko Briuselyje 
(Belgijoje) rugpiučio 16 d. Die
notvarkėje buvo keli klausimai, 
liečiu soęiąlistų partijas įvai
riose šąlysę ir jų santykius Su 
komunistais.

Amerikos sociąlištų partijos 
klausimas nebuvo svarstytas, | 
kadangi aštrus kivirčai, kurie I 
toje partijoje ėjo per ilgą lai
kų, tapo sustabdyti, atsteigus 
partijos viduje taiką.

Francuos socialistai pasiūlė 
apsvarstyti klausimą apie ry
šių užmezgimų su komintermh

nau, bet tai nesvarbu. Tu pats 
gali patirti, tai kam dar čia 
apsimeti durneliu?”

BUkšnaltiS, supykęs, sako 
Juozui: “Juk tai yra begėdiš
kos priekabės! Jeigu tu neži
nai net, kiek pavogė ir kas vo
gė, tai kaip tu gali man tų 
vagystę prikaišioti? Kodėl gi 
nepasakai vagies vardo, kurio 
nusikaltimu bandai mesti dė
mę ant mano reputacijos?” 
Tačiau Juozas, turėdamas drą
sias akis, jam vėl drožia: Ko 
tu čia dabar karščiojiesi? Juk 
aš nesakiau, kad tu pats vo
gei! Aš net nesakiau, kad va
gis yra tavo draugas. Jisai ta
ve ir tavo draugus laiko po 
savo čebttlu. Bot dauguma ta
vo draugų gyvena New Yorke 
ir tas vagis taip pat gyvena I 
Ncw Yorke •■H. tai argi neaiŠ-i 
ku, kad tu kaltas? Aš tikrai 
negaliu pasakyti, ar kas nors 
pinigus iš iždo vogė; bet tavo 
dalykas yra ištirti ir parodyti 
visuomenei, kad tu su vagim 
neturi reikalo...”

Ką p. Bukšnaitis tokiam 
šmeižikui pasakytų?

Ar jisai jam “užžiebtų žibu
rį”? Gal būt. O gal jisai tik 
pasakytų: “Su durnu du tur
gų!” — ir nusispiautų.

liudija bešališkas Pabaltijo 
tautų tyrinėtojas, nesenai mi
ręs suomių profesorius Aug. 
Niemi. Iš savo gilių moksli
nių tyrimų jis darė išvadų, 
kad suomiai, iki maždaug 6 
—7 šimtmečio po Kr. betar
piai kaimynavę jų teritorijos 
pietuose su lietuviais, pasisko
lino tuomet iš jų kai kurias 
dainas, išlikusias pas juos iki 
šiol, pasisavino audimo ir py
nimo raštų, žemės ūkio ir na
mų apyvokos daiktų — ir tų 
[ryškiai liudija išlikę suomių 
kalboje skolinliniui lietuviš
kieji žodžiai, reiškiu pasisko
lintus daiktus.

Lietuvių tauta visų laikų ro
dė nepaprastų atsparumų sve
timųjų pastangoms nudylinti 
jos skirtingas savybes. Savo 
individybę instinktyviai gin
dami lietuviai nesigailėjo ir 
gyvybės. Tai rodo jų atkak
lios kovos su žiauriais prie
šais, ryžusiais primesti musų 
protėviams svetimų tikybų, 
kalbų, papročius, visuomeninę 
santvarkų. Ilgų amžių eigoje, 
istorinių audrų verpetuose lie
tuviai išsaugojo ir atsinešė į 
šiuos laikus savo nuostabių 
kalbų, kuriųju susidomėjo 
mokslo pasaulis. Ar daug ra- 

Isijnc kalbų, kurios nesukelda
mas svetimšaliuose materiali
nių interesų, verstų tuos sve- 

Įtimfidlius studijuoti jas įvairių 
žemės paviršiaus kraštų uni
versitetuose? — Musų kalba 

H ir be tokių materialinių sume
timų plačiai pasauly studijuo
jama aukštose mokyklose.

Bet lietuvių tauta kartu su 
tuo nėra užsispyrėlė, sustin- 

žmonių, iš visos žino-Į goti savo pirtnykščioje kultū
roje, kaip kad ir dabar atsi
tinka su primityvėniis tauto
mis. Priešingai, ji mokėjo tai
kytis kintamoms gyvenimo sų- 
lygoms, arba, teisingiau, suly
gęs panaudoti savo tikslams. 
Pav., ji prieš penktus su pu

lse šimtus metų priėmė krikš
čionių tikybų, tačiau daug kų 
savaip joje reiškė ir tuos pa
pročius*.atsinešė net dabartim 

I Realiam gyvenime lietuviai 
mokėjo panaudoti ir pasisa
vinti visokius išradimus, sa
vaip juos taikydami savo rei
kalams.

Musų politinė istorija mo
ko, kad lietuvių tauta gražiai 

I mokėjo panaudoti susidaran
čias apystovas ne tik sau ap
ginti, bet ir galingai, gražiai 
surėdyti, aniems laikams vi
sai moderniškai valstybei su
kurti. Vėliau, nepriklausomy
bę praradusi ir sunkiausiems 
laikams užėjus, tauta ir su
pančių jų šėlstančių svetimų 
gaivalų juroje išsaugojo savo 
individybę. Bet ir tokiose tra
giškose apystovose ji nesiten
kino pasyviu saugojimu. Isto
rinių įvykių pritrenkta ir iš
tisus amžius nežmoniškai sle
giama, lietuvių tauta vis dėl
to ėmė atsigauti. Praėjusio 
šimtmečio antroje pusėje ji 
ėmė gaivališkai reikšti savo 
gyvybę. Ji iš šiaudinių pasto-

i I gių išugdė savų inteligentijų, 
nebodama siautusios politines 
ir dvasinės reakcijos, kai ru
sų valdžia trukdė sodiečiams 
eiti mokslus, o musų nutau
tusi bajorija ir dvasiški ja šnai
ravo į “chamus“, drįsusius mo
kytis, jei tik jie nebuvo išank- 
sto patekę jų globon ir, reiš
kia, svetimon tautinėn įtakon, 
čia lietuvių tauta, tikusi vien 
tik liaudimi, parodė savo ga
jumų ir susipratimų tokiam 
laipsny, kaip gal ne viena ki
ta tauta pasauly. Jos sunkiai 

.pagimdytoji šviesuomenė ėmė 
energingai reikšti taiitos va
lių ir ginti jos teises.

(Bus daugiau)

Apie “žiburį”
P-s Bukšnaitis tokių papras

tų dalykų, matyt, nesupranta, 
taigi mos paaiškinsimi? jam sa
vo mint( štai kokiu hypotetiš- 
ku ^pavyzdžiu, Sakysime, koks 
nors Juozas paskelbia spaudo
je, kad vienas Bukšnaičio drau
gas pavogė iš organizacijos iž
do $100 ir kad Bukšnaitis, ži
nodamas apie tų vagystę, tei
sina plktadarj ir jo nusidėjimų 
slėpta. i

Bukšnaitis, pasipiktinęs to
kiu priekaištu, atsako Juozui: 
“Ką. tu čia prasimanai? Aš 
apie jokias savo draugų vagys
tes nesu girdėjęs. Pasakyk 
man to 'vagies vardų ir nuro
dyk, kada ir kokiu budu jisai 
tą šimtinę pavogė I” O Juozas 
jam atkerta: "Na, kam tu čia 
dabar užsigini? Juk tu pats 
numanai, kas vogė. Ar ten bu
vo pavogta Šimtas dolerių, ar 
penkiasdešimt, ar gal tik dvi- 
dešimt-penki aš tikrai neži

P. Bukšnaitis sako “Vieny
bėje”: “Nešigrabaliokitnė pa- 
tamsėmis”. Geras patarimas, 
bet kam jisai kandžioja socia
listus, kurie prieš tokius “gnv* 
baliojimus” kaip lik ir protos-1 
tavo?

“Ar vėl apie tuos ‘morgi- 
čius’ (paskolas) Chicagoje”, 
— rašo p, Bukšnaitis 
“Naujienos draskosi (1 

R®d.)» kad Vienybė rar.
šan ii neteisybę, kad Tyslia- 
va nekultūringas ir kt. Bet 
kaip ten esama iš tikrųjų, 
tai nepasako, Rėkauja (I), 
spardosi (I), graboliojasi pa- 
tamsėmis (!), o žiburio ne
užžiebia. O tuo tarpu Susi
vienijimui, jo prestižui, da
rosi didele skriauda: nariuo
se skleidžiama nepasitenkini
mai, nepasitikėjimai virši
ninkams, butnnasi j opozici-’ 
nes klikas ir t. t.

“Kam tas grabalioj imasi 
patamsėmis ?”

I . . . . II .

Bet kas gi, įš tiesų, “graba- 
liojasi”? Ar nę “Vienybė”, ku
ri paskelbė, kąd Chicagoje ko
ki tai gudrus (žmones “naudo
jasi SLA. turtu” ir kad “Nau
jienos” tuos žmones “teisina”? 
O kada “Naujienos” pareikala
vo, kad “Vienybė” pasakytų, 
kas yra tie žmonės, 

|nybe” ėmė 
išsisukinėti, 
rašė, kad 
“naudojasi 
“po padu” 
gaitį, Gugį 
sykį ji pasakė, kad tie mis te-1 
riški SLA. išnaudotojai ešą 
koki tai netikri advokatai 
(“advokatai”).

Kai dėl SLA. turto, kuriuo | 
tie “Vienybės” nejvardiritidji 
asmens “naudojasi”, ji pradžio
je rašė, kad jisai siekiąs $300,4 
000; paskui ji “nusileido” ant 
$171,000. Pirmutiniame “Vie
nybes” pareiškime buvo sako
ma, kad tas turtas susidedąs 
iš “neforklozuotų” moftgačių; 
o vėliau, kai “Naujienose” bu
vo* hiirodyta, kad visi mortga- 

k!’ Ižiai Chicagoje : yra '‘foMoztio- 
ti”, kuriuos SLA. Piki. Taryba 
buvo nutarusi “forklozuotl”, 
tai “Vienybė” numikčiojo, kad 
“Naujienos” ' 
ryti 
kokių nors kitų mortgačių.

Ar šitoks rašymas nėra 
“grabalioj imasi patamsėję”? 
Ne mes jį pradėjome. Mes tik 
reikalavome, ’kad “Vienybe” 

I sąyo insinuacijas paremtų fak- 
| tais. Pasirodo, faktų ji neturi. 
Bukšnaitis dar ir dabar sako, 
kad “žiburys neužžiebtas”. Jei
gu taip, tai kokią teisę “Vieny-1 
be” turėjo daryti savo priekaiš
tus “Naujienoms” ? Kas neturi 
faktų ir drįsta kaltinti, tas yra 
šmeižikas.

P-as Bukšnaitis, apsimesda
mas Susivienijimo “prestižo” 
gynėju, reiškia pageidavimų, 
kad “Vienybes” insinuacijų 
teisingumą patikrintų tam tik- 

Iros SLA. įstaigos. Gerai, tegu.

Pro f. Z. Žemaitis ¥

Iš Pasaulio Lietuvių 
Kongreso

.............................. —

Lietuvių Tautos 
<• Paskirtis

Paskaita, skaityta 1-jani Pa
saulio Lietuvių Kongrese, 

rtiBn. 12 
t Teatre.

1935 ni. rugpiučlo . 
d, Kaune, Valstybes

tai “Vii> 
mikčioti ir visaip 
Vieną sykj ji pa- 

tie žmonės, kurie 
SLA turtu” laikų 
“Naujienas”, Gri- 
ir Bagočių; kitą

Internacionalo vykdomasis ko
mitetas įsake sekretoriui Ad- 
ler’iui peržiūrėti ’ kominterno 7 
suvažiavimo nutarimus ir iš
studijuoti, koki pakeitimai yra 
padaryti komunistų politikoje. 
Jisai turės patiekti savo ra
portą vykdomojo komiteto po
sėdžiui lapkričio menesyje.

Did.' Britanijos, Čekoslovaki
jos, Holandijos, Belgijos ir 
Skandinavijos šalių socialistų 
atstovai Darbininkų 
cionale mano, kad 
kominterno politika 
naujas manieyr^s ir lad (todėl I 
jį nėra nuoširdi. Tų šalių at
stovai pareiškė, kad jie neis į 
bendrų frontą su diktatūros 
garbintojais ir pilietinių lais
vių bei demokratijos priešais. 
Kol Rusijoje siąučia teroristinė 
diktatūra, kol tenai socialistai 
yra kankinami kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, kol 
Rusijos komunistų valdžia ne
grąžina žmonėms žodžio, spau-* tikrina: juo byš daugiau aiš-

turinčios pasidai- 
gal būt, dar susirasią

Intemą- 
“naujoji” 

yra tik

nijos, žmogus privalo 
savo gyvenimu atitari 
liauti Žmonijai tomis iš
galėmis ir formomis, 
kurios jain skirtos.

Mums rodosi toki pat negin-j 
čijami dėsniai yra taikytini ir 
kautai, kaip didėliam žmonių 
kolektyvui, gyvam sutelkti
niam vienetui. Jei tauta fi
ziškai ir dvasiškai gyva, au
ga, — niekas, net Ji pati, ne
turi teisės nutraukti tų gyvy
bės gijų. TaUtn gėli atsidurti 
sunkiose sąlygose, vargų varg
ti, susirgti, 
jų gelbėti, padėti jai ir pačiai! 
gydytis, bet niekas neturi tėiJ 

Ises Jos gyvybes pakirsti ar gin
čyti jos teisę gyventi. Jos ele
mentarine teisė ir paskirtis 
yra ugdyti savo pajSgas, tuo 
dueta siekiant pilnutinio gy

venimo ii? duoti imonijai tai, 
ką ji gali. Tai yra jos {gimti
ne paskirtis.

4. Ar lietuvių tatita yra gy
vas organizmas, turįs savybių^ 
ryškiai jį skiriančių nuo kitų 
tos kategorijos sutelktinių vie
netų, orgėnlzmų? Ar ji vyk
dė ir vykdo savo elementari
nę įgimtinę paskirtį — kovo
ti dėl savo . gyvybes ir siekti 
pilnutinio gyvenimo? Ar gali 

,|ji kų duoti žmonijai?
Bent kiek žvilgterėję inusų 

tautos praeitin, turėsime į 
tuos klausimus griežtai atsa
kyti — taip!

Dar priešistorinėje gadynė
je toje Europos daly, kame 
vėlinu vystėsi lietuvių tautos 
gyvenimas, gyventa giminin
gų mums žmonių, musų pro- 
senuolių, turėjusių savų, kad 
ir primityvių kultūrų. Prieš 
[pusantrų tūkstantį metų mu
sų protėviai pradėjo žengti 
žmonijos istorijon ir ne kaip 
koki laukiniai žmogėdros, oi 
kaip savaip kultūringų žino- 
nių paderme, gynusi savo Į 

palaikyti savoĮkraštų nuo atėjūnų engėjų, 
bendrauti su 

Įtakingais svetimais pirkliais. 
Tai liudija gausiai randami, 
užsilikę nuo anų laikų, palai
kai: pinigai, dabos ir namų 
apyvokos daiktai ir kt., gau
tieji mainais iš graikų, romė
nų ir net foinikėnų.

i Raštiškieji istoriniai doku
mentai aprašo lietuvius, jau 
žiloje senovėje turėjusius savo 
skirtingų kalbų, tikybų, papro
čius, —. bendrai, turėjusius sa- 

Ivitų, gana aukštų aniems lai- 
k am s kultūrų. Apie jos aukštį IgUIDO deleL

< i

Ne kiek nedrįstu 
kad šių plačių ir svarbių tentų 
išsamiai nušviesiu trumpame 
referate, arba kad daug nau
jų įdėjų iškelsiu. Tautos pa
skirties ir uždavinių klausiniu 
daug gražių minčių pareikš
ta musų atgimimo pranašų,! 
apaštalų ir dainių raštuose; 
apsčiai jų aptinkame ir riih- 
tesniuose šių dienų leidiniuo
se, bet ypač gausu tokių gra
žių ir vertingų deimantų mu
sų Prezidento Antano Smeto
nos raštuose bei kalbose ir gi
laus musų tautos psichologi
jos tyrinėtojo ir žinovo įprdf. 
St. Šalkausko veikaluose.) 
Mums čia rupi padaryti tati-l 
tos paskirties , klausimu kaip 
ir apžvalga, santrauka, susi
daryti maža mintijimo sche
ma.

3. Musų palyginta tauta su 
paskiru individu-žmogumi. Pa
mėginsime tęsti tų analogijų 
ir toliau taiitos paskirties klau- 

I simui nušviesti.
Kokia bendra ir galutinė 

žmogaus paskirtis, — apie tai I 
teologai ir filosofai ginčijasi, 
tomų tomus prirašė, toliau ra-į 
šo, ir ne musų pajėgoms tas 
ginčas išspręsti. Mes čia apsi
stosime ties elementarinėmis 
žmogaus paskirties formomis, 
kurios galėtų biiti išreikštos 
šiais, musų manymu, neginčy
tinais dėsniais:

1. Gyvo žmogaus pirmoji 
elementarinė paskirtis 
yra 
gyvybę ir niekas, net ir Į bet nevengusi 
jis pats, neturi teisės jų 
naikinti, jei tik ji ne
įgyja nesveikų formų,

Į . kurios stato kitų gyvy* 
bes pavojun;

2. Kiekvienam žmogui pri
klauso įgimtinę teisė 
siekti visų savo pajė-| 
gų išvysti m o, pilnutines 
asmenybės išugdymo ir 
apreiškimo ir

3. Pats savo žmoniškai 
egzistencijai beveik vi
sa gaudamas iš ' kitų

manyti

tuomet reikta

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

BTHlQfflA

Pocahontas mine run tonas $7.00

norėjo

Norėjo, nusižudyti

vakarienes, raur

8:30 iš
jrta

MICHAEL MJNCE

*12 00
*45.00
$15.00

ton, ifc LouisūniE; Miss. Mer 
ginę gelžkelio detektyvai už-

100 farnierių mobilizuo 
ta kovai su /vagimis

vienoj knlbvj, ku 
Smetonos ministc

jis prašė nekal
us tai, kad 1-ie- 
sunku galas su 
Sako, čia. kalti 
pasaulio reiški-

STOGAI 
BOOFING

ir ne
skaitė 

išeivius

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujieniį 
P&nedėly, 
¥tariukej, 
Seredoj ir 
POtoyčioji 
iš radio< stoties 
WGES;
1360 Idlocydes.. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink

Visokios Indomybes iš Pa 
šaulio lietuviu Kongreso

M’ JO vvll 

šv. Kazimiero

A. Juozapo Samoš- 
ir. pažy-

PersiskyrS su šiuo pasauliu 
rugpiučio 25 diena. 1085 nx. 
gimęs Lietuvoje. Buvo užmuš
tas automobilio Wisconsin val
stijoj. Paliko dideliame nuliū
dime moteris Lena Selvestrai- 
tė. dukterį Shirley ir rimi
nės. Kūnas bus parvežtas i O. 
C. Mrock koplyčia. 4256 So. 
Mozart St.

pačių besirengiančių šokti Į 
upę, jis sulaiko jų. Policijos 
stoty moteriškė pasisakė esan
ti jsimylėjiiph bet* girdi, da
lykai neinu* dUuncUlai. Todėl 
ir norėjusi nusižudyti.

Visi A. A. Michael Mlnce 
riminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse, ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu 'ir 
atsisveikinime.

Nuliude liekame.
Moteris. Duktė ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torių* O. C. Mrock. 4256 So. 
Mozart St. tel. Lafayetta, 6165.

Illinois Genimi gelžkeįio de- 
kiyvai* suėmė ip atidayo Ghi- 
gps. miesto policijai. 17 me-

Mupkipulis teisėjus Thomas 
A. Greon pirmadienį davė Įsa
kymų Chicagps universiteto 
prezidentui) llulchlnsui Ir pro* 
fūsoriams Lovelt’ui, Schmann’- 
ui ir Pouglas’ul atsilankyti 
pas jį kvotimams. O kvotiniai 
busiu ryšy su. skundais, buk 
daug iš socialės tarnybos dar
buotoju (sočiui workcrs), ku
riuos parūpinus municipuliam 
leismuli Gbleugps universitetus, 
esąj komunistinių, palinkimų.
i Šį įsakymų teisėjus Green 
davė po to, kai niuniclpnlio 
teismo klerkas ir, kuuntės iž
dininkas, Joseph Gili pareiškė,

Mnlckowskl 
miestelio Alon-

7182 So. Karina Avė.. Tel. 
iffo 0809| K. Lauciui vice- 
, 8317 So. Lltuunlcn

Aidu 
ų dainavimų 
i Butėnas net 

dainavo. Buvo 
adovėlių paroda.

Laidotuvės ivyks seredąj. 
rugpjūčio 28 dienų. 2 vai. no 
pietų iš O; C. Mrock. 4256 So. 
Mozart St. koplyčios i Betha- 
nia kapines.

pasisvarstymus, aprody- 
išvykas ir kitokius gar

RK LIETUVIŲ! PO- 
.UBO valdyba 1086

Municipulis. teisėjas ir 
Chicagos universiteto 

profesoriai

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue. 
“MLI, '-aUrus nuo Aaj*nd A.

Užmuštas ąptomobilioi 
nelaimėj; kaltininkas 

pabėgo

Rasta moteriškas lavo 
nas kanale

Iš Cnlumch^ug kanalo prie 
Chicago Street, Blue 1‘slnnd, iš
imta gerai pasirėdžiusios ko
kių 55 melų senumo moteriš
kės lavonus. Pasuk poliai j otų 
lavonus Išbuvęs vandeny trum
pų laikų. Lavonus atiduotas

Jauna* ‘‘kriiauririoi-’ 
suimtai

1 šiųma žumlapyje litai!jos ko
lonijos, Afrikoje yra, nubrėžtos 
Juodai, žumlapls parodo, kaip 
Anglijos laivynas, lengvai gali 
atkirsti) Italijų. nuo jos koloni
jų! Afrikoje. Sukoneentravusl 
savo laivynų, pire Maltos^ Ang
lija, turės atkirtus Italija nuo 
(Libijos, o uždariusi Sue^o ka
nalų, nukirstų; Italijos, susisin- 
Jkima su Eritrėja i« Ethįopijn. 
;B kitos pusės anglui t/vjrtovės 
Adeno pakraščiuose? nejleistų 

{italų į Raudonųjų Jurų. Angli
jos laivynas Jau esųs sukon- 
iCcntruplas Maltoj,.

Pavardės be vardų
Lietuvos laikraščiai dar nė

ra išmokę paduoti pilnų žmo
gaus ar žmonos vardų., su par 
v>arde. Prie žmogaus pavar
dės jo vardų prideda tik ka*- 
da-ne-kada, rods lyg išnety- 
ęių. Tik augštųjų valdininkų 
pavardės yra dedamos kartu 
su jų vardais ar vardų pirmo
mis raidėmis. Taigi ir kon
greso aprašymuose mes ran
dame daugiausia tik * pavar
des be vardų, ir todėl skaito- 
me apie Stoškiutę. Drangelie- 
nę, Pivoriunienę-Slikait^ Au
gustienę. žygelį, šimutį, Kai
lelį. Jurgutį, Juodelę, Galvelę 
ir Lt

ZVVUiį A Ūla V H II AJUlVJIl lOUJUj 4i 
Vlrilla* finansų rnAL, 8416 So. 
Wulluoo St.i M. Alklmavlčlui 14- 
dinlnkaa, 4884 So. Luflln Btn B. 
Vlriiluu kontrolei, rait„ 3418 So 
Widlftco St.: M. Norbuta* ir K. 
Matutis iždo globti ui { J. Gurbuiu* 
maršalka.

Lorraln Gi’eon 10 metų ir 
jos • sesuo Alice G metų buvo 
atostogose B 
formoj arti 
ątiln. Daržinėj mergaitės už
tiko. šautuvų. Vyresnėjų, Lor- 
rain, paėmė šautuvų į rankos* 
Pasigirdo šūvis, Jaunesnėj! 
mergaitė susmuko mirtinai pa
šauta, kol šautuvus netyčia Iš
šautu.

14 aliniu savininku 
teisme

Ko prez. Smetona 
pasakė

Frcridcnk) Ą. Smetonos kol
boj, kurių jis pasakė kongre
sui, atsidarius,, svarbiausias 
punktus, buvo, apie valdžios 
formų.

^Daugelis iš jūsų manote," 
jis sakė, “kad’ Lietuvoj butų 
lengviau gyventi, jeigu Lietu
va lūžėtų geresnę valdymo

Mrs. Ruth Kcllcy, 23 metų,, 
1810. Washington blvd.,t ank
sti pirmadienio rytų sustojo 
ant- Nor,th State gatvės, tiltų, 
fcada praeivis pamatė jų įme
tant ploščių. į vandenį jr jų<

Atėję iŠ Lietuvos laikraščiai 
yra pilni žinių apie Pirmąjį 
Pasaulio Lietuvių Kongresų.

Kongresas, žinoma, turėjo 
ph'iuinusia išsikalbėti. Todėl 
ir tų kalbų yra paduodama 
laikraščiuose labai daug. Kili 
dalykai, parengimai, įvykini 
kongreso briku tik keliais žod
žiais aprašomu

Chicngos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
BROLYBftH 

KLUBO" AMERIKOJ valdyba 1936 
motnniH

’ WiHiam Ę.. Dev.er vandens 
tunely Mįchigan, ežere, trys, 
mylios nuo kranto, kilo eksr, 
plozijn*. Du žmonės, dėk eks
plozijos. žuvo. Vienuolika 
tų sukeista. Vienas iš? pasta
rųjų sužeistas taip sunkiai, 
kad ir jįs veikiančiai mirs.

Kodėl eksplozija, kilo, tik
rai nežinia. Manomu tačiau, 
kad darbininkams trusiantič 
su. acctyleno žibiptųvu. žieži^r 
ba pataikiusi į susirinkusio tur 
hely iš vandens gazo kamuor 
lį, kurs užsidegė ir eksplodar 
vo»
1 Žuvusieji yra Mike Cleary 
ir Jobu WeizovkaliCi Tarp 
vienuolikos sužeistųjų nė vie
no pavardė neatrodo lietuvišt-

Užsiprenuineruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbiu senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja
“GIMTAJl KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalų, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Einu bertttininiB antri me
tui. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Taigi ir Lietuvos laikraštir 
įlinkai kaipo žurnalistai buvo 
pasikvietę pas save amerikie
čius žurnalistus kaipo laikrašr 
tipinkus, ir apie tai paraše 
žurnaluose ir laikraščiuose 
antrašte “Žurnalistai pas laik
raštininkus”. Ponas Žygelis 
(pavarde be vardp) aprodęs 
amerikiečiams Spaudos Fondo 
‘‘įstaigos įmones“, o Bružas 
aprodęs Talkos spaudos biu? 
rų. Po to buvę ir. vaišių,

Mokytojų, konferenciją
Žurnalistų pavyzdžiu* (ar 

priešingai) užsienių lietuvių 
mokytojai turėjo konferenciją 
su Lietuvos mokytojais. Konr 
ferencija atsižymėjo tuo, kad 
turėjo sąyp “techniškųjįl* pir
mininką. Kas yra tas “tech
niškas” pirmininkas Kauno 
laikraš&upse nebuvo paaiškin
ta. Amerikiečių mokytojų ten 
rods nębuvo. Mokytojai nutar 
re išvykti apžiūrėti. Pažaislio, 
vienuolyną. Tai tau: ir moky
tojai.

Studentų konferencija
Lietuvos studentai irgi su

rengė kpnferanciją su užsienio 
lietuviais studentais. Tarp jų

TEDfRAEAAVINGS
AND4LOAN AISOC1ATION 

OF CHICAGO ~

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

buvo kun. Krušas ir Simutis. 
Po konferencijos amcrikietiSi 
Savickas sodely basakęs kub 
bų. Paskui buvę pamaldos, o 
vakare buvęs studentiškas pur 
silinksminimas, į kurį buvę 
pakviesti atvykę iš užsienįOi 
lietuviui studentai, įšildo, kad 
tns studentiškus pusilinksminir 
ings turėjo būti sveikiausia 
studentų konferencijos dalis,

Adv. Grišius ir reklama
“Lietuvos Aldus? rašo, kad* 

atvykęs iš Chicago^ udv. Juo
zas Griš'ius esąs grynai ame
rikoniško. tempo žmogus. Jis. 
Lietuvoj pirmą, kartą, ir vis
kas jum ten išrodo neapsako* 
mai puiku. Bet jis. pasigedęs 
amerikoniškos reklamos. “Jus 
visko turite,“ jis sakųjį vir 
siums, “jus tikrai daug prisb 
kūrėte, bet kur jūsų neklup 
nut?“

Tautininkai surengė 
“arbatėlę”

Kauno tautininkui sako pa
gerbę suvažiavusius užsienio 
lietuvių atstovus, surengdami 
jiemu tautininkų klube “arba
tėlę“. Ten buvęs ir Skipitis, 
ir ministeris Tūbelis, ir Tiš
kus,. ir Gylys, bet; kas iš; sve
čių ten. buvo apie tai Kauno, 
laikraščiui nesuko. Jie tpkius 
dalykus užmiršta, tik niekad 
neužmiršta paminėt ministerių 
vardų..

Koncertai ir kiti galai
Užsienio lietuviams palinks

minti, kaip žinoma, buvo su
rengiąs didelis koncertus; 
Taipgi buvo dainuojama ita- 
lioniŠka opera “Aida”. Taip 
pab buvo vist), 
per radiofonų. 
Kopenhagoje 
lietuviškų v 
O Moterų Seklyčia buvo pa- 
įvesta^ užsienio lietuviams. Rei 
kejo tik patelpfpnnpti 168. Bu- 
vo taipgi traukiami, krųlpmie 
jį spalvuoti paveikslai, tik. ne: 
žinia kas traukė.

jogui Jis 'atšaukiu visus tuos 
darbuotojus iš teisėjo Grocn 
teisino. O atšaukhi Juos todėl, 
kad teisėjas Grecn yra nusi
statęs prieš Juos.

. 100 ginkluotų farmerių su
siorganizavo kovai su vagiliais 
galvijų ir veršių 
esančių Will, L
Grandy kuuntėse. Vagiliai nak
ties laiku atvažiuoja troku į 
furmų, pasigauna karvę ar po
rų veršių ir išsiveža Juos nie
kam nė učiu nesukę. Vietos 
valdžia davė furmerinms lei
dimų nešiotis ginklus, kad pa
vartoti juos, reikalui esant, 
prieš vagilius.

Be diskusijų
Įvairus profesoriai 

profesoriai kongresui 
visokių paskaitų apie 
ir nc-išeivius.

Knikuric dęlcgataį 
profesoriams ir nc-profeso- 
rijams statyti klausimus ir pra
dėti. diskusijas apie lekcijose 
namįnętus dalykus. Vienok 
pasirodė, kad nei klausimų 
stabdi, nei. diskusijų/ varinėti 
nebuvo, leidžiama, nes tas ne
buvę “numatyta“' kongreso 
“regul amine“.

Ekskursijos vietoji 
posėdžiu.

Trečia kongreso diena (rug- 
piučio 13) buvo be posėdžio, 
nes kongreso dalyviai išvyko 
į (Taip, tai yra nau
jausias Lietuvoj žodis.: iiuy? 
kos. Jis reiškia ekskursiją. Jis 
rods tapo specialiai padarytas 
užsienio lietuvių kongresui už
imponuoti Kauno kalbos lie
tuviškumu). Išvykos buvo ren
giamos. autobusais ir laivais 
Kauno miestui ir. apiclinkems 
apžiūrėti. Išvykos vyko taipr 
gi į Rumšiškes, Alytų, Varė
ną, Perloją, Birštoną, Prienus, 
Zapiškį, Kulautuvą, Pažaislį, į 
Napoleono Kalnų ir į Aukš? 
tąją Panemunę. Kongresui bai
giantis vykta į Lietuvos par

Jis jau tais žodžiais pripa
žino, kadi Lietuvos dabartinė 
forma, yra. gana prasta.

Bet toliau* 
tinti valdžios 
tuvoj dabar 
ga|u suvesti, 
esą. "bendri 
niai.“ Sako dabar visur “ka
ro vėtros siaučia.“ O kada ka
ro vėtros siaučia, tada, reikia 
laisvę kuodaugiausia žaboti. 
Vienok, Smetona pripažino, 
tas nebusią, amžinai. Sako ir. 
visa. Europa j ieškanti “tikres
nių“ valdymo formų.

Apie “valdymo formas“ 
rods dmigiaus nebuvo prisi- 
mįnla. nei 
^Uis sakė 
riai.

JUOZAPAS SAMOŠKA .
PersiskyrC hu fiiuo nuMtiuliu. 

ruRpiučio 25 dieno. 10 valan
dų vakaru 1935 m., sulaukcs 

. 89 nictu amŽiauH. gimęs Čc- 
1 kiskčs parai)., Jurgifiklu kai-
> mo, Kauno apskr. Amerikoj, ižr 

jryvenę 22 mętųs. Paliko dlde-
. linine nuliudimo motort Oną, 

po tCvais Urbotaitę, du sūnūs 
. Juozapa ir Alberta, (lukteri 
i Virgilijų, pusbrolius Jono Sa- 
c moška ir, Mykolu Ųrbaiti, tris 

švogerkas, 4 fivogerius, o. Lie- 
5 tuvoj tovu Kazimieru, brolius, 
f seseris ir gimines. Kūnas pa- 
f Šarvotas randasi 7248 S. Tal- 
« man Avė.

Laidotuves ivyks ketverge, 
rugpiučio 29 diena, 8 vai. ry
te iš namu V Gimimo Paneles 

. šv. parūdijęs, bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal? 

t dos už velionio siela, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 

' kapines. 
I Visi. A

kos giminės, draugai ir, pažy- 
1 stami esat nuoširdžiai kviečia

mi; dalyvauti laidotuvėse ir su- 
. teikti jam paskutini patarna?
> vima ir atsisveikinimą.
» Nuliūdę liekamą,

Moteris. Sunąi, Dūktą,. 
Pusbroliai ir Gimines.

s Patarnauja laidotuvių direk- 
' torius A. Petkus, tel. Cicero 
: 2109..,

P. CONRAD, 
8TUDIO 

420 W. 63rd St 
Englonood 5883-684$ 

)ar gražiau, moderni!- 
kiau įrengta.

Kchirio'liluh'Ulinių, snviniųkų. 
pirmadienį turėjo būti mitni-< 
cip'u linine ' teismo s tok j ardų-, 
apiųlinkėj; piiunudienį, rugp. 
26 d. Jie buVo kaltinami, tuo, 
kad dienų anksčiau, t. y. sek- 
madięnį, alidųrę savo alines 
bizniui pirm1! valandos. Tau
po' kaltinamųjų Šios pavardės, 
ajrodp lietuviškos; Antbony 
Linkcvieh,, Joseph Riczkus ir 
Viclor Raubunųs,

Spaudos ir kultūros 
paroda

Kongreso laiku universiteto 
rūmuose buvo surengtu užsie
nio lietuvių spaudos ir kul
tūros paroda. Ten sako dėmė
si Į save kreipė d r. Račkaus 
(be pirmo vardo) eksponatų 
skyrius. IŠ amerikiečių litera
tūros dėmesį Į savo atkreipu
si draugo Pruseikos knyga 
apie “Vytautų Mažąjį“, Spau
dos ir kultūros skyrių sako 
tvarkė Paleckis (pavardė be 
vardo), muzikos skyrių Griau
zdė (pavardė be vardo), o 
meniškųjų pusę prižiūrėjęs 
dnib Tarabilda (pavardė be 
vardo).

Musų sportininkai ste
bina Lietuvą

Dar prieš sporto Šventę Lie
tuvos laikraščiai pastebėjo, 
kad? chieagicėiai baskotboll- 
ųinkui arba krepšiasvidininkai 
nepaprastnL gerui lošia tų. žai
smę. Pasirodė, kad Latvijos 
krepšiasvidininkai yra visos 
Europos čnmplonai krepšia- 
svidy. Nestebėtina, kad jie taip 
smarkiai buvo sumušę Lietu
vos krepšiasvidininkus. Užtai 
Lietuvoj tuojaus buvo suma
nyta, kad* musų amerikiečiai 
lietuviai, pabandytų sumušti 
latvius. Jau mes žinome iŠ pir
mesnių pranešimų, kad tas 
taip ir įvyko. Amerikiečiai) vi
sai be gailesčio sumušė lat
vius. Kone visi, tie Chicngos 
vaikinai buvo dalyvavę Nau
jienų basketbok) turnamento.

Bankietas iki 4 vai. ry
to. Komunistai 

bankiete
iškilminga vaka- 

kitaip. sakant bankie- 
dar kitaip* rautas (ne 

išrautas) įvyko “Metropolio“ 
sajese nup 22 valandos. (10 
vai. vak.). iki 4 vai. ryto.

Pastebėta, kad šiame ban
kiete arba raute dalyvavo vi
si amerikiečiai komunistai.

Tai buvęs didelis pasilinks
minimas, kuriame deklamavo 
p-lė Rymaitė, o gražiai dair 
navo ponia Drangclienė iš

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS . 
2MJMLBKTO TVABKOJM

ftis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musg skaitytojamsi su
sirast^ kur galima nusipirkti įvairiu paprastą ir nepaprasti 
daiktą, intaisg ir raikmeng. Jeigu* ik telpančiu čia skelbimg aa* 
Salite susirasti ko jieškot, paduokite Naujienas, Canal 850<V ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informadjg, jeigttyflli 
jų bus galima gauti.

j W.illiam Seidel, 36 metų, por 
tos vaikų tėvas, pirmadienio 
rytą, važiavo į darbų. South- 
west vieškely, prie Kedzie 
avenue jis sustojo tairų patai
syti, Pravažiuojantis automo
bilis jį. mirtinai, sužeidė. Ne
laimės kaltininkas, paspruki 
nuo atsakomybės.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam; dividendu 
i iiiiil hiiibr iiimiiM kas 0 mėnesiai. Pra-»

eityje išmokejom 4%į 
o. kurie moka mėne-^

“Žurnalistai” pas “laik
raštininkus”

Kongreso laiku pipfesijos 
žmones atvykusioms tos pat’ 
profesijos žmonėms rengė sur 
tiktuv.es 
tu$, pasitarimus, pasikalbėji 
mus, 
mus.

i, ....................... j........... .. .................. ... . ■>'—.....

'tiko prekiųi vagone puslrė(|- 
žiusiųi berniuko, drabužiais.
, Policijos stoty merginu pa
pasakojo, kad “freltais” ji ke
liaujanti jau kelintus metus, 
būtent nuo lp laiko,, kai jos 
tėvai mirę. Policijų, atida,vč 

’inerginų Jaunuolių teismo dar
buotojams.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai iiimami 

vaikams r__
Palagas ligoni

nėje .. ...........
Akušerija na-
. muosą _______
Medikais egzami 

lIlilįįflKi -.. —.
, DOUGLAS PARK HOSPITAU 

1900 S. Kedzie Avė.

m  ——i m    w

CHICAGOS 
ŽINIOS

HUMBOLDT
LIT1K08
m,, AntOn thinkib pirm., oo'*a 
Evorjrrocn Avė., tol. Bolmont 1448. 
John KuprovIčiuN, vlco-nlrm., An- 
ton Lungevloz, nut. ra!t., ĮSI4 
Wabanidn Avė,, to], Humboldt 
8254, Stanley Bunockiii, f i n. rait.. 
A. Zllliuji, koMlerius, Tam Kubi
lius, marittlkg.

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chlcaaoje 

150 Automobiliu Paalrlnklmm 
Dodgo, 1932, Modnn, kaip linu?

jaN, tik................................... $295.00
Buick luto, 1030. nednn, tik .... 110,00 
Fnrd, 1034, nedali, kaip nau?

jau, tik ................................... 865.00
llupmoblio, 1982, aodan, k a run?

tiiotiiN, tik ........................... 285,00
Studobakor, 1931, Deluxo, tik 196,00 
Uhryalor, 1982, Loluxo aodun, 

tik ....................................... 298,00
B)INX. 1930. nodun, tik ........... 45.00
ChryMlor Coupo, tik ................... 85.00

Ir daug kitu uutmobillu nuo $26 
Ir brangoNnlu, Kiekvienu* karu* 
irurnntuotUN 00 dienu ir galit vumI- 
vužinčtl dėl bandymo 7 dienu*. Juru 
Menu kurą prlim*hn | mainu*. Li
kusią *umą užmokMt mažai* mi
nusiniai* IšmokOjlmui*. Atsiminki
te, kad pa* mus automobiliu kalno* 
yra plgluu*lo* ChlciiKojo. Mu*u 
krnutuvO yra atdara vakarai* ir ne- 
dOUomla iki 0 vai. vakaro.

G. M. Financc Corp. 
2685 N. Crawford Avė.

ANGLŲ LAIVYNAS 
PASIONGŲS

...7“

LIETUVIŲ PILIECI
ZaliiM'enuM pirminiu

tiktuv.es


NAUJIENOS,,Chlcago, III Antradienis, rugp. 27, 1935
PIRMUTINIS MERGAITE' PAŠTO ORLAIVIŲ PILOTE

CLASSIFIEDADS
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NAUJIENŲ
Bankietas!

SEKMADIENY RADI O
SPALIO Pilot Richey

Cicero ir Washing

Apie viski} po truputį

PRANEŠIMAI

SOKOL HALL

CLASSIFIEDADS

jo kelionei 
diplomati-

Trečiadienj iš ryto visi, ku
riems laikas’ pavelys, važiuoja 
Tavernų Sąjungos piknikam

pašalpos 
“prokla- 
apsiėmė

Amerikos Lietuvių Golfo klu 
bas seredoj turi kvalifikuoju 
ntų lošimų

niekas nenustato. Aš, kaipo pa 
šalinis, irgi linkiu pp. Kamins 
kams viso gerų. ,...

Business Service 
Biznio Patarnavimas

IEŠKAU darbo už porteri arba 
indų plovfijų. Esu patyręs. Blaivus 
ir geras darbininkai. Atsišaukit An
tanas Pečkaitis, Monroe 6776.

TURIU patyrime kepyklose ir iš 
vežiojimui duonos. Esu geras (Irai 
veris; 
darbe 
Avėrs Avė

Iš Garfield Parko 
Liet. Vyrų ir Moterų 
Pašalpinio Kliubo

ija Illinois valstijo- 
ami vyrai ir mo

jimą per mu- 
malonėkite 

los ofisą,

Eina prisirengimai 
prie naujo golfo 

turnamento

prasirgusi 7 savaites, 
pasiimti nepribuvo, 

pribuvo reikalaudama 
trūkstančių vyro po- 
dalj. Kliubas atmokė-

SLA. konstitucija 
patvirtinta

taipgi imčiau bile koki kits 
Atsišaukite P. M., 1862 So.

Dainuos Genovaitė Sidiškiutė 
Giedraitienė

Helena Richey yra dro J. B. Richey duktė. Jos tėvas yra 
mokyklų superintendemtas McKeesporte, Pa. Helena išaugo ne
toli airporto ir jai vis daugiau ir daugiau norėjosi skraidyti. 
Ji jau skraidžiusi 2000 valandų ir dabar prie to skaičiaus kiek
vienų menes j prideda po 80 valandų. Dabar ji labai trokšta 
atsiekti pirmoji įiloto vietos. Paštų važioti jai labai patinka. 
Ji yra graži, bėt išrodo gan vyriškai.

Neseniai čia apvaikščiota pp. 
Kaminskų 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves jų gra
žioj rezidencijoj. Pokilin susi
rinko gražus būrys jų giminių 
ir draugų ir linksminosi iki 
ankstyvo ryto. Visi linkėjo 
p.p. Kaminskams gražaus gy
venime dar 20 metų ir dar 20, 
nes rubežiaus gyvenimui dar

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rugpiučio 11 d. įvyko šio 
kliubo susirinkimas. Raštininkė 
perskaitė praėjusio mitingo 
protokolų, kurs buvo priimtas 
vienbalsiai.

d Piano Moving 
Inlsted Street

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

Šiandie 7-tų valandų vakare 
iš stoties W.G.E.S. Peoples Ra
kandų Kompanija ir vėl palin
ksmins radio klausytojus. Nes 
tarpe kitų žymių dainininkų da
lyvaus dainų žvaigždė Genovai
tė šidiškiutė-Giedraitienė, kuri 
išpildys keletu rinktinų kompo
zicijų arba operetiškų kurinių 
ištraukų. Prie to bus įdomių 
kalbų, svarbių pranešimų, gra
žios muzikos ir t.t. Todėl ne- 
pamirškite pasiklausyti.

—Rep. xxx.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė geroj vietoj. Bus parduota už 
teisinga pasiūlymų. Nepraleiskite 
šios progos. 6759 S. Eiizabeth St

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteik* patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

šį šeštadienį popiet čia bus 
net keturios vestuvės jaunuolių 
įžymių piliečių. Kurios bus 
šaunesnės, iš anksto sunku yra 
spręsti. Jei bus proga, para
šysiu vėliau.

REIKALINGAS šaučius arba ga
lu šapu parduoti išmoksimais. 1503 

S. 49th Avė., Cicero.

iki 8 vai,
" LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuota* 
1642 We*t Division St 

Tel Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virt 

50 met

Praėjiteį nedėldienį buvo gra
žu, giedri saulutė šildė. Daug 
žmonių susirinko pažiūrėti 
Raudonos Rožes kliubo bėsbolo 
loŠio. Ir buvo ko žiūrėti. Per 
porų valandų lietuviai taip siv 
pliekė oponentus, kad šie išva
žiavo namo sausi; y; nelaime 
ję nieko. Jeigu lietus netruk
dys, tai lošis įvyks ir ateinantį 
sekmadienį ir pirmadienį 3 vai. 
popiet aikštėj prie 12 gatvės 
ir 48 avė.

IEŠKAU darbo prie moterišku rū
bu siuvimo. Esu patyrus, galiu dirb
ti dienoms arba vakarais. Mrs. Gied
raitis, nuo 3 po pietų tel. Victory 
5431.

Chicngoje 
prezidento, udv 
ėinus, žinia, kad Pennsylvani- 
jos Apdraudos Departamen
tas, galų gale, patvirtino visas 
SLA. konstitucijos pataisas, 
kurias priėmė Detroito sei
mas. Taigi patvirtinta viršinin
kų rinkimas visuotinu balsavi
mu ir nauji skyriai.

Departamento patvirtinimas 
taip* ilgai nebuvo gautas dėl 
to, kad tautininkai Pennsylva- 
nijoje daru visokias pinkles. 
Jie norėjo sutrukdyti ne tik 
visuotino balsavimo patvirti
nimų, bet ir naujų skyrių įve
dimų Susivienijime.

kaltinti, bet kaipo valdiški Hu*- 
dininkai.
Kliubo išvažiavimas |vyks Big 
Tree Inn, Willow Springs, III.

Sekantis kliubo susirinkimas 
j vyk s rugsėjo 15 d.

—Kliubietis.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia________

REIKIA vyru ir moterų salesme- 
nu. pardavinėti nauja .produktų, ge
ras komišinad ir bonus. Reikės dirb
ti North Side. Brighton Park, West- 
side. 18th St.. Town of Lake. Mar- 
(luette Park, Roseland, South Chi- 
cago, Cicero, Melrose Park. Berwyn 
r Pullman. B—Youthful Cosmetic 

Co., 3162 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Helena Richey jau senai stengėsi pasižymėti kaipo lakūne 
Kartu su Franccs Marsalis ji atsiekė rekordo ilgiausio nenu
stojamo skraidymo molerims.

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

Moterių Piliečių Lygos susirinki
mas jvyks trečiadieni, rugpiučio 28 
d., Fellowship House. 881 W. 33rd 
PI.. 8:00 vai. vak. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti.

S. Wodman, Rašt.,
3253 S. Ūme St

Klausimas išdavimo raporto 
ligonių lankytojų. Lankytojai 
nepasirodo. Viena ligonė pri
buvo išsirgtfsi 10 savaičių. 
Prašė atmokėt pašalpų. Kliu
bas atmokėjo $50.00. Antra 
ligonė buvo nuo ligos atsimel- 
davusi, 
Pašalpos 
Narė S. 
atmokėt 
mirtinos

Ar jau esi nariu Chtcagos Lietuviu 
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 
savai tyj e. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
egalė on. * ----- -

je. Nariais pri;
teris nuo 15 iki 48 metų amžiau*.

Jsirašyt Draugijon 
su konkursantus a 
kreiptis tiesiai i Drauu 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dienų, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija.
1789 So. Halsted St 

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Amerikos Lietuvių Golfo klu
bus, susidedąs dauginusia iŠ 
musų jaunuolių, kurie puikiai 
lošia golfų, nenustoja veikęs. 
Jie rengia dar vienų turnamen- 
tų—už laimėjimų Napoleono C. 
Poczulpio trofijos. Ta trofijn 
yra nepaprasta—auksinė. Tai 
didelė auksinė taurė, kitfrią su
teikia to klubo steigėjas N. C.
Poczulp.

Seredoj rugpjūčio 28 d. įvyks 
tam turnamentui kvalifikuoja
mas lošimas Kinsmans golfo 
kurse, kurs randasi ant 143- 
Čios gatves prie Parker Rd. 
Galima važiuoti Southwest 
highvvay iki 143-Čios, o paskui 
143-čia gatve tiesiai, niekur 
nepasukant, iki golfo kurso.

Visi lietuviai golfininkai šir
dingai kviečiami dalyvauti šia
me turnamente. Atvažiuokit ir 
užsiregistruokit ant vietos.

At the controla

Panelė Helena Richey, 26 metų jaunuolė iš McKeesport, 
Pa., yia pirmutinė mergaite, kuri užima antrojo piloto vietų 
aeroplanuose paštui vežioti. Jų pasamdė Central Airlines kom
panija, kurios aeroplanai važioja paštų ir pasažierius tarp Det
roito — Clevelando 
tono, D. C.

Praėjusį šeštadienio šv. An
tano parapijos svetainėje buvo 
rengiama sukaktuvės ir pagerb- 
tuvės p. A. Mondeikos. Vargo
nininkas Mondeika sugrįžo iš 
Lietuvos, įsigijęs gražių įspū
džių.

Tik gaila, kad pagerbtuvės 
išėjo gan silpnos, nes mažai 
publikos dalyvavo. Kažin ko
kios pagerbtuvės bus sureng
tos klebonui, kuTis jau visų sa
vaitę vieši svetur.

Bendrai atrodo, kad klebonui 
ir vargonininkui depresijos nė
ra šioj ašarų pakalnėj. Reikia 
tačiau pasakyti, kad musų pa
rapijos šventasis patronas ne
užmiršta nė vargdienių, šiems 
skurdžiams jis prižada links
mybes po mirtieš.—Cicerietis.

$1 {mokėt
Įsisėskit dykai j 

Western ir lll-ko* 
landų valandoj) ir 
žiūrėt pavyze* 
Ant mažutis 
daržovių __2,_  _ __ „ _
Atsiuskit savo adresų, gausit veltui knygele. 7 “* „„I. :____ L2_
šiandien. , .

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St

Central 4327

Prisiėjo rinkti darbininkus 
išvažiavimui. Buvo perstatytas 
J. Z. Tas narys neapsiėmė kliu- 
bui patarnauti. Pirmininkas 
perskaitė jam trumpų, ale rim
tų “proklamacijų”. Sakė, kad 
šitam kliubui turi visi išvien 
darbuotis. Kiti keletas narių 
darbuojas kožnam parengime.

Prisiėjo dar ieškot tarpe na
rių darbininkų. Draugas' Ka- 
ziunas, katras darbuojas kož
nam parengime ir da 
neėmė,, tas nelaukė 
macijos”. Kaziunas 
dirbti išvažiavime.

Buvo prisiminta apie kunigų 
Zalinkų. Kliubas išrinko 2 na
rius aplankyti Žaliukų. Jie ap
lankė. Žaliukas papasakojęs apie 
tų Kelly testamentų. Pasisakė 
taipgi, kad jam nieko netrūks
ta, geriau ne kad buvę semina
rijoj. Tik laisvės trūksta; ir 
kad jie užrakinti ne kaipo ap-

MUZIKA, ŠOKIAI B 
malonus svečių priėmimas

John G*m«r
Jungt. Valstijų vice-prezi- 

dentas, kuris šį rudenį mano 
aplankyti Filipinų salas ir Ja
poniją. Nors jis važiuos neva 
atostogoms, tečiaus 
priduodama didelės 
nės reikšmės.

Personai
1 ■ ■ Asmenų Ieško

PAIEŠKĄU apsivedimui merginąs 
nejaunesnes kaip 25 ir 30 metų, ku
ri mylėtu gražu ir gera šeimynini 
gyvenimų. Be' skirtumo tikėjimo ir 
cad butu paųiturinti; taipgi kad 
svertu apie 180 svaru ir neaukštes
nė kaip 58 coliais. Box 314, 1789 So. 
Halsted St.

Real Estete For Sale 
Nai»ai-žeaalP*rd*viinui

MAŽUTfi FARMA IR 
LAISVĖ

$1 j savaitę 
musu bus* prie 
gatvių, (ka* va- 
nu važiuok i t pa- 
mažutės farmos. 

farmos išsiauginsit 
ir galėsit laisvai gyvent.

Ateikit pažiuirift farmukšs

Business Service 
-.. Riynio PotąrnayjĮnag 

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Lecal and Long Distnncų 
Furnitu 

3400
Phone Y artis 8408

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
rlus, visokio didžio su Coli Baksais ir 
slnkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bisnio (skaitant svarstyk
les, registerius ir ice boksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store FlxtureR. 
1900 S. State St. CALumct 5260.

Furnlture & Fixtures 
Itaksndai-Jtaisal

PARDAVIMUI mūrinis namas. 2 
fL po 6 kamterfus. gani šildomas, 
frigidaįre. 2 karu mūrinis garais*, 
kaina $11.500.00. Lotas 85x125. 8226

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ..............................  $35.00
Parlor, iniegkumbario ar val
gomojo kafnb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Situation Wanted
__________ Darbo Ieško_________

KAD PAGELBfiJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKJ, SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKfl ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE SIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

Business Chances 
Pardavimui Bisnisi

GROSERNS ir bučernė pardavi
mui. Daromas geras cash biznis. mo< 
demiški fikčeriai, ledo mašina, re- 

’rigeratorius. counter’is, daug stako 
canftpinis namas. Parduosiu su na

mu arba be namo, pigiai. 2688 W 
48rd Street.

, JOHN

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

810 West33rdStreet
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS




