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JAUNŲJŲ DEMOKRATŲ VADAI

kitų šaliųAtmetė
protestus

Franlc Wickh«m

Kongresas Išsiskirstė
■ o

Antrasis

Suėmė padegėją

leidžiasi

74-tas kongresas už
baigė posėdį šen 
Long filibustinimu

galva Willy Gehrke, 23 m 
plėšimus ir žmogžudystę.

Abisinija paskelbė 
neatsakysianti už 

karo nuostolius

niau buvęs tdftingaa Chicfe- 
gos bankierius, bet dabar gy
venęs kaipo šelpiamas bedar-

Kiaulės surado pra 
žudytą radiumą

Tais pinigais bus suteikta 10 
mėnesių darbas 38,000 be
darbių

BOLZANO, Italijoj, r. 26.- 
šiaurinėj Italijoj prasideda mil
žiniški Italijos armijos manev
rai, kuriuose dalyvaus visa Ita
lijoj tebesanti armija. Manev
rams vadovauja pats Mussoli- 
ni ir karalius.

Trojanovski teisina 
Rusiją; kaltina 

amerikiečius

Antras cukraus fab
rikas Marijampolėje

Prezidentas pasirašė 
holding kompa

nijų bilių

Chicago, III., Trečiadienis, ĮRugpiučio-August 28 d., 1935

WASHINGTON, r. 27.— Tei
singumo departamentas paskel
bė, kad jis panaikins bylą prieš 
buvusį New Yorko mėrą James 
J. Walker, kuris buvo kaltina
mas dėl nesumoksimo pajamų. 
Byla panaikinama delei stokos 
įrodymų. Walker gi šiuo laiku 
gyvena Anglijoj, vengdamas 
New Yorko teismo už korup
ciją ir graftą jo administraci
joje.

Tikimąsi, kad tais pinigais 
bus galima duoti dĮarbo dėl 
88,000 bedarbių per 10 mėne-

Pašelpų darbų 
paskyrė $37,- 

pašelpų darbams Chi- 
Tie pinigai bus su
taršymui išdaužytų

Paskyrė $37,0,000 
pašelpų darbams 

Chicagoje

mui 
sukili 
Amerik 
komunistų internacionalas yra 
kontroliuojamas Rusijos val
džios, tai tas ir iššaukė Jungt. 
Valstijų protestą.

Rusija į tą protestą davė la
bai šiurkštų, stačiai provoka
torišką atsakymą. Tą atsaky
mą ambasadoriui Bullitt įteikė

šiurkščiai atkirto, kad ji neatsakanti už 
Kominterno darbus. Amerikos am

basada dar labiau mažinama

Vaikų paraližiaus 
epidemija užda

rė mokyklas

CALCUTTA, Indijoj, rugp. 
27.—200 Indijos biržos broke
rių liko areštuota už spekulia
vimą dėl pakilimo indų kana
pių kainų, jei ištiktų Italijos- 
Abisinijos karas.

Manoma, kad tai yra pradžia 
vajaus sustabdymui karo spe
kuliacijos.

MASKVA, rugp. 27. — Ru
sijos laikraščiams neleista nė

Filibustinimas neprileido pa
skirti pinigus socialei apsau
gai, kadangi kongersas ne
sutiko apsaugoti medvilnės 
plantatorių interesus

ambasadorius Troja- 
netiesioginiai atsaky- 
į Amerikos protestą 
suokalbiavimą prieš

200 areštuota spėkų 
liuojant Abisinijos 

karu

Naciai nukapojo gal 
vas jau keturioms 

moterims

Italija dabar turi 500,000 
ginkluotų jr išfiavintų karei
vių pačioje Italijoje. Be to 
100,000 kareivių yra Abisini
jos pasieny, todėl manoma, kad 
Mussolini sprendžia, jog jau 
atėjo tinkamas laikas pradėti 
karą.

tarnavimo įmonių 
kompanijų ir leidžia 
panijas naikinti, jei 
rodytų nereikalingos 
lingos.

Kovai prieš tą bilių holding 
kompanijos išleido milionus 
dolerių.

MARIAMPOLfi 
cukraus fabrikas jau baigiamas 
statyti. Iš Marijampolės cuk
raus fabriko į antrąjį cukraus 
fabriką jau atkeltas techniška
sis direktorius inž. Prochazka 
(čekas), trys jaunesni inžinie
riai chemikai, keli šiaip admi
nistracinio personalo asmenys 
ir keli kvalifikuoti darbininkai. 
Visi kiti darbininkai bus sam
domi vietoj. [DAB]

WOUNGSTOWN, *O., r. 27. 
—Cab Calloway orkestrui grie
žiant Idora parke, plėšikai įsi
laužė į Calk>way automobilių 
ir pastvėrė $1,640, kurie bu
vo skiriami išmokėjimui algų 
orkestro nariams.

BOSTON, Mass., r. 27. — 
Del pasireiškusios vaikų pąra- 
ližittas*' epidemijos^ • Fall~River 
mieste liko uždarytos visos mo
kyklos. Taipjau* vaikų nelei
džiama { knygynus, teatrus ir 
kitas viešas vietas.

Tas pats padaryta ir keliuo
se apielinkės miesteliuose.

CHICAGO.— 
administracija 
612,000 
cagoje. 
naudoti 
gatvių.

Rusija neskelbia Amerikos 
protesto

RYMAS, rugp. 27. —Iš 
rai painformuotų* šaltinių 
tirta, kad Italijos karo laivy
nas yra pilnai pasiruošęs pla
tiems žygiams Viduržemio ju
roje.

Mussolini jau turėjo pirmą 
pasikalbėjimą telefonu su Ita
lijos PjaAiuomenės komanduo
to j u Eritrea ir Samoli, iš kur 
prasidės puolimas Abisinijos.

Mussolini taipjau sušaukė 
ministerių susirinkimą šį tre
čiadienį Bolzano, kur eina mil
žiniški Italijos armijos manev-

Iš tų pinigų $32,543,000 pa
skyrė federalinė valdžia. Mies
tas gi duos $5,069,000.

Pirmiauisa Į darbą bus ima
mi šelpiami bedarbiai. Kad 
lįšvengtį Valingų nesusiprati
mų, tik paprasti darbininkai 
bus samdomi federalinės val
džios; amatninkus gi samdys 
pats miestas ir jiems mokės 
miesto nustatytas augštesnes 
algas.

Milžiniški Italijos 
armijos manevrai

MASKVA, rugp. 27.— So- 
vietų Rusija Šiandie šiurkščiai 
atmetė Jungt. Valstijų aštrų 
protestą prieš Rusijos vedamą 
komunistinę propagandą Jungt. 
Valstijose.

Tuo Rusija dar labiau pa
aštrino diplomatinius kivir- 
čius, kurie gali ilgainiui pri
vesti prie Jungt. Valstijų nu
traukimo diplomatinių ryšių 
su Rusija.

Viena iš Jungt. Valstijų pri
pažinimo sovietų Rusijos są
lygų buvo, kad Rusijos valdžia 
susilaikys nuo vedimo propa
gandos prieš Jungt. Valstijų 
valdžią. Tuo tarpu komunis- 
itų internacionalo kongrese 
Maskvoj Jungt. Valstijos buvo 
aštriai puolamos ir bolševikai 
daug laiko pašventė svarsty- 

kaip iššaukti Amerikoj 
mą ir nuversti tįibartine 

valdžią. * KadaniO

RYMAS, r. 27. — Radio iš
radėjas Marconi paskelbė, kad 
jis apie vidurį spalio mėn., ka
da bus baigęs pradėtus dar
bus, prisidės savanoriu prie 
Italijos armijos, kaipo laivy
no kapitonas.

miesto šiukšlyną. 
Ten rasta apie 500 atmatomis 
besimaitinančių kiaulių. Vienoj 
vietoj tarp kiaulių užtikta ra- 
diumo pėdsakai. Tečihus kiau
les parvarius radiumo nebuvo. 
Buvo aišku, kad viena kiaulių 
tą radiumą prarijo.

Kiairiės liko išdalintos j pen
kis burius ir instrumentas pa
rodę, kuriame Ibujryje įladiu- 
mas randasi. Eliminacijos ke
liu instrumentas parinko vie
ną kiaulę.

Niekas iš pašaliečių tam ne
tikėjo ir visi labai nustebo, 
kai nurodytą kiaulę papiovus 
jos viduriuose rastas prapuo
lęs radiumas. , •

SIOUX CITY, S. D., rugp. 
27fr- Moe ligonine ^aSigedlo 
nedidelio, nedidesnio už mažą 
vinį, vamzdelio su $3,000 ver
tes radiumo.

Tuo j aus liko pašaukti 
Minnesota universiteto moks
lininkai surasti tą radiumą. 
Jie pasidirbo tam tikrą instru
mentų iš aukso lapo ir išvyko 
ieškoti pražudytą radiumą.

Jie surado, kad radiumas 
pateko į šiukšles, kurios liko 
išvežtos

žodžiu prasitarti apie Ameri
kos protestą Rusijai.

Rusijos atsakymas jau bai
giamas ruošti ir gal dar šį va
karą bus įteiktas Amerikos am
basadai. Kiti sako, kad atsa
kymas jau yra priduotas, bet 
Amerikos ambasada atsisakė 
tą dalyką svarstyti.

kaip senato posėdį visai už
daryti.

Tuo tarpu atstovų butas su
stabdė laikrodžius ir laukė ži
nios iš senato. Sužinojęs, kad 
senatas uždare posėdį, atstovų 
butas irgi uždarė posėdį ir išsi
skirstė ilgoms atostogoms.

Sekamas, 75tas kongresas 
susirinks tik ateinančiais, me-

WASHINGTON, rugp. 27.— 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
pasirašė bilių, kuris įveda val
džios kontrolę visuomenės ap- 

holding 
tas kom- 
jos pasi- 
ir net ža-

Istoriškas kongreso posėdis 
šis kongreso posėdis buvo 

nepaprastai ilgas. Bet kartu 
jis buvo istoriškas, priėmęs 
visą eilę Ubai svarbių nutari
mų, kurie paliečia visos šalies 
gyventojus.

Nors kongresui, delei seni 
Long filibustinimo, ir nepasi
sekė paskirti pinigų socialei 
apsaugai ir kitiems socialiems 
valdžios darbams, kaip našlių 
šelpimui ir k., tečiaus vien pri
ėmimas socialės apdraudos 
nedarbo apdraudos ir senatvės 
pensijų—yra istoriškas daly** 
kas. Apie tokius dalykus iki- 
šiol Amerika nė klausytis ne* 
norėjo.

Be to liko pravesta ir dau
gybe kitų nepaprastai svarbių 
reformų, kurios siekiasi tiks
liau sutvarkyti šalies gyvem- 
namą ir apsaugoti paprastus 
žmones.

Tik paskutinėmis kongreso 
deinomiš liko priimti tokie 
svarbus biliai, kaip panaikini
mas holding kompanijų, įvedi
mas anglių kasyklų kontrolės, 
suteikimas geležinkeliečiams 
pensijų (bet pinigų pensijoms 
nepasisekė paskirti, delei šen. 
Long filibustinimo), išlaikymas 
šios šalies neutraliteto atsiti
kus karui Afrikoj, ar Europoj 
ir t.t.

Kongrese buvo ir labai ašt
rių kovų, nes nors demokratai 
ir kontroliavo kongresą, bet ir 
tarp jų atsirado daug atgalel- 
vių, kurie priešinosi pažan
giems prezidento pasiūlymams, 
tečiaus vistiek veik visur pre
zidentui pasisekė laimėti, tik 
retkarčiais padarant kokį kom
promisą atgaleiviams.

Milvvaukee mieste tik ką užsibaigė jaunųjų demokratų su
važiavimas. Prezidentas Rooseveltas kalbėjo įitam suvažiavimui 
ir jo kalba buvo girdima per radio visoj Amerikoj. Jaunųjų 
demokratų konvencija išrinko į savo prezidentus Franką Wick- 
hem iŠ Sioux Falls, S. D., o j vice pirmininkus ponią Louisę 
Galleherienę iš Leesburg, Va. Čia matote jų paveikslus.

WAS«INGTON, rugp. 27.— 
Pereitą vidurnaktį 74-tas kon
gresas baigė savo ilgą posėdį. 
Baigė jį triukšmingai, paskil- 
busio savo demagogija “pa
žangaus” Louisiana senato
riaus Huey Long filibustinimu*.

Šen. Long nepatiko, kad se
natas nusileido ir priėmė kom
promisą, kuris, jo nuomone, 
neužtektinai apsaugo turtin
gųjų medvilnės plantatorių in
teresus.

Senatas prie palidomų paski- 
rimų biliaus buvo pridėjęs pa
taisą apie suteikimą 12c pa
skolos ant svaro medvilnės ii 
apie dideles paskolas kviečių 
augintojams. AĮtstfoivų butas 
nesutiko priimti tas pataisas 
ir dagi atsisakė tartis tuo rei
kalu su? senatu. Delei to tarp 
abiejų kongreso butų iškilo ašt
rus kivirčiai ir kongresas ne
galėjo baigti posėdį pareitą 
šeštadienį. ,

Pirmadieny buvo prieita prie 
susitarimo, kad valdžia garan
tuos plantatoriams 12c už sva
rą medvilnės, bet skolins jiems 
tik 10c.

Senatoriui Long tokis susi
tarimas nepatiko, nes jis rei
kalavo 12c paskolos ir jis pra
dėjo savo filibustinimą. Pra
dėjęs savo kalbą jis plepėjo vi* 
sokius niekus per penkias va
landas, kad tik neprileisti prie 
balsavimo.

Atėjo vidurnaktis, o jis vis 
dar kalbėjo. Jokios pastabos, 
jokios pašaipos nestengė josiu 
stabdyti. Laikrodžiui išmušus 
dvyliktą valandą, vice-preziden- 
tui nieko kito neliko daryti,

Mano, Italijos ir 
Abisinijos karas yra 

visai arti
BERLYNAS, rugp. 27. — 

Budelis šiandie nukirto galvą 
Charlotte Juenemann, kuri lė
baudama ir tvirkaudama nak
tiniuose kliubuose numarino 
badu tris savo vaikus. Ji ne
paprastai mėgo naktinį gyve
nimą ir išeidavo lėbauti pali
kusi savo vaikus tamsiame rū
syje be jokios priežiūros ir 
maisto iki jie visi trys pasimi
rė nuo bado.

Ji yra ketvirta moteris, kup
riai naciai nukapojo galvas. 
Vas. 18 d. buvo nukirstos gal
vos dviems didžiūnėms, kurios 
buvo kaltinamos už šnipinėji
mą Lenkijos naudai. Vas. 23 
d. buvo nukirsta galva Frieda 
Guchniewicz, kuri nužudė sa
vo šeimininkę.

Del melono 3 mies 
teliai neteko 
\ elektros ....

ADDIS ABABA, rugp. 27.— 
Ethiopia pranešė visiems šioj 
šaly esantiems konsulatams it 
legacijoms, kad ji neatsakys už 
nuostolius turtui, jei ištiktų 
karas.

Abisinijos bankas yra apgul
tas žmonių, kurie bando savo 
popierinius pinigus iškeisti j 
sidabrinius. Mainymas sveti
mos valiutos liko suvaržytas.

Svetimšaliai bėga iš Ethiopia, 
o čiabuviai skubiai kraustosi iš 
sostinės ir bėga į kalnus, nes 
manoma, kad italai pirmiausia 
puls sostinę iš oro. Gyventojai 
jau liko įspėti kaip jie turi 
elgtis laike oro atakos.

Kaip tik pasirodys priešo 
lėktuvai, dirbtuvės švilpimu ir 
kanuolės šaudymu duos apie 
tai žinią gyventojams. Gyven
tojai gi turi bėgti iš namų ir 
slėptis krūmuose ir kitose ne
žymiose vietose.

The Lithuanian Daily New
Entered as second-class matter Maręh 7, 1914 at tbe Post Office ai Chicago, III., 

under the Act of March 8, 1879

DENVER, Colo., r. 26. —17 
metų vaikas Walter Cramer iš 
Oakland, Cal., prisipažino poli
cijai padegęs visas vietas, kur 
tik buvo pastaromis dienomis 
gaisrų Denvery. Jis pakliuvo, 
kai pasidarė tiek drąsus, jog 
bandė iš vidaus padegti pačią 
policijos stotį.

Cramer prisipažino per ke
turias dienas padegęs 24 tro
besius, jų tarpe 3 katalikų baž
nyčias, miesto salę, policijos 
stotį ir keletą didžiųjų trobe
sių. Tečiaus gaisrus visur 
greitai pastebėta ir jie dide
lių nuostolių nepadarė.

Jį išdavė viena padugnių mo
teris, kurią jis siekėsi “išgel
bėti”.

SANTA CRUZ, Cal., r. 27. 
—Del watermelono trys mies- 
etliai—Twin Lakęs, Seabrigh 
ir East Santa Cruz—per ke
turias valandas neturėjo elekt
ros. .

Ūkininkas Rittenhouse vežė 
vežimą melonų parduoti. Be
važiuojant ratas pakliudė ak
menį, vežimas pašokėjo ir vie
nas melonas išsirito iš veži
mo, nukrisdamas vežėjui ant 
galvos. Netekęs sąmonės ve
žėjas paleido vairą ir trokas 
trenkė į elektros stulpą, nu
traukdamas vėlas, kurios ėjo 
į šiuos tris miestelius.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

WASHINGTON, rugp. 27 
Rusijos 
novseki 
damas 
prieš 
Amerikos valdžią Rusijos že
mėje, pareiškė, kad visi tie 
pareiškimai, kuriais protestas 
yra paremtas, buvo padaryti 
pačių Amerikos piliečių, kurie 
dalyvavo komunistų internacio
nalo kongrese.

Be to esą Amerikos valdžia 
užmėčiusi krislą kito akyje, 
nemato rąsto savo akyje, nes 
ji visai nestabdo tos atkaklios 
agitacijos, kuri yra vedama 
prieš Rusijos valdžią Ameriko
je. Tečiaus Rusija delei to ne
protestuosianti ir nesimaišy- 
sianti j Jungt. Valstijų, ar ku
rios kitos šalies vidurinius rei
kalus.
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einantis Rusijos užsienio rei
kalų komisaro pareigas Kres- 
tinski.
Atmetė kitų šalių protestus

Anglija, Italija ir Latvija 
žodžiu buvo padavusios pana
šius protestus prieš vedimą 
komunistinės propagandos, bet 
ir jų protestai liko atmesti.

Rusija savo atsakyme Ame
rikai piktai primena, kad Rič* 
sija niekad neprisiėmė ir ne
mano prisiimti J.tsakomybės 
už Kominterną (komunistų in
ternacionalą) ir kad todėl 
Amerikos protestas yra be pa
mato, be faktų. Todėl Rusi
ja negali priimti protesto ir yra 
priversta jį atmesti.

Delei Rusijos nepildymo sa
vo prižadų, Amerikos ambasa
dai Maskvoj, kuri buvo didžiau- 
0ia Amerikos ambasadai pasau
lyje, buvo nuolatos mažina
ma ir dabar, susiluks tokio 
atsakymo, tapo dar labiau su
mažinta, taip kad ji pavirto 
mažiausia Amerikos ambasada 
pasaulyje. Manoma, kad da
bar ji bus paversta tik j “ži
nių teikimo misiją”.

, j«n
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British vfarship* in Malta harbor

nuo

ADVOKATAI

Mrs. Anelia K. Jaruszne

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių DirektoriaiKULTŪRA” No. 6-7

KITATAUd

dainas

Phone Monroe 3377

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

pavyz- 
viešai 
mitin-

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

« telefonai:
. ar Central 7464

ižif

1936 RADIO 
PARODA

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard SARS

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

British nava! en* 
sign leada flect

Telephone: Boulevar^ 2800

JOSEPH J. GRISK

View of Suez 
—— canal

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
Tat Boulevard 1401

pats svarbiausias 
aukų

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2843 

Dr. Bertash 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Hateted Ste. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8i30 

Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas VirginiaO086 

Ofiso valandos nuo 24 ir 
6-8 v. v. Nedilioj pagal sutarti

TeL Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart kventadienio ir ketvirtadienio.

AMBULANCE PATARNAVIMAS PIENĄ IR NARTj
/ YARds 1741—1742

Pamatykite pas Budrikę ša 
le prie šalies 

PIIILCO, ZENITH, 
GEN. ELECTRIC 

ir kitokius.

ATBALSIAI IŠ LIETUVIŲ DŽENITORIŲ KO 
VOS PRIEŠ UNIJOS VIRŠININKUS

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofl«M 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimu 

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu TeL Prospect 1980

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

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Miesto ofisas
Kamb. 1431-1434—TeL Central 4411-2
Namu ofisas
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Duokite savo akis išegzaminuoti

Pr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
K “^49 S. Ashland Avė.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Jos.F.Budrik.'Nc 
3417-21 S. Halsted St 

Tol. Boulevard 4705 
CHICAGO, ILL.

S. P. MAŽEIKA
8319 LituanicaAvenue Phone Yards 1138

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treąt- 
ment ir magne* 
tie blankęts ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari* 
mai. dovanai.

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

2400 West Madison Street
Vul. 1 iki 8 po pieta, 6 iki 8 vak.

, . TeL Seeley 7880
\ Namą telefonai Brunswkk 0597

S.M. SKUDAS
718 West 18th Street

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

LJ. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

Naujosios Gadynės 
“Field Day”

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. Ee SIEDLINSKIS 
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV„ Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Rugpiučio 25 d. Dambrau
sko ukeje, Willow Springs, 
įvyko Naujosios Gadynes cho
ro arba Chicagos sklokininkų 
“Field Day 
vo gražus, 
mų suvažiavo 
Svečiu buvo pilna 
ko ūke. Programą 
chorai, kalbėtojas 
mas $50.

Pirmiausia tris 
dainavo Rockfordo Lyros cho*- 
ras, antras irgi tris dainas su
dainavo Chicagos Naujosioš 
Gadynės choras, vadovauja
mas p. Jurgio Steponavičiaus. 
Kalbėjo M. Bacevičius, buvęs 
“Vilnies” administratorius, bet 
pasidaręs Andriuliui ir Bim
bai ne “košer” ir išmestas no 
tik iš komunistų partijos, ale 
ir iš darbo.

Jo kalba buvo, trumpai sa
kant, kaip ir padraikos. Mai
šėsi tai ūkininko kiaules, “por- 
čiapas”, tai Vokietija, tai kai 
kurie nepageidaujami asme
nys. Bendrai imant, jo kalba 
buvo silpnoka.

’. Kadangi oras bu
tai ir į šį parengi* 

daug žmonių. 
Dambraus- 
užpilde du

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedČlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Ror.kvrell Street 

Telefonas Republic 9600 Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki L nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

ington, D. C.
Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Sere- 

domis ir subatomis nuo 9 ryto ki 8 vai. vak.
2202 West Cermak Road

Phone Canal 8887 •
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

gabus agitatorius aukų prašy
ti. Susirinkimui pirmininkau
ja J. S. pasimainydamas su J 
P. Po karštų kalbų, po viso
kių prižadų “mes padarysim’ 
prasideda 
susirinkimo tikslas 
rinkimas provai”.

Tokios tvarkos aukų rinki
me, kol kas, dar niekas nėra 
vartojęs; gal būt tik bažnyčių 
rinkliavose. Pirmininkas pilna 
gerkle rėkia: “Duokite aukų 
provui! Niekas nežinos, kas ir 
kiek aukavo!” Tuo tarpu mo
teriškes kolek (orkos eina pas 
kiekvienų ir prašo aukų. Jo
kių užrašų aukavusių vardų 
niekas nedaro. Mat, aukos ei
na į “slaptų fondų”, tai nie
kas neturi žinoti. Vienas žmo
gelis, tūlas* Kl. M., dabar išva
rytas iš darbo, aukavo net 
$50.00. Kad ir tokių stambių 
aukų davęs, žmogus nebuvo 
paklaustas nė pravardės* Pi
nigus paėmė, pasakė ačiū ir 
ėjo per susirinkusius toliau 
klausdamos, kas duos dau
giau.
Slaptas mitingas išneša viešą 

revoliuciją
Užbaigus aukų rinkimų, tū

las Abekas iš “Vilnies” redak
cijos perskaito atsišaukimų 
(ar rezoliucijų) anglų kalba 
parašytų, kurioje griežtai pa
smerkiama dženitorių unijos 
viršininkai ir kartu prašoma 
morales ir matcriales pagel
bės paremti jų kovų prieš “ra- 
ketierius”. Ta rezoliucija tu
rėjo būti pasiųsta ypač ledo 
ir pieno unijų lokalams ir kar
tu visiems Am. Federacijos 
lokalams Chicagojc. Reiškia, 
ir patys dženitorių bosai tu
rėjo gauti kopijų tos rezoliu
cijos... Tai bent supratimas 
“slaptumo”!

Susirinkimas slaptas, veiki
mas slaptas, aukų rinkimas 
slaptas ir visa agitacija veda
ma slaptai, kad unijos virši
ninkai nieko nesužinotų; tik 
mitingai, piknikai ir baliai vi
sados garsinami viešai ir pa
galios pati rezoliucija paskelb
ta viešai! Jeigu kų jam siun
tė, tai turėjo ir pasirašyti kas 
nors, kur ir kada ji buvo pri
imta. Veikiausia, ta rezoliuci
ja niekam nebuvo pasiųsta, ji 
buvo reikalinga vien aukų ga
vimui. Pasirodo, kad tik su
rinktos aukos pasiliko slapty-

kad taip gerų laikų, kokius jie 
tyri Lietuvoje, dar norą tu* 
rūję šiam sviete. Musų kiti 
sankeleiviai, kaip antai Kriš
čiūnas, FereviČius, Antanas ir 
Povilas Vilkai, gerai jaučiasi.

Dabar mes visi esam ap
sistoję Lietuvos Viešbuty. Siun
čiam labų dienų čikagiečiams”.

— Jonas YušJka>

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Bark 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir vaiku ligų

Rūmu Gydytoja* 
Moteriškų. Vyriškų, 

-*--------- _CT1 r<1 n Vf

Ofisas 8162 8<_____
arti Slst StrtoL

Prieš pora ’ dienų Amerikos 
sportininkų Vadovas, Jonas 
Yuška, sąvo ,'žįiohai prisiuntė 
tokio įuripįįo ... , .J,

“Sportininku^, Lietuvos vy-e 
resnybė pasitiko su dideliu en
tuziazmu. Buvo1 surengta bam 
kietas, sakyta jautrios kalbos 
apie Amerikos ^eivijų ir spor
to svarbų. Mumis ,visur vežio
ja ir rodo svarbiausias vietas. 
Jau turime 415 " užkvietimų 
lankytis į bankietus ir kito*- 
kioš rųšies padengimus.. Aš 
negaliu ir išgalvoti, dčlko mus 
taip atjaučia ir vaišina. ’

Olimpijados ^vaikinai sakoj

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lobo*

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Ud < 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8^0 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Ud 11 
valandai dienų.

Phone MIDWAX 2886

Dr. C. K. Kliauga
- Dentistas 

Valandos nuo 9-9
2420 West Marquette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. VezeHs
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

, Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi pagal sutarti.

Budrike radio programai: 
WAAF, 920 k. Nedėliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų.
WHFC, 1420 k. Ketvergais 

nuo 8 iki 8:45 vakare.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmekftjimais

REPublic 83-10 
5340 So. Kedzle Avenue

Phons Onai 6122

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

nediL pagal sutarti

Dr. Herzman /
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi’ 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas tįgas. 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Jr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1634 W. 18th SU netoli Morgan SS 

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

TeL Canal 8110
Rezid<

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvft
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną.

beje. Tie visi skambus obal- Vėlyvam vakarui užėjus sve 
šiai prieš “rakcticrius” buvo ’ čiai ėmė važiuoti į namus. At 
sunaudoti vien aukų gavimui 
iš lengvatikių dženitorių.

Tas faktas dar labinus pa
sitvirtina, kada tame slapta
me susirinkime iš apie 72 ypa
tų, sako, buvę surinkta virš 
$170.(X). Kai kam labai gerai 
apsimokėjo užlaikyti paslap
tis, ypač aukų niekam ncskclb-

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue. 
Res. 6515 S. įockwell St. 
Telephone: Kepublic 9723.

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

Kurie iš dženitorių neįsilei
do kolektorių į šlubų, tai pas 
tuos buvo palikta agitacinė “li
teratūra” po durimis arba įkiš
ta per Jangų. ... v r

i Vienų rimta .niAtpriškū, tu* 
la V., pasakė tavorščiams, kad 
“nepuskit plunksnų prieš ve
jų, nes iš to nieko ger 
bus”. Ji tapo apšaukta išdavi 
ke ir iškoliota.

Progai pasitaikius, “N.” Re 
porteris turės ir daugiau as 
meniškų pasikalbėjimų su lie 
tuviais dženitoriais.

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

,■ a-.- v?.- %84^

•••

MĖNESINIS ŽURNALAS 
LIETUVOS

Turinys: 

sutemos ir 
B. Amalvis

TelefonM Yard* 6994
Dr. Mauriee Kahn

4631 Soath 
Ofiao 

Nuo 10 Ud 12

Prie to, kas jau buvo rašy
ta “N.” pirmadienio lakioj, dar 
galima pridėti keletu 
džių, kaip komunistai 
garsino neva “slaptus 
gus”.

Slapti mitingai
Laikas, kada susirinkimas 

įvyks, ir vieta, kur įvyks, bū
davo smarkiai išgarsinama 
per “Vilnį”, per “Vilnies” ir 
Vanagaičio radio ir p-er “Drau
gų”. Tačiau pats susirinkimas 
būdavo vadinamas “slaptu” 
mitingu. Paprastai prie svetai
nės durų būdavo pastatytas 
policijantas ir pora ištikimų 
tavorščių, kurie veik visus lie
tuvius dženitorius pažino as
meniškai. Jeigu tik kuris iš 
atsilankiusių atrodė ne visai 
“košer”, tai tokį draugutį vi
sai ncįleisdavo svetainėn. Va
dinasi, čia buvo “slaptas mi
tingas”, vien ištikimųjų.
Kaip atrodė “slaptas” mitingas 

šiame mitinge iš viso daly
vauja apie 72 ypatos. Didžiu
ma moteriškių, kurių vyrai 
nėra dženitoriai ir nepriklau
so unijai. Veikiausia jos buvo 
sukviestos pačių “vilniečių”, 
kad padaryti susirinkimų skait- 
lingesniu. Mitingo vedėjas ir 
pats svarbiausias kalbėtojas— 
visi “vilniečiai”. Buvo ir tū
las vokietis kalbėtojas, labai rodė, kad visi išvažiavimo da

lyviai buvo užganėdinti gra
žiu ir skaitlingu išvažiavimu, 
kurį surengė b(ųvę Andriulio 
draugai, dabar pasidarę jam 
“ne košer”. , ’ '5

— Senas Petras.

FederalSavings 

and loan association 
Of CHICAGO

Statymui arba taisymui namų ir atmokejimo mor- 
gičiu, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS
MOKA 4% Už TAUPOMUS PINIGUS

Pradeki t taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į Šių 
Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko ša-* 
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per FederaI 
Savings and Loan Insurance Corporation, WaM?

Į British »ub ancient Malt* fortification* Į

Laukiant karo tarp Italijos ir Ethiopijos, Didžiosios Britanijos valdžia jau padare šiuos prisirengimo žingsnius: pasiuntė 
daugiau kariuomenės į Maltų, mobilizavo kariškus laivus prie Suezo kanalo, pasiuntė daugiau kariuomenės saugoti Anglijos 
legacijų Ethiopijos sostinėje, pasiuntė daugiau kariškų orlaivių j Sudaną. Paveikslėliuose matome: Suezo kanalų, Maltos for
tifikacijas, Anglijos laivynų juroje ir Anglijos laivynų Maltos uoste. Anglija, kaip matyt, yra pasirengus apsaugoti ir ginti 
Maltos salų Viduržemio juroje ir Port Saidų, kurs skaitomas yra vartais į rytus.

pasaulėžiūrosKultūros
krizė

Europos išlikimas ir sunykimo simp
tomai — P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigai — A. 
Vilčinskas.

žmogus futliare — A. P. Čechovas.
Darbininkų armija — Jonas Pladis.
Ujamasis — St. Kapnys.
Milžino Gargantua šešėlis krinta i 

musu laikus — Antanas Venclova.
Victor Hugo — poetas ir pilietis -r- 

Prof. L Nusinovas.
Musu planetos likimas — Agr. K. P.
Paprastas gyvenimas — J. Pladis.
Dvokiančio vandens dievas.
Apžvalga: Literatūra, Teatras. Skai

tytojų tribūna, įvairenybės.
“KULTŪRĄ” galite gauti 

“Naujienose” — 45c.

. GUGIS 
advokatas

-127 N. Dearborn St.

3323 So. Halsted St
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ENGLISH SECTION
THE WORLD AT 

A GLANCE
by Dr, E. G. Peters

80 Wivcs and 300 Ffancees 
Mussolini in a Hole 
Is Love a Disease 
Scanties on the Beaches.

80 vvives and S00 eager finncoe>— 
that is tho record of 28-yeared 
Constantinc Manea, vvorld’s Cham
pion bigainist. Today’s Solomon, 
this formor lieutenant of tho Ro- 
manian army moditates in prison, 
sent there by Livia Stroo«<*u tho 
only vvomnn of tho lot this mat vi
lnoniai runnor-up ever loved.

“Broko” aftor sponding his For
tune of half a million on vvomen 
vvhom he found to be gold-digging 
cheats, Constantine decided to play 
the ganw on the sex exactly as they 
had played it on him. In gotting rid 
of his monoy, ho had learned that a 
vvoman does not dress for her pro- 
sent man, būt ahvays for her noxt 
man.

So this Romanian Solomon built 
up a vvaiting list of 300 vvomen. As 
soon as a vvife’s monoy ran out, he 
transferred his heart to another, 
just as vamps do vvith mon. Būt 
this Champion husband soon found 
that, vvith tho vvoman holding the 
purse stringa, he had to marry and 
marry, until he lošt track of his 
vvives, and had neither the timo or 
monoy to divorce them.

Marrying some forty vvomen in 
Nice and Cannes, this Romanian 
Romeo found the Riviera truly the 
"I.and of Promise.” For on that 
playground of the vvorld’s rich, 
scores of beautiful and vvcalthy wo- 
men literally threw themselves at 
his feet

Constantine’s youngest vvife, 17- 
yeared Mia of Naples, brought him 
three months of Elysium in a little 
Italian fishing village. His oldest 
spouse, an American vvidovv, confes- 
sed 45 years, and boasted a $12,- 
000,000 Fortune, adding in millions 
to ber property the dqxen years she 
subtracted from her age.
/ Using an assortment of imagina- 
ry titles-Russian and French counts, 
Austrian barons, and Italian nobles 
—Manea took another leaf from the 
vamp’s code. He never called his 
flame of the moment by her real or 
nickname, būt alvvays by such terms 
as “Darling,” “Dearest”, and 
“Svveet”, terms vvhich would apply 
to one vvoman as to another. This 
strategem prevented that embarras- 
sing slip-in inteimate moments cal- 
ling one vvoman by a name she 
knevv belonged to a previous love.

Būt finally Constantine’s Nemesis 
came in the person of Miss Livia 
Stroescu, pretty, 21 year-old daugh- 
ter of a Senator from Bessarabia. 
They skiied and skated together at 
Moinesti; they loved; they plighted 
troths. When her friend and school- 
mate, Miss Flora Azuga, told Livia 
how a Manea had ' clandestinely 
married her, wheedled an important 
sum from her, then disappeared, 
Livia grew suspicious, and askedher 
friend to come at once to Moinesti. 
Flora immediately recognized in the 
photograph of Livia’s fiance the 
husband who had swindled and then 
deserted her. The girls appealed to 
the police. vvho swiftly rounded up 
the Roumanian Romeo.

Thus at 28 Constantine Manea 
had learned what most men leam 
only during an entire lifetime — 
that only women can goldig legally 
and effectively.

0 0 0
With England ringing the Suei 

Canal, juglar vein on Mussolini's 
Ethiopian war-machine, about with 
ships of war, II Duče mušt be wor- 
ried. For Britam is top dog in any 
eontest between Italy and England.

Mussolini faces the world as a 
naked aggressor, bent on his Ethio
pian kili. For he has refused con- 
cessions offered by Haile Selassie, 
flouted the league of nations, and 
disrųpted other conferences striving 
to prevent his conąuest of Abyssi- 
nia.

Europe’s line-up, in event of a 
big war, will probably be about 
this: England, Germany, and Jugo- 
Slavia against Italy and Csecho- 
slovakia, while Russia šita on the 
side lines cheering for the winner. - 
With Germany to the north and 
England on the west, France will 
doubtless remain neutral or ally 
herself with Britain. Against the 
British fleet alone, espedally against 
the combined fleets of England and 
France, Italy will be helpless.

If, as is probable, the league of 
nations at its coming session narnės 
Italy the sgressor and votes to ap
ply against her economie and aven 
nfiftaiy vreapons, England vfll ba

I roady. The United States may oven 
’ support her at the end of tho six 
months* neutrality voted by Con- 
gress.

In any event, III Duče seoms to 
be in a holo.

0 0 0
Is love a disease? “Ho is crasy 

about her,“ “She died of a broken 
heart,“ are common phrases vvhich 
suggest that love is a disease.

The poets, too, keen observers of 
people, have for centuries impliod 
that love is an ailmont likę fever. 
“Everybody is blind vvhen maddened 
by love,“ wrote the Roman poet, 
Propertius. “Ali fancy-sick sho is 
and pale of cheer,“ said Shakes- 
peare. “Love, the solo disease thou 
canst not eure“, pens Pope, vvhilo 
Tennyson’s Elaino murmurs, “He 
vvill not love me—mušt I die? Him 
or death.“

U fe confirms tho obsorvntiofis of 
the poets. Mrs. Blanche Dunkel, lo- 
ving būt scorned by her son-in-law, 
hired Mrs. Evelyn B. Smith to mur- 
der him to keep him from another 
vvoman. Maddened by jealous fear of 
losing her husband, Mrs. Wihna 
Harrison, model vvomnn preacher, 
shot down i n cold blood her sup- 
posed rival. And beautiful 19-yenred 
Countess Von Wurmbrand-Stuppach, 
led by her scheming mother, vved- 
ded Clendėnin Ryan, j r., for his 
millions, then on her wedding night 
hysterically banished him from her 
bridal chamber because she was 
deeply i n love with a Polish count 
more than twice her age.

Science also supports this vlew. 
Dr. T. A. Brombach, noted Amer
ican eyo e x per t, finds that love, 
“upsetting the chemistry of the 
human organism,“ causes eyo trou- 
ble, and makos its vietims” do many 
foolish things,“ likę sufferers from 
toxins and germ infection.

In his book, “The Love Madness,“ 
Dr. Paul Voivenel, distinguished 
French physician, says that a lover 
deprived of seeing his sweetheart is 
likę a drunkard denied his dram, or 
an addict his drug. An attack of 
acute love, according to Voivenel, 
likę the germ of encephalitis, can 
reduce its vietini to a statė of 
lassitude from which nothing will 
arouse him. With his fancies fevered 
by love, a man may be literally 
“erasy about her.”

Physiologists believe that love, 
working on the pituitary gland, 
king of the gland family, alters the 
activity of other glands. Love, likę 
fever, inereases the heart-beaL

If love is a disease, as both 
poet and scientist contend, it lifts 
its vietim to Elysian heights of 
bliss, or drops him to Hadean 
depths of despair.

0 0 0
Scantier and seantier — that is 

the law of women’s bathing suits. In 
the gilded age of the 90’s, they in- 
cluded full-lenght sleeves and hose, 
with only the head and hands un- 
covered. Then the sleeves shrunk to 
the elbows, while the crayfish stole 
the stockings. Next the sleves 
shrunk to mere shoulder-straps, ex- 
posing the back, while the legs al- 
most vanished.

Scantier, even, are the new suits, 
štili prohibited on public beaches, 
būt “just the thing” on Miami’s 
private beaches. These suits con- 
sists essentially of a narrow bras- 
siere and an enlarged gee-string. 
Soon, according to Arthur Ellis, in-* 
ventor of this beach seantie, this 
sun-and gaze-inviting “undress” will 
be allowed on public beaches.

Why not? Among privitive peoples 
i i the tropies, adults often go 
naked, while men and women are 
said to bathe nude on the beaches of 
Soviet Russia. If the aim of the 
beach-goer is swimming and sun- 
bathing, the fewer the clothes the 
better. In warm elimates, clothes are 
largely ornamentai. So the bathing 
beauty might go nude and wear 
rings on her fingers and bells on 
her toes.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

.............................. ....... t i' I ni. <

During < the summer certain 
individuals interested in the 
welfare of Pirmyn Chorus hnve 
been urging the officers to 
adopt and institute a Policy of 
what Pirmyn is, stnnds for and 
demands. Suggestions for such 
a policy were offered during a 
few of the officer’s meetings 
in the early part of the sum
inei', considered, and drafted 
by u responsible committee and 
finally adcepted during the 
meeting held at Miss Barp- 
nas’s home lašt Friday evening. 
We believe these innovations 
will create a greater solidarity 
and will be of mutual benefit 
to each and every meniber.

The most important innova- 
tion the officers agreed to 
adopt was the sėt of principles 
sėt forth as THE PIRMYN 
POLICY. In essence the PO
LICY statės the standards of 
Pirmyn Chorus. The policy de- 
nmnds loyalty, once accepted 
by the member, cites rules, 
examples and ideals.

Eiach member will receivea 
copy thru the mails some day 
this week. We urge you to ca 
refully read and consider its 
contents. If you feel that you 
cannot accept, will you kindly 
get in touch with us and statė 
your reasons. Inclosed with 
your copy of THE POLICY 
will be ian application blank, 
which you will give to a friend 
or interested party. The ini- 
tial meeting of the season will 
be held at the GAGE PARK 
FIELD HOUSE at 55th. and 
South Wes^ern tĄve., at 7:45 
p. m. on August 30th. That is 
this Friday evening.

—----- .o--------

H0W YOUR SCRIBE SPENDS 
HIS WEEK ENDS...

Saturday morning and afternoon 
...just likę any other day of the 
week... up and down stairs... up and 
down elevators.... relating stories of 
sincere need of employment... tb 
hard, tired faces... receivirig synthe- 
tic looks of sympathy and “sorry, 
sorry, nothing here” for ąnsvvers... 
wonder if any of my readers cah 
give me any tips of jobs wanting to 
be filled... back to my room towash 
and relax... out again to wander 
about old, little-known streets of 
the northsidc after nightfall,. and to 
feel oppressed by shuttered decay 
and the shadows of past magnifi- 
cence... and to snap out of it with 
a wrench—the mood i mean—a» 
prattling young couples einerged 
from the oldest and sorriest of thesė 
buildings of the gay ’70s, their care1- 
free, eurly heads full of nothing būt 
the Sattiday night movie feast of 
Mae West, Clark Gable and Jean 
Harlow... to slink past the purplė 
specter of a mansion, rearing its 
eupola against a pitch-black sky, 
with challenging iron gates, and, 
within, a Poe-like air of sinister 
ųuietude, while a glance thru its 
bay windows reveals a portrait of a 
steni, bearded gentleman in broad*1 
eloth. bathed in an eerie red-lamp 
glow... to feel relieved, aorta, on 
gaining a well-lighted business 
Street, with its delicatessen seram- 

bles and drugstore sules of foast 
hams and graVy boats... to poke my 
nose Into the mad activity of a 
waysido tavern, deciding to part 
\vith a Jitnoy from fust wanlng 
pocketbook and šit around observing 
a reckloss crowd inakebollcving.,( 
the glow of anticlpation on the 
faces of those patrons watching the 
contortions of u' fan-duncėr... and 
those mascuru-eyed, rougvd boileri 
who eaae up those suvored gehts 
mest \varmėd up by the proceeuings 
..out ...to Lincoln Park where i hiy 

in tho grnss.., droaming „twinklo 
liltle stars, you aro hard to reach... 
every timo i put out my hand to 
grasp one of you, you aro not there 
...Just liko what i seėk... futile... 
homo along the darkost strerits, 
reaching there fatigued.. sleeping 
past morning... up , and rereading 
“The Edūcntioh Of Henry AdUiUs“ 
an autObiography, till past noon... 
turning on tho radio and gradually 
bricoming affected by tho siesta at- 
mosphoro of a Sunday afternoon... 
no jobs to soek, no swoltering 
streets to trudge.,, Sunday afternbon 
is the timo for reflectlon... it londri 
not easily to action... it is during 
such n timo that i can best tum out 
columns liko this.., the radio dronos 
stolen diversions pouchod from thb 
air... maybo i had better not write 
any more and just succumb to tho 
urge of siesta... porhaps pipoful will 
help... it does... ho-huin, tho hands 
of tho clock, sloepy, too, trudge 
their troadmill towards 5:80... best 
to surronder to siesta which tums 
out to be an all night affuir.

-------- o------ ---

EXPLANATION?

Many of my friends have asked 
me wharo i gain the ideali that 
enable ino to create such things as 
“Dėdino—-Chaos” and “Dry Broad.“ 
The anawer lies in the study of one 
of the greatest bits o f autobiogra- 
phical writing of contemporary 
t i mes. Because he hus told his own 
story with such acumen in “Th* 
Education of Henry Adams,” and 
because his Ii fe covered so grbat a 
span, his autobiography enable*1 uri 
as does no other book to watch the 
modern view of life actually in 
procese o f formation and thereby to 
undersand its, eaųses and nature. No 
one throws so įpuch light on our 
eurrent writers—and incidentally on 
ourselves — as Henry Adams.

The creed of Jiterary natūraliem 
has been formųlated by no other 
American more emphatically than it 
was by Henry ‘Adams. The condur 
sion to which' his long lifetime led 
him was simply this: “In plain 
words, Chaos was the law of nature; 
Order was the dream of man.“ The 
uniyerse, so far as he could discover, 
contained no trace o f a plan, much 
less of a purpose; it was not, in 
fact, a universe 'at all, būt a “multi- 
verse,” for it wate not under a single 
control būt was sheer accident, anar- 
chy, catastrophe, unintelligible and 
meaningless, only a random mąni- 
festation of aimless, senseless forčes. 
It was not a unity likę a watch būt 
a multiplicity likę a heap of fire- 
works sėt off by chance. In this 
vięw he included not only man’s 
physical environment būt the whole 
of human existence. He &aw no 
reason to suppose that huihankind 
stood in a peculiar position or en- 
joyed special pr i vile ges; man, he 
thought, was as much a subordinate 
part of nature as a rock or a chė- 
mical element, the unconscious sport 
of natūrai forceė. Human history he 
found “in essence ineoherent and 
immortal,” with no trace of rational 
seąuence. Moreover, man’s concep- 
tion of himself as an individual unii 
he thought illusory, for inspectioft 
at once revealed personality of thė 
self as a multiplicity in which order 
is obnoxious to nature. Man is h 
microchaoes within to fit the miė- 
rochaos without. 

»
Henry Adam’s philosophy is a 

projection of his own sense of futt- 
lity and frustration; and that feet- 
ing in tum Is to be accounted for 
by the three-comered war waged 
between his innate constitution, his 
inheritance, and his environment. *

GR0WTH OF PIRMYN.
It is to my interest thnt a 

very early column of Pirmyn’s 
has found its way into my 
hands. Now that the new sea
son is just about to sturt, and 
members bėjjininff to beeome 
Pirmyn consciouš, I feel that 
What , is printed below will be 
food for thought for many of 
them. The column statės clear- 
ly and ably the problema and 
aspirations of the lusty, tyro 
buneh of warblers. The column 
is being reprinted because 1 
want to remind those already 
aware of it and tell those who 
do not realize it that a n organe 
izullon juatifles its existence 
by its spirit and growth. In 
speaking of gtovvth I do not 
imply nihnbers; I mean ąuality 
and popularity. If every regu- 
larly attending member cons- 
cientiously applys himself or 
herself to the delermination 
that this season will be better 
than the lašt and all preceding 
the results will be remarkable 
iand gratifying.

One more thing. Please keep 
in mind that. you will receive 
only what you as an indivi
dual bring to the group. If you 
come with malice, insubordi- 
nation, doubt and insincerity, 
such will be your reword.

Any comment or criticism?
„o .

“The Chicago Lithuanian Chorai 
Society, “Pirmyn“, announces it» 
first anniversary.

“A little over a yoar ago, tho 
“Pirmyn Mifirus Choras“ was roor- 
ganized, and tho present society 
formed. The first “Pirmyn“ chorus 
was u local north-side singing 
group, which entertained chiofly be- 
fore Lithuanian audiences composed 
of residents from that section.

“Due to Mr. Stephens efforts, 
many new inembers wero attracted. 
It yvns discovered that most of 
these wero residents of the south- 
side. Besides these, many wero from 
different soctions of the city. To 
mako it fairer to all concemed, the 
place for rehearsals was changed to 
to centrai gite (Ifto that the distance 
to be traveled was nearly the šame 
for most of the members.

“The chorus was large, būt inex- 
perienced. Engageinents were nu- 
nierous. The public’s expectationš 
were high. Could a group, liko this 
one, composed of people who were 
nearly all strangors to each other, 
and who had, hever sung together, 
live up to these expectations ?

“Rehearsal upon rehearsal follow- 
ed, Singers were shifted and sec- 
tions balančed properly. Repetition 
and more repitition — practice 
makes perfect. The chorus coopera- 
ted with the instructor and the in- 
structor proved his abilities.

“When the date for the first pub
lic appearance arrived, trepidation 
ruled. How would they sound? 
Would the audience be pleased? 
What if nervousness ruined every- 
thing? The instructor’s baton com- 
manded! Worries were forgotten in 

‘the desire to sing and sing well. 
The initial efforts were crowned 
with success. Once started correctly, 
the ėntire season proved gratifying 
to a “green” group.

“This year the organization is in 
full swing. Officers have been elect- 
ed, sočiai activities, engagaments, 
and publicity are plentiful. A štili 
more sučcessful season is in sight.

“Although comparitevely an in- 
fant “Pirmyn“ has already com- 
manded the attention and the inte
rest of. Lithuanian audience. No 
longer are the singers “green”, būt 
a well-balanced mixed chorus is 
revealed.

Wonder what “Pirmyn” will be 
likę when it grows up?

Till Friday at 7:45 when 
we will able to air those 
troublesome summer roman
uos, trials and tribulations, 
grievances and ...

—bunnl.

Courier
As n part of tho groat Chicijgo 

Homo Corning Wook program the 
Folk Dnnce Fostigal vvill be held at 
Humboldt Purk. Many national 
groups from tho entire city will 
participato. Tho event wlll take place 
on Tuosday, Sept. 8rd, 7:80 p. m. 
on the porch and on the torraco of 
the park refoetory, Humboldt Purk, 
at North and Humboldt Avės. The 
following national groups will par
ticipato: Irish, Engllsh, Norwoglan, 
Russian, Lithuanian, Polish, Gorman, 
Danish, Hungariun, Scrbian, Croa- 
tian, Slovenian, American, Italian, 
Palostiniun, Mexicun, and Ukrainian. 
We need not tell how rlch and color 
fui this program vvill bo. Evoryono 
should attend. Admission froo. All 
L. Y. S. members who tako part in 
this Festival aro to bo there not 
luter then 7:80 p. m.

Our Conventlon on Sopt. 8, 2:00 
p. m. at the Lithuanian Auditorium 
vvill be u gathering of groat import- 
ance to tho membors and organiza* 
tions as vvell. We cordially i n vi to 
reprosentatives of various youth 
groups of Chicngo to como and 
discuss with us probloms which 
concern tho Lithuanian Youth this 
day and ago. We likevviso seok tho 
good vvill and cooperation of all the 
youth organlzations in this city.

Mr. K. Jurgelionis vvill open tho 
convotion with a short oratlon, 
Miss Helen Vespender, the swcet 
voicod songstress, vvill entertaln us 
with some of her beautifully solect- 
ed songs. Gcnerally, wo anticipato 
that this conventlon vvill be one to 
be remembored.

Meetings have beon resumed lašt 
Monday at Dvorak Park. Evcryone 
vvas glad to see each other again.

DAUGELIS GERIA B1SMARCK ALŲ

GERKITE IR JUS! JIS YRA TIKRAI GERAS ALUS!

MIKE DZIMIDAS JUMS VISADA 
BISMARCK ALŲ PRISTATYS

Pašaukite jį Telefonu:

Lafayette 0401
4138 ARCHER AVĖ.

This branch is ako proud to an- 
nounco the marrlage and engage- 
ment of the tvvo of its members, 
Anno Evans vvho is to bo married 
in Soptember (all the No. 4 Branch 
girls onjoyod thomsolvos nt her 
VVoddlng shovver lašt Tuesday), and 
tho ongaggemont of Dorls Stankus. 
Good luck to you girls. Wc hopo 
that your married llves vvill bo 
blisaful.

Today, Wodnesday, Br. No. 3 
opens Its sossions at McKinley 
Park. Important subjocts vvill bodls- 
cussed. All members of this branch 
mušt attend.

Wishing everybody n marry vvoek- 
end and n Joyous Labor Day! Tako 
In all you cnn vvhile tho days aro 
štili vvarm and tho sun ir kindly.

—XYZ.

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicago j v 

180 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodgo, 1982, sėda n, kaip nau

jas, tik ..............................  $298.00
Buick lute. 1930. sodan, tik .... 110.00 
Fard. 1934, sodan, kaip nau

jas. tik .............................. 305.00
Hupmoblla, 1982. sodan, garan

tuotas, tik ....................... 285.00
Studobakor. 1931. Dcluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1982, Leluxe sodan, 

tik ...................................... 295.00
Esscx, 1930, sedan, tik ........... 45.00
Chrysler Coupe, tik ................... 85.00

Ir daug kitu autmobillu nuo $25 
(r brangesniu. • Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit nnsi- 
vaŽinCtl dėl bandymo 7 dienas. Just; 
sena kurą priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais {^mokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicngoie. Musų 
krautuvė vra atdara vakarais ir ne
dėtomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp.
2B8li N. Cr»wfor<l Ava.

------------- -----------------------------------

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su NeperdL 
dėlių Atrokavlmu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Go., Ine.
120 S. La Šalie St. į

Tel. Franklin 0576

PETER’PEN’



NAUJIENOS
The LUhuanlan Daily Newa 

Publhhcd Daily Eacept Sunday by 
Thą Lithuanlan Nawg Pub„ Co.» Ino, 

1738 South Hajated Street 
Talophone CANal 8500

.   ......... ........ ............... ———— ——>

SubacrlpUon Raitai
•8.00 per year in Canada
07.00 per year outaide of Chicago 

pa? yoar in Chicago
«o per copy.
t1 ■■■—«"■ " .............. -.........  — >■*

Bntored aa Socond Ctaa Mattel 
itarch Tth 1014 at the Port Office 
of Chfcafo, IU. under the aot of 
Marei »rd 1870,

Naujlenoa eina kasdien, iftskiriant 
sekmadienius, Leidiia Naujienų Ben
dravo, 1780 S. Halated SL. Chicago, 
III, Telefonas Canal 8000.

trišakymo kalnai
Chlcagojo — paltui

Metams ---------------  08.00
Pusei motų —...... . ...................... 4.00
Trims mlnosląma ----------------- 2.00
Dviem menesiams _ 1.50
Vienam minėtini 70

Chloagoj per ilneliotojusi
Viena kopija 3c
Savaitei ... ..........  18o
MOnosiui 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chlcagoj, 
paltai

Motame .. .... 87.00
Pusei motų eaooeooooaoaeaothoooooeooooe 8.50
Trims mėnesiams----------------- 1.75
Dviem minėdama 1.25
Vienam minėtini .. ..................  75o

Lietuvon ir kitur nlalonluose 
(Atpiginta)

Metams —.........  08.00
Pusei metų .. ............. ..................... 4.00
Trims minusiame 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

“BENDRAS FRONTAS“

Komunistų Internacionalo kongresas nutars, kad 
visose šalyse komunistai turi vesti kuosmarkiausią 
kampaniją už “bendrą frontą“. Taigi dabai* visos ko
munistų partijos ir veda tą kampaniją išsijuosusios. 
Lietuviški Maskvos garbintojai stengiasi neatsilikti nuo 
kitų tautų komunistų.

Pinniaus komunistai siūlydavo “bėndrą frontą“ 
tarpe komunistų ir socialistų. Dabar jau jie agituoja 
už “bendrą frontą visų anti-fąšistų”, I “bendrą frontą“ 
komupistai kviečia buržuazinius radikalus, liberalus ir 
net klerikalus. Lietuvių komunistų spauda sako, kad 
“bendrą frontą” reika daryti ir su kunigais.

Amerikoniški komunistai New Yorke jau parodė, 
kaip toks frontas atrodo praktikoje, surengdami pro
testo mitingą “prieš karą ir fašizmą” Įtartu su įvairio
mis religinėmis negrų sektomis (mat, negrai simpati
zuoja Etiopijai ir yra nusistatę prieš Italiją) ir pradė
dami tą mitingą su malda.

Kaip privalo žiūrėti į tą komunistų “bendro fron
to” kampaniją lietuviai socialistai ir kitos pažangios 
lietuvių darbininkų organizacijos?

r“ NAUJIENOS. ChlcagO, m.
■ ■ I . ...................................."■............................ .. ......................................... .. ......................................................... .. ........ ■■I.yi Ililii|i.!,iliiin»a

da, pavyzdžiui, organizuoti unijoje darbininkai išeina 
į streiką, tai jų visų pareigą yrą laikytis išvien, nežiū
rint ąr jie simpatizuoja socialistams, komunistams ar 
net ir fašistams, Kova prieš ętąrbdąvius Čia yra pamą- 
tinis reikalas, kuriam turi pasiduoti visi kiti sumetimą!.

Panašiai yra ir su savišalpos arba savitarpės ap- 
draudos draugijomis. Sakysime, SLA. yrą fraternalė 
apdraudos ir pašalpos organizacija. Jo tikslus ir pri^ 
clpus privalo gerbti kiekvienas narys, vistiek kokios 
yra jo politinės pažvalgos, čia gali kooperuoti įvairiau
sių įsitikinimų žmonės, jeigu tik jie stato pirmoje vie
toje pamatinį prganizacįjos reikalą.

Taip pat gali bendrai veikti tam tikrais atsitiki
mais ir ištisos organizacijos, nežiūrint to, kad vienose 
jų vadovauja vienų partijų simpatizatoriai, o kitose ki
tų. Bet čia ir vėl neprivalą dominuoti partijoj ąrba 
partijų reikalai, Tokiame bendrame įvairių organiza
cijų veikime pirmą vietą paprastai užima kultūros ir 
švietimo dalykai.

Su komunistais, dėjau ir jų simpatizatoriais yra 
keblu bendrai veikti net ir šitokiame nepolitiškame dar
be. Nes jie yra labai sufanatizuoti ir visur kiša savo 
partijos reikąlus. Kiekvieną organizaciją, kurią jie kon
troliuoja, jie padaro aklų partijos įrankiu. Kas nepri
klauso jų partijai, tą jie niekina su tokia pat neapy
kanta, kaip kitąsyk kad tamsus parapijonai niekindavo 
“bedievius”.

Su šituo komunistų fanatizmu reikia kovoti. Ge
riausias ginklas kovoje su fanatizmu yra apšvieta, — 
kurią žmogus pasemia ne tik iš knygų ir laikraščių, bet 
taip pat ir iš bendravimo su kitais žmonėmis, Beveik
dami kartu su kitokių pažvalgų žmonėmis, ir komunis
tai išmoks blaiviau protauti,

Bet nereikia leisti, kąd tokĮ veikimą jie išnaudotų 
savo partijos tikslams. Su komunistų partija jokių 
kompromisų negali būti, nes yra mirtinas Žmonių vai-, 
džios priešas. Taip pat, žinoma, ir su fašistais.

šiaip aš visų laiką bauginu
si. Keliortfije dažnai pusėtinai 
tenka pavargti, ypač kuomet 
reikia porą desėikų kilometrų, 
važiuoti su arkliais Sunke
liais.

Su grįsimu išėjo nelabai ma
lonus dalykas: laivų ' linijos 
agentas ar atstovas užsakė vie-

■*

1 1!    —■S " ih

Apžvalga
i nSyii

. ..... 1 ",»»....................................... . .......... . *■-!—

Amerikiečio Laiškas 
iš Jurbarko
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tas no ant to laivo, kuriuo 
rėjom® grieti.
leisti Lletuvų 
valtim vėliau 
matęs.

Tai sudarys
smagumų, Pirmiausiai afi 
maniau taip.

Tokiu budu 
teks dviem 
nei byyaų

man daug

no- 
ap
su
nk

no-
no-

— Jūsų, ir lt.
M'.-Į .............

Prof. Z, Žemaitis

Iš Pasaulio Lietuvių 
Kongreso

Lietuvių Tautos 
Paskirtis

Pa-Paskaita, skaityta 1-jatn 
šaulio Lietuvių Kongrese, 
1935 m. rugpiutto mi!n, 1*4 
d. Kaune, Valstybes Teatre,

žio bangas, galingais ratais 
jerbCguslas Lietuvą. Tiesa, 

, os buvo žiauriai nuslopintos; 
,as sukėlę veikėjai vieni gavo 
net gyvybę padėti, kiti—kalė
jimuose kentėti dėl savo kil
nių žygių, dar kiti — gelbėti 
gyvybę svetimuose kraštuose.

Tačiau tautos Instinktas no-

(Tęslnys)
No lūšiai ištarti Čia 

žlni: “kaip gal nė vienu 
tauta pasauly”, 
žvelkime aplink save: ar 
alino kur lokį I

Taktikos klausimuose lietuviai socialistai turėtų 
atsižvelgti į Amerikos socialistų partijos nusistatymą, 
ši partija atsisakė dėtis j “bendrą frontą” su komunis
tais, atsisakė net tartis su komunistais apie “bendrą 
frontą”.

Socialistams tenka atsižvelgti ir į tai, kokios takti
kos šitame klausime laikosi Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas. Pastarasis neseniai svarstė Francijos so
cialistų sumanymą pradėti derybas su kominternu dėl 
‘bendro fronto”, bet sumanymas buvo atmestas.

Komunistai ir demokratija
Butų neišmintinga, jeigu lietuviai socialistai elgtų

si kitaip, negu Amerikos socialistų partija ir Darbinin
kų Internacionalas.

DRAUGAS STALINAS Už
DRAUGĄ ROOSEVELTĄ

Bet reikia neužmiršti, kad čia eina kalba apie “ben
drą frontą” politikoje, tarpe politiškų partijų.

Komunistai siūlo 'bendrą frontą” neva demolęrati- 
jos gynimui, bet jie nėra demokratijos šalininkai. Jie 
sako: “Kovokime bendrai prieš fašizmą!” Bet ką jie 
siūlo fašizmo vietoje? Jie siūlo sovietus ir tariamą 
“proletariato diktatūrą”. Toje komunistiškoje “prole
tariato diktatūroje” nėra demokratijos nė šešėlio.

Rusijoje, kurią komunistai valdo, siaura tokia pat 
žmonių priespauda, kaip hitleriškoje Vokietijoje arba 

- fašistiškoje Italijoje. Vadinasi, komunistų tikslas kovo
je prieš fašizmą yra ne iškovoti demokratiją, bet vie- 
toje fašistiškos diktatūros įsteigti bolševikišką dikta
tūrą.

Aišku* kad su tokia partija dėtis į “bendrą frontą” 
negali nei socialistai, nei kiti nuoširdus demokratijos 
šalininkai. Jeigu jie susidėtų su komunistais, tai visuo
menės akyse atrodytų, kad jie atsižadėjo savo demo
kratinių įsitikinimų ir pavirto diktatūros rėmėjais.

II *

Kol Rusijoje nebus demokratijos ir kol komunistai 
garbins Rusijos diktatūrą, tol pastangos sudaryti “ben
drą frontą” tarp komunistų ir kitų darbininkų organi
zacijų bus tuščios.

“Bendras frontas” nepolitiškose organizacijose
Tąčiau politiškose organizacijose lietuvių yra ne

daug. Lietuvių Socialistų Sąjunga yra neskaitlinga na
riais. Nekiek daugiau yra ir organizuotų lietuvių ko
munistų. .

Didelė dauguma musų žmonių priklauso įvairioms 
nepolitiškoms organizacijoms — savišalpos draugijoms, 
unijoms, kliubams, chorams ir t. t šitose organizacijo
se nemažas skaičius narių simpatizuoja vienai arba ki
tai politiškai partijai Ar tarp jų gali būti ‘bendras 
frontas”?

Aiškus dalykas, kad čia “bendro fronto” klausimas 
turi kitokią prasmę, negu tarpe politiškų partijų. Ka-

r"-11;-1- ....-

Washingtęne daugelis politi
kierių stebisi, kodėl Jungtinių 
Valstijų administracija staigiai 
nutarė iškelti griežtą protestą 
prieš sovietų valdžios nesiląi- 
kymą sutarties, kuri draudžia 
Maskvai remti “revoliucinę” 
komunistų agitaciją šioje ša
lyje. Be ne tik dabar bolševi
kui pradėjo tą agitaciją remti?

Bet manoma, kad prezidentą 
Rooseveltą užgavo komuųistų 
internacionalo pareikštas jam 
“draugiškumas”. Kominterno 
kongrese, būtent, pagarsėjusią 
bulgarų komunistas Georgij 
Dimitrov pareiškė, kad “komu
nistų partija (turėtų remti pre
zidento Roosevelto išrinkimų, 
kadangi, jam pralaimėjus, tos 
jėgos, kurios yra priešingos 
mųsų jėgoms, gali suduoti 
mums skaudų smūgį*”

Vadinasi, komunistų interna
cionalo kalbėtojas viešai ragi
nę, Amerikos komunistus bal
suoti už ftoosevęltą ateinan
čiuose prezidento rinkimuose. 
Rooseveltui šitokia neprašyta 
talka nepatiko, nes jisai neno
ri, kad jo priešai sakytų, jogei 
jisai eina ranka už rankos su 
bolševikais. Manoma, kad dėl 
šitos priežasties prezidentas ir 
įsakė ambasadoriui Bullit’ųr 
parašyti protesto notą.

Tačiau — 
“progresuoja
Kaip čia seniai jie skelbė, kad 
socialistai nesą pakankamai pa
žangus ginti darbininkų klases 
reikalus. Todėl ir buvo įsteig
ta komunistų partija parodyti 
“tikrą kelią” darbininkams į 
geresnę ateitį. Bet šį pavasarį 
Amerikos komunistai staigiai 
pasisakė (matyt, pągal Mask
vos įsakymą) už Darbo Parti
ją, sudarytų iš tokių konser
vatyvių darbininkų unijų, kaip 
Amerikos Darbo Federacija.

D dabar kominternas jau lie
pia komunistams balsuoti už 
demokratų partijos lyderi 
Rooseveltą!

Jeigu dar palūkėsime, tai ir 
Hooveris* pasidarys kcmunifcs 
tams draugas.

kaip stebuklingai 
’ tie komunistai.

Aušros Kelias 9 
Telšiai 

9 d. 1935 m.

iraplankyti 
kiek nesigai- 
ponai Petrą- 
maloniai piri

Wp- 
Mielas Povilai ;

pagaliau teko 
Jfųrbąrkip Jr iįei 
Ii u tai padaręs: 
vičiai mus labai
čipS h’ šauniai pavaišino. Už 
tvukome net 
vežėme kuo 
minimų.

Jurbarkas 
gražioje vietoje, bet ir turi . 
įdomių žmonių. Gal negirdėjai, 
kad ten gyvena žmogus, kuris 
svajoja sukrėsti pasaulį saVo 
išradimu. Būtent, padaryti “am
žino judėjimo” mašiną. Jau 
trys dešimtys metai kaip įis 
dįrba' ir prąbąituuja buvusioje ( 
•kun. Vasilčikoyo kalvėje. 2,500 
kartų jis sukonstruktavo ir iš
ardė savo mašiną, bet ji vįs 
.atąisako ne tik “amžinai”, bet 
ir kelias valandas judėti. Bet 
senukas išradėjas (jis, tur būt, 
jru turi per 70 metų) vis ne- 
nupuola dvasioje: sako, jog ąž 
poros savaičių viskas bus tyair? 
koje ir jis liksiąs “dideliu mfc 
Jiėmerium”* Girdi, iš Latvijos 
btYvę atvažiavę fabrikantai’ (r 
siūlę jam Vienų milijoną dole
rių. Tačiau jis nesutikęs, peš 
išradimas esąs vertas kelioli- 
ką kartų daugiau.

Seriukąs parodė savo maši
ną ir paaiškino^ kaip ji turė
sianti veikti,, kada bus užbaig
ta. Nenorėjau užgauti jo, tat 
nesakiau, jog iš jo “amžino 
judėjimo” mašinos nieko neiš
eis. Tegul sau senukas baigia 
ąmžių manydamas, jog jam 
yra lemta išrasti tai, to nega
linąs išgąstį .

Apžiurėjau ir džiovininkų 
ligoninę. Labai moderniškai 
įrengta. Ligoninės vedėjas, Dr. 
Perevičlus, vislią parodė ir pa
aiškino. O paskui pasikvietė 
pas sąve į svečiiisk Pas jį už
trukome apie ketvertą valan- 
dų.

Jurbarke dabar gyveną ir 
skulptorių^ Grybas. Aplankėme 
iv jį. Lipdo jis sau visokius 
“balvonus”, ir tiek. Jurbarke 
padarėme daug visokių nuo
traukų, jų tarpe nutraukėme 
ir Petravičių šeimas.

. . ....................... ; . .. . ... •' į

tris dienas. Išsi 
maloniausių atsi

ne tik randąsi

O paskui pasikvietė

žod- 
kllg 

Iš tiesų, piv 
ra

li raštą, kur 
tamsi inerlinga valstiečių liau
dis butų Išugdžiusi tiek aukš
tų inteligentų, kaip lietuviai? 
Tebūnie čia man leista pa
naudoti mano asmeniško pa
tyrimo davinius iŠ studentavi
mo laikų. Nelegalusis Odesos 
lietuvių studentų ratelis 1903- 
05 metais palaikė artimų pm 
žintį su taip pat nelegalia len
kų studentų draugija, tiek pat 
kovojusių prieš bendrų cariš
kosios Rusijos priespaųdų. 
Pažinau beveik visus lenkus, 
draugijos narius, kurių anuo 
metu buvo rodos apie G5 žmo
nės. Man specialiai patyrinė
jus pasirodė, kad jų tarpe bu
vo tik du valstiečiai, turtim 
gesniųjų tėvų vaikai; visi kiti 
buvo bajoraičiai arba mies
tiečiai. Musų ... lietuvių ratelį 
sudarė viso 6 studentui ir jų 
tarpe lik vienas buvo kilęs iš 
smulkių bajorėlių ir tas, rO“ 
dos, neišvengęs visų musų jįš? 
eitojo piemenėlių istažo. Bė 
inteligentų, ėjusių aukštąjį 
mokslų, lietuvių liaudis buvo 
jau išauginusi daug ir visokių 
kitų inteligentų, pirmoje eilė
je ir daugiausia kunigų, kurią 
žyipus nuošimtis užeme vy
raujančius dvaąininkų tar^e 
intelektualines pozicijas (pąv. 
dvasinės akademijos profesū
ros be no daugumą sudarė lie
tuviai). Tuo pačiu motu lenkų 
liaudis, kąd ir taip, pat rusiš
kos reakcijos slegiama, buvo 
vis dėlto dešimteriopai geres
nėse sąlygose jos tautinei są
monei ir kulturaį augti: jai 
nebuvo rusų išpieštas svar
biausias kultūrai skleisti qr- 
ganąs—gimtoji kalbą ir spąu- 
sdintas žodis (o tai buvo; lie
tuviams uždrausta); ji nebųyo 
nustojusį savų mokyklų, savo 
tautiškai susipratusios ir drau 
ge kovojusios su politine prie*- 
spaudą vadovybės-— svietiškių 
inteligentų, kunigų, bajorų...; 
Ir vis (įeito musų liaudis ne
palyginti daugiau parodė tau
tinio ir kultūrinio susiprati
mo ir proporcingai imant 
dešimteriopai daugiau išugdė 
savo švięsųomęnės*.

Vadinasi, savo pirmiausios 
įgimtinės paskirties balsu ei-, 
dama—gyvybę saugodama —- 
Hetuvių tauta ir juodžiausios 
'priespaudos IcUkais, parode 
nuostabų gajumą, tvirtybę ir

5. Sutvirtinusi savo tautinę 
sąmonę, lietuvių tauta ėmė 
energingiau vykdyti ir antrą 
savo įgimtinės paskirties už
davinį— siekti pilnutinio gyve
nimą ir pasiryžo susidaryti 
tinkamas sąlygas jam kurti— 
atstatyti savo nepriklausomą 
valstybę. To tauta ėmė siekti 
gaivališkai nuo pirmųjų savo 
viešo pasirodymo žingsnių. 
Prisiminkime čia 1905 metų 
Vilniaus Didįjį Seimą ir jo su
keltąsias visuomeninio sąjud-

(autų kaupti pajėgas, kad 
momentui atėjUH Joh dar Htip- 
rfnii pasireikštų. Ir štai, did- 
diąjam Jcnrut dar Hiiiųčianl 
JŲ vėl galingai prabilo, sukė
lė didingam žygiui—vėl su
kurti prarastų valstybę,—ne
skaitlingų, bet vieningų tautą, 
—ir ji laimėjo. Nebodama iš 
visur jų supusiu priešų, dėju
sių pastangas ardyti darbų iš 
oro ir iš vidaus, lietuvių tauta 
laimėjo, ir čhP parodydama 
nepaprastų gajumų ir ištver
me

Kai kas galėjo paabejoti, o 
musų nedraugai visų laikų 
skelbė pasauliui, kąd lietuvių 
tania, Jei jai ir butų pripažino 
ta jos, ištrokšloji nepriklauso
mybė, nepajėgsianti ją išsau
goti ir savą valstybę sukurti: 
esą jai trūksta šviesuomenės 
bendrai ir vjąokių Specialistų 
įvairioms valstybinio gyveni
mo sritims rūpinti ctc.

Ir kas gi pasirodė? Mes ne 
tik vienam momentui mokė
jome paskelbti savo pepri- 
įlausomybę, bet" mokėjime ją 
išsaugoti ir ginti. O kai < 
susitvarkymo, tai tą atlikome 
nepalyginti gėriau,, negu dau
gelis |ų, kas dėl musų abejojo. 
Visose tautos ir valstybės gy- 
veninio srityse padaryta nepa
prasta pažanga, — nesigirda- 
mi galime pasidžiaugti — dĮL

*

i

Trečiadienis, rugp. 28, 1985 - f————_ 
dcinė, negu musų kaimynų. 
Tų kiekvienas lengvai gali pa
tikrinti, pavartęs musų gyve
nimo Htutistiniu» davinius ir 
palyginęs jų kilimo greitumų 
nu kitų kraštų kitimais ir at
sižvelgęs į tuos galimumus, 
kurluoH musų kraštas yru pa
veldėjęs Iš RunijoN laikų. Juk 
mes iš anų tamsių laikų ne
gavome savo mokyklų, neutsi- 
nešėme kapitulų; kraštus ati
teko mums nualintas, karo 
nupioklotnu ir dvejų svetimų 
žlugusių valiutų materialiai iŠ 
Čiulptas, daug darbingų žmo
nių žuvo. Priešai visaip truk
dė mums tvarkytis arba, pa
grobę musų sostinę Vilnių, 
privertė mus kurtis naujoje 
vietoje, dėti Šimtus milijonų 
Ir taip trūkstančių kapitalų - 
Iš esmės neproduktingom bet 
neiŠvengiamon laikinosios Bū
stinės stulyhon. Žemės ūkis 
paveldėtas labai primityvus, o 
tania Ir sunkiomis upystovo- 
mis staigiai jį pakėlė Ir pada
rė tiek lankstų, kad jh sek- 
mlngiii ima taikytis pasauli
nės rinkos konjunktūroms. 
Tuo pačiu įnikti įvykdyta am
žiais brendusi milžiniška že- 
iuCh reforma, laikinai sukrė
tusi visų krašto ūkį. žodžiu, 
Lietuva ir Čia parodė nepap
rastą gajumų, ryžtingumų gy
venti. augti, tobulėti ir susi
davė būtiniausias sąlygas pil
nutiniam gyvenimui kurtis.

d. Taigi matome, kad lietu
vių tauta praeity ir dabarty 
energintjai vykdS ir vykdo pa
grindinius savo, paskirties už
davinius—prievoles. Kokius gi 
uždavinius ji stato (autai atei
čiai, ir ar tauta išgulės juos 
vykdyti?

Pirmiausia, 
jos paskirtis ateity—išlaikyti 
savo gyvybę. Trumpai apžvel
gtoji praeitis teikia gana ga
rantijų, kad tauta čia pilnai 
iŠtęsčs: išsilaikėme, esame 
gyvi ir busime toki ateity. 

(Bus daugiau)

elcincntarine

Reikąlaukite “NAU 
JIENAS” ant bile kam 

dėt po, kur parduodami lai 
me Kraičiai. Pardavėjas lai

kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
,1 .......... I....—................. ... ... ,|. .............. .. .

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas. ** •
Lietuvos ir lietuvių tautinės dva

sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta tie 
tuvos rašytojų Katzeaelenbo 
geno.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.



MISS ALABAMA

Cicero

CHICAGOS ŽINIOS
Advokatas nusižudė 130 VV. Randolph St.. Chicago

&&&&.

25 ounces for25<

Nie-

ederalSavings

Pocahontas mine run tonas $7.00

GARSINKITĖS “NAUJIENOSEant

THE BR1DGEPORT ROOFING CO.

Vaidilų kongresas 
praėjo sėkmingai

neat-
Vilio

Chicagos unijos stei 
gia Darbo Partijų

susirinko
Darbo Fo

rui! RACK 

NO SLACK 
FIULING

STOGAI 
BOOFING

P-ia J. Janeliunas 
sugrįžo iš atostogų

*12.00
*45.00
*15.00

*1.00

Namų šeimininkių ir 
skalbėjų dėmesiui

LIGONINES
HOSPITALS

Areštuotas už žiaurų 
elgėsi su šunim

8:30 iš 
Ryto

BOILERIAI 
BOILERS

Akušerija na 
muose —

nacija
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.

Patsy Kepuraite ir Tholma 
Kundrotas, smagiai ilsėjosi po 
sunkaus darbo prie biznio. ,v

Pp. Janeliunai užlaiko taver
nų ir billiardų įstaigų Lietusių 
Auditorijos skiepo Bridgeporte.

—VBA.

Informacijų klauskite pas 
vietini agentų arba

Tarp Chicagos 

Lietuvių

Užmušta lietuvė 
moteris

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Tavernų savininkų organizaci 
jos išvažiavimas

Arba keliaukite populiariaii 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležio 

keliais iš Hamburgo

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

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Rugpiučio 24 ir 25 įvyko 
Vaidilų kongresus pp. Beržins- 
kių farmoj, Indiana valstijoj, 
aide 56 mylias nuo Chicagos, 
kur buvo suvažiavę Vaidilų ir 
jų svečių iŠ visų Chicagos da
lių. Kadangi dauguma svečių 
ir kongreso dalyvių suvažiavo 
iš vakaro, tai pirmų sesijų pri
sėjo laikyti naktį. Kongreso 
atidarymo iškilmės susidėjo iš 
užkandžių, gėrimų, kūrenimo 
aukuro, dainų ir kitokių pa- 
marginimų.

Apie 11 valandų sumanyta pa
sigaudyti “snaipsų”. Nors mes 
nežinojome, kas tie sutvėrimai, 
bet supratome, kad tai yra ko
kie tai paukščiai, kurie naktį 
lenda į maišų.

BypkeviČius pasiėmė liktar- 
nų, J. Vilis maišų, Pačkauskas 
su šmoteliu po lazdų ir išėjo 
j girių. Pasirinkę tarp medžių 
parankių vietų, kur manyta 
daugiausia “snaipsų” tupi, pra
dėjo ablavų. J. Vilis laiko iš
skėtęs maišų, Bypkevičia su 
lempa suka apie galvų, o šmo
telis su Pačkausku medžius pur
to baidydami “snaipsus“. šitaip 
besidarbuodami. pamatėme du 
nepažystamus vyn& su ilgais 
šautuvais, su žvaigždėmis ant 
krūtinių išlendant iš krūmų. 
,šmotelis su Pačkausku kažin 
kur tamsoje prapuolė, Bypke
vičia, lempų užgesinęs, irgi ka
žin kur dingo. Tik vienas Vi
lis maišų išskėtęs Įiasiliko. Ne
pažystami, pribėgę prie Vilio, 
šautuvus atstatę, klausia 
tu čia veiki?”

Vilis nusigandęs atsako

Rugpi učio 25 
130 delegatų Am 
deraeijos unijų ir geležinkelių 
brolijų ir milžiniška balsų 
dauguma nutarė steigti Darbo 
Partijų Cook kalintoje, suda
rytų iš darbininkų unijų. Su
manymų steigti tokių partijų 
patiekė konferencijai skrybė
lių dirbėjų unijos valdybos 
manadžeris, J. Robertą. *

Konf erencij o j e dalyvavo
daug socialistų unijų atstovų. 
Jie labai stipriai parėmė Dar
bo Partijos steigimo sumany
mų. Laikinas steigiamos par
tijos pirmininkas Davė McVey 
—pirmininkas, Sorraine Loewe 
— vicc-pirmininkas, George 
Meade — sekretorius, ir Mcyer 
Adclman — iždininkas. Vyk
domasis komitetas susideda iš 
15 narių.

pagavome ‘snaipsus 
dant“.

Niekas iš susirinkusių 
siliepia, ir, rodos, nieks 
nepažysta.

Rypkevičius prašo Beržinskį 
pagelbėti. Tas irgi astisako: 
nieko negalįs daryti.

Policija ima Vilj vestis per 
duris j “Crown Point”, kitaip 
sakant, uždaryti į belangę. Bet 
bevedant per duris vienas iŠ 
šerifų prašneka lietuviškai ir 
ima juoktis, sakydamas: “Argi 
tu nepažysti mus? Mes esame 
visi draugai”. . ,

Pasirodė, kad tai Antanavi- 
čia iš Nortsaidės, kuris buvo 
biskį ankščiau atvažiavęs, ii 
mes buvome jo nematę. Tada 
visi supratome, kad tai buvo 
mums šposas užtaisytas.

Pp. Daubarų sūnūs 
Roy išėjo ant ope

racijos

Fcdcrulės pirklybos komis!' 
jos advokatus John II. Tho 
mas, 39 metų, iššoko ar iš 
■krito pro langų šešto Commo 
dore viešbučio aukštų j gal 
vę. Jis mirė kelioms minu 
tėms praslinkus po to, kai ta 
po nugabentas į ligoninę.

Charles AK Johnson, 64 me
lų, 2836 Norlh Troy Street, 
smarkiai spyrė ir sužeidė sa
vo šunį, kurįs, laikomas vir
ve, mėgino vytis katę. John
son yra kaltinamas žiauriu el
gesiu su gyvuliais.

Norėtųsi žinoti, kaip greitai 
ateis laikas, kada žmonės bus 
areštuojami už žiaurų elgesį 
su žmonėmis^ pav. kada sam
dytojai bus areštuojami už iš
naudojimų darbininkų.

įlJ^L

ONA STRAVINSKIENE 
(Po tėvais Bendžiunaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 27ta diena, 3:80 vai. 
ryte 1935 m., sulaukus 50 me
tu amžiaus, (rimus Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Eržvilku pa- 
rap.. žukaičiu kaime. Amerikoj 
išgyveno 34 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyra Anta
ną. 5 dukteris: Bronisląvą ir 
žentą Mykolą Waters, Ona ir 
žentą Juozapa Scott. Antanina 
ir žentą Albert Toutant. Sta
nislava ir žentą Benedikta 
Klemm ir Elena, sunu Anta
ną. 4 anūkes ir rimines. Kū
nas pašarvotas randasi 3209 
So. Lime St.

Laidotuvės ivyks penktadie
ni. rusrpiučio 30ta diena. 8ta 
vai. iš ryto iš namu i šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionės siela, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Onos Stravinskie
nės riminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
žentai. Anūkės ir Giminės. 

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4189._____________ _

uteikimų vie- 
taip gražiai lai* 
Iš tikro tai yra 

vieta praleisti 
arba vasarines 

mažai išlaidų.
—Vaidila.

Adelynn Ovvcnt
Iš visos Aįabamos gražuolių 

panele Adelynn Owens buvo 
pripažinta gražiausia ir tapo 
“Miss Alabama”. Ji stos į vi
sos Amerikos gražuolių kdntes- 
tų, kuriame bus išrinkta “Miss 
America”. Ji yra pardavėja de- 
pai’tamentinčje krautuvėje Bir- 
minghame, Alabama.

JONAS STANEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 diena. 5:00 va
landa vakare 1985 m., sulau
kės 54 metu amžiaus, gimęs 
Raseinių apskr.. Skirsnemonio 
parap. ir kaimo. Amerikoj iš
gyveno 80 metu. Paliko dide
liame nuliudime sunu Antaną, 
marčia Emilija. 2 brolius An
taną ir Benedikta, pussesere 
Suzanua Antanavičiene ir ri
mines. o Lietuvoj sunu Bro
nislova. broli Vincenta, seserį 
Ona Zimontiene ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
žeikos koplyčioj. 3319 Lituani- 
ca Avenue.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
rugpiučio 29 diena. 2:00 vai. 
po piet iš koplyčios i Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Jono Stanevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Sunūs, Marčia, Broliai, Seserė, 

Pusseserė ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138.

nas iš kilo ir pasakoti savo 
pergyventus įspūdžius, tai tik
ras lermas kilo. Vilis ilgi, su
pratęs Šposų, pasileido juoktis 
ir ėmė pasakoti savo patyrimų. 
Mes visi stebėjomės iš J. Vi
lio nuoširdumo, kad papuolęs į 
tokių nelaimę ir tokiame išgųs- 
tingame momente jis atsisakė 
išduoti savo draugus, bijoda
mas, kad ir kitus nesuareštuo
tų. Iš Šio atsitikimo turėjome 
juoko visų naktj, ir tik pary
čiu išsiskirstėme pasilsiui. 
Smagiai išmiegoję minkštose 
lovose tik apie 9 valandų ryto 
sukilome, negirdėję naktinės 
žiogelių, varlių ir čerepokų 
(želvių) muzikos.

Po gardžių pusryčių ėjome 
į Kankakee upę pasimaudyti, 
ir ten prie maudynių atlaikė
me antrų “sesijų” savo kongre
so. Nė nepasijutome, kaip lai
kas prabėgo. Dar pradėjome 
tverti nifdistų kolonijų, bet iš
girdę zvanų šaukiantį pietums 
skubinomės nepavėluoti. Ponios 
Beržinskienė, Yuškaįtiėnė ir P. 
Valuckiene pateikė pietus, ko
kius ir Morrison viešbuty butų 
sunku gauti.

Po pietų atsidarėme naujų 
bačkutę alaus. Tai troškulį 
malšindami vieni kaziravo 66, 
kiti bridžių, niekurie tvėre 
chorus ar rišo pasaulio sunkias 
problemas. Daugelis vėl mau
dėsi Šauniai tekančioj Kanka
kee upėje. Tiktai apie 7 vai. 
vakaro pradėjome kelionę atgal 
į Chicagų.

Vaidilos buvo labai dėkingi 
Pp. Beržinskiams už tok j gra
žų priėmimų ir s 
tos ir progos 
kų praleisti, 
labai smagi 
šventadienius 
vakacijas su

Plačiai žinomo biznieriaus 
žmona, Mrs. J. Janeliunas, per
eitų pirmadienį sugryžo iš Da- 
wogiac, Mich., kur ji ir kartu 
su ja jos dvi darbininkės, p-lės

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

išvažiuos 2 vai. po- 
švegždos tavernos, 

49 avenue, Cicero.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS / 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprasti ir nepaprastų 
daiktg, intafei ir reikmenų. Jeigu iš telpančių šia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Rugp. 27 d. jaunuolis 19 me
tų, gabus chemijos studentas 
Armour Institute, išėjo ant 
operacijos dėl tidų keblumų no
sy. Gal dėl vadinamo “sinus” 
ligos. Dr. Miller, kuris darys 
operacija, mano, kad operacija 
bus lengva ir pasekminga. Mo
kyklai atsidarius, jaunasis Roy 
galės pilnai pasveikęs gryŠti 
mokyklon.—VBA. OP CHICAGO 

2324 So. Leavitt Street 
Telefonas CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Prastąjį regėjimą,
silpnas ir kreivas akis galima 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5849

Dar gražiau, moderniš 
kiau {rengta.

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue. 2 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virginia 1930.

Šiandie, rugpiučio 28 d., 10 
valandų ryto ruošiama išvažia
vimas tavernų savininkų orga
nizacijos į Forost Preserves— 
buvusį Chernausko Daržų — 
prie Desplaines upės ir Ogden 
avenue.

Trokas 
piet nuo 
1412 So. 
Kas tik nori važiuoti, bus ten 
nuvežtas.

Samuel Grecnberg, 5669 
Jackson Boulevard, , atvežė į 
kostumerių namus išplautų 
drabužių maišų. Tikietas sakė, 
kad maišas sveria 40 svarų, 
kuomet tikrenybėj jis svėrė 
tik 33 svarus. Už šitokį mela
vimų teismas įsakė Greenber- 
gui užsimokėti 25 dolerius 
bausmės iir teismo kaštus.

“O kam ti? tų maišų laikai? 
Tu “snaipsus“ gaudai. Ar tu 
nežinai, kad po 11 valandos 
naktį nevalia snaipsus gaudyti ? 
Esi areštuotas! Ir jeigu mė
gintum pabėgti, tai busi nu
šautas vietoj! Kur kiti tavo 
draugai“,

“Nežinau“, atsako Vilis“, 
turbut į krumus pabėgo’.

$100.00 bondsų ti.Yėsi užsi- 
statyti. O jeigu ne, tai eisi 
j džėlų!’

Vilis teisinasi, kad jau 3 me
tai nedirba ir pinigų tiek ne
turi. Šerifai betgi klausia: “Iš 
kur tu čia atėjai?“

“Atvažiavau“, sako Vilis, 
“pas Beržinskį čia į farmų“.

“Na, tai einam ten, gal tavo 
draugai užstatys už tave kau
cijų“.

Parsivedė šerifai Vilį pas 
Beržinskį į stuba, kur visi su
sirinkę vieni valgė, kiti kazira
vo, ar šiaip šnekučiavosi. Pa
matę šerifus su šautifvais sve
čiai išsigando, šerifai klausia 
Vilio:

“Katrie čia tavo draugai ?”
Vilis, apsidairęs aplinkui, sa

ko: “Nežinau”.
“Kas už šitų žmogų galite už

statyti $100.00 kaucijos? Mes
gau-

Vakar, 3:30 vai. ryto 
Madison ir Halstcd gatvių li
ko užmušta automobiliaus Ona 
Stravinskienė, gyvenusi adre
su 3209 So. Lime St., Chicago. 
Užmušėjas yra koks tai Steg- 
man, 28 metų vaikinas, kuris 
vra sulaikytas.

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsilai išimami 

vaikam* -rT., 
Palai

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam dividendų 
kas 6 mėnesiai. Pra
eityje išmokejom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%.

PRANEŠIMAS-
ADAM H. GLASEtl, kuris yra anglių biznyje per 37 me
tus, praneša visiems, jogel jis atidaro GLASER COAL CO 
adresu, 3717 SO. ALBANY AVĖ., Tel. LAFayette 2267.
The Glnser Conil Co. parduoda visas geriausias anglis že 

miauslomis kainomis.
JŪSŲ ATSILANKYMAS YRA PAGEIDAUJAMAS 

“Quality and Quantity Always”

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

SENOJI IEVYNE JUS LAUKIA
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštu
7 DIENOS 

J LIETUVA

BREMEN 
EUROPA
EkapreHlniH trauklnyn laukia 
prlo laivo Bromerhavono Ir už
tikrina patogų nuvykimą | 

KLAIPĖDĄ

SlifllOtll akiniy išpardavimas

atsišauk

MILLIONS OF POUND5 HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

ALVVAYS UNIFOKM 
... DEPENDABLE

JOHN P. EWAL1)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pii mo i Margirio, arba 
apdraudos nuo ugnies, Vėjo

810 West 33rd Street
' TEI,EFONAS: 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖSdiTif raštinėje



NAUJIENOS, Chicago, III,

PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

$30.00
P-lė Vera Stradomskaite

CLASSIFIED ADSstirbel

ITI KOKĮ NORS DAR

įvertin- 
kitopos 

linksmą 
pokylj

PARDAVIMUI groaernė ir bačer 
nė. Pigi kaina. Galės gauti ant iš 
mokėjimo. 3401 Utuanica Avė.

IEŠKAU darbo už porterį arba 
indy plovėją. Esu patyręs. Blaivus 
ir geras darbininkas. Atsišaukit An
tanas Pečkaitis. Monroe 6776.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Vera Stradomskaite 
vėl dainuos radione 
Naujienų programe

Trečiadienis, rugp. 28, 1935

Nemažai prisidė 
koncentravu 

Fellowship House”

KAMBARYS dėl rendos. Visi pa
togumai. Tinkama vedusiai porai. 
Galima vartoti virtuvę. Atsišaukite 
po 6 vbkare. 2-ros lubos po kairei. 
812 W. 88rd St.. Victory 6406.

TAVERN 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.

TURIU patyrime kepyklose ir iš- 
vežiojimui duonos. Esu geras drai- 
yeris; taipgi imčiau bile koki kita 
darbe- Atsišaukite P. M., 1862 So. 
Avers Avė.

JAUNA mergina paieško darbo 
kepykloje kaipo pardavėja. Turi daug 
patyrimo, šaukite tel. Hemlock 9258.

utarninkas. Taigi tas žingeid 
žias radio naujienas galite da 
bar girdėti tris dienas pagre 
čium, panedėįy, utarninke, se 
redoj, ir dieną praleidus, pel
nyčio j.

Chestcrfield... cigmie. k.,h, LENGVESNIS 
Chcsterfield... tiįuet, GERESNIO SKONIO

Chicagoje Bus Dideli Sugrįžtuvių 
Savaitės Apvaiksčiojimai

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

MERGINA nori dirbti tavernoje 
už baro arba patarnauti prie stalu. 
Dienomis arba vakarais. Atsišauki
te 8618 So. Emerald Avė.

Situation Wanted 
Darbo leiko

Mokytis niekuomet 
nevėlu

GERB. Naujienų skaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Namu Savininku ir Piliečiu Susi
vienijimas nuo Town of Lake (Pro- 
perty Owners and Citizen’s Ass’n) 
laikys mėnesini susirinkimą ketvir
tadieni. rugpiučio (Aug.) 29, 1985, 
parapijos svetainėj. Prasidės 8-tą 
valanda vakare. Rašt.

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKĮ NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TU Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI SI SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

Moterių Piliečiu Lygos susirinki
mas ivyks trečiadieni, rugpiučio 28 
d., Fellowship House, 881 W. 88rd 
PI., 8:00 vai. vak. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti.

S. VVodman, Rašt., 
3253 S. Lime St-

Humboldt Parke bus tautų karnivalas 
V. Beliajus vadovauja lietuviams ir 

kitoms tautoms. i

PAIEŠKAU darbo už porteri ar
ba bartenderi. Mr. Kamarauskas 
3454 So. Halsted St., tcl. Blvd. 8939

Jos darbas nebuvo koncent
ruotas vien Šioje kuopoje. Per 
ilgus metus ji buvo nare Biru
tės Choro, dagi ne kartą vai
dindama šio choro parengimuo
se ir dalyvaudama koncertuose. 
Nustojus būti aktyviška narė, 
ji iki šiam laikui paliko gera 
Birutės rėmėja.

Poniai Šatkauskienei taipgi 
buvo viena qrganizatorių Chi- 
cagos Lietuvių Moterų Kliubo, 
jau kelintus metus eidama par
eigas finansų sekretoriaus. Ta
čiau jos darbuotė visose šiose 
ir kitose organizacijose neužsi- 
baige su turėjimu titulo, bet ji 
niekuomet neatsisakė imti da- 
lyyumą ir labai tankiai ėmė 
iniciatyvą 

žodžiu 
kauskienė 
ką gauni, 
matuoja 
mo 
yra ir būdas”. i

Daugiau jiegos jai ir geriau 
sios kloties jos parinktoj pro 
f esi jo j.—N-a.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA merginos arba moteries 
prie namu darbo. Reikės biski vir
ti. Turi gyventi Marquette Park 
apielinkėj. Nereikia dirbti nedėldie- 
niais. Atsišaukit nuo 7 iki 8 vai. vak. 

7007 So. Washtenaw Avė.

Išau‘klėjus ir išlavinus gražią 
šeimyną, kurioje dabar randasi 
keli profesionalai, ir po dau
gelio metų nenuilstančio dar
bavimosi \nsudmeniniam judė
jime, musų darbuotoja p-nia 
Elžbieta Šatkauskienė dargi sU-. 
rado noro, energijos ir laiko 
dirbti ir atsiekti ką nors aukš
tesnio savame gyvenime, kad 
būti dar naudingesnių visuo
menes nariu, ir pasistatė sau 
už pareigą sti/dijupti—pasirink
dama naprapatij08 studijas, ku
rias kelis metus lankė “Chi
cago College 6f Naprapathy”.

Pereitą šeštadienio vakarą 
“Palmer” viešbutyje j vyko 
“commencement” apeigos šios 
kolegijos, kuriose p-niai Šat
kauskienei, ir kitiems baigu
siems buvo įteikta neprapatijos 
daktaro laipsnis. Už jos spe
cialiai gerą darbą klinikoj ji 
gavo dar ir antrą žymes certi- 
fikatą. Tas parodo, kad ji ne 
tik mėgino kaip nors pereiti 
šios mokyklos studijas, bet sten
gėsi atlikti thip gerai ir sąži
ningai, kad užsipelnė atskirų 
kreditų.

Tarp didėlio būrio susirinku
sių šiose iškilmėse žmonių, bu- 

reprezentacija lie- 
kad p-nia 

ylima kaipo 
įvertinama kaipo

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė geroj vietoj. Bus parduota už 
teisinga pasiulyma. Nepraleiskite 
šios progos. 6769 S. Elizabeth St,

riimami vyrai ir mo
li 48 metų amžiaus.

i-
arba malonėkite

mą visame jo lietuvių gyvento 
jų judėjime, 
jo prie veikimo, 
šio apie "
kuri įstaiga anais laikais buvo 
laibai gerai žinoma lietuviams.

Ponia 'Šatkauskienė buvo vie
na iŠ organizatbrių 208tos 
SLA. Moterų kuopos, per dau*- 
gel metų eidama pareigas fi
nansų sekretoriaus. Dabar ji 
baigia antrus metus kaipo tos 
kuopos Prezidentė.

Narės šios kuopos, 
damos jos pastangas 
veikime, surengė jai 
ir įdomią “graduation1 
pereitą penktadienį, įteikdamos 
jai gražią dovaną.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rlus, visokio didžio su Coli Baksais ir 
sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice bnksus. Cach ar
ba atit išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures. 
1900 S. State St. CALumet 5269.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Visai arti bažnyčios 
ka 18 gatvėj. Priekiniam flate 
gyvena amatninkas. čia pri
sirenka linksmaus jaunimo; 
dažnai besilankydami jaunieji 
ir susipeša, tik panelių neuž
kabina. Ir štai praeitą^ naktį 
vienas airišis gavo juodą akį, 
ir be kelnių ir be čebatų atsi
dūrė pavieto ligoninėj.

Praėjusio gi penktadienio 
naktį ties kalbama vieta Juo
zas Matulis (1906 S. Halsted 
st.) neteko $20. Taipjau Kazys 
Daubarauskas tą pačią naktį 
neteko keleto dolerių ir dar 
gavo “styvą” koją, šiandie at
vyko Maxwell’o dėdės stubel- 
ką apžiūrėti. Gal būt jie nu
ramins tą lizdelį nors laikinai.

—Matęs-girdėjęs.

Rugsėjo 2 dieną Chicagoje 
prasidės Sugrįžtuvių Savaitės 
(Home Corning VVeek) ap- 
vaikščiojitnai visose miesto 
dalyse. įvairios celebracijos 
ypatingai stropiai yra rengia
mos Humboldt, Garfield, Dou- 
blas ir Columbus parkuose.

Ketinama yra surengti viso
kių pramogų. Vienur bus ve- 
losipedų lenktynės, kitur įvai
rios naktys, kaip tai Amatorių 
naktis, Venecijos naktis, tre
čiur skautų gimnastikos “jam- 
boree,” vaikų piknikai, van
dens karnivalai 
tautų karnivalas.

Tautų karnivalas ketina bū
ti įspūdingiausias. Jis įvyks 
Humboldt parke, rugsėjo-Sep- 
tember 3 dieną, 7:30 vai. va
kare. Septyniolikos tautų 
grupės tautiškuose drabužiuo
se čia dainuos ir šoks ir pada
rys šį karnivalą labai margu 
ir žingeidžių. Ateikite. Visos 
sėdynės veltui. Tik jeigu no
rite gauti geresnę vietą—atei
kite kiek anksčiau. Karnivalas 
bus prie Humboldt parko re- 
fektorijos buto.

Šiame tautų karnivale lietu
vius atstovaus Lietuvių Jauni
mo Draugija (LYS) ir pateiks 
gražiai prirengtus lietuviškus 
tautiškus šokius.

Karnivale dalyvauja seka1- 
mos tautos:

Airiai,
Anglai,
Amerikonai, 
Danai, 
Italai, 
Kroatai,

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jbigu nesi, u*i kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
tėm yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuviu Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaltyje, $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 ___

J si rašyt Draugljon galima per mu 
sų konkursantus ‘ T
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėiiais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nėdėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po, piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

BARGENAI 
....... $25.00 

......... $85.00

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 Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

JVuomet daigtai nuo pradžios yra geri.. ir vi
suomet pasilieka geri.. žmonės apie tai atranda.

Kur tik jūs eisite krautuvių savininkai jums 
pasakys kad Chesterfields žengia pirmyn.

Rodosi patvirtina vienų dalykų .. daugiaus 
ir daugiaus rūkytojų kasdien.. vyrų ir moterų 
..vis atranda apie

šiandien vakare pirmu syk 
po operacijos dainuos chica- 
giečiams gerai žinoma daini
ninkė Vera Stradomskaite 
Naujienų radio programe. 
Kaip ir Galli-Curci, ji turėjo 
gerklėje operaciją dvejetą 
mėnesių atgal—su baime, kad 
tas nepakektų jos balsui. Gal- 
li-Curci tikisi vėl pradėt dai
nuoti ne anksčiau kaip už tre
jeto mėnesių. O musų Vera 
jau šiandien vakare dainuos 
—pirmu syk po operacijos. Ji 
pateiks klasinių lietuviškų 
dainų, ir ne visos jos bus 
lengvos išpildymui.

Gabalų šeimyna po vakaci- 
jų jau vėl visa krūvoje, ir 
šiandien girdėsime ką jie da
bar veikia.

Nepamirškite atsisukti savo 
radio šiandien vakare 9 vai. į 
stotį WSBC, 1210 kilocycles.

Rytais turime dabar dar 
vieną daugiau rytiniems žinių 
pranešimams iš stoties W. G. 
E. S. Prie panedėlio, seredos 
ir pčtnyčios prisidėj

jų veikime.
sakant, ■ p-nia Sat- 

parode, kad “ne tas 
bet tas, ką duoti 

vertingumą gyveni- 
ir kad “kur yra noras—

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

GROSERNfi ir bučernė pardavi
mui. Daromas geras cash biznis, mo
demiški fikčeriai, ledo mažina, re- 
frigeratorius. counter’is, daug stakt), 
kampinis namas. Parduosiu su na
mu arba be namo, pigiai. 2683 W, 
48rd Street

vo didelė
tuvių, kas parodė, 
Šatkauskienė yraO) 
žmogus ir 
darbuotoja

Jos nuopelnai**Visuomeniniam 
gyvenime yra įvairus ir skait- 
meningi. Per ilgus metite gy
vendama musų tam senam 

dar Bridgeport’e, ji ėmė aktingu-

Iš 18 gatvės apie 
linkės

Real Estete For Sale 
Namai-Žemi Pardaviini

MAŽUTfi FARMA IR 
LAISVfi

$1 J savaitę 
musų basa prie 
gatvių, (kas va- 
nu važiuoki t pa- 
mažotės termos. 
mm išsiauginsit 
laisvai gyvent 
ta, gausit veltai 
aliarit termukės

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

Central 4327

STORAGE RAKANDU 
$200 importuoti kaurai 
$800 kaurai ....................
Parlor, miegkambario ar vai 
gomojo kam b., rakandai .......

Atdara vakarais ir nedėlioj 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

$1 {mokėt
IsisėsMt dykai i 

Westero ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės ten 
daržovių ir galėsit 
Atsiuskit savo adn

\^ihesterfield Cigaretai,” geras 
pirkėjas mums nesenei parašė,“žengia 
pirmyn neišpasakytu greitumu”

Lenkai, 
Lietuviai, 
Meksikonai, 
Norvegai, 
Palestiniečiai, 
Rusai, 
Serbai, 
Slovėnai, 
Vengrai, 
Vokiečiai, 
Ukrainiečiai.
Musų jaunimo organizato

rius ir šokėjas Vytautas Belia
jus šio karnivalo parengime 
vadovauja lietuviams, ang-

pagalios lanis, o taipgi palestiniečių ir 
meksikonų tautinėms gru

pėms. —Z—i—

Business Service
____ Biznio Patarnavimas 

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

< Local and Long Distance 
Furhiture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Vardu 8408

Purnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai

kino prie dviejų žmonių, be vaikų. 
Marouette Park apielinkėj. 6916 S 
Maplevvood Avė., 1-mos lubos, Hem
lock 9258.

*

'Ii' ....




