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am-

Valdžia pasitiki nugalėti ūkininkus ir atsteigti tvarkų

skirs

kokio nusistatymo
kad

išvengimui karo su Et 10 užmušta Meksikoj

Anglija daro labai 
didelių nusileidi- 

dimų Italijai

toje vėtroje
mušta 40 žmonių ir daug dar esą nesurastų.)

Buvo pasiūliusi praktiškai 
duoti Italijai Abisiniją, 
tik išvengti karo

New Yorke sustrei 
kavo baltkalnie- 
riai darbininkai

WASHINGTON, rugp. 27.— 
Ant vieno iš Francijos atplau
kusio New Yorką laivo fede- 
raliniai agentai rado narkoti
kų už $134,000.

Vėlai vakare antradienį gauta žinia, kad tas vėt
ros ištiktas plotas dar tebėra pavojingas. Bet manoma, 
kad netrukus kelias lakūnui bus atdaras.

šiandie “Naujienų” 3-me puslapyje telpa pluoštas 
tik-ką gautų įdomių žinių apie Pasaulio Lietuvių Kon
gresų, kuris neseniai pasibaigė Kaune.

Musų korespondentas Kabardinas atsiuntė daug 
įdomių naujienų iš Klaipėdos. Jo raštų greitai pradėsi
me spausdinti.

ir 67 su
su Angli- 
5 užmuš-

40 žmonių žuvo and 
roję Newfound- 

lando saloj

dėjome rubus, kitus smul

Priešinasi panaudojimui griež
tų priemonių prieš Italiją, 
karui ištikus, kad pataikyti 
draugiškumą su Italija

MARIBOR, r. 28. —Pradėjus 
Italijai ruoštis prie karo Af
rikoj, daugiau kaip 2,000 ita
lų pabėgo iš Italijos į Jugo
slaviją, kad išsigelbėti nuo ka
reiviavimo.

Svarstys paskelbimą 
generalinio streiko 
protestui prieš karą

sąlygos praktiškai 
atiduoda Italijai,

Europos valstybės 
nieko nedarys, kad 
išgelbėti Ethiopiją

Surado poligamų 
koloniją

Sustreikavo moterų rūbų siu 
vykių klerkai

Premjerui liko suteikta galia 
daryti savystovius susitarimus 
Genevoje. Ministeriai sutarę, 
kad Franci jai yra labai svar
bu išlaikyti Italijos draugin
gumą, bet tiek pat svarbu iš
laikyti ir Anglijos draugingu
mą ir apsaugoti tautų sąjun
gos prestižą, neprileidžiant ją 
daryti negalimą įvykinti žings-

bandė 
prade- 
Fran- 

ir del-

Laval pareiškęs, kad ir Ang
lija nebenori tiek griežtų prie
monių, Italijai prigrūmojus ka
ru, jei bus jai pritaikytas sta
tutas.

Italija irgi nori rodytis nuo-

inios iš Klaipėdos

Francija priešinsis 
tautų sąjungos 
baudimui Italijos

ST. LOUIS, Mo., r. 28. — 
Svaigalų komisionierius patvar
kė, kad patarnautojos smuk
lėse negali nė vienos, nė 
tus su kostumeriais gerti 
bo laiku.

ADDIS ABABA, rūgs. 28.— 
Aussa provincijoj, rytiniėj Abi
sinijoj, gubernatorius praneša, 
kad Francijos Samoli žemėj 
gyvenanti Issa gentis puolė 
Abisiniją. Mūšyje užmušta 60 
žmonių.

RYGA, rugp. 28. — Trys ūkininkai liko užmušti, kėturi 
poli cistai sužeisti ir policijos automobilis sudaužytas Lietuvoj, 
kur policistai susirėmė su valstiečiais, kai pastarieji ėmė stab
dyti gabenimą ūkio produktų | miestus.

Ūkininkai reikalauja augštesnių kainų, panaikinimo visų 
skolų ir sumažinimo mokesčių.

Nepatenkintieji ūkininkai keliose apielinkėse apvertė ve
žimus, kurie gabeno maistą j miestus. Jie griežtai pasipriešino 
policijos pastangoms atsteigti tvarką.

Valdžia, kuri stveriasi griežtų priemonių prieš Ūkininkus, 
sako, kad ukninkus sukurstę komunistai ir užsienio šalių agen-

Vaitkų sutrukdė 
tikėta audra

Chicagai ir apiehnkd federv 
iio oro biuras šiai dienai pratup
ia uja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:-

CHICAGO. — Rugpiučio mė
nesį užklupo šalčių banga, ko
kia būna tik vėlai rudenį, pa* 
baigoj spalio mėn. Užpereitą 
naktį temperatūra nukrito iki 
50 laipsnių, kokia buvo tik 
ankstyvą pavasarį, šaltis at
ėjo iš Alaskos.

Leis Italijai pasigrob 
ti Abisiniją

VERA CRUZ, Meksikoj, r. 
28.—Iš Coyulta gauta žinių, 
kad ginkluoti žmonės užpuolė 
tą miestą ir užmušė 10 žmo
nių, jų tarpe miesto sekretorių. 
Puolimas padarytas politiniais 
sumetimais.

NEW YORK, rugp. 27. — 
Dauguma iš 15,000 klerkų, vyu 
niotojų, siuntėjų, užsakymų 
priėmėjų ir kitų patarnautojų, 
kurie dirba moterų rūbų siu
vyklose, sustreikavo, reikalau
dami pakėlimo algos ir page
rinimo darbo sąlgyų.

Vidutiniškas streikierių 
žius yra apie 20 metų.

Kada Suvienytų Valstijų kongresas pagalios nutarė 
tytis, kongresmanai iš džiaugsmo pradėjo dainuoti, mušti į bub- 
nus ir kelti didelį triukšmą. Massachusetts valstijos atstovas 
W. P. Comery, pasirengęs jūreivio rūbais, vadovavo ir kongres- 
manų chorui ir bubnų orkestrai. Paveikslėlis parodo, kaip kon
gresmanai išrodė dainuodami.

VIENNA, rugp. 28.— Bal
kanų valstybės renkasi dviems 
svarbioms konferencijoms — 
rytoj ir šeštadieny.

Rytoj Bled, Jugoslavijoj, j- 
vyks mažosios entente — Ru
munijos, Jugoslavijos ir Čec- 
hoslovakijos—užsienio reikalų 
ministerių konferencija, ši kon
ferencija turėjo prasidėti va
kar, bet negalėjo įvykti dėl 
politinio krislo ir reorganizavi
mo kabinete Jugoslavijoj,

Konferencija svarstys bend
rus šių trijų šalių politinius 
ir ekonominius klausimus, taip
jau Dunojaus sutartį. žino
ma, nebus aplenktas ir gręsiąs 
Italijos ir Abisinijos karas.

šeštadieny gi ten pat įvyks 
Balkanų sąjungos— Jugoslavi
jos, Rumunijos, Turkijos ir 
Graikijos— konferencijĮa. Ji 
svarstys vien Italijos-Abisini
jos karą 
Balkanai turi laikytis tautų są
jungos tarybos posėdyje rug
sėjo 4 d. Kadangi Rumunija 
parduoda Italijai daug grudų 
ir gyvulių, tai vieningo susi
tarimo nesitikima.

KAUNAS, rugp. 28. — Du valstiečiai liko užmušti šiandie 
besitęsiant susirėmimams su policija. Tie susirėmimai prasidėjo 
vakar užmušus policistą, kni ūkininkai tuo bandė pareikšti sa
vo nepasitenkinimą labai žemomis ūkio produktų kainomis.

(Jau senai buvo žinoma, kad yra didelis Lietuvos valstie
čių nepasitenkinimas nepaprastai žemomis kainomis ūkio pro
duktų, kuriems vistiek nėra pirkėjų, kuomet tuo pačiu laiku 
visi ūkininkams reikalingi fabrikų gaminiai yra nepaprastai 
brangus. Ūkininkai neturėdami kur dėti savo produktų, kad 
ir pusdykiai, negali sumokėti savo didelių mokesčių ir ūkiai 
vienas už kito yra licituojami už mokesčius ir skolas.

Minėta žinia betgi nemini kur tas valstiečių ir policijos su
sirėmimas įvyko). ______

lankesnė, sutikdama savo bylą 
pristatyti tautų sąjungai, kad 
nenutraukti ryšių su tautų są
junga ir didžiosiomis valstybė
mis.

BROOKLYN, N. Y., rugp. 26. — (Laiškas) šian
die buvo labai “exciting” diena. Manėme, kad Vaitkus 
rytoj ryte galės išskristi, tad iki vėlaus vakaro pakilu
siu upu viską tvarkėme 
kius daiktus, ir t. t. Bet, deja, vėl pasipynė kliūtis — | 
kaip matysite iš pridėtos prie laiško iškarpos apie bai
sią vėtrą Newfoundlande. (Iškarpoje aprašoma, kaip 
vėtra sunaikino kelis laivus prie Newfoundlando kran
to ir paskandino keliolika žmonių. — “N.” Red.)

Audra, apie kurią čia eina kalba, tai —“tropical 
storm”, kurią minėjau pirmesniame pranešime. Oro 
biuras manė, kad ji pasišalins iš kelio. Ji, iš tiesų, pa
sišalino, bet apsisukusi sugryžo atgal ir neleido F. Vait
kui išskristi. Šiaip oras virš Atlantiko ir išilgai Vait
kaus kelio Europoje dabar neblogas.

(Chicągos laikraščiuose vakar buvo pranešta, kad 
hurrieane” — prie Newfounldando už-

KINGMAN, Ariz., r. 28. — 
Arizonos kalnuose, už didelių 
tyrlaukių, randasi labai sun
kiai pasiekiamas Short Creek 
miestelis, kuriame liko užtikta 
nemaža poligamų kolonija, ku
rioj buvo praktikuojama daug
patystė. Kolonijai vadovauja 
“vyskupas” Barlow, kuris pri- 
sipažino, kad jo sekėjai išpa- 
žysta poligamiją, bet jos ne
praktikuoją. Tečiaus yra dau
gybės įrodymų ,kad daugpatys
tė buvo labai plačiai praktikuo
jama.
. Kolonija tikėjosi praturtėti 
savo skaičiumi darbininkų. To
dėl ir tapusi įvesta poligamija, 
kad tik daugiau vaikų gimtų 
kolonijai. Kiti, turtingesni 
žmonės, turėjo net po šešias 
žmonas.

Apie tą poligamų koloniją 
nieko nebuvo žinoma tik todėl, 
kad ją nepaprastai sunku pa
siekti. Tečiaus gandai apie 
poligamiją atėjo iš kalnų ir 
valdžia pasiryžo ištirti. Tryš 
vyrai ir trys moterys jau liko 
areštuoti ir atiduoti teismui. 
Busią areštuota ir daugiau žmo
nių. < Bet kad sunku pasiekti 
tuos kalnus, tai visus poliga- 
mus nepasiseks išgaudyti.

Lietuvos valstiečiai protestuoja 
prieš pigumą ūkio produktų

Balkanų valstybės 
renkasi svarbioms 

deryboms

LONDONAS, rugp. 28.^-Eir- 
ropos darbininkų vadai svars
to paskelbimą gen. streikų 
ir boikoto protestui prieš Ita'- 
lij os karinius žygius, jei toji 
pradėtų karą Afrikoj.

Ateinančią savaitę Margate 
įvyks darbininkų unijų kon
gresas, kuris svarstys paskeb 
bimą streikų ir darbininkų at
sisakymą gabenti bet kokias 
karo reikmenis Italijai.

Anglijos Darbo partijos va
das parlamente George Lans- 
bury nesenai pasiuntė savo pa
vaduotoją Attlee pasitarti su 
Francijos sočialistų vadu Leon 
Blum apie bendrą abiejų šalių 
darbininkų veikimą prieš karą.

ST. JOHN’S N. F., rugp. 28. 
—Vėliausia surinktomis žinio
mis pasirodo, kad audroj su 
viesulą, kuri perėjo Newfound- 
land salą, žuvo mažiausia 40 
žmonių.

Daug laivų paskendo salos 
apielinkėj. Kartu su jais žuvo 
ir jų įgulos. Kitus laivus, ka
da jie pasidarė nebesuvaldomi, 
įgulos apleido, bet vistiek ne
įstengė labai audringoj juroj 
pasiekti krantą ir išsigelbėti. 
Keli tokie apleisti laivai ir da
bar pluduriuoja' pakraščiuose.

WASHINGTON, r. 28. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green ragina val
džią nutraukti ryšius su sovie
tų Rusija.

‘ PARYŽIUS, rugp. 28. —Pre
mjeras Lavai turėjo ilgą pasi
tarimą su Anglijos ambasado
rium Clerk apie Italijos-Ethio- 
pia kivirčius.

Nors viskas yra slepiama, bet 
jau aiškėja, kad italai yra pa
tenkinti prospektais busiančio 
tautų sąjungos tarybos susi
rinkimo rūgs. 4 d.

Numatoma, kad didžiosios 
valstybės sutarė leisti Italijai 
pasigrobti Abisiniją ir pašalin
ti ją iš tautų sąjungos, kaipo 
netinkančią būti tarp “civili
zuotų tautų”.

Karas su Abisinija bus va
dinamas ne karu, bet “kolonia- 
le ekspedicija”, kad tautų są
jungai nereikėtų į jį maišytis.

Abi- 
taip 

nieko 
negu

SIMLA, Indijoj, r. 28. — 
Pagelba lėktuvų Anglijos ka
reiviai kovoja miahomėtonų 
maištą palei neramų šiaurva
karinį Indijos pasienį.

Paskelbta, kad mažiausia 65 
indusai liko užmušti 
žeisti susirėmimuose 
jos kareiviais, kurių 
ti ir 21 sužeistas.

Maištininkai pasitraukė į kai 
nūs.

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Francijos kabinetas įgaliojo pre
mjerą Lavai priešintis Cautų 
sąjungos pritaikymui griežtų 
priemonių prieš Italiją, jei toji 
pradėtų karą su Abisinija.

Keturių valandų posėdy j ka
binetas išklausė Lavai planą 
prikalbinti tautų sąjungos ta
rybą skaityti Italijos karą ne 
karu, bet tik “koloniale eks
pedicija”, tuo netaikant tų prie
monių, kurias tautų sąjungos 
statutas numato prieš užpuoli-

omios žinios apie 
Kauno kongresą

Anglija, kuri pirmiau 
karo neprileisti, dabar 
da husil^isti, neradusi 
cijos pritarimo. O dar 
to, kad ir pačios Anglijos gy
ventojai nelabai pritaria Ang
lijos įsikišimui j tolimos ša
lies reikalus, statant savo šalį 
karo pavoju n.

Todėl nebus bandoma pritai
kinti Italijai jokių bausmių ir 
“izoliuoti puoliką”, bet vien 
bus rupinamąsi “lokalizuoti 
konfliktą”. Tad karą turės 
vesti pati viena Abisinija, be 
kitų valstybių užtarimo.
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Italija tęsia ruošimąsi karui
RYMAS, r. 28.—Valdžia be

siruošdama karui Europoj pa
naikino visus laikinius paliuo- 
savimus iŠ kariuomenės ir lai
vyno, taip, kad nė vienas kari
ninkų ir karių negaus papras
tų atostogų.

Genoa yra skubiai ruošiami 
penki užsieny pirkti laivai. Jie 
pertaisomi gabenimui kareivių. 
Kiekvienas jų galės gabenti po 
4,000 kareivių. Jie bus priruoš
ti iki rūgs. 9 d.

Kadangi visi valdžias vadai 
yra išvažiavę į Bolzano, kur 
yra laikomas nepaprastas kabi
neto susirinkimas, tai negali
ma buvo gauti patvirtinimo 
Addis Ababa žinios, kad tuks 
tančiai Italijos Samoli tenbu- 
vių kareivių paliko italus ir 
perėjo j Abisinijos pusę.
Issa gentis puolė abisiniečius; 

60 užmušta

LONDONAS, rugp. 28. — 
Laikraščiai paskelbė buk tas 
sąlygas, kurias Anglija ir Fran
cija pasiūliusios Italijai, kaipo 
kainą 
hiopia

Tos 
siniją 
kad Italija ir per karą 
(Jaugiau negali laimėti, 
jai buvo pasiūlyta, jei bent per
galėtojos garbę.

Tos sąlygos buvo pasiūlytos 
be žinios ir sutikimo pačios Abi
sinijos.

Bet vistiek Mussolirti tas są
lygas griežtai atmetė. Tas tik 
įtikino, kad Mussolini vien tik 
nori karo ir kad nuo to nie
kas jį negali sulaikyti. Bando
ma buvo jį gąsdinti tautų są
jungos priemonėmis, pritaiky
mu statuto, bet ir to jis nenu
sigando.

* Dabar nieko kito Anglijai 
nelieka, kaip arba nusileisti 
Italijai ir leisti karą Afrikoj, 
arba tikrai pritaikinti priemo
nes, kas reikštų Anglijos ir 
Italijos karą. Bet ar verta, 
bandant sulakyti mažą karą, 
užkurti dar didesnį karą? — 
klausia anglai.
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ADVOKATAI

lėtu vos teisin

AKUŠERĖS

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Pusantrų
derybos
Tačiau

, šaky-

kulias 
spręsti

pačios 
sudaryti, 
pasirašius

teisės ar f aklo 
konfliktas 

tarptautinio

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virgin:* 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6*6 v. v, JNedilioj pagal sutarti

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Bes. Tek Vietory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted 9ts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedeiiomia pagal sutarti

Dr. V. A. Šimkus 
gydytojas m chirurgas 

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

8843 South llslsted St, 
'l'aL Boulevard 1401

Japonijos—iš kitos

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Sukilimo 
Klaipėdos 
buvo toli 
nant tuo 
susidurti 
kuinais, 
mvntu gręsė 
vos ateičiai, 
buvo Lietuvos 
knd jai teko vienų vienai gin
tis prieš suvienytų galiūnų

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 

OII.M 4«« Ho. AHHLAND AVĖ.
Ofiso val.i Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

tuk. Nedalioj patai sutarimu 
Ofiso Tai.: UoulOYurd 7820 
Namu Tai, Prospact 1980

X F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 17414742

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

: U. F. EUDEIKIS

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

Duokite savo akta išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OFJOMETKIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Aahland Avė. 

kampas 47th St.
’ Tel. Boulevard 6487

tarp Lietuvos
ir Klaipėdos

rių anksčiau or vėliau turėjo 
įstoti ir Vokietija. Kadangi 
tačiau iš santarvininkų pusės 
buvo Lietuvos ddcgaoljul nu* 
rodoma, kad e»ų butų netiks
linga dčl visokių niekniekių 
varginti tokių aukštų instanci
jų, kaip Haagos Tribunolas, o 
be to, esu labui gulimu, kad 
visa eilė tariamų ginčų bus 
likviduota viešu! prie Tarybos 
stalo juos padiskusavus, Lie
tuvos delegacija padarė šio 
turinio alternatyvinių pasiūly
mu: “Lietuva sutinka, knd 

Sujungus

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Rnulavard FUas

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedtl. pagal sutarti 
Re*, 6631 Sau Califonria Avenue

Telefonas ResuNfc 7868

mtt kalbėtis su Lietuvos vy
riausybe, išgirsti jos nuo
monę, įsitikinti, kad sulau
žymas y9ų jvykįs ir kad jis 
yra rimtas, peš kitaip toji 
teisė gttlėtų būti suintere
suotų politinių faktorių pa
naudota kad viešai 
diskusuoti ir kritikuoti Lie
tuvos valslybčs valdymo 
metodus, kas yra nėlolstina. 
Už tokj Žygi valstybė, T. S. 
Tarybos nąrys, neša visiškų 
atsakomybę Tas diplomati
nis aišltlnltpasis kurtais va
dinamus domaršnls, noto
mis ir pnni

Slgnulbrlal nėhtrl teisės 
daryli Lietuvai kokių nors 
nurodymų ( dėl Klaipėdos 
Krašto valdymo, neturi tei
sės kištis ^Lietuvos vyriau
sybės žygltis, ,• neturi teisės 
statyti Lietuvai jokių reika
lavimų. Jie, gali Iš Lietuvos 
vyriausybės prašyti sutelkti 
jiems paaiškinimų tuo ar 
kitu klausymu, kuriuos Lie
tuvos vyridiisybė yru laisva 
suteikti ar nesuteikti, jai 
gali pareikšti savo nuomonę 
dėl vieno ar kito Konvenci
jos ar Statuto nuostato aiš
kinimo, Lietuvos vyriausy
be yra visiškai laisva su tuo 
aiškinimu sulikti ar nesu-

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

'f ei, Kenvrood 0107 
VALANDOS:

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

Apart ftvenUdieido Ir ketvirtadienio.

Dr. A. J. Manikas
1 GYDYTOJAS ;r chirurgas 

Ofisai? ir Eezideneija:

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. We»tcrn 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar Ugonlniao. 
duodu maesage 
eleetrie treat* 
mept ir magne- 
tic blanketairtt 
Moterimi ir mer 

ginoms patari* 
mai dovanai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Romi (W. 22 flt.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6. 

Vakarui*: PanodBlio. fforcdoe ir 
PltnyčloM 6 iki 9 

Telefonas Ganai 1175
Namai: 6459 S, Rockvrell Street

I). Klaipėdos krašto gyvento
jų n* įstaigos neturi petici
jos ar skundų teisės; jei Jie 
taip elgtųsi, 
gurno organai gali už tai 
juos bausti;

e. Jei kuris Signatarių ar visi 
jie kartu pasinaudotų su
teikta jiems teise ir atkrei
ptų T. S. Tarybos dėmesį j 
tariamąjį Statuto nuostatų 
sulaužymų, tai ir tuomet T. 
S. Taryba įjali veikli lik 
kaip taikintojas; sprendimų 
daryti ji neturi teisės. Taigi 
ir atsidūrus’ klausymui T. 
S. Taryboj‘ viskas pareina 
nuo Lietuvos; jei j i. pritaria

X LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Htroet
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Haradoj paaal sutarti.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

atidarytas 
klausymui

gražu nelengvas. Mi
keliu, Lietuvai teko 
su milžiniškais sun- 

kurie tam tikru mo- 
net visai Lietu- 
Ypač pavojinga 

pozicija todėl.

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

A. MASALSKIS
8307 Litūanica Avenue Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrlcally Akiu SpeciaHetaa. 
Palengvins akių įtempimu, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšt), atitaiso 
trumparegyste ir toliregysū. Priren
gia teisingai akinius, visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daigely atsitikima akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Ned«l. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Tel, Ofioe Wentworth 6880 
Ros. Hydo Park MH96

Dr. Susanna Slakis
Motorų Ir valkų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus sorodomls ir subatomls

Klaipėdos konvencijai 
, Lietuva įgijo negin- 
juridinį titulų suverc- 

teisėmis Klaipėdos 
valdyti, o tasai jaunos 
diplomatijos pasiseki- 

savo ruožtu žymiai su- 
o Lietuvos tarptautinę 

pozicijų. Tačiau Klaipėdos 
Krašto sugrųžinimas atstatytos 
Lietuvos valstybės sudėtin, ati
darydamas Lietuvos valstybinei 
politikai naujas perspektyvas, 
pastatė prieš ja eilę naujų už
davinių. Visų pirma — reika
lų organiškai suugdinti dvi 
šimtmečiais viena nuo kitos 
atskirtas, skirtingų faktorių 
veiktas lietuviškojo kūno da
lis — Didž. ir Mažųjų Lietuva. 
Toks organiškas suugdymo 
procesas iš viso nėra lengvas, 
gi lietuviškojo pajūrio atsiti
kime jam teko vykdyti, be to, 
dar labiau nepalankiomis aplin
kybėmis. Atsigaivinusios, kry
žiuočių laikais vyravusios, mu
sų vakarų kaimyno politinės 
tendencijos, dabar “erdves po
litika” vadinamos, kliudo tam 
organiško suugdymo procesui. 
Neleistinomis priemonėmis ir 
budais drumsčiama lietuviško
jo Klaipėdos Krašto vidaus 
tvarka ir ramumas, o įkinky
tas galingas Trečiojo Reicho 
propagandos aparatas deda 
milžiniškų pastangų • įtikinti 
pasaulį, kad Lietuva laužanti 
Statuto nuostatus, ragina Sig
natarus intervenuoti, jais gąs
diną Lietuvą. Ir kasdieninėje 
spaudoje randame apsčiai žinių 
ir žinučių apie Signatarų de- 
maršus, notas ir pan. Todėl 
panagrinėkime šiandieną,

kokių teisių Klaipėdos Kon
vencija yra suteikusi Signa
tarams, ką jie gali padaryti 
ir ko negali, ir kiek Vokieti
jos propagandos orgenų pu-

redakcijos |>a- 
žodžiai “Lietuva 

pakeisti įžodžiais

labai svarbioje Bootchei’io 
byloje. 1
Jokių kilų teisių slgnalaral i 

neturi. Daryti kokių nors pu- i 
siūlymų, kurio butų nukreipti 
prieš Lietuvos suverenumų 
Klaipėdos Krašte, kaip tuo 
kurtais gąsdinti musų vakarų 
kaimyno propagandos orga
nai, jie negali, neturi teisės, 
Plebiscitas, komisaro skyri
mas Ir panašus dalykai yra 
Ilk nesveikos fa iliuzijos padu-* 
riniai.

Jei sakoma ar rašoma, kad 
signaloriui padarė domaršų, 
ronglusi Įteiki! antrų ar de
šimtų notų, (ai reiklu surasiI 
ta prasme, kad žinomiems po- 
liiiuiunis faktoriams (pašali
niams kurstytojams) kalti
nant Lietuvą Stultilo nuosta
tų laužymu, sigmitorial, turė
dami teisės iškelti tuos klau
symus T. S, Taryboje ir llaa- 
gos Tribunole, taigi prisiėmę 
šiokių lokių prievolę, l)čt su
prasdami savo atsakomybę 
ir būdami atsargus, nes 1932 
metų rugpjūčio 11 dienos Ba
ngos Teismo sprendimas Boc- 
tcherlo bylojo buvo Jiems la
bai nemaloni pamoka, Jie 
stengiasi diplomatiniu keliu, 
draugiškais nuomonių pasi
keitimais su Lietuvos vyriau
sybe, išsiaiškinti visas aplin
kybes. Tačiau ir bloginusiu at
veju t. y. signatoriains nusi
stačius atkreipti T, S. Tarybos 
dėmesj ar pateikti pasireišku
si nuomonių skirtumų iš
spręsti Mangos Teismui, Lie
tuvai nėra ko nuogąstauti. 
Ginčų iš esmės gali spręsti ne 
T. S. Taryba ar signatoriai, o 
tik Mangos Teismas. Stropiai 
žiūrėdamas teisingumo ir 
skrupuliatiškai aiškindama 
Statuto ir Konvencijos nuosta
tus, Lietuva gali būti tikra, 
kad teisėtus jos žygius pripa
žins ir aukščiausioji pasaulinė 
Teisingumo įstaiga, Mangos 
TribuhOla^. l)vi bylas jau tu
rėjo Licluvę Haugos Teisme ir 
abi laimėjo. , * .,

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

V ai and oh nuo 9-9
2420 West Marųuette Road
arti We«torn Avė. Hemlock 7828

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lobo* 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Uri 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedeiiomia nuo 10 M 18

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Salym 
Lengvais Išmoksimai*

REPublic 8310

ne klausimas' nėgali bū
ti šprohdžhunas prieš Lie
tuvos valių,1 nes tokia teisė 
T. S. Tarybai nėra suteikta.

• i oh i.
Jei kyla nuomonių skirtu

mas ir ginčas tarp Lietuvos 
ir Signatarių, visų kartu ar 
vieno jų, dėl teisės ar fakto 
'•klausymo, ilieč(iančio Kon
vencijų, tai. tokį ginčų, jei 
šalys nesusilaiko, gali iš
spręsti tik Haagos Teismas, 
Taip buvo garsioje ir mums

Rasas Gydytojas 
Moteriiku. Vyrium, 

chronišką 
Ofisas StM Šou 

arti 81st Stroet. 
Valandos: 2-4, 7—6 v*L vak. N< 

diUonia ir iventadioniala 1H—*12

Tad visi 
propagandos organų gųsdini- 
mal signatarais nepagrįsti, o 
siekia tik pakirsti musų ats
parumą, demoralizuoti klai
pėdiečius, Tatai privalo.Įsi
dėmėti visi lietuviai*—tiek 
Didžiosios tiek Mažosios Lie
tu vos, Gindami savo teises ir 
gyvybinius interesus, privalo
me būti tvirti ir Ištvermingi Ir 
nepalsyll Jokių gąsdinimų bei 
bauginimų.

DR. J. E. S1EDL1NSKIS
DK.TrsMLiS»KlS

GA8 DENT18TAS X-RAY 
4143 ARCHER AVK Cor. Francbco 
Tol. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Tokios jėgų disproporcijos 
akyvaizdoje santarvininkai spir
ti nu i vertė Lietuvos vyriausy
bę už žiupsneli abejotinų ir 
ginčytinų teisių Klaipėdoj Išsi
žadėti Vilniaus. Todėl didžiau
sias lietuvių diplomatijos nuo- 
IH'lnas buvo jos drąsus pasiry
žimas atremti galingo priešo 
l>asik&inimą prieš lietuvių tau 
tos politinius idealus.

Beveik pustrečių metų praė
jo, iki sukilimo sudarytoji būk
lė susilaukė galutino tarptau
tinio priimžinimo. 
metų truko 
konvencijai 
konvencijų 
toms deryboms buvo pastaty
tas taškas ir kova ‘dėl Klaipė
dos baigta. Lietuvių diplomati
jai pasisekė iškovoti Lietuvos 
suvereninių teisių Klaipėdos 
Krašte pripažinimą be jokių 
koncesijų, be jokių nusileidi
mų. Lenkijos pretenzijoms įsi
stiprinti Klaipėdos uoste ir pa
versti Klaipėdos pajūrio^uostą 
nauju lenkų 1 
ris uždarytų Lietuvai išėjimą į 
jurą ir skirtų Rytprūsius nuo 
Lietuvos, buvo sėkmingai pasi
priešinta. Aišku, kad tuo pačiu 
buvo atremtos ir I.enkijos pa
stangos priversti Lietuvą pri
pažinti Vilniaus pagrobimą.

Taip 
įsigalėjus 
cijamą 
ninčmis 
kraštų 
lietuvių 
mas

Tolophone: Boulevnrd 2800 

JOSEPH J. GRISK 
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4031 South Aahlund Avenue, 
Ron. 6515 H. Rockwcll St, 
Toluphono: llopubllc 9723.

Ree. 1227 8. 50 Avė., Cicero 
Tolophono: Cicero 6395.

K.P. GUGIS
‘ ADVOKATAS

MIoNto ofteiiH—127 N. Deorborn St. 
Kuinb. 1481-1484—Tol. Centrui 4411-2 
Niunu ofisuN—3323 So. llnleted St. 
VuinndoN vu luini i m nuo 0 liet 8:80. 

Tol. Boulovnrd 1310 
KotvlrtndlonlnlN ir Sekmudlonluli— 

laurui MuUrtloM.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
____ Tol. Varde 1829

Pritaiko Akiniu 
wKreivas Akle > 

" Ištaioo.
Ofisas ir Akinių DirbtuVi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 Iki 12 vai. dieną.

Kaip reikia supnueti aignntnri 
nių valstybių dcnmršiM ir 

notas

kiekvienas Tautų 
Tarybos narys bus Į teisintas 
kreipti Tarybos dėmesį j kon
vencijos nuostatų laužymų.

“Be to Lietuva sutinku, 
kad, klius nuomonių skirtu
mui tarp Lietuvos vyriausy
bės ir bot kurios iŠ Santar
vės valstybių, T. S. Tarybos 
nario 
klausymų, tas 
bus laikomas 
pobūdžio ginčų T. S. pakto 
14 slr. prasme. Lietuvos Vy
riausybė sutinka, kad kiek
vienas tos rųšies ginčas an
trai šaliai pareikalavus, bus 
pavedamas N. T. T. Tribu
nolui, kurio sprendimas bus 
galutinis ir turės tos pačios 
galios ir vertės, kaip nutari
mas, padarytas, einant T. 
S. pakto 13 slr?*
Su mažais 

keitimais, — 
sutinka 
“Aukštosios Susitarančios Ša
lys pareiškia,“ tas Lietuvos 
delegacijos pasiūlymas, buvo 
priimtas ir įrašytas į Konven
cijų, kaipo jos 1.7 str.

Kadangi signatarinės valsty
bės yra kartu ir Tautų Sąjun
gos Tarybos nariai, tai einant 
Lietuvos priimtais tarptauti
niais pasižadėjimais jos turi 
dvejopų teisę, būtent: L at
kreipti Tarybos dėmesį į. kiek
vieną Konvencijos nubstatų 
laužymą 2. pateikti Nuolati
niam Tarptaultaib Tb'isingu- 
ino Teismui TJiUiboj'ė' ginčų 
dėl teises ar fakto klausymo, 
liečiančio Konvencijos nuosta
tus ir kai toks ginčas bus ki
lęs sekinėje nuomonių skirtu
mo tarp Lietuvos vyriausy
bės ir vienos kurios Didžiosios 
Santarvės 
Sąjungos Tarybos 
čiau tuja dvejopų teisę signa
tarinės valstybės gali naudo
tis tik tol, kol jos yra T. S. 
Tarybos nariai. Išstojusi iš 
Tautų Sųjungos Japonija tos 
teisės yra nustojusi. Tas pats 
butų ir su Italija, jei, saky
sim, konflikto su Abisinija 
sekinėje ji apleistų Tautų Su
jungę.

Teise atkreipti T. Sąjungos 
Tarybos dėmesį į konvencijos 
nuostatų sulaužymų signata
rai pasinaudojo tik vienų kar
tų, 1926 metais ir tai nevyku
siai. Šokinėju jų žygio kilo 
ginčas tarp Lietuvos ir signa
tarų dėl konvencijos 17 str. 
aiškinimo. T. S. Tarybos pas
kirtas juristų komitetas rado 
tuomet signatarų žygį esant 
neteisėtų ir savo skundų pa
tys signatarai tuomet buvo 
priversti atsiimti. Ta proga 
juristų komitetas suredagavo 
raportų, kuris turi mums di
delės reikšmės.

Einant tuo raportu ir T. S* 
Tarybos bei N. T. T. Teismo 
praktika galima šiandien taip 
apibudinti signatarų teises, 
kaip jos yra įrašytas Konven
cijoje:
a. Signatarai turi teises at

kreipti T. S. Tarybos dė
mesį į Konvencijos nuosta
tų laužymų; tačiau pirma 
nei daryti savo žygį, jie pri
valo draugiškai tuo klausi-

TelefonM Yardi 0994
Dr. Maunce Kahn 

4631 South AshUud Aveaae 
Ofiso

uo 10 Iki 12 dfeną. 2 fld 8 po
7 iki 8 NediL nuo 10 Ud 12 

Ros. Tolephono Plaso 2400

V. Sklnlkauskas

Klaipėdos Konvencija ir 
Signatarai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

2400 Weat Madison Street
Vul. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel Seeley 7830
Namu telefonas Brunswick 0597

& M. SKUDAS
718 West 18th Street . Phone Monroe 3377

" L J. ZOLP '
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs ardytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronilkas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 84 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakaro.

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6785 ar Central 7444

Činmi pnvojni yrn renius ir 
pagristi.
Kadangi buvo nusistatyta su

teikti Klaipėdos Kraštui auto
nomini rėžimų ir, be to, buvo 
sutarti specialus nuostatai dėl 
Klaipėdos uosto administraci
jos ir dėl tranzito, ir kadangi 
buvo aišku, kad tuos nuosta
tus įgyvendinant gali pasi
reikšti nuomonių skirtumų ir 
kilti reikalas juos išlyginti, tai 
jau pirmame savo Konvencijos 
projekte Ambasadorių Konfe
rencija buvo 
strnipsn|:

“Kilus ginčui
vyriausybės
Krašto valdžios dėl konven
cijos vykdymo, uosto komi
sijos pirmininkas, Tautų Są
jungos skiriamas, galės pa
siūlyti šalims savo patarna
vimus šiam ginčui spręsti. 
Uosto pirmininko sprendi
mas gali būti Šalių 30 dienų 
laikotarpy npskųstas T. S. 
Tarybai. Sakytam laikotar
piui praslinkus, jo sprendi
mas jgijn galios. Jeigu' uosto 
komisijos pirmininko inter
vencija nebus priimla, tai 
viena jų galės patekti j gin
čą T. S. Tarybai“.
Tuo bildu derybų dvi Klai

pėdos Konvencijos pradžioje 
pasirašiusios kartu su Lietuva 
sakytų konvencijų 
Prancūzija, Italija ir Japonija, 
patogumo dėlei signatarinė
mis vilstybėmis ar signatarais 
vadinamoms, norėdamos pa
brėžti, kad jos nesivaiko jokių 
savanaudiškų interesų Klaipč- 

i 'j’ ,wihl<»8 Krašte, nenorėjo rezervuo-kondoriąmi^tKf t| snu jokių Sckdanios
Danligo pavyzdį, jos norėjo 
pastatyti vienon papėdėn Lie
tuvos Valstybę Klaipėdos 
Kraštų ir kilusį tarp jų ginčų 
pavesti išspręsti T. S. Tarybos 
paskirtam Klaipėdos uosto di
rekcijos pirmininkui, su teise 
abiem šalim 30 dienų bėgyje 
apeliuoti į T. S. Tarybų.

Lietuvai toks pasiūlymas 
buvo griežtai nepriimtinas dcl 
dviejų rųšių sumetimų, bū
tent: visų pirma Lietuvos vy
riausybė negalėjo jokiu budu 
sutikti, kad Lietuvos autono
mine provincija, Klaipėdos 
Kraštas, butų pastatyta lygio
mis su valstybe ir galėtų su 
ja bylinėtis tarptautinėje ins
tancijoje, ir antra, Vilniaus 
bylos eigos pamokyta, Lietu
vos delegacija griežtai atsisa
kė atiduoti T. S. Tarybai, tai
gi policinei įstaigas, spręsti 
galimus ateity kilti ginčus dėl 
Konvencijos ir Statuto vykdi* 
nimo. Lietuvos delegacija bu
vo įsitikinusi, kad mažai vals
tybei yra pavojinga atiduoti 
spręsti jos gyvybinius reikalus 
politinei įstaigai, kurioj mažos 
valstybės reikalai lengvai gali 
būti paaukoti susikryžiavu
siems didžiųjų valstybių inte
resams. Turėdama visa tai 
galvoje Lietuvos delegacija 
pasiūlė tokių, galinčių kilti 
ginčų sprendimo tvarkų:

“Visi tarp santarvės vals
tybių ir Lietuvos kylantieji 
ginčai dėl Konvencijos in
terpretacijos arba jos Vyk- 
dinimo bus pateikiami Nuo- 
latinieni Tarptautinio Tei
singumo Tribunolui Haago- 
je spręsti.”
T-*o budu Lietuvos delega

cija norėjo pabrėžti, kad nuo
monių skirtumas dėl konven
cijos aiškinimų ir vykdymų 
gali kilti tik tarp pasirašiusių 
konvencijų valstybių, taigi 
tarp Lietuvos iŠ vienos pusės, 
ir Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos 
pusės, ir kad tokios rųšies 
ginčą spręsti gali tik Haagos 
Tribunolas^ o ne politinė ins
tancija T.JL Taryba, — į ku-
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Kaip Žinome, Šiemet susi
rinkęs Komlnlerno kongresus 
priėjo išvadų, kad reikia glo
boti mažusius valstybes nuo

nenorima išgramdyti
mat, kų amerikiečiai 
vos!

Kaip viskas klosis
vėliau parašysiu.—Stebėtojas

ministeris Rusteika (birželio 
7 dienos “didvyris’'), užsienių 
reikalų ministeris Lozoraitis, 
ministeris Balutis ir kili. Pa
galinu į scenų įvedė ir patį 
Prezidentų Smetonų. ftmus 
griežti Prezidento maršų, tuoj 
aukštuose sėdėjusi palankioji, 
tautininkams publika sustojo. 
Nieko neliko daryti Ir Ameri
kos lietuviams: sustojo ir jie.

Pasaulio Lietuvių Kon 
greso Kaune Nuotaikos

Amerikoj, visi žino, kad Lie
tuvoj persekiojama spauda, 
laisvas žodis ir viskas, kas 
nesutampa su fašistų drąsią. 
Todėl amerikiečius reikia nu
stebinti.

—Leisim šnekėti ir opozici- 
jonierlams. Amerikiečiai pa
matys, kad ta Lietuvos fašis
tine valdžia nei jau tokia balsi 
ir reakcinga, kaip sakoma, nei

Sveikintojų buvo daug. Pa
sak Skipičio, jų prisirinko iki 
200. Bet pirmųjų dieni? svei
kinti teleido tik 30 žmonių, 
kurių 4arp» pasitaikė visokio 
plauko. Sakysime, garsus Kau
ne kanauninkas Dogelis pa
brėžė, kad demokratiškiau
sios Lietuvoje esančios zitietės 
(davatkos) ir Čia pat netiesio
giniai amerikiečių paprašė 
dolerių Kauno pavasarininkų 
namams statyti. Senas atsar
gos generolas, aušrininkas Bu-* 
lota, pradėjęs sveikinti, ėmė 
juokus darinėti, Šposus krės
ti ir kviesti kongresininkus 
pasišokti. Daugeliui, girdint 
generolų kalbant taip nerim
tai, pasidarė linksma ir pap
lojo už puikų atrakcijonų. Bet 
įdomiausių ir klasiškiausių 
kongreso frazę pasakė žurna
listas

litų ir kad komunistai turi eiti M”I.Vtais palydovais. Nuvožt 
Ubernliškajdi demokratijai į 
pagalbų prieš 1 
nauji dėsniai tuoj 
duoti direktyvomis 
šaulio komunistų 
Tokias direktyvas, 
vo ir Lietuvos komunistui.

Ir štai tuo melu, kai Vals
tybės Teatre posėdžiavo Pa
saulinis lietuvių kongresas^sa- 
vo pirmume posėdyje, miesto, 
sode komunistai sumojo pa
daryti demonstracijų. Jie iš
kėlė raudonų vėliavų ir plaku- 
tų su šitokiais užrašais: “Gfrt- 
kim Lietuvos Nepriklausomy
bę! Salin Karas! Salin Hitlc-

Policiju, žinoma, šiuos de
monstrantus greit sulikvidu- 
vo. Bet visi žiūrovai labui nu
sistebėjo Šitokiu komunistų 
“patriotiškumu.” Kų gi, pa-
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dėl nulrauklnėja transliacijų 
ir vėl paleidžia.

Klausytojai gauna įspūdį, 
kad radiofonas sugedęs.

—Po velnių tas musų radio 
Argi bent 
žmoniškai

Kaune pasilikę valdžios nariai 
galvoju ir spjaudosi dėl opo
zicijos pasireiškimo kongre
se. Kaune jau girdėti, kad 
galvojama Purėnienei, Stul
ginskiui ir Sleževičiui pritai
kinti valstybei saugoti įstaty
mų ir nubausti už pasakytus 
kalbas. Bet kol neišvažiuos 
kongreso delegatai, vargu kų 
nors darys. Su laikraščiais ir
gi nei šis, nei tas. “Bylas” ir 
“Lietuvos Žinios” išeina ap- 
gramdytos cenzūros, bet gir
dėti, kad dėl to labai nervina
mas!. Nenorimu praleisti ir 

tekstų:
Pagal-

V=OQClMO 
TUJINS 
_ RjdkVlKJE.

Nuotaika prieš kon 
gresi)

Po Smetonos kalbos šnekėjo 
Skipitis, kurio kalba, kaip 
DULB pirmininko, buvo labai 
korektiška ir turinti kažkurių 
tikrai sveikų pradų. Pa v. Ski
pitis pirmas iškėlė mintį, gre
ta grynai kultūrinio Lietuvos 
bendradarbiavimo su užsienių 
lietuviais, pamėginti apsvars
tyti galimybę sudaryti ir pla
tesnį ekonominį bendradar
biavimų, kad užsienių lietu- 

padėtų surasti rinkų 
(ypač Amerikoj) kaikuriems 
Lietuvos gamybos produk
tams. Lenkai ir čekoslovakai, 
taipogi ir vokiečiai šitoje sri
tyje yra gana toli pažengę.

Skipičio kalbos išklausė ir 
Smetona. Vėliau, paskelbus 
trumpų pertraukų, Smetona, 
daugybes šnipų apsuptas, iš
važiavo namo. Po pertraukos 
buvo išrinktas kongreso prezi
diumas, kuriam pirmininkau
ja Skipitis. Po to ir prasidėjo 
karštoji posėdžio dalis. Pir* 
muoju sveikina niinist. pirmi
ninkas ir finansų ministeris J. 
Tūbelis, Tautininkų Sųjungos 
ir vyriausybės vardu. Sveiki* 
na taip, kad niekas salėje ne
girdi, kų jis sako. Po jo pasi
rodo buv. Respubl. Preziden
tas, krik. deni. Stulginskis. 
Jam duotas sveikinimo žodis* 
kaip buvusiam prezidentui* 
bet jis ima ir “apstato” visus 
kongreso rengėjus. Jis nekal
ba kaip buv. prezidentas, o 
kaip buvusio Seimo prezidiu
mo pirmininkas. Jau pirmieji! 
Stulginskio žodžiai salėje, 
tautininkų tarpe, sukelia neri
mą. O Stulginskis nesidrovi 
pasakyti daug karčios tiesos 
dabartiniam Lietuvos rėžimui. 
Kadangi visi sveikinimai nu
tarta transliuoti per radio, tai 
dabar transliatoriai nebežino 
kų daryti: stabdyti transliavi
mų ar ne. Matyt, prieina išva
dų, kad viską sustabdyti neap
simoka, bus labai negražu 
prieš svečius iš užsienio. To-
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Nors programos svarbiau
sieji punktai ir buvo numaty
tosios paskaitos, bet vis dėlto 
reikia gi patį kongresą atida
ryti, reikia gi jį pasveikinti, 
reikia ir šiokias tokias komisi
jas išrinkti.

Todėl kongreso rengėjai 
(labiausia tautininkai), kad 
atitraukus delegatus nuo po
sėdžiavimo ir svarstymo, su
manė kongresą gerokai at- 
miežti visokiomis pramogėlė
mis, visur pumpuojant sve
čiams tautiškąjį sentimenta
lizmą ir neslepiant realųjį 
Lietuvos krašto gyvenimą.

Programoje dėl sveikinimų 
pozicijos nemažai ginčytasi. 
Norėta ją apkarpyti ir leisti 
sveikinti kongresą tik pagal 
iš anksto patiektą percenzu- 
ruotą tekstą.

Bet pačių ruošėjų eilėse su
sirado gudruolių. Girdi* ten

Ilgai tarėsi Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti valdyba 
su atatinkamais valdžios orga
nais. kol sudarė kongreso pro
gramų. O ta programa, kaip 
žinote, buvo sudaryta iš nuo
bodžių paskaitų, kurios jau 
2 savaitės prieš kongresą buvo 
atspausdintos. Tad kam jos 
dar skaityti kongrese? Galima 
padalinti atstovams, arba tie
siog per “Talkos” biurą pa
siųsti į Ameriką ir viskas bai-

Saldaus miego pro 
grama

prisitaiko, kad (/aunasi lobu* guliau, ir tautininkui guli pu 
liausią harmonija, Ir Jis lie- sukyli prieš
tuviams linkėjo ne silkių bač- gus? Negul Aukis “Šalin karas 
kos, o simfonijos vienybės.
Be to, Jis minėdamas dabar 
taip J madų įeinančius “va
dus” pareiškė, kad ir Vytauto 
laikais butu vadų, bet Lietu
vos valstybė ganu greit sužlu
go. Reikia sudaryti tokias są
lygas, kad valstybės likimas 
nepriklausytų nuo vadų ūpo.
Komunistų demonstra

fašizmų. 1 Pjudytu, kaip šaudoma, puo 
buvo per- 

viso pu- 
partijoms 
mutyt, gir

Kongreso pradžia
Rugp. 11 dienų, apie 3 vai. 

po pietų, jau pradėjo į Vals
tybės Teatrų rinktis svečiai, 
atstovai ir žurnalistai. BuvO 
laukiama Prezidento Smeto
nos ir kitų aukštų asmenų. 
Kaip visuomet tokiais atsitiki
mais, pilnas miesto sodas ir 
aplink teatro rumus buvo pri
grūsta viešosios ir slaptosiom 
policijos, žmonėms einant į 
miesto sodų, jei policija paste
bėdavo nelabai puošniai apsi
rengusį, sustabdydavo ir liep
davo grįžti atgal. Bet publiką 
sulaikyti buvo sunku, nes pro 
vienus vartus neįleisti* įeidavo 
pro kitur. Taip miesto sodas 
prisigrūdo veik sausakimšai 
publikos. Teatras taipgi, pri
plūdo pilnas. Atstovai, kurie 
nespėjo mandatų iš anksto 
gauti DULR valdyboje, gavo 
čia pat teatre. Atstovai susėdo 
teatro porteryje, o svečiai — 
visuose aukštuose. Ministerių 
ložėse pasirodė vidaus reikalų

J. Peleckis, Jaunimo 
sųjungos (valstiečių liaudinin
kų pakraipos) pirmininkas. 
Mat, kone visi sveikintojai pa
brėžė, kad reikalinga vienybė, 
nes dabar vėl Lietuvai pavo
jai grųso ir be vienybės tauta 
galinti pražūti.

Taigi ir Peleckis pareiškė: 
—Visi čia kalbėjo, kad rei

kalinga vienybė. Bet vienybė 
vienybei nelygu. Yra silkių 
bačkos vienybė, kur silkės po- 
nevalia "suvienytos'9 ir suslė
gtos, ir yra simfonijos orkest
ras vienybė, kur kiekvienas 
instrumentas, išduodamas ki- 

triukšinau jan-1ffarsą, orkestre taip

genda ir genda, 
kongresui negalėjo 
sutvarkyti!

Deja, jie nežino, 
gedimas tyčia daromas.

Kalbant Sleževičiui valstie
čių liaudininkų partijos vardu 
transliacijoj gireblasi kilos 
priemonės. Nutraukimų nebe
buvo daroma, bet slopinamas 
garsas. Klausytojai paleido vi
sų klausos atsargų, bet ir tai 
vos-vos girdėjo.

Bet pradėjus kalbėli social
demokratų "vardu advokatei 
Purėnienei, j transliatoriai ne
bežiūrėjo, kad nepatogu nu
traukti transliavimų—vis dėl
to nutraukė. Daugelyje Lietu
vos viętų žinciųės aplipę radio 
aparatus klausėsi Šių nebėį- 
praslų Lietuvoje kalbų. Ir kai 
Purėnienės Raibos transliavi
mas buvo nutrauktas, žmonės 
tarė: ..f.

—Vis dėlto teisybę pasakyti 
neleido... •

Kaipgi buvo pačiame teat
re? Buvę kongreso posėdyje 
ministeriai Stulginskio kalbų 
šiaip taip išklausė, nors ir la
bai raukydamiesi. Dr. K. Gri
niui, trumpai ir labai papras
tai pasveikinusiam, ministe
riai net paplojo; bet kai pra
dėjo kalbėti adv. Sleževičius, 
ministeriai nebeiškentė ir 
spruko laukan. Sleževičiaus 
ugningai pasakyta kalba už
degė net tuos “svečius,” kurie 
buvo teatran suleisti trukdyti 
opozicijai ir ploti “savie
siems”. Sleževičiui baigus kal
bėti, negreit salė nutilo ploju
si. Neblogą pasisekimą turėjo 
Dr. Bistras, kuris sveikino 
krik, demok. ir “Ryto” vardu. 
Bet jis kalbėjo gana lėtu bal
su ir nevisi nugirdo. į

Blogiausia buvo Purėnienei. 
Jai tiesiog nedavė kalbėti. Ka
rininkai, jaunalietuviai, žval
gybininkai švilpė, šaukė “ga
na,” nors daugelis plojo ir 
pritarė. Visgi Skipičiui pasise
kė šiaip taip 1

čius fašistus nuraminti, ir Pu- 
rėnienė, nors paskuboms, savo 
sveikinimų perskaitė visų. To
kios kalbos, kaip Purėnienės, 
nuo 1927 m. gruodžio 17 d. 
viešoje vietojo niekas iki šiol 
nebebuvo girdėjęs. Tai buvo 
kažkas nepaprasto. Amerikie
čiams per kalbas pakritikuoti, 
pasiginčyti ir pasibarti—įpra
stas daiktas, nes laisvoje Ša
lyje yra laisvas žodis. Tuo 
tarpu Lietuvoje žmonės pri
prato tylėti, kaip baudžiavos 
laikais ir jiems išgirdus šito
kių drąsių kalbų, tikrai susi
darė nepaprastas ūpas.

Klasiškiausia kongreso 
frazė.

Nėra geresnio apsisaugojimo 
prieš šaltas, drėgnas dienas ank
styvos žiemos, kaip užtektinai 
turėjimas Consumers Garantuo
tų Anglių arba Coke.
Consumers kuras yra vienodai 
augštos rūšies. Jis atvežamas iš 
geriausių kasyklų, augštos rų- 
šies, švarus ir ekonomiškas kū
renti. Kiekvienas atvežimas yra 
musų garatuotas kaipo augštos 
rųšies, pilno svorio ir kostumerio 
užganėdinimas.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PATIKRINIMUI!

nepriimtinas. O kiti du Šukiui 
visiškai nekalti.

Bovijimas ir apdūmo
jimas.

Tų polį sekmadienio vaka
rų kongreso dalyvini nuėjo 
į Vytauto Muziejų, prie Žu
vusioms už Lietuvos laisvę pa
minklo, kur buvo pasakytu 
dvejetas kalbų ir patamsy] 
pro muziejaus sodelį, Duone
laičio gatve, pražygiavo kele
tas burių kariuomenės.

.Kitus dvi dienus po pirmo 
posėdžio buvo sugalvotu eilė 
visokių pasivažinėjimų su pri-

Prezidentus Smetona pra
dėjo savo kalbų. Buvo įdomu 
stebėti jį. Jis atrodė ne toks 
drąsus, kaip Karininkų Ramo
vėje. Jis kalbėdamas sekė 
amerikiečių veidus, kokį (spū
dį į juos daro Jo žodžiui. Buvo 
jaučiama, kad jis tarytum no
ri pasiteisinti, tarytum pasige
rinti. O amerikiečių veidai 
šalti, nesijaudinantys. Kalbai 
besitęsiant jokių plojimų, jo
kio pasigėrėjimo, jokio entu
ziazmo. Net ir aiškus tauti
ninkui ir tie ramini, nešukau- 
dumi sėdėjo ir stebėjo ameri
kiečius, kaip Juos veikiu Sme
tonos spyčius. Ir tik kalbai 
pasibaigus pasigirdo nedidelis 
plojimus, bet jį greit pertrau
kė Tautos Ilymno garsui, tuo 
budu išgelbėdami visiškų en
tuziazmo nebuvimo demons
tracijų.

“Šilta ir šalta” Kon-

Kongresui išsiakirstnnt, kongresmanui Širdingai atsisveiki
no su savo “bosu”, atstovų buto pirmininku arba “speakerlu” 
vardu Joseph T. Byrns. Paveikslėlyje iš kairės į dešinę atsto
vai Stephen M. Young iš Ohio, Listor Hill iš Alnbamos, Robert 
T. Secrest iš Ohio, Wiliiam T. Schulte iš Indianos ir spykeris 
Joseph T. Byrns.

Alai dėl ko kongreso sveiki
nimų pozicija nebuvo ištrauk
ta arba perleista per cenzū
ros šerengų iš anksto.

O amerikiečius pykinti tau
tininkai tikrai nenori. Jie gal
voja taip: “Mums reikalingi 
pinigai, kurių Lietuvoje |uo 
tolyn, juo mažiau begalimu iš
spausti. Pasirodysim libern- 

iriliškesni, įsiteiksim, galbūt pa
skiau galėsim užmesti meške
rę Amerikos lietuvių tarpan 
ir pasižvejoti dolerių.”

Kongreso išvakarės
Kongresui buvo nutartu lei

sti posėdžiauti Valstybės Teat
ro salėje. Kadangi Šioje salėjo 
telpa apie 800 žmonių ir ka* 
dangi atstovų tesusidarė ne
pilnas Šimtas, sumanytu šulę 
užkimšti palankaus tautinin
kams nusistatymo Žmonėmis. 
Tokių žmonių nemaža alga*- 
benta iŠ Latvijos (irgi užsie* 
nio lietuviai!), sukviesta ne** 
maža karininkų, jaunalietu
vių (tautininkų jaunimo sų* 
junga) ir kito fašistinio ele
mento. Jeigu šitokiai publikai 
ir bus pasakyta opozicinių 
kalbų besveikinant kongresų^ 
tai opozicija nesusilauks jo*- 
kio pritarimo, o gal ir bus nu* 
švilpta. Tuo tarpu daugelis 
pažangiųjų kauniškių negavd 
leidimų įeiti į teatrą, į pirmų* 
jį kongreso posėdį. Tik vieno 
dalyko niekaip negalima išaiš
kinti, kodėl, būtent, buvo su
manyta kongreso sveikinimus 
transliuoti per Kauno radio. 
čia tautininkų strategai padu* 
rė tikrų liapsusų ir dabar tik
riausia gailisi. PAKVIETIMAS I

Žiemos Patogumus

KAUNAS, rugp. 15 d. (Mu
sų korespondento). — Jau be
veik ištisi metai, kaip Lietu
voj uoliai buvo kalbama apie 
Pasaulinį lietuvių kongresų 
Kaune. Daugel kns nurodinėjo 
kad tokį kongresų šaukti šiuo 
momentu dar paranksti, nes 
jam nespėta tinkamai nė pa
siruošti, o taipgi dėl sunkių 
ekonominių sąlygų nedaug 
kas įstengs į jį atvažiuoti. To
dėl pačioje Lietuvoje iki Ski
pičio išvažiavimų" į Ameriką 
beveik niekas rimčiau nesi
ruošė.

Tik Skipičiui ėmus po A- 
meriką marširuoti, kviesti 
kongresai! lietuvių organizaci
jų atstovus, menininkus 
sportininkus, ir platesnė 
suomenė šiuo kongresu susi
domėjo. Pradėjo pasirodyti 
laikraščiuose straipsniukų, 
mėginančių gvildenti kongre
so reikšmę.

Kai kurioje spaudoje (dau
giausia liaudininkų “Lietuvos 
žiniose“ ir krikščionių demo
kratų “Ryte“) imta persispau
sdinti Amerikos Lietuvių laik
raščių nuomones apie kongre
sų ir jo reikšmę.

Kadangi Amerikos lietuvių 
spaudos nuomonės buvo gana 
abejingos, o kartais ir nepa
lankios šio kongreso šaukėjų 
ir šeimininkų atžvilgiu, ka
dangi buvo iškelta visa eilė 
klausimų, kurie nemalonus 
dabartiniems Lietuvos šeimi
ninkams—tautininkams, todėl 
ir tautininkų eilėse kilo nema
ža susirūpinimo: Kaip sutvar
kyti tų kongresų, kad niekas 
nieko negalėtų pasakyti.

Du mėnesiu prieš kongresų 
vienas tautininkų Šulas pažįs
tamų kompanijoj išsitarė:

—Vot naktimis neima mie
gas ir gana. Galvoju apie tų 
kongresų. Atvažiuos amerikie
čiai, ims Šnekėti kas jiems pa
tinka. O uždrausti nepatogu. 
Biesas žino, kaip Čia juos už- 
bovvti.

Ir ištikro imta sukti galvos, 
kaip sudaryti programų, kad 
amerikiečiai, kaip vadizmu 
persisunkusios tautininkų par
tijos nariai, atvažiuotų, iš
klausytų paskaitų, paplotų, 
papijokautų už valdžios pini
gus ir vėl išvažiuotų atgal 
Amerikon.

Kg
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ji tautininkų politikieriai ir jų advokotai vis įrodinė
davo, kad visuotinu balsavimu rinkti organizacijos vir
šininkus esu “nelegališka”.

šitame punkte jie, galų gale, tapo sumušti. “Nele-1 
gališkumo” argumentas pasirodė tuščias blofas.

Keisčiau betgi yra tai, kad tie “veikėjai” stengėsi 
sutrukdyti ir patvirtinimų naujų apdraudos skyrių, ku^ 
riuos nutarė įvesti Detroito seimas. Tuo, žinoma, jie 
norėjo pakenkti naujųjų SLAH viršininkų reputacijai:’ 
ve, girdi, jie bandė ką nors naujo padaryti ir nestengė. 
Tačiau atakos prieš* šitas reformas Susivienijime galė
jo daugiausia, pakenti pačiam Susivienijimui, sutruk- 
dant jo augimų. Jau ir dabar organizacijai padaryta 
daug žalos. Jeigu nauji apdraudos skyriai butų buvę 
patvirtinti anksčiau, Susivienijimas butų galėjęs prira
šyti daug naujų narių.

Tai ve kiek “fraternalizmo” dvasios turi tie “veikėm 
jai\ kurie giriasi sutverę ir išauginę Susivienijimų ir 
kurie kelia pretenzijų būti jo Šeimininkais. Tikrumoje 
jiems net nerupi tos organizacijos gerovė, jeigu jie ne
gauna progos panaudoti jų savo užgaidoms.

Prof. Z. Žemaitis

h Pasaulio Lietuvių 
Kongreso

Lietuvių Tautos
Pjiclrirtic

Paskaita, skaityta I-jam Pa
saulio Lietuvių Kongrese, 
1935 m. rugpiučio mčn. 12 
d. Kaune, Valstybes Teatre,

Derybose dėl Etiopijos francuzaii ir anglai buvo pa
siūlę fašistų diktatoriui labai didelių koncesijų. Bet 
Mussolini jas griežtai atmetė. Jisai mažiau neima, kaip 
visų Etiopiją, — ir ką tu jam padarysi!

šitokiu savo užsikirtimu juodmarškinių “diuče” 
privertė ir anglus bei franeuzus užimti griežtesnę po
zicijų. Londonas jau kalba apie Tautų Sųjungos “sank
cijas” prieš Italiją., kaipo tarptautinės taikos laužyto
jų. Anglijos laivynas renkasi aplink Suezo kanalų.

Prancūzai, kurie pirmiau į Italijos avantiūrų visai 
nenorėjo kištis, dabar jau tariasi su Anglija, kų daryti, 
kad Mussolinio smurtui Afrikoje butų užkirstas kelias. 
Viešoji opinija pasaulyje darosi Italijai vis nepalan
kesnė.

Jeigu Mussolini butų pavartojęs bent truputį “dip
lomatijos” konferencijoje su anglais ir franeuzais, ji
sai butų galėjęs laimėti kone visa, ko jisai gali tikėtis 
pasiekti Etiopijoje karo keliu. Bet jisai nori parodyti, 
kad jisai nieko nebijo ir nieko nepaiso. To reikalauja 
diktatoriaus “prestyžas”.

Klausimas, kaip toli, šitaip smarkaudamas, Musso
lini nueis.

Kitas diktatorius, Stalinas, irgi pastatė ragus. 
Jungtinių Valstijų protesto notų jisai liepė savo komi
sarui Krestinskiui visiškai “atmesti”. Girdi, ji neparem
ta jokiais faktais.

SVEIKATOS SKYRIUS
I

S| Skyrių Tvarko Ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Vaisiadulkią slogos

(Tęsinys) .
IŠ musų nedraugų pusės pa

sigirsta kai kam nusiminimą 
keliančių balsų, kam esą rei
kalinga musų tautos gyvybė. 
Musų atsakymas: pirmiausia 
mums patiems. Tauta juk yra 
išplėstoji šeima. Pilnutinis 

gali susiformuoti ir* 
tik Šeimoje i joje jis 

išmoksta kalbėti, ‘mintyti, pa
junta artimųjų žmonių globą, 
'meilę, pats išmoksta mylėti 
artimą, pamilsta savo šeimos

(Rašo DK. S. MIEŽIS, 
gydytojas dr .chirurgas, 

Chicago, Iii.

Pavasary ir parudoniop be
veik vienas nuošimtis visų gy
ventojų suserga ypatinga kvė
pavimo organų liga, vadina
ma vaisiadulkių slogomis (hay 
fever). Nors ši liga nėra taip 
pavojinga, vienok gana Įkiri

loja iš meto į motų, tai ilgai
niui įsigali net tikrasis dusu
lys, kuris tik retais atsitiki
mais tegalima visiškai išgydy-,

Šia liga daugiausia sergu 
parudeniu, kuri prasideda 

Stalinas Uio budu nori pasakyti, jogei nėra faktas, j
kad Maskva absoliučiai kontroliuoja komintcrną, jr Liaiils pc jokios priežasties as- 

‘ kiekvienų josios sekcijų (komunistų partijų). Ar daug muo pradeda po truputį kose- 
yra tokių naivių žmonių pasaulyje, kurie tuo patikės? Lti, nosis niėšti ir vandeniuoja, 

[akys peršti ir rausta. Nepaty
ręs ligonis iš pradžios mano, 
jog “pagavo” paprastų šaltį. 
Vienok juo toliau, tuo padėtis 
blogėja ir vis įkiresnė darosi. 
Pagalios, rimtesniais atsitiki
mais, liga pasiekia tokį laip
snį, kad žmogus kosti veik be. 
paliovos, užmigti rotai kada 
tegali, kartais net turi didelio 
sunkumo kvėpuoti. Nosis nuo
lat ai vandeniuoja ir užsikem
ša, o akys esti visados parau
dusios ir negalima aiškiai ma
tyti. Jr taip tęsiasi iki šalnos 
pasireiškia, kuomet savaimai 
be jokio gydymo liga paleng
va pranyksta.

Priežastis šios ligos yra fu-

gerokai pagelbsti, bent kuo-lpapročius, tradicijas; išmoks- 
mel jis esti vidujų Geriamais 
vaistais tik galima tikėlis lai
kinio palengvinimo, o ne išsi- 
gydymo.

ši liga pasikartoju kas me
tas ir prasideda veik vis tuo 
pučiu laiku. Be ypatingu gy
dymo, tik labai išimtinuose 
atsitikimuose tegalima laukti 
išgyjimo arba kad ir bent ko
kio pagerėjimo. Geriausių pa
sukų duoda, tai ypatingai pn- 
gamintų vaistų leidimas po1) 
oda. Tai 
arba dažnai net keliolikų sy-l|n.’ 
kių,’ geriausia pradėjus jšmiir-1 
škimus kokias 'Šešias savaites P 
iš anksto, šiuo budu ganu daž- P 
ųai ligonis galįma visiškai iš-P 
gydyti. Kad guvus geriausių 
pasekmių> r.eiięa pilnos ligo
nio kooperacijos iš vienos pu
ses ir sąžiningo sumanumo iš 
gydytojo pusės.
*•

Savo arogantišku atsakymu į Jungtinių Valstijų 
notų sovietų valdžia labai sustiprino tuos elementus h 
Amerikoje, kurie seniai reikalauja, kad butų nutraukti 
santykiai su Rusija. .

Amerika jau padarė stambų žinksnį šita kryptim, 
visiškai sumažindama savo atstovybės štabų Maskvoje. 
Dar vienas bolševikų išsišokimas, ir iš Washingtono bus 
paliepta ambasadoriui Bullitt’ui pakuoti savo bagažų.

Ar bus gerai, jeigu ryšiai tarpe Jungtinių Valstijų 
ir Rusijos nutruks? žinoma, kad ne. Kada Azijoje vis 
drųsiau ir drųsiau siaučia Japonijos militaristai, toks 
sovietų susipykimas su Amerika gali, turėti labai nepa
geidaujamų tarptautinei taikai pasėkų.

Bet Stalinui kas galvoj, kas bus rytoj arba poryt! 
Jam svarbu, kad jo diktatoriškas autoritetas nebūtų 
pažeistas. Diktatūros garbintojų minia atleis savo “va-pu žolių yaisiadulkės, ki 
dui” kiekvienų kvailybę, neteisingumą ir žiaurumų, bet rei° nešiojamos patenka į 
ji pahaus prieš ji sliauaojusi ant pilvo, kai tik ji pa- L, kamc su.kclia’ ypating, 
matys, kad jisai nepasitiki savo galybe. erzinimą, kuris ir pagamina'

Taigi Mussolini “atmeta” visus kompromisus Etior j^a kalbamų ligų. Visi ib’au- 
pijos klausime, o Stalinas “atmeta” Jungtinių Valstijų j“ šinito'Suserga,
notų... Iki tam tikro ląiko, šituo keliu eidamos, diktatu-' i$aiškjrumas yra lamę, kad 
ros galės ramioms šalims daryti keblumų. Bet vienų tik ypatingai jautrus asme- 
gražių dienų taikos pasiilgusi žmonija atmes pačius |nys vaisiądulkėmis, tesuserga, 
diktatorius.

tad Lietuva ir čia turi grdžios 
progos suvaidinti vienų žymes
niųjų vaidmeniu.

Tam ji turi daug palankių 
sąlygų, glūdinčių dalinai tau
tos dvasioje, didinai susida
riusiose gyvenimo sąlygose. 
Lietuviuose iš prigimties yra 
stiprus individybės jausmas. 
Jis, deja, dažnai padaro juos 
žmonėmis, linkusiais peštis ir 
dėl mažmožių, nesugyvena
mais, bet tai jau kraštutinu
mai. Lietuviai pasižymi gilia 
jausmų kultūra, gavusiu savo 
išraiškų gražiose, melodingose, 
lietuvių labai mėgiamose dai
nose, gražiuose, plačiai paskli> 
d u sinuse tautiniuose ornamen
tuose, audimų raštuose, gėlių, 
darželių pamėgime ir pan. 
Musų tautoje daug patvarumo, 
stiprus Šveiko konservatizmo 
jausmas, einąs durniai runka 
rankon su mokėjimu pasisa
vinti ir moderninės kultūros 
pradus, atmetus jos netikrus 
vaisius. Didinga ir kupina gru- 

. žiu nuopelnų žiloji lietuvių 
tautos praeitis, ryškiomis ir 

. kilniomis asmenybėmis švie
čia mums tautinio atgimimo 
pranašų ir veteranų gadyne.

Tiesa, greta gražių ir kilnių 
tautos ir valstybės atgimimo 
gadynės asmenybių, iškilo ir

S

Lietuvių tauta, kaip mato
me, gali ir turi lai padaryti ir 
Čia yru jos svarbi paskirtis, 
svarbi jai pačiai ir visai žmo
nijai, kuriui turi rūpėti, kad 
jos narini—4uulos butų sveiki 
ir morališkai vertingi.

7. Musų tauta neskaitlingu, 
jos sukurtoji valstybė kukli 
ir nesvajoju ateity tapti ko
kiu imperijų. Tnd ur gali joje 
susidaryti pukaifkumų sąlygų, 
palankių visapusiam Žmogaus 
asmenybės išugdymui? Ar no 
daugiau teikia tokių galimu
mų didžiosios (tautos ir valsty
bės? Yru takių liypotėzių ir 
(teorijų. '

Tačiau tikrovė rodo ką kita.
Didžiosiose 'tautose ir vul-1 

siybėse gyvenimas, kaip long-1 
vai pastebime, sumechunėjo. 
Žmogus ten virsta kaž kokiu1 
menku danteliu milžiniškoje 
mašinoje ir pats sumnšineju, 
vis tiek, ar jis dirbs fabrike,! 
ar valstybės valdymo aparato 
ar net visuomenės darbe. Jisįdic mažaverčių,'morališkaii pu- 
išmoksta greitai ir tiksliai ai-' kritusių žmogystų. Bet lai yra 
likti vienintelį nesudėtingą ncilorinttlio8 išimtys, greičiau 
veiksmų ir jį -kartoja idiena svetimybės. Tuo nenusižbngė 
idicuon, metų motus. Aišku, ng vjeiuis musų senųjų tikrų 
kad jo visa psichika ilgainiui veikėjų ir tautos darbininkų, 
turi ^umenkėti, sublednėti, at- Tokiais pasičeiškė tik kai ku- 
•bukti. Tokiose sąlygose žnio* L __ _ ___ _
gus turi Atkristi į Ikužkokj pri- dūhiai svditf iiaug^ 
imltyvumą — -ir atkrinta. Jo 
papročiai tampa keisti, šiurk-
Siųs, tvariniai interesai siau-!gaiimulllų 'daryti 'karjeras ir 
Tėja; s jausmų pasaulis ima I dažnai — nešvarius biznius 
IcM'ki-utis tokiais dalykais, ku-' varyti. Čia neturi būti dėlto 
rie anksčiau butų buvę laiko- a)ągrlnd0 nusiminti ir abejoti 
mi laukinių žmonių pramogo- taut08 gajumu. Tokie dalykai 
imis: boksai, visokios nenatu- lr vigur kitur dedasi, lik dar 
rajės rungtynės, dabartinė ilau-1 kur kas didesniu masLu ir rei
ktas muzika ir kitos stačiai' Skiesi bjauresnėmis formo- 
beprasmės pranlįogos. /Taikių lnjs.
•žmonių masės lengvai .duoda. Kai kas linksta paabejoti, ar 
si bet- kur 4iukreiptamos net gūIi iješkaitiinga tauta ir ne-

I didelė valstybė suvaidinti bent 
kiek žymesni vaidmenį žmo- 
nijos dvasiniam gyvenime. To
kiems ube jo tojams galime nu
rodyti, kad žmonijos civiliza
cijos istorijoje sprendžiamąjį 
vaidmenį suvaidino ne didžio
sios tautos (pav. kinų), bet 
neskaitlingos graikų, žydų, 
arabų tauteles. Ir dabar pa- 

I stebime, kad savo bendru kul- 
turingumu ir giliu žmonišku
mu ima pirmauti Europoje

ta vertinti žmonių santykius.! 
žmogus augęs be šeimos duž<-| 
niausiu visą gyvenimą junta 
savy kaž kokį trukumą. Pašte*; 
beta, kad tam tikras ryškus 
liūdesio atspindis nuolat lydi: 
našiai lėlius ir pamestinukus, 
nugintus be motiniškos mei
les; kituose, šiurkštesniu budo 
individuose, liūdesio atspind
žius pakeičia keršto ir žiauru
mo debesėliui.

•Lygiai negerai turi jaustis 
i rZia d^ytitalrin|žl!,o«u? be "1,llto.8’1 įtintos-; 

'nes senuos, kurioje formuoja
si žmogaus asmenybė. Visi 
■gerai žinome, kaip nelaimiu-; 
gas ir visiems svetimus jaiiičiu- 
si kiekvienas musų, atsidūręs 
svetimam krašte. Visi aplin
kos žmones jam svetimi, jis 
nejunta jiems jokių pareigų 
ir lokių apystovų verčiamas; 
dažnai virsta šaltu, savanau
džiu užkietėjėliu, jei;, lik jo 
nešildo ugnele meilės toli li
kusiai tėvynei ir jos žmo
nėms. Tad lietuvių tautos atei
ties paskirtis yra ii’ visapusiai 
auklėti savo vaikus, ugdyti\\^a vis dėlto eina ne-ta tink- 
juos sąmoningais, dorais, jau- mCt Kad pati, visa mase, mo- 
triais ir ryžtingais, žodžiu pil- fališkai smuktų, menkėtų, su- 
nutiniais žmonėmis. įtiktų įtapti lyg ir kokiu mčŠ-

Lietuvių tauta turtinga auk- lu, kad tik iš to "Išaugtų pa- 
i.lėjūmaisiais elementais. Visaį skiros puošnios gėles. Jos ten- 
jos praeitis 
peja atkaklių kovų su gamta llat kilti, tobulėti, sąmonėti vi-’į kaip liktai mažesniosios tau- 

| ir su žmonėmis «del būvio, betį su frontu, visuose savo na-1tos ir valstybes.
8. Visuotinės civilizacijos 

kūrimosi eigoje lietuvių tau-

Aišku, ng vienas musų senųjų tikrų 
i| veikėjų ir tautos darbininkų.

rie prisiplakėliai, karjeristai,

musų tautinio darbo lauke tik 
tada, kai jau susidarė jame

I

Nori išnaikinti 
daugpatystę

Igi visus kitus nei kiek nepa
liečia. Taį$ savotiškas jau-, 
trumas ir vaisiadulkės paga
mina šių ligą.

Apsisaugoti tegalima tik
Aną dieną “Naujienose” jau buvo įdėta žinia, kad ?.ien.u lš budų: PasalJn- 

Pennsylvanųos Apdraudos departamentas patvirtino žoIes arba pačiam Hgoniui iš. 
visas SLA. konstitucijos pataisas, kurias priėmė Susi
vienijimo seimas Detroite. Seimas įvyko daugiau kaip 
prieš metus laiko. Kodėl gi valdžios įstaiga taip ilgai 
nedavė pritarimo tam kas buvo delegatų kone vienbal
siai priimta?

Jeigu konstitucijos pataisos butų buvusios priešin
gos įstatymams, tai apdraudos departamentas butų tu
rėjęs jas pripažinti neteisėtomis. Bet jisai jas patvirti
nę. Priežastys, vadinasi, buvo kitokios.

Pasiteiravus, sužinota, kad visokias kliūtis tų pa
taisų patvirtinimui darė tam tikri SLA. “veikėjai” Ry
tinėje Pennsylvanijoje. Jie pirmiausia atakavo visuoti
ną balsavimą. Kaip žinoma, Susivienijime ėjo kova dėl

FRATERNALIZMO PRIEŠAI

važiuoti ten, kur tokių žolių 
visai nėra. Vienas ir kitas bū
das labai sunkiai įvykinimas, 
ypač pirmasis. Taigi šiuo ke
liu ligonis mažai vilties ran
da. Buvimu viduje prie už
darytų langų šiek tiek pa
lengvinimo randama, mat ten 
mažiau vaisiadulkių įsigauna. 
Nereikia eiti arti, kur tokių 
žolių randasi ir kuomet vėjas 
siaučia, tai Teikia viduje būti 
užsidarius visus langus. Yra 
tam tyčia koštuvai padaryti, 
kurie įstatomi į langus, kad 
sulaikyti vaisiadulkių vidun

prieš jų pačių interesus.
Tiesa, greta «to iškyla kai 

kurios neskaitlingos stiprios 
asmenybės —• kapitalo aristo
kratai, sumanus įmonių vedė
jai, masių vadai. Tačiau žino-

tai ištisa ©po-, don ei j a, rodos, yra kita: nuo-

sykUu ir garbingų kovų bei riuos,e.
Uaimėjimų. Lietuviai ir žirni- Tikrovė mus mokina, kad _ « -_
raišiais senovės laikais nepa- dvasiškai pilnesnėms ir mora- los paskirtis yra taip pat di- 
sižymejo ypatingu žiaurumu, hliškai vertingesnėms asmeny- dėlė ir svarbi — jungti Rytų 
Su nugalėtaisiais elgėsi pap- bėms išaugti geresnes, -ar bent \ir Vakarų civilizacijų elemen- 
rastai žmoniškai, pavergtomsį neblogesaes, sąlygas teikia ma- ta*. Tų berods pirmas paste- 
,tautoms buvo pakantrus, to- žesnės tautos ir valstybės, ne- bėjo, iškėlė aikštėn jr gražiai 
leran.tingi. Lietuviai pagonysįgu didžiulės. Didžiosios suma- rimtai išaiškino prof. St. šal- 
švejniaj globojo payergtuo-jšinino, sumaterialmo žmogų, kauskas nepaprastai įdomioje 
sius -krikščionis (gudus, ru- visuomenę, tautų, — gręsia su-: knygoje: **Sur les confins de 
sus) ir tada, kai iš kitos pusės męchaninti Jr visų žmoniją. deux mondes” (“Dviejų pasau- 
krikščionybes vardan lietuviai Kas -iš to seka, baugu ir pa- Ijų pasieny”, 1916). 
buvo naikinami ir žiauriau-, manyti. Laimė, jau dažniau ir <Bus daugiau)
šiai žudomi. Lietuvių tautos, daugiau pąsigirsta balsų, ke- _______ _____________

.sukurtoji milžiniška valstybė,UianČių dvasios protestų prieš rpfTIJ A w vr r<
atsirėmusi Baltijos if* Juodųjų] tokį šiurkštų materializmų. JvUJul U K A.

I •___ ... _ ___ v. . . i, . • . . ’l m. •• _ . ....jurų, gražiai įtaikiai buvo vai- Žmonija pasiilgsta ir toliau 
domu. Tautos genijus tam su-llabj.au pasiilgs žmogaus.
kure didelį teismų, garsųjį] LicĮuva čia turi ir gali pa- 

pavydėti kai kurios ir seniau] 
istorijoje figūravusios tautos.

i Artimesnioji lietuvių tautos] 
praeitis kupina jos vaikų did
vyriškų pastangų gelbėti tau-j 
tų, šviestis ir šviesti savo bro
lius. Apie tai byloja turtingų 
musų tautos pranašų ir vete- Uu» kaip kad savo laiku len- 

Iranų, mirusiųjų ir dar tebegy- k®* buvo persisunkę savo len-] 
venančių, istorija. Jų iš pirJkišku mesijanizmu, jiems lie- 
mos -pažiūros kukliuose, betpuyl° (!) Iaujėniškio-Towian- 

įpasiaukojimo ir artimo meilės »kio sukurtu. To liguisto me- 
kupinuošė darbuose slepiasi sijanizmo nenatūrali sėkla 
daugiau moralinės vertybės J dagelio lenkų dvasioje davė: 
tad ir auklėjamųjų elementų, skaudžių vaisių Lenkijos pa- 
negu didžių, dažnai labai krmį vergtosioms tautoms ir net su- 
vinų, užkariautojų arba dide- daro visuotinei taikai,
lių technikos bei kapitalo lai-JMes anaiptol nenorime piršti 
mėtojų triukšminguose trium-JIpU8ll taMtai kaž kokio ypa- 
fuose. Pratinti savo vaikus pn8° mesijanizmo. Mes tik 
gerbti, pamilti tokius darbus reiškiame įsitikinimų, kad 

Jis yra labai pasipiktinęs, kad ir sekti jais, reiškia — išugdy- Į žmogų žmonijai išsaugos ir 
Arizonoj dar randasi vyrų, ku-, ti juos morališkai aukai 
rife turi po kėletų pačių. | tingomis asmenybėmis.

JE. Elmo JBollinger

Arizonos valstijos Mohave I 
pavieto prokuroras E. Elmo 
Bollinger, kurio paveikslų čia 
matome, labai užsidegė noru: 
panaikinti tame paviete poly- 
gamiją arba daugpatystę. Mat, I 
pasirodė, kad tame paviete 
daug vyrų turi po keletą pačių. 
Tas išėjo aikštėn, kada kelios 
moterys, prašydamos valdžios 
pašalpos 
esančios
“Pluralė” pati reiškia viena iŠ 
daugelio pačių. Po to miestely
je Short Creek, Arizona, tapo 
areštuoti aštuoni gyventojai’, 
visi apkaltinti, kad turi per
daug pačių. Prokuroras sako, 
kad tai esąs keisto kulto papro- 
tis, užsilikęs Arizonos dyku
mose. Jis pareiškė, kad jis jo
kiu budu neįeisiąs tokiam lau
kiniam papročiui toliau gyvuoti 
ir ant visados jj panaikinsiąs.

pasisakė, kad jos 
“plurajės” pačios.

MĖNESINIS ŽURNALAS Iš 
LIETUVOS

Lietuvos Statutų, kurio galėjo Į tarnauti žmonijai, išsaugoja- LKuiturO8 sutemos “’l? pasaulsžiuros 
ma nesumochanintą, pilnutinį Amalvis.

:: ««« ... Europos išlikimas ir sunykimo simp-zmogų, kaip ji per amžius ru- *tomai — P. Kopustinskas.
pestingai išsaugojo šiaudinėje] Tąmieji Zietelai ir pinigai — A. 
pastogėje savo sielų. Tai tvir-i 
tindami nesijuntame csų koki 
fanatikai ir nelaikome Lietu
vos kažkokiu žmonijos Mesi-j

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

musu laikus — Antanas Venclova.
Victųr Bu«o -r .poetas ir pilietis — 

Prof. I. Nusinovas.
Musų planetos likimas — Aar. K. P.
Paprastas sryvenimas — J. Piadis. 
Dvokiančio vandens dievas. 
ApžvaUa: Literatūra, Teatras. Skai-

“Naujienose” — 45c.
..... . 1 '.i1" ■■ *......*....... "

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam-

krasčiai- Pardavėjas lai- 
kraščių bus gatavas 
Juras patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma-

Arizonoj dar randasi vyrų, ku-įti juos morališkai aukštai ver-l«r9žin8 ’e didžioaios, bet ma.gUmNl.oet JŪSŲ pato- 
įžesniosios tautos ir valstybės, j^umD uClėL

llabj.au


Iš “BIRUTĖSDARBO DIENOJ DARBININKAI TURI KUO IR PASIDŽIAUGTI

Welcome

someaway

Joteph W. Madden

Pocahontas mine run tonas $7.00

Balčiunie

Lietuvis troko nelaimėj

entertainment idea 
a t the next sočiai.

STOGAI 
ROOFING

$12.00
$45.00
$15.00

$1.00

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn” 
pradeda darbą

LIGONINES
HOSPITALS

nas padaręs rekordą greitume 
susisiekimo tarp Chicagos ir
Detroito. < f

— vaca- 
commu- 

usual

Crane Coal Co 
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

BOILERIAI 
BOILERS

Orchestra—šokiai 
dykai . _
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar 
navima».

H. M. S. Glorious
♦ ".yT-'J! Į* ». *.*.*!

Rytoj prasidės jo pamokos 
Gage Park svetainėj

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Mus te role. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

CHICAGOS 
ŽINIOS

As usual, all applicants for 
membership to Birute will be 
welcome. This seasons plaus 
are being made to conduct a 
contest arnong Birute mem- 
bers with prizes for those who 
bring in the greatest number 
of new incmbers to Birutė. 
Lively sočiais and timely food- 
snacks will make the 1935-6 
Birutė work and play season

Tarp Chicagos 
Lietuvių

John Conway, 35 metų, gat
vių taisytojų darbininkų uni
jos narys, tapo užmuštas. Jį 
užgavo ties namais 2412 Lin
coln Avenue trokas. Trokų 
operavo Joseph Stungis, 35 
metų, 5626 South Turner Avė.

THE BKIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogu reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mat paan* 
kyšima kiek kaštuos pataisyti. Mm 
taipgi darome visokį bUkoryatfs 
darbe.

Iš Chicagos į Detroitą 
per 1 valandą 15 minu

čių laiko
P-nia Bertha McCowall, 24 

metų, kurios 2 metų sūnūs ir 
vyras yra atostogose, p-lč Sal- 
ly Simon, 24 m., ir moteriš
kių du palydovai vyrai, James 
McMillen ir Glen Hill, naktį 
iš antradienio į trečiadienį at
lankė kelias kavines ir links
mai paūžė.

Vyras ir moteris pa
skendo po linksmaus 

baliavojimo

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

Stebuklingai išliko 
gyva

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Apvaikščiodami šiais metais Darbo Dienų, Amerikos darbininkai turi progos pasidžiaugti nema
žais laimėjimais darbininkų gerbūviui pakelti. Suvienytųjų Valstijų kongresas paskutiniais ke
liais mėnesiai priėmė keletą svarbių įstatymų, apsaugančių darbininkų gerovę. Sulyg Wagnerio 
biliaus tapo įsteigta nacionalė darbo taryba, kurios pirmininku paskirtas J. C. Winant, ir kuri 
galės daug prisidėti prie unijų sutvirtinimo. Socialės apsaugos priimti įstatymai, kuriuose nu
matoma yra ir apdrauda nuo bedarbės. Socialės apsaugos programo vedėju yra paskirtas 
Joseph W. Madden. Viešųjų darbų programo vykinimui yra paskirta suvirs $4,000,000,000 ir 
pusė tų pinigų eis darbininkų algoms, kad ir jos bus mažos. Viešųjų darbų direktorium yra 
Harry Hopkins. Specialiais įstatymais geležinkelių darbininkams yra užtikrintos pensijos, o 
Guffey anglių bilius nustato algas ir valandas angliakasiams. Prezidentas Roose'veltas šituos 
visus įstatymus jau yra pasirašęs. Kad šitie naudingi darbininkams įstatymai tapo pravesti, 
nežiūrint visų jiems pasipriešinimų, kreditas iš didelės dalies reikia atiduoti darbo sekretorei 
Frances Perkins ir Amerikos Darbo Federacijos prezidentui Williamui Greenui.

Tuęk this 
corner of your brain — or 
better yct, write it on the bed- 
room wall: “Rehearsal No. 1, 
1935-36, Thursday, Sept. 5th, 
at Sandara Hali”. See ya all!

— A. Stelmok —

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
NeguRenda

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

Reconciliations. 
Back to Work. 
Welcome, Applicants.

The meeting of August 26th 
was one of reconciliations and 
explanations. It seems that 
Outing arrangements had gone 
astray on Sunday, the 25th 
so that not everyone who 
wanted to was able to make 
the trip toi the Dunes for the 
second Birutė Outing of the 
y e ar. Būt everything was ex- 
plained satisfactorily by Ma- 
damoiselle President 
tions and misplaccd 
nications threw tli 
monkey wrench into the 
works, Those who went to the

Tai yra Anglijos šarvuotlaivio vardu H. M. S. Glorious paveikslas. Anglijos admirolai jį pa
siuntė iš Gibraltaro į Maltos salą, kaipo prisirengimą neleisti Italijai užblokaduoti Viduržemio 
jurą, šarvuolaivis Glorious yra aprūpintas aeroplanais.

Illinois WPA (viešųjų 
bu administracija) užgyrė sep- 
tynius projektus viešųjų dar
bų Cook kauntėje. Šis užgiri- 
mas padaryta, kai Ghicagą 
pasiekė žinia, jogei preziden
tas Rooseveltas pripažinęs ga
limumą duoti Chicagai $32,- 
534,000.

Tie milionai dolerių yra nu
matyta išleisti Chicagos gat
vėms taisyti. Apskaičiuojama, 
kad darbui galLJjuti paimta 
38,000 žmonių.

Anksti trečiadienio rytą jie 
važiavo ežero pakrante. Stai
ga p-nia McCowall paprašė 
sustabdyti automobilį.

Išlipusi iš mašinos moteris 
pareiškė einanti maudytis. Ji 
pakvietė eiti maudytis ir vy
riškį McMillęn’ą. Greitai nu- 
sirėdžiusi moterške įšoko van
denin.

McMillen dar rėdėsi, kai iš
girdo pagelbos šauksmą iš 
vandens. Jisai šoko moterį 
gelbėti. Nuo kranto, kitas vy
riškis, būtent Hill, pamatęs, 
kad abu esą vandeny asme
nys skęsta, šoko juos gelbėti. 
Skęstantieji nučiupo jį, bet 
jam pavyko iš jų nagų ištrukti.

Pasilikusi ant kranto mer
gina, Sally Simon, gera plau
kikė, matydama tragediją, ir
gi šoko į vandenį pagelbos tei
kti. Ji betgi nepajėgė nieko 
pagelbėti. Hill ir ji šiaip taip 
išsirito į krantą, o McMillen 
ir McCowall paskendo.

Linksma^ parė liūdnai pasi
baigė.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ®

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelHti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprastu ir nepapultu 
daiktu, intaku ir reikmenų. Jeigu iš telpančiu ii® skelbimu ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

tederalSavings
AND.LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Per visą žiemą sunkiai dir
bęs iki liepos mėn., didžiulis 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn”, pasiėmęs tik trumpas 
atostogas, vėl pradeda savo dar
bą, besiruošdamas ateinančiam 
sezonui.

O choro darbas yra mokinti 
musų jaunimą lietuviškos dai
nos, pratinti jį dalyvauti musų 
vakaruose ir visame lietuvių 
veikime, statyti operėtes, ruoš
ti koncertus, bei dalyvauti ki
tų parengimuose, tuo teikiant 
išeiviams taip malonią lietuviš
kąją dainą.

Kad- choras galėtų dar tin
kamiau veikti, negu veikė iki!* 
šiol, valdyba nutarė pravesti 
niekurias reformas, kurios sie- 
kiasi patobvdinti patį chorą; 
aprybojant choro narių skai
čių ir pačius narius labiau pri
rišant prie tiesioginio choro 
darbo.

Ateityje bus žiūrima ne tiek 
kiekybės, kiek kokybės. Todėl 
choras bus tampriau surištas, 
jo nariai bus verčiami atidžiau 
lankyti pamokas, kad galėtų ge
riau išpildyti savo uždavinius.

Iš to bus didesnės naudos ir 
patiems choristams ir vakarus 
lankančiai lietuvių publikai.

Choras tarnauja Chicagos lie
tuvių visuomenei jau virš 25 
metus. Per tą laiką jam teko 
pergyventi įvairių etapų, teko 
kelis sykius persiorganizuoti, 
bet jo pagrindinis tikslas — 
mokintis lietuvių dainos ir neš
ti ją musų visuomenei— liko 
neatmainytas. Choras per tą 
laiką užaugo į vieną didžiausių 
ir geriausių lietuvių chorų 
Chicagoje. Ir pernai atšven
tęs savo sidabrinį jubiliejų yra 
pasiryžęs dar tiksliau savo dar
bą dirbti ir ateinantį sezoną.

Choras pradės savo darbą 
šį penktadenį, rugp. 30 d. (ry
toj), kada įvyks pirmoji šį 
rudenį pamoka. Pamokos da
bar bus laikomos Gage Park 
svetainėj, prie 55 ir Western 
Avė. gatvių. Pradžia 7:45 vai. 
vakare.

Kviečiami atsilankyti visi se
nieji nariai, o taipjau norintys 
prisirašyti ir tikrai rimtai dirb
ti choro darba ir mokintis lie
tuvių dainos, čia bus paskelb
tos ir naujos choro taisyklės.

JONAS CHAPULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 28tą diena, litą va
landa ryte 1935 m., sulaukės 
45 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Dūkštu parap., Rudeniš- 
kiu kaime. Amerikoj išgyveno 
22 metus. Paliko dideliame nu
liūdime motere Elzbieta (po 
tėvais Masileniutė), dukterų 
Elena 14 m., broli Prančišku,1 
ir broliene Domicėlė, dėde Jo
ną Chapuli, 5 pusbrolius: Je
ronimą, Antaną ir Albertą 
Chapulius. Joną ir Petrą Jat- 
kevičius, jų šeimynas ir gimi
nes Amerikoj, o Lietuvoj se
nus tėvelius Prančišku ir Ur
šulę, 2 brolius Kazimiera ir 
Juozapa, 4 seseres: Juzefą, Ju- 
lijaną, Antaniną ir Uršulę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė. Gyveno po ant
rašu 5263 Central Avenue.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
rugpiučio 31ma dieną. Imą vai. 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Broliai, Dėdė, 

Pusbroliai ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4139.

Velionis buvo narys Jahovos 
Liudininku, taigi visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti. Prakalbos 
ivyks kas vakarą._______

ONA BALČIŪNIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 27 dieną, 6 valandą 
ryte 1935 m., sulaukus 42 me
tu amžiaus, gimus Petriškių 
kaime, Krekenavos parap., Pa
nevėžio apskr. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Juozapą. 2 
dukteris Elzbietą ir Julijoną, 
broli Frančišku Smigelski, bro
liene Kotryną, 2 pusbrolius Jo
ną Jasinska ir Selemoną Ge- 
deiki, o Lietuvoj broli Juoza
pą, seserę Elzbietą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj. 710 W. 18 St.

Laidotuvės ivyks penktadie
ni, rugpiučio 30 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios • i Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos 
maldos už velionės 
ten bus nulydėta i 
mięro kapines.

Visi A. A. Onos 
nes giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Brolis, 

Broliene ir Gimines.
Patarnauja laidotuvių direk

torius Butkus and Co., telefo
nas Canal 3161.

pa 
sielą, o ii 
Šv. Kaži

a happy one for the peoplc 
who join our ranks both for 
a good tirne and for 'a most 
enlightening inusical session 
with our one and only Direct- 
or Byanskas 
applicants!

Nuo Chicagos iki Detroito 
yra 269 mylios. Trečiadienio 
rytų American Airlines aero
planas atliko šių kelionę per 
1 valandų ir 15 minučių lai
ko. Sakoma, kad tas aeropla-

P. CONRAD| 
STUDIO

420 W. 63rd St.1
Englewood 5883-5849 ‘ 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau įrengta.

P-nia Esther Tondola, 2708 
Arthington Avenue, viena ran
ka stūmė per gatvę pintinį ve
žimėlį, kuriame gulėjo jos 8 
mėnesių amžiaus duktė Joan. 
Kita ranka ji vedėsi sūnų, ir
gi jaunų vaikiščių. Staiga ant 
jų užvažiavo automobilis, ku
rį vairavo Samuel Bonaceda, 
4243 Walton Street. Automo
bilis apvertė vežimėlį, o ve
žimėlis parbloškė bernaitį. Bet 
automobilis spėjo sustoti vie
toj. Ir ne vienas iš kūdikių 
nebuvo sužeistas. Žinoma, iš- 
gųsčio visiems teko iki va
lios.

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue, 2 

blokai j vakarus nuo Ashland Avė. 
TeL Virginia 1930. . .

ONA STRAVINSKIENĖ 
(Po tėvais Bendžiunait^J 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 27tą dieną, 3:30 vai. 
ryte 1935 m., sulaukus 50 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Eržvilku pa
rap., Žukaičių kaime. Amerikoj 
išgyveno 34 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Anta
ną, 5 dukteris: Bronislavą ir 
žentą Mykolą Waters, Oną ir 
žentą Juozapą Scott, Antaniną 
ir žentą Albert Toutant, Sta
nislava ir žentą Benediktą 
Klemm ir Eleną, sūnų Anta
ną, 4 anūkes ta gimines. Kū
nas pašarvota^ randasi 3209 
So. Lime St.

Laidotuvės ivyks penktadie
ni, rugpiučio 80tą dieną, 8tą 
vai. iš ryto iš namu i šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę liekame.
Vyras, Dukterys. Sunks, 
Žentai. Anūkės ir Giminės. 

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4139. ______ _

Dunes had a grand time in 
regular Birutė style. Ah, well; 
perhaps we’ll have another 
one hefore the summer is 
gone.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsllai išimami

vaikams_____
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose ——___
Medikall egzami

nacija .....
DOUGLA8 PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

PRAŠO IŠ FEDERA 
LĖS VALDŽIOS $755, 

000 VIEŠIEMS 
DARBAMS

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
_  ____  __ Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai

Vienintelė to'kia lietuviška įstaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

-r:’

Starting Thursday, Sept. 5th, 
Birutė will be back at work. 
Rehearsals, beginning on that 
date, will be concentrated 
about the coming Nov. 17th 
concert a t the Lithuanian Au
ditorium. In between times, 
work will be puhctuated by 
play in the form of little par
ties and gatherings. The lat- 
ter will feature entertainments 
to be provided by some one 
member. John J. Balanda will 
start the 
a-rolling 
Where!

ANGLIJOS ŠARVOTLAIVIS VIDURŽEMIO, JUROSE
............... ................    l'l.l 1-0-

VSB Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition

į į Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo,
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

YOURE.YD SalelorInlantor Adult. AtallDmggists. I

JTrite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

DON’T
NEGLECT

atCOMMĮ NOf o 
f0» 40VfA»Sf 9UKKUY

TIRFO



Ketvirtadienis, rugp. 29, '35NAUJIENOS,''Chicago, III

Laiškai PašteNAUJAS PAVEIKSLAS IS UŽPUOLAMOS ETHIOPIJOS
CLASSIFIED ADS

Furnished Rooms

NAUJIENŲ
Bankietas!

RADIO

SEKMADIENY

SPALIO
PRANEŠIMAI

Lankėsi Detroite

SOKOL HALL pasišventi

šiandie

MUZIKA, ŠOKIAI IR CLASSIFIED ADS
malonus svečių priėmimas Varduvių Party

TIKIETAS

J-"'.

mes
au-

NORS DAR-
ALP1NA I)AR-______ J-
ŠKAITYTOJA1

moterims 
mašino-

PARDUODU narna, arba išren 
duosiu išdirbta galiūno bizni su vi' 
sala Įtaisymais. Yra rusiška ir tur 
kiška pirtis. 3322 So. Morgan St.

TAVERN 
Fikčeriai 6 
39th Street.

kas vaka 
pas gydy

PARDAVIMUI groaernė ir bučer 
nė. Pigi kaina. Galėa gauti ant iš 
mokėjimo. 3401 Lituanica Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

MERGINA nori dirbti tavernoje 
už baro arba patarnauti prie atalų. 
Dienomis arba vakarais. Atsišauki
te 8018 So. Emerald Avė.

kendžių 
; mėsos

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Dlatance 
Furnitūra and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Pbone Yarda 8406

i per mu- 
malonėkite 
ijos ofisą.

TAVERN pardavimui. Senoj vie
toj, tarp 3 teatru, prie didelio biz
nio stryto. Viršuj 2 bowling alleya. 
Priežastis pardavimo — partneriai 
nesutinka. 2707 N. Sawyer Avė.

šiame paveikslėly matome Ethiopijos artilerijų besimokinančių paslėpti krūmuose didžiąsias 
n uolos (vartoti
provincijų gubernatorius su šautuvu rankose

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, 1935, 
parapijos svetainėj. Prasidės 8-tą 
valanda vakare. RaŠt.

REIKIA merginos prie namu dar
bo, $5 i savaite. Valgis ir kamba
rys. nereikės skalbti, šaukit po 6 
vakare. Crawford 8880. Mrs. B. Sohn, 
1480 So. Averg Avė.

Iš Tautiškos parapi 
jos darbuotės

KAMBARYS dėl romios. Visi pa
togumai. Tinkama vedusiai porai. 
Galima vartoti virtuve, Atsišaukite 
po 0 vakare. 2-ros lubos po kairei. 
812 W. 88rd St.. Victory 0400.

Exchange—Mainai
80 akru farma mainymui. 5 kar

vės, 2 arkliai, visokių gyvuliu ir 
paukščiu. Mainys ant namo Chiea- 
ffoje. Kaina $3,500.00. Turim viso
kiu mainu. Rašykit: C. P. Surom- 
skis, 5407 S. Kedzie Avė. Telefonas 
Proapect 5039.

Nelaimė su auto 
mobiliu f

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto 
kad pačios Naujienom 
yra naudingos.

Tarp Chieagos 
Lietuvių

Jono Stanevičiaus 
laidotuvės

TURIU parduoti tuojaus labai ge
ra restaurant ir tavern bizni, prie 
šapu. Pigi renda. bargenas. Kas pir
mesnis tas laimės.

2408 W. 16th Street

Situation Wanted 
Darbo Ieško

žiūrėt pavyze 
Ant mažutė* ___ _____ _______
daržovių ir galėsit laimi l___
Atsiuskit savo adresą. gausit veltui* M L » . — i L— —-

knygai*.

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

kų ir suknelių moterims 1,- 
110 Šmotų; vaikams ir mergai
tėms drabužių 12,455 šmotus; 
pečių 52; lovų 65; siuvamą

BRIDGEPORT.
laidotuvės Jono Stanevičiaus, 
kurios įvyks 2-rą vai. po pie
tų iš Mažeikos koplyčios į Lie
tuvių Tautiškas kapines. Jo 
sūnūs, Antanas Stanevičia, ir 
jo brolis Antanas Stanevičia 
kviečia draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

AD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOI" 
B A. NAUJIENOS _____________
BO PAIEŠKOJIMUS PO 16 CEN
TŲ UŽ SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ Va8I- 
SKELBIA.

Dr-jos šv. Petronėlės ir Dr-jos 
šv. Onog extra susirinkimas Įvyks 
ketverge, rugpiučio 29 d., 7 vai. va
kare, šv. Jurgio Parap. svet Prie
žastis mirties narės Onos Stravin
skienės, gyvenanti po antrašu 8209 
So. Lime St. Narės malonėkite su
sirinkti penktadieni, rugpiučio 80 d., 
7:30 vai. ryto prie vėlionės namu 
ir suteikti jai paskutini patarnavi
me. O. Kliučinskaitė, Rašt.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
1200 importuoti kaurai----- 125.00
$800 kaurai--------------- $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai___  830.00

Atdara vakarai* ir nedėUoj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Ava.

PARbAVltoUI erournt Ir buJcr- 
nė geroj vietoj. Bus parduota už 
teisinga' pasiūlyme. Nepraleiskite 
šios prdgos. 6759 S. Elizabeth St.

Susižeidė Suzanna 
Čepulienė

Tautiškos parapijos išduo
tas šelpimo darbuotės rapor
tas: per praeitus 5 metus, nuo 
balandžio 5, 1930, iki balan
džio 6, 1935, parapija išdali
no bedarbiams ir beturčiams 
reikmenų

Duonos 355,785 kepalų; kek
sų 200,325; pyragaičių 25,575 
buš.; pajų 28,650; pieno ir ma- 
slionkų 15,575 , gorčius; kiau
šinių 10,250 tiižinų; daržovių 
ir vaisių 11,502 buš.; 
ir riešutų 650;, svarų 
1,478 svarų; kavos, cukraus ir 
kitokių reik. 2,650 svarų; švar-

IEŠKAU darbo už porteri arba 
indu plovėją, patyręs, blaivus ir ge
ras darbininkas. Pašaukit Monroe 
6776. Klauskit Jonas Sebeckis, ne 
Antanas Pečkaitls, kaip pirmesnio- 
se skelbimuose per klaida buvo pa
duota.

PARDAVIMUI krautuvė dclikates- 
sen, cigaru, saldainių, ice cream. 
Senas biznis, geras kampas. Prie
šais 2 mokyklų, dirbtuvių ir t.t Ren
da $20, su kambariais . gyvenimui. 
Už $450 nupirks viską. Išmokėjimais. 
1400 N. Park Avė. Kampas Schiller 
St., 1 blokas i vakarus nuo Well» St.

P-nia Edwardo Čepuiio žmo
nų, Suzanną Čepulienė, ištiko 
nelaime. ElektrikinG mėsai 
malti mašina sutrynė jos pirš-

Ši vakarą Budriko 
programas

pardavimui. $300 cash 
mėn. senumo. 1638 W

TURIU patyrimą kepyklose ir Iš- 
vežiojimul duonos. Esu geras drui- 
voris; taipgi imčiau bito koki kitą 
darbą. Atsišaukite P. M., 1862 So. 
Avers Avo.

Nedėlioj, 25 d. rugpiučio, su
sirinko gražus būrelis svečių 
pagerbti p. Vincentą, Deveikie
nę į puikiai išpuoštą sesers 
Vaicikonienės taverną, 500 
North Clark St. Visi mes pra
leidome puikiai laiką prie mu
zikos, skanių užkandžių ir šal
to alučio. Ponas Zalagėnas pra
tarė keletą žodžių, linkėda
mas p.p. Deveikiams laimin
gos ateities.

Jie augina du gražius sūnūs. 
Yra linksmaus budo žmonės. 
Puota rūpinosi j’os sesuo Ver
ną Vaicikonis.—A. M.

mokyklas” ir vienuo 
juos atiduoti vysku

GROSERNft k bučernė pardavL 
mul. Daromas geras cash biznis, mo< 
derniški fikčeriai, ledo mašina, re- 
frigoratorius, counter’is, daug stako 
kampinis namas. Parduoiiu su na
mu arba be namo, pigiai. 2683 W 
48rd Street.

Wm. Žukauskas 
A. Raslavicz, 
J. Kirby, 
J. Bogus, 
J. Martin.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

j popiežiui. Musų 
užduotis labai aiš- 
i Kristaus mokslą 

susipratusių lietuvių tarpe, te* 
bulinti juos, mokslinti, kelti 
jų vardų ir garbę.

Musų laikuose visam sviete 
žmones kovoja už savo teises, 
palys visur stengiasi savais 
reikalais rūpintis. Palys žmo
nes pradeda savo kimo ir dva
sios reikalus tvarkyti., Jeigu 
musu taniąją ^rpjįąi krikščio
nys gali pastatyti dideles baž
nyčias 
lynus 
pui, tai kode! gi mes, susipra
tę krikščionys, kurie palaiko
me neprigulmingas parapijas, 
negalėtumėm dar geriau pasi
darbuoti savo ir savos tautos 
labui? Mes galime ir privalo
me tai padaryti, tiktai reikia 
noro, gero 'nor 
mo. >

Musų neprigulmingų arba 
tautiškų bažnyčių turtas pri
klauso parapijonams, yra jų 
nuosavybė, kurios niekas ir 
niekados iš jų atimti .negalės.

Čikagoje mūsiškė nepriguL 
minga tautiška parapija vadi
nasi šv. Marijos Bažnyčia* 
3501-9 So. Union Avė. Telefo- 
nas Boulevard 0218. Čia at
liekama visokį patarnavimai* 
krikštai, šliubai, pagrabai, šv. 
Mišios ir kt. už mažą atlygi
nimą. Parapijos klebonas pa* 
sirengęs jums patarnauti vi
suose reikaluose.

Nors turėjome ir tebeturi
me daug žiaurių priešų, bet, 
kaip matote, gerbiamieji, 
atsilaikome ir bujojame, 
game ir stiprėjame. •

Keliais žodžiais norim 
tautiečiai, paraginti, kad 
sidėtumėt ir priklausytumėt 
L. T. K. parapijai ir kad lan
kytume! susirinkimus ir pa
rengimus. žiemos sezonu mes 
pasirengę duoti jums visą ei
lę moksliškų paskaitų. Mes, 
ačiū jums, gerbiamieji, turime 
drąsos dirbti ir tikimės gerų 
vaisių. Prašome mus visus kuo 
paremti.

Šv. Marijos Bažnyčios kle
bonas Kun. S. LINKUS ir Ko
mitetas:

P-s Jonas Wjlis, 244 Swan 
St., senas naujienietis, buvo iš
važiavęs atostogoms j Detroitą. 
Viešėjo pas savo gimines pp, 
J. Tamošiūnus, Pranciškų Vilį 
ir pp. Stalionus.

Detroitiečiai dirba ir gerai 
gyvena. Jie siunčia labų die
nų p. Kleofui Jurgelioniui p. 
Marei Jurgelionienei, taipgi 
nau j ienieėiams.—Rep.

Tai praeities geradarystė bei 
ženklas, nors ir mažas. Atei
tyje ieškom tinkamos vielos 
senelių prieglaudai.

Lietuviai, susidomėkite Ne* 
prigulminga Katalikų Bažny
čia Čikagoje ir visoje AmerL

Ar jau esi nariu Chieagos Lietuviu 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuviu vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chieagos Lietuviu Draugijoje Il
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. Ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chieagos Lietuviu Draugija yra 
legalė organizacija Jllinofc valstijo
je, Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metu amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima 
su konkursantūs arba t., 
kreiptis tiesiai i ____ _
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą diena, o nedėldienials tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po plet.

Chieagos Lietuviu Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu 'biuras suteiks patarimus namu 
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 np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tek Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Ncprigulminga katalikų baž 
nyčia reiškia savysloviai gy
vuojančią bažnyčią, kuri pri 
klauso parapijonams, o ne vy 
skupui, i 
bažnyčios

Antradienį, rugp. 27 d., iš
tiko nelaimė K. G. Urnežį, gy
venantį adresu 4607 S. Tahnan 
Avė. Tūlas James Svyder, 4959 
jSo. Winchestcr Avė 
Urnbžio Pontiac’ą 
tikoJUrnežio karą pataisyti, 
Itird išvengus arešto.

Kada karą nuvežė, tai Ur- 
nežis nuvyko pas Svydcrį pa
sitarti apie mašinos sutaisy- 
mą. Bet pasirodė, kad pasta
rasis jau nebenori kalbėti apie 
sutaisymą. - < į

Tai yra pa vyžely! kitiems, 
kad, pasitaikius nelaimei, ne
reikia kaltininką paleisti.

Nelaimė atsitiko prie 53 gat
ves ir Campbell Avė. Urnežis 
sakosi esąs laimingas, kad iš
likęs gyvas ir nesužeistas.

šie laiškai yru atėję iš Eu 
ropos, Kum jie priklauso, te* 
gul nueinu | vyriausi]| paštą 

| (Cunul ir Vun Buren streets) 
Ir prie langelio, kur padėta 

j iškaba “Advertised Window” 
khiUHia laiškų.

1)07—Formas Mary
908 Gilski Antoni
910 Jricaitei Ana
912 Jasiewicz Martin
914 Kalinauskui Povilui
019 Lukošiui Feliksui 
924 Musiunas Bruno 
938 Rishkus M H Peter,

Š| vakarą niA) 8 iki 8:45 bus 
duodamas puikus dainų ir mu
zikos radio programas iš stoties 
WBFC, kurio kiekvienam bus 
malonu pasiklausyti, nes susi
dės iš rinktinių gražių liaudies 
dainų, monologų ir įvairių pra
nešimų.

Beje, reikia pastebėti, kad 
dabar Budriko . krautuvė yra 
pripildyta naujausiomis 1986 
metų radijomis, gražiausiuose 
kabinetuose ir naujaisiais pa
gerinimais. Pamatykite.P-nia Čepulienė yra šių drau

gijų narė,: Chieagos Lietuvių 
Draugijos, Draugystės Palai
mintos Lietuvos, Joniškiečių 
Kliubo ir žagariečių Kliubo.

Tų draugijų nares malonėki- 
apverlė te aplankyti p. Čepulienę. Bet 

Svyder su- prašomos atlankyti dienos me
tu, o ne vakare, nes 
ras ji turi vąžiuoti 
toją, Dr-ą Dunaulj.

Patariu kitoms 
būti atsargioms* su 
mis.

Čepulienės adresas yra 656 
N. Homan avė.. Chicago.

*' —Kaiminka.

Real Estate For Sale 
Namai-žeMė Pardarlmal

MAŽUTfi FARMA IR 
LAISVfi

$1 įmokėt $1 i savaitę 
Isisėakit dykai | mu*u bm prie 

Western ir 111-kos gatvių, (kaa va
landa valandoj) ir nuvažiuokit pa- 

maiutės fannos. 
so* išaiauginsit 

gyvent . . ____ _:.j
«le. Ateikit pažiūrėt farmukės

FRRD i. WALSH CO.
134 N. LaSalle St 

Central 4327

_________ Rakandai-Įtaiaai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
rius, viaokio didžio su Coli Baluaieir 
ainkom. Taipgi štoru fikčeriu* dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir Ice boksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu piricslte kitur.

S. E. SOSTHEIM 4 SONS 
Store Fixturea

1900 S. State St CALumet 5269.

Help Wanted—Malė 
________Darbininką reikia

REIKIA patyrusiu kalnierių siu
vėju prie vyrišku o verkautu. Ben- 
nett, 808 W. Van Buren St., 8-čioa 
lubos.

JOHNP. EWALD 1
LOANS and INSURANCE

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

O
TELEFONAS: YARds 2799 arba 2791. i

KEISTUČIO SKOLINIMO ISMilMO ifį
RASTINĖJE




