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gandais

Du armijos lakūnai Vokietija tik iiw»Ha

500 metų žvake
Pas

10 žuvo Japonijoj

ma

Ką seniau Italija gy
rė, tą ji dabar peikia

Bridgeporte rado di
delę pinigų dirbtuvę

ADDISIababa

Prezidentas pasira
šė morgičių morato
riumą f armėnams

New Yorko mokyto
jus valdą komunistai

IMMSSABLK 
OORG&

demokratų 
yra tolygus

TOKIO, r. 29
kad 10 žmonių žuvo ir 9 

žmonių pasigendama perėjus 
tyfunui per dvi salas pietinėj 
Japonijoj.

PRINEVILLE, Ore., r. 29

nomi- 
išrin-

žemę, 
kauntėj liko pa**

CLEVELAND, O., ru*gp. 29. 
—Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green pri
siuntė Amerikos Mokytojų Fe
deracijos kongresui reikalavi
mų uždaryti New Yorko mo
kytojų lokalų, nes jis esųs val
domas komunistų.

Smetona už valstiečių maištą Kauno apie 
linkėse kaltina svetimą valstybę

Abisniečių pergalė 
ore: nušovė italų 

lėktuvą

KAUNAS, rugp. 29. — Valstiečiams sukilus prieš Žemas 
ūkio produktų kainas ir augŠtus mokesnius smarkių mūšių iš
tiko Kauno pakraščiuose, kuriuose Žuvo viso 13 žmonių—de
vyni ūkininkai ir keturi policistni.

Prezidentas Smetona kaltina “svetimų valstybę” už sukurs- 
tymų valstiečių. Manoma, kad jis tuo įtaria Vokietijų.

MOUNTAIN 
BARRIKR

Vokietijoje ritasi 
galvos

SCOTTBLUFF, Neb., r. 29. 
—Delei iškilusios smarkios ko
vos už irriguojamų 
Scottsbluff 
skelbtas karo stovis.

Skandinavijos vals 
tybės bendrai veiks 

už taiką

BERLYNAS, rugp

Karalius Leopoldas III irgi sužeistas auto 
mobiliui Šveicarijoj nušokus nuo 

kelio ir atsitrenkus j medį

OSLO, Norvegijoj, rugp. 29. 
—Keturių Skandinavijos šalių 
—Švedijos, Norvegijos, Danijos 
ir Suomijos —užsienio reikalų 
ministeriai sutarė paskelbti iš 
savo sostinių per radio bendrų 
atsišaukimų už taikų.

“Mes sutarėm, kad naujas 
karas reikš sunaikinimų Euro
pos civilizacijos ir todėl nors 
mes esame silpnos, vistiek pa-

si iš besikivirčiian 
čių valstybių

paskutinį patepimų.
Karalienės kūnas yra pašar

votas Šveicarijoj, bet laidotu
vėms bus parvežtas į Belgiją.

Entered mt sccond-cUss mnl 
un<

žuvo lėktuvui 
susidaužius

ROCHESTER, Minn., r. 29 
—Senatoriui Couzens padary 
tas kraujo perleidimas, kad pa
greitinti jo pasveikimų po tri
jų operacijų ant Inkstų.

PIATEAUK

tefsingunųų’’, pareiškė Norve
gijos užsienio reikalų ministe- 
ris Koht Kiti ministeriai irgi 

kunigas, kuris išleido panašius pareiškimus.
Visos keturios valstybės su-

kad oro sųlygos iki šiol buvo tokios, jogei Vaitkus skris- 
ti negalėjo! Gavęs tą atsakymą^ tas čikagietls intelio-en- 
tas, prikando liežuvi. ProVokapJja. nepasisekė. Bet savo 
vienminŽiams Brooklyne ii* kitur jisai, tur būt, nepasa
kėm kad tas gandas yra melagingas, nes jie dar vis ji 
tebeskleidžia.

Dar kartą reikia įspėti visuomenę, kad ji nek’au- 
sytų pakampių pletkininkų. Nėra mažiausio pamoto ne 
pasitikėti lakunu. Jisai savo pareigą atliks.

Belgijos karalienė ž 
vo auto nelaimėj

BERLYNAS, r. 28. — Fra
kuotas budelis šiandie nukirto 
galvų Įeit. Mueller-Heinecke; 
pasmerktam mirčiai u*ž špiona
žų—už išdavimų karinių pa
slapčių.

Vakar tas pats budelis nu
kirto galvas dviems žmonėms, 
jų tarpe vienai moterei.

Lakūno Felikso Vaitkaus priešai nuolatos fabri
kuoja {vairiausius gandus ir skleidžia • tarpe žmonių. 
Visą litaniją tų gandų "Naujienoms” jau teko iškelti 
aikštėn.

Vienas paskiausiųjų gandų yra toks, kad lakūnas 
labai retai tesikreipiąs J Oro Biurą dėl informacijų apie 
oro stovj. Jisai tik kelis kartus gavęs žinią, kad oro 
sąlygos nepalankios, o šiaip visi pranešimai apie aud
ras, vėsulas, “low pressure ąreas” ir kitus dalykus, ku
riais aiškinama, kodėl E Vaitkus dar iki šiol laukia 
New Yorke, tai esą tik prasimanymai.

Šitas melagingas gandas yra skleidžiamas žo4ž'u 
ir laiškais {vairiose kolonijose — nuo Brooklyno M 
Chicagos, Bet neseniai vienas asmuo (dagi inte)i~on- 
tas I) Chicagoje sumanė j{ pavartoti viešai atakai n-’of 
lakūną ir parašė laišką Oro Biuro viršininkui New 
Yorke, 'klausdamas
Vaitkus^ tik kelis kartus kalbėjosi su Tamsta apie o-o 
sąlygas ir kad Tamsta retai su juo pasimatai?

Dr. Kimball jam atsakė, kad su lakunu Vaitkum 
jisai matosi kasdien, kai kada net kelis kartus per ^'e
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NEW YORK, r. 29
72 metų Antonio Ajello, garsų 
žvakių artistų, dainininkė 
Amelita Gali-Curci užsakė mil
žiniškų žvakę, kuri degtų 500 
metų, parodymui jos dėkingu** 
mo dangui už sėkmingų gerk
lės operacijų. Kita mergina 
užsakė 1,000 metų žvakę at
minčiai šokių orkestro vedėjo 
Russ Colombo.

t tbjV-L: •

to, kad iš tų kivirčių Vokie
tijai yra ^ddielės naudos. Ne
žiūrint kuo tie kivirčiųi baig
sis, Vokietija vistiek pasipel
nys.

Ko] talkininkai kivirčijasi, 
tol jie negali žiūrėti Vokieti
jos ir ji turi progos nuolatos 
stiprinti savo pozicijų. Jei Ita
lija laimėtų Abisinijų, tai tik 
parodys Vokietijai, jok blofu, 
triukšmingomis kalbomis ir 
grūmojimais karu galima daug 
laimėti.

Jeigu gi talkininkai prispaus* 
tų Italiją, tai pairtų Stressos 
frontas ir pasibaigtų Vokieti* 
jos izoliacija.

Tad kokios nė butų Italijos- 
Abisinijos kivirčių pasėkos, Vo
kietija vistiek pelnysis. Todėl 
ji laikosi nuošaliai nuo tų ki
virčių ir tik sau juokiasi.

ADDIS ABABA, rugp. 29.— 
Gauta patvirtintų žinių, kad 
netoli Italijos Samoli žemės 
abisiniečiai nušovė Italijos ka
ro lėktuvų, kuris buvo perskri* 
dęs Abisinijos sienų. Lėktuvas 
buvo užsidėjęs Abisinijos ženk
lus, kad abisiniečiai jo nepa
žintų.

Lakūnas ir žvalgas liko areš
tuoti. Lakūnas bandė uždegti 
lėktuvų, bet nepasisekė.

The First and Greatest Lithuanian I)aily in America

NAUJIENOS

GENEVA, rugp. 29. —Gau
tosios žinios, kad Mussolini 
tautų sąjungos tarybos susi
rinkime apkaltins ‘Abisiniją už 
palaikymų vergijos ir atsiliki
mų ir reikalaus jų iš tautų są
jungos pašalinti, visiems pri
minė, kaip ta pati Italija labai 
gyrė ir augštino Abisinijų 1923 
m., kada ji pati (Italija) 
pasiūlė Abisinijų priimti į tau
tų sąjungų.

ST. JOHN’S, N. F., r. 29.- 
Išgriebus dar kelių žuvusių la
vonus, skaičių® žuvusių New- 
foundlando audroj pašoko iki 
50 žmonių. Tas skaičius gaii 
dar padidėti, nes dar pasigen-

□unija išpildė dar 
vieną Japonijos 

reikalavimą

Jau 50 žmonių žuvo 
Newfoundland 

audroj
JACKSON, Miss., r. 29. — 

Lousianos senatoriaus Huey 
Long remiamas kandidatas į 
Mississippi gubernatorius Paul 
Johnson pralaimėjo demokratų 
nominacijų. Jų laimėjo Hugh 
White, turtingas fabrikantas. 
Laimėjimas 
nacijos čia 
kimni.

h 4 y ■ aJLąJLaggį WASHINGTON, rugp. 29. — 
Chieagai ir apieHnkei tedenk Tikimųsi, kad pabaigoj rugsėjo 

Uo oro biuras šiai dienai pnna< mėn. prezidentas Rooseveltas 
Sauja

Galbūt lietus; tiek pat šal kur aplankys Boulder tvenki
nį, San Diego parodų ir kitas 

leidžiasi vietas. Sugryšti jis norėtų lai
vu per Panamos kanalų.

WASHINGTON, rugp. 29— 
Prezidentas Rooseveltas1 šian
die pasirašė Frazier-Leml^e bi* 
lių, kuris suteikia trijų metų 
morgičių moratoriumų farme- 
riams.

šis bilius buvo pravestas vie
ton tų įstatymų, kuriuos augš- 
čiausias teismas pripažino ne- 
konstituciniais. Einant tuo bi- 
liu, negalintys sumokėti mor- 
gičįų farmeriai gali kreiptis į 
federalinį teismų, kuris mokė
jimų atidos trims metams. Per 
tų laikų farmos negalima "bus 
foreklozuoti, nes ji bus po teis
mo kontrole.

Gal Šiandie vakare preziden
tas pasirašė geležinkelių dar
bininkų pensijos bilių. Tas bi
lius irgi buvo paruoštas vieton 
augš$ai^sio Iteismo pripažinto 
nekonstituciniu panašaus bi- 
liaus.

Tečiaus pinigų geležinkelie
čių pensijoms nepasisekė pa
skirti, nes paskirimų sutrukdė 
paskutinės ’ valandos senato
riaus Long filibUstinimas, kaip 
jis sutrukdę paskirimų pinigų 
senatvės pensijoms, nedarbo 
apd^iudai, pabėgusiems vai
kams ir beturtėms senutėms.

Prezidentas pereitų naktį dir
bo iki po vidurnakčio, pasira
šydamas paskutinėmis dieno
mis kongreso priimtus bilius.

Rytoj prezidentas pasirašys 
Guffey anglių stabilizacijos bi* 
lių, kuris įveda valdžios kon
trolę minkštųjų anglių kasyk
lų, leidžia nustatinėti anglia
kasių algas ir darbo sąlygas, 
kontroliuoti kainas ir pačių an
glių produkcijų.

KUSSNACHT, Šveicarijoje, 
rugp. 29.—Belgijos karalienė 
Astrid, 29 metų, liko užmuš
ta, kai jos vyro, Belgijos ka
raliaus Leopoldo iii, 88 metų, 
vairuojamas automobilius nu
šoko nuo kelio ir atsitrenkė' į 
medį, paskui nusirito j negilų 
ežerų, už 8 pėdų nuo kelio.

Pats karalių® Leopoldas ta
po tik sužeistas, o užpakalinėj 
sėdynėj važiavęs šoferis liko 
tik lengvai sužeistas ir be sve
timos pagelbos išbrido iš ežero.

Visi važiavo atdarame auto- 
mobiliuje, grožedamies gražiais 
Šveicarijos reginiais, į kur jie 
buvo atvykę vasaroti. Užpa
kaly važiavo kitas automobi
lius su kitais karaliaus palydo
vais, bet jie nieko negalėjo pa
gelbėti.

Nelaimė atsitiko apie 11:30 
vai. ryte. Pasodinę šoferį už- 
pakalinėn sėdynėn, karalius ir 
karalienė susėdo priekinėj sė
dynėj. Vairavo pats karalius.

Pasak karaliaus, automębi* 
liūs važiavo gana greitai, gal 
55 m. į vai. Karalienė laikė 
ant kelių žemėlapį ir jis žvilg
terėjęs j žemėlapį dėl kelio. 
Kada jis l*ž kelių sekundų pa
kėlęs akis, tai automobilius bu
vo prie pat medžio. Nė sulai
kyti, nė pasukti nebebuvo jo
kios galimybės. Automobilius 
trenkė medį. Karalienė iškri
to iš automobilio, atsitrenkda
ma į kitų medį ir persiskelda- 
ma galvų.

Karalius irgi Into išmestas ir 
stipriai pritrenktas, bet grei
tai atsipeikėjo ir šoko gelbėti 
savo žmonų. Bet išgelbėti n<- 
bepasisekė ir ji už penkių mi
nučių, čia pat ant kelio, jo ran
kose pasimirė. Prieš mirtį 
atbėgo vietos 
suteikė mirštančiai karalienei

Prie vieno jų tėvo akių du ar- (Vokietija tik juokiasi žiurėda- 
Arijos lakūnai iš Vancouverjma kaip jos priešininkai kivir 
Wash., žuvo susidaužius jų Čijasi tarp savęs. Juokiasi dėl 
lėktuvui, žuvusieji yra kapt.
Killpack ir Įeit. Rosenburg.

Jie buvo atskridę žiūrinėti 
vietų CCC kempei. Lakūno 
Rosenburg tėvas, kuris matė 
nelaimę, sako, kad lėktuvas 
nukrito iš 100 pėdų augštu- 
mos.

Map of Ethiopian terrain

Iš Šito žemlapio galima ingyti suprhtimą, kokiose aplinkybėse teks italams kariauti, kada 
užpuls šj kraštų
ba, Ethiopijos sostinė. Ji yra sujungta su uo^tu Djibouti vienų trakių geležinkeliu. Tiesiai į kad jisai visų laikų lakūnų informuoja anie orą 
šiaurę nuo Addis Ababos yra nepereinami kUlnųL Į šiaurės rytus linkui italų Eritrėjos yra ne
pereinami tyrlaukiai, o linkui francuzų kolonijoj Samali yra sauskalniai, kuiv nėra nei lašo van
dens. Italai tat galės veikiausia pulti •Ethiopijų . pagal geležinkfelį. tarp Addis Ababos ir Djibouti, 
kur į pietus randasi Anglijos Somali žemė. /

SHANGHAI, rugp.
Chinijos valdžia paskelbt, kad dama daugelio žmonių, kurie 
ji išpildė dar vienų Japonijos veikiausia toje auroje yra žu- 
reikalavimų ir panaikino Pei-'vę, tik dar nesurasta jų lavo- 
ping tarybų. Inu.

• * Užmuštoji Karalienė ’ Ahtrid 
yra Švedijos princeša. Ji vedė 
veik 9 metai atgal. Paliko tris 
vaikus—du sūnūs ir dukterį.

I

Jaunas karalius Leopoldas 
III dar tik pernai užėmė sos
tų, kada vas. 17 d., 1984 m., 
užmušė belaipiodamap kal
nuose jo tėvas karalius Alber
tas. Jis buvo didelis mėgėjas 
laipioti kalnais ir yra išlaipio- 
jęs sinkiausia prieinamus kai
nus. Neturėjęs jokios nelai
mės jis pasidarė neatsargus ir 
žuvo belaipiodamas vienas uo
lomis jo paties Belgijos kai
nose.

Dabar iš visų šalių plaukia 
užuojautos Belgijai dėl mirties 
karalienės, kuri Belgijoj buvu
si labai populiare.

Mūšiuose žuvo 9 ūki 
ninkai ir 4 policistai
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CHICAGO.—Policija vienoje 
smuklėje (2014 Canalport 
Avė.) mainant netikrų pusdo- 
lerį suėmė Harry Kritzke, 60 
metų senį, kurio namuose 3120 
Wall St., rastas gerai įrengta 
mašinų dirbtuvė, verta bent 
$25,000, kurioje jis ir dirbo 
tuos pinigus. Dirbo jis smul
kius pinigu®—po 25 ir 50c ir 
taip gerai padirbdavo, kad sun
ku buvo juos atskirti nuo tik
rųjų.

Visos mašinos buvo jo pa
ties padirbtos ir tai labai su- 
gabiai.

Jo namuose rastas taipjau 
didelis knygynas gerų knygų. 
Kaip matyt, jis visus pinigus 
išleisdavo tik mašinoms ir kny
goms.

AUJIEHOS
The Lithuaiiian Daily News

Mareli 7, 1014 nt tbe Post Offlco at Chloago, Iii., 
the Ant of Mareli 3> 1070



NAUJIENOS, Chlcago, III

Didžiojo

ADVOKATAI

Reporteris

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIU

Phones Boulevard 5208-8418

draugijos

Likviduoja D. L. K 
Gedimino Draugiją

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

patar:
Turime

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
oplyčias Visose Miesto Dalyse.

sužiniai 
po sirgi-

jiS esąs 
bijąs ir

Power (spėkos) in
žinierių konvencija

Skaitant KarpaviČluko Hlau* 
tiškus (luinus** net juokus imu

30 me* 
Thamu 
nakties 

“good

kad 
ina-

rytmetį 
Karpius 

šviečia, 
“tautiškos širdies'

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Bes. TeL Victory 2848

Dr. Bertash
756 West J

Cor. of 85th and
Ofiso valandos nuo 1___ ______

Nedaliomis pagal sutarti

, laivui 
pamato, 

Atsidusęs

Gręsiantis angliaka 
šių streikas bus 

išvengtas

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 18 

8848 South Halsted M, 
Tai Boulevard 1401

2400-W«st Madison Street
6 iki 8 vak.

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:

PITTSBURGH, Pu. — Ang- 
lėkasių streikus, kuris turėtų 
prasidėti rugsėjo 15 d., tur
būt bus išvengtus, senatui ir 
kongresui priėmus Penn. viilst. 
senatoriaus Guffey garsųjį bi- 
Jių, sulig kuriuo bus regu
liuojamu minkštosios anglies 
produkcija ir marketo kainos. 
Tat manoma, kad anglėkkasių 
unija lengvai galės susitarti 
su kasyklų savininkais ir pa
sirašyti kontraktą.

Tik bijoma, kad aukščiau
sios teismas nepaskelbtų, jo- 
gei, senatoriaus Guffey bilius 
esąs ne konstitucijinis.

Jėi organizuoti anglėkasiai 
nebūtų.. tykej ęt^ (įyff cy s

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

VaL Tiki 8, pi 
TeL Seeley 7880

Namų telefonas Bnmsvrfek 0597

Automobilių nelai
mėse 1 užmuštas ir 

29 sužeisti

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofl.M 4645 8o. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Ned41wj patai sutarimą 

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Narna . TaL Prospect 1980

VALAjMMA: Nuo b iid 10 ryto, nuo 
Ilki8 po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomisnuo 11 įjį 1 P«P- 

AeL LAFAYET1E 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard MM

thSt 
alsted St*. 
nuo 6:30-8:80

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedfilio, Seredos ir 
POtnyčios 6 iki 9 

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

Telefonas Republic 9600

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
TeL Boulevard 6487

PITTSBURGH, PA. —Rug
piučio 26 d. Pittsburgho dis- 
trikte praeitos nedėlios pabai
goj, įskaitant ir nedėldicnį, į- 
vyko labai daug nelaimingų 
atsitikimų su automobiliais 
dėl neatsargaus važinėjimo.

Pagal policijos oficialį pra
nešimą yra 1 užmuštas ir 29 
sunkiai t sužeisti. Užmuštų ir 
sužeistų' sąraše lietuviškų pa
vardžių nesimato.

Praeitais metais Pittsburgho 
miestas buvo pirmoj vietoj 
statomas kaipo saugiausias 
miestas automobilais važinė
jimo, ir jame proporcijonaliai 
mažiausia buvo nelaimingų 
atsitikimų su automobiliais. 
Bet šiais metais tai Pittsburg- 
has turbūt laimes rekordą 
kaipo nesaugiausio miesto au
tomobiliais važinėjimo. Ba 
policija kas savaitė skelbia po 
keletą užsimušimų ir keletą 
desetkų susižeidimų.

—Automobilistas.

Linksmas pasivaži 
nėjimas užsibaigė 

mirtimi

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

Rugpiučio 27 d. teko suži
noti, kad trys lietuvių šeimy
nos papuolė į bėdą dėl bedar
bių puŠulpų ėmimo. Valdžia 
reikalauju, kad jos grąžintų 
tuos pinigus, kuriuos yra pu- 
ėmusios pašalpomis..

Dalykas toks, kad netekę 
darbo Žmonės eina į bedar
biams pašalpos dalinimo biu
rą, užsiregistruoja ir reika
lauja pašalpos. Pašalpos rei
kalaują bedarbiai yra nuodu
gniai išklausinčjami, ar jie 
neturi kokių kitokių įplaukų 
ir ar neturi banko j c pinigų. 
Žinoma, kai bedarbiui nori 
pašalpą gauti, tai nesisuko 
apie jokias kitokias įplaukas 
ir apie bankoj turimus pini-

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer!! Avenue Phone Lafayette 3572

Trys lietuvių Šeimynos papuo
lė į bėdą dėl bedarbių pašalpų 

ėmimo.

ramios 
siaurais ir

f S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanika Avenue Phone Yards 1188

DR. J. E. SIEDLINSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. S1EDLLNSKIS
GA3 DENT1STAS X-RAY 
4143 ARCHER AVH Cor. Francisco 
i’el, Office JLuf. 865U; res. Virg. 0669

bilius bus priimtus, tai jau 
butų seniui išėję į streiką. Bet 
kadangi tikėjosi, jogei bilius 
bus priimtas, tai net tris kar
tus atidėjo streiko paskelbi-1 
mą, vis duodami progą sena
tui ir kongresui priimti bl-

Cleyelando tautiškoj “Dir
voj” teko skaityti “redakto
riaus” K. S. Kurpiaus neva 
kelionės į Lietuvą įspūdžių 
aprašymą. Skaitant tuos “įspū
džius”, gauni įspūdį, kad skai
tai tautiškos davatkos “tautiš
kus apdūmojimus”.

Tuose “tautiškuose apdūmo
jimuose” ponas Karpukas ne
užmiršta “pagerbti” lakūną 
F. Vaitkų ir. antrąjį skridimą. 
Matoma, kad lakūnas Vaitkus 
ir antrasis skridimas labai 
giliai yra įstrigęs į jo tuščią 
galvelę. .•

“Redaktorius” K. S. Karpius 
savuose raštuose mieruoja At- 
lantiko plotį, tuoj prisimena 
Vaitkų ir sako, buk 
varomas skristi, bet 
neskrendąs

Atsikėlęs 
plaukiant, 
kad saule 
iš gilumos 
jis tuoj prisimena Vaitkų: kaip 
gerai jam butų skristi, bet... 
jis vis neskrenda. Laivui įplau
kus į miglas, ir vėl Karpavi- 
čiukas dūmoja apie Vaitkų, 
kad Vaitkus jokiu budu nęį 
galėtų skristi per tokias mig-

egzanrinus; randasi narių, 
kurių jau amžius neleidžiu 
niekur kitur įstoti; kitų svei
kata neleidžia. Prie to, randa
si tokių narių, kurie nepaiso 
tamsaus rytojaus, nori gauti 
keliollką dolerių likviduojant 
draugiją. Tai likvidavimo ša
lininkų susidarė didžiuma ir 
buvo nutartu draugiją likvi
duoti.

Tačiau šiuomi norėčiau at
kreipti Gedimino Draugijos 
narių ir SLA. 40 kp. organi
zatoriaus dėmesj į tai, kad 
bendrai pasidarbuotų ir kad 
kuodaugiausia likviduotos 
draugijos narių butų įtrauk
ta į SLA., kur nariams bus 
užtikrintos pašalpos ir pomir
tinės.

Gedimino Draugijos narių 
pasaulėžvalga yra artimiausia 
SLA. narių ir Gedimino Dr- 
jos nariai, įstokite į SLA., 
dvasiniai jausis kaip ir buvu
sioj savoj Gedimino Draugi
joj, tik, Žinoma, su geresniu 
pomirtines ir pašalpos užtik
rinimu. —S. Hakanas

“tautiškas didvyris” kvaršina 
savo biedną galvelę dėl lakū
no Vaitkaus ir dėl antro skri
dimo? Jisai nėra prisidėjęs nė 
vienu centu prie prirengimo 
antrojo skridiųio, nors truk
dyti tą darbą tai trukdė pa
gal geriausią , savo išgalių. 
Tad, rodos, tik jau turėtų jam 
nusibosti tas lojimas, kaip šu
nelio prieš mėpesj.

Nors pradžioje savo rašto 
p. Karpius pasisako, kad jis 
visus savo rūpesčius palikęs 
Clovelunde, bet antrojo, skri
dimo rūpestį, matyti, negalė
jo palikti. t j >

Pasako ir aįiie savo teisy
bes. Ponas Karpius savo “tau
tiškuose n p dūmojimuose” pa
sisako, kad jis nemėgstąs skai
tyti; tuomi turbut ir galima 
išaiškinti jo protiško bagažo 
menkumas.

A. MASALSKIS 
8807 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4189

Mes irgi norim iinoti
“Laisvė” rašor kad ji no

rinti žinoti, kodėl Grigaitis ne- 
įvykdąs antrojo skridimo. Bet 
Reporteris nori žinoti, kodėl 
Sovietų Rusijos valdžia pri
rengtą ir žadėtą Sovietų lakū
nų skridimą iš Maskvos per 
šiaurinį polių»į San Frąncisr 
co netik neįvykdė, bet jau ofi^ 
daliai atidėjo 1936 metains.

Rugpiučio 22 d. tilpo laik
raščiuose oficiali^ Sovietų val
džios pranėšiihtt’s, kad žadė
tas skridimas per šiaurinį po
lių į San Frarioisco yra ati
dėtus sekamiems 1936 metams. 
Gal “Laisves”'b redakcija bus 
gera ?ir i teiksis opauiškinti įsa- 
vo skaitytoj amą,, kodėl Sovie
tų Rusijos valdžia,v turėdami 
drąsius ir gabius lakūnus ir 
gerai prirengtą lėktuvą, ati
dėjo žadėtą skridilną kitiems 
metams? Neti£.^disvės” skai
tytojams butų);gerai žinoti, bet 
ir Reporteris tuomi įdomau
ja. Gal tuo išsiaiškins ir pa
ti “L.” dasiprotes, kodėl “Gri
gaitis su lakūnu Vaitkum vis 
dar neįvykdo antrojo skridi
mo”.

TeL Ofiee Wentworth 6880 
Rez. Hyde Perk 889b 

Dr. Susanna Blatas 
Moterų Ir vaiku Hru gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vai vak. 
iiskyrus šaradomis ir subatomls

ir turto virš 
laiko atgal bu- 
kaipo lokalė 
turtinga. Net

BRIGEVILLE, PA.— Rug 
piučio 24 d. divorsuota mote 
ris, Mrs. Marie Dailey, 
tų, padarė deitą su 
Plymire, 34 metų, ir 
laiku išvažiavo ant 
time”, pasivažinėti.

Važinėdami ieškojo 
vieteles, važiavo 
ramiais keliais į laukus tolyn 
nuo vieškelio ir nuo žnionių. 
Juste nejuto, kaip privažiavo 
gilią ir vandens pilną duobę 
(20 pėdų gilumo). Besisukant 
ar bevažiuojant automobilius 
nuslido nuo kranto ir įkrito 
į vandenį. Vyrui pasisekė iš
šokti iš krintančios mašinos ir 
išsigelbėti, bet moteris įkrito 
j vandenį ir prigėrė.

Buvo pašaukta policija ir 
geri nerikai. Tik po kiek va
landų sunkaus darbo automo
bilius buvo ištrauktas su mi
rusios moteries lavonu.

Išsigelbėjęs vyras tuojau bu
vo areštuotas, turėjo užsista- 
tyfi $1,000 kaucijos iki bus 
padarytas nuodugnus tirinėji- 
nias Šio nelaimingo atsitiki
mo. Reiškia, linksmas pasi
važinėjimas liūdnai užsibaigė.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezefis 

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakani. 

Seredoj pasai sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiuia0086 

Ofiso valandos nuo z-4 ir nuo 
b-8 v, v. Nedilioj pagal sutarti

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

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road 
arti Weetom Avė. Hemlock 7828

nd Avė.
2 lubos 

CHICAGO. 1LL. 
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 Iki 12 vaL ryto, nuo « iki 4 
vaL po pietai ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Uti 11

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakų 
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. 1LL.

SOHO PITTSBURGH, PA. 
—Rugpiučio 26 d. teko sušl
uoti, kad yra likviduojama 
viena iš seniausių Pittsburgho 
lietuvių draugijų 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no Draugija.

Gedimino Draugija da turi 
84 narius ir turto virš $4,000 
savo ižde, bet jau yra likvi
duojama. Adv. Edwardas A. 
Sclmltz, Gedimino Draugys
tės narių įgaliotas, yra pa
davęs Allcgheny Co. Common 
Pleas teismui peticiją likvi
duoti draugiją ir panaikinti 
jos čarterį.

Gedimino Draugystes likvi
davimo reikalas bus teisme 
svarstomas rugp. 27 d. Drau
gystės nariai bus klausinėja
mi likvidavimo reikalais, ir 
pagal teįsmo nuosprendį bei 
nuožiūrą draugystės turtas 
bus padalintas tarpe narių. 
Kokiomis sąlygomis likvi
duojamos draugystės turtas 
bus padalintas, ar visiems na
riams po lygią dalį, ar pagal 
išbuvimo laiką draugijoj, tai 
turbut priscis teismui nu
spręsti. Ar tuo teismo nuo
sprendžiu visi nariai bus pa
tenkinti ar ne, tai yra visai 
kitas klausimas, f

Kaip kitose lietuvių draugi
jose, taip ir Gedimininėj vieni 
narini yra įstoję į draugiją 
jauni būdami, yra išbuvę na
riais daugelį melų ir yra jau 
sulaukę senatvės; į jokią kitą 
draugiją jie jau negalės įsira
šyti. Tie, žinoma, norėt 
draugijos turtas butų < 
mas pagal išbūtą draugijoj 
laiką. Kita dalis narių, kurie 
nėra seni draugijos nariai, 
nori, kad turtas butų padalin
tas lygiomis.

Ir jei tik pasireikš užsispy
rimo iš vienos ir antros pusės, 
tai draugijos likvidavimas gal 
teisme užkliūti, ir tada, žino
ma, bylinėjantis priešingoms 
pusėms, tik advokatai pasi
pelnys, o nariams iš to nebus 
jokios naudos.

Kodėl draugija yra likvi
duojama.

Gal kai kam bus įdomu ži
noti, kodėl Gedimino Drau
gija yra likviduojama. Ji da 
turi 81 narius 
$4,000, ir kiek 
vo skaitoma 
draugija gana 
šiuo likvidavimo laiku neat
rodo, kad draugija butų labai 
blogoje padėtyje.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad su Gedimino Draugija at
sitinka tas pats, kas jau yra 
atsitikę su daugeliu kitų loka
lių draugijų visose lietuvių 
kolionijose—naujų narių ne
gauna, seni nariai sensta ir 
pati draugija miršta. Depre
sija paskubino draugijų mirtį 
ir Gedimino Draugijos narius 
paskatino prie likvidacijos.

Jau kiek laiko atgal Pitts
burgho Naujienose buvo nusi
skundimas Seno nario, kad 
Gedimino Draugijoj randasi 
daug sergančių narių ir kad 
yra labai daug pašelpų išmo
kama. Tų susirgimų didelė 
didžiuma buvo žinoma iš prie 
žasties depresijos; radosi to
kių narių, kurie 
Draugiją išnaudojo 
nio priedanga.

Nariai matė, kad 
iždas kas kartas eina mažin 
ir mažin, ir jei nieko nebus 
daroma, tai draugija prieis 
prie finansinio bankroto. Bu
vo kalbama apie prisidėjimą 
prie SLA., bet prisidėjimas 
nebuvo taip lengvas darbas. 
Reikia nariams įstojantiems j 
Susivienijimą pereiti daktaro

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicagoje 

150 Automobiliu Vazirinkimul 
Dodge, 1982, Bodun, kaip nau

jas, tik ................   $295.00
Buick lato, 1930, sodan, tik .... 110.00 
Fard, 1984, sodan, kaip nau

jas. tik ...............   865.00
Hupmobilo, 1982, sodan, garan

tuotas, tik ....................... 285.00
Studobakor, 1981, Deluxo, tik 195.00 
Chrysler, 1982, Leluxe sodan, 

tik ........  295.00
Essex. 1980, sodan, tik ........... 45.00
Chrysler Coupe, tik ■■■•■e••••••■■■••••t 35.00

Ir daug kitu autmobiliu nuo $25 
ir brangesniu, Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Juru 
sena karu priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais iimokOjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musu 
krautuvo yra atdara vakarais ir ne
daliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp, 
2635 N. Crawford Ava.

laidotuvių direktoriai 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TfiVAS 

UHotoriB Sąlym 
Lengvata Išmakijimata ,

REPublic8340

PITTSBURGH, Po. — Šio- 
mis dienomis Willlnm Pcnn 
viešbuty prasidėjo National 
Association Of Power Engin- 
eers 53čia metinė konvencija. 
Yra suvažiavusių delegatų iš 
visų Suvienytų Valstijų ir iš 
Kanados.

Viešbučio du aukštai užim
ti parodu visokių mechaniš
kų išdirbinių, kurie yra var
tojami gaminimui spėkos, Kon
vencijos sesijos oficialiai pra
sidėjo rugpiučio 26 d., daly
vaujant Pittsburgho miesto 
niėrui Willimn N. McNair. 
Antroji konvencijos diena bus 
įšvęsta prelekcijoms. Lekto
riai buvo: H. B. Meller, Pitts
burgho durnų kontroliavimo 
virŠihinkas ir profesorius Tho- 
mas G. Estep iš Carnegic tech
nologijos instituto.

—- Korės p.

Dr. Charles Segal 
oni 

4729 So. Aa

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—-127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3328 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai / 

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 & Rockwell St. 
Telephone: Republic 9728.

Res. 1227 S. 50 Ave^ Cicero 
Telephone: Cicero 5895,.

Penktadienis, Viigp. 30, J35

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Blllų priėmus ir streiko pa 
vojus išnyko.

— Darbininkas.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
. Vaida 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 
’ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams štaomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyra, moterų ir vaikų psftri nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1684 W. 18th SU netoli Morgan Ba 

Valandos nną 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonais

Myde Paris 5755 ar Central 7484

Phone Ctenal 8122

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

Samdomis ir nedfl. pagal sutarti 
Bok 6681 Sau CnHfontis Avoms

Tolef onaa Besukite 7866

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

X S. M. SKUDAS
718 West 18th Street ________ Phone Monroe 8877

L J. ZOLP 
1646 West 46th Street

Mrs. Anelia K. Jarusz 
v ... . . PhysicalTherap) 

and Midwife
i 6630 S. WeHtern

| Avė., 2nd floor 
BRs S ' ■ Hemlock 9252 
'r .< jMM Patarnauju prie 

' gimdymo namuc
į 1 so ar ligoninėse 

duodu massagf 
eleetrie tredt-

1 mept ir magne- i blanketsirtt 
M Moterims ir mer- 

ginoms patari- 
A mat dovanai.

Valdžiai pradėjus tirinėti, 
pasirodė, kad bedarbių tarpe 
randasi tokių, kurie turi kito
kių įplaukų ir bankose pini
gų. Sugauti tokie bedarbiai 
yra baudžiami ir turi gražinti 
tą sumą, kurią jie yru išėmę 
pašalpomis.

Teko girdėti, kad papuolė į 
bedą dėl pašalpos ėmimo vie
nas komunistų darbuotojas dr 
buvęs biznierius. Jis, matyda
mas, kad biznis prastai eina, 
biznį pardavė, pinigus pasidė
jo į banką, o pats su šeimyna 
užsiregistravo kaipo bedar
biui ir gavo pašalpą. Valdžios 
atstovai sužinoję, kad tas “be
darbis” turi bankoj pinigų, 
sustabdė pašalpą ir reikalau
ja grąžinti išimtas pašaipas. ;,

Kitos dvi lietuvių jšeimynoš 
irgi panašią bėdą turi.

— Reporteris.
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AUKŠČIAU

DOVANOS

PETER PEN

MBH

narių ir buvo visiems 
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Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
U tara i ke, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink. 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.
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Priežastis 

buk buvusi ta, kad 
darbininkai

OP 
THE , 

GOOD

Penktadienis, rugp. 30, *35

Kultūros bure-
- Butvytj, Pau-

jau ši organizacija iš- 
Miesto 

turi 4 atstovus ir 
seimelyje

GOGO 
LAKDINS 

PLACB

Klaipėdos darbininkai vokiečiai 
ir lietuviai

Toji tendencija pastebėta ir 
Lietuvoje, čia: valstybe vis dau
giau ir daugiau kišasi j atskiri) 
ūkiškųjų sluoksniu reikalus, 
kaip ukininkijos ir darbininkių

įvairios Žinios iš Klaipėdos 
Padangės

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET 

DABAR TURIM

mct priimsime laivų iškrovimo 
darbui.” Bet klaipėdiškius ir 
svetimšalius vokiečius darbi
ninkus jie imdavo darbui, nors 
ir nepriklausančius tam “ver- 
bantui”. Taigi tie darbininkai, 
kuriuos bosai skaitydavo lyg 
ir antraeiliais darbininkais, 
“žemesnės kultūros” žmonėmis, 
ėmė labai pykti ant vokiečių 
darbininkų vadovybės, kad jie

Šiant 
rinkimus, atvyko ir -Klaipėdos 
Krašto gubernatorius p. Kur- 
kauskas. Gubernatoriui įžengus 
salėn, visi suvažiavimo atsto
vai ir svečiai pagerbė guber
natorių atsistojimu.

Centro Valdybos pirmininkas 
Bortaitis pasakė įžanginę kalbų, 
priduodamas šiam suvažiavimui 
didelės reikšmės. Jis tarp kit
ko pabrėžė, kad p. gubernato
rius asmenišku atsilankymu 
parodo savo didelį prielankumų 
ir suteikia šio suvažiavimo at
stovams nemažai garbės ir pa
skatinimo darbuotis musų dar
bininkijos labui. Bonaitis, baig
damas įžanginę kalbų, dėkojo 
p. gubernatoriui už atsilanky
mų ir perstatė kalbėti patį gu
bernatorių p.. Kurkauskų.

1 . ' ' - . ■' I
’ I »

Klaipėdos Krašto guberna
toriaus kalba

> i \

Klaipėdos krašto gubernato
rius pasakė suvažiavimui tokio 
turinio kalbų:,)

“Gerb. Darbininkų suvažiavi
mo atstovai L, šiandien pasaulis 
pergyvena didelius ūkiškus 
sunkumus*, šie sunkumai, kurių 
juntami ir1 Lietuvoje, y H Di
džiojo Karo pasėka, kuri vadi
nama ekonominiu karu. Kad 
su šiais sunkumais kovoti, veik 
visos valstybes ūkiškai užsida
ro. Tokiose ‘sųtygoše yra suvis 
neįmanomas1 'tarptautinis ben
dradarbiavimas. Atskiros val
stybės, ūkiškai užsidarydamos, 
tuo nepasitenkina, bet dar ki
šasi ir j privatiškų ūkį. Tas 
pastebima nėt ir demokratiš
kiausiose valstybėse, kaip pav. 
Amerikos Jungtinėse Valstybė-

NAUJUS RUDENINIUS
< ČEVERYKUS

Prieš septynis metus Klaipė 
doj dėjosi tokie dalykai: 
si, būdavo, pavaikščioti 
marę, į Klaipėdos uostų, 
darbo dienomis, kuomet 
užsienio laivų stovi uoste, 
darbininkai juda, kruta prie tų 
laivų, vieni krauja prekes į lai
vus, kiti iškrnuja iš laivų: dar
bas virte virdavo. Į tų visų 
darbo ir darbingumo pasireiš
kimų pasižiurėjus, būdavo,' 
džiugina, kad ’ta darbininkija 
čia turi gerų uždarbį, nes da
lis prie laivų dirbančių darbi
ninkų uždirbdavo per 12 va
landų iki 70 litų ir daugiau, 
čia daug darbininkų dirbo sve
timšalių, Vokietijos piliečių.

Jie, dirbdami akordinį iškro
vimo ir sukrovimo darbų į lai
vus, būdavo, tik vienų laivų 
baigė prikrauti ar iškrauti, žiū
rėk, jau eina prie kito. Kartais 
tie. krovėjai paeiliui išdirbdavo 
dvi pakaitas be pertraukos. Bu,- 
vo malonu žiūrėti, kad čia dar
bai eina ir darbo žmonės už
dirba. Tai buvo viena darbinin
kų dalis, dalis lyg ir privilegi
juota savo specialumu 
prie laivų.

O antra darbininkų 
kuomet laivai ateidavo, 
prie laivų susirinkdavo 
miesi gauti darbų. Tai 
lietuviai, 
Lietuvos 
kiai kad sakome 
— štaueriai — 
darbininkų prie Jškrovimo at 
eidavo pas tų darbo ieškančių
jų minių ir kur tjk pamątyda- 

ut)vo tarpe lietuvių ypMMl du
bininkų, tai «tų pasimodavo ir 
jam duodavo darbo. Gi lietuvių, 
nemokančių vokiečių kalbos 
nepriimdavo darban.

Tie bosai sakydavo: “Jus že
maičiai turite į musų ‘verban-

Pažiūrėkite musų iš
puoštus langus mo
kyklų atida r y m u i 
STAR išdirbystės če- < 
ver y k a i nupiginto
mis kainomis.-

DYKAI

dalis, 
tai Čia 
tikčda- 
budavo 

atvykę iš Didžiosios 
kaip mes klaipėdiš- 

Darbo bosai 
ai reikdavo

..... *............-

Del gerinusiu pasekmių — 
vnrtokit gerų sena Blue Illb- 
bon Malt. Padaryto ifi rln- 

n/t miežių per. didžiausius 
ve C; Išdirbėjus pasauly maltex- 
VyC trach—jus galite būti tikri 

dėl jo rūšies vienodumo.
© 1986, Premler-Pabat Corp.

Taip išrodo Adeno portas, kurs randasi rytinėje Raudonosios Juros pusėje skersai juros 
Ethiopijos. *šis portas su jo tvirtovėmis prikldiiso Anglijai, ir čia Anglija dabosi kaip italai puls 
Abisinijų. Uosto vandenyse matome čia Anglijos kruzerį.

taip Šališkai elgiasi (apseina) 
su lietuviais. Tuos “verbamtus” 
vokiečiai arba vokiškai kalban
tys, darbininkai turėjo du. Vie
nas buvo socialdemokrato Pa
mario ir Sanvaldo vadovauja
mas. O antras “verbantas” tai 
komunisto žurdininko ir žurdų 
vadovaujamas, šitų nelygybę ir 
nenormalių padėtį pastebėjo ir 
ištyrė buvęs (dabar jau miręs) 
uosto kapitonas Stulpinas, ku
riam lietuviai duodavo daug 
nusiskundimų dėl vokiečių 
darbdavių bosų ir rangovų.

Klaipėdos Darbininkų 
Susivienijimas

Taigi kapitonas Stulpinas 
vienų kartų keliems darbinin
kams patarė, kad jie kreiptųsi 
į mane ir prašytų padėti lietu
viams darbininkams susiorga
nizuoti ir sutverti lietuviškai 
kalbančių darbininkų draugijų 
— susivienijimų. Kuriam lai
kui praėjus man teko sušauk
ti iš buvusio 
lio” veikėjus
rų, Venskų ir Minkų ir sutver
ti Darbininkų Susivienijimų, 
čia mes, tas mažas būrelis 
draugų, privačiu budu suėję 
mano bute darėme dar be karo 
komandanto jo atsiklausimo 
įvairius planus, kokiu budu ir 
kaip statyti tų darbininkų 
draugijų. Kuomet jau buvome 
paruošę provizoriškų tvėrimo ir 
veikimo organizacinį planų, 
tai ėmėme verbauti * didesnį 
skaičių bendradarbių. Prisikal
binę dar daugiau veikėjų, su
darėme tam darbininkų susi
vienijimui įstatus iš 15 parar 
grafų. O kai jau turėjome pa
ruošę įstatus, tai gavome iš 
karo komendanto leidimų ir 
paėmę šalę šaukėme birmų or
ganizacijos darbininkų ir dar
bininkams prijaučiančių pilie
čių susirinkimų.

Pirmais tvėrimosi laikais lė
šas, keturis šimtus litų, supir
kimui raštinės reikmenų, na
rio knygugėms ir kitiems rei
kalams išdėjau aš. Pirmam su
sirinkimui laiškais susikvietė- 
me tik 25 asmenis j kavinę 
“Alhainbra”. Tas mažas susi
rinkimas jau buvo sušauktas 
su duotu karo komendanto lei
dimu. Susirinkime išsirinkome 
valdybų ir davėme tai organi
zacijai vardų Klaipėdos Krašto 
Darbininkų, Amatninkų ir Ma
žažemių Susivienijimas.

šiame susirinkime išrinktoji 
sutverto skyriaus valdyba iš 
5-kių asmenų ėmėsi platesnio 
organizavimo darbininkų ir 
šaukė didesnius susirinkimus. 
Antrame susirinkime jau prisi
rašė 370 
išduotos 
gutės.

Dabar
augo iki 6,000 narių 
seimelyje
krašto seimelyje 1 atstovų. 
Kaip man teko darbuotis toje 
darbininkų organizacijoje, pa
rašysiu kitų kartų.

Klaipėdos Krašto Darbininkų 
Amatninkų atstovų nepapras

tas suvažiavimas*
RugpiuČio 2 d. gavau ir aš, 

kaipo veikėjas, iš centro valdy
bos Šitokį pakvietimų.: “Drg. 
K. — šiuo Tamsta esi kviečia
mas į musų org. visuotinų ne
paprastų atstovų suvažiavimų, 
kuris įvyks šių metų rugpiučio 
4 d. (sekmadienį) 9 vai. ryto 
Darbininkų Salėje, Liepoj aus 
gatvė 41 Nr. Klaipėdoj.”

Dienotvarkė
I.- Atstovų įgaliavimų-manda- 

tų tikrinimas; 2. Seimelių at
stovų pranešimai; 8. Praneši
mai iš vietų; 4. Prezidiumo su
darymas; 5. Revizijos Kom. 
pranešimas apie piniginį org. 
stovį ir Centro Valdybos nuo 
pareigų ir nuo atsakomybes at
leidimas; 6. C. Valdybos ir ki
tų organų rinkimas: 7. Įvai
rumai ir nauji sumanymai.

Centro valdybos pirm. Bo
naitis,

Reikalų vedėjas P. Sintalas.”

Suvažiavimo atidarymas
Rugpiučio mėn.‘ 4 d. pakvie

time pažymėtu laiku nudūlinau 
ir aš salėri, kurioje įvyko tas 
įdomus ir gan triukšmingas 
Klaipėdos Krašto darbininkų- 
amatninkų suvažiavimas. Iš 
visur jau prieš suvažiavimų 
juvo skleidžiami gandai, kad 
Šiame suvažiavime įvyks skili
mas tarpe Klaipėdos miesto ir 
provincijos aitstovų 
dvarų ir miestelių, 
skilimui 
’ Klaipėdos miesto 
bunų geriau s traktuojami žie
mos laiku bedarbių pašalpomis 
ir darbais, negu provincijos 
darbininkai. Taigi čia. buvo, 
įdomumo vedini, apsilankę ir 
kitų draugijų nariai ir svečiai; 
gubernaturos patarėjas p. Mor
kus, Prekybos Instituto lekto
rius p. Galvanauskas, Draugijų 
Komiteto pirmininkas p. Kib- 
rancas, org. Vykdomojo Komi
teto reikalų vedėjas p. Klimai- 
tis, Valstybės Saugumo atsto
vas Bagdonas, laikraščių repor
teriai ir Kauno -Darbininkų 
Generalinės Atstovybės vice
pirmininkas p. LepŠys.

Prieš atidarant suvažiavimų 
pirmininkas paprašė visus už
imti vietas tame ir man parodė 
vietų sėstis prie reporterių 
skobnio, kampe salės. Beruo-

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

mes jums visuomet padėsime 
(Bus daugiau)
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pirmininkui prezidiumo jos, pagaliau į pramonės, pre
kybos ir kitas ūkio sritis. Rei
kia manyti, kad toks valstybės 
kišimosi ir toliau eis. Pažiūra, 
kad kiekvienas ūkiškasis sluok
snis turi kovoti už savo inte
resus ir tam tikslui organizuo
tis, yra jau pasenusi. Valsty
bės uždavinys daboti ne atski
rų ūkio sluoksnių, bet visos 
valstybės reikalus. Ir štai ko
kiose sąlygose gimė eilė teisės 
normų, pavyzdžiui, kaip tvar
kymo kainų įstatymas, kuris 
duoda galimybės valstybei įsi
kišti į visas ūkio sritis.

Man Klaipėdoje pradėjus ei
ti naujas pareigas, iškilo teks
tilės įmonėse streikas, šis strei
kas pavyko likviduoti ne dėl 
to, kad pramonininkai butų ger 
ri ir paboję darbininkų reikala
vimų, bet dėl to, kad valstybė 
sa'vo įsikišimu galėjo ‘ paveikti 
į pramonininkus ir priversti 
juos duoti darbininkams palan
kesnes darbo sųlygas. Jau iš 
šito fakto tamstos matote, kad 
principas “kų darbininkas iš
kovos, tų ir turės” yra klai
dingas. Tiesą, jis pakelė dar
bininkų, kovos nuotaiku (bet 
sukėlė daiig vargo tiems,, kurie 
nedirba. Ir tamstos privalote 
to neužmiršti. Jūsų vadovybė 
turi tatai gerai įsidėmėti. Ir 
jei nori darbininkijai ir valsty
bei atnešti naudos, tai turi vi
sur vadovautis šaltu protu, o 
ne jausmais. Pavasarį kilęs 
tekstilių streikas ne visai šal
tu protu vadovaujamas buvo. 
Išvesti strėikan tekstilės dar
bininkai buvo vadų. Tik kai 
streikas įkrito į klampynę, tai 
tuomet ėmė vadai kreiptis į 
valdžios įstaigas ieškodami pa- 
gelbos streiko, laimėjimui. O 
valdžia turi būdų darbdavių 
užsispyrimų prieš darbininkus 
susilpninti. Todėl, jei kyla ne
susipratimai tarpe darbdavių ir

VYRAI Jus turite progos pasirinkti iš 100 
STYLIŲ

NAUJŲ RUDŲ 
NAUJŲ JUODŲ

Didelis pasirikimas

darbininkų, tai jūsų organiza- kreiptis j valdžios įstaigas, 
ei j a, norėdama dalykus sutvar
kyti ir išlyginti, turi laiku

Naujausi * Rudeniniai Styliai Tiks .Tušų Kojai 
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TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.
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kas tuos produktus ga- 
ir kodėl ūkininkai- ją 

Gal būt, ūkininkai paskelbė streiką prieš javų ir

Lietuvių Tautos 
PaskirtisĖfitered as Šecond (3asa Mattėi 

Mafch 7th 1914 at tha Post Office 
of Čhicago, DL under tha act of 
Hardi 3rd 1879.

_i šešėlis krinta i 
Antanas Venclova.

dtikšti. Jeigų ūkininkas 
turi paskolą, tai jisai negali užsimokėti nuošimčius. O 
iš ko jisai pirks rubus ir batus, geležinius daiktus, 
druską ir kitus pramonės produktus? Kuo jisai mokės 
už savo trobų dpdraUdą? Vidutinis ūkininkas turi dar 
ir keturis, penkis samdininkus, kuriems reikia mokėti 
algas. Kad ir jos labai mažos, bet visgi pinigas.

Aišku, kad Lietuvos sodžius gyvena sunkų ekono
minį krizį* “Naujienose” jau kelis kartus buvo nurody
ta, koks to krizio (ar tos krizės) pobūdis, būtent: de
fliacija.

Lietuvos litas1 dar vis tebėra paremtas auksu. Todėl 
jisai yra brangus pinigas dabartiniais laikais. Litas da
bar yra vertas 17 amerikoniškų centų •— vietoje 10 cen
tų, kaip kad buvo pirmiau. Doleris yra nupigintas dau
giau, kaip 46 centų, o lito auksinė vertė paliko tokia 
pat. Anglijos sterlingų svaras taipgi yra nupigintas — 
daug-maž tiek pat, kaip ir Amerikos doleris. Skandina
vijos šalių valiutos pasekė anglų svarą.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

PubHshed Daily Eicept Sunday by 
Tha LithuanlftH Newa Pub., Co., Ine.

1789 Sottth Halatad Street 
Telephone CANal 8500

šis defliacijos krizis, paaštrintas prekybos karu su 
Lenkija ir Vokietija, gali iššaukti Lietuvoje dar didės-* 
nių vidujinių konfliktų, negu auksČiaus paminėtasai Su
sirėmimas su policija. Vieni n tėtis būdas palengvinti 
ūkininkų būklę tai nupiginti litą. Kam UetuVos val
džia laikosi įsikabinusi į litą, lyg kad jis butų kokia 
neliečiama šventenybė?

Tiesa, Lietuvai teko pergyventi vokiškos markės

Kuomet pinigas yta brangus, tai prekės (tavorai) 
yra pigios. Šitą pigumą padaro prekyba su užsieniu. 
Kada lietuviškus “beitomis*, sakysime, nugabena į Ang
liją, kur pinigai yra apie 40% pigesni, kaip Lietuvos, 
anglai moka už juos ne pagal lito, bet pagal svaro kur-

Pasakiški Turtai ant Juros Dugno nuo 
Caro Petro Laiku i-

Suomijoj dabar jau sudary
ta ekspedicija, kuri pasiryžo 
iškelti iš to laivo auksą.

Niisfcehdiiiio vieta jau suta

po to iiiekds daugiau ne- 
iiiėginęs j ieško ti laivo. Taip 
tusų laivo brangenybės pali
ko ramiai gidėti juros dug^ 
be.

Neseniai kur tai bdvo su
rasta aštuoniolikto šimtmečiu 
knyga, kufiOjė aprašomi kėli 
laivų nuskendimai Ėaitijo§ ju
roje-, o taip pat kalbama ypa
čiai daug ir apie šį Caro lai-

šitą padėtį dar apsunkina blogi Lietuvos santykiai 
su Lenkija ir Vokietija. Su lenkais Lietuva tiesioginių 
prekybos ryšių visai neturi, o Vokietijos naciai vedą 
prekybos karą prieš Lietuvą: beveik jokių prekių iš 
Lietuvos jie neįleidžia.

Kai dviem stambiausiems savo kaimynam Lietuva 
negali nieko parduoti, o kitose šalyse, į kurias Lietuvos 
eksportui kelias dar tebėra atdaras, pinigų verte žema, 
tai Lietuvos Ūkininkams, iš tięsų, yra vargas. Juos ima 
desperacija.

Nariui tvirtinai kad jie su
radę ir laivįr kurs kaip tik 
atatinka nuskendusio laivo ap
rašymams; >.

Laivo ISkėlifaas iiŽiHlksięs 
tik keletą dienų*

Tuomet paaiškės, ar tai tik
tai yra iMfO t Didžiojo kafO 
laivas.• I •

Visa Šuomij 
nekantrauja ir laukia laivo iš 
kėlimo.

HatiįtadO efaa Uadlfa, ižakitiant 
■ektadlenlns. Leidlia Naujieaų ben
drovė, 1789 S. Halatad St, Chifago, 
UI. Telefonai Canal 8500.

Ir Čia Jaučiame reikalo pa
brėžti, kad visai nemanome 
skelbti ka^ kokį lietuvių tau
tos kulturinį mesijattižnią ir 
nesigiriame, kad savo kultūra 
atnaujinsime pasaulį. Mes ge
rai žinome, kad nė vienai tau
tai nesukūrė kultūros vienas 
kuris genijus: jos rumus sta
tė šimtai, tūkstančiai kūrėjųVisa Suomija dabar kalba 

apie pasakiškus turtus, kurie 
guli ant juros dugno ties Suo
mijos "sostine Helsįnkiais nuo 
Caro Petro Didžiojo laikų.

Suomijos pakraštyje esįs 
paskendęs Petro Didžiojo ka
riškas laivas jau daugiau -kaip 
SiOO metų atgal.

Šis senas laivas p nuskendęs 
ten 1?21 metais, kada ėjo ka
ras tarp riisų ir švedų. Tame 
laive buvo be galo be krašto 
ir aukso ir brangenybių, ku
riuos kaipo karo grobį rusai 
vežėsi iš Švedijos*

Kaip nusako sehos rusų 
kronikos, šiame laive gaben
ta 14 skrynių aukso, daug si
dabro ir brangiųjų akmenų* 
Petrui Didžiajam Šie brangie
ji daiktai bUVO būtinai reika
lingi* Jų pagalba jis tikėjosi

Paskaita, skaityta bfam Pa* 
šaulio Lietuvių Kongrese, 
1935 m. rugpiučlo men, 12 
di Kaune, Valstybes Teatre, 

(Tęsinys)
Visiems gerai žinoma, kad 

vadinamosios Rytų ir Vakarų 
civillžacijos ryškiai skiriasi 
Savybėmis ir kilme* Pirmoji 
jų pagrįsta ir 
daugiau jausmo, 
proto elementais, 
skirtingų civilizacijų reiškėjų 
— tautų ir valstybių — be
veik visuomet ėjo kovos. Žino
ma, fiziniams susirėmimams 
dažniausia sudarė pagrindo 
valstybių ir tautų . santykiuos 
se gludėję materialiniai iniė- 

bet buvo atkaklių žiau- 
del gryhdi dvasi- 
reikalų (tikybų).

lingi. Jų _ 
laimingai baigti karų.

Laivas jau buvo nuplaukęs 
pusę kelio ir laimingai išven
gęs daugybės pavojų, kaip 
staiga netoli Helsinkiu kilo 
baisi audra. Nors laivas bu
vo pastatytas tiktai iš medžio, 
bet buvo labai tvirtas — ge
riausias visame tų laikų Ru
sijos laivyne. • IgUla dėjo vi
sas galimas pastangas išgel
bėti brangųjį krovinį, bet Vel
tui. Jų pastangos nuėjo nie
kais. Bangos, kaip kalnai, ėjo 
per laivų ir pagaliau jį visiš
kai sutriuškino.

Laivas nuskendo su Visomis 
brangenybėmis.

Apie šią nelaimę kalbėjo 
tuomet visa Europa.

Keturiolika metų praslinkus, 
anglų jurininkas John Davis 
mėgino iškelti nugrimzdusius 
turtus. SUratfa skehduollo vie
tą, nusileido į juros dugtią Ir 
iškėlė keletą aukso gabalų. 
Tuo jis pašitėnkiM

Seniai yra žinoma, kad ūkio produktai Lietuvoje 
dabar yra Ubai pigus ir eina vis pigyn. Ūkininkai ne
turi kur dėti kiaules, veršius, vištas, kiaušinius, pieną, 
sviestą ir grūdus. Niekas jų neperka arba, jeigu kas 
perka, tai moka taip mažai, kad ūkininkas negauha nė 
atlyginimo Ui ęąvo .

Tuo tarpu mokesčiai* yra

» l,j». kjng fatvm U. br.utn ri,W»

Marsas (karo dievaitis)! Tik tu, Musoliiiiuk, nepamiršk man pasakyt 
kada sustot.”

ir kiekvieno jų padėtoji ply
telė yra vertingas indėųs tau
tos kultUron.

Taip ir su visuotine žmoni
jos civilizacija. Jos nesukūrė 
ir galutinai nesuformuos vie
na kuri, kad ir kaip galinga 
tauta: visos tautos krovė ir 
toliau kraus savo dvasines 
vertybes bendron žmonijos ci- 
vilizacijon, ir tos vertybės 
kaip nebuvo, taip ir nebus pro
porcingos tautų didumams ir 
jų materialiniams ar militari- 
niamS svoriams. Aukščiau pa
sakytu remdamiesi mes reiš
kiame gilų įsitikinimą, kad 
lietuvių tautos, duoklė visuoti
nei civilizacijai gali ir turi 
būti ateity viena vertingųjų.

(Bus daugiau)

’ Prof. Z. Žemaitis

Iš Pasaulio Lietuvių 
Kongreso

EKONOMINIS KRIZIS LIETUVOJE

Vakar “Naujienose” buvo paduotos dvi žinios apie 
valstiečių susirėmimą su policija Lietuvoje. Rezultate 
to susirėmimo esą trys asmens užmušti, o ^eturi su
žeisti* Aukų buvę abiejose pusėse, ūkininkų ir policijos.

Sakoma, kad ūkininkai pasipriešino policijai dėl 
ūkio produktų pigumo. Jie reikalauja, kad kainos butų 
aukštesnės, kad butų panaikintos skolos ir kad butų su
mažinti mokesčiai.

Nežinia, kurioje vietoje tos kruvinos riaušės atsi
tiko, ir neaišku, kodėl ūkininkai norėjo sustabdyti ūkio 
produktų gabenimą į miestus — 
beno, kam tenai įsikišo policija 
mušė, 
gyvulių pardavinėjimą pigiomis kainomis? O gal jie 
pasipriešino ūkininkų turto išpardavinėjimui už mokes
čius?

Telegramos apie minėtas riaušes, matyt, perėjo per 
cenzūros koštuvą* Todėl jos tokios trumpos ir neaiškios. 
Bet pamatinė riaušių priežastis, tur būt, yra teisingai 
paduota: ūkio produktų pigumas.

da Lenkija nesipriešins Klaipė
dos užgrobimui, tai Vokietijai 
tas bus visai lengva padaryti*

Bet, salp, Vokietija gali vi
sai ir nepaišyti, at Lenkija 
priešinsis ar ne*> Ji gali paimti 
Klaipėdą, o paskui pasiimti ir 
Danzigą ir visų lenkišką kori
dorių*

Klaipėdiškiai vokiečiai turė
sią sukilti prieš Lietuvą ir iš
varyti iš Klaipėdos lietuvius. 
Bet žinoma jie to nepadarysią, 
jeigu jų žygio nerems Vokieti
jos valdžia. Ta parama tikrai 
turėsianti būt duota, ir tuo- 
rpet Vokietijos žygį galėtų gal 
dar sulaikyti tik Lenkija* Len
kijai, sako, beveik išpultų tas 
padaryti, nes po Klaipėdos vo
kiečiai neužilgo pasiimtų ir 
DariZigą. Bėt jėigti Lenkija 
priešintųši Klaipėdos užgrobi
mui, tai ji turėtų pertraukti 
ryšius Su Vokietija.

Jeigu Lenkija heSiprięŠihs 
Vokietijai, thį Vokietija visai 
nepaisys tiri, Klaipėdos statuto 
nei tautų lygos į nutarčių. Spėka 
paimtų Klaipėdą, ir viskas. ;

-.....i-.i . --------------- Į—:.................... ,

resni 
i’ių kovų i 
nes sferos 
Bet kaip paskiras žmogus ta
da bus pilntitinis, tobulesnis, 
harmoningas, kai jo proto pa
saulis darniai sugyvens su jau- 
šiiių pasauliu, taip ir žmoni
ja bttš visokeriopai tobulesnė, 
. ei ji pCSrsištmkš abiejų saky
ti civilizacijų elementais, kai 

visuotinėje jos civjlizacijoje 
Rytų ii4 Vakarų elementai dar
niai štigyVbns, kits kitų papil
dydami.

Ddtigiiiiia taptų ryškiai pri
klauso tai dr kitai civilizaci
jai, tad ir neša žmbrtijon ta 
prasme ryškiai pabriežtits, 
daugiau vienpusiškus prttdds.

Lietuvių tauta' lie tik geo
grafiškai yra atsidūrusi dvie
jų civilizacijų tarpusieny. Ji 
jaU amžių 'glūdumose behdri 
vo su Rytais ir Vakarais. Sa
vo didžiausio valstybinio kle
stėjimo metu lietuvių tauta 
bitvo ryškiai pasvirusi Rytų 
civilizacijos pusėn ir daug jos 
elementų įėmė savin. Tačiau 
ir toje gadynėje ėmė ją ener
gingai veikti Vakarų kultūra. 
Lietuva, kaip sakyta, būdama 
atsargi naujovybėms, nėbuVo
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LIETUVOS

Turinys:
Kultūros sutemos ir pasaulėžiūros 

krizė —- B. Amalvis.
Europos išlikimas ir sunykimo simp

tomai — F. Kop “ 
Taurieji metalai 
Vilčinskas.

Žmogus futliare —
Darbininką armija
Ujamasis "
Milžino (

musą 1
Victor HUgU — t 

Frof. L Nusinovas.
Musu planetos likimas
Paprastas gyvenimas 
Dvokiančio

ĮVAIRENYBĖS
Ilgiausiai be maisto iš

laikąs gyvis
Toks gyvis yra erkė. Rosto- 

ko zoologijos institutas yra iš
tyręs, kad erkė be maisto iš
liekanti gyva 18 metų. Toks 
nepaprastas šio parazito pat- 
varuitids yra ne kas kita, kaip 
ypatingas jo prisitaikymas gy
venimo sąlygoms. Erkė pa
prastai laikosi po medžių ar 
krūmų šakoms ir laukia, kol 
kas gyvas toj vietoj atsistos; 
tada ji nukrinta ir laimingai 
pataikiusi čiulpia gyvulio (ar 
žmogaus) kraują. Bet kiek 
laiko tokio laimingo atsitiki
mo ji turi laukti! It erkės 
veisimasis tai aplinkybei pri
taikytas, nes apvaisinti pate
lės kiaušinėliais tik tada ima 
tarpti, kai erkė gauna įčiulpti 
gyvulio ^kraujo.. ;

Neišpasakytai jautri turi bū
ti ir erkės uoslė, nes tas kur
čias ir aklaš parazitas tik per 
uoslę pajuntu besiartinantį 
prie jo gyvulį. Pajutusi gyvu
lio kvapą, erkė krinta ir su 
galva įsiskverbia jam į odą, 
ir kur čiulpia jo krauju.

Reikalaukite ‘TOU- 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai* Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet JUsų pato
gumo delei.

r pinigai —- A

A* t*. Čechovas, 
a** jo

- St. Kapnys, 
‘gantas BėŠSli

poetas ir pilietis —

Agr. K. JP.
„ J. Flaifib 

idens dievas.
atura. Teatras. Skai- 
sl Įvairenybės.

Vokiečiai atsiimsią 
Klaipėdą 1936 m.

Jeigu nepasidarys komplika
cijų dėl Italijos karo su Ethio- 
piją, tai Vokiečiai užpulsią ir 
atimsią Klaipėdą sekančiais 
metais. 
Tdip rdšo Anglijos laikraščio 
“The Manchester Guardian” 
diplomatiškas korespondentas 
iš Vokietijos*

Iš visko matyt, kad jis tą 
yra patyręs iš gerų šaltinių. 
Jis sako, kad tie šaltiniai ėsą 
tikri (SUre sOurce)*

Korespondentas beveik nea
bejoja, kad tarp Vokietijos ir 
Lenkijos yra padaryta slapta 
militarė sutartis. Nes vokiečių 
spauda kuošvelniausia kalba 
apie Vokietijos ginčą su Len
kija dėl Danzigo. Jeigu nebūtų 
tarp Vokietijos ir Lenkijos 
slaptos militarės sutarties, tai 
ar dėl tokio dalyko, kAip Dan- 
zigas, naciai nerėktų visa gerk
le, kaip jie rėkia apie viską, 
kas tik jų naciškiems užsimk- 
nymams nepatinka.

Jeigu vokiečiai ims Klaipėdą 
nuo Lietuvos, tai darys gal tą 
tikėdamiės, kad ' Lenkija jų 
užsimojimui nesiprįę^ins. Ka-

atkaklhu priešinga visam, kas 
nauja, kad tai ir butų gera, 
tad ir Čia Rytų civilizacijos 
pradai netrukdė tautai pasi
savinti ir Vakarų civilizacijos 
elementų. Ktirį faiką jie kovo
jo dėl tautos sielos, ilgainiui 
ėmė raminti lenktyniuoti, tau
ta ėmė juos nesąmonihgdi de
rinti, burti draugėn. Procesas 
nepaliaujamai vyko ištisus 
Šimtmečius.

Tautai nustojus valstybinės 
ėgzistencijoš, jos dauguma bu
vo patekusi sferon Rytų kul
tūrinio poveikio, kurį stiprino 
galingi materiališkai-politiniai 
veiksniai. Tačiau lietuvių tau
ta nepasinėrė visai Rytų civi- 
lizkcljon ir tais tautos dramos 
laikais neišsižadėjo ir Vakarų 
civilizacijos pradų, stengėsi 
suderinti, sulydinti su Vakarų 
elementais ir jie ėmfe tautos 
sieloje harmoningai sugyven
ti, vieni kitus papildydami.

Mes dabar ir patys jaučia
me savy tų ir kitų elementų 
poveikius. Ten, kur musų kul
tūros kūrėjai ima reikštis tik
rai tautiškai, nepasidavę pil
numoje svetimoji įtakon, tas 
dviejų skirtingų pradų harmo
ningas subuvimas ryškiai pa
stebimas kuriniuose (poezijo
je, vaizduojamam mene, mu
zikoje) i Čia gludi tvirtas pa
grindas musų tautinei indiVi- 
dyjjtci išvystyti ir kartu nešti 
visuotinei! žmonijos civilizači- 
jon savo tautos turtus ir rh-1 
dyti pavyzdį, kaip gali būti 
suderinti skirtingi civilizadi- 
niai pradai ir iš jų sudarytas 
naujos gražios kultūrinės ver
tybės.

Tai yra tiek pat graži ir dė
kinga lietuvių tahtos paskir-

" NAUJIENOS, Chlcagū, UI
...................-............................... .. ............. .................... -.......................... : ■ r .. . ..........

rykštė žmonėms* Prieš ją negalėjo atsilaikyti net tokios 
galingos šalys, kaip Anglija ir Amerika.

Lietuvos lito piginimui priešinasi, žinoma, daugiau
sia valdininkai, kurie nori gauti algas “gerais litais”. 
Su jais ranka už rankos eina bankininkai. Jiems rupi, 
kad auksiniais litais duotos paskolos butų tokiais pat 
litais ir atmokėtos, žodžiu, biurokratija ir finansinis 
kapitalas Lietuvą, nabašfiifiko Bryano žodžiais kalbant) 
“prikalė prie aukso kryžiaus0. Kadangi valstiečiai ir 
darbininkai dabar Lietuvos valdžioje neturi balso, tai 
nėra kas juos nuo to “kryžiaus” nuima.

Todėl tenai kyla riaušės ir liejasi kraūjas. Jeigu 
butų sušauktas seimas, tai ramiu budu tas finansiniai- 
ekonominfe klausimas galėtų būti išdiskusūotas ir iš
spręstas. ; f



Farmeriai kovoja už AAA

NAUJOS RUDENINES DRESES
A t Cm? troką su cukrum
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Visų Miertj Visu Micrij

Ištikimas draugas

sumn

fe'lNflS ŽVAIGŽDYS

Pranešimas

Tuzinas

Pocahontas mine run tonai $7.00

Leadcr** STIPRIOS ŠLUOOS

OXYDOL

fASTABA

Šiandie 502 asmenys 
gauna Chicagos uni
versiteto diplomas

STOGAI 
BOOFING

*12.00 
*45.00 
*15.00 

*1.00

svaro 
kenai

ncius 
statė

Ieško daugiau informa 
ei ju apie buvusi Sweit 

zerio bendrų bizny

Eihvnrd K\ircxndynn, 18 me
lų, 1008 Dewcy Aveiiuv, lupo 
užmuštai*, o septyni kiti daug 
nnii tokio pat amiiuua vaikė* 
xai užgauti sunkinu ar leng
viau, kid apvirto rodsteris, ku
riuo jie važiavo.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

Chicagos Draugi]^ 
Kliuby Valdybos 

1935 metams

BOILERIAI 
BOILERS

Dresel Farms” VEAL SAUSAGE

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Burt Bnrncs buvo pusiau 
apakęs 05 metų gatvės muzi
kantas. Keletu dienų atgal po
licija rado jį perskeltu pakau
šiu prie durių namo 1225 \V. 
Harrlson SI. Prie Burnos bu
vo Šuva.

Kada policija nuvežė Bar
imų j kauntės ligoninę, tai 
ir alsekB paskui. Neįleidžia
mas į ligoninę Žūva pasiliko 
lauke prie įstaigos durų.

madų. Taipgi 
piniginių ir .

| Shw krautuves. čia randasi 
didžinuHls pasirinkimus įvairių 
vaisių ir daržovių. Visi vaisini 
ir daržovės yru švložl.

“Midvvest” krautuvės© galite 
nusipirkti reikalingų Rimavi
mui prieskonių, uksuso, cuk
raus, stiklinių džorų, viršelių, 
roberiukų ir U t. O kainos šio
se krautuvėse pigesnes. (Sp.)

i ir prieskonius 
krautuvėse, gaus

žuvo automobilio 
nelaimėj

šiandie penkiom šimtam ir 
dviem Chicagos universiteto 
studentam ir studentėm bus 
išduotos diplomus. Per pasta
ruosius mokslo melus, t. y. nuo 
praėjusių metų rugsėjo mėne
sio iki Šiandie, Chicagos uni
versitetas viso bus suteikęs sa
vo mokiniams 1,905 diplomas.

Nuo ryt dienos iki 25 d. 
rugsėjo Chicagos universitetas 
bus uždarytas. Rugsėjo 25 d. 
įvyks naujo mokslo sezono, 
pirnuiėių studentų (frcshnum) 
savaitės atidarymas.

Mokam dividendų 
kas 6 mėnesiai. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mfine-

Amerikoa vakarinių valstijų farmeriai įsteigė Ekonominės 
Lygybės Lygų, kuri kovos už pratęsimų AAA ir prieš Hawloy- 
Smoot tarifo aklų, kurs romia fabrikantus. Paveikslėly mato
mo tos lygos sekretorių Adrionų Bowors, kuriam farmorys Sam 
llollinger duoda čekį lygos parėmimui. Fermerių lygos ofisas 
randasi mieste Sioux Falls, lowa.

CHICAGOS 
žinios

Diamond Jim Palace 
teatre

Akušerija na
muose .. .

Medikai! egsamU
nacija .... .......

DOUGLAS PARK HOSPITAL
IMS 8. Kedrie Are.

produktus “Midwest” krautu 
vėse.

LIETUVIŠKA TEATRAL1 
STfi RŪTOS NO. 1 Vn 
m. t Pirm. 0. Stonoel, 
48rd Ši., Chlcugo. I 
Bolb. C. ClmplIiiHKiiM, 

tulstod Si., Chicngo, ___ _
rnfit. F. OduInRum, 8218 So. Lhno 
St„ Chlcugo, lllJ Fin. 
Ztabes, 740 E. 90th 1’1.

Trys plėšikui išmetė iš tru
ko Šoferį Henry R. Bedfordų 
ir jo padėjėjų Losite Lenner- 
tų prie Byrn Mawr ir Craw- 
ford gatvių, o patys nuvažia
vo troku, kuriame buvo cuk
raus vertės $900.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Vėliausio padarymo, vėliausių 
naujausių lingerie, apatinių

___________ pirštinių.

Burnos mirė tų pačių dienų. 
Jo kūnas nuvežtu į kaitulės 
lavoninę, Ir šuva čia atsekė, ir 
progų pataikęs įspruko į vi
dų. Policininkus paaiškino 
šuns atsiradimų lavoninėj.

Kndnngl Parneš kūno nie
kas nenori paimti iš lavoni
nės, tai Jis bus palaidotas Pot- 
Ivrs kapinėse.

AMERICAN LITRU ANIAN OITL 
ZICNH CLUB OF 12th WARD val
dyba 1080 m.i J, ftvltnrluN. pirm. 
4819 S, Trina Ave.t XV, Tiirnor. 
pirm.-Pftg.. 8118 W. 44 SI., tol. 
Virginlu 1158; Paul J, ItalruIllN, 
nut rašt,. 8181 H. IDmorald Avė.. 
tt>l.Columl)UN 10272: J.NaudftiuiiAN. 
fln. ruit„ 1800 H, 48th Court, Ci
cero, Ul.t J. Manlkns, kontrolės 
rašt., 2518 W. 48 St.; J, JoNlunus. 
kasos globėjo. 2440 XV, 89 Ht.i

LIETUVI x ________  ___________
PASKIROS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1985 m.: 
Ant. WalMkis pirm., 8841 Evcr- 
groon Avo., tol, Beimant 7078; 
Izidor Dauniu, pirm, png„ 2877 
Cluiborn Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 8827 LoMoyno St.; 
Antanas Butvitta, kasos globė
jas, 1825 Waban«ia Avo.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avo.; John Raila, 4889 Winnemac 
Avo; Baso Bali manedžeris Bruno 
Rogor.
Susirinkimai ntslbuna kas 

kotvorgų, 2088 North Avė., 
houzčl, 8 vai. vakare.

SLA. 226-tosi kuopos susi
rinkimas jvyks antradieni, rug
sėjo (September 8-čių d. ,^:80 
vai. vakare, John Grigaitis sve
tainėj, 8804 W. Armitage Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilan
kyti j susirinkimų, nes turime 
daug labai svarbių dalykų, ku
rie liečia kuopos gerovę. Per
eitame susirinkime buvo iš
rinkta komisija surengimui ba
liaus. šiame susirinkime ko
misija išduos raportų. Yra 
svarbu visiems nariams pribū
ti j šį susirinkimų, kuris įvyks 
8 d. rugsėjo (September), 7:30 
valandų vakare adresu 8804 
W. Armitage avė.

—Ben Aluzas, užrašų rašt.

pagaVaįėjęs (rytuoteo James 
Buchmmn Brndy dėl savo duos- 
numo buvo Žinomas kaipo 
•Diamond Jim”. Jis gimė New 
Yorko 1856 metuose ir per 11-1 
gus motus dirbdamas įvairio
se įstaigose susitaupė daug pi
nigų, Jis turėjo dideli silp
numų prie deimantų. Juos ne
lik pats dėvėjo, bet ir gausiai 
savo draugams i dalino. Tur būt 
tuo laiku, kai! jis gyveno Now 
Yorke, nebuvo nei vienos Žy
mesnės artistės, kuriai jis ne
būtų prezentayęs kokį brangų 
deimantų—dėl' to jis ir tapo 
pavadintas- Djamond Jim.

Jo gyvenimas bifvo įdomus 
—ir dabar bus parodomas pa
veikslo “Diamond Jim”, Palace 
teatre rugpiuČio 30 d.

Rohcrl M. Swcilzvr tapo pa
varytas iŠ Cook kauntės iždi
ninko džiubo, kni patirtu, kad 
jum šeimininkaujant kauntės 
klerko ofise pasidarė truku
mą visuomenėj, fondų 
didesne, negu $t(M),000. Dabar 
policija yru suėmusi tūlų Wll- 
liuni A. Coloiiiniių už tai, kad 
jis sumokėjęs Shcriniin vieš
bučiui $2,(I(X) beverčiais Če
kiais. Nužiūrima, kad tarp 
S\vcitxcrio ir Colvmano pra
eity buvę gan artimų biznio 
ryšių. Colvinaii tačiau užgin
čija šitokių nuožiūrų.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RU ir MOTERŲ PAfiELPINIO 
KLIUBO valdyba 1985 metams:JUOZAPAS JANULIS

PersiskyrS su šiuo pasauliu 
ruirpiučio 28 diena, 5:00 va
landa po piet 1935 m., sulau
kės-pusės amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Panevėžio apskr.. Va
balninku parap., Daržu vien
kiemyj. Priklausė prie Lietu
vos Ūkininkų Dr-jos, Barberių 
unijos ir German Lodge. Ame
rikoj išgyveno 28 metus. Pa
liko dideliame nuliūdime mo- 
teri Ona, du sunu Juozapa ir 
Benifaca. pusbroli Petrą Janu
li, West Frankfort. III., o Lie
tuvoje seseri Emilija, broli Ig
nacų. gimines ir draugus. Kū
nas pašarvotas randasi J. Liu- 
levičiaus koplyčioj 4092 Ar
cher Avė.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
rugpiučio 31 diena. 9:30 vai. 
ryte iš koplyčios i šv. Onos 
parapijos bažnyčia. 38th PI. ir 
So. California Avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Janulio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir. suteikti 
tam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

’ Nuliūdę liekame. Moteris, 
Sunai, Pusbrolis ir 'Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. Liulevičius. telefonas 
Lafayette 3572. __________

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

n«rwyn, lll.i V. Manlkas, D. Brn- 
žhn ir M. JtavidonlM —- iždo glo
bėjai I Dr. A. Davldonis, daktaras 
NŪStr/nCimai ntslbuna kolnn ant- 

. nodflldlenl — Lawįsr Hali, 8920 
', Madiaon SU, 1 vai. no plotų.

Automobilis užmušė Samue
lį Lipskį, 42 motų, 1002 North 
Wood SI. Nvhiiąiė Lipakį iš
tiko Nvrlh Ashland gatvėj ties 
mimais nuin. 9.‘J5, Kaltininkas 
automobilistas pabėgo imu*

,QUALITYl(AND ECONOMY
The Bluo Ribbon Malt Extnwt, 

the leading malt oxtract brand in 
thia country. which is novv boliur 
ad verti sėd in our pa po r, is a malt 
produet of uuality and economy. It 
doos not eost any nuiro than othor 
grades, and it ahvays givos the best 
sntisfactlon.

Malt esports class the Bluo Rib
bon umong Amorica’s best grades 
of malt oxtrncts, and. as n furthor 
proof of its popularity, the salos 
this year< have outdono all provious 
years. *.

K A DR* 
ybu 1935 

.... J89 Wost 
111.; Pirm, pu- 
i, 8627 South 

’ Nut.
St.. Chicugo, 111. į Fin. rašt,

__ 71: □. 9()th PI., Chlcngo. 
III.; Kont. rašt, J, Razminus, 0101 
So. Rucinn Avo., Ciilcugo, III,; 
Kasier. glob. P. Martinklonfl, 844J 
So, Morgan St., Ohlongo, III.; Kns. 
pugolb. J. YuškTonlonė. 2547 W. 
45tl) St„ Chicngo, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chlcngo, III.: Ligonių npok. 
K. Koturaklonfi, 525 E. Oakwood 
Blvd.: KasIcrliiH J, Yulkionas, 2547 
XV. 45th St., Chlcngo, 111.; Sudžlu 
F. Aušra, 8489 So. Artoshin Avo, 
Chicugo, III.; Sudžlos rašt, F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicngo, ' III.: Korespondentas S 
XVemls, 6804 So. Porry Avonuo, 
Chicngo, III.

lEDERALoAVINGS 
andUoanvasiociation 

OP CHICAOO
2324 So. Leavitt Street - 

Telefonu CANAL 1678
JUSTIN MACKIEWICH, Preridentu.

Vien tik reikia pažiūrėti kiek 
daug šviežių vaisių ir daržo
vių yra' iškrauta pardavimui. 
Tas primena, jogei kenavimo 
sezonas jau čia. Tūkstančiai 
vagonų ir trokų yra atvežama 
kasdie į Chicagą šių šviežių 
vaisių ir daržovių iŠ artimų ir 
tolimesnių farmų.

šiose dienose šeimiiįįpkės 
turi daug daVbo. Jus rasite da
bar jas kenuojančias patinka
mus joms vaisius žiemai. Atė
jus žiemai, kai šeimininke pa
dės ant stalo šių kenuotų vai
sių, šeima su dideliu pamėgi
mu valgys. t

šeimininkės . jau nuo seniai 
žino, kad jos pirkdamos įvai
rius vaisius 
“Midwest”
geriausį tavorų. Dabar jus ga
lite pastebėti tūkstančius mo-

knao
M. <___________  ________
S. Rookw<)ll St.; Dr. A, J. Munl- 
ItaM, daktaru nkvotėjiiN .2519 W. 
48 St„ tol, Lnfnyotto 805.1; A. Vn- 
Invičln, Mnršurka (Bondamnnnl)j 
K, GrųmontaN, 4585 S. Rockwoli 
St., tol, Lnfuyetto 2418; J, Bar- 
šaunkaM, 4156 Arahor Avo.; A. 
SadlukuH, 4088 Arohor Avo., tol. 

. Lafnyntta 6710; Politiško Skyriau 
KomiNijnt Paul J. Petraiti n, 8181 
S. Emoruld Avo,, A. SaldukuN, 
4088 Arohor Avo.. Dr, A. J. Mani- 
kuM, 2519 W. 48 St; Pilietiškų Po- 
plorų Komiaiju: A, Snldukua, 4088 
Arohor Avo., tol, Lnfnyotto 6719, 
B. Putrimu. 4586 Turn«r Avo, 
Kllubo MUNirinkiinal utalbuna kni 

tročinz (8) MokmndionlM klokvlono 
tUfinonlo, l-mi> vai. po plotų K< 
Gramonlo avotuinOj, 4585 South 
Rookwol ISt.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St
Engleyrood 5883-5849 

)ar gražiau, moderni!- 
kiau įrengta.

Goo, ModaliiiNkna, pirm., 238 So. 
Central Avo, t J, Guradauikna, 
pim. nng.. 8812 W, Monroo St.i 
M, MouuliitakuM, nut. ralt., 288 
So. Central Avo.i Chua, Katėtai 
fln. ruBt., 4676 XV. Mnd Avo.t M. 
Kualunua, tad., 8608 Gundoriin Avo.,

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežerb, kn; 
muziejaus ir visų < 
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo 81.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis pne vietos 
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michlgan Av. Victory4686

Pirmus Mor 
ant Real T
Defaulted ir VndefauUed 
Perkame ui Cash su Neperdi- 
deliu Atvokavlmu. Bsodsma 

Collaterri Paskolas.

Chapman and Go.» Ine. BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
8240 South Archer Avenue, 2 
Okai i vakarus nuo Ashland Ava.

atrasti, kur galima nusipirkti (vnirig paprast* Ir Mpaptnstg 
daiktg, Intais? ir reikmenų. Jeigu ii telpanti? fia skelbim? ne* 
galite susirasti ko jieškot> pašaukite Naujimiaą Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia j?s gausite informadj?, jeigu tik 
j? bus galima gauti.

4 XT»>T A T SALDUS VALENCIAOKANZIAI Vidutinio Didumo.

BERNICE DRESS * SHOPPEE
3437 SO. HALSTED STREET

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsllri UUnuuni 

vaikams n -.r-, 
Palagu ligoni-

PRANEŠIMAS-
ADAM 11. CLASER, kuri, yra anglių biznyjo per 37 me
tus, pranokti vlNlcmn, jogei jin atidaro GLAHER COAL CO. 
ndreHu, 3717 SO. ALBANY AVIS., Tol. LAFayetto 2287.
Tho (iltiMor Couil Co. parduodu viena Kerlautdae iinnliH to- 

miauaiomlH kainomia.
JŪSŲ ATSILANKYMAS YRA PAGEIDAUJAMAS 

“Quality and Quantity Ahvays”

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

Buy glovus wlth whot 
it savus

... sv. džiaras 190
1 aukšti keliai 17^

SALDUS BE GRUDŲ GREPSAI .
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1

3 pilk. 190
2 pak. 17c 

. kenail 1 į

Speciulės Vertybės DCl 

labor ūay Švenčių
IŠPARDAVIMAS

Petnyčioj ir Subatoj, Rugpiučio 30 ir 31 d. d

sv. 230 
sv. 29<

••MIIHVKST“ PUIKIAUSIOS KOKYRftS—TYROS SMETONOS

Sviestas i" 27 ^c
TOMATO SOUP “CampbelFs 
ir a vr a ”CHA8E”a SANBORN’S^ 
KAVA —SEAL BRAND—

C?/Ata A R°ot Beer “Midvest” užO VIJA Ginger Ale Didelis buteli*, Plūs BuLDepJ® fevrv 

“AMERICAN FAMILY’ FLAKES ................  pak.
“AMERICAN FAMILY“ MUILAS .............. s ~ūT~29e

“GOLD DUST” 2 maži pak. 9c. D±u 17C

nvTcm THE digestible shortening sv.
VKlOvV 3 svaro kenai 59c kenas’

“Midwest" QUEEN OLIVES ..........  kvorl. džiaras
“Midwcst” TYRI PREZEM’AI
“Midwcsl" FRU1T SALAb ...........................................
BARTLETT GRUŠIOS Dideli 2 H kenai 22c

CAMAY MUILAS ui
IŠPARDAVIMAS su vienu reg. 
regu, pakelis 1c. pakeliu

PUIKUS DIDELI KOPŪSTAI .............
SALAMI COTTO (virta salamė) ......
“Mickelbern’s” BAKED MEAT LOAF

American or Brick LOAF CHEESE .............. sv. 260
kiekviena 35*

ROYAL DEZORTAI ......  :....... .
"GRAPK-NUTS'* FLAKES Brcakfaet Food 

“Bhic Labol” KARO SYRUP..........
ARGO GLOSS STARCH ....... . sv.
MAZOI.A OIL .. Z..... .......~paintės ketina 24<
PEANUTT BUTTER ”Midw,estM . . .. sv. džiaras 190 
CRAČKER JAČK ......Z.............................. 3 pak* 110
■ANTONETTE" Home-Madc COOKIES ..................... 2 svarai 25c

M1XKD VEGETARLES No. 2 kenai .........    12c

CeREKN BK/VNS—raikyti “Crovvn of Maryland" No. 2 kn. 3 už 25c 

SALAD DRESSING Kvortinis džiaras 29c

"1< r H



NAUJIENOS, Chicago, III

PRANEŠIMAIORO lenktynių dalyviai

karvei balnus

Latand HayvvArd

CLASSIFIEDADS

kad Baltras

rin

Burilside vano

buvo

parvešime stirną

Pranešimas

NORS DAR
OM GoM padeda jums pradėti dieną

nuo

tai pranešiu
Jei ištiktų

Urendrt ForbeaI
iiiiV

matomas 
daugiau

cot 
mu

Business Service 
Biznio Patarnavimas PARDAVIMUI, Bit 

atduotas | trumpa lai 
fAlated St.

Partnere Wanted 
Pusininku Reiki*

Draugai pagerbė 
Baltrą Radžiu

Del komunistų kers 
to prieš Naujienų 

rep. Bulaw’ą

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

GROSERN 
n ta turi būt 
ki». 8210 So,

TAVEkN pardavimui, seniai įsteig
tas

rosernė Ir bučer- 
IIun parduota už 

enralcisklte

F. Jnknvičin 
Mrs. ir M v 
A. Mttslokio*

PAIEŠKAU shoe repairinr darba 
Pilnai patyręs. 2184 W. 28rd PL. 
Canal 6894.

2 arkliai, visokiu gyvulių ir 

Turim viso-

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KO T 2
bą, naujienos Talpina dar
bo PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ UŽ SYK 
PRAŠOMI SEK____ _____
SUTEIKTI DARBA TIEM, 
R1E SIAME --------
SKELBIA.

RugpiuČio 23-čią d 
ko gražus butelis artimesnių 
Baltro draugų j jo gyvenimo 
vietą po num. 2419 W. 45th 
street ir tinkamai “pavinčiavo- 
jo” su jo varduvėmis.:

REIKALINGA partnerka i tavern 
bizni, prižiūrėti lunchiu. biznis iš
dirbtas. gera vieta. Rašykite.* Nau
jienas. Box 817.

Mokesti!
lomlrtihta _____
200.00 Ii Draugijos

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedalioj, rugsėjo (Sep- 
temper) 1-mą d., J. Yuškos 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd Street, 12-tą vai. dienos.

Visi nariai-ės esate kviečia
mi skaitlingai atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. 
Taipjau bus daug raportų Kliu
bo reikaluose.

sekmadieny, 
12 vai, 

Audi tori* 
alsted St. 

nes

Sokr.

TAVERN Ir likerių krautuvė par
davimui, Geriausioj biznio vietoj 
South Saldėj, 4848 S. Ashland Avė.

PARDAVIMU 
nfi geroj vleto. ___
t eta Inga namulymn. Ne.................
Alos progos, 0769 S. Ellzobeth St

SLA. 63 kp. išvažiavimas 
pasekmingas

pažymėti, 
kp. nariai 
gana drau- 

o ypatingai 
Tat visados

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

SKAITYTOJA) 
n ši SKYRIŲ IR 

:--S. KU-
SKYRIUJ PASI-

Taipgl yra šaukiamas visos 
npielinkčs visų laisvamanių su
sirinkimas kun. Mockaus pik
niko reikalu. 'Susirinkimas |- 
vyks antradieni, rugsėjo 3 d., 
7:30 vai. vak. pas J. Bašinską, 
209 East 107 St. Visi laisva
maniai malonėkite atsilankyti.

—Senas Antanas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komisijos nariams, visiems 
darbininkams ir atsilankiu
siems | išvažiavimą priklauso 
širdingas ačiū.

1 —Valdybos narys.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

VYRAS ieško apšildomo kamba
rio prie mažos šeimynos, Marquette 
Parke, nepertoli gatvekario. Rašy
kite Box 816. 1739 So. Halsted St.

U)1 St.
Indiana avė 
215 E. 107 Str.
E. 114th PI.
gistruot iki rugsėjo 0 d. (penk
tadienio).

Butų labai | mgei du ui hm, kad 
kitų kolonijų veikėjai taipgi pa
sirūpintų savo kolonijose gįįį- 
ti trokus ir atvežti norinčius 
važiuoti į Mockaus pikniką.

šis pikhikas atsibus rugsėjo 
8 dieną Raibužio formoje. O 
kaip nuvažiuot, 
vėliau. Pasarga 
blogas oras, lietus, tai pikni
kas bus nukeltas į kitą sekma-

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
fiapa. Parduosiu už labai pigia kai
na Iš priežasties savininko mirties. 
Jono Stanevičiaus, 757 W. 86th St. 
Atsišaukite pas jo broli Antane 
Stanevičia. 8451 Wallace St.. tek 
Yards 5810.

Chicagįečiai kempi 
na Oxbo, Wis.

ž grabnešius, kurie 
vargo kenčia, nes 

grabnešiams apmoka. 
Narkis, sekretorius.

UŽBAIGIMUI reikalų, pardavimui 
9 kambarių medinis namas, geras, 
karštu vandeniu šildomas, 7 pėdų 
cementinių blefai skiepas. 48 pėdu 
lotas, stikliniai portiai. užpakaliniai 
Ir frontiniaL Tinka didelei šeimy
nai. arba galima padaryti du fla- 

000 morgičius. 
įtoritj. 3350 W.

Hlmnno Daiiknnto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimu „ 2 
rugsėjo 1 dienu Alų motų 
(Ilonos, Chicagos Lietuvi 
Jos svviiilnfll, 8188 So. 1 ....

Nariai kviečiami atsilankyti 
turimo svarbių raportu

bungalow ir būrinėm

neee distrikte. Ataišauki- 
and Loan 

Archer Avė.

TAVERN pardavimui, Senoj vle 
toj, tarp 8 ti 
nlo atryto 
Priežastie 
nesutinku

PARDAVIMUI 3 kambariu namas, 
lotas 30x125 pločio. Visi assesmen- 
tai apmokėti. Parduosiu pigiai 7116 
So. Washtetiaw Avė.

TRUPUTI ATYDOS. štai esu iš
radęs viena maža patogumu pla
čiajai publikai. Bet užpatentavimui 
puse lėšų neįstengiu padengti. Tai
gi ar neatsiras iš geru naujienie- 
čiu žmonės, prisidėti su puse šim
tinės, kad varyti ta darba pirmyn, 
o prospektai sulig mano nuomonės 
pusėtinai geri.' J. Kazlauskas. 6444 
So. Washtenaw Avė.

•ntrų, prie didėlio blz- 
ršuj 2 bowling alloys. 

-/davimo — partneriui 
707 N. Sawyer Avė.

aukauja dv 
ės-niskrymo

Raibužis žada net nuvarnišiuot, 
kad butjĮ lengva šokt. Bus gar* 
siaknlbiai, kuriuos suves radio 
inžinierius Šatkauskas. Bus ir 
prakalbos. Taipgi žada būt h 
pats senelis kičn. M. X. Mockus.

Kurie Roselando ir apylin
kės lietuviai nori važiuot j 
Raibuž'o farmą, Į Mockaus pik
niką, o neturi mašinų, tai pra
šomi užsiregistruoti, kad butų 
galima žinot, kiek reikės tro- 
kų. štai ir registracijos punk
tai: S. Vitkus, 10200 So. Groen 

Dambrauskas, 31 E.
Al. Luurutėnas, ^0530 

A, Maziliauskas, 
A. Jocius, 135 
Laikas užsire-

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Snv. 

Looal and Long Dtatance 
Fųrnlture and Piano Movlng 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 840R

TURIU parduoti tuo jaus labai ge
ra rostaurant Ir tavern bizni, prie 
lupų, Pigi renda, bnrgenas. Kas pir
mesnis tau laimė!, -

2408 W. IGth Street l t

įmokėt
Isisėskit dykai i 

VVestem ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos mažutė 
Ant mažutės farąios ii 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adrese, i 
knygele, 
šiandien.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU gyvenimui draugės, mer
ginos ar našlės moteries, be šei
mynos, apie 40 metų. Aš esu vai
kinas. pusės amžiaus: turiu pasto
vu darbe. Rašykit teisingai, ne ant 
juoko. Box 815, 1739 So. Halsted 
St.. Chicago, III.

darbavosi su
irto, bet ir rė- 
iėtinai. O jau 
narės, O Ja- 
lovanojo savo

4H motų amžiaus.
.j per mu- 
mnlonėkltc 
ijoi ofise,

leninis tiktai

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. .
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biurus sutelks patarimus namų 
savininkams reikalo nesusipratimu su 
rondauninkals, Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai, ryto 
Iki 8 vai, vak. šventadieninis nuo 
10 ryto iki plot.

LANDLORDS BURBAU np 
CHICAGO inkorporuotas 
1042 Wo«t Division St.

Tel, Armltnge 2951 
Mos esamo jau šiuo adresu virš 

’ 50 met

keistutiesčiai, kurio

TAVERN pardavimui, $300 cash 
Flkčerlal 0 mfin. senumo. 1038 W 
39th Street.

Tnrp žymesnių svečių daly 
vavo St. Narkis, 
A, Grigonienė,' 
Skiautai ir p-nia

PARSIDUODA grosernė geroi vie 
oj. Biznis išdirbtas per daugeli me 
u. 2584 W. 45th PI.

Liepos 27 dieną artimesni 
Bulaw'o draugai surengė jam 
išleistuvių bankletą, ir "Nau
jienose” buvo pranešta, kad 
Bulaw turės apleisti Amerikos 
Suvienytas Valstijas neribo
tam laikui. Belo, bankieto da
lyviams pranešta, kad laiką iš- 
vjižiavimui paskirs imigrcijos 
departamentas, kuris patyrė, jo
ge! Bulavv’o atvykimas | Ame
riką nėra legalus. Ir komu
nistai tų gerai žinojo, nes jie 
paUvs informavo imigracijos 
biurą apie Bu'.aw'o atvykimą.

Bet "Vilnios” peckcliai savo 
bendradarbių skundėjų kerštu 
nepasitenkino. Dabar jie des
peratiškai plusta Buhnv’aą. pri
mesdami jam tai, buk tokios 
išleistuvės esančios raketas pa

nieki). Ir nors jie neva lei
džiu “gaziotą0, bot tokiu savo 
darbu jie tik erzina ir demo
ralizuoja žmones. o

AŽUot plepėti tuščias ir kvai
las zaunas apie Bulnvv’ą ir ki
tus asmenis ir teršti Bridgepor* 
to orą nešvankiu komunistiniu 
mugu, Andriulis kur kas ge
riau padarytų, jeigu sugryštų 
prie senojo savo umuto— relti
kučių pedlevojimo. Nes redak
toriaus kėdė jam tiek pritinka, 
kiek

Vist
šiuom laikų nedirbate, malonė
kite užsirtegjstruoti pas Kliubo 
finansų raitininką Wnltelį 
Sharką, 4635 So. Washtenaw 
avė., kadangi Kliubo valdybos 
pageidavimas yra skirti tuos 
narius 
daugiau 
Kliubas

SLA. 63 kuopk turėjo 
žiavimą 25 dj1 Afr^r'pš 
ciką, Vinewood' Beor 
Spring Forešt 
Springs), III.

Diena buvo graži, narių h 
svečių prisirinko gražus būre
lis, nors narių biznierių mažai 
atsilankė, išimant J. Jasius ii 
A. Baužius, kuTie beveik nie
kados neapleidžia kuopos pa
rengimų; taip ir šį kartą jie 
atsilankė ir gražiai 
rėmė.

Taip-pat smagu 
kad 139 kp. ir 63 
palaiko tarpe savęs 
giškus santikius, 
valdybos nariai. 
139 kp. nariai - atlanko 63 kp. 
parengimus. Taip ir j. šitą pa
rengimą buvo atsilankę pp. 
Pučkoriai, ir p.p. Gailevičiai sil 
šeimynomis ir rėmė kuopą pa
gal išgalės.

Komisijos narys, J. Alexan- 
dravičius, netik 
rengime iš’važia^ 
mė bizniškai p 
kitos komisijoj 
saidienė dar p 
bavosi net sušilusios ir O. Jo* 
saiaienė dar padovanojo savo 
gražiausią paukštelę išlaimėji- 
mui.

Labai malonu pastebėti, kad 
ir musų jaunuolės, L. Boyaly- 
tė ir M. D Viliutė, gražiai dar
bavosi. Mes seniai jau pavar
gome, prašome ir reikalauja
me iš jūsų, jaunuolių, kad pra- 
dėtumėt aktyviai lankyti kuo
pos susirinkimus ir parengi
mus. 63 kuopa turi gražų bū
relį jaunuolių. Gal pradžią pa
darė panelės* Boyalytė ir Dvi- 
liūtė, kad pažadinus prie vei
kimo ir kitus Jaunuolius. Taip- 
pat ir visi darbininkai, B. Bar- 
niškis, P. Karžikauskjls, M. At
kus, J. Labzentis, U. Zakenė 
ir U. Girijotienė, pavyzdingai 
savo darbus.atliko,

PUSNAUJIS gražus mūrinis na
mas, pečių apšildomas. 4 flatai po 
4 kambarius, gražus beismentas, 1 
karo garadžius, visas išrenduotas; 
kaina tik kiek skola buvo, $5.500.00, 
pinigais 11.000.00. likusia suma iš
mokėjimais.

MEDINIS 4 ir 4 kamb. Stotie 3 
kamb. Kaina tik $2300.00.

Turime it daugiau namu už sko
las paimtu, mūriniu dviflačiu 
tadžių, t ~___-___
rinių namu" ant Archer Avė 
čiame ‘ 2 
te i Midland B 
Assoeiation ofisą.

Kai dėl pasipinigavimo, tai 
kam. kam. lik ne komunistams 
kalbėti. Nes didesnių špitol- 
ninku, įkyresnių ubagų ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pa
sauly už komunistus nėra.

Toliau, komunistinė “Vilnis” 
kalba apie tai, kad Bulaw 
“bastosi nieko naudingo ne
veikdamas”. Well. well— jei 
Bulaw butų padėjęs komunis
tams kirpti ir skusti lengvati
kius dženitorius, tai, supranta
ma, “Vilnis” kitaip apie jj kal
bėtų. Antra vertus, ką gi nau* 
dingo daro pavyzdžiui Andriu
lis. Abekas, Miller ir kiti ko* 
nninistai ? Tikrenybėje nič

aru šildoma, nau 
Mm. kambariai m

įsva- 
ls J. Ja- 
Gardeli 

(Willow-

Ar lau §rI nariu Chicngus Lietuviu 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tuknUinčIui lietuvių vyrų ir mo
torų yra n adata šitos dltiolėi vAlal- 
lata Ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius. ,

Chicagos Lietuviu Draugijoje li
gos pašaipa yra trijų skyrių: $0.00 
savaltyta, $16.00 savaityjo Ir $10.00 
savaltyja. Mokestis oUc., $75. ir 
$1.20 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
logulė organizacija Illinois vatatilo* 
|n. Nariais priimami vyre' 
tarta nuo 16 iki <2

įsi rašyt Draugljon galima 
su konkiirsantus arba 
kreiptis tiesiai I Draui _ — 
punodėllata ir kotvorgata ofisas aidą 
ras vtan diena, o i.edėklL.2„J.2„ 
nuo P ryto Iki 1 no plot.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1780 So. llatated St.

(•Naujienų” namo — 2-ros lubos)

PARbAVIMUI lietuviškai-ameri
koniška valgykla. Geroj apielinklj. 
'eislngiems žmonėms parduosime 
^mokėjimais, su mažu imokfijimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda Šili
ma, karšta vandeni, langu apdraudė 
r suras išvalo. Kampas Wentworth 

Avenuo ir 78rd St.. Vin. 7259, 
Mothor'a Restaurant.

Co., 115 S. dliiilfon St. 
jau yra senaš Keistučio 
bo nurys.—X.

BARGENAS — už 82500 nepirk
sit muro narna au krautuve, garu 

43rd St Atrišaukit

...................... . Ii.............

Kuilį ChAtterioii

Šioj apielinkėj (Oxbo, Wis.) 
kempina chicagiečiai, kuriuos 
išyijo iš Chicagos .šienlingė,'tai 
J. Jasinskas, 3700 So. Honore 
St., M. Margis, 8052 Evans 
Avė., ir A." Bulauskas, 4201 W. 
42 St. Gaudo žuvis Flambeau 
upėj. Vanduo čia taip tyi'as, 
kad laiveliu plaukiant gilokai 
matyti dugnas, žuvis labai 
lengvai duodąsi pagauti—tur
būt todėl, kad gaudo ją chi
cagiečiai. Vaikščiojant po pu
šyną, stirnos irgi gerinasi. Vi
sai nebairkščios, ir tiek jų ma
tosi, kiek zuikių išvažiavus iš 
Chicagos.

Dienos metu pusėtinai šil
ta; naktys gi šaltos. Tik čio
nykščiai uodai chicagiečių ne- 
mėgia. Su jais turime daug 
kariauti*; bet gal ir jie mus pa
mėgs.

Laukite kada sugrįšime į Chi- 
cagą,

įteikia žymėU, 
Rodžius (Radzevičius) yra bu
vęs žymus veikėjai tarp Chi
cagos lietuvių. Dabar yra vice
prezidentas lldlit and Denne

Taip 
Kliu-

Keistučio Kliubo na 
rių domei

Ponia Ruth Chatterton' buvo sumanytoja Los Angeles — 
Cleveland ^oro lenktynių, o Jos bendradarbė buvo Brenda For- ' lt'
bes, kurių paveikslai čia paduoti viršuje. Apatiniame paveiks
lėly lakūnas Lolnnd llnyward, kurs gavo daugiau taškų dž ki
tus lakūnus šiose lenktynėse .ir to atsiekė stropiu motoro pri
žiūrėjimu.

Kunigo M, X. Mockaus ren
giamas piknikas eina pirmyn 
visu smarkumu. Rengimo ko
misija turėjo susirinkimą ru^g- 
piučio 26 dieną. Pasirodo, kad 
viskas klojasi kaip patepta. 
O ir aukos jau plaukia.

J. Shrakiai prižadėjo duot 
du trokus norintiems važiuoti, 
j pikniką neturintiems mašinų. 
Trekai nuveš publiką ir par
veš. O jeigu bus 
kalas, tai bite ir 
kų išrūpinta. >

JiM. Misevičiuj 
galionus šaltos koS 
A. Balčiūnas—1 kvartą geros 
degtinės, K. JurČius prižadėjo 
irgi degtinės, Michigan Avė. 
Meat Market aukauja kumpi.

Pradžia gera. Na, gerbiami 
laisvamaniai ir kunigo Mockaus 
parapijonai, sukruskite ir jus 
su savo aukomis! žemiau nu
rodyti asmenys yra jgalioti pri
imti jūsų aukas. O komisija, 
varde senelio kunigo M. X. 
Mockaus, o gal ir pats Mockus 
piknike ištars Širdingą ačiū.

Visi rengkitės į šj pikniką. 
Komisija užtikrina, kad nuobo
džia u t nereikės, nes gera ra- 
dio muzika gros Šokiams. Grin
dys šokiams taipgi geros. Jos

CLASSIFIEDADS
lieto VVantcd—Female 

barbliilHklų reikia .

REIKIA mcrglnoN prie namų dar 
bo, $6 I aavalU. Valyta ir kniubu 
rya, nereikta zkaibti. šaukit p 
vakarį. CtaWfdM 8380, M ra. B. 8 
1430 So. A vora Avo.

^udnCHH Chances-
____ Phrdąvltaul Bizniai

ohOSERNŠi ir bučernė nardavl- 
m iii, Dafomaa geraa caah btania, mo
derniški flkčcrtal, ledo mašina, ro- 
frlzorntoriua, counter'ia, daug atnko 
kumpinta nuniua. Parduosiu au ba
rnu arba be liatno. pigiai. 2033 W 
48rd Street,

Furtoture & Fixtures 
Rnknndni-JtniHnl

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
rlua, visokio didžio pų Coli Baksais ir 
slhkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bilo kurio biznio iškaitant svarstyk- 
los, registorius ir ice boksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. K SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. Stato St. CALumet 5269.

. fcxchange—Mainai
80 akrų ferma mainymui, 5 kar 

vės, 2 arkliai, visokių gyvulių ir 
paukščiu. Mainys ant namo Chica- 
goje. Kaina $3,600.00. Turim viso
kių mainų. Rašykit: C. P. Surom- 
skis, 5407 S. Kedzie Avė. Telefonas 
Prospect 5039. *• .

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui _ _ _ x _

MAŽUTft FARMA IR 
LAISVE .

$1 į savaitę 
musų busa prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 

iutės fermos, 
ilsianginait 

, gyvent.
_______ gauni veltui 

Ateikit pažiūrėt farmukta

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

Central 4327

FurnishedRooins"
FURNIšIUOTAS kambarys 

don pavieniui, prie mažos > 
nos. 4325 So. Fairfield Avė.

Uįiij'ukifJtit OldC/old

c/ž/ nauju minčūį




