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ORO LENKTYNES Už $12,000 DOVA Paskiausios žinios iš
New Yorko

Cecil Allen

M1S-

Ruaaeil Th«wEarl Orkman Bendix trophy

CHICAGO

Vati

turtą, kuris sie-

Netoli

Valdžia reikalauja iš 
Capoifes dšir $120,000

Išmokėjo $2,500,000 
apdraudos už Will 
Rogers gyvastį

Maskvoj pasimirė 
francuzų rašytojas 
Henri Barbusse

ir apieHnkd federa- 
m šiai dienai prena-

Naciai prisipažysta, 
kad Vokietijai 

.....trūksta,maisto

PEKING,: Chinijoj, rugp. 30. 
—Gautomis čia Žiniomis, Man- 
chukuo valstybėj (Manžurijoj) 
pradėjo siaubti baisusis bubo- 
niškas maras, nuo kurio pasi
mirė jau 78 žmonės.

mstams nesipnesin 
ti Italijos karui

Milicija nusileido 
socialistams: leido 

Thomas kalbėti

Jacqualin« 
, Cochran

3 žmonės žuvo eks 
plozijoj dirbtuvės 

laboratorijoj

Feliksas Vaitkus visai nėra nustojęs vilties išskris
ti. Apie skridimo atidėjimą jisai nenori nė manyti. Oro 
Biuro nuomonė yra' tokia, kad orai tame ruožte, kuriuo 
eina lakūno užsibriežtas kelias, dabar daug palankesni, 
negu kad buvo liepos mėnesy ir pirmoje dalyje bei vi
dupyje rugpiučio.

Pranešimai, gauti šj ketvirtadienį ir penktadienį 
(vakar), kalba apie “žymų oro pagerėjimą”, bet — vėt
ra dar nenutilusi ties Newfoundlandu, esą stiprių prie
šingų vėjų skersai okeaną ir esą audringa Europoje.

Jeigu ateitų “gera žinia” iš New Yorko per šven
tes, ji bus paskelbta per radio. - • %

(Pranešimai apie orą, kurie buvo gauti per pasku 
tinęs 3 savaites, yra įdėti 6-am pusi, po antrašte: į“Pir 
mesni pranešimai apie Orą”)

MOUNT KOSCO, N. Y., r. 
29.— Pakrašty savo turtingo 
tėvo 500 akrų dvaro rastas ne
gyvas-Arthur Butler, 20 m. 
Spėjama, kad jis nusišovė ne
tyčiomis.

ir Austrijos kanclerio

TERRE HAUTE, Ind., rugp

LAKE GENEVA, Wis., r. 
30.—Gaisras šiandie sunaikino 
visus trobesius ir visą sande
li Taggart Lumber Co., taipgi 
kelis apielinkės medinius na
melius. Nuostoliai siekia $75.- 
000.

Jau 479 žmonės už 
mušti automobi

lių Chicagoj

čia yra parodyti paveikslai kaikurių lakūnų, kurie dalyvaus didelėse 
Californijos iki Clėvelando ir New Yorko. šių lenktynių laimėtojas 
brangią Bėndix trofiją, kuri Čia parodyta viduriniam paveikslėly, 
tarp jų ir viena lakūnė, yra vieni iŠ geriausią Amerikos lakūnų.

WILMINGTON, III., rugp. 30. 
—Trys žmonės liko užmušti ir 
du sužeisti Orenda korp. dirbtu
vės laboratorijoj. Po to kilęs 
gaisras visai sunaikino labora
toriją.

Užmuštieji ir sužeistieji yra 
laboratorijoje dirbę chemikai.

Mirtingumas Jungi 
Valstijose penai 

padidėjo

Importuoti maistą Vokietija 
negali, nes pirmenybė atiduo
dama, importavimui karo me
džiagų. Delei to Vokietijos im 
portas nė kiek nemažėja, bet 
didėja. Mažėja tik importai 
visiems gyventojams reikalingų 
dalykų.

WASHINGTON, r. f80.—Cen
zo biuro skaitlinės rodo, kad 
mirtingumas Jungt. Valstijose 
pernai žymiai padidėjo.

1934 m. mirė 1,396,903 žmo
nės, o 1933 m.— 1,342,529,000, 
arba apie 54,000 mažiau, negu 
mirė pernai.

Kaip pirmiau, taip ir dabar 
daugiausia žmonių miršta nuo 
širdies ir kitų panašių kraujo 
cirkuliacijos ligų.

Basil Zaharoff gink
luojąs ir finansuojąs 

Abisiniją

Guffey anglių stabilizacijos ir kasyklų kon 
trolės bilius virto įstatymu

WASHINGTON, rugp. 30.— 
Chicagos butlegerių karalius, 
Al Capone, kuris yra nuteistas 
11 metų kalėjiman už nesumo
kė j imą pajamų taksų ir dabai 
sėdi Alcatraz kalėjime, susilau
kė naujo nesmagumo. Valdžia 
pareikalavo, kad jis sumokėtų 
dar $120,000 taksų už alų, kurį 
jis slapta pagamino ir parda
vė prohibicijos laikais. Aps
kaičiuojama, kad jis pagaminęs 
ir pardavęs 20,000 statinių 
alaus. ■■

Reikalauja atimti iš 
Illinoi^svetimša- 
dių nuosavybes

4 žuvo potvyniui nu 
nešus busą nuo 

kelio

Prezidentas pasirašė 
anglių bilių

LINCOLN, Neb., rugp. 30. 
— Iš varžytinių bus parduo
ta Cortner kolegija, kuri už
sidarė 1933 m.

(t. y. neturin 
pilietybės) tu- 
Illinois valsti 
šešis metui.

metus ir kasmet
sumokėdavo po

MASKVA, rugp, 80. — Ko
munistų internacionalas pa
skelbė visą eilę papildomų “re
zoliucijų”—instrukcijų kitų ša- 
lių komunistams ką jie turi 
veikti ir kaip elgtis, kad sukel
ti pasaulinę “revoliuciją”.

Visose instrukcijoje komu
nistams liepiama taikintis J)riė 
lokalių aplinkybių ir bandyti

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Vokietijai trūksta aukso ir už
sienio valiutos. Todėl ji nega
li importuoti maistą it nieku- 
rių reikmenų industrijai irka* 
ro medžiagos žaliavų.

Patys naciai prisipažysta, 
kad Vokietijai trūksta maisto, 
ypač mėsos, daržovių, kiauši
nių ii" vaisių. Delei to maisto 
kainos pradėjo nepaprastai kit-

BRIUSELIS, rugp. 30. - 
Belgijos karalienės Astrid, ku
ri žuvo automobiliui susidau
žius Šveicarijoj, kūnas šiandie 
liko parvežtas Į sostinę ir da
romi prisiruošimai prie iškil
mingų valstybės laidotuvių.

SOUTH BEND, Ind., r. 80. 
—Gatvekarių ir busų darbinin
kų dviejų savaičių streikas liko 
sutaikintas ir drabininkai su- 
gryš j darbą.

peraturoje. šventėms numato
mas nepastovus ir tiek pat šal
tas oras.

Saulė teka

RYMAS, rugp. 30.
kanŠs yra labai susirūpinęs dėl 
menkėjančios papos Piaus svei
katos. Jis yra 78 m. amžiaus. 
Bet ikišiol jautėsi gana gerai 
ir atsisakė klausyti daktarų 
patarimų. Tečiaus pastaruoju 
laiku ji ėmė greitai silpnėti.
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FRANKFURT, Ky„ rugp. 80. 
—Organizuoti darbininkai pa- 
reikalavo iš gubernatoriaus Laf- 
foon pašalinti Harlan kauntės 
šerifą už atsisakymą leisti an
gliakasių unijos atstovams or
ganizuoti tos kauntės anglia
kasius. * *

ko laikų liepos 22 d. vis dar 
tebėra karo stovis, nors jokių 
sumišimų nėra. Visokie dar
bininkų susirinkimai tebėra už
drausti.

Socialistai paskelbė kovą ka
ro stoviui ir j čia atvyko kal
bėti nacionalio pild. komiteto 
narys Powers Hopgood ir Leo 
Vernon. Pastarasis yra socia- 
liątų organizatorius Madison, 
Wis. ,

Tečiaus kada jie bandė su
ruošti mitingus prieš karo sto
vį, jie tapo areštuoti, o jų mi
tingai išardyti.

Betgi kada atvažiavo į čia 
kalbėti Norman Thomas, tai ii 
milicija nusileido, leido su
rengti prakalbas ir mitingo vi
sai netrukdė.

Socialistai ketina užvesti fe- 
deraliniame teisme bylą už pa
naikinimą karo stovio.

AURORA, r. 28 
nuo Auroros žvyro duobėj ras
tas palaidotas negyvas John 
Hamilton, garsus Dillingerio 
gangsteris. Jau senai buvo ži
nių, kad jis yra negyvas, bet 
nenorėta tam tikėti. Spėjama, 
kad jis buvo nušautas peniai.

Lakūnas žuvo oro 
- lenktynėse

LONDONAS, rugp. 80. — 
Gautomis iš Maskvos žiniomis, 
ten Kremliaus ligoninėj pasi
mirė nuo plaučių uždegimo gar
sus francuzų rašytojas Henri 
Barbusse, 61 metų.

Jis buvo karštas laisvamanis 
ir taikos šalininkas. Pirmoji jo 
apysaka, pasirodžiusi 1895 m., 
buvo grynai laisvamaniška. Vė
liau jis dirbo prie įvairių žur
nalų ir vidaus reikalų ministe
rijos presos biure.

Laike karo jis pateko į ka
riuomenę kaipo paprastai k»> 
reivis ir tranšėjose jis parašė 
savo garsią apysaką “Le Feu”, 
kuria jis paskilbo visame pa* 
šaulyje.
’ Tečiaus vėliau jis nukrypo. 
Iš karšto taikos šalininko jis 
pavirto karštu komunistu ir 
daugiau jau nieko vertingo li
teratūroje nebesukurė.

WILC0X, Ariz., r. 29. — 
Keturi žmonės prigėrė ir trys 
liko sužeisti kada nuo debe
sio pratrukime pasidariusi 6 
pėdų vandens siena atėjo nuo 
Dragoon kalnų ir nunešė nuo 
kelio transkontinentalį busą, 
kurį nubloškė ir sudaužė j te
legrafo stulpą.

įĮRUIlUliįl Iii IIIWHiRM*l»liWM< ' #

BURBANK, Cąl„. rugp. 80.— 
Devyni lakūnai išskrido iš čia 
į Clevelandą ir New Yorką, 
lenktyniuodamies už $12,500 
Bendix’trofeją.

Vos prasidėjus lenktynėms ir 
nuskridus tik vieną mylią, žu
vo Cecil Allen, 33 m., susidau
žius jo lėktuvui Gee Bee. Allen 
buvo žymus lakūnas, kartą ban
dęs skristi per Pacifiko van
denyną. - Matyt, jo greitas lėk
tuvas neįstengė tinkamai pasi
kelti ir nepasiekęs augštumos 
krito žemėn. Jo skridimą rė
mė religinė draugija.

Tarp kitų, lenktynėse daly
vauja Amelia Earhart ir pulk. 
Turner. Jie pasikėlė pirmiau 
ir apie įvykusią nelaimę nieko 
nežinojo.

Viena lakūnė, Jacqueline 
Cočhrane pasiekė Kingsman, 
Ariz. ir išėjo iš lenktynių, su
gedus jos lėktuvui.

PARYŽIUS, rugp. 30 
teriškasis Europos žmogus”
Sir Basil Zaharoff, paskilbęs
ginklų pardavėjas, laike pasau
linio karo susikrovęs pasakiš
kus turtus, kaip eina gandai, 
dabar ginkluoja Abisiniją.

Kaip paprastai tokiuose at
sitikimuose, jis prapuolė ir nie
kur nesirodo. Bet eina gandų, 
kad jis supirko milionus šau
tuvų, desčtkus tūkstančių kul
kosvaidžių ir daugybę amunici
jos ir visą tai slapta siunčiąs 
j Afcisiniją^ .

Jis apsiėmęs parūpinti Abisi
nijai ir lengvųjų kanuolių.

Kadangi Abisinija neturi pi
nigų, tai karą finansuoja jis 
pats, vėliau tikėdamasis pini
gus atsiimti su dideliu pelnu, 
nes jis pelnys iš abiejų pusių. 
Užsitęsus karui, ginklų reikės 
ir Italijai. Zaharoff ir jai pa*- 
siskubins parūpinti ginklų, jei 
toji turės pinigų.

CHICAGO.—Ikišiol automo
biliai Chicagoje užmušė jau 
479 žmones ir 10,909 žmonės 
liko sunkiai sužeisti.

Užvakar automobiliai užmu
šė tris vaikus ir vieną moterį

Bet visgi Šiemet skaičius ne
laimių su automobiliais yra 
mažesnis, negu buvo pernai.

Nelaimės mažėjančios ir vi
soje šalyje. Illinois valst. ne
laimės sumažėjo 14 nuoš., 
Rhode Island 34 nutoš., Del. 22 
nuoš.dr-t.t........... ♦ ,

Tikimąsi, kad automobiliai 
šiemet visoje šalyje užmuš 
35,100 žmonių, kuomet pernai 
buvo užmušta 36,000 žmonių.

Papos Piaus sveika 
ta menkėja; vatika 

nas susirūpinęs

rin&riš demokratinėms / #rW 
pėms, kad su jomis atidaryti 
bendrą frontą prieš fašizmą.

Įdomi yra komunistų inter
nacionalo instru‘kcija komu
nistams netrukdyti Italijos 
pasiruošimo ir jos karinių žy
gių. Reiškia, komunistai ne
gali priešintis Italijos impe
rializmui ir jos pastangoms 
ginklu pasigrobti Abisiniją, i

Bolševikai nutarė nesiprie
šinti Italijos karui dėlto, kad 
jie tikisi, jog tas karas gali 
pavirsti į revoliuciją— “civilį 
karą prieš kapitalistus”.

aeroplanų lenktynėse iŽ 
gaus $12,500 pinigais ii 
čia aitvaizduoti lakūnai

VVASHINGTON, rugp. 30. —Prezidnetas Rooseveltas Šian
die pasirašė svarbų angliakasiams ir kasyklų savininkams Guf
fey bilių, kuris siekiasi stabilizuoti anglių pramonę, įvedant val
džios kontrolę minkštųjų anglių kasyklų.

Bilius taipjau leidžia valdžiai nustatinėti angliakasių algas 
ir darbo sąlygas kasyklose, kontroliuoti anglių gamybą ir kai
nas. "

Biliui priešinosi daugelis didžiųjų kasyklų, bet kitos ka
syklos jį rėmė, kaipo vienintelį būdą išgelbėti anglių pramonę 
nuo visiškos suirutės. Rėmė jį ir angliakasių unija, nes kitaip 
visose minkštųjų anglių kasyklose butų kilęs generalinis anglia
kasių streikas.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
29.—Londono Lloyd apdraudos 
brokeriai išmokėjo Will Rogers 
našlei pustrečio miliono dol. 
apdraudos už garsaus komiko 
ir jumoristo gyvastį.

Tą milžinišką apdraudę jis 
turėjo per 8 
premijomis 
$100,000.

Visą savą 
kia irgi kelis milionus dol., ne
skaitant apdraudos, Will Ro
gers paliko savo žmonai.

Gen. Clinnin, Il
linois advokatų draugijos ame- 
rikonizacijos skyriaus pirmi
ninkas, paskelbė, kad.jis raš
tiškai kreipsis prie valstijos 
prokuroro Courtney ir reika
laus pritaikinti 1879 m. praves
tą Illinois įstatymą, draudžian
tį svetimšaliams 
tiems Amerikos 
rėti nuosavybes 
joje ilgiau kaip

Einant tais įstatymais, po 
šešų metų, jei svetimšalis ne
parduoda savo nuosavybės, 
valstija gali pati ją parduoti ii 
pinigus pasilaikyti. Bylą gali 
užvesti prokuroras, ar bile ad
vokatas, kuriam bylos iškaš- 
čiai bus valstijos atlyginti.

Tie seni įstatymai ikišiol ne
buvo vykinami, bet jeigu at- 
galeiviai pradės siausti ir teis
mas juos parems, tai galės nu
kentėti .daug taupių svetimša 
lių, kurię yra įsigyję savo nuo
savybes.

MIAMI, Fla., rugp. 30.—Den- 
mark, 36 m., liko suimtas už 
padegimą savo namo, kuria
me žuvo jo duktė, o kitos dvi 
dukterys gal mirtinai apdegė. 
Jis palikęs jų kambaryje de
gantį cigaretę, nuo kurio už
sidegė daiktai. Gesindamas 
gaisrą jis pastvėręs kibirą su 
vandeniu ir užliejęs ant ug
nies. Bet pasirodė, kad kibi
re buvo ne vanduo, o gąsdi
nąs.
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Manchukuo valsty
bėj pradėjo siausti 

maras

Maskva liepia komu-; Žuvusios nelaimėje 
karalienės kūnas 
parvežtas Belgijon

Nęrs ji žu‘vo paprastoj ne
laimėj—delei paprasto jos vy
ro, karaliaus Leopoldo III ne- 
at^štgumą, kuris berodydamas 
žemėlapy Keną, pats nukreipė 
žvilgsnį nuo kelio ir todėl au
tomobilius nušoko nuo kelio ii 
atsitrenkė į medį, tečiaus tuo- 
jaus paėjo gandai apie kokius 
tai paslaptingus spindulius, ku 
rie sustabdo ai/tomobilius, de
lei ko jau įvyko kelios nelai
mės su automobiliais, kuriuose 
važiavo žymus žmonės. Prisi
menama, kad panašioj nelaimėj 
ŽUVO 
Schuschnigg žmona.

Kalbama, kad valstybės ban
dančios paslaptingus spindulius, 
kurių tikslas yra sustabdyti 
lėktuvų motorus, bet kurie ga
li veikti ir automobiliui. Bet 
tai tik kalbos, nes nieko tikro 
nežinoma.
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PAR ,VIENA GRAŽUOLE “MISS NORTH AMERICA

ADVOKATAI

Marion Moli

panelę

išsirinkti

AKIU SPECIALISTAI

MMĮMMĖM*

Laidotuvių Direktoriai

‘PU

Wentworth 6330 
’de Plirk 8896

Lengvų* išmokėjimai
Didelė nuolaida už vartotus 
pečius mainant ant naujų.

iši

Amerikos Lietuviu. Daktaru 
Draugijos Nariai

ĄMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds >41—1742

CHI 
ofiso 

Nuo 10 iki ii 
vaL po pietai, 
vakaro. N< 
valandai diena.

Dr. V, A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuu 10 11d 12 

8849 South Halsted Sh 
Tai Boulevard 1401

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St.

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

tventadieniaia nuo 10 iki 10 
Phnne Boulavard 8488.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

nujos mados Virtuvių
Gesintai Pečiai

29.50

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Ste. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8180 

NediUomte pagal sutarti

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
1649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

i Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 
rumui, bet Jusi} pato 
gurno dėl ei.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 782U 
Namu Tel. Froupect 1980

’niųi kląusimąs,' dėl tekstiles 
darbininkų streiko, ir kitų į- 
vykių. Į klausimu^ Adomonis 
atsakė patenkinančiai aiškiai.

(Bus daugiau)

Buv. pirmininko, Adamonio 
•anešimas suvažiavimo buvo

Leidžiame gražius radio 
programos kas nedėlią, 11 
vaL prieš pieC iš stoties 
WGES. 1360 kiloc.

FROGRESS
KRAUTUVĖJE
DIDŽIAUSIA

PARODA
šildomu ir Virtuvių

PEČIŲ
Visų gerųjų išdirbysčių

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

Tel Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

J. F. RADŽIUS
Phone Canal 6174

6 iki 7:80 vaL vakare.
Tai Canal 8110 

telefonai: 
ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 AKGHEK AVMNUft 
'lulelouMu VirgJUAaUVtttt, 

Ofisu valandos nuo 2H ir nuo 
0-0 v. v. Nedalioj pagal sutarti

A. Montvid, M. D.
We»t Town State Bank Bldg. 

2400 West Madiaon Street 
ai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7880 
Narnu telefonas Broufflck 0597

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6 

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pfitnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1176
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

Alyva kūrenami šildomi 
Pečiai nuo 

34.50

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanika Ąvenue Phone Yards 1138

•kraštą visuomet glausis prie 
lamstų organizacijos. Tamstų 
prievolė šiam darbininkų prie
augliui padėti susitvarkyti. 
Valstybei kišantis. į privatišką 
ūkį, jos uždavinys yra rūpin
tis darbininkų pasiskirstymu 
darbo aprūpinimu, jų gerbūviu. 

I štai dėl ko žiūrima, kad ir pra* 
mones įmonės prisilaikytų tam 

i tikrų nuostatų, nepaliuosuotų 
perdidelio skaičiaus. Bet šalia 
valstybės kompetencijos, tams
toms prieš akis guli didelis dar
bo laukas, čia ir paliękama pilo
ną laisvė organizacijoje. Val
stybės uždavinys kištis Į dar
bininkijos reikalus^ kai pasi
reiškia vieši interesai.

i Kiekvienos organizacijos va
dovybė turi būti autoritetinga 
ir sumaninga — pajėgi. Esant 
įvairiems darbo ar nedarbo 
klausimams, darbininkų vado
vybė turi šiais klausimais rū
pintis ir ieškoti iš» Šalies pagel- 
boa, kuri jai kiekviename atve
jyje gali būti užtikrinta. Dar
bininkijos vadovybė privalo va
dovautis ne jausmais, bet rim
tu ir šaltu protų.”

1 Klaipėdos Krašto gubernato
rius, baigdamas savo kalbą, pa
linkėjo darbininkų suvažiavi
mui visus klausimus svarsty
ti kuo rimčiausiai 
savo organizacijai tinkamų va
dovybę, kuri atneštų ‘darbinin
kijai didžiausių naudo.

Sveikinimai suvažiavimui
Po gubernatoriaus kalbos, 

pirmininkas Bonaitis perskaitė 
suvažiavimui atsiustus sveiki
nimus. Raštu suvažiavimą svei
kino Krašto Direktorijos pirmi
ninkas Bruvelaitis, linkėdamas 
suvažiavimui geros, kloties.

’ - ■' ' ■■ ">• 

P-no Kibrauco kalba
žodžiu sveikino Liet. Org. 

Komiteto vardu pirmininkas 
p. Kibraucas. Sveikindamas 
Darbininkų suvažiavimą Komi
teto ir jo prezidiumo vardu 
pabrėžė, kad šis darbininkų 
susivienijimas atstovauja vie
ną iš žymiausių lietuvių luo
mų čia Klaipėdos krašte. Ne
tik asmeniškai malonu, bet bū
tina pareiga visuomeniškai šia
me suvažiavime dalyvauti. Dar
bininkija buvo ir yra tautos ir 
valstybes kūno svarbioji dalis. 
Tauta ir valstybė gali būti ga
linga, jei jos visi kūno sąna
riai sveiki. Lietuvių tautos kū
nas neseniai atgimė. Visi žino
me, kokiomis sąlygomis jam 
tenka vystytis.

Mes visi turime būti vienin
gi, nes tik tada musų tautos 
kūnas bus sveikas. Skriaudų 
musų tarpe negali ir neturi bū
ti. Lietuva ne turtuolių, mili
jonierių kraštas, čia dirba, 
triūsia, visi. Musų šviesuomenė 
didelėje daugumoje išėjusi iš 
tų pačių darbo žmonių tarpo. 
Todėl esame, galime ir priva
lome būti vieni kitiems artimi, 
draugiški. Mus visus jungia 
čia bendras tėvynės likimas. 
Todėl daug rimties ir tautiško 
susipratimo iš darbininkijos 
laukia ne tik gimtosios šalies 
likimas, bet ir kiekvieno asme
niška gerovė. Ypatingai artė
jančių rinkimų į krašto seime
lį išvakares 
laukia susip 
mo. Lietuviškų 
komitetui rupi, 
darbininkai. gindami\savo eko
nominius reikalus, eitų lietuviš
kuoju keliu, ir darbini 
atsakomingi už savo t 
kimų.

Baigdamas savo kalbą p-as 
Kibraucas suvažiavimui linkė
jo sėkmingai svarstyti visus 
reikalus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Aldų Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančiu mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daigely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard. 7589

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedfil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

omis. Kai buvo 
ybedarbiąms pa- 
edarbiai. kėlė did-

neralįačsi Ątetovytyfo vardu p. 
Lępšya. Pabrėžė, kad Klaipėdos 
krašto lietuviam# darbinin
kams kelias kur kas yrą sun
kesnis kovai užj darbininkų rei
kalus,. n^gu Didžiosios Lietuvos 
darbininkams, nes čia tenka 
ne tik ginti darbininkų socia
linius reikalus, bet taip pat ko
voti už. tautines, lietuvių teises. 
Toj sunkioj dviguboj kovoj 
Klaipėdos krašto lietuviams 
darbininkams Didžiosios Lietu
vos darbininkai pasiryžę viso
mis išgalėmis padėti. Glaudžiai 
bendradarbiaujant, galima bus 
visas kliūtis pašalinti.

DR. J. E. S1EDLINSK1S
Gydytojas r ir. Chirurgas

DR. V. E. S1EDLJUNSKIS
GAS DANTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
l'ei. office Luf. 865U; res. Virg. 0669

Įvairios Žiojos iš Klaipėdos
Padangės

KP. G ŪGIS
ADVOKATAS,

Miesto ofisas—127 N, Dearbom St. 
Kamb. 1481-1434—*Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1810*
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija;
2519...West 43rd St , . 

VALANDOS* Nuo 9 iki 10 ryto, nuo f 
11K18' po piet, nUo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo II iki 1 PiP.

leL LAl'AlETlE 80bL

tėvyne iš visų 
hnp ir pasiryži- 

rganizacijų 
i lietuviai

i šiame pavęi’kslo panelė Mariona MolliuLe sveikina
Jjerri Stanytę, laimėjusią gražuoliu pirmenybę gražuolių pa
rodoj er kuri įvyko, mieste 01d Orchard Beach, Me. Panelė Mol- 
liuitė yrą daiJės męd^s, o Panelė Starrytė yra kandidate iš 
Montreak KaiPP kontesto laiinjėtpjąi jai buvo suteiktas titulas 
Miss North America ir graži troflja.

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

Tel ofi
Rez. ________ ____

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku Hru gydytoja
69<M> So. Halsted St

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

Phone Boulevard 7042Dr. C. Ž. Vezei’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 
Seivdoj pakai sutarti.

iljįmą bedaifbiąųis susirasti; dar 
;bą..( Žiemos metų buvo bedar
bių 250, o balandžio mėnesį 
įpąliko. t% kokįa 50. Bet ir 
tuos reikėjo ęęntro Valdybai 
aprūpinti. Taigi Centro Val
dyba iš savo parių sudarė de
legacijas ir, išdirbus projek
tus, j as siuntė l visokias įmo
nes- da.rbaųis surasti. Ir šiaip' 

!Centro Vaklyba .nemažai savo 

reikalams, jų Auklės pagerini
mui. Tačiau^ ųe dėl Centro 
Valdybos kaitės daug projek
tų. surasti pasiliko tik projek- 
itais. bar ir c^elto bedarbių 
pasidaugina, kyra tokių j- 
imonių, kuri^,.^ Didžiosios 
i Lietuvos naujai atvažiavusiusi 
darbininkus tuojau priimą 
darban, o senus darbininku^ 
;kurie keli, metai čia Klaipėdo
je apsigyvenę ir . turi Klaipė
dos krašto pik pažymį—pasą, 
atleidžia nuo darbo*

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marųuette Road
arti W este ra Avė. Hemlock 7828

Moterišku, Vyrišku. Vaiką ir ritei

- Ofisas 8101 8< Bahteė 8^ 
irti Uit Strąat.

Valandos: >—K 7—0 vaL vak. No* 
rtillnmla |r ftvsntedteidala —-11

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. AsŪand Av& 
2 lubos 

CAGO, ILL 
1 VALANDOSi 

vaL ryto, nuo B iki 4 
_____ ir nuo 7 iki 8J0 vaL 

. Nediliomi* nuo 10 ŪdL 11

Phone MJDWAY 2880

(Tęsinys)
Tamstoms yra žinomos kai- 

kui'ių musų kaimynų ūkiškos 
represijos, kurios pasunkino 
jau ir taip musų nelengvą ūkiš
ką būklę, šiose ūkiškose sąly
gose esant ir 28,000 metiniam 
gyventojų prieaugliui nesant 
galimybės emigruoti, nes emi
gracija visur suvaržyta, yra 
pastebimas gyventojų veržima
sis į Klaipėdos kraštą. Klaipė
dos kraštas Lietuvoj, pasidarė 
vienas iš stambiausių prekybos 
ir pramones centrų, kuriame 
uždarbiai yra kiek didesni, šis 
gyventojų veržimasis į Klaipė
dą yra natūralūs, nes Lietuvoje 
nėra aprubežiuojančio įstaty
mo, kuris Lietuvos piliečius pri
rištų prie savo kilimo vietos: 
Klaipėdos krašte, ypač Klaipė
dos mieste, gyventojų daugėji
mas yra normalus reiškinys. 
Toks gyventojų prieauglis pa
stebimas ir eilėj kitų kraštų 
pajūrio mieštose ir srityse. At
ėję darbininkai į Klaipėdos

Prezidiumo rinkimas
Po SYcikiniino, kalbų, suva

žiavimo balsų skaitymui pa
skirta komisija iš trijųasn^- 
nų, Pranaičio, Klimaičio ir Ke- 
mėžos, pranešė/ kad slaptų bal
savimu dauguma balsų į prezi
diumą išrinkti drg. Kuršaitis, 
Kraupa, Strasdauskas, Dačkus 
ir Kaminskas, o, ąekrętojrium 
centro valdybos reikalų vedė
jas Gintalas. Prezidiumo pii<mi- 
ninkas, drg. Kuršaitis, prezi
diumo vardu, padykavo už at
stovų pasitikėjimą juo; pirmi
ninkauti šiame suvažiavime ir 
paskelbė pietums pertrauką.

Atstovams susirinkus salėn 
po pietinės pertraukos vykinta 
tolimesnė suvažiavimo tvarka. 
Draugas Bonaitis nušvietę prie
žastis, dėliai kurių paskutiniu 
laikotarpiu turėjo iš centro 
valdybos pasitraukti pirminin
kas Adomonis. Bonaitis aiški
no dar, kad Adomonio vietą už
ėmus centro valdyboje per tą 
trumpą laikotarp; prieš šį su
važiavimą, jis neturėjęs dar 
'galimumo įšigilintr į organiza- 
icijos visų skyrių veikimą. To
dėl) buvęs centro valdybos pir
mininkas drg. Adomonis viską 
geriau jum, draugai atstovai, 
nušvies, nes jis vadovavo šiai 
organizacijai per kelis motus.
, Adąntomp, 

organizacijos, adivnotę.
; čia Adomonis ėmęs žodį pa- 
!darė platų pranešimą iš pir- 
jmęsnių organizacijos gyvavi
mo laikų—nuo 1933 metų lap
kričio mėn. iki birželio mėn. 
1935 metų. Pasirodo^ Centro 
Vaidyba per šį laiką tiek iš
vysčius darbuotę, kad Susivie
nijimas išaugęs narių skai
čiumi ir 11 naujų skyrių tapo 
įkurta, per ką priaugo 3,000 
narių. Šis susivienijimas ta
pęs reikšmingiausiu krašto or
ganizacijų, su kuria turėjo 

i skaitytis ne tik paskiros pra
monės ir šiaip įmonės, bet ir 
valdžios įstaigos. Buvęs pir
mininkas priminė organizaci
jos suvaidintą vaidmenį gar
siajame šio pavasario teksti
lės fabrikų darbininkų strei- 
ike, kuris buvęs didžiausiu 
bandymu darbininkų organi
zuotumo vienybės ir solidaru
mo, kurį musų organizacija 
tinkamai išlaikiusi. Laike 
streiko darbininkai nepadarė 
nę jokią įsišokimo. Visi, strei
ke dalyvavę pasižymėjo kaip 
(teisingi ir energiški kovotojai 
už darbininkijos. reikalus, 
Drg; Adomonis nurodė, kad1 
tai buvo organizavimosi pe
riodas ir buvęs patsai laikas 
pradėti kuribinį diirbą. Ta
čiau kelyje sutikta daug kliū
čių, kurias jau netaip lengva 
buvę nugalėti. Ypač opus bu
vo bedarbių klausimas, žūt
būt reikėjo ir reikia bedarbius 
su šeimomis aprūpinti darbu 
arba pašai 
nutrauktos

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yarda 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

. Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė •

Telefonas Tardė 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashlaad Aveaaa 

Ofiso valandos!
uo 10 Qd 12 diena, 2 Ui 8 po pi*
7 iki O vaL NedlL nuo 10 Qd 12 

Bes. Telepbono Flasa 2400
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidoteriu Sotyąae 
Lasgvatą imate 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Telephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISK 
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Teleohone: Republic 9728.

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

tįi; grąsųno* Reikėjo, k^e^isj į;,priimtas su entuziastišku pri 
gubernatorių, khd Centro Vai- tarimu. Buvo duotas Adomo 
džia dar paliktų, pailgintų 
pašalpų gavimų laikų, kol 
prasidės nuo; pavasarių sezo- 
niniai ir šiaip įvadus darbai,

aujos mados šildomi 
čiai nuo

19.50

KITATAUČIŲ 
Dr. Herzman

MĖNESINIS ŽURNALAS Iš 
LIETUVOS

Turinys:
Kultūros sutemos ir pasttulfilluros 

krize — B. Amalvis.
Europos išlikimas ir sunykimo simp

tomai — P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigai — A. 
VilŽinskas.

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

musų laikus — Antanas Venclova.
Vlctor Hugo — poetas ir pilietis — 

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

tytoju tribūnai ĮvairenybSs.
“KULTŪRĄ” galite gauti 

“Naujienose’* — 45c.

aujos Mados Kombinaci 
jos Pečiai 

nuo 

48.00
Phone Monroe 3377

LJ.ZOLP- 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

*'*'•1 x ■ ^T”^'J* 11. ' ‘ v
• - •• . . ■■■

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Mrs. Anelia K. Jarus?

B
... Physlęal Therapj 

and Midwife
W 6630 S. Western 

H, Avė., 2nd floor ĮMBM Hemlock 9252 
įĮr-įRĮĮ Patarnauju prie. 

' gimdymo namuc 
v EMM 8° ar ligoninėse, 

■ duodu massagr 
eleetrie . treat 

k magne- 
: tie blankets ir ti 

įMgy > Moterims ir mer 
■J ginoms patari 

mai dovanai

_____________________  šeštadienis, Pugp. 31, 1935

KULTŪRA” No. 6

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs, gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronilkąs liga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU BeteUl Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo L Z

CJ 
Rezid<

Hyde Perk

u a
 .v-

ru
..*

*
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Republikonai

PADAUŽŲ FILOSOFI.A Č1UO

Vasarinė

tokiais žmonėmis

Gerkit ir Reikalaukit

būti nu visa

STRAICHT KEHTUtl

Amerikonai

lams neva
savo

savo

Hermafroditai?
Laimė

Visgi bus,

Norintiems yra pritaikoma lengvus 'išmokėjimai

Gerai

jie ‘luganų” neapkentė

Politikieriai
linkėkite, kad

PETER PEN

Kad tikrai įvertinti jo gražumą, tvirtumą ir mados skir
tumą, turite jį matyti ypatiškai atsilankę į šias krautuves

Lietuvi&koM

Desrtlnftu

NATHAN 
KANTER

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

Lietuvoj 
tipas —

VisnRp AlInAfM* ♦
Trijų

Žvaigždžiu 

Kenturk* 

Rnnrhon

Reikalaukite “NAUJIENAS 
ant bile kampo, kur parduoda* 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
riimo deM.

Kalifornijos beždžione, kuri 
buvo šaldoma dėl eksperi
mento, galėtų dabar parašyti 
storą knygą apie savo patiri- 
mtis, tik laimė, kad ji nemoka 
rašyti.

kokiais 
Viso- 

Dirkehšteinai, 
’ Spage'tfolai, 

kitij kurių pa

savo 
legionui

Kada delegatai ir atostogi- 
ninkai grįš į Ameriką iš pa
saulinio lietuvių kongreso, vis
gi bukite prisirengę praryti 
epidemiją jų raštų apie ke
lionę į Lietuvą, nors toji vals
tybė yra maža ir yisi jus ge
rai ją pažįstate.

AiNSlDB 
TMB

ROVAL 
PLANE, 

AND
BOUND

da ant kraterio krašto galėsit 
ilsėtis ir juoktis.

S LA Kaulų Kuopa.

čiai. Jie krauja tūttą, o neno
ri pilietybės. Pas svetimtau
čius esą privisę komunistų ir 
da mes teikianti? 'jiems pašai-

.Bloga vienaip ir 
kitaip

Pasitraukė iš San 
daros?

Laikraščiai sako, kad net 
lakūnas Lindbergh netaptų iš
rinktas prezidentu, jeigu jo 
vardas butų ant republikonų 
tikėto.

trans- 
užsis- 

ieškoti kelių, kuriais 
atvyko iš Lietuvos į

ULJCurv* 
FOC2. K4HT 
i 

T=/KL_L.

VVE'UL

INTO 
DBACTH 

VfeLUBV

turėjo atsi- 
li kiti jam 

kartu 
tu sa-

Nusmukakelnis 
Valio!

Nusmukakelnis 
Valio! Valio!

yra kuo pasibovyti. Jie li^a į 
paminklą, tartum į kokį kai
liuką, paskui atsisėda ir 
žia žemyn. Visa bėda, kad pa- 
minkslo paviršis yra krump
liuotas ir nemaža vaikų susi
drasko kelines, už ką nuo 
mamų gauna barti ir mušti.

Tūlos parapijonkos, kurios 
turį daug vaikų, girdėjome, 
ketina paduoti peticiją pamin
klo komitetui, kad akmuo bu
tų nušlifuotas.

Padaužos pataria visą.pa
minklo vųodegą nukirsti, nes 
ji, bent musų manymu, jokios 
reikšmes neturi, tuomet vai
kai negalės paminklu vaikš
čioti ir čiuožti. Jeigu mes kly
stame, lai komitetas paaiški
na, kam ta vuodega yra rei
kalinga.

Jau ir Lietuvos laikraščiai 
pradeda užsikrėsti Amerikos 
vasarine laikraštininkyste.

“Lietuvos žinios” rašo:
“Lokys, kuris galįs sprogti”. 

Girdi, “Niujorko Štate, Orle- 
anos apygardėje”, lokys pra
rijęs vieną “dinamito patro-

Padaužų Respublikos 
pdrtacijos ministerija 
pyrė ieškoti kelių, 
žmonės
Ameriką.- Surado, kad buvo 
vartojama įvairi transportaci- 
ja: reikėjo eiti, kumelę pasi
kinkius važiuoti, joti, repeč- 
koti, traukiniu važiuoti ir 
ant plaukiančio laivo gyventi.

Lietuvoj ‘ sakydavo, kad 
žmogus išvažiuoja į Ameriką. 
Gal todėl, kad jis pakinkęs 
arklį į vežimą, sėdo ir važia
vo. Bet į Ameriką šituo budu 
jis negalėjo atvažiuoti. Taipgi 
sakydavo, kad tas ir tas išėjo 
į Ameriką. Išeiti jis galėjo, bet 
ateiti niekas neatėjo.

Kada anglai iš vienos vietos 
siekia kitą laivu, jie šitą ak
tą vadina to sail. Lietuviai 
sako: “Plaukti laivu”. Kada 
pats laivas plaukia, o tu jame 
sėdi, vaikščioji arba guli, tu 
butum durnas, jeigu sausame 
laive plauktum.

Amerikonas Joseph W. No- 
sek, kuris gimė Čechoslovaki- 
joj ir yra vienas iš miesto ad
vokato pagelbininkų, iškniso 
įstatymą, išleistą 1J897 metuo
se, pagal kurį^zvt 
lia turėti nejudinamas turtas 
Illinois valstijoj ilgiau 6 me
tų. Po šešių metų jų turtas 
parduodamas ir pinigai eina į 
valstijos iždą.* >>i

Šitas čechoslovakas, tapęs 
Amerikos piliečiu ir patriotu 
nori žinoti, ar įstatymas yra 
vykdomas, ir jis sako, kad 
svetimtaučių spulkų nariai,

Nesurišk politikieriams ran: 
kas ir jie sukiš jas į tavo ki 
šenę.

Kas tai yra tėvų motiniškus 
mas, arba motinystė, ką “San
dara” 9 d. rugpjūčio savo ang
liškam skyriuje su meile pa
skelbė? Rašo: “Thęy*5(Junior 
League nariai)- realiže and love 
the> motherhood of our'fathers”.

Tautinis dieve, saugok!
—J. Bu-tis.

Kenkia vaikų keli 
n riėms

Sandariečių organas susirū
pino, kad amerikonų spauda 
pusėtinai daug rašo apie Lie
tuvą ir lietuvius. Sako, kad tai 
stelbia lietuviškąją spaudą.

Mums neteko dar matyti 
amerikonų spaudą rašant 
apie žmones, kurie atsidarė 
karčiamą, kurie nusipirko au
tomobilį; jie nesistebi, kad 
advokatas turi ofisą, kad 
žmogelis sugrįžo iš atostogų 
ir t. t. Gi sandariečių orga
nas dapgiau nieko ir nepra
neša. Aprašyti kieno nors 
kromą, karčiamą, vaiko birth- 
day party ir panašius dalykus 
pasiliks lietuviams. Lietuvių 
laikraščiuose telpa ilgi raštai 
net apie tai kada kieno vaikas 
baigia pradinę arba aukštesnę 
mokyklą.

Per Gothenburga, Švedija 
.aivakorčių kainos Trečiąja klase 
en —-............... .......... — $97.50
en ir atgal ——--------167.00
J. A. V. mokesčiai atskirai — 
aivų ISplaukimai ii New Yorko 
RIPSHOLM, — Rugsėjo 5 
UNGSHOLM, — Rugsėjo 11 
ROTTNINGHOLM Rūgs. 21 
sRIPSHOLM” ....... Spalio 3

rp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
34 m. statytas modemiškas laivas 
EARIEHOLM.” Platesnes informa- 
as teikia ir parduoda laivakortes 
i musu autorizuoti agentai, taip- 
visi musu skyriai. '
Swedish American Line

t N. Michigan Avė, Chfcago. m.

Ilgai Nusmukakelnis labai 
mažai ką reiškė Lietuvoj.

Vienok atėjo dabartinė ga- 
llynf- J -J

Feltfebeliai, poručnikai, pla
kikai, švedai, nedakepėliai, 
čebatlaižiai, praidochos, šai- 
nochos, jėzuitai, padlizos, 
kampininkai, golovoriezai, iš- 
tyžėliai, linginiai, griozdai, 
vėjavaikiai, šarlatanai ir ki
toniški putriai—

pasidarė— 
generolais, ministe- 

kseelencijomis, maka- 
ober-profesoriais;

s, galvapralaužato- 
superprokuratoriais, 

turtoišpustato- 
gangrenatoriais, žlibi- 

, klibininkais, komin- 
reikafureriais, su- 

dubistferikeliais, 
pučmeiste- 

višibai- 
raska- 
stali-

Imame senus rakandus į mainus ant naujų—duodame 
didelę nuolaidą. Taipgi taisome senus rakandus.

y

Del informacijų patelefonuokite: HEMLOCK 8400

Tautinės Sandaros “Sanda 
ra” (Nr. 31) rašo:

“Dr. M. Vinikas, SLA 
retorius, dar neprisiuntė 
rezignacijos iš Sandaros 
to reikalavo Bagočius”.

Mister BagoČiau, tai ve ką 
tamsta padarei, jeigu padarei...

Iki šiol žinojom ir kituose 
laikraščiuose skaitėm, kad 
tamsta patarei Vinikui rezig
nuoti tik iš tojo Sandaros ko
miteto, kuris taip darbščiai 
savo leidžiamame laikraštyje 
šmeižė SLA Pildomąją Tarybą, 
kurioje yra pats Vinikas.

Mes manėm ir manom, kad 
kiekvienas tojo komiteto narys 
yra atsakomingas už “Sanda
ros” turinį, tariant, už raštus, 
Šmeižtus, koki telpa tame laik
raštyje.

Mes tikime, kad Dr. Viniko 
padėtis yra kebli 
yra, kaip stora lazda, 
rios abiejų galų yra 
Viniko garbė guminė 
lazdos galai mušasi 
kita, badosi. Baisu,

Laimė, kad didžiuma pa
saulinio lietuvių kongreso da
lyvių ir delegatų, kurie atsto- 
vftyo.'’HM1 JlelUViuS.;
Į>ą nemoka rašyti arba nesi
jaučia galį tapti rašytojais. 
Kitaip per kelis metus nieko 
daugiau laikraščiuose ir ne
matytum, kaip tik pliurpalus 
apie kelių šimtų žmonių įs
pūdžius ir jų asmeninio gy
venimo smulkius prietikius. ■

MANUFAC.TURING COMPANY©

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd Si 
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

VEDU AMERIKOJ LINIJA
NEW YORK — KLAIPĖDA

Taip atsitikę pereitame lie
pos mėnesyjė. Girdi, žmones 
toj apygardėj bijo pamatyti lo
kį (mešką), nes tas gali sprog
ti ir žmones užgauti.

Seniaus, pradžioje šito šimt
mečio, per keletą metų liepus 
mėnesiuose tai karvė kur nors 
vakarinėse valstybėse praryda
vo dinamito šmotą.

Kai šita “žinia” jau pasida
rė ne žinia, tai atsirado dau
gybė rekinų (sharks) visuose 
‘šiltuose” vandenyse, čia tai 
irgi vasarinė žinia, bet jau kam 
nors naudinga ir kartu kam 
nors blėdinga. Matomai sau
sųjų rezortų biznieriai laimė
jo, nes žmonės, net ir darbi
ninkai miniomis smelkdavosi į 
purviną, prišmeižtą jūrių van
denį Atlantic City ir kitur; o 
tais metais tie šilti vandens 
pasiliko tušti. Rekinams (ar 
ryklėms) garbė buvo nuplėš
ta, nes nė jų tuose šlapiuose 
rezortuose nebuvo.

Dabar Lietuvos laikraštis pa
didino sensaciją tuomi} kad jis 
išrado “dinamito patroną”, ko 
iki šiol nė viens mainerys ne
žinojo

Padaužos yra patriotai ir jie 
ieško draugų/ Mes norėtume 
susigiminiauti su ‘tikrais ame
rikonais, bet ‘mažai randame 
tokiiį’' hteivių 'pri^ų/? 
tampa daugelis ateivių 
kie Nosekhi 
Adamkevič^ai 
Štaropopulai 
yardžių amerikphaš negali nė 
ištarti, nė suprasti, pasidarė 
amerikoniškais pįtriotaip. , 
•, Amerikonas Frank L. BeU 

grano Jr., Amerikos L< 
nacionaįiš komandierius 
prakalboj Illinojaus 
pareiškė, kad ateiviai su savo 
“izmais” įsiskverbė į mokyk
las ir bažnyčias, ir jis kviečia 
kiekvieną patriotišką ameri
koną į karą prie$ šituos atei
vius.

Štai ką mes ‘turime pasa
kyti. Aną metą Bostono mau
dynėse amerikonai buvo praA 
dėję lietuvius užkabinėti ir 
mušti. Kada policija suarešta
vo kelis dalyvius, pasirodė, 
kad ir amerikonai buvo lietu-

eme 
vadais, 
'iais, 
lencijomis. 
iiktatoriai 
'iais, 
nandatoriais. 
'iais, 
liukais, 
erninkais 
uurėliais, 
aksemašponais 
iais, zagrebai tomis, 
omis, torkvemadomis, 
ijadomis, vitrijolais ii 
litlimusogovėdininkais 

Kada taip atsitiko, 
Nusmukakelnis

Ta padėtis 
ant ku- 
užmauta 
ir tiedu 
vienas j 
kad tos 

garbingos gumukės nepradiltų, 
nes paskui lazdos galų barškė
jimas butų bereikalingai dide
lis, o mes galime netekti SLA 
sekretoriaus ir Pildomosios Ta
rybos šmeižimo.

Taip mes tikime ir toliau 
tikime, kad ir Bagočius ir Visi 
kiti taip tiki, išskyrus tik ne
tikėlę “Sandarą”.

Toliaus toj pat (pirmoje) 
kolumnoje sandariečių organas 
rašo :

“Nepaisant, kad ‘Tėvynės’ 
redaktorius ir išpildė pažangių
jų ‘ukazą’ ir pasitraukė iš 
Sandaros, vienok kairiųjų 
spauda nesiliauja puolusi”.

Argi, pone Vitaiti, pasitrau
kei iš Tautinės Sandaros? Mes 
reikalaujam, kad grįžtum į ją, 
nes tamstai tik ten vieta, bet, 
pegrįžk į Sandaros Apšvietos 
Komisiją, kuri nusprendžia, 
kada ir kaip reikia šmeižti 
SLA Pildomąją Tarybą!

AriJa 
riųjų spauda nesiliautų puolu
si” ir nupultų į skradžią; ta

Klerikalai ir tautininkai 
pastatė Chicagoj' tokios for
mos paminklą, kad -vaikams

nusmukusiom kelnėm pašoko 
augštyn.

Jis dabar irgi yra vienas iš 
tų makalencijų, ekscelencijų, 
oberprofesorių, mandatorių, 
kelniadiktatorių, dubistferi- 
kelių, jaksemašponų, tauta- 
kurdininkų, sakėpasakininkų, 
gangrenatorių ir gubernatorių.

Ir lodei su šios gadynės 
permutacijomis ir stalinhitle- 
racijomis mes turime jau 
gerkle šaukti: :

Valio, Nusmukakelnis!
Valio! Valio!
Nusmukakelnis, valio!
Valio! Valio!
O Nusmukakelnis yisvien 

palieka nusmukakelnis.
— Sakė^Pasakė.

tai ir
su visom savo

šis gražus ir naujos mados seklyčiai dengtas su mohair 
setas tik .... ................  RH

Tai mažiausia kaina visame mieste. V I

Lietuva turi išeivių, kurie 
išėjo pėsti į Latviją, Rusiją, 
Lenkiją, Vokietiją ir Franciją. 
į Ameriką niekas pėsčias ne
išėjo, o išvyko įvairiomis 
transportacijos priemonėmis. 
Jie nėra pabėgėliai, nes toli 
žmogus nepajėgia bėgti. Todėl 
Padaužos šituos išvykelius va
dina Lietuvos emigrantais, tai 

kurie 
kokiu nors budu; persikėlė gy
venti svetur.

Jeigu jie atvyko' į Ameriką, 
juos vadiname*-Amerikos imi
grantais. t \

Tokiu budu sų Padaužo
mis galima aiškiau susikalbė
ti, nes jų žodynuose nėra mę- 
lo. Verčiau pasiskolinti tin
kamus žodžius iŠ kitų kalbiu 
negu kalbėti savos kalbos me
lagingais žodžiais* i

Todėl Padaužos išleidžia 
ukazą, kad niekas nedrįstų 
Amerikos lietuvių vadinti iš
eiviais arba “ąt^iviais”.

iš senų senovės 
buvo žinomas vyro 
nusmukakelnis.

Aišku—jis turėjo 
smukusiom kelnėm.

Nežinoma kodėl jo kelnės 
buvo nusmukusios,—gal dėl 
jų sunkumo, gal dėl apsileidi
mo, gal dėl žioplumo, ar gal 
dėl to, kad jo merginos nemy
lėjo, bet jo kelnės buvo nu
smukusios, ir todėl jis vadino
si nusmukakelnis.

Nusmukakelnis matomai tu
rėjo ir kitoniškų savo budo 
ypatybių. Jis negalėjo greit 
paeiti, jis dažnai turėjo tam
pyti kelnes į, viršų, kad jos vi
sai nenusmuktų, jis nieko ne
galėjo prisivyti, jo kelnės 
dažnai įsipainiodavo į akėčias 
arba vežėčias, jis negalėjo 
matyti kelnių guzikų, jis savo 
kelnes visuomet 
minti, o jei ne, I 
apie jas priminė 
gana aišku yra, kad jis 
vo kelnių visai nepaisė.

Nusmukakelnis tarp 
draugų turėjo Molio Motiejų, 
Pilypą pupose, Kerėplą, ruse
lius Neriachą ir Nechliujų, 
lenkelius Nezgrabailą ir Kol
upailą, o iš moterų jam dau
giausia patiko Raseinių Mag-

Gražiausi Naujos Mados
SEKLYČIAI 

SETĄ
Galite įsigyti

' IĮ i

SU DIDELIU PINIGŲ SUČRDYMU
Pirkdami tiesiog nuo išdirbėjų ir didžiausių 

lietuvių krautuvių

PEOPLES RAKANDU KRAUTUVĖSE

Ateivių iš Lietuvos 
nėra

Mutual LiąuorCo
4707 So. Halsted St. 

Tel, VAROS 0803•'Si
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VALDŽIOS KREDITAS

įletuvos žmones ir

Apžvalga

RIMAS

. Boutevai 
HĮCAGO.

nlzuotis (101 Lietuvon nopri- 
klnuMomybOB išlaikymo nuo 
gręsiančio pavojaus Iš V<>- 
Idotijos hltlerintų ir Lonkl- 
ioN duhOh ”
Aišku, kad Šitokiai rezoliuci

jai parašyti nereikėjo važiuoti 
| Kauną. Su Kauno kongreso 
darbais ji neturi jokio ryšio.

Pataręs Optometristas 
DR. WAINORIS

AKINIU 
IŠPARDAVIMAS

Subacriptlon Bateai
08.00 per yoar In Canada
17.00 per yoar outslde oi Chlcago
<8.00 per yeer in Chlcago 

per oopy.

daug pasilurnavoto 
, keldami / jos vardų 
gindami Joti teises ir

NAUJIENOS
The LHhuanlan Daily Newa 

Publlshed Daily Bxcopt Sunday by 
The Uthuanlan Nsws Pub., Co., Ino.

1730 Sonth Halsted Street 
Tilophono CANal 8300

KEISTA “KORESPON 
DENCUA”

Taigi tas visas triukšmin- 
gas “LaisvOs” pranešimas, ku
ri ji buk gavo Ifi Lietuvoj at
rodo kaip grynas “fako”. Ko
munistų delegatai dar nė vie
no žodžio, tur bul, nėra pra
nešę apie savo “darbų” Kauno. 
Ir kažin ar bepraneš, nos jie 
tenąi nieko neatliko.

Kiti Jutų* kurie patys daly
vaujate kultūrinių vertybių 
turimo* galite dar daugiau pn-

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

Akiniai prirenkami dėl ar
timo tolimo regėjimo.

Trumpam laikui šlipuoti už

Entered ei Second Ctaie Mattel 
Maroh Tth 1014 et the Post Office 
©f Chioago, III. under the aot of 
March 8rd 1879.

pasidavus likimo

Etiopijos imperatorius Hailo Selassie esąs nusivy
lęs Vatikanu. Nors papa Pius XI aną dieną katalikiškų 
slaUi 
drąsinęs, pasakė, kad užkariavimo karas butų neteisin
gas, bet tikros pagalbos iŠ Vatikano Etiopijos valdžia 
nesitiki. Ji greičiau bijo, kad Vatikanas rems Mussoli- 
nio žygi, nes, užkariavus Etiopiją, papa galėtų prijung
ti ją prie katalikų bažnyčios.

Bet ir iš viso butų naivu tikėtis, kad katalikų baž
nyčios ^alva sulaikys fašistus nuo karo. Papa yra pa
daręs sutartį su fašistų valdžia. Jisai džiaugiasi gavęs 
iš fašistų diktatoriaus pinigų ir kelis palocius su skly
pu žemės, kuriame jisai gali Šeimininkauti, kaip “ne
nepriklausomas9 valdovas, šitą papos “valstybę” Mus- 
solini galėtų sunaikinti kaip bematant, jeigu juodu su? 
sipyktų.

Todėl papa skersai kelio fašistams nestos. Jisai vi
suomet eina su stipresnę ja jėga. Jisai neužtarė net Lie
tuvos, kada ją užpuolė Pilsudskio legionai, nors Lenki
jos bijoti jam visai nebuvo reikalo.

“KOVOJO”, “KOVOJO”, BET 
KAS IR KAIP — NEŽINIA 10. PirmhimdoJI prievolė ak

tingu! dalyvauti Alsino aųino- 
nl ugnine h* planingame dar
be, Žinoma, likimo skirta 
mums, gyvenantiems pačioje 
hi utinėje teritorijoje. Bet di
deli uždaviniai gali būti atlik
ti Ir užsienio lietuvių kolonl-įturlu pasakyti, 

tautininkai: 
Trečiokas ir kiti

Kurio delegatai kovojo “už ga
vimą balso” ir kurinis klausi
mais jie balso reikalavo?

Nė j vieną Aitų klausimų Jųė 
nurautumėte atsakymo toje 
“Laisvės” korespondencijoj o. 
Tokią “korespondenciją” butų 
galėjęs parašyti žmogus, visai 
nebuvęs Kauna ir to Kongreso 
nematęs. Tiesą pasakius, tai 
čia. yra ne korosponclenėija, bet 
straipsnis, kuris savo stilium, 
tonu ir argumentavimo budu 
labai, labai primena “draugo” 
Bimbos oditorialus.

Susiduriate su svetimoms, bet 
dažnai aiikštoiim kultūroms. 
Jose greta visai svetimų mu
sų sielai pradų, yra ir lokių, 
kurie gali būti jai Ubai arti
mi. Pažinkite juos, sužvejoki
te, bet nepasilikite vien tik 
sau patiems, neikite juos ben
dratį musų dvasios lobynam 
Kiekvienus tautos kultūra, gre
tų savų, {gimtinių, turi ir sko- 
lintinių elementų. Juos pasi
savindama ir suderindama su 
savaisiais, ji turtėja, tampu 
{vairesnė. Jus, išeivių kultū
ros kūrėjai, galite tuo budu 
gražiai praturtinti musų tau
tinę kultūrą.

Baigiant dėstyti gal ir pa
laidas, negana sujungtas min
tis, vis dėlto yra pagrindo su
glaustai pareikšti, kad lietu
viu tauta turi didingą praei
ti' gyvena labai reiki mingą da
bartį Jut skirta turčti ir kil
nią vertingą ateitį.

Sąmoningai to siekdami, 
mes bendru ištverminga dar
bu tikrai galime jai tų garan
tuoti.

Vienas Chicagos dienraštis praneša, kad federali
nė valdžia nestengė sukelti 100 milionų dolerių paskolą 
ir buvo priversta priimti tik $85,592,000, kurie jai bu
vo pasiūlyti.

šitos paskolos tikslas buvo parūpinti pinigų farme- 
riams, ant kurių namų yra užtraukti mortgičiai. Tam 
buvo išleisti “farmų mortgičių korporacijos” bonai ket- 
veriems metams, kurie neša 1% nuošimčių palūkanų.

Tąja žinia gal buvo norėta sukelti publikoje nuo
monė, kad jau smunka valdžios kreditas. Bet taip blo
gai dar nėra. Kažin, jeigu privatinė korporacija išleis
tų bonus, kurie neša tik pusantro nuošimčio palūkanų, 
ar atsirastų daug pirkikų, norinčių juos įgyti?

O antra vertus, užsirašymas tai paskolai tęsėsi viso 
tik 3 dienas. Tegu pabando kas kitas per tris dienas su
kelti 85 milionų dolerių paskolą, žadėdamas tik pusant
ro nuošimčio!

Ne, Dėdė Šamas dar nebankrutuoja. Jo popieriai 
dar, tur būt, geresni, negu kurios kitos valdžios pasau-

Jųs, gerbiamieji atstovai, ir 
Jūsų atstovaujamieji užsienio 
lietuviai 
Lietuvai 
svetur, 
garbę tolimiausiuose kraštuo
se, ruošdami ir telkdami drau
gėn jos užtarėjus, kurie spren
džiamais istoriniais momen
tais, kaip antai didžiajam ka
rui baigiantis, daug nusvėrė 
ir ateity gali nusverti Lietu
vos likimo svarstykles. Jus 
sunkinusiais karo laikais geL 
bėjote Lietuvos žmonių minias 
nuo bado mirties, o vėliau pa
dėjote Tėvynei kurti savo gin* 
klotųjų jėgų, atstatyti karo su
naikintų ūkį, kurti musų kra
šte pramonę, kelti švietimų ir 
įeit. Garbė ir amžinas dėkin
gumas bus Jums už tai. Jūsų 
nuolatinis rūpinimasis Tėvy
nės reikalais, kurio ryškus įro
dymas yra ir šis kongresas, 
sutraukęs tiek Tėvynės mylė
tojų iš tolimiausių žemės ru
tulio vietų, yra tikra garanti
ja, kad ir toliau lietuvių taip 
tos rūpesniai ir uždaviniai ne
bus Juins.x svetimi, ras jautru 
atgarsį Jūsų sielose, ypač svar
biais istoriniais momentais ir 
reikalais, f •

Bet ir grynosios tautinės 
kultūros srity Jus, išeiviai, ga
lite labui daug padėti musų 
tautai vykdyti minėtus jos pa
skirties uždavinius. Vieni Ju-

Pirmiausia “pareiškimas” sa
ko, kad delegatai j Pasaulio 
Lietuvių Kongresą nebuvo de
mokratiniu budu rinkti atsto* 
vai ir kad todėl jisai “nebuvo 
tokiu kongresu”. Paskui tęsia
ma: ♦

“Mos, antifašistiniai dele
gatai, pareiškiame, kad vip 
dinamam Pasaulio Lietuvių 
Kongreso priimtos .rezoliuci
jos (o kur tos rezoliucijos? 
— “N.” Red.) nekalba dva
sia ir reikalais užsieniuose 
gyvenančių lietuvių darbinin
kijos ir 1Jotu vos vargingųjų 
žmonių reikalais. Mes, anti
fašistiniai • delegatai, atsišau
kiame
j visų WhŠtų lietuvius bū
davot! platų liaudies frontų 
sekamitf ^pagrindais:

“1: Laisvė organizuotis 
Lietuvos žmonėms profesi
niai, politiniai, kultūriniai ir 
spaudos bei Švietimo reika-

MIh Marion Laplili
Kadangi jos kompleksija bu

vo kpip pyčės su pienu, panelė 
Madona LnpiAiutė iš Huron, 
Mielu, tapo Išrinkta Miehiga- 
no valstijos pyčių karalaitė. 
Su pilnu krepšiu tų vaisių jį 
nuvyko | W«shingtonų ir krep
šį su vaisiais pateikė preziden
tui RoosevęltuF. *

“Laisvė” ilgai rūpinosi, kad 
komunistų pasiųsti j Pasaulio 
Lietuvių Kongresą delegatai 
nieko apie save nepraneša. Pa
galios, ji pranešė gavusi ilgą 
korespondenciją apie ta kon
gresą ir “antifašistinių delega
tų protestą”.

Bet ta korespondencija, nors 
gana ilga, nepaduoda jokių 
konkrečių faktų, o tik bend
rais žodžiais kritikuoja Kon
greso nedemokratiškumą. Kon
grese dalyvavę labai mažai 
“demokratiniai rinktų” delega
tų; taip pat nedemokratiškas 
buvęs Kongreso vedimas!

“Pačiam kongrese nebuvo 
net krislelio demokratišku
mo, nepaisyta net parlamen
tarinių taisyklių,” — skaito
me toje korespondencijoje. 
“Tautininkų partija, val
džios partija, viską laikė su
veržus, kaip laiko silkes ap
rūdiję ir apipuvę statinės 
šulai ir lankai *

Jos. F. Budrik,i«»
OPTICĄL and 
JEWELRY CO, 

3343 So. Halsted St 
6630

«ų busite naudingi jau vien 
tuo, kad seksite musų kultū
ros augimų, Menguttėii persi
sunkti jąja, rodysite svetimie
siems musų tautinių savybių 
gerbimų ir meilę. Tuomi Jus 
versite NvctimuoNiuN dauginu 
gerbti ir J ūmu pučių numani il
gų asmenybę ir mum; (aulų 
bei jos kulturų ir jie labjnu 
susidomės musų tauta ir Tė
vyne. Tik prisiminkime ir nuo
lat laikykime prieš akla kilnų 
Dariam ir Girėno žygio ir jo 
pasėkų vaizdų. Du drųNtioIial 
Išeiviui ryžosi didingai) Žygiu 
Tėvynės meilės vcdlid/.lie tra
gišku! Žuvo, bet Lietuvą išgar
sino ir išaukštino. Visame pa
sauly, greta gailesio jausmų 
Žuvusioms, sukilo didelis su
sidomėjimas ne tik didvyriais 
lakūnais, liet ir tuo kraštu, ku
rio garbei Jie savo gyvybes pa
dėjo.

“2. ” Sušaukimas seimo 
slaptu ir visuotinu balsavi
mu pagal proporcionalio bal
savimo sistemą. (Komunis
tai . nork kad seimas butų 
slaptu balsavimu ne išrink
tas, bet sušauktas I — “N.” 
Red.)

“Paliuosavimas politinių 
antifašistinių kalinių.

“4. Kova prieš gręsiantį 
imperialistinį karą.

“5. Ręikalinga demokrati
nių laisvių atsteigimas, idant 
butų liaudžiai galima orga-

1)81 viso ko, paduosime dar 
kelis paragrafus iŠ tos keistos 
“korėspodencijos”. Vienojo vie
tojo pasakojama apie “Vitaičlo 
ir Kompanijos” susidėjimų su 
Smetona:

“Dabar
• kad Amerikos

Vitaltis
atsisakė nuo bent kokio de
mokratiškumo. Jio patys 
kongrese burnos nepravėrė, 
o tik palaikė reakcijų. Po* 
pakvietimo ank arbatėlės pas 
Smetoną ir, regis, po to, 
kaip Trečiokas buvo apdova
notas ovdenu ir po pagyri
mo Ifivariuno, Jis (kas “jis”? 
— “N,” Red.) atsisakė nuo 
rezoliucijos, kurių jum (tei
kė Pittsburghe Įvykusi kon- 
feroncija. Toji rezoliucija 
reikalavo Lietuvos Žmonėm 
demokratinės santvarkos.” 
Na, pasakykite, ar žmogus, 

buvęs Kongrese, šitaip apie JĮ 
butų parašęs — nepaminėda
mas nė vieno fakto: kas (vyko, 
kur įvyko ir kaip? Kad buvo 
“arbatėlė” pas p. Smetoną, tai 
apie tai kiekvienas galėjo pa
tirti iš Lietuvos laikraščių. 
Kad j Kongresą važiavo Vitai- 
tis, Trečiokas ir Pivarunas ir 
kad Pittsburghe buvo priimta 
molinei ja, tai dnr btiVo žino
ma prieš kougiyiąų^ .

Tolinus ‘‘korespondencijoje” 
skaitome:

“Teisingai ir atsidavusiai 
gynė demokratinių teisių 
reikalavimus tik prlešfašis- 
tiniai delegatai ir dar vie
nas kitas prie jų prisidėda
mi, bet pastarieji bijojosi 
reakcijos ir negalėjo vaidim 
Ii roles.”
Kaine gi pasireiškė tas “de

mokratinių teisių” gynimas ? 
Kokiu budu “priešfašistiniai 
delegatai” jas gynė? Kurie ki
ti delegatai prie jų “prisidėjo” 
ir kokią “rolę” jie norėjo vai
dinti, bet negalėjo? Niekas ne
paaiškinta.

Taigi vargiai gali būti abe
jone, kad tą tariamą “kores
pondenciją” iškepė kas nors 
Brooklyne, kuris apie Kauno 
kongresą žino tiktai tiek, kiek 
jisai skaitė Lietuvos laikraš
čiuose (ir, gal būt, dar “Nau
jienose”). Tą medžiagą, kurią 
komunistų “fabrikantas” sura
do spaudoje, jisai papildė savo 
fantazijomis ir pamokslais. Tai 
ir viskas.

Matyt, komunistams yra la
bai nemalonu, kad jų 7 dele
gatai, už kurių kelionę reikėjo 
užmokėti tiek daug pinigų, ne 
tik nieko nepadarė Lietuvoje, 
bet ir nestengė pranešti žinių 
apie tai, kas Kaune dėjosi. To- 
dės “draugas” Bimba paėmė 
plunksną ir “suflkslno” “kores
pondenciją”!

Reikia pastebėti, kad ir ta
riamas “priešfašistinių delega
tų pareiškimas”, kurį “Lais
vė” pridėjo prie savo “kores
pondencijos”, yra labai pana
šus į Brooklyne iškeptą blyną.

valdžios partijos “visko laiky
mas suveržus”, korespondenci
ja neparodo nė vienu pavyz
džių. 1‘pĮ

Toliaus tokiu pat budu .pa
sakojama apie kokias tai kai 
kurių delegatų derybas” su 
tautininkais ir apie kovą “už 
gavimą balso” Kongrese. Ko
respondencijoje skaitome:

“Šinyjtis, pralotas Krušas, 
kun. Briška, Dr. RaČkus, 
adv. Grišis (Grišius? — “N.” 
Red.) ir dar keli jų pasekė
jai darė derybas su tauti
ninkų partijos šulais ir išsi
derėjo nekuriu koncesijų 
Lietuvoj. Už tai jie nekėlė 
Lietuvoj demokratines san
tvarkos klausimą ir dar kas 
tą klausimą kėlė, tai tuos 
puolė, atėmė jiem mažiau
sias teises kaip, delegatam. 
Kongrese nebuvo duota išsi
reikštu Per tris dienas ėjo 
kova ne už patį dalyką, bet 
už gavimą balso apsvarstyti 
dalyką.”
Kada ir kokiu budu Simutis, 

Krušas ir k. “darė derybas” 
su tautininkų šulais? Kur jas 
darant korespondentas matė? 
Kokių “koncesijų” jie išsiderė
jo? Kas kėlė klausimą apie 
“demokratinę santvarką” Lie
tuvoje ir kas juos puolė? Ko
kiu budu puolė: mušė, stum
dė ar grūmojo kumščiotais?

Amerika klausia Europos:
“Na, kaip tavo vaikutis? (tautų lyga)
“Labai blogai auga. Dar pirmųjų dantukų neturi

Lietuvių Tautos 
Paskirtis

Pankai t a, n kaityta I-]am Pa
saulio Lietuvių Kongrese, 
1935 /n. rugpiučio mSn, 12

Kaune, Valstybes Teatre, 
(Tęsinys)

Daug kas pasauly vyk- 
hu valine, nepriklausomai 
musų valios, kaip pav. ir 
kad mes esame lietuviai, 

o ne Japonai, negrai ar kas 
kita. Atrodytų, tarsi ir žmo
gaus bei tautos vaidmuo di
desnėje visumoje nuo jų ne
priklauso. Tačiau, Jiems su
pratus savo paskirtį ir sąmo
ningai Josios nurodymais se
kant, gal) būti nepalyginti to
linu nueita ir daugiauvpaveik- 
ta visa aplinka, negu pasyviai 
laukiant 
žaismui.

Todėl Ir musų tauta, norė
dama tinkamiau ir sėkmin
giau atlikti likimo skirtą jai 
vaidmenį, pirmiau turi gerai 
ištirti ir suprasti savo paskir
tį ir paskiau sąmoningai sek
ti savo pašaukimo balsiu Tuo 
turi susirūpinti musų valsty
bė, bet privalo galvoti, stebė
ti ir tirti kiekvienas mūšų. 
Naudinga yru auginti bekonus 
ir gerai pritaikyti juos pasau
linės rinkos * reikalavimams. 
Bet neužmirškime, jog dar 
svarbiau yra auklėti mus pa
čius ir musų busimąsias kar
tas tautos pašaukimui atlikti, 
kad tuo budu galėtumėm ver
tingesnių nariu įeiti visos žmo
nijos bendrijon ir ten užim- 
tuinėni prigimties skirią mums 
garbingesnę vietą. 5

Prof. Z. tomaitis

Iš Pasaulio Lietuvių 
Kongreso

Uliakym© kalnai
CMcngojo — paltui

Matams Mimiiiiniiii—insnnetsi

Ihisal metų
Trims mOnaslama
Dviem m«tm»iama (MtamtMIkMi

Vienam mCnoalul
Cblcagoj per ilnešlotojuai

Viena kopija ™ 
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose Valslijoi^ na Chlcagnb 
9hlUt 

Metama 
Pusei motų 
Trims mėnesiams 1
Dviem mėnesiams 1..IUM.—.IM I 
Vienam mėnesiui . ..... .

Uotavon Ir kitur ulalenlnose 
(Atpiginta)

Metams . ........... ..........
Pusei motų eeeONee ... ........................... ....

Trims mėnesiams •aeeaaoeoeeoaaeam

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su ulsakymu.

Naujienos eina kasdien, ilakirlant 
sekmadienius. Leidlia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chioago, 
III. Telefonas Canal 8800.
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šežtadienis, rugp. 31, 1985 NAUJIENOS, Chicago, III.

IQ8fII AAIN^AC Iv UI Llvlllu

(VYKS

2345 SOUTH KEDZIE

VAKARIENEI KEPTOS ANTYS IR KITI GARDUMYNAI
vairnuBUimnuu’?

Svečius nuolat linksmins artistai s u įvairiomis dainomis, muzika, šokiais ir juokais. Bus įtaisyti garsiakalbiai. Gros šauni orkestrą; jau 
nimas galės šokti kiek tik norės. Čia visi susirinkę tikrai turės smagų laiką.

TIKIETAS ASMENIUI.... $ 1 .OOPRADŽIA 5 V AL. PO PIETŲ
. (Tikietus reikia pirkti iš anksto “Naujienų” ofise arba nuo “Naujienų” atstovų)

IUE * • .
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ORAS DAUG-MAŽ TOKS PAT

šaukiami svarbus susirinkimas

Linksmos vestuvės

TROPIŠKOS AUDROS IŠILGAI OKEANO KRANTĄ

DAR NE RYTOJ. SĄLYGOS TOS PALIOSGAL BŪT, SKRIS TREČIADIENI

Antradienį prieš pietus gauta tokia telegrama iš

DAUGELIS GERIA BISMARCK ALŲLABAI GALIMA, KAD SKRIS PIRMADIENI

Antra telegrama gauta antradienio vakare 9 vai ORAS DAR NEPAKANKAMAI NUSISTOVĖJĘS

TROPIŠKA AUDRA” SUGRYŽO Į NF

I

GERKITE IR

bet nemažai vei

AUDPOS NEWFOUNDLANDE IR LIETUVOJE

DAR VIS TRUKDO NFPRIEŠINGI VĖJAI, ŪKANOS, DEBESYS, LIETUS

ir aukštyn
GELEŽINĖ LOVA

COIL SPRINGSAI

,T ROAD

PULLPACK

HOSLACK 
FILLINO

ANTRADIENĮ da ifgi nekils

Penktadienj, rugp. 23 d., telegrama:
“Dar ne rytoj, nes sųlygos tos pačios, kaip aprašy 
pirmesnėje telegramoje.”

Sekmadienį, rugp. 18 <L» gauta oro* paštu laiškas (iš
siųstas rugp. 17 d.), kuriame apie orų sakoma:

Ar Vaitkus išskris rytoj (trečiadienį), dar netik 
dėl oro. Laukite pranešimo.”

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Grįžta McNaugh 
tonan, Wisc.

9xl2k VIRTUVĖMS LINOLEUMAI Už 
DYKA su kiekvienu gesiniu 
pečium. Pečių kainos nuo £■ W

ii

Rugpjūčio 24 d. (šeštadienis), telegrama:
“Oro Biuras sako, kad yra stiprus galimumas, jo 

gei Vaitkui skristi bus proga pirmadieni. Galutinę at 
sakymų jisai duos rytoj (rugp. 25 d.) vakare.”

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
LOVŲ, SPRINGSU IR 
MATRASU

Penktadienio vakare (rugp. 16 d.) telegrama:
“Vaitkus rytoj, rugp. 17 dar neskris, kadangi 

skersai visų okeanų lietus ir priešingi vejat”

Antradienį, 10:00 vai. vakaro gauta trečia telegra
ma (aukščiaus žadėtas pranešimas): ,

“Rytoj dar neskris. Audros ir stiprus priešingi vė
jai iki vidurio Atlantiko. Audros su perkūnija New- 
foundlande. Netikras dTks Europoje.” ’'

(Tie priešingi vėjai okeane vietomis siekė 60—70 
mylių per valandų.)

‘Feliksas Vaitkus, gal būt, pakils rytoj ryte.”
(Telegramoje, be to, pranešama, kad ALTASS sek

retorius Antanas S. Vaivada kelias dienas sirgo ir ne
galėjo pranešti smulkesnių žinių. Bet dabar jisai jau 
taisosi.)

Pirmadienį, rugp. 19 d., telegrama:
“Oras nepasitaisė šiandie ir nenumatoma, kad 

sitaisytų rytoj. Gal būt, bus proga trečiadienį.*1

Rugpiučio 25 d. (sekmadienis), telegrama:
“Oro sąlygos dar nepakankamai nusistovėjusios, 

kad Vaitkus galėtų skristi rytoj. Bet užtikrinama, kad 
palankus oras bus, jei ne antradienį, tai trečiadieni”

Penktadieni, rugpiučio 16 d., gauta oro paštu toks 
pranešimas:

ūkanos, debesys ir lietus.
“Oras jau daug geresnis, kaip per kelias paskutines 

dienas, bet Dr. Kimball patarė F. Vaitkui palaukti dar 
dienų-kitų, nes, jo,nuomone, oras dar labiau pagerės. 
(Taigi, kad kokios, sekmadienio ryte — rugp. 18 d. —

Ketvirtadieni, rugp. 15 d., gauta oro paštu toks 
nunešimas iš Brooklyno:

“Audra, kuri siautė Italijoje ir kurioje žuvo 600 
žmonių (kaip buvo pranešta laikraščiuose), nuėjo j šiau
rę ir dabar siaučia virš Vokietijos ir Lietuvos.

“šioie Atlantiko pusėje didžiumoje priešingi vėjai; 
be to, audra, kuri siautė trečiadieni New Yorke, nuėjo 
link Newfoundlando.”

Galutinas išpardavimas elektrinių refrigeratorių, užsilikusių rudens stake. Gali 
te nupirkti naujutėlį šaldyvą už mažiau negu pusę tikrosios vertės.

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST R 
Phone SEEIey 8760

“Vaitkus gali pakilti rytoj (ketvirtadienį), bet 
greičiaus penktadienį. Jeigu rytoj, bus telegrama 10 
v*l. Chicagos dienos šviesos taupymo laiku.” 

(Telegramos 10 vai. nebuvo)

ORAS NESITAISO, GAL BUS PROGA 
TREČIADIENĮ

Pirmadienį apie 9:80 vai. vakaro telegrafo kompa 
nija perdavė telefonu tokių telegramų iš New Yorko

“Rytoj lakūnas da irgi nekils, nes vėtra virš New 
foundlando ir stiprus priešingi vėjai šiapus Atlantiko?

Sekmadienį, rugpiučio 25 d. 
susituokė jauna lietuvių pora 
Ta pora buvo: į 
ler (Šiieriutė) 
Geistiar. Abu

Vėlai sekmadienio vakare, rugp. 11 d., telegrama, 
st iš Brooklyno 7:48 vai. vakaro: *

r nekils, bet atrodo, kad bus gera proga

GAL KETVIRTADIENĮ. BET GREIČIAU 
PENKTADIENĮ

šeštadienio vakare (rugp. 17 d.) telegrama:
“Rytoj neskris. Oras daug-maž toks pat. Jei page 

rite, rytoj — pranešiu.”

ORAS TAISOSI
Rugpiuč<j 28 d., trečiadienis:

Šame PHce Todaų 
As A4 Ycars Aqo 

25 ounce«for25t

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėm*

jsni Pranešimai 
Apie Orą

kelis šimtus mylių šioje pusėje Newfoundlando — prie
šingi vėjai (headwinds). Nuo Newfoundlando iki Ang
lijos

ANTRADIENIO VAKARE — DAR NETIKRA

Vėliausių Modelių RADIO APARATAI, 
su plieninėmis tūbomis 50

P-lė Evelyna Warekois pra
leidus suviršum dvi savaites 
atostogų pas save sesutę Elda 
ir pasisvečiavus pas gimines 
Chicagoje, šiandie išvažiuoja 
namo pas savo tėvelius, J. Wa- 
rekojus, kurie gyvena Mc- 
Naughton, Wisc. * Kiek pasi
svečiavus tėviškėj, sekantį mė
nesį rengiasi važiuoti vėl ko- 
legijon, kur ji studijavo per 
pereitus dvejus metus.

Kartu su savo sesute, važiuo
ja ir p-lė Elda Warekoj'is į Mc
Naugh ton praleisti šventes.

P-lė Elda Warekois pereitais 
metais baigė žurnalizmo kursą 
Northwestern Universiteto su 
dideliu atsižymėjimu.

Pp; J. Watekojai ne tik gra
žiai gyvena 
kia ir vietinėj SLA, kuopoj

—Rep. V.

nėmis dienomis buvo daug geresnis, ne kaip liepos mė
nesį ir rugpiučio pradžioje ir vidury. Keliose vietose da 
yra audrų, lįja ir ūkanos, bet tai tik likučiui, pirmesnių 
blogųjų orų.

Nesmagų šposų škirto uraganas, atėjęs j šiaurę iš 
Pietų Amerikos. Daugiausia ta audra sulaikė Vaitkų 
vakar ir šiandie. Rytoj ji gal išnyks visai, bet virš oke
ano, apie 500 mylių j rytus nuo Newfoundlando iki Lie
tuvos pučia stiprus priešingi vėjai. Be to, virš šiaurių 
juros ęįaučia audra ir virš Vokietijos yra audra, kuri 
anų dienų siautė Italijoje. Nežiūrint tų visų audrų ir 
kitų blogumų, Dr. Kimball sako, kad oras rodo ryškių 
gerėjimo tendencijų. Tik kad šis gerėjimas butų spar
tesnis!

Rugp. 28 d., telegrama:
Ketvirtadienį dar ne. Nenutyla audra virš New- 

foundlando.

lietuviai ir gražiai kalba lietu
viškai.

Vestuvių ceremonijos |vyko 
katalikų bažnyčioj, šliubo lai
ku prie vargonų giedojo p-nia 
Antanina Skamarakienė.

Vestuvių puota tapo iškelta 
adresu 4458 So. Fairfield avė. 
Svečių prisirinko virš 100 as
menų. Šauniai muzikai grojant 
jaunimas pasišoko iki valios. 
Tačiau ir senesnieji nesnaudė: 
šoko, dainavo ir jie iki soties. 
Laikrodis, lyg keno vejamas, 
išmušė antrų valandų. Bet 
svečiams ir viešnioms dar ne
sinori skirties, dar norėtųsi ke 
lėtų valandų pasilinksminti. 
Tačiau* svetainės savininkai už
daro duris ir svečiai skirstosi 
geriausioj nuotaikoj, reikšda
mi širdingiausius linkėjimus 
jaunavedžiams.

Laimingos jiems ateities!
—A. K. Sargas.

Statymui arba taisymui namų ir atmokėįimo mor- 
gičių, lengvais mėnesiniais atmokėsimais.

PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 
4% Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS

Pradėki t taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šių 
Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Feder ai 
Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų 
domis ir subatomis nuo 9 ryto ki 8 vai. vak.

2202 West Cermak Road 
Phone Canal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, lUitinhikas

Rugp. 26 d., pirmadienis. Laiškas
Rytoj Vaitkus neskris... Audra, apie Ityirių čia (pri

dėtoje iškarpoje) eina kalba, tai — ‘tropical stofrti’, 
kurių minėjau pirmeshiame pranešimai Ofo biuras ma
nė, kad ji pasišalins iš kelio. Ji, iš tiesų, pasišalino, bet 
apsisukusi sugryžo atgal ir neleido F. Vaitkui išskristi, 
šiaip oras virš Atlantiko ir išilgai Vaitkaus kelių Euro
poje dabar neblogas. >

DAR NESKRIS — STIPRUS PRIEŠINGI VĖJAI 
OKEANE

Trečiadienį, rugp. 21 d. telegrama;
“Tropiškos audros išilgai okeano krantų ir audrin 

ga virš okeand^Rytoj dar neskris.
“Vaitkus daro planus skristi okeano garlaivių vieš 

kelių linija.”

šeštadienis, rugp. 24, 1935

Kiekvienu draugija, neutsi* 
Žvelgiant j narių skaičių, guli 
prisiųsti tris delegatus.

Su pagarba, 
LAIKINAS KOMITETAS: 

L K. Mažir/kna 
A. žvirblis 
K. Šimkūnas 
P. Norkus 
J. Miliauskas.

JUS! JIS YRA TIKRAI GERAS ALUS!

MIKE DZIMIDAS JUMS VISADA
BISMARCK ALŲ PRISTATYS

Pašaukite jį Telefonu:

Lafayette 0401 
4138 ARCHER' AVĖ.

S, BET GAL ANTRADIENĮ

prdnot* pranešimai telegramomis ir laiškais, iš 
<1 . e orai diena iš dienos buvo F. Vaitkaus 

v. y o ko į Kaunu per paskutines Gerbiamieji:
v

Jvairnus įsitikinimo lietuvių 
veikėjų susirinkimo, rugp. 14, 
1935, apkalbant Įvairius musų 

p-lė Elena Schil-1 gyvenimo reikalus pasirodė.
Edwardas kad tų reikalų yra ganu daug 

jaunavedžiai i ir tie reikalai gana svarbus, 
yra jauni—Čiagimiai, bet geri paliečių musų visų gyvenimų.

• ................... Tie reikalai yra taip opus, kad
reikalauja musų visų pasitari
mo.

Todėl nutarta šaukti platins 
lietuvių organizacijų atstovų 
susirinkimas rugsėjo 29 d. 
LMD. Name, 142 Orr St., Pitts- 
burgh, Pa. Susirinkimas pra
sidės 1 vai. dienos.

Varde visų Pittsburgho vei
kėjų, pasisakiusių už Šaukimų 
bendro susirinkimo,^kviečiame 
jūsų draugijų pasiųsti savo at
stovus j viršminėtą susirinki-

NAUJ1ENOS. ęhteago* UI
--r -į-į      -un-ri-.T-.-• n   1— ---------------- ---------- - ------ ------ ------------- --------- -- ----------- ---------- - f ■ . flLn ■

“Nuo vakar oras mažai kuo tepasikeitė, tik vietoj 
debesų, dabar nuo vieno Atlantiko kranto Ugi kito lįja. 
Dr. Kimball mano, kad kai Beilis, tai oras bus geras.”

Federal^vings 
ANO LOAN ASSOCIATION 

OfCHICAGO

Parlor Setai, Dviejų da
lių, nuosavoje dirbtuvėje 
dirbti, pilnai garantuoti

nuo 

$39.50

KORESPONDENCIJOS
_ - k - —      . —u.....

2.95 
’3.95 

VATINIAI MATRASAI __ Al-

MILUONS OF POUNDS HAVL BECN 
. UStD BY OUR GOVERNMENT

AlVVAVS UNIFORM 
■ . . DEPENDABLE



šeštadienis, rugp. 31, 1935 r NAUJIENOS. Ciilca^ m. "

Daugiau Indomybių iš Pasaulio 
Lietuvių Kongreso

Kongresas satyroje
Lietuvos eilių rašytojas Ke

lio Akmenėlis* aprašo eilėmis 
viso pasaulio lietuvių kongre
sų ir akyliai pastebi, kad tame 
kongrese užsienio atstovai Miš 
mandagumo tylėjo sau ir kram
tė gumų.”

Apie tų musų atstovų padėtį 
jis dar taip sako:

“Taip atstovai krapštė ausi, 
Kol visų kalbas išklausė, 
Nes svetainėj prispyrę 
Visi tuos atstovus gyrė. 
Kaip jau visuomenė žino, 
Vakare juos pavaišino, 
Davė jiems alaus, degtinės, 
Kad jie nepamestų tėvynės.” 
Nors musų atstovams teko 

tik klausyti ir klausyti, Kelio 
Akmenėlis sako, kad jiems 

' klausyti nesinorėjo, nes jie 
buvo prisirengę patys spyčius 
sakyti.

“O iš užjūrio mus broliai 
Pasiruošę savo rolei, 
Pagalanda savo smičių, 
Kad gražiai išdrožtų spyėių.” 
Vienok visi tie pasiruošimai 

nuėjo niekais, nes, sako, 
“Antras posėdis jvyko 
Apsvarstyti toki dalykų: 
(Sugalvojo jj Skipitis) 
Kaip šiam kongrese laikytis.

Kaip kalbėti, kaip balsuoti,
Kaip po spyčiųus pabisuoti,
Kiek
Buvo planai sugalvoti.
Kaip daugiau čia padirbėti,
Kam neduot visai kalbėti,
Ką x svetainėj šioj svarstyti,
Apie ką tik pamąstyti...
Kelios dienos jau praėjo —
Dar atstovai nekalbėjo,
Nes visur dabar juos vaiko, 

i Tat kalbėti nėra vis laiko?' 
‘ Taigi musų atstovai, “krapš
tydami ausį”, tik pamokslų 
prisiklausė.

O kaip gi vyko musų 
vėms?

Akmenėlis sako, kad
“Malonias amerikietes
čia pasveikina zitietčs.”
Tai jau visai nekaip, 

jau bent vienuoliai jas 
sveikinę.

Kongreso paveikslai
Viso pasaulio lietuvių kong

resas pasiliks atminty bent pa
veiksluose, tyliuose paveiksluo
se, kurie nekalba, kaip ir kon
greso atstovai.

Kauno laikraščiai dar datir 
giau paveikslų išspausdino — 
kongreso ir kongreso dalyvių. 
Išrodo, kad tik tie paveikslai 
turi kauniečiams svarbos, ku-

kuriam atstovui ploti

atsto-

Nors 
butų

f VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE '
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Puse keptos vištos bile dienų tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar- 
navimat*. Vienintelė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

į 3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

riuose arba prez. Smetona* ar
ba koks nors jo ministeris yra 
nufotografuotas.

Kongreso prezidiumo pa
veiksluose Naujienų atstovas 
K. Augustas vis sėdi prie pono 
Trečioko, o prie Trečioko sėdi 

• pralotas Krušas, o prie pralo
bto Krušo sėdi pats Skipitis.

Kongreso atstovai nutraukti 
sykiu kongreso posėdyje išro
do giliai užsimąstę, kilti smak
rus ištempę, kiti išsižioję. Taip 
jie matyt ir sėdėjo visuose 
kongreso posėdžiuose, kol jups 

‘nepradėjo tampyti po visokias 
“išvykas”.

Amerikos lietuvių sportinin
kai buvo pagerbti laikraščiuo
se dideliu paveikslu, kur vie
nuolika jų yra nusitraukę su 
Ema Žemaityte vidury.

Kai kurie užsienio atstovai 
ir svečiai buvo pakviesti pas 
prezidentą Smetoną ant “arba
tėlės”, ir šeši tos “arbatėlės” 
svečių paveikslai buvo indėti 
“Lietuvos Aido” pirmame pus
lapyje. Pasirodo, kad prie Sme
tonos stalo ten sėdėjo ir “Tė
vynės” redaktorius Vitaitis su 
šimučiu, o jau prie kito stalo 
sėdėjo pralotas Krušas, o dar 
prie kito adv. Grisius iš Chica- 
ffOS.

Be pirmiaus paminėtų ame
rikiečių Lietuvos laikraščiuo
se dar buvo patalpinti šie 
paveikslai:

Praloto Krušo nusitrauku
sio kartu su Karpiu.,

Ed. Kriaučiūno (Kraus), 
nusitraukusio su adv. Bordenų 
ir Arėju Vitkausku Ghicago-

Stoškiutė, Aldona Briedyte ii* t 
V. Greičius. Nei vienas jų. ne-1 
;buvo perdaug pagirtas. 'Spe
ičiaus buvo pasakyta? kad 
“‘mums užsienio .lietuvių mu
zikos jėgos yra labai brangios 
ir vertingos. Juk joms tenka 
svarbus uždavinys: savo me
nu ir veikla gaivinti svetimu 
jų juroje blaškomą lietuvio 
sielą.”

; Kiek buvo atstovų 
: ir svečių
! Atstovų kongrese, kaip žino* 
ima, buvo nedaugidusia. Išviso 
94. Bet svečią iš užsienio tai 
buvę labai daug. Ponas Ski
pitis sako, kad iš visų kraštų 
buvo suplaukę f y 3,000 ; ypatų. 
Svečių buvo iš 17 valstybių.

Dalis svečių apgyvendinta 
Kudirkos ir Jablohskio prad- 
(žios mokykloje? ddlis‘ “Saulės” 
seminarijoj ir Žydų gimnazi
joj, Dalis apsistojo pas savo 
;pažystamus, viešbučiuose ir 
įvairių organizaciją paruošto- 
|sę vietose. .

DULR. raštinė sako dirbusi 
dieną ir naktį.

i Ema Žemaitytė
Musų chicagietė plaukike 

Ema Šėmaityte, kaipo vienati
nė mergaitė sportininkė iš A- 

!m,erikos, daug dėmesio į save 
[atkreipė Lietuvoj. Plaukimo 
greitume trumpa distancija 

‘vargiai kas sitį ja, gali susily
ginti—vyras ar; moteris. Taigi 
trumpos dis^ąiicijos greito 
plaukimo pirmybę ji ir lai
mėjo vandens* sporto rungty
nėse. Ji perplaukė 100 metrų į 
1 minutę ir 12.4 sekundų, tuo 
tarpu šulkoyįČįus tą dis^an-^ 
ciją, perplaųl^į 1 m. 14^r§ok, . 
Boto šemaičiutę suorgapi^ąvo 
ir vadovavo amerikiečių plau
kikų kom^d‘4, kVirio] atšižy- , 
įmejo chicagietis Budnikas.

su reikalu

AKINIŲ
Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui

JUS DABAR GALITE
NUSIPIRKTI PAS MUS
GERUS ŠLIFUOTUS 
AKINIUS Už

*7.50
IR AUGščIAU.

PASINAUDOKIT ŠIA NEPAPRASTA PROGA

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVĖ

756 West 35th Street Tel. YARDS 1829
kampas Halsted Street

PHILCO
Klausykitės iš viso pasaulio su šiuo nauju 
Philco 630X. — tikras Inclined Sounding 
Board modelis. Svarbus balansuotas įtaisy
mas duoda toną, jėgą ir iŠ užsienio girdisi 
aiškiai.
Gražiame rankomis 
dirbtame kabinete
Philco All-wave
Acrial ..................

43
Nn>1936
PHILCOS

575.00
580.00

LIPSKY’S RADIO STORE
4916 West 14th St Tel. Cicero 1329
ATDARA VAKARAIS CICERO. ILL.

D-ro A. M. Račkaųs.
Bronės Drangelienės ir Al

donos Briedy tės, einančių 
Kauno gatve, paveikslas Pet
ro Babicko nutrauktas.

Sportininkų chicagiečįų 
Knašo ir šedvilos paveikslai.

Visuose laikraščiuose pa
kartotas musų teniso čaippio- 
no Juozo įžuko p|iv^įkslasf 

Kongreso riiOiiiimeiitas
Kadangi lietuviai yra da

bar palinkę statyti visokius 
monumentus
ir be reikalo, — o taipgi reng^- 
ti visokius albumus, kaip pa
vyzdžiui Vytauto albumas, 
kur tilpo visų policeiskių pa
veikslai, arba Vėjelio albu
mas, kur už penkinę kiek
vienas gali indėti savo paveik
slą, tai dabar ir viso pasaulio 
lietuvių kongresui bus stato
mas monumentas, arba albu
mas, arba monografija. To 
monumento, rengėjai jau su
rinko fotografijas nuo visų 
gongreso atstovų, neišskiriant 
nei musų bolševikų.

*
Ką matė amerikiečiai 

Kauno teatruose
Po itališkos operos Aidos ir 

oficialių kongreso koncertų, 
amerikiečiai labai norėjo pa
matyti Lietuvos tikrovę Kau
no kino teatruose. Kino teat
ruose svečiams buvo pateikti 
šie veikalai:

Maskvos Naktys—kuriame 
parodyta kaip rusai kitą syk 
baliavojo Maskvoje “su čigo
niškomis dainomis, Dimitro- 
vičiaus čigonų choru, ’ su gi
tarų pritarimu, temperamen
tingu šokimu, pinigų švaisty
mu”.

Čardašo Karaliene—su karš
tu čardašu ir su dainomis 
“Tausend Kleine Englein sin- 

den

JOHN P. EVVALD
LOANS and INSURANCE

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

810 West 33rd Street
1ELEFONAS: WRds 279P arba Mšl.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR6UDAV0JIM0 B-VĖS
.. RAATlNfiJE //'./

gen, Machen AviFs 
Schvvalben nach”.

Shirley Temple filmoje 
“Nubaustieji.”'

Fotografas iš Meiles — ku
riame parodyta, kaip vengro 
širdis liepsnoja.

Vienų Vedybų Paslaptys — 
kuriame lošia Lilian Harvey.

Užsienio lietuvių 
koncertas

Kauno laikraščiai parašė 
mandagias kritikas apie užsie
nio lietuvių lųeniiiinkų kon
certų, įvykusį Kaune rugpiu- 
čio 15 d., kuriame iŠ ameri
kiečių dalyvavo 4 Apolonija

Ruošiasi iškelti bylą 
1 universitetui

........ ........ .

Illinois universiteto studen
tas Charles Papagiane gegu
žes 6 d. šių metų tapo užmuš
tas boksininkų . turnamente 
mokykloj. Dabar vaikino le
vas, Louiš Papagiane, 805 Bu- 
kingham place, ruošiasi išksl- 
iti universitetui bylą deliai su- 
inaus mirties. Ji reikalaus $10,- 
'000 atlyginimo.

Kaliniai turėtų užsimo 
keti už “burdą”

the, rcsults of the ąualifying 
round for N. C. Poczulp’s Tro- 
phy are as follovvs. Those 
ąualifying are:

‘ Z. Poczulp, Dr. Gussen, J. 
Keser, A* Kvedaras, P. Kau
nietis, F. Pask, Z. Troy, N. 
Yuknus, T. Yuknus, V. Savage, 
A. Lang, B. Petkus, A. Piva- 
ronas, T. Maker, Alex Lewo- 
nena, J. Niekaich.

Mateli play will be played 
in the next few weekš among 
ithesc 16 ąualifying to deter- 
.mine the winner of the largo 
gold eup donated by N. C. Po-

Illinois valstijos legislaturos 
narys Charles II. \Veber (chi- 
cagietis) ruošia bilių legisla- 

‘ turai. Jo bilius, jeigu jį legis- 
,'latura priimtų ir gubernato
rius pasirašytų, priverstų tur
tingus kalinius mokėti už ka
lėjimo “burdą”. Sulig tokiu 
įstatymu pav. Leopold ir Loeb 
'turėtų mokėti už pašarų ir 
guolį.

RADIO
• Rytoj, nedėlioj, 11-tą valan
čią prieš piet iš stoties WGES 
pastangomis Progress Furni- 
ture Company krautuvės, 3224 
So. Halšted Stręet, bus trans
liuojantis reguliarią sekma
dienio programas. Teko patir
ti, kad programo išpildyme da
lyvaus keletas žymių daininin
kų, kalbėtojų ir muzikų, ku- 

!rie yra pasirengę patiekti eilę 
naujų ir gražių dainelių, mu
zikos kurinių ir įdomių kalbų, 
bei pranešimų. Todėl patarti
na visiems pasiklausyti.

-—Rep. J. B.

Budriko programas

CHICAGOS 
ZI5IOS

Pavoge ^OO dresiij

‘ Vagiliai išmušė Peter jpan 
drabužių krautuves langų ir 
išnešė iš krautuvės 200 •Ate
isią vertės $300. Jie taipgi pa- 
■sišląvė $100 pinigais, kuriuos 
Surado kambą^y krautuvės už
pakaly. Apiplėšta krautuvė 
-randasi adrešti 3445 West 26 
Street.

Nepamirškite ryt dienų, t. y. 
s^l|mą<iieni, pasiklausyti gražių, 

oro bangomis iš stoties WAAF, 
920 kil. nuo 5 iki 5:30 po pie
tų. Leidėjai, Jos. F. Budriko, 
radio ir rakandų krautuve, ad
resu 3417 S. Halsted St., vi
sados deda, pastangas tinkamam 
ir gražiam prirengimui jų lei
džiamų radio programų, kurie 
'jau per 6 metus be sustojimo- 
linksmina chicagiečius ir kiti 
miestų lietuvius.

Tad klausykitės Budriko pror 
gramų sekmadieniais ir ketver
tais.—S.

Abejotinas ’ oras Darbo 
Dianoj

Oro biuras Chicagoj 
ri, kad orast busiųs 
šiandie, t. y., šeštadienį, 
madienį. Bet jis busiąs nepa
stovus pirmadienį, t. y. Darbo 
Dienoj./ /LOMI

nuziu- 
gražus 
ir sek-

Gavo pašalpai,,$3,000,000
,£asak pašalpos teikimo ad- 

ministratoriaus Harry Hop- 
kins’o, Illinois t valstija aplai- 
kiusi $3,000,000 iš federalės 
valdžios, kąd;gąlėtų teikti pa
šalpų bedarbrams per pirmų
jų rugsėjo mėnesio pusę, i ,

Suėmė moterį ryšy su 
nelegalia operacija

■ —------------------ ■■ v

Penktadienį’ policija apkal
tino p-nią Sophie Manu gal- 
važudyste. Kalbama moteris 
gyvena adresui 3155 So. ■ Hal
sted St. Ji yra 71 metų am- 
žiauc. O jų polisija įtaria to
dėl, kad nuo miegalės ope
racijos mirė Mrs. Frances 
Pink, 28 metų,;gyvenusi adre
su 921 West 32nd SU Nors ko
ronerio džiurč nepajėgė nusta
tyti mirusios moters mirties 
kaltininkų, tačjąu policija pa
laikė p-ųią Mann. Policija sa
kosi tai padariusi sulig nau
jomis gautomis^ informacijo-

TheEnglishColumn

The Lithuanian Golf 
Tournament

LIGONINES
HOSPITALS

STOGAI 
ROOFING

Viršilas kontrolės rašt., 8415 So 
Wallace St; M. Norbdta. ir K. 
Batutis iždo globė i ai; J. Garbumas 
maršalka.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 8341 Ever- 
green Avė., tel. Behnont 767R; 
Izidbr Daunis, pirm, pag., 2877 
Clhlbom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt, 8327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globė- 

' jas, 1825 Wabansia Avė,; Jonas 
Stalgaitls, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4839 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžerls Bruno 
Roger.

; Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
ketvergą, 2038 North Avė., kliub- 
houzėl. 8 vai. vakare.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
AMERICAN L1THUANIAN CĮTI- 

ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. švitarius. pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas, 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court. Ci
cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St; J. Jesiunas. 
kasos globėjas. 2440 W. 89 St; 
H. Gramontienė, kasierius, 4585 
S. Rockwell St: Dr. A. J. Mani
kas. daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St. tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas. 4088 Archer Avė., tel

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 8181 
S. Emerald Avė.. A. Saldukas. 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
menesio, l-mą vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4585 South 
Rockwel ISt.

LIETUVIU 2AGARIE0IŲ KLIUBO 
valdyba 1985 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., John Puklnąkas 
nut rašt, 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienš fin. ralt 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1842 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P.

. Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė- . 

nuo trečią nedėldieni 1 vai. po piet 
Holiywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

-r

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kaviČia pirm., 2688 W. 40 St,; W.

. Bufshas pirm, pagelb.. 681,8 So, 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt.

• 4853 S. Talman Aveu; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S.

. Albany Avė.; B. Rudfcalviutė, 
5382 S. Long Avė., kasos globėja;

i K. Warnis Kasierius, 8838 So. 
Kedzie Avė.; J. Žuris teisių pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4167 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 8116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

ną mėnesi kas pirmą sekmadieni, 
? 12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St, nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metų amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rast. Walter Sharka, 4635 S. 
,Washtenaw Ave„ Shicago. III.
i , ' ■ ,J ' ' .

AECIŲ BROLYBĖS i
RIKOJ valdyba 1985 ;HUMBOLDT VARK LIETUVIŲ PO- 
ZaJagenas pirminio- L1T1KOS KLIUBO valdyba 1985

LIETUVIŲ PILIECI
KLUBO AMER"“ 
metams: A. ! _____
kas, 7132 So. JRacine Avė., Tėl. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 8317 So. Lituanica Avė.;
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Avė.. Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt, 3415 So. 
Wallace St; M. Alkimąvičius iž
dininkas. 4804 So. Laflin St; B.

m., Anton Vaiskia pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt- 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

Kinsman Country Club, 
on

'• A t 
143ręl and Parker Rd 
Wednesday, August 28th, 1935,

P.C0NRA0
STUDIO 

420W,63rdSt. 
Englevood 5883-5848

Dar gražiau, m o dėmi š- 
kiau įrengta. I

Crąne Coal Co.
5332 S. Long Avė. 

k Tek Republic 8402

Pocahontas mine run tonas 17.00

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIE4BUTYJ 

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio ja-

švarus . apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo 81.50 iki 
84.50 i savaite. Vairia prie vietos 
kas nori,

South Central Hotel
JULIUS BASK1S, Sav.

1245 S.MkhlfanAv. VictoryOM

I.ĮĮ IIIĮly^p.ių lt K II I1 V

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesnių Mokesčiu
NeguRenda

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

Mokam dividendų 
^rai in ii: uis ■ nu kas 6 mėnesiai. Pra

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

TederalSavings 
^N» UOAM ą AStOC IATION 

or chicaoo
2324 So. Leavitt Street

TeUtona. CANAL 187»* •,

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

šis skyrius yra 
atrasti, kur gali 
daiktų, intaisg i 
galite susirasti 1 
klauskite Biznio 
jų bus galima g

ALFABETO TVARKOJE

yra vedamas tikslą pagelHti musu skaitytojams 
nusipirkti Įvairiu paprast* ir nepaprasti

ir reikmenų Jeigu ifi telpančiu čia skelbimu aa* 
ko jieškot, pašaukite Naujienas. Canal 8500, ir 
Patarėjo. Čia jus gausite informacija, jeigu tik

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsllai išimami SI 9 IMI

vaikams _______
Plūgai. - $45.00

_____ $15.00
>1.00nadja 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
19H S. Kedzie Avė.

BOILERS

BOILERIUS TAISONE IR 
VELD1NAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenua. 2

kyziŪM kiek kaštuos pataisyti. Mae 
taipgi darome visokį MAtoiystikB

t



NAUJIENOS, Chkago, III.

CLASSIFIED ADS

1085

Ačiū, p. Nora kitiems toko

Valdybų

CLASSIFIEDADS

Automobiles

For Kent

Miestelio valdybos susirinkimas

RADIO
DARBININKAMS

adio stoties kalbės

Tavernų savininkų išvažiavimas

Furnished Rooms
mu

PRANEŠIMAI

AKORDIONŲ IŠPARDAVIMAS

Basu akordionas

akordionas

akordionas

120 Basu kromatiškas

120 Basu Piano Akordionas už

Naujienos” ne-JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

TeL Boulevard 4705

Nedėlioj,--rugsėjo 1 d 
nuo 8:30 vai. ryte Chica-

Didelis pasirinkimas akordionų 
Kainos nuo $35.00 iki $350.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

kas žino 
pranešldt

ir rėmėjai, aš 
automobiliaus,

Business ftervice 
Biznio PuturnuvimuN

leidžia kalbas 
gauti ai i tomo- 
j j, tai jie sa- 
ir visi kontes-

Garu apšildomas 
Lituanica Avė., 1-

PARSI DUODA grosernė geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daugelį me
tu. 2534 W. 45th PI.

PARDUOSIU tavern arba mai
nysiu ant rezidencijos namo. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. 8427 So. Wall*ce Si.

19.00 
*24.00 
*49.00 
75.00 
*95.00

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

nas 
bilių

J. Muzikantas 
New>Yorko 

ternoje

UNIVEKSAL STORAGE
V, BAGDONAS, Sav.

Local and Long Dlstnnco 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Kliučinskiutė, RuŠt

širdies
buitys mėnosml 

d 3 dieną 
hicugOs L

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
po *6 kambarius, lotas prie šalies 
arba mainysiu.ant mažo namo. 1324 
So. 49th Ct., Cicero, 2-ras augštas, 
po 5 vai. vak.

2 KAMBARIAI rendon, apšildyti; 
su valgiu ar be, vyrams ar mote- 
rims prie mažos šeimynos. 4422 So 
Artesian Avė.

RENDON kambarys vienam vai 
kinui be valgio, 
flatas. 3237 So. 
mas flatas.

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

WEATHER STRIPS. Kam reika
linga aptaisyti langus ir duris* su 
“Weather Strips’ais” darbas garan
tuotas. Pašaukite Hemlock 2573, J. 
Purtokas, 6425 S. Richmond St.

Drovers bankas patarnauja, darbininkams. Per 53 metus 
darbininkai surado, joge! Drovers banko patarnavimas 
yra pilnas, atsakantis ir draugiškas. Jus esate kviečiami 
pasikalbėti apie savo finansinius reikalus su viršininkais 
Drovers Banko.

Jeigu nesi, tai kodėl ? 
yru ir mo- 
elės pašąl

ate!-

REIKIA merginos prie namu dar
bo. Nėra valku, Vakarais galės ei
ti namo, J. Cohen, 4817 Wost End 
Avenue,

Taigi šiuomi aš pranešu vi
siems, kad viskas yra tvarko
je ir aš ateityje dirbu kaipo 
“Naujienų” agentas ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos kontestau
tas. Kurie norite daryti biz
ni per Senų Petrų, užsriašyki- 

atjUinkiii j inti 
, ar j si* 
Lietuvių

RENDON didelis apšildomas kam* 
barys prie mažos šeimynos, su vi
sais patogumais, - Bridgeporte. 3324 
So. Emerald Avė., 1-mos lubos.

VYRAS ieško apšildomo kamba
rio prie mažos šeimynos, Marquette 
Parke, nepertoli gatvekario. Rašy
kite Box 316, 1739 So. Halsted St.

PAIEšKAU kambario Marquette 
Park apielinkėj prie šeimynos be 
mažų vaiky, šaukite

Triangle 0623

IEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio 45 iki 50 metų amžiaus. 
Kad dirbtu ir turėtų kiek centų. Aš 
esu našlė, 43 metų amžiaus, turiu 
narna, vienai sunku užlaikyti. Rašy
kite, 1739 So. Halsted SU. Box 319. 
Chicago, III. >

GASOL1NO STOTIS pardavimui. 
Vieta Išdirbta per ilga laika, prie 
didelio kelio Mannheim Road. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
K. Jurėno, ]07th St. ir 96th Avė., 
Palos Park, III.

Teko nugirsti man pačiam ii 
kitiems “Naujienų” * agentams, 
jogei yra žmonių, ir net mano 
artimų draugų ir rėmėjų ru- 
gojančių, kad 
paskelbė paskutinio kontesto 
numerio. Kad nepasakė, kiek 
kuris kontestantas laimėjo bal
sų. Daugelis mano rėmėjų ir

PATYRĘS barberys ieško darbo 
po pietų ir Subatoms, arba . vaka
rais ir Subatoms. šaukite

Triangle 0623

EXTRA proga farmeriams, kurie 
nori bizni varyti iš daržovių ir pie
no ant Sanitario Distrikto žemės. 
Parsiduoda farma su gyvuliais ir 
kas tik reikalinga fapnai. Žemės už
tektinai. Galima ‘ ‘
kaip 10 karvių. Rendos tik reikia 
mokėti $35.00 I metus. Ant Des- 
plaines upės ir Drainage Canal kran
tu prie Summit.

Atsišaukite
JUSTIN LUKOŠIUS. 

6944 Archer Avė.

RENDON 8 kambariai vedusiai 
porai be valku, prie 1 ypatus, na
mu savininko, Brighton Parke, $12.00 
i mėnosi. 2856 W. 39th St.

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

Krakiškių Kliubas laikys mėnesi
ni susirinkimą nedėlioj, 10 vai. ry
to, Morning Star Kliube. 2038 North 
yvvo

Draugai malonėkit atsilankyti, nes 
yra daug reikalu aptarimui.

— Valdyba.

TAVERN ir likerių krautuvė par
davimui. Geriausioj biznio vietoj 
South Saidėj. 4848 S. Ashland Avė.

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

2408 W. 16th Street

PAIEŠKAU bilo kokio darbo, prie 
Janitoriaus ar taip koki darbų. At
sišaukite 89 So. St. Louls Avė.

RENDON Road Houno, nebran
giai, Visa furnišiuota. Wildwood Inu. 
Wlllow Springs, III., tol. Willow 
Springs 48.

Seno Petro praneši 
mas Chicagos lietu 
viams apie kontes 

to pasekmes

REIKIA patyrusiu moterų šoriu 
vlinul skudurų. J. Chapman and Co. 
k.6dl W. 18th St.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Veskit savo bankinius reikalus 
47 St. ir Ashland Avė.

BEAUTY SHOP pardavimui, ce- 
ra permanent wave vieta, nuolati
niai koatumeriai, pigi renda, gražus 
kambariai, parduosiu pigiai. Prika
sti patirsite ant vietos. 5024 So. 
Ashland Avė., 2 lubos.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninku | tavern ir valgyklos bizni 
Vienui perdaug darbo.

3738-40 So. Halsted St.

NORIU PIRKTI AUTOMOBILIU 
UŽ CAS1L NUO SAVININKO. TU

MU BŪT PILUS. ATSMAUKITE. 
1 263(1 W. 08 rd STREET. '

KARPENTERYS ieško darbo prie 
namų taisymo. Galiu dirbti viską 
prie namų. Dirbsiu už renda arba 
mažų mokesti. Kreipkitės laišku, 
1789 So. Halsted St., Box 818.

TAVERN pardavimui, seniai įsteig
tas, pigi renda, garu šildoma, -nau
ji fikčeriai, laisnis, kambariai st 
vanomis. 2019 Canalport Avė.

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

Nepaprastas miestelio valdy
to susirinkimus nepaprastai 
svarbiam reikalui {vyko šomis 
dienomis. Sužinojo apie tų 
susirinkimų smalsuoliai piliečiai.

te A'Naujiienas 
jas ar ditotl garsinimų 
rašyti j Chicagos 
Darugijų, tai šaukite laišku ai 
telefonu: Canal 8500,

—Senas Petras.

BARGENAS — už $2500 nupirk- 
sit muro namą su krautuve, garu 
šildoma. 550 W. 48rd St. Atsišaukit 
3217 W. Cermak Kd.

KAMBARIS, šviesus, karštu van
deniu šildomas, visais patogumais. 
Vedusiai porai. Yra vietos pasidėti 
rakandus. 7115 So. Honore St.

Draugystė Saldžiausius
Vkispuuus Jėzaus 
susi r.n luiną, rtigNl 
m., 7 vai. vuk., 
Auditorijoj, 3183 So. Hulstod St. Ma
lonėki.o visi nariai atsilankyti 1 š| 
susirinkimą, nes bus labui svarbus 
susirinki mus.

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 darba. Rašykit teisingai, ne ant, 
juoko. Box 815. 1739 So. Halsted 
St.. Chicago. III.

Furnished Rooms—Wanted 
Ieško Kambario

REIKALINGA pnrtnorka i tąvorn 
bizni, prižiūrėti junchiu, biznis iš
dirbtus, goru vieta. Rašykite: Nau- 
'Uenus, Box 817.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Drovers National Bank 
Drovers IhusT &. Savinos Bank 

47 - Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

Tavernų organizacijos išva
žiavimas įvyko praėjusį trečia
dienį. Nors oras buvo včsu*s, 
bet išvažiavime susirinko ne
mažai dalyvių. Daugiausia bu
vo čekų ir šiaip įvairių tautų 
žmonių. Vakarop lietuvių skai
čius padidėjo ir garsiai pra
dėjo skambėti lietuviška daina.

Bematant ir sutema užėjo. 
O kadangi šviesų nėra, tai kai 
kam darosi nejauku, o kai kam 
ir labai smagu, ba yra dar ir 
krūmų išvažiavimo vietoj.

Išvažiavimas buvo kelių tau
tų mišinys. Bet* patam aukojai, 
o jų didžiuma čekai, tai savie
siems patarnauja. Kiti dėliai 
to rustuja, sako: jeigu nori kų 
gauti, tai tyri būti “bohyme- 
nas”, ir t. p. Kad tvarkų palai
kyti ir visus patenkinti,* komi
tetas turėjo daug vargo. Iš
gerta nemažai alaus. Suvalgyta 
keletas avių ir kiaulių. Sako, 
buvęs labai skanufs “barbekiu”, 
bet man neteko jo ragauti.

—Pašalinis.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadieny, 
rugsėjo 1 diena šių metų, 12 vai. 
dienos, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3138 So. Halsted St.

Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
turime svarbiu raportu.

P. K, Sekr.

PAIEŠKAU VINCENT SMILING, 
kuris pirmiau gyveno Roselande, rei
kalo darbo. Jis pats arba 
kur jis gyvena tuojaus 
RAY, TeL Prospect 7960.

PARDUODU narna, arba Mšren 
duosiu išdirbta galiūno bizni su vi
sais įtaisymais. Yra rusiška ir tur
kiška pirtis. 8322 So. Morgan St.

zikus. dainius, lošėjus. Aš no
riu tikrenybės žinoti: kokius 
mes talentus turim Ameriko
je ir kokie talentai turėtų bū
ti atžymėti ir pasiųsti Lietu
von, kad Lietuvos piliečiai pa
stebėtų Amerikos produktų 
męiio srity.

Laikas jau susiprasti veikė
jams, gaivintojams lietuvybės, 
kad nors jų norai geri ir kilni, 
bot toli gražu nepasiekiama on- 
ciklopediška Žinija vienam as- mės 
menini. Nūdien jau mums sakysiu 
Amerikoje nestokuoja spocia 
listų žinovų iŠ įvairių įvairiau-

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai .......   $85.00
Parlor, nilegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $80.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

REIKALINGI du vyrai, vienas 
dirbti hololy, kitan vasarnamy! Gei
stina, kad mokėtu karves melžti.

2126 So. Halsted St.

Susigiminiavimas”
Taipogi pranešame, kad 
lygiai nuo B vai. popiet 
įvyks prakalbos Brigh
ton Parko apielinkėj, 
svetainėje adresu 2458 
W. 38th St. Kalbės S. 
Beneckas temoje “Žen
klai Pasaulio pabaigos”. 
Be kolektoą ir įžangos.

Rengia
Jehovos Liudininkai.

Help VVunted—Female 
Itarhinlnkią reikia

Ne,’ draugai ir rėmėjai, aš 
nelaimėjai? .aptomobiliaus, nors 
aš surinkau daugiausia balsų. 
Kontesto taisyklės rodė, kad 
automobiliui reikia 25,000 bal
sų, o aš surinkau tik 21,000 
su viršum balsiu, Mano drau- 
gutis Frank Bulaw surinko virš 
15,000 balsų, gi 
daug mažiau.

Taigi, draugai 
negalėjau gauti 
nes da buvo man apie 4,000 
balsų trukumas. Aš galėjau 
gauti laivu kartę J Lietuvų ii 
geležinkelio bilietų j abidvi pu 
sės . Kadangi tačiau 5 metai 
neuždirbu savaitinės algos ii 
turiu gyventi iŠ komisų, tai 
gavau iš “Naujienų” atlyginimo 
pinigais, kaip ,sųvo komisų, kiek 
man priklausė.

Kurie žmoriės 
buk aš ti.vėjau 
bilj arba, gavau 
ko netiesų. Aš 
taniai žinojo gerai, kokias sų 
lyftas jie gauna, ir užsibaigus 
kontestui, mes visi gavome tei
singų atlyginimų, kurį užsidir
bome iš “Naujienų”.

GERAS TAVERN PARDAVIMUI 
ATSIŠAUKITE PAS LIETUVIŠKA 
ŽYDUKĄ’, 4707 S. HALSTED ST 
TEL. YARDS 0803,

FURNIŠIUOTAS kambarys ren 
don pavieniui, prie mažos šeimy 
nos. 4325 So; Fairfield Avė.

žiūrėt pavyzdingos mažutės farmoš. 
Ant fnažutės farmos išsiauginslt 
daržovių ir galėsit laisvai gyvent. 
Atsiuskit savo adresą, gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

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

Central 4327

PUIKUS, šviesus. moderniškas 
kambarys pas našle moterį Galima 
virtuve vartoti. Nebrangiai.

Tel. Victpry 6406

Daug jų susirinko pasižiūrėti 
susirinkimo eigos ir pasiklau
syti argj.nentų.

Iš pačių valdininkų nepasiro* 
dė p. Macejewskis ir p. No- 
vak. Kiti visi buvo.

Pirmas klausimas liečia pla
tinimų Austin avenue, Išpildy
mas projekto kaštuoja tarp 
$58,000. ir $64,000. Varžytinės 
eina tarp šešių kompanijų, Įdo
maujama, kuri kompanija lai- 

Savo dvylekį prikišęs pa- 
kuri turi dauginu 

frantų”, ta ir laimės.
Antras klausimas atrodo svar 

šių mokslo, meno, veršio sri- bosnis. Valdininkai jau nuta- 
čių, tik reikia jas pakviesti Į re Užtraukti paskolų ant mies- 

siekia 
srityje jos neapsireikštų, reikia netoli miilono dolerių su atmo- 
jau lauk vyti iš musų tarpo, kėjimu per 20 metų. Reiškia, 
Užleiskite vietas žinovams, ( 
bus mums visiems sveikiau ii 
atmosfera palengvės lietuviško 
je imdangeje.

Dr.A. L. Graičuiute'.

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

jums gal ir neteks mokėti, grei
čiau teks šios skolos išmokė
jimu rūpintis jūsų vaikams. Ir 
todėl tylėkite! Bet taip neat
sitinka. Taksų mokėtojų val
dyba ir delegatai kelia termų. 
Jie sako: mes nedaleisime to
kių paskolų užtraukti ant savo 
vaikų ir t.t. Be to, jie su
randa įvairius netikslumus at- 
mokėjimui nuošimčių. Po įvai
rių paklausimų p. Gardiner 
pasiūlija tų reikalų atstovams 
išspręsti, šiam pašildymui vi
si sutinka. Artima ateitis pa
rodys rezultatus.

Dabar nuo savęs pasakysiu: 
man atrodo, kad ta paskola bus 
užtraukta, nes pavasaris neto
li, artinasi rinkimai, gal ku
riam, o rasi ir visiems musų 
valdininkams teks apleisti val
diškas vietas. Todėl reikia iŠ 
anksto apsirūpinti. O pinigų 
turint tai daug kas galima pa
daryti.

Čia pat vienas asmuo iš ta
vernų savininkų atsistoja ir aš*- 
triu balsu pareiškia: “Kodėl 
neuždarote tų įstaigų,. kuTioš 
neužsimoka laisnių?” Tas as
muo išvardija kelčių įstaigų: 
“Jau ne pirmų kartų mes to 
reikalaujame. „ Jeigu* neuždary
site, tai bus * atsišaukta į vals
tijos viršūnes.” Valdininkai vie
nas į kitų žiuri ir daro nutari
mų, kad reikalavimų išpildytų 
policijos departamentas. Tuo 
susirinkimas ir užsibaigia.

PARSIDUODA čeverykip* taisymo 
šapa. Parduosim už labai pigia kai
na iš priežasties savininko mirties, 
Jono Stanevičiaus. 757 W. 35th St. 
Atsišaukite pas jo brolį Antaną 
Stanevičia, 3451 Wallace St.. tel. 
Yards 5810.

BIZNIO PRAPERTĖ, mūrinė ta
vernas ir 5 kambariu flatas. 2 ka
ru garadžius. Pigus. Laisnis. Geroj 
vietoj. Kaina $5800. Savininkas S. 
Tomašiunas. 6136 Archer Avenue. 
Argo. III

Miscellaneous 
Įvairus

PUSNAUJIS gražus mūrinis na
mas, pečiu apšildomas, 4 flatai po 
4 kambarius, gražus beismentas, 1 
karo garadžius, visas išrenduotas; 
kaina tik kiek skola buvo, $5,500.00, 
pinigais $1,000.00, likusia suma iš
mokėjimais.

MEDINIS 4 ir 4 kamb. Stoge 3 
kamb. Kaina iik $2,300.00.

Turime ir daugiau namu už sko
las paimtu, mutiniu dviflačių, 
tadžių, bungalow ir Business 
riniu namu ant Archer Avė., . 
čiame business distrikte. Atsišauki
te į Midland Building and Loan 
Association ofisą, 4038 Archer Avė.

2 KAMBARIAI rendon, virtuvė 
ir miegruimls. Patogus, pavieniui 
arba ženotai porai. Moderniškas. 
Steum heat. 7186 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI Ice box 8x10. Dis- 
play counter 8 ft. Shelves atski
rai arba vifiUs kartu. Pigiai. 65 W 
103rd St., Commodore 2424.

PARSIDUODA forklozeriai Mar- 
quette Park murini bungalow ir me
dinė cottage $3500; naujas mūrinis 
apšildomas. Storas ir 6 kambariu 
flatas viršuj, kaina $5,150.

CLEARINGE du flatu mūrinis 
$3500, Chicago Lawn — du flatų 
apšildomas, mūrinis, $6,000. '

5 KAMBARIU medinis namas. 2 
lotai $1.500.

KAZYS URNIKIS 
Atsiliepkite laišku^ 

CHAS. URNICH
56 W. Washington St., Room 514

Neseniai teko skaityti “Nau
jienose” straipsnelį apie mu
zikų ir kom|x)zitorių p. Petrų 

tų straipsnelį parašė 
Skaičiau ir gėrėjaus,

PARDAVIMUI lietuviškai-ameri- 
koniška valgykla. Geroj apielinkėj. 
Teisingiems žmonėms parduosime 
išmokėjimais, su mažu imokėjimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda šili
ma, karšta vandeni, langu apdraudė 
ir suras išvalo. Kampas Wentworth 
Avenue ir 73rd St., Vin, 7259, 
Mother’s Restaurant.

NAMŲ SAVININKU ATYDA1 
Muhij biuras suloiks patarimus namų 
savininkams reikalo nesusipratimu su, 
rendaunlnkals. Maža narinė mo)<W 
tis, Atdara kasdien nuo 8 vai, ryto 
iki 8 vai, vuk. švontudioniuls nuo 
10 ryto iki plet,

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wost Division St, 

Tol Armitago 2951
Mes esamo jau šiuo adresu virš 

50 met.

PARSIDUODA bizniavo* namas 
ant 67th’ ir So. Westem Avė. arti 
Marquette Road arba mainysiu i 
gera pirma morgičių arba ant ge
ros farmos.

Rašykite i
NAUJIENOS 

Box 320

Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas f* 
įvyks antradieni, rugsėjo 8 d„ 7:80 

vukuam, Sv*. Jurgio parap, svet.
Narės, malonėkite pribūti ir išgir
sti apie rengiamą išvažiavimą Ur-1

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos?
Du tūkstančiai lietuvių 
terų yra nariais šitos 
pos ir kultūros organizacijos 
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija.
1739 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

WEST SIDE
Muro biznio namas, keturi kam

bariai pagyvenimui ir du flatai vir
šui po 5 kambarius. 2 karu muro 
garadžius. Parsiduoda pigiai

BEN J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

p. Nora 
ir gilini širdyje atsiliepė ma
lonus, švelnus jausmas. Skai
čiau na vienų sykį; beskiaty- 
dainas mųsčiau ir tris nume
rius “Naujienų” nusipirkau. 
Apibrėžęs raudonu paišeliu p. 
Noros apie Petrų Sarpalių ra
šinėli, pasiunčiau jį Lietuvon 
atatinkamoms įstaigoms, kad 
žinotų, jog mes turim tikrų 
žinovų muzikos ir dainos. Ma
tomai, p. Nora* muzikų ir dai
nų supranta ir giliai atjaučia; 
jai tik vienai rašyti ir tarti 
teisingų žodj apie musų meni- 
ninkus-muzikus ir dainius ar 
chorų vedėjus ar lošėjus, nes 
ji moka gyvai ir įdomiai api
budinti meno reikšmę ir jo iš
pildymų. -

Tad daugiau ir tankiau, p. 
Nora, rašyk ir apie kitus mu-

Tautiškos Parapijos Pasilinksmi
nimo Vakaras įvyks 

«LABOR DAY* 
Rugsėjo 2 d.. 1935 m., 

Petras, laimėjęs šutomo Parapijos Svetainėje, 8501 S. Union 
Avė. Pradžia 7. vai. "vakare. Kviečia 

Kun. S. LINKUS ir Komitetas.

Real Estete For Sale

MAŽUTĖ FARMA IR
LAISVĖ

$1 Įmokėt $1 j savaitę
Įsisėskit dyka! i musu busą prie 

Westem ir Įll-kos gatvių, (kas ya-

Business Chances

GASOL1NO STOTIS nu 7 kam
bariu rezidencija pardavimui. Gerus 
biznis, Vienai našlei sunku apsi
dirbti. Tel. Virginia 1088.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusiu Nhoarnion’ų ir 
pagalbininkų I geležies serup Jardą, 

2241 So. l/iomis St.

Furniture & Fixtures
• Rakandai-Itnisai_________

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais ir 
sinkom. Taipgi Storu fikčerius dol 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, rogisteriuė ir ice buksus. Cuch ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm ,negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. State St. CALumct 5269.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba mainymui 2 

augštų mūrinis namas su krautu
ve. Parduosiu pigiai nrba mainysiu 
I dviflati arba farma netoli Chica
gos. 2547 So. Halsted St., Vlctory 
4221.

Business Chances 
Pan’ivimui Bizniai

GROSERNi ir bučernė pardavi
mui. Daromas reras cash biznis, mo
derniški fikče iai, ledo mašina, re- 
frįgeratorlus. counter’is, daug stąko, 
kampinis namas. Parduosiu su na
mu arba be namo, pigiai. 2688 W. 
43rd Street.

■BĮ
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