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Dideles Ethiopia Koncesi
jos Amerikiečiams

v

Abisinija suteikė amerikiečiams milžiniš
kų koncesijų ir iššaukė didžiulį 

triukšmą visoje Europoje

j 1 . ' '• ...

CHICAGOJE PRASIDĖJO FUTBOLO SEZONAS Vokietijos katalikų Kun. Coughlin pra- 
vyskupai paskelbė 

kova naciams
deda kištis į darbi 

ninku unijas
Liepia katalikams pasirinkti 

tarp tarp nacių ir bažnyčios
Siūlo suskaldyti automobilių 

darbininkus, suorganizuojant 
nepriklausomą uniją

sibks kariuomenėj. Be to rug
sėjo mėnesy prie ginklo bus 
pašaukta dar 200,000 kareivių, 
taip kad tada Italija turės 
1,000,000 paruoštų kareivių. 
Tai dėl Anglijos grūmojimo 
pritaikinti pabaudas, jei Italija 
stotų karan.

Ant kiek Mussobni yra su
sirūpinęs Abisinijos koncesijo
mis rodo ir tai, kad jo štabo 
viršininkas tuoj aus lėktuvu iš
skrido į Franciją tartis su 
Frakcijos štabo viršininkais.

Francija įtaria Angliją
PARYŽIUS, rūgs. 2.—Fran

ci jos valdžia įtaria, kad užpa
kaly Abisinijos suteiktų milži
niškų koncesijų anglų ir ame
rikiečių interesams stovi 
Anglija, kuri taikosi tuo 
Ji ją sulaikyti nuo karo.
A h gi i ja įspėja Abisiniją 

duoti koncesijų
LONDONAS, rūgs. 2.—Ang

lija liko nustebinta žinių apie 
Abisinijos suteiktas koncesijas.

pati 
Ita-

ne

<

90,000 žmonių suėjo į Soldier Field pasižiūrėti pirmutinio šiame sezone futbolo lošimo 
geriausi Amerikos futbolistai, profesionaliai, Chicagos “Bears” prieš geriausius Amerikos ko
legijų lošikus “All-Stars”. Tai buvd labai iritemptas lošimas. Per sunkią kovą Bears apgalėjo 
All-Stars 5 taškais prieš nieką. Paveiksle matome bėgantį pagelbon Al Nichelini, No, 76, kurs 
lošė kaipo “half back” All-Stars tyme.

Lošę

.. -««•<"

BERLYNAS, rūgs. 2. —> Vo
kietijos 'vyskupai įsakė 22,000,- 
000 Vokietijos katalikų pasi
rinkti tarp nacių valstybės ir 
katalikų bažnyčios.

Savo pareiškime, kuris buvo 
perskaitytas visose bažnyčiose 
ir po kuriuo pasirašė trys Vo
kietijos kardinolai ir. 23 vysku
pai, sako, kad Dievo įstatymai 
turi būti, pastatyti augščiau už 
valstybės įstatymas.

Be to katalikams uždrau
džiama lankyti nacių susirin
kimus, kuriuose niekinama baž
nyčia. i

ADDIS ABABA, Ethiopia, 
rūgs. 2. -—Visoje Europoje ki
lo didžiausias triukšmas, suži
nojus, kad Abisinijos karalius 
padarė su Anglijos ir Ameri
kos kompanija sutartį, kuria 
Anglijoą-Ameūikos 'interesam^ 
liko suteikta milžiniškų kon
cesijų Abisinijoj.

Tie interese^ kuriuos remia 
Standard Oil Čo. ir National 
City Bank of New York, gavo 

\ teisę eksploatuoti milžiniškus 
Į aliejaus ir kitus mineralinius 
/ turtus rytinėj Abisinijoj ir 

vystyti didesnę pusę Abisini
jos industriniai.

Koncesija suteikta 75 me
tams. . ,

Į tą teritoriją, kurioj liko 
atiduota koncesija ameriki^ 
čiams, įeina ir tie Abisinijos 
plotai, kurių labiausia troško 
Italija ir ruošėsi juos pagriebi 
ti ginklo pagelba. į'1

Spėjama, kad koncesija liko 
suteikta tikslu užbėgti /taliją! 
užtakių ir padaryti taip, kad 
Italija prisibijotų^^toti Jcaran, 

.. bijodamosi.. Anglijos 
nkos įsi maišymo.1

Koncesiją išgavo anglas 
Francis W. Rickett, kuris at
stovauja African Exploration 
and Development Corp., kdri 
ketina įvestuoti mažiausia $50,- 
000,000 ir neužilgo pradėti 
aliejaus Šulinių gręžimą Har- 

ryZ rar provincijoj.

Abisinijos karalius taipjau 
svarsto |Anglijos-Egjypto-Sudą- 
no interesų pasiūlymą per tą 
patį Rickett, pastatyti $20,- 
000,000 tvenkinį ant ežero Tsh- 
na, kuris tarnautų irrigacijai 
Egypto ir Sudano rtyrų.

(Rickett sako, kad koncesi
ją išgavo vien amerikiečių in
teresai ir kad • anglai nėra su
rišti su jo atstovaujama kom
panija. Jis yra pasižymėjęs 
Afrkios tyrinėtojas, suradęs 
milžiniškus aliejaus šaltinius 
Iraq, Mažojoj Azijoj.)
Italija dukĮsta dėl amerikie

čiams suteiktų koncesijų
BOLZANO, Italijoj, rūgs. 2. 

Premieras - Mussolini stačiąi 
dūksta dėl Abisinijos suteiktų 
amerikiečiams koncesijų. Jis 
sako, kad koncesijos yra prie
šingos visai eilei sutarčių, ku
riomis Anglija, Francija ir Ita- 

• lija pasidalino Abisiniją ir 
kiekviena pasiėmė savo “įtakų 
sferon” tam tikrus Abisinijos 
plotus.

Kalbėdamas kareiviams jis 
pareiškė, kad dabar niekas ne
galės sutrukdyti Italijos karų. 
Dalyvavę manevruose kareiviai 
nebus paliuosuoii, kaip būdavo 
daroma kitais metais, bet pa-

Chicagai ir apielinkd federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana- 
boja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ry
te; šilčiau j Vakarą.

Saulė teka 6:16, leidžiasi

anglams ir' airierjkiečiams.-*
Anglijos valdžia tuojaus pra

nešė Abisinijos valdžiai, kad 
ji nedalintų jokių koncesijų, 
nes tas prieštarauja Anglijos- 
Francijos-Italijos 1906 m. su
tarčiai. ■ •:■’;/

Taipjau bandomą bus suži
noti kokie anglai dalyvauja to
je kompanijoje./.: *

Anglai mano, kad suteikimas 
koncesijų tik pąsitarriayb Ita
lijai ir tuo Rickett pavirto np- 
sąmonipgu Mussolinį tarnu. 
Apie jo .derybsi, dMį 
buvimą Abisinijoj, Angį jos val
džia nieko nežihbjųsii
Amerika su susidomėjimu seka 

susidariusią padėtį
*WASHINGTON, rūgs. 2. — 
Standard Oil Cot paskelbė, kad 
Ji nėra surišta sau ta korpora
cija, kuri išgavojconcęsiją Abi
sinijoj . Tai np«febino visus, nes 
ikišiol ta Afrikos vystymo 
kompanija buvo žinoma kaipo 
Standard Oil Co. skyrius.

Valstybės departamentas su 
susidomėjimu seka susidariusią 
padėtį, nors ir. atsisako ba- 
reikšti savo nuomonę. Sekreto
rius Hull betgi išsitari, kad 
Abisinijs sutartis su privati
niais Amerikos interesais visai 
neliečia valdžos.
Abisinija teisina savo konce

sijas
ADDIS ABABA, v<igs. 2.4- 

Kalbėdamas delei įkilusio di- 
delio triukšmo už Abisinijos 
suteiktas amerikiečiams dide
les koncesijas, Abisinijos kara
lius pareiškė, kad Abisinija ti> 
rėjo pilną teiąę tokias konce
sijas suteikti amerikiečiams. 
Anglijos-Francijos-Italijos 1906 
m- sutarties Abisinija niekad 
nebuvo pripažinusi. Be to kon
cesija suteikta amerikiečiams, 
kurių ta sutartis visai nelie
čia-

Auto nelaimėj už
mušta vidaus reika
lų sekret. žmoną

: / :'7‘ j. ■

Chicagietė Mrs/ Ickes žuvoau-
tomobiliui
lio ir apsivertus New Mexico 
valstijoj

v

. ..................... ’ įį Mi.;>c==a ‘-n ....

indėnų kaimelius. Mrs. Ickes 
buvo pasižymėjusi indėnų gy
venimo ir padavimų tyrinėto
ja ir ji pą^yietė važiuoti su 
ja savų draugus. Nelaimės 
laiku gryžo jie per nepapras
tai gražų Rią -Glaudė kenidną.

Velionės tfyras tuojaus pd-

Meksikos darbinin
kėms liko pripažin
ta balsavimo teisė 

, . ’ ' ■ ■

/ ■ /

MEXIGO CITY, rūgs. 2. — 
Įi PrezidiH^ttS1 CardenasiA atidary*

Siūlys, kad patys ka
liniai mokėtų už 

išlaikymą ;
CHICAGO.—Vafetijos > atsto

vas Weber paskelbė, kad jis 
ruošiąs bilių, einant kuriuo iš- 
sigalintys Illinois kaliniai bu
tų verčiami mokėti už jų iš
laikymą kalėjime. >

Automobiliai pirmą 
švenčių dienų užmu

šė 97 žmones -

■ i 1 y.............. . .......... inl*.

LONDONAS, r. 2.
Ii jos angliakasiai pareikalavo 

ir prigrūmojo

Ang

pakelti algas 
streiku.

SANTA FE, N. M., rūgs. 2. 
Chicagietė Mrš. Anna Wilmarth 
Ickes, žmona vidaus ■ reikalų 
sekretoriaus Harold L. Ickes, 
liko užmušta airtomobilioj net 
laimėj, kuri ištiko netoli ne
didelio kaimelio Velarde, N. M. 
Ji buvo 62 m. amžiaus.

Kartu su ja važiavo pasižy
mėjusi rašytoja Mrs. Genevieve 
Forbes Herrick, Turkijos am
basados sekretorius 
Seyfullah ir šoferis 
Allėn iš Gallup, N 
užmuštoji skaitė gal 
važiuotoju Amerikoj, 
liko sunkiai sužeisti. 
Herrick išliko kiek 
sužeista.

Kaip nelaimė įvyko, tikslių 
žinių nėra. Išpradžių buvo ži
nių, kad juos užgavo kitas au
tomobilius, kuris pabėgo ne
suteikęs pagelbos. Bet, sužeis
tasis Turkijos diplomatas sa
ko, kad nelaimė ištiko važiuo
jant siauru keliu apie 60 iri. į 
vai. greitumu ir lenkiant kitą 
automobilių. Ar jis buvo pa- 
klimdytas, to jis negalys pasa
kyti. Tečiaus antrąsis auto 
mobilistas nesustojo ir dabar 
yra ieškomas policijos, kad ga
lėtų papasakoti kaip įvyko ne
laimė.

Nelaimė įvyko važiuojant gi
lia dauba. Urnai, ar paliudy
tas, ar pats pakliudęs, ar dėl 
kokios kitos priežasties, auto
mobilius staigiai paslydo ant 
žvyruoto kelio, nuo jo nušoko 
ir kelis sykius apsivertė gra- 
bėję.

Kada Mrs. Ickes liko atvežta
: * ; " * ’ I ‘-J . ’ ‘ . i

į ,Velarde, kurios gyventojai 
skubiai subėgo gelbėti sužeis
tuosius, ji jau? buvo nebegyva. 
Jai buvo perskelta galva ir spį 
jama, kad ji pasiūrirė už kelių 
minučių po įvykušids nelaimės. 
Kiti liko išgabenti j ligoninę.

Visi jie gryžo į Santa Fe, iš 
kur išvažiavo šįryt apžiūrėti

. ■ ■ - ■ ■

Ibrahim 
Frank 

M., kurį 
geriausiu 
Visi jie 

Tik Mrs. 
lengviau

kūną ir išsiųsti jį palaidojimui 
Chicagoje. ’

Laidotuvės bus šiandie
CHICAGO. '—Vidaus reikalų 

sekretorius l Ickes skubiai at
vyko iš Washingtono laukt’’ 
parvežant j o žmonos kūną iš 
New Mexico valst., kur ji žū- 
Vo nelaimėj su automobiliii per
eitą šeštadienį.

Jos laidotuvės bus šiandie 3 
vai. po piet. Jose galbūt da
lyvaus ir pręzidento Roosevel- 
to žmona. Palaidota bus Gra- 
celand kapinėse.

Velioriė buvo žymi socialė 
darbuotoja, taipjau veikliai da
lyvavusi ir politikoje ir per 
daugelį metų buvo Illinois le- 
gislaturos narys, tik pernai iš 
lęgislaturds pasitraukusi.

Ji taipjau tyrinėjo indėnų 
gyvenimą ir tuo klausimu ne
mažai straipsnių parašė! Kas
met ji mėgo aplankyti New 
Mexico, kur gyvena nemažai 
indėnų ir kur klimatas jai pa
tiko, nes ji sirgo dusuliu4 ir 
augštų kalnų oras teikė jai pa
lengvinimą. Neužilgo rengėsi 
į ten atvykti ir jos vyras, kurį 
Washingtone laikė tik skubus 
darbai. v

Ji buvo gimusi Chicagoj, bai
gusi Illinois universitetą.

Vėl prasideda dide
lis turistų važiavi

mas Europon
—

i WASHINGTON,. rūgs. 2. — 
Laivų kompanijos skelbia, kad 
jau nuo 1929 m. nebuvo to
kio didelio, Amerikos turistų 
važiavimo Europon, kokis bu
vo šį pavasarį. Dabar turistai 
gryšta namo ir visi J Ameriką 
plaukiantys laivai yra pilni pa- 
sažiėrių,
j Važiavimas amerikiečių už
sienin buvo žymiai sumažėjęs 
depresijos lakiais. Už tai tuo 
laiku butyo padidėjęs turizmus
pačioje Amerikoje.

kos moterims darbininkėms 
balsavimo teisę ir kitas pilie
čių teises, nes dabar ir jos ga
lės naudingai^ dalyvauti vals
tybės darbe.
. Prezidentas Cardenas s&kė, 
kad moterys ir jaunimas bus 
suorgailižuoti, kad galėtų da
lyvauti vafdžios programe so
cialių pagerinimų,, “tuo pade
dant revoliucijai pasiekti na
mus ir nugalėti šeimynos prie
šinimąsi”.
Kviečia kooperuoti visą šalį

Prezidentas savo kalboj pri
siminė apie gręsusį valdžiai 
pavojų, kuris tapo pašalintas 
be jękio smurto. Jis kvietė 
visą šalį kooperuoti su valdžia.

Valstiečiai btfs įtraukti į Na- 
cionalę Revoliucinę partiją, kad 
jie per ją galėtų ginti savo tei
ses. ' ;

Iškilęs didelis pasipriešinimas 
valdžios programui laipsniškai 
mažėja, žmonėms pradedant su
prasti valdžios tikslus.

Bet visgi fanatikai ir tam- 
šunai per du metus užmušė 15 
kaimo mokytojų. Tečiaus val
džios švietimo programas jau 
pradeda duoti geras pasėkas 
Ir jis tikisi, kad žmonės atei
tyje dar labiau rems tokį švie
timą, kurio tikslas yra “sunai
kinti absurdiškus prietarus it 
nusikratyti nedoros įtakos, taip 
kad galima birtų užtikrinti atei
tį musų vaikams”.

Užsienio klausimais, Meksi
ka laiyksis visiško hesimaišymo 
į svetimų valstybių vidurinius 
reikalus ir kad todėl ji to pa
ties tikėsis ir iš kitų valstybių. 
Tai buvo lig priminimas Jungt. 
Valstijoms, kur eina stiprus 
judėjimas už įsimaišymą į 
Meksiką tikslu apginti “perse
kiojamus” katalikus’

JACKSONVILLE, FJa., r. 
2. — Linkui Floridos eina

šalyje užmušė 97 žmones.
Be; abejo, nemažai liko 

užmušta ir Darbo dieną, bet 
žinių dar nėra.

WASHINQTON, rūgs. 2. - 
Pasirodo, kad šen. Long fili- 
buStinimas sutrukdė pinigų pa- 
skirimą ne tik socialei apdrau- 
dai, geležinkeliečių pensijoms, 
pabėgusiems vaikams ir betur
tėms našlėms, bet taipjau ir 
pravedimą tyrinėjimo augs tų 
•maisto kainų.

.PORTLAND, Anglijoj, rūgs. 

. — Anglijos karo laivas au
droj susidūrė su vokiečių pre
kių laivu, kurio 3 jurininkai li
ko užmušti.

2

BRUAY, Francijoj, rūgs. 2. 
— šeši angliakasiai nutroško 
nuo dujų vietos kasykloj.

bus

Jakų
Klai-

smarkūs Urganas.

DETROIT, Mich., rūgs. 2.— 
Fašistiniais palinkimais pasi
žymėjęs paskilbęs kun. Cough- 
bn kalbėjo automobilių darbi
ninkų viešame susirinkime Bel- 
le Island, kuriame jis siūlė 
kurti naują nepriklausomą au
tomobilių darbininkų uniją, nors 
toje pramonėje jau seniai vei
kia Amerikos Darbo Federaci
jos unija/ Jo unijos obalsiu? tu
rėtų būti “Dalinkitės pelnu”.

Naujoji kun. Coughlin re
miamoji nepriklausomoji unija, 
Automotive Industrial Workers 
Ąssn. skelbiasi jau turinti 26,- 
000 narių.

Jungi Valstijos pa 
siuntė įspėjimą 
sovietų Rusijai

Įspėja, kad. tolimesni Rusijos 
laužymai jos prižadų gali 
žymiai pabloginti santykius

WASHINGTON, rūgs. 2.
Po Įcelių dienų svarstymo, r._ •»' ... _ IJYl.

jUfiheąriio protesto prieš sovietų 
Rusiją dėl jos vedamos pro
pagandos prieš Jungt. Valstijų 
valdžią ir tą klausimą vrsai . 
numarinti. Tečiaus vistiek Ii-“ 
ko nutarta pasiųsti Rusijai dar; 
vieną įspėjimą, kad ji liautųsi 
tokią propagandą vesti ir abel- 
nai liautųsi laužiusi savo 
čios duotus prižadus, kitaip 
Ii pablogėti santykiai tarp 
abiejų šalių., *

Nupigino pieną

pa- 
ga- 
šių

CHICAGO.— Pradedant nuo 
vakar dienos, pienų kaina Chi
cago j e liko nupiginta 1c ant 
kvartos ir dabar paprastas pie
nas parsidavinės po 10c už 
kvortą, vieton 11c. Nupigini- 
mas paliečia ir kitų rūšių pie
ną, išėmus Smetoną. Nėra 
nupigintos ir pieno paintės.

Pienas liko nupigintai todėl, 
kad liko žymiai nupigintos pie
no kainos ūkininkais.

■ ““--------------------

3 žuvo lėktuve

Radio stotis Klaipėdoj 
atseis 380,000 litų

Lietuva dabar stato gana 
didelę radio stotį Klaipėdoje.

Stotį pastatyti apsiėmė Lat
vijos valstybinis elektrotech
nikos fabrikas.

Už stoties pastatymą 
užmokėta arkliais.

Stotis bus statoma 
dvare, 6 kilometrai nuo
pėdos. Tas dvaras dabar yra 
žemės banko nuosavybė.

Stoties studija bus Klaipė
doje. *.

Stotis turės 9,500 watts ga
lingumo. Tai reiškia bus du 
kart tokio galingumo kaip 
Chicagos darbo federacijos 
stotis (WCFL), arba tokio 
pat galingumo kaip Zion City 
(Waukegano) stotis.

Antena bus vertikalinė.
Stoties siųstuvas , su visais 

prietaisais kaštuos 225,000 li
tų, o su- yisais darbais ir stu
dijos įrengimais stotis kaštuos 
380,000 litą. Patsebėtina, kad 
kone tiek pat kaštuotų pasta
tyti tokią stotį ir^įhicagoje.

LOS ANGELĘŠ.. Čal, rūgs. 
2.—Western Air Exjjress trans
porto lėktuvui susidaužius z li
ko užmušti lakūnas, jo pagel- 
bininkas ir patarnautoja, 
sažierių tuo laiku lėktuve 
buvo.

Nelaimė ištiko kaip tik
tuvas pasikėlė iš savo airpor- 
ot. Vos pasikėlęs lėktuvas nu
krito žemėn ir sudegė.

Pa- 
ne-

lėk-

, CARROLTON, III., r. 30.— 
Keturi automobilių vagys išsi
laikė iš Greene kauntės kalėji
mo, pasivogė prie kalėjimo sto
vėjusį automobilių ir pabėgo 
iš miesto.

KANSAS CITY, Mo., r. 30.

darbis telegrafistas, liko apkal
tintas už rašinėjimą preziden
tui Rooseveltui grūmojančių 
laiškų. ......
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PETRONĖLĖ 
ŠLIUŽAS

ANTON 
SKIRMONTAS

4142 Archer Avė. 
Chicago, III.

10029 Princeton At. 
Chicago, I1L

LOUIS 
ANTANAVIČIUS

4323 Š. Eairfield Av. 
Chicago, III.

2121 N. Westem 
Avenue,.

Chicago, Ilk

3141 S. Emerald Av 
Chicago, III 7824 Cteššett Br., 

ĖlnMvood Park# Ilk

KAZYS 
STEPONAVIČIUS

JONAS 
KAULINAS

AGNĖS 
GRAKAUSKIENĖ

4607 S. Talman Av. 
Chicago, III.

7 Evergreen Av., 
ChieagOį 111.-

733 18th Ši, 
ChitagO, 111.

WALTER NEESĄS

5211 S. Kildare Av.
Chicago; 1IL

2431 W, 47th St, 
Chicago, 111.

BĖNĖDĮCT 
VAITEKŪNAS

MRS. M.
RATKEVIČIENĖ *

■-■.■■'■i -...... ■*■■■*>

>.«, ■ tpv

ĮRAŠĖ NARIU 7
I' f ‘ '

EUDEIKIS
baHotariv Stygos 

Lenkai!

ĮfvX..r4 -■ A

IZlUMASį 
MICKEVIČE,

6810 S. Westefh Av 
Chioago, III.

3939 N. Christiarii* 
Averiue, 

ChicagOr III. ,

ĮRAŠĖ NARIŲ 4
i m ».i i., ■«< .lUiii

20

Tėlėforias Ganai 0117

8Į4£W, 33rd St 
Čhicago, iii.

J, ĮRAŠĖ NAfclU 9 
$—-

ĮRAŠE NARIŲ 7
r. m r.A .u .....

15728 Lathron Avė. 2435 9.- Leavitt St., 
čhieagO, UI;

■. r '/ t- 
ĮRAŠĖ NARIŲ 5 ;

P. MILLER, finansų sektorius
J, DEGUTIS, iždininkas 

lt P, GALSKIS, trustisas
p. MIlAšauskas, tmtlsas.

IUGLM
YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DftAUGtfA 

V AT/DYBA •
J. MICKEVIČIUS, pte^dentas
K. KAIRIS, vices-prezidentas
V. MANKUS. sekretorius, I, Iii . ,, , , , . m—

D K. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, H. GUGIS, Dr-jo» Advokatas. J. P. VABKALA, Draugijos Auditorius, 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir k A M **
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Ghiėagos Lidttl^ų DTatigijon 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, -• X ■ _4_x..x... ». .... ,

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkur- 
santų Stovis Naujais Nariais

"i

įrašė nariu 11

Cerai, kad ItonitutsarilaS p. 
Mrkšis Ji jtaJfe braagijcttl.

■ ■ •

Amelija Kauptu
čia vėl Mt. GreenyVood gy

ventoja* tai p-nia Amelija 
Kaupas. Ją taipgi Dfaiigijdh 
įtaže iiitlsų kOhkdrsąttUš p. 
Mikšis. Laukiam daugiau to
kių gerų naujų nariui Mt. 
Green^čddi ' ■;

Konkursanto Frank 
Bulaw įrašyti nauji 

.AA A® ,

itiiiteNi*........... b , ,, . ..... ...................4iiW»*«i

P-n«š Ajej< Oilęr, 4250 
Westfeth
įrengtą ..We^is|biižnj4' Yra 
rimtas; ritioŠiHuj ir geru bu
do žmogus, jį įra-
šč musų kdrifersantas pi 
Krank :Bul^./?’-;'''

žVMUs diiČĄ.. ..
Vi V draugijos dar

buotojas 
j.■uibil,,įi,,1^,11 įjyifc .

tiUl \

8 LIETO*

He

mo-

r-*-

2 3 4 5 |
p.MarTinkaitis vincent b. FHANK BULAW PETEH GALSKIS

(Senas Petras) i AMBROSE «

1739 S. Halsted St. 
Chicago, 111,

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

1739 S. Halsted t St 
Chicago, i!L

2980 N. Harfem Av. 
Chicago# 111.

ĮRAŠĖ NARIŲ 73 įrašė nariu go ĮRAŠĖ NARIŲ 41 ĮRAŠĖ NARIU 35■ ....i— ----- —

NAUJIENOS, Chicago, I1L
lengvai nauduoju lietuvių kal
bą, dirba O’Cedar firmoje. 
MtHliėitn apielinkės gyvento
jas.

. i Helen Lemėžid
Tai Alex’o sesute. P-lė 

tena yra gražiai išaugusi 
tuvaitė, baigusi aukštesnę
kyklą, dabar sekretoriauja 
Ovaltinė Co. didžiajam mieste. 
Abu šiuos jaunuolius Draugi
joj! įrdšė konkursantas V. B. 
Ambrose.

Amte Yank»uskas
: ■ ■ ■ i

P-ll Anne Yankauskas, tik
ra lietuvaitė, baigusi aukštes
nę mokyklą, dar tebesimokina, 
mano pasiekti bent kurią pro
fesiją.

juka Yankauskas
P-1& Julia yra sesute Annės 

YankaUškaitėS. P-lp Jtdia, kaip 
ir Anner gražiai išauklėta jau
nuolė/ mėgsta dalyvauti lietu
viu gyvenime, Aiąs Sesutes Yan- 
kauskaites taipgi įrašė musų 
.konkursantas V, B. Ambrose.•

Jaunimas Chičagos Lietuvių 
Draugijoje spėriai auga, grei
tu laiku jaunimas prašoks sa
vo Skaičiumi sėhesnio amžiaus 
narius. Taip ir gerab jaunimui 
priklauso gyvenimo ateitis.

Antradienis, .Rūgs. 3, 1935
■ ------------------------- -- --------------------------— —-......................

Valerija. Bručas, chicagie- 
Čiams plačiai y pažįstama dar 
iš tą laikų, kai ji dalyvavo 
viešame lietuvių gyvenime 
kaip žymi dainininkė. Dabar 
p-nia Valerija Bručas aktyviai 
musų meno darbe neima da- 
lyvUmą, bet už tai ji sėkmin
gai varo biznį — turi Beauty 
Shoppęi 2940 W. 63rd St

P-nią Bručienę Draugijon 
įrašė konkųsantas K. Stepona
vičius. P-nios BrUčienės tė
vas, . velionis Justinas Antana
vičiuj taipgi buvo narys šios 
raugijos. Jos motina Barbo- 
ro ir brolis Justinas irgi yra 
Draugijos ndriai;

AJL.Davidonis, M.D.
4910 8, Michigan Ave»

T< Kenwood 5107
VALANDOS:

nu® 9 iki 11 valandai ryto 
ftttd 0 Iki 8 valandai vakare. 

Apart ttėntadienio ir ketvirtadienio.

ADVOKATAI
. ................. .. 'llhĮM.i t. ........... ,1>l fa.'.!. ,, ,

KP. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbont St< 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 Sb. Halsted St. 
Valandos vakarais fiuo 6 iki 8:30.

TeL Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

Pagal sutarties. <

Dr. V. A. Šimkui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 ild 4 ir nuo 7 iki 9

TaJL BoulavM-d 1401
„ Mm i —i. ii , A,., , AįB.i.

Dr. ausanna Slakis
Ms'imKa

Vailndds 1-M po ydetU, 1—8 vah vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

. Phone Boulevard 7042 .
Dr. G Z. Vezefia

Detitistaa :
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Beredej pagal sutarti.

Dr. Strikol’is .
Gydytojas it Chirurgas
Gfikas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofišo vaL: Nvo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Mamų TU ProrfOct 1986

—

creet

Vdlėfijti Bručtts
Ši inteligentiška žymi ponia

Laidotuvių Direktoriai

Vincent Ambrose

Šiame Draugijos ■ konkurse 
dalyvauja didesnis skaičius žy- 

, hięsnių orgahizkčijbs darbuoto
jų.' Vienas 4š -j^ vaidina gana 
svarbią Toi|, tai" p; V, K, Am
brose,. Jis jau .spėjo,. įrašyti virš 
pu^gpiumT ’

gij^lį^ęąbėjo.ti 
kdj^-, iižbkįįj^^ 
,,ri^ skaičiuą^vi®

id^teaįušia- .,■.<< bfe^p- ■ iĄ^siti- 
Brldgeporto ir M&rquette aj^e- 
linkese. ;

Leniežfe
Apsukrus z jaunuolis, gana

■fi Ii ’nmn^.' u . ««,nAi Arrfgin

Orau- 
ikad įki koh+ 
■įrašytų na* 

^.yįrŠAyierio-.

Konkursanto K. Ste
V* r • f / . '■ ■'

ponavičiaus įrašyti 
nauji nariai

-i^»i..........,i,i i. iii,’ i -..   t n. n *» >

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
ir. .

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

Ž631 Shuth Ashland Avertue. 
ies. 6515 S. Rockwell St. 

Tdlephone: Republic 9723.
Res. 1227 S, 50 AveM Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

■ V. r.l U.. ... . Į i A—I ....... i, .i i I. i ■ ,1 I,

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

J201 W. Cerrtiak Road (W. 2Ž St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: PanėdSlio, Seredos ir 
Pgtnyčids 6 iki 9 

_ Telefonas Canal 1175 
Namai! 6459 Š. Rockwell Si

Telefonas RepttMic 9600
U.  . ... ..... ........... jį. ... i,.-

4KIU SPFflAtISTAI
DR.G.SERNER

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaikd Akintas

kampaš Halsted St. 
valandos tto 10—4, nuė 6 iki 8 ■ 

Nedaliomis nuo .10 iki 12 vai. diena.

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20in. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Dr. T, Dundulis 
ūdytojas ir chirurgas 

41^7 AR1R1RH AVSUUDs 
Teleionas VirgimaVUttb 

Uiiitf valandos hUtf M if ftao 
b~& Vi Vi NedŠhdj pkgai sdtafti

oas dantistas x-ray 
4143 ARCHER AV„ Cor. Francieco 
l'el. ollice Lai. 8650 j res. Virg< 0669

■h r-r—«» Kg«.nriTr.T~Ti~'ii

Dr. C; K. Kliauga
Dantistas

. \ , Valandos nuo 9j9 _
2420 West Marųueite Road
arti Western Avė. Hemločk 7828

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į *1 OfižXr .ft Kėžidėitcijfii ‘
Zola <w<Bstii4OT<r or.1 

VAlbUWOS: ihib Š tiri 10 iyW; buo 
j, nu 8 po, piel, nuo 6 Uu «;30 vak. 
kasdien. Ned€iįonn® nuo 11 iki i p.p.

M-uHftrii weu;
■ifi.a-7 - ,■*»>> m>«wtr. i & ■■

3325 So. Halsted Si 
Valandos: huo 10 ti ild 2 po pietos 

ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais nuo 10 iki 19 - 

Phone Boulevard 84A*
r. .. . .. ... ' - ....................................... ... .......... .

ĮRAŠĖ NARIU 4

21 22 23
---------- —------------—t-----------------------

24 25

ANTHONY 
MIK9HYS

PETEH HO25GUS ANTON 
LUNGEVIČ1US

PETRAS 
RASALIS POST SCRIPTUMi .

3234 W. 111 St. 
Chicago, III.

5925 S. Emerald Av*. 
Chicago, iii.

1814 Wabansia Av. 
Chicago. III.

3441 S. Emerald Av. 
Chicago, III.

Draugijoj nariai, nd . 
hortkufsantai, k d d : 
gavus tikieta i ju^ 
biliejim barik i o t ą
vėltui— > ;

ĮRAŠĖ NARIU 4 ĮRAŠĖ NARIŲ 4 ĮRAŠĖ / NARIU ( 4 i
ijiJ • i■ i.^w«■ ■■« ■vi.^.iMi

Įrašė NAkiU 4 Yra irašd nariu 118
f,.h.|,^,M..|...|. ...H.--

NariĄi Čhieagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.in vrii i i..... r i , , i . .1, į —

šiandie, šiame Draugijos 
skyriuje, telpa musų konkur- 
santiį gautų naujų narių stO* 
vis. Konkursantų įrašytas ną- 
rių skaičius bus talpinamas 
antradienį, kolei konkursas 
pasibaigs.

šiame konkurse jau yra įra
šyta virš penkių šimttį naujų 
narių, tai didelis nuopelnas 
musų darbščių konkusantų it 
visų tų Draugijos narių, kur it; 
nubširdžiai remia kilnų kon
kurso darbą. ' . .

Dar iki konkurso užbaigos 
liko du menesiai laiko. Nea^ 
bejoju, kacf iki konkurso už* 
baigos dar gausime bent tre
jetą šimtų naujų narių, o gal 
ir daugiau. Tas, žinpjn&f, 
priklausys nuo’ musų kohkttr^ 
sanų sėkmingo darbo ir visų 
Draugijos narių akyvios para-, 
bnoį/:.? a.

Kai kurie musų. kbnkursan- 
tai pasietę pitntyii galią į^rai, 
o kiti dirba klėk Imčiau, J “x 
.Visi dir|ja if jų 
yra brkngintinas, 
nemažas skaičius Draugijos]

eiliniu narių yra įrašę liauju 
narių, kad , gavus tikietą į 
Draugijos Jubiliejinį bąiikie- 
tą dykaL Bet laike paskuti
nių šių dviejų konkurso mė
nesių daugelis musę draugų 
pasirūpins, kad įrašitiš kuO- 
dadgiatisia hatujų narių, kad 
butą galima beftdrai pralysti 
linksmą bankietą# kuris įvyks 
lapkričio 2 d. Lietuvių Audi
torijoj.

PATARNAVIMAS DIENąMR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

s'., t »fc iijii’.ffHidiiehi

Konkursanto Anta
no Mikšio įrašyti 

nauji nariai

M i ij p i ■ j , .

konkurse , Mt. Gteėnwood lie«j 
tuviai pas saVe su'silaukė su* 
manatis konkursanto, veria 
jiems jj paremti, per jį įsirk* 
šyti Draugijon!

Wfilter Rekašius
' . I •

' • ■ , ' . •'■5/

Musą naujas narys, Walter 
Rekašius, 3256 W. 111 St,, už- 
laiko gražiai' įrengtą barzdas- 
kUtyklą, gersis, nuoširdus 
žmogus, taipgi geras amatnin- 
kas — gerai ir draugiškai pa- 
jtarnauja savo kostūmėriamš.

P-has Waltet Rėkašiuš ttijri 
plačią pažintį Mt. Greenvrodd 
lietuviuose, Neabejotina, kdd 
jis musų konkursantui p. Mik
šiui pagelbės naujų narių įra
šyme Draugijon. taukšime,
M* IMT tMĄAŠ A., i i J lt If i U.AĄ, ilurtf,

laid uDirektoriai

> . 8. P. MAŽRTKA ' .
8319 Lfųjanica Avehue Phtae Yatdš 1188

' Į.- AM Į.'.V,W*«. » .M . ... ■». .W,.. » I V....................  ■ r ' . Į

: , A. MASALSKIS
8807 tftua«Ma: Avenue 
l>mri»iiii ■>.,« .įiii, iiGirrtiį*į>«.iAM

I ' i*y , a.'i • '■. * '
d* ■■ A

Phone Boulevard 4139

DR. VAITŪSH, OPT. 
lietuvis 

Optomėtrteally Akiu SpedMistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu a] 
mo, skaudama a 
trumparegyste ir 
gia teisingai 

kiniuose egza __ _______
elektra, parodahiHa mažiausias klai
dai-. Speęial* atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. ,Kreivoš akVŠ atitai-

us.

to, nervuatu- 
l, atitaiso 

Priren- 
isuose atriti

ns darotaaa Mt

Tel. Boulevard 5914 Dien* tf Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4 m* 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR^CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CKlCJiGO. 1W

KITATAUČIAI
Dr. Herzman ,

Iš RUSUOS
Gerai lietuviam# ItAoriišs per 85 

metus kaipo patykos gydytojas chb 
ir akušeris, . 'nrrj

Visas margas svietas daro 
klaidus. Konkurso vedėjas 
taipgi nėra be klaidą. Kon
kurso vedėjas apie mėnesį 
laikę atgal buto pastatęs di- 
delj^kryžią mūšų konkiitsan- 
fo .Mjkšio^da^buotės kaipo 
kdnkttwantd.;' Bet, dėja, vedė
jo konkurso htivo gaudžiai ap- 
6itiktą.į p-nas MikŠiš pasiro
dė, kad dar gyvas, sveikas ir 
difutss —>j>lus’ pradėjo sek- .
ttiingai darbuotis Draugijos 5340 So. Kčdžtč AVėntie

Daigely atsitikimi , akys atitaiso
mos M akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau,

4712 South Ashland A v.
Photiė DooleV*M 7689

............................... iii' w i, nAiOiiiitiii.r

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lfėtrtviu Daktaru 
Drauitfjos Nariai

elektros pržetatetae. .
Iw4 w? iSl 8

Valandos .xra< 10—42 pietų faf 
auo S&r&r*“* 

RezidencUoi teltforiaij 
fcyde Perk 67*6 ar Central 7464

*4-

Aa fetkuš 
Cicero Phone Cicero 2109

■t. ,.xinu m >i.feia i g i...^ į............m,

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phoiie Canal 6174
■i -.i   ■ i i....................... ■ r,f .1 .,1,...^. i..,..,., i, , tr

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street • Phone Monroe 8377
?:~i ■ i.-.'tt.rtr.lt —». x ,.į.j z.

• : ,' • -i . • i. 4 , - •

1410 South 49th Court
Dr. Charfea Segal
4720 So. Asl^md Avė.

2 lubos

r
j L J. ZOLP

1646 West 46th Street Phones BoUlUvard 5203*8413
.......Į,. .......... ... 1 .... J. , .. Į,'.. ■ , ■ ; ■

J. F. EUDEIKIS
4005*07 S. Hėmtts^e Avfiiiūė i%6iiėš tarfls 1741-lt4žr

' ■ * —■ * ........... ..■ ■■.• ..I.-.Ui.. .1^ ............ k.p. 4.^. f . «

LĄCHAWICZ ir SŪNUS
2814 Wėst 23rd Place Phones Gana] 2515—Cicero 5927

... ? V . . , ..............................

40^2 Archer AvehUe 
' ' ’ t" ■' J ' t

> < . LM
—

I
A

T

: ' Z z

... 1 ■
A.

J. LIULEVIČIUS
t fhone Lafayėtte 3572

t' : ’ <■ -/r -

:e patarnavimas dieną m naktį sKofe

IXaJŽŽĮ-* ■■■•■■•■ . v

m

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

2400 West Madisėn Street
Vai. 1 iki 8 0a pietų, 6 iki 8 vak.

* Tel. Seeley 7880.
Nanm ideftmaa Bhmdtdek 0697

—liLMiU I I.įIiiI i II A7. m m*......Į l I AiUlŠĮ-li .. MlilniitoAt

Ofiso Tek Donlevard 5918
Rez. Tet Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 8*tb įlalstėd
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8i80

- .J Al Ai . ■ i< ».* *lhl.li4<a .. ............ .

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
iYTOJAS, IR CEtlkURGAS
1 22ad Street

Vaiandoš: nūo 1-—8 ir 7-^-8 
Seredomis ir ned«l. pagal sutarti 

Rez. 6681 So. CaliforaS Avenue
Telefonas Renblic 7868

H1"1

1

N
ro.. NėdfitonU fitto lg fc 12 

’aU^Kd^MmwAY astKi
irimu iiUn.i.Mnį l.iMi'MąĮljntM«i« ^rrAnteMA.. ■

T.W<ni*. t«M» OtU

Dr. Maunce Kanu 
<631 Sontb AiMand Av«ne 

OfUovaiai>dQ»r
Meti

ROž. TU Drtarf *191
Dr. A. A.Roth

on«. M 
. afrtl 81st> 

Blandos: 2- 
diliomis ir

U- ‘

tt.rtr.lt


NAUJIENOS, Chicago, I1L .Antradienis, Rūgs. 3* 1935

Įvairios Žinios iš Klaipėdos
Padangės

ITALIJOS VIDURŽEMIO JUROS LAIVYNAS
, i

Rašo A. Kabardinas

maįtis mišViesdamas krašto nis” ir “Spidpla”. Prie jplauki- 
politikos gyvenime padėtį, žą- mo į Klaipėdos uostą latvių 
dėjo perduoti’ viską, ką tik laivynas saliutavo šovimu iš 
Šiame suvažiavime teko patir- karo laivų kanuolių. O musiš- 
ti ii* išgirsti, visus nusiskun- kiai atsakė irgi, saliutuodami 
dimus; Nurodęs priešingojo latviams, Šovimu iš šautuvų, 
fronto vienybę, kalbėtojas Karo orkestras sugriežė tautos 
pabrėžė, kad musų tarpe kaip himnus.
tik to trūkstą. Tai esą musų. Pasitikti susirinko daug pub- 
visų negerovių šaltinis. Atsi-’bkos. Buvo atstovai guberna- 
metimas, nuo bendro lietuviš- turos, Direktorijos ir Magiš
ko ftonto nieko gero nežadąs. | lrato vyriausias burmistras, 
Visais reikalais darbinitikiįa taipgi šaulių pulko vadovybė, 
^astų Komitete pritarimo ir j visi su didžiausiu entuziazmu 
pajamos. Klimaitis, ’linkėda- priėmė latvių eskadros kapito- 
mąš darbininkijai geriausio 
pasisekimo jų siekimuose, bai

Da kartą kalbėjo General!

taigų ir veikėjų neprielanku
mas lietuviams darbininkams 
—ypač kai darbininką! buvo 
r bus lietuviškumo ramstis 

visame krašte.
Atsakymai į iškeltus klausi

nius ir nusiskūndihtus.
į tų atstovų iškeltus i klausi

mus ir, nusiskundimus dajipąi 
atsakinėjo Gubėrnaturos patą* 
rėjas p. Markus. Jo žodžiais 
sakant, musų ' Siekiniai yra 
dalis tautos įdejų; dalis vals
tybės programos. Nusiskundi
mai pirminiai rimti teisingi, j1 
kuriuos reikia jrimtai žiūrėti ir 
kurių sutyarkymas-^visos tau- , .........
tos likimas. Tačiau, trūksta g€ savo kalbą.
tam štitvarkymųi . priemonių. D.a kartą kalbėjo Generali- 
Ypač Klaipėdos krašte atsili- hės Atstovybės atstovas F. Lė
kusi įstatimddvyste, ir ądmi-* pSys' hiirodydamąs, kad da- 
nistracija arba valdantis kraš-bėr kuriasi Darbo Rūmai, ir 
tą ąparatas neleidžia tinka- lęvife^ visus į bendrą darbą, 
mai šių reikalų sutvarkytiJ Žadėjo atstovybės vardu vi- 
Darbįninkų Susivienijimas sbkerippą paramą.
iki šiol labai jautriai rūpino-! Suvažiavimas baigiamas, 
si ir gynė savo *darbinirikįškus Pąr buvo kelių atstovų prįri- 
reikalus. Bet juk ši organiza- mintą apie busimus Krašto 
cija neturi visų teisių. Centro Seimelio rinkimus. ,Tuom ir 
valdžią taip pat nė visada ga- buvo su visais geriausiais liu
li turėti reikiamos įtakos į kėjimais pabaigta sUvažiavi- 
kraŠto valdymo administraci- nip paskutinė sesija. įPrie už- 
ją. Daroma kas galima. Vai-'darymo suvažiavimo sugiedo- 
stybė turi būti visų gerovės-ta Tautos Himnas. Tai buvo 
sargu, šis suvažiavimas yra valanda nakties. v

Latvių karo laivai Klaipėdoje
;. Pirmadienio rytą, rugpiučiC

I papeikimą, kitiems suspenda- 
'vimą nuo 1 iki 2 metų rinki
mų į Darbininkų Susivieniji
mo valdybą ir atstovavimui 
organizacijos valdžios orga
nuose. Trečiųjų Teismo spren
dimą suvažiavimas patvirti-

sStnSaKBSl HU

Ko-

(Pabaiga)
Reviiijos Kbmtsijos 

pranešimas.
Toliau sekė Revizijos

misijos pranešimas. Prieš pra-; no, ir visus tos bylos doku- 
nešimą iškeliama buvusio mentus vienbalsiai nutarė su- 
Revizijos Komisijos pirminio-' naikinti. Čia pat darbininkų 
ko Prano Grigo, dabar išbrau-: salės kieme sukurė “laužą”— 
kto iš Susivienijimo narių, -krematoriją” ir sudegino... 
skundas, kurio svahrstymas 
atidedama vėlesniam laikui, kams”, bylos ‘ dokumentams, 
Revizijos pranešimą daro Rev. [ ugnį apstojusių ir cigaretus 
Komisijos pirmininkas Būt- ’ rukąnčių draugų tarpe buvo 
kus; Perskaičius revizijos pa-'juokų. Pavyzdžiui, pastebėta, 
darytą organizacijos įplaukų, kad reikia sugiedoti “Salve 
išlaidų ir viso turto knygų ~ 
patikrinimą paaiškėja, kad 
Centro Valdyba su organiza
cijos pinigais elgėsi ganėtinai 

. taupiai ir organizacijos turtas 
buvo Centro Valdybos tvarko
mas pavyzdingai. Kadangi 
Revizijos Komisijai buvo duo
tos revizuoti tik pajamos iš 
narių markučių, surinktų už 
narių duokles-mokesčius, tai 
suvažiavimas revizijos aktą 
nepriėmė ir netvirtino, bet nu
tarė šiame suvažiavime išrin
kti. Revizijos Komisijai pada? 
ryti dar vieną ir nuodugnią 
reviziją viso org. turto. Nes 
per Centro Valdybos rankas 
pereina visi bedarbių pašalpų 
pinigai, kuriuos ventro vald
žia skyria virš kelių dešimčių 
tūkstančių litų per metus.
Atmesta vado principas, pri

imta pirmininko principas.
Tolesnis dieno/tvarkės pa

ragrafas iš eilės seką: įstatų 
(statuto) keitimas. Praėjusia- 
me^ org. suvažiavime buvo 
priimtas statute yado princį- 

(pirminmkaibs ne
apribotą veikimo įgaliojimą 
visur Veikti pagal savo nuo
žiūrą) ir vietoj vardo “pirmi
ninkas” vadinti “vadų vadas”. 
O‘ dabar jau norima grąžinti 
seną vardą “pirmininkas” ir 
veikti demokratiškai. Nes 
praktikuojant vado principą 
pasirodė, kad tas vado prin
cipas darbininkų gyvenimo 
reikalams netinka. /

Duota pasiūlymas atsisakyti 
nuo vado ir vėl grąžinti seną
jį įstatų paragrafą, pirminin
ko principą. Balsų dauguma 
nubalsuota ir pasiūlymas pri
imtas. Naujai Centro Valdy
bai duota teisė ir pavesta iš
dirbti statuto papildymo pro
jektas iki sekančio Susivieni
jimo suvažiavimo.
Trečiųjų Teismo pranešimas.

Ypatingai suvažiavimo nuo
taiką pagyvino ir karštų ginčų 
bei diskusijų sukėlė tai Tre
čiųjų Teismo, tyrimo komisi
jos perskaitytas pranešimas. 
Ta komisija buvo sudaryta 
miesto skyrių (sekcijų) valdy
bų kilusiam tarp nekuriu or
ganizacijos veikėjų savitarpd- 
niam šmeižimui ir įtarimui 
piniginių nuslėpimų, bei gir
tavimų ištirti. Trečiųjų Teis
mas arba ta byla lietė šiuos 
narius veikėjus: bu v. Cetro 
Vai d. pirm. drg. . Adomonį, 
buvusį Susiv. reikalų vedėją 
Šukį...., Krašto Seimelio atsto
vą Pranaitį ir Uosto Trans
porto Sekcijos (skyriaus) pir
mininką Andrių Kuršaitį. 
Pastarasis buvo prezidiuman 
išrinktas suvažiavimo pirmi
ninku.

Po to Trečiųjų Teismo per
skaityto kaltinimo, Kuršaitis 

, iš suvažiavimo prezidiumo 
pirmininko vietos pasitraukė. 
Toliau suvažiavimui pirmi
ninkavo už jį mažiau balsų 
gavęs gelžkelietis Kraupa.
Komisija—Trečiųjų Teismas

Tyrimo Komisija, ištyrusi 
bylos esmę; su įvairių liudi
ninkų parodu 
barni veikėju 
savo nuožiur

Degant tiems “kaltiniu

Regina”. Kitas gi draugas rim
tai pasakė: “paila, kad musų 
vadai taip elgėsi. Bet reikia 
tikėtis, kad dabar sudeginta 
visos musų organizacijos ne
gerovės viduje. Lai skaidrina 
toji liepsnelė musų darbinin
kiškas širdis ir sąžinę, ir lai 
nuo dabar musų naujieji drau 
gai, išrinkti šiame atstovų su
važiavime, pasišvenčia tyram 
ideališkam organizacijos vi
suomeniniam darbui, darbi
ninkijos gerbūviui pakelti.

Nauja Centro Valdyba.
Tolesnėje dienotvarkės dar

bų eigoje buvo senoji Centro 
Valdyba atleista nuo pareigų 
(bet atsakomybė neša) ir rin
kta nauja Susiv. Centro Val
dyba. Naujon Centro Valdy- 
bon išrenkami šie draugai:

1. (S. D.) Sakutis, Motiejus 
(25 balsais).

2. (S. D. Vorininkaitis, Al
binas (25 bal.).

3. (S. D.) Strasdauskas, An
tanas (24 bal.).

4. (Š. D.) Liseckas, Antanas
(2^ Bal.). ..y

5. (§. D.) Paura, Kristupas 
(23 bal.).

6. Tažius, Martynas (23 b.).
7. (S. D.) Steponavičius, 

Stasys (19 bal.).
Revizijos Komisijon išren

kama drg. Butkus, Kasininkas 
ir Cipkus. ' Prezidiumo vadu 
drg. Kraupa linki naujai Cen
tro Valdybai sėkmingo darbo.

Pranešimai iš^ vietų.
Toliau buvo pranešimai iš 

vietų, krašto atstovų skyrių. 
Buvo nusiskundžiama c dvarų 
darbininkų padėtimi. Pareiškė

(2$ bąp.

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sodan, kaip nau

jas. tik___________ ___ _ $295.00
Buick lat£ 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik —........... ............. 365.00
Hupmobile, 1932. sedan, garan

tuotas. tik ..... ............ ....... 285.00
Stutfebaker. 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

tik ....... ..............................  295.00
Essex, 1930, sedan, tik... ........ 45.00
Chrysler Coupe, tik ___ ______  35.00

Ir daug kitu autmobiliu nuo $25 
ir brangesniu. - Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusu 
sena kara priimsim i mainus. — 
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. *
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. "
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis Iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė.

Li-

Atsiminki-

Musų
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šis paveikslas parodo Italijos kariškus laivus j Viduržemio 
juroje, kada jie darė manevrus parodymui Italijos galybes Vi
duržemio juroje, kur Anglija paprastu laiku turi daug mažiau 
laivų už Italiją. ; ' !

______ _ c ", - Antraš, iąfešto patarėją^ 
ninkais butų daromos kolek- Sluožaitis, kalbėjo už aūtono-

Klaipėdos krašte ir 
prieš iš Lietuvos ateinančius 
darbininkus; O tuo tarpu ji
sai pats, kaipo stalius ir na
mų statyboj/darbų rangovas, 
visur ima pigesnius darbinin
kus, Patyrędarbininkai, ku
rie yra paą įjį dirbę; pasako
ja,, kad jishUbai išnaudojąs 
darbininkus,;1 Jį: r | ■

Složaitis daro trumpus pra
nešimus iš Riesto Seimelio ir 
Magistrato Valdybos, nurody
damas tąi, »d vokiečiai savo 
žniones paremia bė jo
kių luomų skirtumo. Jie, žino
ma, nori nuslopinti visur au
gantį lietuviškumą. Anų žod
žiais tariant labiausiai mus 
turėtų stebinti kai < kurių įs?

atstovai, kad su dvarų darbi-

tyvės sutartys. Lauko darbi
ninkų būklė esanti itin sunki 
ir nedarbas jaučiamas lygiai 
kaip ir mieste. Todėl pagei
daujama, kad prie valdiškų 
viešųjų darbų nebūtų siunčia
mi iš Klaipėdos į kraštą be-, 
darbiai, o butų imami kaimų, 
Čia vietose bedarbiai, vedę, su 
šeimomis darbininkai. Tanp 
reikalui sutvarkyti įpareigub- 
jama naujoji Centro Valdyba. 
Taip pat pavesta Ventro Val
dybai sudaryti komisiją dva
rų darb. kumįečių butams iš
tirti. Nes dvarų atstovai nusi
skundė, kad yra tokių dvaro 
ardinarų-kumiečių butų, kur, 
lietui lijant, visas butas pri- 

^^Jgf^dŠlampa^įfisi 
daiktai, o dienią butai lanai

miją

bėga vamtej

šalti. įsakyta, kad Centro Val
dyba tuomi reikalu susirūpin
tų greitai, nes ateina rudens 
lietingasis laikas.

Krašto Seimelio atstovas, 
biznierius Pranaitis, kalbėjo. 
Nors karštai graudeno kapita
listams ir centro vyriausybei, 
bet darbininkų atstovai nėtaip 
karštai įvertino jo kalbas.

Užsiprenumeruoki!
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri mė
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litu* *

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

- -

PETER' PEN

FOaCED
LANDING

DEATM 
VALLBsV. 
ou» 

GASOLINB

esą kalti, sulig 
išnešė jiems

gyvas pamokymas, gyvas bal
sas, kad j ūsą reikalais rim tai 
reikia susirusinti. Kalbėtojas
Žada sustiprinti rupesnį darbi- 5 i Klaipėdos uostą atvyko 
ninku reikalais. Artimas ben- lieturiaps broliškos tautos, 
dradarbiayimas valstybės ir Latvijos karo ląįyyųaą, ; vado- 
jos piliečių—geriausias darb. vaujamas kapitono Špadę. 
gerbūvio Ihidąs^

t)ąi? kalbėjo Liet..Qrg, .Ką,( , . . r ...
miteto reikalų vedėjas p. Kli- ta” ii* du povandeniniai “Ro

Į Laivų sudėtis ir jų. vardai: 
“Viršaitis”, Viturs”, “Iman-

ną ir kaHidnkus. Pusryčiais 
vaišino vietos pulko karių kliu- 
bė. Rugp. 6 d. vakare šaulių 
Name latvių jurininkams bu
vo surengtas priėmimo ir pa
silinksminimo vakaras, kuria
me dalyvavo daug mėgstančios 
pasilinksminimus klaipėdiškių 
jaunimo publikos. į

Prie laivų teko nugirsti kai 
kuriuos įš publikos kalbant, 
ęsą, Latvija mažesnė, valstybė, 
negu Lietuva, o turi prekybos 
ir kario laivynus. Lietuva, bū
dama didesnė žmonių skaičiu
mi ir. teritor i j a, dar neturi sa
vo laivyno.

Vakarais per tas keturias 
dienas latvių laivyno svečiavi- 
mosi, būdavo, prisirinkdavo 
dau'g žiūrėtojų, ypač į tuos il
gus povandeninius- laivukus. 
Kuomet publika lankydavosi 
pas latvių kariškus laivus, tai 
grieždavo latvių jūreivių or
kestras. Keturiom dienom pra
ėjus, latvių karinė eskadra bu
vo klaipėdiečių išlydėta su di- 
džiaUsiomis ovacijomis.

....... !■ ......... . 4 , ............
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Apsaugok Sveikatą...Sutaupyk Maistų su nauju 
KELVINATOR

• i • ‘ *■ ‘ . 1 . ‘ . . . Am .

Akiniai. prirenkami... dėl Jąr- 
4imo in tplimo regejįnu). 

Trumpam? laikui šlipuoti -oiž

*4.95
Pataręs Optometristas j

Jos. F. mm
OPTICAL and 
JEWĖLRY CO.

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 6630 .

CHICAGO. ILL.

IR AUKŠČIAU i

. ;• Maistas greitai genda jei nėra
gotas šaldytuvo. Sugedęs maistas,” Jpavo- 

/ jus j sveikatai. Nauja? Kelvinątor - sustab
dys-gedimą, sadgoš sveikatą; it sutnuįiys < 
pinigų. Jis užlaikys maistą puikiai dieną - 
ir naktį, nežiūrint kokia bus oro tempera*- 
turą. Vartokit pinigus kuriuos sutaupysit 
apsaugojant maistą nuo sugedimo, išmo
kėjimui už Kelvįųątorį. Kelyihatbr refri- ’ 
geratoriai yra garantuoti išdirbinėtųjų ir

apsau

COMMONWEALTH EDISON COMPANY.
. ! * I . . ,r . . > . • . ' *

, Jie yra visokio, didumo šeimynoms. Didė- 
lįs pasirinkimas»kainų.

PATOGIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
.SU SAVO MENESINE ELEKTROS - ■ 

APTARNAVIMO SĄSKAITA

: COM M ° ALTH y EDISON

J&iectnc onops
.. Bn^žrdst ’ D**™- 72 W. Adam. Sc —132 So. D<-»rborn S<.

2618Milvraukee Avė. 4854 So. Ashland Ava. 29SOĖ,92odSt4. . - Ttlipbvne RANdtJpb — -
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Bendroji Lietuvių Kongreso Rezoliucija

Liaudies,. . Socialistų

VOKIETIJOS VYSKUPAI PRIEŠ HITLERĮ
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Pirmasis viso pasaulio lietu-

kinojoje Lietuvos sostinėje
1935 mt- rugpiučio
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b) kad emigravusieji svetuj 
lietuviai, būdami lojalus toms 

Į valstybėms, kurių piliečiais jie

klerikalą puolą Žymi dalis ąt-į dojaši, rodytų vieningumą beri

pasisekimo: j

NAUJIENOS
The JLithuanian Daily News 

Publisbed Daily Etcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub.» Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscrlption Kates:
<8.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
58.OO per year in Oricago 
*J per copy,

■« ■> e 1 ........v-r* »wi»t '■■■■ »■»*****■

Entered as Second Oass Mattel

Uarcb 3rd UTO.

Naujienos elne kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonas Ganai 8500.

Užsakymo kata• 1 
Chicagojc — paštu: 

Metams 
Pusei metu -™.---

Trinu mėnesiams — t,-- 
Dviem minėdama 
Vienam mtaMul .. ..........

Cbicagoi per išnešioto jus: 
Viena kopija 
Savaitei 
Menesiui .

- 88.00 
___ 4.00 
„ 2.00 
_ 1.50

8c 
------ 18c 
„ 75c

SttvienytOM Valfitijos®, nei Chicagcj,

Metanui wįį.^« w«h ...i Km.... 87.01)
3.50 
1.75

Dviem m6nwiam«
Vienam mtaeMui ..................-

UetVTon ijp Mtar užsieniuose 
(Atplgląta)

Metams -- ----------------------------- 88.00
Pusei meta .............................— 4.00
Trims mėnesiams ■VWW)| W"t-» 2.50 
Pfoigus reikta sksU Pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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UŽSIENIO KAPITALAS ETIOPIJOJE

Italijos-Etiopijos ginče susidarė netikėtų kompli
kacijų. Etiopijos imperatorius Selassie suteikė ameriko
niškai kompanijai 75 metams aliejaus ir mineralų kon
cesijų didesnėje pusėje savo žemės. Dabar, jeigu Mus- 
Solini ir užkariautų Etiopiją, ką jisai joje pelnytų? Di
džiausi krašto turtai jau yra parduoti.

Tą kompaniją — African Exploration and Develop- 
ment Corporation — suorganizavo anglas Francis M. 
Rlckert. bet jos kapitalą sudėjo amerikonai (taip bent 
sako patsai Mr, Rickert). Amerikos kapitalistams Mus- 
solini negali uždrausti daryti biznį Etiopijoje.

Su anglais ir franeuzais Italija turi padariusi su
tartu kad nė viena šitų trijų šalių nedarys Etiopijoje 
nieko tokio, kas galėtų pakenkti kitų dviejų šalių inte
resams. Šitos 1906 metų sutarties Etiopija nepripažįsta, 
bet Tautų Sąjungos taryba vistiek yra nutarusi, kad ji 
privalo būti Etiopijai pritaikyta;

Bet Jungtinės Valstijos jokios sutarties nei su ita
lais, nei su kuo kitu dėl Etiopijos neturi. Mussolini ga
li protestu</i kiek tik nori prieš tą koncesiją — Ame
rikai nėra mažiausio reikalo jo protestų paisyti. O rei
kalauti, kad koncesiją panaikintų Etiopijos valdžia,Ji
sai irgi neturi jokios teisės, kadangi Etiopija iki šiol 
dar nėra po Italijos protektoratu. Ji yra nepriklauso
ma valstybė.

Tačiau, jeigu Mussolini, užkariavęs Etiopiją, ban
dys ją priversti sulaužyti pasirašytą koncesijos kon
traktą, tai jisai susidurs su Amerikos pasipriešinimu. 
Amerikos valdžia apgina savo piliečių interesus sveti
mose šalyse, Ji stengsis apginti ir tos African Explo- 
ration and Development korporacijos biznį. Jungtinės 
Valstijos neis dėl jos į karą su Italija, bet, jos gali pa
daryti daug nemalonumų ir kitokiais budais sakysi
me, neskolindama jai pinigų ir atsisakydama atnaujin
ti su ja prekybos sutartį (senoji sutartis kaip tik da
bar neilgai trukus baigsis).

Be to, už amerikonų nugaros čia veikiausia slepiasi 
ir anglų kapitalas. Ne be reikalo paminėtąją korpora
ciją suorganizavo anglas. Anglai nenori per daug Ita
lijos diktatorių erzinti, kuris jau ir taip ant jų baisiai 
pyksta už tai,, kad Londonas nesutiko pritarti Muso
linio avantiūrai Afrikoje. Todėl koncesininkų. pryšaky* 
je yra pastatyti amerikonai. Etiopijos imparatorius sa
ko, kad kompaniją, kuriai jisai pavedė aliejaus ir mine
ralų koncesiją, valdo Standard Oil Company pf New 
Jersey, nors pastaroji ginasi nieko apie tai nežinan
ti. . ' ?

žodžiu, atrodo, kad Amerikos ir Anglijos kapita
listai iškirto' Mussoliniui šposą. Visas jo suplanuotas 
Etiopijos užkariavimas palieka be tikslo.

yi ■< .»-m. i>.ii ,

Trys Vokietijos kardinolai, dvidešimt-trys arkivy
skupai ir vyskupai išleido “ganytojišką laišką” į Vokie* 
tijos katalikus, ragindami juos “klausyti Dievo, o nė 
žmonių^. Laiškas buvo perskaitytas pereitą sekmadienį 
visose katalikų bažnyčiose Vokietijoje.

Tais žodžiais, kad tikintieji klausytų “Dievo, o ne 
žmonių’, Vokietijos vyskupai ir kardinolai norėjo pa
sakyti, kacį žmonėd turi klausyti ne Hitlerio, bet ĮĮomos 
papos. Šitoks atsišaukimas vargiai padarys kiek žymes
nės. įtakos į Vokietijos žmones, nes jie žino iŠ patyri” 
mo, jogei Dievas Į politiką nesikiša. Jeigu Dįevas kištų- 
si į politiką, tai kam jisai butų leidęs įsigalėti Hitle
riui? ,'.'.

O kai dėl Romos papos, kuris vadina save “Kris
taus įpėdiniu ant žemės”, tai vokiečiai ne perdaug jo 
tepaiso, — ypač nuo to laiko, kai papa susibičiuliavo sy 
Italijos fašizmu. Kardinolai grasina papjs “interdiktu” 
prieš Vokietiją. Interdiktas tai — nutraukimas bažny
tinių ryšių su visa šalim. Tokią priemonę popiežiai var
todavo senais laikais prieš karalius, kurie pasipriešin
davo jų autoritetui: popiežius uždrauįdavo kunigams 
nepaklusnaus karaliaus šalyje laikyti mišias, klausyti 
išpažinties, krikštyti ir laidoti.

Viduramžiuos^ Šitokia ' bausmė būdavopąsauli-

iliemė valdovais labai skaudi, nes žmbnčs, nwwndę, 
kad be mišių ir kunigo palaiminimo jie visi eis į peklą, 
sukildavę prieš savo karalių, ir jtaai būdavo priverstas 
paįai nusilenkti. Garsus istorijoje pavyzdys tai kelio
nėj Canossą imperatoriaus' Henriko IV, prieš kurį pa- 
pa Grigalius buvo paskelbęs rijiterdiktąĮ(ll š

Bet šiais laikais papos interdiktai neveikia, Kai 
anąmet pąpa liepė uždaryti bažnyčias leksikoje, pro
testuodamas prieš “bedievišką” vakjžibs "politiką, tai 
valdžia ne tik nenusigando, bet ėmė dar aštriau s^au* 
sti kunigus ir vienuolius; ir šiandie katalikų bažnyčia 
jokios galios Meksikoje nebeturi.

Todėl labai abejotina, kad interdiktais ar kitokiais 
grasinimais katalikų bažnyčios vyriausybė dabar suval- 
dys hitlerininkus Vokietijoje. Su rudąja diktatūra ga
li apsidirbti tiktai Vokietijos darbo žmonės. Ji yra prieš 
juos atkreipta, ir tik jie gali ją sunaikiųti

ČEKOSLO V AKAI ATMETĖ 
“BENDRĄ FRONTĄ”

■.. n u

Kominternui užkomandavo- 
jus, Čekoslovakijos komunistai 
pasiūlė socialdemokratams su
daryti “bendrą frontą” kovai 
“prieš karą ir fašizmą”. Bet 
socialdemokratą vyriausias or
ganas “Pravdo Lidu” sako, kad 
komunistai tųiįi pasisakyti “ne 
tiktai prieš, bet ir už”.

Komunistų frazė “prieš fa
šizmą” esanti nepakankama. 
Jeigu komunistai nori, kad or
ganizuotieji darbininkai įu jais 
tartąsi ąpie bendrą kovą, W 
jie\ turi aiškjaį ir be jofeįą iš
sisukinėjimų pasisakyti už de* 
mokratiją.

“Frazių laikotarpis pasi
baigė” rašp “Prayo Lidu”). 
Atėjo laikas, kada kiekvie
nas tikras t fašizmo priešas 
turi būti nuosakus ir aktin
gas demokratas, jeigu jįsai 
nori, kad jo ‘prieš’ ką nors 
reikštu'

“Kol komunistai nepareikš 
’saVo sutikimo*? aĮšaltingai pa- 
laikyti demokratinę teisėtą 
tvarką ir esamą demokrati
nę valstybės santvarką, tpl 
musų nepatenkins nei ‘vie
ningas prieŠfašistinis fron
tas’, nei ‘socialistinių partijų 
bendravimas’.”
Panašiai atsiliepė, ir Čekoslo

vakijos
Partija (Benešo). Jos organas 
“Češske Slovo” pažymi tą fak
tą, kad komunistų politika Va
karų Europoje sugriuvo ir da
bar komunistai bando išsigel
bėti, griežtai pakeisdami yisą 
savo taktiką. Jie siūlosi ben
dradarbiauti sn visomis “an- 
ti-fašistinėmifi” partijomis. Bot 
paminėtasai laikraštis klausia 
komunistus: ar šita nauja jų 
taktika yra nuoširdi, ar tai tik 
nauja demagogijos ir apgaudi
nėjimo forma?

Jisai toliaus klausia: ar ko
munistai įeis valdžion ir su
tiks paimti ant savęs atsako
mybę už valdžios^darbus, jei
gu jie J ją įeis? Nuo tp, kaip 
komunistai nusistatys šitais 
klausimais (ne vien žodžiais, 
bet ir darbų), priklausys liau
dies socialistų atsakymas į jų 
“liaudies , fippto” pasiūlymą.

LENKIJOS DARBININKAI IR 
VALSTIEČIAI PRIEŠ “BEN

DRĄ FRONTĄ”
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DKANGĖLIENeS PABIRO,
RODYMAS KAUNO 

OPEROJE 
I.,*—«

" Ponia o I^jys-Drąngelienė 
dainavo vyriausiąją rolę opero
je “Aida”, kuri' buvo pastaty
ta Pasaulio Lietuvių Kongreso 
metu Lietuvos valstybės teatre. 
Tas jos pasirodymas iššaukė’ 
Kauno spaudoje komplimentų 
ir kritikos. “L; Aido” recen
zentas reiškia džiaugsmą, “kad 
musų emigracija tiek kultūriš
kai pajėgi, kad įstengia išug
dyti. Šio masto dainininką”, ir

- sftko: . ' ■ v ’ \ j
“Įsidėmėtinų gerųjų daįnar 

vimo savybių eilėje reik pa
žymėti labai gerą mokyklą, 
gražų, pakankamai stiprų la
bai gražaus tembro balsą, di
delį muzikalumą ir jautrią 
dramatinę nuovoką.”
Beveik tokiais pat žodžiais

■ ' ' ■ > •

Iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

giria dainininkę ir “L. žinių” 
recenzija, kuri betgi pastebi, 
kad “p. Drangeltenė dainuos, o 
gal kitose sąlygose ir dainuo
ja, geriau, negu pirmąjį kar
tą pas mus.”

Gal būt, artistė buvo suner- 
vuota, o gal nebuvo padaryta 
pakankamai repeticijų prieš 
špektaklį. Bet recenzijoje to
liau nurodoma p, Drangelienės 
silpnumas vaidyboje.' . • -

“Vaidyboj p, Drangelienė 
žymiai silpnesnė”, skaitome 
recenzijoje. “Jai stačiai stin
ga vaidybiškai sceninės tech
nikos. Nors scenoje ji — gy
vas žmogus, bet tinkamai ne
paruoštas ir tas (su grimo 
trukumais) kenkė artistiško 
įspūdžio pilnumui* Matyt, tai 
yra pseudovaidybiškos 
‘itališkos t mokyklos truku
mai, o ne aktorės kaltė. Pa
galiau tai rodo ir tūlą ne- 
jgudimą bei jaunumą scenos 
darbe, Todėl tuo tarpu p, 
Drangelienę tenka vertinti 
tik kaip dainininkę ir kaipo 
tokią malonu ją pasVeikin? 
ii.” L .

''um t*".ir*. \ 

NUSIŽUDĖ, “MAISTO” KASI.
NINKAS

■ , i, ■11

Kauno laikraščiai praneša 
apie nusižudymą “Maisto” ka
sininko Balbacho, kuris pasiek 
yino 20,000.

Jisai buvęs vokiečių suban- 
krUtijusio banko pirmininkas.

“Maistas” yra valdžios kon
troliuojama gyvulių supirkinė
jimo organizacija. Matyt, joje 
užtikta daug blogumų, nes ąt- 
leidžiama daug tarnautojų.

vedaihi, balsayo ir prieš dis
kusijas ir rezoliucijas pH* 
ėmė. BSt ir ar jie įralės pftr 
sakyti, kdd jie taip norėjo? 
Ir ar jie taip padarė, kaip 
norėjo?

“Kas nors kiek arčiau su 
kongreso dalyviais susitiko, 
tie žino, kad jie buvo kiek 
kitaip nusiteikę, bęt forinališ- 
kai jr oficiališkai jie už kon
gresą atsakingi/’
Atrodo, kad uoliausias nuo

monių laisvės slopintojas Kon
grese buVo p. L. šimutis,; kuris 
taip džiaugėsi, gavęs progos 
dvejetą kartų pakalbėti iškil
mingose ceremonijose, kad ji
sai ir kailių pėrės!, stengda- 
magls įtikti užkulisiniems Kon» 
greso d ir įgubto j ams.

ĮDOMESNIEJI FAKTAI

,Į Kongresą iki paskutinės, 
dienos buvo , priimami vis nau
ji delegatai. Rugp, 17 d-, kaip 
Mandatų Komisijos vardu pra
nešė prpf. K. Sleževičius, užsi
registravo dąr vienas delegatas 
■—Martišius iš Vokietijos. De
legatų skaičius tuomet pasie- 
M 105.

Paskutinę kongreso dieną bu» 
vo rezoliucijų priėmimas, bet 
iki 2 vai. popiet rezoliucijos 
dar nebuvo paruoštos. Dėl jų, 
matyt, ilgai negalėta susitar
ti. Pagalios, kai rezoliucijų 
komisija šiaip-taip susitaikė, 
tai jos buvo duotos kažin kam 
“patvirtinti”,. Vienas laikraš
tis praneša: “Sako, prezidiumo’ 
dalis kažkur buvo nunešus pa*' 
rodytį rezoliucijų projektus.”

Prieš balsuojant rezoliucijas 
kilę klausimas, ar jas balsuoti

slaptai, ar viešai. JBet Jkieno tai 
Valdomas “steam roller” perva 
ro 42 balsais prieš 18 nutari
mą balsuoti viešai. To rezulta
tas buvo tas, kad daugelis de- 
imtų, nenorėdami turėti ne
smagumų su “autoritetais”, vi
sai nedalyvavo balsavimuose. 
Balsuodavo tik “ištikimųjų” 
blokas iš 62-68 delegatų ir ko
ki 6-8 opozicįninkai.

Pirmąją (bendrąją) rezoliu
ciją perskaičius, atstovas Abe- 
kas siūlė, kad ji butų pataisy
ta, paminint užsieny gyvenan
čius lietuvius darbininkus, ku
rte Sudarą 85% Lietuvos išei
vių. Ęe to, jisai sakė, kad rei
kia ginti Lietuvos nepriklauso-, 
mybę, o kad ji gidėtų būti ap
ginta, tai ręikia duoti liaudžiai 
teisę pateikšti savo valią.

“Amerikos demokratinė 
santvarka”, sakė komunistų 
delegatas, “daug padėjo: Iš
ėjom be mokslo, be turto, 
net kalbos (tos valstybės, 
kurion emigravom) nemokė
jom, o šiandie ko esam pa
siekę? Tai dėl to, kad Ame
rikoj buvo tinkama politinė 
santvarkai.. Ir Lietuvoj (kaip 
konstitucija numato) turinti 
būti išrinkta tautos atstovy-

Porą kartą kalbėjo ir Oma
nas su Mažeika (komunistų 
delegatai), bet Dr. RaČkus 
ir p. šimutis juos stabdy, sa
kydami, kad nereikia “kibtis į 
Lietuvos vidaus tvarką”, 
y Vienas atstovas, be to, atne- 
‘Šė prie prezidiumo stalo “do
vanų” kongresui: peticiją dėl 
civilių laisvių Lietuvoje su 
“14,000 parašų”. Bet jos nie
kas neskaitė.

Lenkijos komunistai irgi 
bandė sudaryti “bendrą fron
tą”, Pirmiausia jie kraipėsi j 
Lenkijos Socialistų Partiją 
(PPS), bet ši atsisakė su jais 
tartis, netikėdami, kad komu
nistai Jš tiesų kovQ»<užT demo
kratiją, nes sovietų Rusijoje, 
kiirją komunistei valdo, nėrą 
demokratijos nė šešėlio. .

Taip pat griežtai atmetė kor 
mupistų “bendro fronto” pasiū
lymą ir Lenkijos k&riųjų vaL 
stiečių partija^ Savo atsakyme 
į komunistų laišką, ji pabrėžiu 
kad valstiečių partija negali 
bendrai veikti «u partija, ku
ri gauna įsakymus iŠ Maskvos,
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Pirmas Visox(-Pasaulio Lietur, 
yių Kongresas, fprasidėjęs Kau
ne rugp. 11 d^pasibaige rųgp. 
17* d. r Jo rezultatai ląbąį men? 
kit keletas gaųa skystų rezo. 
liucijų ir išrinkamas laikino ko r 
miteto iš 10 žmonių, kurie tu
rėsią paruošti statutą Pasau
lio Leituvių (§ąį^ogai> Komite
tas susideda beveik tik iš kle
rikalų ir tautininkų.

Per visą Kongreso laiką de
legatai tik klausė iš ankšto pa
ruoštų ir atspausdintų refera
tų ir kitokių ‘kazionų” kalbų, 
o diskusuoti negavo. Nebuvo 
diskusuojami referatai, nebuvo 
diskusuojamos nė rezoliucijos. 
Jokių įnešimų delegatai nega
lėjo duoti. Pranešimų iš kolo
nijų apie išeivių gyvenimąsvę- 
timose šalyse nebuvę daroma. 
Apie išeivių gyvenimą papasa
kojo kongresui kauniečiai, ku
rie jaučiasi geriau apie tai ži
ną, negu patys išeiviai.

Pe? ištisą savaitę diskusijos 
tęsėsi tik 50 minučių!

Žodžiu, lišėjo kone juokin
gais dalykas: kongresas buvo su
šauktas neva išeivijos reika
lams svarsty  ti,o išeivija, kuri 
noręjo pareikšti savo nuomo
nes, negavo baiso. z

tbigamas dauykas—
“SVEIKINIMAI"

, Galima sakyt, yltatSJis fel- 
giamas dalykas, kuris tame kon
grese pasireiškę, buvo įvairių 
Lietuvos organizacijų atstovų 
sveikinimai. JĮdomiau'sią ir 
tųrJbingiąu^ią ^sveikinimą per
skaitė Lietuvos, Socaldemokra- 
tą Partiją, kuri pėr ądv. Ludą 
Purėnienę pareiške: /

“Jus (išeivijoje gyveną 
darbo žmonės) dėjotės 1 į ko* 
vą dėl laisvos nepriklauso- 
mos Lietuvos dar tais lai- 

; kaisr kuriais šis darban pra
žūtingas atrodė aniems "tau
tos iš miego kėlėjams’, kurie, 
kelięlikaį ir net porai dešim
čių metų praslinkus, darbo 
masių kovos vaisius sau pa
sisavino, 0 dabar kai kas iš 
jų sti ‘ ' atvaizduoti, kad 

 

nepriklausomos valstybės % 
alizavimas *asąs •- maloningas
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vių kongresas susirinkęs ląL 
r* :r 
Kaune,
jrnęn. 11—17 d.d., Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė ątsta- 
tyma aštuonioliktaisiais motąja, 
apsvąrstęs visos lietuvių tau
tos reikalus, lenkia galvų prieš 
tuos lietuvių tautos didvyrio 
ir darbuotojus, kUriy krauju ir 
pastangomis atstatyta nepri
klausoma Lietuvos valstybe su 
laisvu išėjimu j lietuviškąją 
jurų per Klaipėdos uostą ir

visomis išgalėmis remti Lietu
vos Vyriausybės pastangas sėk
mingai (tvarkyti Nepriklauso
mą Lietuvos valstybę ir j vyk
dyti teises į Lietuvos Rytų su 
sostine Vilnium, reiškia viltį, 
kad atgaivintosios nepriklauso
mos Lietuvos vidus ir santvar
ka evoliucionuos' tą kryptimi; 
kąri labiausią! atitinka lietuvių 
tautos genijų ir gyvenamosios 
politinės epochos Lietuvos vals
tybei statomus uždavinius, įš* 
einans iš Lietuvos valstybės 
Konstitucijos nusistatymo dės
nio, kad stfverenė valdžia pri
klauso tautai, kąri tąja valdžia 
vykdo per nustatytas konstitu
cijoje įstaigas, randa, kad Lie
tuvos istorija ir jos ateities 
imperatyviai reikalauja, kad iš 
tėvynės emigravusieji lietuvių 
tautos dalis išlaikytų lietuvy
bę ir nesiliautų palaikiusi tamp. 
rius ryšius su Lietuva, ir kad 
tam tikslui pasiekti reikalinga: 

a) kad lietuvių tauta remtų 
tiek moraliai, tiek medžiaginiai, 
kur tad būtinai reikalinga, kul
tūrinius ir tautinius lietuvių 
išeivių reikalus bei jų organi
zacijas, nežiūrint jų politinių 
ar konfesinių skirtumo, kreip- 

___ _4.:.__ i j—.

posios. kartos auklėjimą, lietu
viškoj dvasioj per mokyklą,
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tariamųjų ‘tautos vadų’ nuo- 
petoas.” ....... .... •

nimę pareiškė ir . vai. liaudmin 
kų vedąs, ady. M. Sleževičius, 
kuris, ypatingai vykusiai sug^ę* 
tino išeivijos kongreso idėją su 
Lietuvos seimo idėją, Kongre
so progą panaudojo Dr. J. Šliu
pas iškelti reikalavimą sąžinės 
laisvės ir civilinės metrikacijos.

Ilgai visų kongreso dalyvių 
atmintyje, tur būt, paliks Jąu- 
nimo Sąjungos pirmininko J.|rėiškU sįyo tvirtą pasiryžimą 
Paleckio žodžiai apie “tautos 
vienybę” kuriuos jisai tarė, svbi* 
kindamas Kongresą savo or* 
ganizacijos vardu, būtent:

“Visi čia kalbėjo, kad rei
kalinga vienybė* Bet vieny
bė vienybe nelygu. Yra sil
kių bačkos vienybė, kur sil
kės ponevalia ‘suvienytos’ ir 
suslėgtos, ir yra simfonijos 
orkestrus vienybė, kur kiek
vienas instrumentas, išduoda
mas kitonišką garsą, orkest- 
roję taip prisitaiko, kad gaut 
naši tobuliausia harmoniją”

KLERIKALIZMO SLOGUTIS 
KONGRESE ’

Liūdna tačiau, kad ir tie Lie
tuvos visuomenės atstovų pa* 
reiškimai buvo bandoma nuąlo 
pinti. Ir juos slopino ne tik 
karštieji esamojo režimo šali
ninkai “jaunalietuviai”t bet ii 
atvykę iš svetimų Šalių kleri
kalizmo šulai .

Vienas jų skatino triukšmą* 
daritfs, kada jie skandalino, 
adv, Purėnienei skaitant social
demokratų sveikinimą; kiti su? 
turtinai, balsavo, kad opozi
cijai nebūtų duotama balso.

Klerikalai kartu su tautiniu-. .. - _>. . . ,
kais turėjo Kongrese apie 
balsus (o viso delegatų užsi
registravo iki Kongreso pabai . x. ...
gos 105) ir beveik tik to bal. ^nyč«- “teraturą ir spau- 
sais buvo Priimti nutarimai, kų-j^’ 
riais buvo panaikinta dlskusi 
jų laisvė, ir paskui formulės 
^ezoliųpijos.fc§g^į

“Liet, žinios” sako, kad ant Į yra, ir kurių svetingumu nąų- 
klerikalų puola Žymi dalis ąt-jįojaši, rodytų vieningumą ben- 
sakomybės dėl Kongreso nę-įdrais visą lietuvių tautą Iie^. 
pasisekimo: ačiįmčiata reikalais ir sutartinu

. { “Jp didžiumą sudarė ką#||dkrbu tįek išeivių^ spaudoje jį: 
įfąpi^Lietuv^tiek

kultųros ir meno srityje, keltų 
pasaulio tentų akyse lietuvių 
teutdą ir Lietuvos valstybės 
vardą, bei .aspiracijas;

į c) karštai ’ dėkoja „ Lietuvos 
lietuviams uŽj ų per Draugi j ą 
Užsienio lietuviams remti nu
varytą naudingą barą užsienių 
lietuvių moraliniam ir medžia
giniam sukonsolidąvimui ir ra
gina juos nenuilstamai tęsti tuo 
bu^u pradėtą visai lietuvių tau
tai didelės svarbos darbą.
B. PIRMOJO PASAULIO LIE
TUVIŲ KONGRESO EKONO

MINIAIS REIKALAIS 
NUTARIMAS

^Pirmasis pasaulio lietuvių 
kongresas, turėdamas galvoje 
nepriklausomos Lietuvos inte
resus ir išeivių ekoųominius 
reikalus, ir imdamas pagrindai! 
P. žadęikio minėtam kongresui 
pranešimą “ekononunis užsienio 
lietuvių bendradarbavimas su 
Lietuva” taip pat . kongreso 
ekonominės komisijos pasiūly
mus, nutarė; »

a) užsienių lietuvių dalyva-4 
rimo vidaus paskolos klausimu:

Imdamas’ domėn, jog Lietu
vos ekonominiam progresui pir
moje vietoje gyvąį reikalipgi 
didesni kapitalai, kongresas nu
tarė: rūpintis steigti ipotekos 
banką, paremtą miestų, namų 
ir žemės nkio turtų Lietuvos 
valstybės garantuotais įkaitų 
lakštais, Į tą banką turėtų 
būti įtraukti ypač amerikiečių 
kapitalai ir įmonės.
b> Užsienio iiiyeėterimai į Lie

tuvos pramonę jr žemės ūkį 
Kongresas randa, jog taip 

pat Lietimu ir1 užsienio lietu- 
viams. butų abipusiai naudinga 
investuoti žymesnius kapitalus 
į centralitifd Lietuvos finansi
nes bei ekonomines įsteigęs, k. 
ą, Lietuvos bankas, Valstybės 
Taupomosios Kasos, Kooperaci
jos bankas, “Maistas”, “Lie- 
tuyo» Cnkritū” “Lietūkis”, 
“Pieno Centras” ir kit Taip 
pat kongresas, turėdamas gal
voja jau ištirtą Lietuvos bankų 
pastovumą, ragina juose užsie
nio lietuvius laikyti savo su-
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Iš Pasaulio Lietuviu Kongreso

.'arehgi

Del meilės nusižudė

Pakšto mintis(

Leavitt Street

Vienatine Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

The Daina

jaiinitnui pasiskaityti

rOndaši
Tateto*

tiek už- 
są jungos

Ždinalisty 
pfenumera-

kongresas ntita- 
nebeatidelio jant

i » tinkamesnėj

STOGAI
ROOFING

ir mer- 
patari-

galite sūrite*#
klauskite Etato Patarėja* 
h boa galite*

vti tėtytiėje tūri didėlės reik' 
sm lietuvybei palaikyti*. 3) 
Kad Lietuvėje turimų skaičius 
galėtų būti dauj 
duoti daugiau pa.

atgaivinti jūrininkystės moky
klą Klaipėdoje.

TAISOM IK 
’INAM.

tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaina $2.00.

stl Jungtinėmis Ame- 
vėliau ir

Pavydo suimta moteris 
nusižudė

Mažai Vilties teisėjui 
pasveikti

•12.00
*45.00
515.00

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Apvaikščiojimai Darbo 
Dienoj

Aukštas : policininkas 
pašalintas iš džiabo

UI. PIRMOJO PASAULIU 
LIETUVIŲ kongreso 

ŠVIETIMO IR KULTŪROS 
REIKALAIS NUTARIMAI

Štiširupinti veiklesniu lietu
vių tautinės kultūros ugdymu 
bei gyvendinimu Lietuvoje ir 
jos tinkamu perdavimu užsie
nio lietuviams.- Tuo tikslu plė
sti ir Stiprinti Lietuvoje fctil- 
tiūiros Reikalų Departamerito

Slinkiai šdfga Superiof teis
mo teisėjas Kairy A. LeAvis. 
Ligonio daktaras pirmadienį 
pranešė# kad teisėjas silpnėja.

Pirmadienį, rugsėjo 4 d.# 
Buvo Darbo Diena. Chičagoš 
organizuoti darbininkai, susi-1 
jungę į Darbo Federacijų, šie
met negavo masiniam savo mi
tingui Kareivių Lauko (Šol- 
diėf PiėldJ. Jie takiau buvo
prisiruošę parengimams kelio
se kitose miesto dalyse, ir vie
nas didžiausių. iŠ tų 
mų planuota stok j ardų apie 
linkėj.

f) Prekybinio laivyno 
steigimas į I

Kohgtesas# turėdamas galvo
je, ’ kad prekybiniams ryšiams 
tarp Lietuvos ir užsieni# lie
tuvių Užmegsti ir ugdyti ir 
bendrai Lietuvos prekybai Vy
styti ir plasti geriausia galė
tų patarnauti lietuviškas laivy
nas, nutarė dėti pastangų, kad 
galimai greitu laiku butų į- 
Steigtaa tatttinis prekybos lai
vynas, prie kurio steigimo taip 
pat galėtų prisidėti savo kapi
talais ir užsienio lietuviai. Ry-

Policijos komisionietius 
John Pi Alinian pavarė iŠ 
džiabo John H. Alcock’ą, savo, 
kaip komišiotiietiaūs, padėjė
jų (deputy commissioner). Al- 
č6čk*tii priklauso pensijos 
$4,000 metama Numatoma, 
kad AlCocck iškels bylų teis
muose tikslu gauti atgal poli
cininko džiabą. /

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

_+ - l.AHjertA .-į- - - - -V3 _ 

TRR BkIDGEPORT bOOFING OO.
Ar Jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pąte« 
kyšime kiek kištuos pataisyti Mes 
taipgi daromo visokį blikorytua 
darb*’telė &r. RkUUd Stfcort.

' Tri. VTCtorv 496$.

NŽfš Ftutli Tolle, 21 metų, iš
šoko iŠ UiVėršity Ėtoffel (5$19 
Blackštone avej trečio aukš
to ir užriniušė* Moteris nusi-j 
žudė anksti sekmadienio rytų.

Iš vakaro pas jų ir jos vyrų 
atsilankė svečiai p-lė Apal 
Whaley (5629 Dorchester aved 
ir Seymour Goldman, 7752 
Kdst Ėnd avė.- Svečiai ir na
miškiai lošė tiltų ir ragavo li
kerius.

Kada jau svečiai ruošėsi ke
liauti namo, tai šeimininkas 
pasisiūlė juos palydėti. Suirii- 
ta pavydo jo moteris Rutli iš
šoko per langų.

Policija areštavo nu 
distų

didesnis ir 
ų# negu da

bar. 4) Kad turizmui plėstis 
Lietuvoje reikaltagotf palais 
kibs gųiygdė.

Dėl to# nutarė atkreipti dė
mės} atitinkamų įstaigų,ir or
ganizacijų: 1) kad tiek kita- 
taukiams; tiek lietuviams tu- t ' * j
ristoms, vykstantiems į Lietu
vą įvairiais reikalais (ekonomi
niais, kultūriniais ir kit.) bu
tų pdnaikintoš Arba beht žy
miai nupigintos vizos. 2) Kad 
turistams iš užsienio vykstan
tiems Lietuvos geležinkeliais 
butų duodamos didesnės nuo* 
laidės, negu dabar. 3} Kad iš 
turistų, vykstančių Lietuvon 
Automobiliais, bebūtų imami 
kebų mokesčiai. 4) Kad gra
žesnėse vasarvietėse butų į- 
f engtos sustojimo vietos su tu
ristui reikalingais patogumais. 
5) Kad užsienyje Lietuva dau
giau butų, kaip turizmo kraš
tas garsinama ir kad užsienio 
lietuviai skatintų SdVo tautie
čius ir kitataučius lankytis Lie
tuvoje.

e) Lietuvių kcloftizacijos 
klausimu

^Kongresas, imdamas pagrin- 
dan prof 
pareikštas j# paskaitoje “kame 
lietuviai galėtų dar kolonizuo- 
tis”, turėdamas gaivoje, jog 
pirmas ir svarbiausias išeivijos 
tikslAs yra užtikrinti tautai' 
daugiau erdvės jos dabartinei 
ir būsimai plėtotei, taip pat iš* 
Ugdyti tikrų draūgą it bendra
darbį Visuose kultūros, ūkio it 
politikos reikaluose ir rėmėjų 
nelaimėse, — ] 
re, kad jau 
būtų pradėtos 
vietose ktilonizaičijon reikalu 
studijos — įkurti artimoje at
eityje bent nedidelei lietuvių 
kolonižacijai. šiam reikalui lė
šų turėtų parūpinti vyriausybė, 

Užsienio lietuviariis

Vidaus reikalų ministerio] 
(sekretoriaus) žmona; p-nia 
Anna Willmarth lokes, tapo 
užmušta automobilio nelaimėj 
šeštadienį 4d mylių toly nuo 
Santa Fe, N. M. šiandie kaip 
Š:45 vai. ryto užmuštos mo
ters kūnas bus atvežtas į ChL 
cago. Pats vidaus reikalų mi« 
nisteris, Harold L. Ickes, ap
leido Washingtonų sekmadie
nį. Jis atvyko Chicagon pirma
dienio rytų.

Ministerio žmonos ku 
nas atgabentas Chi

cagon

metus. 
_____________itidiriid 

ketorids dukteris: Lillian, Elea- 
nore, Antoinette ir Theresą, 
dti sūrių Štonišravft it Joris, 
tris žentrisi George čeintattS-? 
kas, Arthur MčLean ir Wm. 
FHėddrich, dvi Ada Ir
Bernicė. šešiui anukris 'ir daug 
giminiu Lietuvoj.

KUrias ūašarVOtas 
10157 So., Marrari St. 
nas Cedarcrest 0114.

Laidotuves ivyks trečiadieni 
rufrsėjo 4 diena, 9 vai. lyto iš 
rieirtiti i St; Margaitei bažnyčia; 
99th ir So. Throofi St., kurioje 
atsibus gedrilinites pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes. .

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS

Sh/ skytitfaš State iMftftOti ttOM Sutttytojams ifa-

Buck Kelly, 49, 1012 Nofth 
Weils st., pasirodė ant Lake 
Šhore drive visai nuogas. Ži- 
noma, greitai pribuvo policija, 
kadangi toj aristokratinėj 
apielinkėj į budistus Žvairuo
jama. Policijai Kelly pasisa
kė, kas nors pavogė jo kelnes 
ir kitus drabužius. Kelly vis- 

Į gi tapo uždarytos šaltojoj.

NELAIMINGAI ŽUVTlŠl BElJ*
GUOS - KARALIENĖ 7
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Belgijos Leopoldas
Iii dabar gauna iš visų pasau
lio kraštų užuojautos telegra^ 
mas dėl jo žmonos karalienės 
Ąstri<įės nelaimingos mirties.

Karalienė mirė Leopoldo glč- 
by automobilio nelaimėje. Pats 
Leopoldas įvažiavo j medį. Jis 
ir jų šoferis išliko gyvi; o ka
ralienė buvo taip sudaužyta, 
kad ji tuojau mirė. Tas atsi
tiko Šveicarijoj netoli Lucef- 
nos. Karalienes kūnas bus nu
vežtas Belgijon ir palaidotas 
su didelėmis’ iškilmėmis.

Tik 18 mėnesių atgal Leo
poldo tėvas karalius Albertas 
nelaimingai užsimušė belaipio- 

;pamas po. kalnus. Kalnuose ne
laime ištiko ir karalienę Astri- 

idę. Ji buvo karaliene tik 18 
mėnesių, ištekėjus už Leopoldo 
iŠ meilės^ |^1 jis tebObuVo 
princu^pėdįn:

tiiiguirių tamprių ryžių ir glau
daus bendradarbiavimo Lietu
vos lietuvių .su svetur gyvenan
čia lietuvi^ Uaūtbs dalimi, iš
klausę DŪLĖ pirmininko Rap. 
Škipicio* tuo Reikalu pranešimų, 
nutarė : įkuUti Pasaulio lietu
vių Sąjungų ir paveda savo iŠJ 
rinktai provizorinei valdybai 
iš 19 asmeH®(1 paruošti sąjun
gos statuto projektų, kūrio pa- 
grindan turi/ būti deddmi šie 

[.dėsniai: .

1 L. Pasaulio Lietuvių Šąjun- 
ga sudaroma iš juridinių as- 

[ menų) draugijų, bendrovių ir 
kitų), tiek Lietuvos 
sienio liežuvių; 2) 
centras Lietuvos sostinėje, te- 
čiau visos dideshiošios koloni
jos užsieniuose turi savo at
stovybę? .sąjungos vykdomuo
siuose organuose.

kas išrinkti į pasaulio 
Lietuvių sąjungos lai

kiną VALDYBĄ
I * v . , ■ »

Į PaSatilio lietuvių sąjungos 
laikinąją valdybų pirmasis pa- 

Į šaulio lietuvių kongresas • iš
rinko: DULR pirmininką adv. 
Rapolų Skipitį, “Draugo” rė* 

[ daktarių L. šimuty X Bulaitį, 
Į proL K. Pakštą, kan. A. Stepo- 
[ haitį, dr* L Laimonų, “Tevy- 
nfe” red. Si. Vitaitį, prof.-;K. 
Sleževičių# “Trimito” red. J. 

[ Kalhėną, if ptof. F. Kemešį.

Mergina atsisakė pribirti 
Hdwardo MillėriO, 23 infetų, 
mėilę; Miller tada pasisamdė 
aėrdplanų# iŠ Los Angeles, Gal., 
atskrido j Chicagą; Čia jis 
nusišovė Paimet Housfe vieš
bučio kambary 16-taine trobe
sio aukšte 

t,i rt.T,

(Tąsa nUo 4-to pusi.) 

e) Prekybinis bendradarbiavi- 
tijidri C * . mus

Kongresas pagedauja r 1) 
kad Lietuvės vyriausybė ir ati
tinkamos orgatiiždcijOd ųŽmėgš- 
tų ir palaikytių artimus ekond- 
mifliuš bei prekybinius 'fyšiiiš 
su* lietuvių kolonijomis įvai
riuose kraštuose. Prie šio dar
bo kongresas Skatina prisidėti: 
Amerikos lietuvių vaizbos bri
tus, užsienių lietuviams rėfnii 
draugijų bei btftimųją pasaulio 

'lietuvių Sąjuhgų, taip pat Eko
nominių studijų draugijų, Pre
kybos ir Pramones rpmus bei 
kitas organizacijas. 2) Kad 
prekybiniai Santykiai prie da
bartinės mainų tvarkos galė
tų vystytis normaliai# kongre
sas nutarė prašyti vyriausybę 
sudaryti pTėkybinines mainų 
sutartis su tais kraštais, sti 
kuriais prekybinius ryšius ga
lėtų palaikyti lietuviai, pirmoje 
eilėje 
rikes Valstybėmis, 
su kitais kraštais. 3) Kad tuo
se kraštuose, kur yra didesnės 
lietuvių kolonijos#, prie atsto
vybių ir konsulatų butų pa
skirti prekybiniai aittache, ku
rto padėtų organizuoti ptėkybą 
su Lietuva. Jungtinių Ameri
kos valstybių ir kitų kraštų 
musų išeivių Suinteresuoti pre
kybai su Lietuva vystytis ŠlUd* 
ksniai turėtų įsteigti.vieną ar 
daugiau bendrovių su skyriais 
visuose žymesnėse kolonijose. 
4) Kad lietuviai įvairiose šaly- 
su stengtųsi gauti Lietuvos žy
mesnių įmonių atstovybes^

d) Turistinis santykiavimas ir 
turizmo propaganda

Pirmasis pasaulio lietuvių 
kongresas# kOhstatavęs;

Visi, a., a. Kazimiero Orento 
glirilries, draugai if paž^stSrĄi 
esat riupširtižiM kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini pžtfdtildvtms 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. ■ ■.
DUkUrys. žiliui, 
ir Arnikai.

BDU it, iA. W A iM.

Pečahoritoš rnirie rtm toriaS $7.00 
-v„ h ar r it tu t ■ — - oha.,.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

r J ’ -t Mokani ? dividendą 
kas tf mėnesiai. Prri-

Instrumentai
MGSicAL Instruments

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
Per S5 metus pardavinėju accordio- 
ntis. klėrnetas^ kmriietus. trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanut ir 
iu dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN, 
914 MtfsVell Si*

pažinti ir jų kuiturinio veiki
mo sąlygoms ištirti, steigti ati- 
tinkaftiaš iftštitUėijas (Viso pa-Į 
šaulto lietuvių išeivių tautinis! 
institutas, šelpimo fondas, te-Į 
ferenturos ir pan.), kurios tir-! 
tų lietuvių išeivių atskirų ko- j 
loti!jų spėdfiškuš reikalaVimiis, 
kad Lietuvos tautines kultufos Į 
laimėjimai butų galima ktib 
Veikiai! pėrduoti kiekvienai liė- 
itivių išeivių kėlonijai pritai
kintu budri, ypatingai atkreip
ti dėmesio į švietimo ir tauti
nio auklėjimo tyrimą ir stip-l 
ririimą išeivijoje, prisilaikant j 
jų gyvenamos valstybės sąlygų 
ir įstatymų. Pasekmiilgesriiems Į 
iš£itių pažinimo darbams,' kiek
vienoje kolonijoje turėti špėcia- I 
liriš informatorius, o Lietuve-Į 
įje instruktorius arba referen-Į 
ttis, ogi tautines kultūros po-1 
'puliariza^imųi ’ jfuri1 būti ,dau-l 
giati" pahatidojamds visos Lie-j 
ttivos kultūrinės įstaigas J teaj 
trai SU savo gastrolėmis, lietu
viškos filmus, tadio ir pati. Be 
to, kad tautinis auklėjimas ir 
švietimas vyktų stitartin su 
Lietuvos tais pat darbais: a) 
Lietuvos visuomenė turi lar 
biati Susidomėti išeivijos gy
venimu ir likimu, remti išeivi
jos mokyklą ir tupintis išeivių 
mokytojų socialiu draudiniti. b) 
Lietuvos mokytojai tūri paro
dyti daugiau aktyvumo# įtrauk
dami išeivijos mokytojus ir 
mokinius į glaudesnį tarpusa
vio bendravimą, šaukdami p£- Į 
riodinius mokytojų suvažiavi
mus bei kursus, skatindami 
tarpmokyklinį susirašinėjimą# 
keitimąsi albumais, su gyveni
mo krašto Vaizdais ir kitokia 
etnografine bei istorine ined-' 
žiąga. c) Rūpintis, kad lietu
vių išeivių mokslo jaunuomenė 
galėtų pasifeilgtiš sSVo koloni
jai veikėjais Lietuvoje, o, rei
kalui esant,- ir Lietuvos inte
ligentai bei stipendininkai bu
tų stončiaml ddtiglati į tuos už
sienio kraštus# kuriuose yra 
lietuviškos kolonijos, d) Steigti 
išeivių kolonijose knygynus, 
kurie palaikytų • kuo tampresnį 
ryšį su Lietuva knygų rinko
je; taip pai it išeivijos spauda 
turi būti informuojama apto 
Lietuvos naujai išleistas kny
gas bei perijodlką. e) Ypatin
gai susirūpinti jaunuomene, 
kuri lanko ne lietuviškas mo
kyklas, steigiate priešmokykli
nius Vaikų darželius pamo- 
kyklines draugijėlės arba prie 
kitų atitinkamų draugijų jau- 
Irimo Sekcijas, prisitaikant prie 
gyvenamos • valstybės santvar
kos. f) Rėmfl Užslėpto lietuvių 
spaudų, LiėttiVOS 
bendradarbiavimu, 
tą ir kitais galimais Budais.

IV. TTRMdJO PASAULIO 
LIETUVIŲ KONGRESO 
NUTARIMAI APIE PA- { 

? SAUL10 LlETimV-SĄ-

.V- ■■ t i

Aukštai vertindamas reika-

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams rrL i hftfVĄ-ff
Palatai ligoni-

n«je
Akušerija na**

muose_____ __ u.*-.
Medikais egzami^

nacija__________ ___
dori ----------

n u u >r* a if.4,1 "i,,.

Grane Coal Cb.
5332 & Long- Avė.

Tek RepubHo 8402

» ... |’. 1.1 n »ii«.|^.ii<iiĮfc.>.nii .y ii I,.l.wu II ...................... ijii ■ Ii

CHiCMOS 
Ž1NI@S

.iii. ■*'

Mitingas Jane Addams 
atiiunčiai

Jau pilnai sudaryti planai 
masihiairi mitingui Šaukiamam 
Graiirt Parke riigsėjO 6 dieną; 
Tas mitingas yra rengiamas 
habaŠnirikei Jąnė Addtimš pa
gerbti. Mitingo vieta /į 
pietus nuo Ltbčpln mOntitaen- 
^Mfįs Vari’įBųfėn gatvė* *-Mį* 

Vėl. po

2324
Telefoną* CANA1* 1679

JUSTltf MACK1WIČIL ^teridentos*

Garšinkitės “N-nose
. ....................    ;...... ..... U.. ........ «....-........h.... 7 i.

AKUŠERES
. .,u

Mirs. Anelia .K. Jarusz
<_____________ Fhyričal Thetapy

MBb— ahd Midvrife
1 6630 S. Western 

Avė., 2nd floor 
Hefnlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

ar liROnintse, 
■MFteEL. duodu, maestre 

eleetrie ireat- 
I ki«Pt Ir mdgne- 

tiė bla ' 
Moteri 

jrfnoms 
mal doVahrii

paprastai gražų pajur;, gydo
mų kurortų, prie tų istorinių 
ir daug kitų gražių bei lanky
tinų vietų — iš vienos pusės, 
ir pigų pragyvenimą iŠ ant
ros pusės# —* labai tinka turiz- batikai 
mui. 2) Kad Užsienyje gyve- remti draugija If Pasaulio life 
nančių lietuvių laiikymąsis sar tuvių sąjunga.

Surado negyvą žmogų
Alfred Eickelman, iš Beri- 

senville, sekmadienio naktį | 
važiuodamas koįdą pusę my-j 
iios ViS jatitė, lyg jo mašina 
ką tai velka. Sustabdęs pd- 
gąlios < automobįlį jis išlipo paj 
žiūrėti,ikųwužkabino jo maši
na. Ir surado, kad tarp bumj 
perio ir UŽpakaliriio rato yra 
įsispfatidęš negyvo žmogatiš 
ląvo'ttdS. . Lavonas, vėliau pa
sirodė, buvęs tūlo Lredrick 
Lanikė, 55 irietų, iš Bensen-» 
tille; Mainoma, kad kitas auj 
tompbilis užmušęs Leinką If 
riūvflžiavęš, o feickelmano ma
šina užkabinusi- lavoną ir 
ėmusi Vilkti.

APŠILDYTI 
KAMBARIAI 

(tlĖtUViŠKAS VIEŠBUTIS?
Šiltas vanduo visada — maudy

klė ir lašu pirtis dykai.
Vairia prie vietos kasdienai 

Kainos: nuo $1,50 iki $4.00 
i savaitė. į*

South Central Hotel 
uS’Mfers™ 

4 Victory 4686.
. ii > ■ u ■ i ą ii ih 11, ū 7. ■ . .. . .........

Garsinkitčs “N-nose’

TEDERAL savinos O kurie ffiakn tnŽOe- 
|ANfr tOAlM AiieCIATION sinę

P. CONRAD 
STUD1O 

420W.63rdSt.
Dar gražiau, moderniš*! 

kiau Įrengta. i
Ai. ii ta n ibiu ii. i ■ 

i A.i.A*' h / "iirt,

-M.iiMte ,iWiii, 'Muite atai. X.mi»Wi"vĮTzrrlgrmii»~.Tit

BOILERIAI 
BO1LERS

ia>aiA*fiwaįtaria u..-------- -----------------------

24 Valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
8240 South Arėher Ayentte, 2 

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

LIGONINES 
HOSPITALS

KAZIMIERAS ORENTAS
Pefsiskytfe su,. Šiuo pasauliu 

rdggpitiČib Si diėha, 6:40 Vck 
landė valę. 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Raseinių 
apskričio ir parapijos, Kdlrttijti 
kaime.

Amėriko.1 išgyveno
'» didriidfoėf
Antpinętl

E Y E.S

RĖ.COMMENDf D
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Jaunimo
Draugijos Pirmas

Kongresas
8-tą

diškiems darbams. Aplikaci
jas šiems kvotimams reikia 
priduoti naujajame pašto tro
besy Chicagoje ne vėliau, kaip 
rugsėjd 16 d. Ekzaminai bus 
duodami šiems darbams už
imti

Chief Explosives Chemist 
$5,600 a year.

Associate Electrochemist 
$3,000 a year.

< Director, Child Welfare 
Division, $6,500 a year, Childr 
ren’s Bureau, Department 
Labor. / .

Junior Enginer, $2,000 
year.

Optional subjects: Aeronau- 
, Ceramies, 

Civil, Electrical, 
Mining, Petro-

of
Sekmadienį, rugsėja 

įvyksta pirmutinis jaunutės 
Lietuvių Jaunimo Draugijos 
kongresas, šiuo laiku jai su-, 
kanka du metai gyvavimo. Per tical, Agricultural, 
šį laikotarpį ji yra nuveikus Chemical, 
daūį kilnių darbų, ypatingai Mechanical, 
dailės ir literatūros šakose. ieum> Structual and Concrete. 
Pažanga buvo negreita dėlei 
įvairių priežasčių. Tarp sun
kiausių kliūčių buvo priešta-* į, 
ravimai s ir vienpusiškumas 
kaip kurių frakcijų, kurių sur 
pratimas kultūros ir vienybės 

.yra ne tik nenuoseklus, bet 
visiškai sudarkytas. Neatbo- 
jant šių kliūčių, draugija sėk
mingai pažangiavo ir dabar 

•yra pasirengus toliau tęsti už
brėžtą darbą.

Visi įdomaujantieji yra 
kviečiami atsilankyti, ypatin
gai tėvai ir draugijų atstovai. 
Draugija didžiuojasi savo 

’ įvykdinimais ir atvirai kviečia 
žigeidaujančius, žinodama kad 
jie nebus apvilti.

Kongresas atsibus Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
st. Pradžia bus antrą valan
dą po pietų. Prašome nesivė- 
luoti. įžanga veltui.—A.C.R. 

. ■ « —■■ybiiin/i ............... ...........

Valdžios darbai

a

Cicero mokyklos at 
sidaro šiandie

Civilės Tarnybos Komisija 
praneša apie ekzaminus val-

CICERO — Viešosios Cicero 
mokyklos naujam mokslo me
tui atsidaro, .rugsėjo 3 d. Vai
kai, kuriems sukaks 6 metai 
iki lapkričio 1 d. šių metų, tu
ri būti siunčiami į mokyklas. 
Tėvai yra prašomi priduoti 
mpk^kloms r vaikų metrikus, 
kaipo įrodymą - jų amžiaus. 
Svarbu,' kad visi mokiniai ir 
mokinės sugrįžtų į mokyklas 
šią pirmą mokslo metų dieną.

P-nas Frank Petru, Apšvie- 
tos Tarybos prezidentas, pra
neša, kad visi mokyklų trobe
siai yra geroj padėty, kad jie 
tapo išvalyti ir naujai išdėko- 
ruoti atostogų laiku. Admi
nistracinis ir mokytojų štabas 
pasilieka praktištai toks pats, 
koks buvo praėjusį metą. Tė
vai ir draugai yra kviečiami 
atlankyti mokyklas.

JOHN P. EWAIJ)
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

AKORDIONŲ IŠPARDAVIMAS

12 Basų akordionas už

24 Basų akordionas už

48 Basų akordionas už

120 Basų kromatiškas už

120 Basų Piano Akdrdionas už

19.00 
24.00 
'49.00 
75.00 
'95.00

35 LEKCIJOS DYKAI
Didelis pasirinkimas akordionų.

Kainos nuo $35.00 iki $350.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St

■■i’ UI iiiiiiiiii i jiliii hairiii iii iiži
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Sugryžo Dr. Russell 
su žmona

Atlikę ilgą povestuvinę ke
lionę į rytus, sugryžo iš New 
Yorko Dr. Russell su savo 
jaunąją žmona, buvusia p, 
Vaitkiute. Jie buvo sustoję 
Clevlande, kur labai svetingai 
priėmė Dr. Vitkus; paskui ke
liavo į Niagara Falls ir į New 
Yorką. Tenai jie, žinomą, 
matėsi Su Įeit. Feliksu Vait
kum.

Iš pasikalbėjimų su lakunu 
ir kitais artimais prie “Litua- 
nicos II” žmonėmis Dr. Rus
sell įsitikino, kad negali būti 
mažiausios abejonės, jogei F. 
Vaitkus prie pirmos progos iš
skris. Suprantama, kad'la
kūnas turi klausyti, ką jam 
pataria Oro Biuras. Jeigu, 
blogam ore skrisdamas, jisai 
žūtų, tai tie patys žmonės, ku
rie šiandie jį visaip atakuoja 
dėl skridimo atidėliojimo, pas
kui jį dar labiau niekintų. Sa
kytų : “O ko lėkė, kada jam 
buvo patarta palaukti!”'

• . I

Kartu su Dr. Russell’u buvo 
New Yorke ir dentistas Dr. 
Šimkus, kuris taip pat sugry
žo į Chicagą.

Cicero Liet.\ Drau 
gijų atydai

i .

Visų Ciceros lietuvių drau
gijų atstovų bei valdybų pir
mas pasitarimas apie palitinį 
veikimą įvyks rugsėjo (Sept.) 
4 d. š. m. parapijinėj svet., 
8 vai, vak.

— Kviečia Lietuvių 
Citizen Kliubas.

Siuvimo ir valgių 
virimooamokos

Pamokos valghtiAš gatointi 
ir įvairiems drabužiams siūti 
yra duodamos veltui šiose vie
tose: the House of Happines, 
3052 Gratten avė., ir the Fel- 
lowship House, 831 W. 33rd 
place.

Norintys pasinaudoti kal
bamomis pamokomis esmęnys 
kviečiami yra užsiregistruoti 
pamokų vietose, pas E. D. 
Sanderson’ą Sherman parke, 
52 ir Loomis, pas David Rar- 
din, Englewood Y. M. C. A., 
6545 So. Union avė., pas Dr-ą 
Edward G. Punkė Tilden auk- 
štesnėjjėj mokykloj, 4747 JSo. 
Union avė.

Sugryžtuvių savaitė
TOWN OF LAKE — įvairių 

miesto dalių parkai ir tų dalių 
biznio įstaigos ruošiasi sugryž
tuvių savaitei, kuri tęsis nuo 
rugsėjo 9 iki 15 dienos. Pro
gramai bus išpildyti šiuose 
parkuose: Cornell/ Davis
Sąuare, Gage ir Sherman.

Town of Lake apielinkėj, 
Cornell Sųuare patalpose su
gryžtuvių savaitė prasidės vie
ną diena aukščiau, būtent rug
sėjo 8.

Programan tą dieną tarp kit
ko įeina futbolo turnamentas. 
Kitomis dienomis taipjau bus 
pildomi proramai ir rengiami 
paradai. Apielikės publika, 
organizacijos ir biznieriai 
kviečiami dalyvauti. Daly
vavimui užsiregistruoti pra
šoma juo greičiau.

SLA. 36 kp. susirin
kimas

NAUJIENOS, Thicago, III.

NAUJAS EKVADORO 
i VALDYTOJAS C '

Antonjo Pnn«
Buvęs Ekvadoro prezidentas 

Jose Ibarra mėgino pasidaryti 
diktatorium, bet tapo suareš
tuotas. Tuomet buvęs Ekvado
ro prem j eras A ntonio Pons, 
kurio paveikslą, čia matome, ta
po paskirtas , Ekvadoro Valdy
toju ir laikinu prezidentu iki 
rinkimų, kurie jvyks spalio mė
nesyje. : , :

RADIO
Šiandie lygiai 7-tą valandą 

vakare užsistatę savo radio 
ant stoties W. G. E. S. turėsite 
malonumo pasiklausyti gražių 
dainų, kalbų, Jūokų ir muzi
kos. Pirmiausia,' kaip ir vi
suomet, bus *‘Home Lover’s 
Programas” per 15-ką minu
čių amerikoniškų dainų, o pas
kiau tįsis labai'‘įdėtous ir gra
žus lietuvių pi»&gjramas, kuris 
susidės išr įvai^atis turinio, 
kaip tai, dainudš žymus radio 
“Grenadieriai”, (dalyvaus “ča- 
lis Kepurė”, kalbės Antanas 
su Juozu, bus gražios muzikos 
ir daug kitų įvdfrėnybių malo
nius kiekvienatoi pasiklausyti, 
kuo ^ leidėjai šių programų, 
Peoples Rakandų Korporacijos 
Krautuvės, visuome pasįžyhii' 
Todėl nepamirškite pasiklau
syti/ xxx.

... . . '
• . 1 ■ 'f.i'
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Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLlUEtO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lekia, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 8842 * S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J, Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, Ų. 
Antanaitis, marįŠalktfe '
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj^ 3138 S.( Halsted 
st. 7:8(p vai.

ATRALIŠKADR- 
m Valdyba 1935 
t&icel, 2539 West 
icg llU; Pirm. P*. 
Iskąs,' 8627 South 

JSut-
kįį. Fin. rašt
^Oth - Pl., Chicago, 

Btuiiu > rupią Razminas, 6101 
>r, glob.;T4MmWęnė. 8441 
lorgan StjBhicago, IR. L Kas.

“ i&nė,'<;2547 W.
/ Ųl.; Dųru mar- 
rnų 2515 W. 43rd 
op Ligoniu apek. 
525 E. .Oakwood

" '.enas, 2547 
; Sudžįa 

_.Jan Avė.
Ižics rašt F. žu- 
>. Morgan Street, 

_ ..... ........... korespondentas S.
Wemis, 6804 So. Perry Avenue.

SLA. 36 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadie-. 
nį, rugsėjo 4 d., Lietuvių Au
ditorijoje.

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

šių programų,

LIETUVIŠKA
STfi RUTOSį> 
m.f Pirm. C. 
43rd St., Chicw 
gelb. C. Cnaplr 
Halsted, ’ . ---- --------
rašt. F, Opulskas, 8218 So. Lime

- St..: Chicago, ‘ - • —>
Zlabes, 740 R. > 
III.; Konf. ra?* - 
So.
Kasier.
So. Morgan 
pagelb. , J, Yūšl 
45th St., Chicag< 
šalka S. Žlikaus] 
St., Chicagoj 
K. Keturakienė,, .

F Aušra, 8489 {Sb, Artėsi 
Chicago, IU v Sudžiė

Chicągo. TIb

< Antradienis, Rūgs. 3, 1935

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
Įgytus automobilius tiesiog žmonėms,
Pasinatidokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jus negalite gauti panašius bargenus.

MES PILNAI GARANTUOJAME, KAD MUSŲ KAINOS YRA 
) ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE.

Kiekvienas karas turi musų neapribuotą 90 dienų garantiją ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą. Jūsų seną karą priimsime j 
mainus už pilną vertę ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.
CHRYSLER— Vėliausias 1935 De- 

Luxe sedan. Turi originale 
dirbtuvės garantiją. Taipgi 
mūšų 90 dienų garantiją. Tu
ri knee action., taip- 
gi 1932 sedan ......

NASH — Mes turime 8, 1933
Deluxe sedan, ir du 1982 seda
nus. Visi geroj padėtyj ir ne
galima atskirti nuo $OQK 
naujo. Musų kaina ....

FORD^—1934 DeLuxe sedan ir coupe 
su “Rumble” sėdyne. $0(5E 
Musų kaina tiktai

CHEVROLET — 1955 DeLuxe se
dan, tikrai kaip naujas. Mažai 
važinėtas, taipgi 1934 
coupe .............. ....

HUPMOBILE — Vėliausios mados 
1932 Deluxe sedan. Taip kai 
iš dirbtuvės. 6 dratiniai ratai, 
gražus karas. Musų $9QC 
kaina .................

■ .    .UI I ■ I.-* I m*—h.       m ■!■!■■ III I.

BUICK — 1932 De Luxe sedan.
garantuotas, taip kaip naujas. 
Taipgi du Buiek counes, tain 
p^iai $ IABkaip    .................. ■ v w

daugeli kitų — virš 150 karų
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimą. 
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlioj iki 9 vai. vakare. 
Pirkite nuo Ų. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingą patariiavima.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

Ir

Į CLASSIFIEO APS Į

Fumitūre & Fixtures
Rakandai-Įtaisai <

į IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
’rius, visokio didžio su Coil Baksaįsir 
sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile. kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 

1 pirm negu pirksite kitur.
S. E. SOSTHEIM & SONS 

Store Fixtures.
1900. S, State St. CALumet 5269.

PONTIAC — Vėliausios mados, 
1934 metų, sedan, niekur nė
ra ibrėžtas, naujo karo ga- 
&.. .. >395

DODGE — Vėliausios mados 1932 
sedan, gero i nadėtvi. •vp-i-
sų garantuotas kaip $9 G K 
naujas. tik .............. fcVv

,nui-

LINCOLN 1931 DeLuxe sedan, 
Mažas ekonomiškas karas. Pui
kiausias visose dėta- $OQf) 

liuose, tik, ...... fcvV

AUBURN—Vėliausios mados 1932 
sedan. Nepaprastai gražus 
karas ir suteiks jums d*'U<r 
metų ekonomijos, ^295

PACKARD — 1931 De Luxe 
sedan. Gražiausias karas mie
ste. Turit pamatyti, $9 O A 
kad įvertinus, tik mOV

FRANKLIN 1932 De Luxe Sedan
6 wheels. Perfect $^55^ 
kaip naujas, tik ....... vfcv

pasirinkimui.

LIETUVIU KEISTUČIO PAšELPOS| 
Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kayičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So, 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
JL Chaputė kont ,rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviute, 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Aye.; J, Žuris teisių pata
rėjas, 4624 S. Francisbo Avė.: 

®&41kol 
respondentas. 3116 S. Halsted St, 
Kliubo. susirinkimai atsibuna kož- 

na mėnesi kas pirma 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 rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

. ............ . HM-AM

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1985 metams: 
Ged. Medalinškas, pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
piip.,pąg., 8812 Mbnroe St.:
M. itedalinskas. ra5t., 283 
So. Central*-AvĄt' Chąs. Katala. 
fin. rašt,, 4676 W. End Avė.: M. 
Kariūnas, ižd.. 850$ Gundersin Avė., 
Bertfyh, III.:' V.' Manikas, D. Bru
žas ir M. Davidoiiis iždo glo
bėjai; Dr. Aj Davįdonis, daktaras 
Jcvbtėjas'. ! 4 J
Susirinkimai atsibuna kožna ant- 

ra nėdėldieni — LaJwler Hali, 8929 
W. Madison SU 1 vak po pietų. .

—^o—— <
STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ......-..................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai ......  $80.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

---o---
PARDAVIMUI Ice box 8x10. Dis- w 

play counter 8 ft. Shelves — atski
rai arba visus kartu. Pigiau 65 W. 
103rd St.. Commodore 2424. * •

Personai
Asn^eny ležko L

PAIEŠKAU VINCENT SMILING, 
kutis pirmiau gyveno Rosėlande, rei
kale darbo. Jis pats arba kas žino 
kur jis gyvena tuojaus praneškit 
RAY, Tel. Prospect 7960.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusių shearmen’ų ir 
pagelbininkų i geležies serap jardą. 

2241 So. Loomis St.

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusių moterų Skudu
ru sortuotojų J. Chapman and Sons. 
2511 W. 18 St.-

Situation Wanted
• Darbo Ieško

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ kliubo 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Wašhtėnaw 
Avė., M. Meravičiėnė fin. raŠt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
Bl., Franciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka. 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai. •> '
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedeldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 Wes1 
43 Street.

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chlcagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
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 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmor 
karna $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 Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniajs tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija.
1739 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BA. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TU UŽ SYKI, SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKfl ŠI SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE SIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.
■a 1  .................... ..... ...............t1 ■■

- IEŠKAU darbo prie abelno namų 
darbo ąrba už •' porteri. Pavienis,

,ih. amžiaus. Bok 821
Istėd St.’ ' • *

blaivas, 
173$ S,

For Rento

2 KAMBARIAI rendon, virtuvė 
ir miegruimis. Patogus, pavieniui 
arba ženotai porai. Modemiškas, 
Steam heat. 7136 S. Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU tavern arba mai
nysiu ant rezidencijos namo. Frię- 
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. 3427 So. Wallace St. 
........— ......... -.i—...<  ...........

L. A. 129tos kuopos susirinki- 
ivyks trečiadieni rugsėjo 4 d. 
. vak. G. Chernausko svet., 
So. Union Avė. Visi nariai

8:30 iš
. »

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

S. 
mas ivyl 
7:30 vai. 
1900 __________ — ____
malonėkite dalyvauti, nes turim dauk 
svarbiu reikalų dėl aptarimo.

K. Batutis, prot. rašt.
Lietuvių Moterų* Draugijos Apšvie- 

tos mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 3, Sandaros sve., 
814 W. 33rd St., 8:00 vai. vak.

Visos narės yra kviečiamos atsi
lankyti, nes bus nutarta visas vei
kimas dėl ateinančiu metų.

Raštininkė.

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

PARDAVIMUI krautuve delikates- 
sen, cigaru, saldainiu, ice cream. 
Senas biznis, geras kampas. Prie
šais 2 mokyklų, dirbtuvių ir t. t. Ren- 
da $20, su kambariais gyvenimui. 
Už $450 nupirks viską? Išmokėji
mais. 1400 North Park Avė. Kam
pas Schiller St. 1 blokas i vakarus 
nuo Wells St.

CLASSIFIEDADS] RENDON Road House, nebran
giai. Visa furnišiuota. Wildwood Inn. 
Willow Springs, III., tel. Willow 
Springs 48.

Business Service
Biznio^Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met. < 
—o— >

GASOLINO STOTIS pardavimui. 
Vieta išdirbta per ilgą laika, prie 
didelio kelio Mannheim Road. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
K. Jurėno, 107th SL ir 96th Avė., 
Palos Park. III.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS, Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Unįtefaulted 
Perkame už Cash su Neperdt- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką i tavern ir valgyklos bizni. 
Vienai perdaug darbo.

3788-40 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namat-Žeml Pardavimui___

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 įmokė! $1 į savaitę
Isisėskit dykai i musų busa prie 

Westem ir 111-kos gatvių, (kas va
landa valandoj) ir nevažiuokit pa
žiūrėt pavyzdingos mažutes farmos. 
Ant mažutės farmos išsiauginsit 
daržovių ir galėsit laisvai gyvent. 
Atsiuskit savo adresų, gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

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

Central 4327

WEST SIDE
Muro biznio namas, keturi kam

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

BEN J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

Tel. Franklin 8 AUKŠTŲ taurinis namas parda
vimui — $3500. Busiu Chicagoj 5 
dienas, 1625 Jąfferson St.




