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Galbūt net 700 žmonių žuvo Floridos uragane
I • • ■ ■ ' • ' ■ • • . ] ' ' . ■ . . , ' ' |* . .

Sunaikintos karo ve-
»

teranų stovyklos
.. ....................   ifo.mil u n f»......—■

Pasirodo, kad Floridos nelaime buvo daug 
didesne, negu buvo išpradžių manoma

ATEINA NAUJAS URAGANAS
MIAMI, Fla., rūgs. 4.—Gauta įspėjimų, kad uraganas, ku

ris perėjo abiem Floridos pakraščiais, dabar vėl susigryžo ir 
gryžta atgal tuo pačiu vakariniu Floridos pakraščiu.

Gyventojai Cedar Key liko įspėti, kad jie apleistų savo 
nestiprius namus ir išsikeltų į mokyklas ir kitus didesnius tro
besius, kuriuos sunkiau uraganui suardyti.

Gelbėtojai jau šiaip taip pasiekė nukentėjusį iškišulį, kur 
jie iš griuvėsių jau atgavo virš 100 lavonų. Gelbėjimo dar
bams siunčiama ir valstijos milicija.

MIAMI, Fla., rūgs. 4. — Vėliausiais apskaičiavimais, Flo
ridos tfragane žuvo 700 žmonių ir 105 žmonės liko sužeisti.

t ------
Vandens “siena” nunešė karo 

veteranų stovyklas
MIAMI, Fla., rūgs. 4. — Pa

sirodo, kad uraganas Floridoj 
pridarė daug didesnių nuosto
lių, negu btfvo manoma pirmiau. 
Pirmosios žinios rodė, kad ura
ganas pridarė tik materialių 
nuostolių, o iš žmonių gal nie
kas nėra žuvę.^ Vėliau atėjo 
nepatvirtintos ^žįgjoą, fcad pie
tiniame Floridos iškišulyje vie
noje karo veteranų konstruk
cijos stovykloje žuvo 78 žmo
nės.

Tečiaus dabar, pradėjus at- 
sisteigti susisiekimui, gauta ži
nių, kurios rodo, kad nelaimė 
buvo tikrai labai didelė.

Tų iškišulį sudaro ne tik 
pats iškišulys^ bet ir visa eilė 
apie jį esančių nedidelių salų 
—keys.

Labiausia yra nukentėjęs 
pats pietinis iškišulys, kur kaip 
Raudonasis Kryžius apskaito, 
žuvo gal 400 ar 500 žmonių.

Labiausia gi nukentėjo karo 
veteranų konstrukcijos stovyk
los. Tie karo veteranai dirbo 
prie pravedimo kelio iš Key 
West į patį galų iškišulio, kur 
buvo ir jų stovyklos.

Uragano atnešta iš jurų van
dens “siena” sugriovė visas 
stovyklas ir žuvo veik visi žmo
nės, kuriuos tik ta milžiniška 
banga užklupo. O uragano ne
šama ji toli nuėjo į sausumų, 
viską griaudama ir naikindama 
savo kelyje.

Tiek žmonių žtfvo tik iškišu- 
lyje. Tečiaus dar nėra žinių 
apie niekurias kitas apygardas, 
ypač St. Petersburg, Fla., apy
gardoj, kur gal irgi yra žuvu
sių žmonių.

Perskridę per veteranų sto
vyklą lėktuvai praneša, kad 
visos stovyklos yra sunaikin
tos. Pasiųstas gelbėjimo trau
kinys, kuris veteranus turėjo 
išvežti iš pavojaus vietos, irgi 
liko sudaužytas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pranar 
Sauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 
7:18.

Netoli tos apielinkės ant 
povandeninių koralų uolų už
ėjo pasažierinis laivas Dixie. 
Jo 372 pasažieriai ir įgulos 
nariai tebėra ant laivo, nes 
audra neleidžia prie jo prieiti 
kitiems laivams ir pasažierius 
nuimti. Tečiaus jura pamaži 
pradeda aptilti, kiti laivai ar
čiau priplaukė prie nelaimės už 
klupto laivo ir jam nėra dide-

15 pėdų vandens “siena”
Kaip praneša lėktuvai, kurie 

lankėsi nukentėjusiams iškišu- 
lyje praneša, kad viena stovyk
la visai sunaikinta. Traukinys 
prie Upper Matecumbe Key yra 
apverstas ir tik garvežys dar 
stovi ant bėgių. Kita stovyk
la paversta į krūvų griuvėsių.

Per tų iškišulį veik visų ura
gano laiką ėjo 15 pėdų augštu- 
mo bangos, kurios ėjo iš At- 
lantiko ir perėjusios per iški
šulį pranykdavo Meksikos įlan
koj.

Pasiekęs įlanką betgi uraga
nas pasisuko j šiaurę, pereida
mas visu Floridos pakraščiu 
palei Meksikos įlankų.

Į nukentėjusių apielinkę siun
čiama skubi pagelba, nors h 
labai sunku yra tų apielinkę 
pasiekti, nes visos susisiekimo 
priemonės sunaikintos.

Išsigelbėjusieji pasakoja di
džiausias baisenybes apie ura
ganą.

Tai buvo tikras pragaras
Vienas tokių išsigelbėjusių 

pasakoja:
“Uraganas užklupo mus 7 

vai. vakare (pirmadieny) ir 
iki ryto 3 vai. mes pergyve
nome tikrą pragarų.

“Aš įsikabinau į telegrafo 
stulpų, kad vėjas nenupūstų. 
Prieš mano akis ligoninė buvo 
pakelta kokias 50 lar 60 pėdų 
ir nunešta mažiausia tris blo
kus. Išrodė kaip kokis sapnas, 
žiūrint kaip didelis namas pa
kyla nito vėjo kaip kokia po
pierinė pūslė.

“Aš laikiaus stulpo gelbėda
mas savo gyvastį. Bet kada 
mačiau kaip mano draugai lik
davo pakelti į orų ir per gele
žinkelį nublokšti į vandenį, man 
norėjosi juos bandyti gelbėti. 
Bet aš supratau, kad tai butų 
veltus darbas.

“Per bangų trenksmą ir ūži
mų audros aš girdėjau klykian- 
čius žmones — mano draifr

ORO LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAS Anglija susikalbėjo 
su Francija

Anglija ir franeuzai susitarė dėl bendro, 
Italijai priimtino, raporto /

PASIRINKIT MUS ARBA ETHIOPIĄ, SAKO ITALAI
GENEVA, rūgs. 4. —Išklausęs svarbiausiųjų valstybių pa

reiškimų, tautų sąjungos tarybos posėdis išsiskirstė iki rytdie
nos nieko nenutaręs.

Po susirinkimo, Italijos atstovus Ateisi pareiškė, kad Ita
lija dabar skaito Abisiniją pažemintą ir kad Italijos atstovai 
nieko bendra neturės su Abisinijos atstovais Genevoje.

Kalbėdamas posėdyje tas pats Ateisi pareiškė:
“Mes neprašėme pašalinti Ethiopią iš tautų sąjungos, bet 

sąjunga turi faktus ir turi nutarti ką daryti. Sąjunga turi nu
sitarti ,ar ji nori Ethiopijos, ar mus (Italijos)”.

Ateisi sutiko su tuo, kad yra rimtas karo pavojus, bet grei
to karo pavojaus nesą, jei nebus “provokacijos”.

Italija žiūrinti į Abisiniją, klaipo į “barbarišką šalį, kuri 
nepajėgia savęs kontroliuoti”.

Oro lenktynėse tarp Californijos ir Clevelando laimėtoju liko Benjamin O. Howard, kurs čia 
yra nufotografuotas Clevelando airporte su pulk. R. TurneriU, kurs jį sveikina. Pulk. Turner bu
vo antru greičiausia atskridusiu į Clevelandą.

GENEVA, rūgs. 4. —Anglijos užsienio reikalų ministerio 
pagelbininkas kapt. Eden pareiškė tautų sąjungos tarybos su
sirinkime, kad negali būti jokio klausimo apie kokį nors poli
tinį ar ekonominį konfliktų tarp Anglijos ir Italijos. Kartu jis 
prisižadėjo, kad Anglija ir toliau nepaliau rūpintis taika ir Ita
lijos sutaikymu su* Ethiopią.
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“Maisto” rangovo 
sauvaliavimai

KAUNAS.— Prie “Maisto” 
fabriko žarnų' skyriuj? dirba 
nemaža darbininkių, kurioms 
rangovas dar už 1934 metus 
nėra davęs įstatymų' 'priklauso
mų atostogų. Už šiuos metus 
rangovas darbininkėms teduo- 
dųs apmokamų atostogų vos 
7 dienas (vietoj 12 d.).

Negana to, tas pats rango
vas dabar sumanęs jas visiškai 
iš darbo atleisti, o jų vieton 
priimti moteris darbininkes už 
mažesnį atlyginimą. >

Didžiausias blogu
mas jau praėjo, 
sako prezidentas
HYDE PARK, N. Y., rūgs. 

4.—Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė, kad pats diddžiausias 
blogumas jau praėjo ir kad to
dėl valdžia dabar pradės ma
žinti bėdos darbus ir jungti šel
pimo įstaigas, siaurinant jų 
darbų ir mažinant darbininkų 
štabų.

$5,000 už 10 metų 
kalinimą

MADISON, Wis., rūgs. 4. — 
Gubernatorius La Follette pasi
rašė bilių, sulig kurio Wiscon- 
sino valstija išmokės $5,000 
atlyginimo John A. Johnson, 
72 m., kuris išsėdėjo 10 metų 
kalėjime už žmogžudystę, ku
rios jis nebuvo papildęs.

gus. Daugelis liko užmušti vė
jo blaškomų lentų.

“Bet toliau į pietus buvo dar 
baisiau ir kas ten ištiko dar 
neturime žinių.

“Ką teko matyti, yra per
daug baisu pasakoti. Tai per
gyvenant pradedi mąstyti ar 
neverčiau mirti, negu pergy-1 
venti tai, kas mums, teko per
gyventi.”

New Yorke sustrei- 
y Į ■ ■ 

kavo 50,4)00 moterų 
rūbų siuvėjų

Jie paskelbė streiką parėmimui 
dirbtuvių klerkų ir kitų pa
tarnautojų streiko

NEW YORK, rūgs. 4. — 
Prie streikuojančių organizuo
tų moterų rūbų siuvyklų kler
kų, “putsh boys” ir kitų patar
nautojų, kurie reikalauja pri
pažinimo unijos, trumpesnių 
darbo valandų ir augštesnių al
gų, šiandie prisidėjo ir apie 
50,000 moterų rūbų siuvėjų ii 
kitų darbininkų, kurie dirba dėl 
moterų rūbų siuvyklų.

Jie sustreikavo parėmimui 
klerkų streiko ir protestui prieš 
vertimą juos dirbti kartu su 
streiklaužiais, kurie buvo pa
samdyti užimti streikuojančių 
klerkų ir kitų patarnautojų 
vietas.

International Ladies Garment 
Union bando streiką sutaikinti. 
Unijos prezidentas David Du- 
binsky sako, kad streikas pa
liečia ir apie 100,000 šios or 
ganizacijos narių, todėl ji ne
gali nesirūpinti streiko sutai
kymu, nors streiką veda visai 
kita organizacija.

Žemės drebėjimas 
Siberijoj

CALCUTTA, Indijoj, rūgs. 
4.—Alipore observatorijos seis
mografai sekmadienio vakare 
užrekordavo labai smarkų že
mės drebėjimą, kuris, kaip ap
skaitoma, įvyko Baikalo ežero 
apielinkėj, Siberijoj.

■ < . ________________ i

CALCUTTA, Indijoj, r. 4.- 
Kaip matyt, Mahatmai Gandhi 
nusibodo ožkos pienas ir vai
siai, kuriais jis maitinosi per 
kelis metus ir dabar jis pradėjo 
bandyti naują maistą—lapdotas 
daržoves. Jis sakosi nuo b 
jaučiasi labai gerai. (
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Zionistai baigė savo 
J kongresą
- -v _:______ _ ‘ - ■ •. ’

LŲCERNE, Šveicarijoj; rug. 
4.—19-Ms Zionistų kongresas 
baigė savo posėdžius, išrinkda
mas Pasaulinės Zionistų orga
nizacijos prezidentu1 Dr. Chaim 
Węizmann, seną Zionistų judė
jimo vadą. Nahum Sokolov, 
buvęs prezidentas, liko vienbal- 
sia iširinktas garbės, prezi
dentu.

Naciai kaip pamišę 
dūksta prieš žydus.

ir katalikus
BERLYNAS, rūgs. 4. — Na

cius, kaip išrodo, apėmė kokis 
tai pamišimas ir jie patys ne- 
besusigaudo ko stvertis prieš 
žydus ir katalikus.

- Rudmarškinių vadas von Ja- 
gow kalbėdamas 15,000 rud
marškinių susirinkime pareiškė 
šitokį absurdą:

“Mes nenorime persekioti 
žydus, bet mes neleisime sve
timai rasei gyventi tarp musų 
žmonių.” 
. Katalikų klausimas irgi at
sistojo prieky, visose katalikų 
bažnyčiose perskaičiuos vysku
pų “ganytojišką laišką”, ku
riame katalikai buvo raginami 
“laikytis tikybos” ir pasirinkti 
tarp nacių arba bažnyčios.

Hamburge uždrausta nešioti 
katalikų jaunimo uniformas. 
Bet ntio to paliuosuojamas 
“grynai religinio pobūdžio or
ganizacijos”.

Anti-seipitų vado Streichcr 
laikrašty tūlas Schmitz susi
galvojo kokią tai švytuoklę, 
kuri rodytų kas turi žydiško 
kraujo. Esą kaip tam tikras 
instrumentas nurodo kur yra 
vandens, aliejaus ar mineralų, 
taip ir tokia švytuoklė turėtų 
parodyti kas yra grynas arijo- 
nas, o kas maišytas. .

“Visų tyrų ari jonų kraujas 
prilygsta auksui ir platinui, o 
žydų kraujas — cinui ir švi- 

Įnui”, sako tas pakvaišėlis.

Anglija ir Francija visgi 
susitarė ,,

L GENEVA, rūgs. 4. -n Ang
lija ir Francija, ktirios Ukišiol 
neįstengė susitaikinti dėl bend
ro veikimo sutaikymui Italijos 
ir Abisinijos, dabar jau? buk 
susitarusios.

Laikytame prieš tautų są
jungos tarybos posėdį pasita
rime, abi paruošė bendrą ra
portą tarybai apie Paryžiaus 
derybų pasekmes. Manoma, 
kad tas raportas yra priimti
nas ir Italijai.

Italija atsisako pripažinti 
Abisinijai lygybę

Prasidėjus tautų sąjungos 
tarybos posėdžiui trumpai kal
bėjo kapt. Eden ir premieras 
Lavai, abu maldaudami taikos.

Po jų kalbėjo Italijos dele
gatas Aloisi, kuris aštriai puo
lė Abisiniją už jos puolimus 
Italijos ir reikalavo, kad prieš 
tautų sąjungos tarybą Abisini
jai nebūtų pripažinta lygybė su 
Italija ir kad Italija atsisakys 
dalyvauti posėdyje ir bendrai 
tartis su Abisinija iki jo nebus 
pripažinta žemesnė už Italiją.

Aloisi kartu pareiškė, kad 
Italija pasilaiko pilną teisę 
veikti savarankiai linkui Abisi
nijos, ir stversis tokių prie
monių, kokias ji numatys, vi
sai nesiskaitant su tautų są
junga.

“Babelio bokštas”
? šiame tautų sąjungos tary
bos posėdyje viešpatauja tikras 
“Babelio bokštas”. Niekas ne 
žino ką kuri valstybės ruošia
si darjįi. i

Vieni sako, kad Anglija ruo
šiasi pritaikinti sankcijas, o ki
ti sako, kad Anglija nieko ne
darys.

Dar kiti sako, kad Anglija 
ruošiasi "numirkti” Franci jos 
pritarimą, prižadėdama panau
doti tokias pat priemones ir 
tokiame atsitikime, jei Vokie
tija pultų Klaipėdą ar Austri
ją

Dar kiti pasakoja, kad Mus-

solini pranešęs, jog jis sutinka 
asiųęniškai tartis su Anglijos 
premieru Baldwin.

z ^Tpač neaiški yra Anglijos 
pozicija.

Viena yra aišku, kad vals
tybės viena prieš kitą “blefuo
ja”. Ir galbūt tas blofavimas 
tęsis iki bus prieita prie katas
trofos. Bet senieji diplomatai 
prisimena, kad lygiai tokispat 
blofavimas ėjo prieš pat pa
saulinį karą 1914 m. Tada irgi 
visos valstybės įtarė viena ki 
tą blefuojant ir pačios nepaju
to kaip prasidėjo karas. Tada 
visos jos pradėjo šaukti visai 
to nenorėjusios.

Rusai surado naują 
salą

MASKVA, rūgs. 4. — šiau
rės tyrinėtojų grupė, kuri plau
kė ledlaužiu Sadko, stfrado 
naują salą netoli.Franz Jozef 
žemės ir tą salą nusavino Ru
sijai, iškeldami joje Rusijos 
vėliavą. Jie bandysią salą iš
tirti.

Chinijos bankai už
sidarinėja

HONG KONG, rūgs. 4. — 
Kantono bankas užsidarė žmo
nėms apgulus banką ir pradėjus 
imtis sutaupąs.

Neužilgo liko apgultas ir ki
tas bankas, kuris irgi buvo pri
verstas žymiai apryboti depo
zitų išmokėjimą.

Potvyniai Ohio v.
COLUMBUS, O., urgs. 4. — 

Upės ir upeliai centralinėj ir 
pietinėj daly Ohio valst. išsi
liejo, užliedami didelius ūkių 
plotus ir uždarydami kelius. 
Kilimas vis dar nepasiliauja.

Ikišiol potvyniuose žuvo vie
nas ūkininkas.

HOLLYWOOD, Cal., r. 4.— 
Paramount studijose buvo ki
lęs gaisras, kuris pridarė ne
mažai nuostolių.
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ENGLISH SECT1ON
THE WORLD AT 

A GLANCE
. by Dr. E. G. Peters
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Too Lonely To Live 
“Moping up» the Shim 
Geath Takes Both 
A Grėat Congrfesš 
DeaiLh Penalty for Women 
Europe’s Powder Magazine 
“Hooey” Long, Dangerous De- 

magogue

Too lonely to live because she 
had run avvay from her husband 
after a quarrel, Mrs. Ruth Kelly 
tried to commit suicide. Out of the 
great void man comes alone at 
birth; at death he slips alone into 
the vast silence of eternity.

* ThroughoUt life, too, be is seldom 
understood, and liko Lincoln, is 
mostly alone in mind and spirit.

Man can make his brief stay ori 
earthf far less lonely and far more 
happy, if he will banish prejiidice, 
hatred, and irijustiče.

Man can then cheer his fellovv 
. traveler through this valley of sor-
• row.

Breeder of orime, destroyer of 
» health and morals, dwelling-place 
’ of broken and tvvisted livcš — that
* is the slum. Whether in San Fran-
• cisco or New York, Chicago of 

New Orleans, London dr Rome, 
Calcutta or Tokio, the slum is the 
samfc — cesspool of ttiah, grąvė- 
yard of his hopes, destroyer of« ci- 
vilization, bog of crime and 
wretchedness festering at thė ėdgė 
of the city’s heart.

Cleaning out slums and finding 
new and healthful homes for sluin- 
dvvellers are and always have been 
one of mari’s h^rdešt tasks. Būt 
accoihplishing this Is bringing a 
bit of heaven to earth.

Astrid of the Belgiahs ahd John 
Hamilton, fiercest and crjftiest of 
the dread Didingi gang r- queeh 
and outlavv, have* both taken the 
ride over Jhe fabled River štyx 
vvith Boatmdh Charbri. Violence 
blevv out the light of each. A blovv 
on the head from a tree in an 
automobile crash killed Queen As
trid; three bullelę from high- 
powered official rifles riddled the 
back of Gangster Hamilton. Their 
death recalls Gray’š lines,

“The boast of heraldry, the 
po m p of power,

Ali that beauty, all that 
vvealth c’er gavę,

Await alike the inevitable 
hour, *

The path of glory leads bdt 
to the grave.”

Before Death prince and pauper, 
queen and gangster are ėqually 
powerless. At His call they come!

The Seventy-fourth Congress may 
go down as the greatest sincė this 
nation wds established. Under thė 
able, courageous leadership of Rob- 
sevelt, that body has laid the foun- 
dations for the new sočiai and in- 
dustrial Revolution. Appropriating 
10,256 million dolldrs, it has jpas- 
sed laws vitally affecting vvages 
and vvorking conditions, bariking 
and coal mining, farming and pub- 
lic Utilities, sickness, old age, and 
vneihployirieht.

The privileged; milkers of mono- 
polies and natūrai enemiės of equal 
opportunity, condemn the work of 
Roosevelt and Congress as “the 
greatest spending orgy in all legis- 
latiVe history.”

Būt“ thp<common inon, 5#ho real- 
ly pays the bill, believės that those 
laws help break his chairis and 
again let him stand upright likę a 
man. So he calls them good.

Should women murderers be 
spared thė death penalty when it 
is imposed upoh riieri for rriiirder?

Gerald Thompson awaits electro- 
» cution for killing Mildred Hall- 
* mark, a crime of pasšidn. įtars. 
« Charlotte Juenemanh of Berlin 
i vvaš beheaded for lėavirig her 

three childrėn to starvė. Yet Mrs. 
Blanche Dunkel and Mrs. Evelyn 

, B. Smith, cruel, premeditated slay- 
ers, both escaped death'.

As an expectdnt mothėf, Mrs. 
Juenemann had some člriim to Hit- 
ler’s Clemency. Būt the two Chi
cago women were too old or 
too immoral to bear childrėn.

With equality before the law 
basic in today’s civiližtitibri, womeh 
murderers should receive thė šame 
penalty as men do for murder.

r t :v?. i

Is the Suez canal to be thė powder 
mamias »f Etrreptfs next.war?

That wdtėkwdjr įtėi*bšš the flat, 
IStMttittg jbiHitifef Asia and 

Africa is the “life-line” of the 
British Empire. It connects England 
with her East African colonies; 
with India, Singapore, and Hong- 
kong; with Australia and Slew Zea- 
land. For Italy the SUėz canal Jis 
ribw the jdguldr teiti bf 260,bb0 
Soldiėrs in Eriirea and Italian So- 
maliland—llv Duce’s inteded con- 
ųuerbrs of Ėifriopia.

While England gathers her forces 
around thė Suez canal, Mussolini 
orders Italy’s battle fleet to prepare 
for “extensive movements.” An 
Italo-Britišh clksH in the edstėhi 
Mediterraneari will jtrobably un- 
chain Europe’s dogs of war.

Whd will be the first to slip the 
lėash ?

Filibiištėr and frustrate — that 
seems to be chiefly the se|f-imposėd 
riatibrial tašk. bf Kingfish Lorig, dife- 
tator bf LoUisiand.

More than two years ago, Huey 
talked himself blue in the face to 
prevėni Cohgrešs phsslrig much- 
needed banking law$. Now he gab- 
bed fofr hours to keep Cbhgress 
ftbrti eanactirig into ldw the dėfi- 
ciency appropriation bill of $100,- 
000,000 necessary to administer the 
new humane lęgisiation likę the 
sėcurity lavins, the railroad perision 
systėm, ahd tbe Giiffėy cbdl bill.

From. a huišanCe ahd a clown, 
“HoOėy” has befcome. a dangerous 
demagogue. By blocking badly-need- 
ed Progressive lawš, he has allied 
himself with thė reactionUries who 
feed the fites of violent revolution.

Most of the American people 
would likę to see Kingfish Long, 
dangerous demagogue, tgo to the 
tflace to whiėh Senator J. Hamilton 
Lewis consigned him—to heli!

CAVALCADE OF YOUTH.
Many hdpeful signA^r^iJėihg ma- 

nifested b y the L i th^anian “ You th 
of Chicago. Thetį k art effort bbing 
iriade fot šblidaiiiy; TKėy arė be- 
ginnirtg to thrbtf off the coriti’ol of 
stodgy oldsters, and to take their 
life more and more into their own 
hands. This large btfdy . of Youth 
shames the niost prėteriiious“ leėrn- 
ed of its elderš iii bėing privy to the 
very latest artd leėst whisper of 
thought and progress. And aside 
from the minoriiy of the best, there 
is a genėrhl tastė for freedoih in 
the more ordinary pursuits ahd įilea- 
sures of life, a taste which is dis- 
plhyed pretty opeiily and in no 
light mariiiėt by ritariy of these boys 
and girls who are not worrying over 
the statė of the uniterse, hot that 
they shottldn’t.

This liberality and freedom of 
conduct, this more open confronting 
of the pleasant things in life, is a 
very importat thing, and, whether 
one can or cannot call it intellect- 
ual, one čaii say that it iš rėlated 
to thė stlrrings of the more thdught 
guilty minority. For sufėly a gdod 
dedi of what is wrong with,the uni- 
verse, if you please, is or has been 
its iriabillty or unwililngriess to face 
ilfė #ith a šhiile and a žest and a 
d&re drid to ėiijby ftarikly thė good 
thihgs of it. A lot of troubles will 
disappear when we throw off the 
trbiibles we impose upon oursėlvės 
needlešsly by restrictionš ih the en- 
joyment of life. The hundreds of 
Lithuaniah Youth of both sexės, 

AžKo are dispiayiftg a vivdcity dttd a 
gay senšė 6f adventure that would 
have shocked their parėntš (that 
does shock them, anyway), are the 
reprešentatives of a spirit that, 
whether they analyze or not, looks 
ahead to a more abundanh ardent 
life.

By the side of the Youth whd are 
unconventional even tho not think- 
irig very deeply, we firid a šmaller 
fcut vėry itnpdridtit group that is 
boldly fdfriiulatihg iiew thodghts; 
that is working and orgahizing the 
Lithuanian Youth Society, the men 
and #Omėit of tėmotro^; that is 
turning a rešolute eye oh the life- 
philosophy of its predecessots; that 
is putting a hand without fear to 
the biggest ąuestions and problema 
confronting the L. Y. S. ,and above 
all, is demandirig freedom. Freedom 
—tiidt is the all impėrtaift deside- 
rktrtrii. A frėe life—a frėė iriihd— 
that is What ėvery boy arid giri is 
apparently deterihinėd and should 
determine to have.

And frėedom is hot enough. bnęe 
freedom is attained, other things 
#111 folldw, fdt if triith canrtOt. ab- 
solutėly be found and many prob-

ledis vHil rėnihili with us a loti g 
while, štili it is in pnly the atmos- 
phere of freedom that ariy gairiful 
search for truth oan be carried on 
or any problem can be helped to- 
ward a solution. Fot example, there 
is the opposition of niariy other 
youth and student organizations to 
military irklning in the schools. 
They objėct to b&ng mpde either 
siiiritš or sbldiers, Ihe prdbleidatical- 
ijr šhvėd by Chfrisi’s blbod ėr thė 
prėspective sheddėfs of humart blobd, 
agaihšt their will.

Yes, and significant is the spirit 
observed in Youth publications, well, 
nearly all of them. Herp you. see 
Youth not merely expressirtg ideaš, 
not simply demanding this or that 
right or Jirivilėge—būt also showirig 
an icohoclašm, £ skeptisrii, a bold 
and hėarty mdckery, a čritiėism by 
turns subtle and <£ šmashing of 
ideas ahd institutions. Thėy make 
bold to be ftėbelešian about old- 
fashiohed, stupid, copy-book mordl- 
ity—do these publibations; they 
Strike freąuėntly a ąuite Voltėriart 
attitude toward mariy ųuestions of 
life. There is a “kiek” in them, both 
in thė jazzy and iconoclastic sense 
of thė tford.

Gertėrally ,the Lithuanian Youth 
Society is aiming to gather toge t her 
socially and intellėctually conscioUs 
Youth and iriaking conditions safė 
for culture and subsėųuėnt ėrijoy- 
ment of, life. The Lithuaniah Youth 
Socieėy is trying to take a godd 
clearėyed lėok at the vaiues o f 
thought ahd association that entėr 
immediatejy into our owri lifė and 
want to make sure that our Youth 
is in toucH with thė laėger riiove- 
mentė of modėrriity ėutside out bire
les. l’he Lithuanian Youth Society 
demahdš that education be iriade 
free and inteiligent, and that it not 
be kept apart frorit life—from the 
little as well as the big things of 
life. In such a way we will bė able 
to grow and be sure of the futdre. 

, Lastly, wė place great cohfidence 
ih the hope that by ėkpoding the 
Youth, the męmbers of the L. Y. S., 
tė many of the ihbught procėsšeš 
and idea-darts that sooner or later 
they will be struck.,

— burini. 
~—b—■

L. Y. S. CONVENTION 
•ii.; •; • . ■ .!»'/' b, ,

Two years have elapsed s^nce. the 
birth of the Lithuanian Youth So
diety. buririg this . timė we have 
uridei’gone mdhy Malis and indrtients 
of arikiety. We have Strtiggled iri- 
cessantly with antagonistic factions; 
strived continually to enląrge the 
meiribėrship and influėnce of the 
organization. We have workėd ard- 

<ėritly to sUppėrt and carry ori the 
noble purpoše of our society, and 
to continue the funetions intended 
by its originators—we have, in a 
large measure, succeded.

The first annual convention of 
the L. Y. S. is a culminating factor 
td this period of laborį hbpe and 
nriticipatiori, Let uė all atterid; lėt 
us all pdrticipate in orderi to make 
the ėliriiak df our endėavdrs £ sdc- 
cessful one. Ohe and all should be 
present at this important assembly. 
Members, do ribt fail to fulfill your 
obligation! Visitors and representa- 
tives df other Youth and Sėriior 
groups are cordially irivited to be 
present. Sunday, September 8, 1935 
at two P. M. — The Lithuanian 
Auditorium.

—r Tonuks.

BIRUTE
4

^Vddyija” Cbftfefteričė.
Nov. 17, A Birute Date.
Ghošt-Chasiiig ori f’ridiay, the

13th.
Tlie Meiribėrship Coritešt. 
Sihgirig Voiceš.

Ariother Execiitive Ėoarįl, more- 
familiarly; “Valdyba” čonfei'ence 
bris bėeri irišeribed in the vdlumi- 
nous rėcord books of Birutė. The 
scenę was the home of Mr. & Mrs. 
Linchėster, on Aug. 30; in a charm- 
irig šettirig ahd iirider very pleas
ant circumstances cohdtičivb to en- 
thušidštic planning arid actirig. An 
impressive lįst of dates, operas, 
operettas, concerts, sočiais, darices 

’ ' .. .. ■' > ■ ’ ■ ■

LAiboj^^^lteKTORIAI 

EUDEKIS 
ir TĖVAS

Laiddiuviu Sąlygos 
LerijMiš Išmokėjimai*

XW>Iiė 8340
5340 Šo. Kedzie Avenue

Ketvirtadienis, rūgs. 
........... .......................j ■ ... ■■■--..■■■■■■■■-i.. i iii........... .

UULft centro ValOYba dents, stories, concerts, operettas, 
plays, which in turn yield many 
pleasarit and fond memories. Rovv 
valued and treasured arė theše! 
Ask any old birutė inėmber And 
you yvill be svvamped by storieš 
full of life, fun and adventurę.

On Sept. 5,J this eyening, 8 P.M., 
Sandara Hali, the wheel of rehear- 
sals vvill ągairi bė started, to build 
another Birutė season. Each re- 
hearsal will add a špoke to this 
vvheel — each member vvill be an 

turning cog in making 
either smoothly

or ėrriatically.
Let’š all meet tohight to give the 

wheėl such a hėalthy and enthus- 
iastic tWrl thdt it will keep turn
ing sirioothly, forcefully all through 
the season of 1935-36!

—- A. A. Stelmok —

Kauno 
vi ta pačia 
rilis K. 
kataš

miesto burmistras 
rnČia tvarka: vyri 

Kasakaitiš, “Trir

A. Merkys ir prof; M. Biržiška. Sto- 
vyriausias Socialinio draudimo inspekto- 

“Trimito” redaktorius j. Kalnėnas, advo- 
V. Dhiidžvardas ir prof. Kazys Sleževi-

ADVOKATAI

ČiuA Tsb
■ -I - i . !«■ M

arici otiiėr tactbrisj aimbd to kėep 
the Chorus bušy Ujl , sėašori, waš 
prėparėd and car-iriaifkėd for frė- 
querit ręferėricė in the riėar fdiurė. 
Parts of this list mate up the sub- 
ject ihattėr for tbday’S column.y’s column.

0—
Ori Nov. 17, Birutė vvill opeli itš 

1935-36 season with a doiibie feat- 
ure prėsentdtibri cbnsistiiig 
operetta, “čigonai”, full bf 
love, riitisič, passions — 
Chorus-Šblbist concert of 
šome bf vvhich have riever

ject

of thė 
gybsy 
and a 
songs 

before
been presented to Chičagri Lith- 
uanidn aiidiences. All music-lovers 
vvill bė fully revvarded for remerii- 
beririg NoV. 17 by pėrsonally at- 
tending the Lithuanian Auditorium.

1*1.1 In'.1-1

to Cdhštitutional rėquirements. The 
progrešš of thė cbntestants and 
tabre detailš vvill be priblished re- 
gularly in this coltimn. Members, a 
head start vvill help you 
Noveriiber 
vviše...” 

Dec. Š,

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 SO. Halsted St. 
Valandos vakarais hUO 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadiehiais ir. Šekmadieniriis^— 

pagal sutarties.

“A word
win on 
to the

_ _ i s schedulėd aš   
oh vvhich the pfizeš vvill be 
šeritėd to the Svinriers at r '

A.L.Davidbriis, M.D.
4910 S; Michigan Avė.

. .TeL Kenwood 5107
VALANDOS:

HUO 9 iki H V£I£ndai ryte 
. nuo. 6 iki 8 valandai vakarė. 

Apart ivėntadienio ir ketvirtadienio.

■ HiJL

Dr. Va A» Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki .4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis -nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St, 
ToL Bdūimrd 1401

tei. ofice toenttforth. ėsso
. RėZ. Hyde Patk 8395 ,

Df. Sušutina Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

Phohė Bouletard 7042 .
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Undaurited by soft-footėd ghosts, 
scravvny, black-robed vvitehes, or 
thė > many other i šuperstitioiiš erė- 
ations which make superstition so 
delightful 
] 
ed recesses of thę, Palbs woods. 011 
Friday the 13th, September. Chilly. 
vveather? Phooh! A/cheery į)bn- 
fire, food and real Dirutė enthuš- 
iasm can 
that ever

So, dn 
v^ith blir 
,the. Sbuthvvest Highvvay and Wesi- 
erri Avėniiė junetion, 7500 South 
on Western Avė. — 7:30 P. M., and

tp tl|ė ^nbdiiėvers — 
BibtitČ vvill iriVade*thė dahk, fdrėšt-

overcome any cool wind 
blew.
the 13th, #e will iriėet 

frieridfci; and gueštš at

on Western Avė. — 7:30 P. M., and 
vvill jourrtey to the Prilos Hills 
vvhere ghbst-chasirig; spook-spiking, 
and eating vvill bė a glorious 
dbor šport for alk

----O;—
The two or three members 

sign the greatest number of 
members to Birutė betvveen 
5 and Nbv. 7, vvfĮl receive prizes 
Whicil vvill yield therii mbre thap 
ohe momerit of pHde andi pleasuriė. 
Ali rules and regulationš are tb 
be prepared £nd ękercisęd by the 
Membership Committee according

who 
new 

Sept.

date 
pre- 

a grand 
social-and-dance affair, plans for 
vvhich dfe already in progress.

O—
Šinging voiceš, one of the charms 

thdt makos life šmdother and moro 
vvbrthMiilo, vvill soon be ringing 
gladly in ari atmošphere of happi- 
nesš, ffiendlihėss and ^ood-riatured 
banter — an atmošphere pbssiblo 
only when fine people vvork to- 
gether tovvard an established goal. 
Abetted by the refining tohes of 
taušič, this vvork knitš a group to- 
gėtlier, Their vvork makeš inci-

šeritėd to

i

the

- an atmošphere pbssiblo

AKUŠERĖS

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue. 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723.,, ,

Res. 122t S. 50 Ave„ Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

JOHN B. BORDEN
- LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Tėtnyčios 6, iki 9 

Telefonas Caiial 1175
Nam£i :, 6469 S. RorkrieU Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI
Mrs. Arieliš Jatusž

out-

triai

Patarnauju ■ prie 
gimdymo namuo

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westėrn

ęleetric trėat

Mbterims ir mer
ginoms ..., patari-

Tdvanėi

Yaritt 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
■ J ištaiso;

Ofisas ir Akinitį Dirbtuvl
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valaridės Uo 10r-4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

r* .. Užižtrcitino n r rrznr ftp- 

GERB. Naujienų skaityto
jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciccroš Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

patarnavimas diena ir naktį
Turime Koplyčias Višdšfe Miesto Dalyse.

g. P. MAŽEIKA.
ŠŠid LitUdhica AVėhdė . Piįdriė Yąrdš 1138
___ ■ ■ ' '_____ ■__ L_____ ______ :__ :_________________ :______ _______________ !------- r..................................■.........................................................

A. MASALSKIS
3307 Litiibriica Ąveriue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1416 3<>uth 49th Court . ĮCicęfb , Pfiohe Cicefo 2109

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

, ... S»,M. SKUbAS/ ,A.._ Jt.„,
718 Wešt 18th Street Pilone jlonroe $377
' --  -Įg.^.S X. ■ ................. ..........1. *-.i*,i.L L '-.t . ...4 J r i; .

I. J. ZOLP
Phtmėk Boulevard 5203-8413

i   H.   .ih .Y  : • - • - - ■
jL646 West 46th.Stręęt

J. Ė. EUDĖIKIŠ .
4605-07 lienhiitage Aveiiue Plionęs Yąrds 17414742
.. -..r,,. . ..... • - - - - - _■

LACHAWICZ it SŪNUS
2314 WėSt 23rd Place Phbnfes Cdna] 2515-^-Ciėero 5927

J. LIŪLEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

DR. G. SERNER

btiokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMBTRtsT 
Praktikuoja virš 20 m. 
^649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
" Tel., Boulevard 6487

. Dr. Strikol’iš
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuc 6 iki8 
Yak. Nedalioj - pagal sutarimų 

Ofiso TėL: Boiilevard 7820 
Nrimų Tėt Prospect 1980

Df. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 AKGHER AVENUE 
Telefonas Virgima vOOtf 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 t; v. Nedalioj pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
dr.TTs!eWskis 

“GAS DENTISTAŠ X-RAY 
4143 ARCHER AV„ Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 366U; res. Virg. 0669

. lietuvis i 
Optomfetrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimu, kuris 

esti priežastimi , galvės skaudėjimo, 
svaigimo, akių Aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų , akių karšti, atitaiso 
triUiriparėgyŠte ir tolirėgystė. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
ktinuose egzaminavimas daromas su 
elektra,. parodaričią mažiausias kldi- 
dar. SpėeiAli fityda i 
kyklos vaikus, Kreivos akys atit... 
Somos. Valandos riuo 10 iki 8 v. 
dilioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikime akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7689

atkreiptam i triO- 
ivos akys atitai- 

Ne-

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dehtistai

Amerikos Lietuviu Daktaru

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

2400 Wešt Madison Street 
Vrii. 1 iki 8 po piėtų, 6 iki 8 v£k.

Tel. Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswick 0697 

-r ■ : f. .in r '■ ’ — . :..:
Ofiso Tėl. Boulevard 5918

Rez. TeL Victdry 2348

Dn Bertash
756 West 35th St

Cor. bf 85tii ahd įlalšted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 ntib Q:80-8t30 

Nedaliomis ptigal sutarti

Draugijos Nariai

Phonė Canal 6122

Dr. S. Biežis
_ -A.’ . 1 !

Valandos: nuo 1—Š ir 7—Š 
Serėdomip ir nedėl.. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califomia Avenue 
Telefonas Reinblic 7868

Dr. C. K. Kliauga
Deritistas

Valandos riuo 9-9 
2420 West Marųuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A J. Manikas 
GYDYTbJAŠ 1R CRlRURlŠAŠ 

Ofisas ir Rezidencija:.
2519 West 48rd St

VALANDOSt Nuo 9 iki 10 mo. nup 
Ilki3 po plfet. dtto 6 Iki 8180 V£k. 
mdien. Nedėliotais ntio 11 iki 1 P.P. 

m JLAFAYETTE 8061.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Df. Mafgefis 

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 ydkaro. 
Šventadieniais nup 10. iki 12 

Phbriė Boulevard tafta
. ----- — ■■■............— -

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nho 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 £10.

Dr. S. Naikėliš 
gydytojas iii chirurgas 

Ofisas it Rezidencija 
3335 So; Halsted St 

CHICAGO. ILL.
‘ .  r' OM'. ■>•»!«■*.**»*

K1TATAUCLU
Dr. Herzmah > 

IŠ RUSIJOS
Gerki lietUviaihs žinomas pėr 8b 

metus kaipo patyręs gydytojai 
rurgas ir akušeris. . . , ....

Gydb Staigias it chroniškas
vytų, moterų ir vaikų paghl Nrtfc 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaiSUs;

Ofisas ir Laboratbrija:
1034 W. 18th.StM netoli Morgas 8s 

Valandą ntio 16—12 plėtU lt 
nuo 6 iki 7:80 val«.*&khj< 

TeL Canal 8110 
Rezidencijas. telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7454

Dr. Charles Segal
. . OFISAS

4729 Šo. Ashland Avė,
, ;; ,v2 lubOS t , i 

CHICAGO, ILUr OFISO VAlANDObi .
Nųb 10 iki >2 vaį riyto.nho B.Iki 4

........

Telefonas tatofc ft9i

Dr. Maurice Kahn 
4681 South Aahland Avenuė 

Ofiėo valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po plrtų

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 11 
Rez. Telephone Pikta 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rezi. TeL Diesel 9191 

Dr. A AJRoth
chroniiku liga. 

Ofisą. Sl«2 8fc .H«Stea St.

fa.nij.ru


H
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KA ŽMONĖS MANO
Dženitoriai be imi

jos ir unijoj
Tie dženitoriai, kurie nėra 

dirbę šio darbo pirm unijos s nu
sitvėrimo, negali žinoti nė anų 
senesnių laikų dženitorių darbo 
ir gyvenimo sąlygų. Aš esu 
dirbęs dženitorių pirm unijos 
susi tvėrimo, Dirbu dženitorių 
iki šiol. Taigi paaiškinsiu 
skirtumą tarp buvusio dženi
torių gyvenimo ir dabartinio.

Kai unijos nebuvo, tai namų 
savininkai arba realestatinin- 
kai pasamdydavo dženitorius ii 
mokėdavo jiems tiek, kiek jų 
malonės buvo. O gyventi tai 
įkišdavo dženitorių ir jo šei
myną į šlapią arba drėgną, pri- 
pelėjusį skiepą.

Dženitorius, savininko arba 
realestatininko įsakymu, turė
jo flatu's (butus) išmalevoti, 
grindis ir priekio (fronto) 
laiptus ir duris nuvarnišiuoti, 
gonkus sulopyti ir numalevoti, 
suirusias tvoras sutaisyti. Taip 
kad dženitorius prie dženito' 
riaus darbo negalėjo prieitL 
Tiesioginį dženitoriaus darbą 
turėjo jo šeimyna atlikti— t. 
y. pati ir vaikai. O jeigu dže
nitorius nemokėdavo atlikti 
tokių darbų, kokių jam užduo
davo namo savininkas arba 
realestatininkas, tai jį pavary* 
davo iš darbo ir iš skiepo j 
antrą dieną. Ir vėl laikraščiai 
būdavo pilni su* pareikalavimais 
dženitorių darbui.

Pagalios dženitoriai 
prato ir pamatė, 
jiems reikia unijos, 
rinko smarkesnius 
vadais, kurie galėjo juos už
stoti. Kada dženitoriai pradėjo 
organizuotis, tai namų savinin
kai ir realestatininkai nė gir
dėti nenorėjo apie uniją. Bet 
tuo pačiu tarpu jie ėmė, rody
tis dženitoriams geresni, priža- 

c dėdami duoti Kalėdų dovanų, 
kad tik dženitoriai nestotų į 
uniją.

O čia vėl, iš kitos pusės, uni
jos prezidentas Queses ir Mac- 
Worden, su* kitais, tykiai šau
kia dženitorius į mitingus ir 
agituoja, kad dženitoriai vie
nytus!, dėtųsi prie unijos. Ir 
dar agituoja, kad kitokių dar
bų dženitoriai nesikabintų, kad 
laikytųsi prie dženitorių dar- 
bų.

Na, ilgainiui laimėta agry- 
mentai (sutartys) ir algų 
kėlimas. Laimėta ir darbo 
mažinimas. (

Greitu laiku dženitoriai 
vo baisykiius (dviračius) 
metė. Jie nusipirko automobi
lius ir pradėjo važinėti apie 
namus jau nebe dviračiais, 
bet automobiliais.

O namų savininkai ir real
estatininkai vis priešinasi uni
jai. Tada unijos prezidentas 
Quesses pasišaukė talkon Os- 
carą Nelsoną. Parašyta projek
tas sutarties, kuri reikalavo 
algų pakėlimo dženitoriams. 
Dar buvo svarbus reikalavi
mas, kad visi Chicagos dženi
toriai įstotų unijon.

Namų savininkai su reales- 
tatininkais pareiškia protestą 
ir iškelia bylą teismuose vi
siems unijos viršininkams. 
Samdytojai taikosi pasodinti 
juos kalėjiman. Jie mano, kad 
užrakinus unijos viršininkus 
už geležinių štangų, bus jau 
galima uniją sugriauti. Ši by
la varyta apie metus laiko. 
Pagalios ji išnyko. Tačiau 
samdytojams nepavyko uniją 
sugriauti.

Vėl buvo šitoks įvykis. Apie 
15 lietuvių dženitorių išstojo 
iš unijos ir sutvėrė “Lietuvių 
Dženitorių Uniją”. Pasibovijo 
jie su savo “unija” apie tris 
mėnesius laiko. Prezidentas 
Quesses atsilankė į jų susirin
kimą. Paprašė juos grįžti at
gal į didžiąją uniją: ką, gir
di, jus, dvylika dženitorių bo- 
vijatės su antra unija? Atsi
metėliai nutarė sugrįžti atgal.

Neužilgo ir vėl kilo “maiš-
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Nors žuvusios automobilio nelaimėje vidaus reikalų sekretoriaus H. L. Ickes žmonos laidotuvės nebuvo iškilmingos, jose 
lyvavo keletas labai žymių žmonių, tarp kurių buvo ir prezidento Roose’velto žmona. Paveikslėly dešinėje Mrs. F. D. Roose- 

velt išeina iš Ickes namų Winnetkoje po gedulingų pamaldų. Kairėje vidaus reikalų sekretorius Harold L. Ickes apleidžia 
savo namus, iš kurių jo žmonos kūnas buvo išlydėtas į Memorial Park kapines.

tas’*. Airiai ir juodveidžiai pa
ima salę prie Crawford ir Har- 
rison gatvių. Jie nori atsiskir
ti nuo unijos. Mitingavo .jie 
apie mėnesį laiko. Preziden
tas Quesses atvažiavo kartą 
ir pareikalavo, kad trobesio 
užveizdos neduotų salės sklo- 
kininkams. Tat ir vėl iširo “an
troji unija”.

Dar Southsidėj koks ten Ca- 
lico buvo suorganizavęs apie 
100 dženitorių. Bet ir čia prez. 
Quesses jų grupę išardė.

Po to dženitorių unija ilgą 
laiką buvo rami. O iš dženito
rių daugelis nusipirko namus, 
brangius automobilius, savo 
vaikus išleido į mokyklas; kai 
kurie tų vaikų tapo advoka
tais, kiti daktarais. Ir šiandie 
pasitaiko, kad nekurie dženi
toriai prisiima gyventi kokius 
paklydėlius, juos pristato dirb
ti už pragyvenimą, o patys va
žinėja automobiliais.

Jeigu unija šaukia dženito* 
rius į mitingą, tai dženitoriai 
suvažiuoja automobiliais. Taip 
kad automobilius parkyti (pa
statyti) tenka kokius 4-—5 blo
kus nuo mitingo salės. O ir ne
bedaug yra tokių dženitorių, 
kurie gyvena skiepuose (beis- 
mantuose). Tur būt dauguma 
jų gyvena flatuose, neblogais 
rakandais apsirūpinę.

Pasirodė betgi, kad kai ku
rie dženitoriai tokiu darbu ir 
gyvenimu nepatenkinti. Tūli 
švedai dženitoriai pradėjo uni
jos viršininkus skųsti, jogei 
jie neteisingai varo unijos biz
nį. T’ie švedai nežinia kur din
go su savo skundu.

Jų vieton stojo daugiausia 
lietuviai. Byla ilgoką laiką tą
syta teismuose. Jų skundas nu
ėjo niekais. Viršininkai tuos 
skundėjus ir jų pagelbininkus 
išbraukė iš unijos ir pavarė 
iš darbo.

Gal būt tie dženitoriai bu
vo nepatenkinti unija todėl, 
kad jiems neteko dženitoriau- 
ti be unijos.

— Senas Dženitorius.

Jane Addams gimimo sukaktu
ves paminėti. Parengimas į- 
vyks Grant parke, prie Abra- 
ham Lincoln stovylos, ties Van 
Buren, į rytus nuo Michigan 
gatvės. Pradžia lygiai 4:30 va
landą popiet.

Tarp kalbėtojų bus —Hon. 
Florence Allen, Dr. Mary 
Wolley, Mrs. C. McCulloch, 
Agnės Nestor, Heyvvood Broun, 
Mayor Edward Kelly ir Rabbi 
Louis L. Mann. Prakalbos bus 
transliuojamos per radio visam 
pasaulyje, ir tos tautos, kurios 
tapo pakviestos ir dalyvaus su 
savo vėliavomis, bus minėtos 
mikrafone apie jų dalyvavimą. 
Transliavimas eis tiesiog į Ge- 
nevą, Šveicarijoj, kur taikos 
konferencija* yrį laikomą. XB e 
prakalbų, procesija vėliavų ir 
muzikos su dainomis.

Jeigu diena bu's lietinga, tai 
iškilmės įvyks Art Institute, 
Fulerton svetainėj e.-*-Z.

Lietuviai gražiausia 
pasirodė Tautų Kar- 

nivale
8 v.v. 
tautų 
tautų

parke buvo 
kuriame 18 
žmonių gana, daug 
ir programas labai

Lietuviai dalyvaus 
Jane Addams pa

minėjime
Lietuvių Jaunimo Draugija 

gavo pakvietimą iš komiteto, 
kuris rengia paminėjimą gar
siosios Jane Addams gimimo 
sukaktuvių. Jane Addams, bu
vo (pagarsėjusi labdaringais 
darbais, kaipo kovotoja už pa
saulinę taiką ir Hull House 
organizatorė. Ji mirė praeitą 
pavasarį. Dabar Tarptautine 
Moterų Lyga Laisvei ir Taikai 
(The International Women’s 
League for Freedom 
Peace) rengia rugsėjo

Antradienį, rūgs. 3 d., 
Humboldt 
karnivalas, 
dalyvavo, 
prisirinko
įvairus buvo. Estrada buvo ap
kaišyta vėliavomis visų daly
vavusių tautų. Lietuviai, na
riai Lietuvių Jaunimo Draugi
jos, vadovaujami Vytauto Be- 
liajaus, buvo labiausia publikos 
mėgiami, šokiai buvo gyvus, 
mitrus ir linksmi; tautiški dra
bužiai, kuriuos Lietuvių Jau
nimo draugijos nariai turi be 
veik gražiausius lietuvių tarpe, 
sudarė gražų vaizdą.

Po programo daugumas vedė
jų ir miesto valdininkai suieš
kojo p. Beliajų, kad pasveikin
ti jį už parodymą šių gražių 
šokių, ir pareiškė norą, kad jie 
butų pakviesti j kitas lietuviš
kas iškilmes, kur Beliajaus gru
pė dalyvaus. Dorothea Nelson, 
Vedėja šios šventės, pribėgus 
prie Beliajaus pareiškė: “Mr. 
Beliajus — you have made j? 
grand hit”.

Nepaprasti palestiniški šo
kiai, taip pat Beliajaus vado
vystėj, publikai patiko: jie bu
vo juokingai keisti ir publika 
linksmai prisijuokė. Anglai ii 
meksikonai irgi buvo Beliajaus 
vadovybėj.—Z.

Nauja anglių firma 
Dearborn Coal Co.

and
6 d.

Padžioje pereito rugpiučio 
mėnesio atsidarė nauja anglies

ir koksų pardavimo firma, kuri 
vadinasi Dearborn Coal Co. Jos 
antrašas yra 2426 So. Halsted 
S t., telefonas Calu'met 6681. Ji 
užlaiko geros rųšies anglis ir 
taikosi specialiai patarnauti lie
tuviams. Tėmykite/jos skelbi
mą Naujienose.—y B A.

Programų savaitė 
Marąuette Park 

apielinkėj
Antra savaitė šio mėnesio 

Marąuette Manor apielinkeje 
bus žingeidžių programų sa
vaitė. Programai yra rengia
mi vietinių ^civilių organiza
cijų bendrai su Gage ir Mar
ąuette Parkų administracijo
mis ir valdžios parama.

Rengimo - komitetan įeina 
šešių organizacijų žmonės po 
vadovyste Lawn Civic Ass’n. 
Pirmininkas' ’ šios komisijos 
yra Wm. F. Stelzer; lietuviai 
komitete yrą: V. Kilkius ir 
A. J. Malinskas.

Programai bus šiomis die
nomis: rūgs. 10 ir 11 d. vaka
rais Gage Parke, 55 ir West- 
ern avė. Perstatymai bus atle
tų ir šiaip įvairenybių, su pa
rengta arena, ir publikai bus 
300 sėdynių. Rugsėjo 12 ir 13 
d. vakarais bus gatvėj šokiai, 
būtent Spaulding ir 63rd gat. 
Nedėlioję, rūgs. 15 d., 2 vai. 
po pietų Marąuette Parke at
sibus didžiulis perstatymas. 
Publikai bus priruošta 5,000 
sėdynių. Tarpe kalbėtojų da
lyvaus ir pats meras E. J. Kel
ly. Visi perstatymai yra ren
giami publikai veltui.

Iš Lietuvių Keistučio 
Kliubo darbuotės

Rusiškas verstas turėjo 500 
sieksnių arba 3500 pėdų.

Rusiška dešimtinė 
2400 ketvirtainių 
(60x40).

Dabargi metriška 
viena pėda yra 
metro (mažiau kaip trečdalis 
metro), arba 30.48 centimetrų.

Na, kas laimėjo?

turėjo 
sieksnių

sistema 
lygi 0.30479

daug draugų bei pažįstamų. Vi
si naujavedžių draugai ir pa
žįstami teikia nuoširdžius ve
lijimus ir linki jiems pasise
kimo ir laimingo gyvenimo.

—Fin.

teman, J. Kondroška, Wm. 
Buishas, S. Baranauskas, J. 
Bendokaitis, W. Sharka, J. 
Balnis, J. Makrickas, F. Jaka- 
vičius ir kiti.

Kliubo vajus.
Nors pagal kliubo užsibrė- 

žimą 1935 metais turėjo būti 
varomas naujų narių gavimo 
vajus, bet, deja, nesant kom- 
petentiškų vadų tam darbui, 
vajus nėra sėkmingas taip, 
kaip turėtų būti. Teisybė, šie
met jau prie kliubo prisirašė 
apie 76 nauji nariai, bet toli 
gražu tas nėra patenkinantis 
skaičius.
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Kas daugiau gavo narių.
■ i ? > ;. v

Iki šiol atrodo, kad Walter 
Sharka’ stovi pirmoj vietoj, 
nes prirašė 21 narį. B. Rud- 
galviutė stovi antroj vietoj su 
15-ka naujų narių. S. Narkis 
pasiliko 3-čioj vietoj su 12-ka 
naujų narių. Reiškia, viršmi- 
nėti 3 nariai prirašė 48-nius 
narius, o visas kliubas sykiu 
teprirašė tik 28.

Vertėtų visiems kliubo na
riams dirbti gavimui naujų 
narių.

—St. Narkis,
Keistučio kliubo sekretorius, 

4353 S. Talman avė., 
Chicago,* III.

Susirinkimas.
Nedėlioj, rugsėjo 1-mą die

ną, įvyko Keistučio Kliubo su
sirinkimas HollyWood svetai
nėje, 2417 W. 43rd st. Susirin
kimas nebuvo skaitlingas, bet 
gana tvarkus.

Svarbus raportai.
Kadangi Biznio Komisija 

susirinkime nedalyvavo, tai 
jų reprezentatorius, kontrolės 
komisijos narys J. Staliorai- 
tis, išdavė generalį raštišką 
raportą iš 1935 metų pramo
gą

Abelnai imant, iki šios die
nos kliubo . parengimai 1935 
m. davė pelno $1095.62.

Musų darbuotojai.
Daugiausia yra pasidarba

vę kliubo labui musų kliubo 
nenuilstanįj^veikėjaį J. ShoL

Lietuviškas viešbu 
tis pilnai prisiren 

gęs patarnauti

Vestuvių Varpai
-----.---- f. . .

Rugsėjo 8 d. trečią valandą 
i piet Gimimo M. P. š. baž-j

nyčioje bus vedybos pp. Jurgio 
Dombrausko ir Alice Dulins- 
kienės. Vestuvių pokilis bus 
naujavedžių namuose, 6834 S. 
Talman Avė.

P. Jurgis Dombrauskas yra 
brolis stambaus bridgeportiečio; 
biznieriaus Dombrausko, kuris 
užlaiko mėsinę per ilgus metus 
prie 33 ir Lituanica gatvių. Jis 
yra gerai žinomas daugeliui 
bridgeportiečių ir westsaidiečių. 
Kad jis yra darbštus, priimnas ■ 
ir meilus žmogus, tai žino vi
si, kurie jį pažįsta; ypatingai 
gi tie žmonės, kurie perkąri 
maistą pas Grinius, New Life 
Delicatessen, kur p. Dambraus
kas dirba.

Tik trys savaitės atgal tuose 
pačiuose namuose buvo vestu
vės. P-nios Dulinskienės duk
tė Alice ištekėjo už jaunuolio 
Edward Arthur.

Dulinskienė jau ilgą laiką gy
vena Marąuette Parke ir turi

Orui atvėsus yra reikalingą 
apsirūpinti žiemos patogumais. 
Todėl p. Julius Baksis, savi
ninkas South Central Hotel 
antrašu 1245 So. Michigan 
Avė., yra pilnai prisirengęs su
teikti visus patogumus viešbu
čio gyventojams, nepaisant kiek 
šalčio bus lauke. Pats namas 
iŠ lauko pusės išrodo nebloga,! 
nors ir biskutį senoviško sty- 
liaus, tečiaus viduje yra visas 
modemiškai įrengtas. Patartina 
tėmyti jų skelbimą “Naujieno
se” pirmadieniais ir šeštadie
niais.—VBA.

Sieksniai, verstai ir 
dešimtinės

šie senovės rusiški mastai 
jau išėjo iš mados. Tečiaus 
kaikurie piliečiai dar atsime
na juos, tik nelabai aiškiais 
Taigi ši informacija yra tik 
jpriminimui ir galimų ginčų iš
rišimų :

Rusiškas sieksnis turėjo 7 
pėdas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

AKINIU 
IŠPARDAVIMAS

Akiniai prirenkami dėl ar
timo ir tolimo regėjimo.

Trumpam laikui šlipuoti už

4.95
Pataręs Optometristas 

DR. WAINORIS

Jos. F. Budrikę
OPTICAL and 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 6630

CHICAGO. ILL.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 0803
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscrlption Kates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
18,00 per year in Chicago 
9c pey copy.

Entered as Second C3ass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Dl. under the act of 
March Srd 1879,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

% drovS, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

KULKA “IŠRIŠO” KOMUNIZMO KLAUSIMĄ

Negras komunistas Henry Ray, neturėdamas kuo 
mokėti nuomą už savo butą, sumanė kraustytis pas ko
munistą Frank Norėk, kuris yra baltveidis ir turi nuo
savą namą. Matyt, jisai yra da ir “baltasis šovinistas”. 
Namo savininkas komunistas atsisakė priimti į savo 
namą bedarbi juodveidį komunistą. Rezultate juodu su
sivaidijo, ir negras bedarbis dabar guli, pašautas ligo
ninėje.

Iš šitos istorijos daryti didelių išvadų butų bergž
džia. Tokių susipykimų ir susišaudymų gali įvykti tarp 
bet kurios partijos žmonių. Partija paprastai rūpinasi 
tik politikos ir kitais visuomeniniais klausimais, bet ne 
santykiais tarp atskirų asmenų, šitas reikalas priklau
so daugiau religinių, etinių ir panašių organizacijų sri
čiai.

Tačiau ir tos pačios religijos žmonės dažnai su kits 
kįbu-ĘUSipeša ir net kits kitą užmuša. Ar ma?ai, saky

kime, yfcą vagių ir žmogžudžių katalikų, kurie kitų ka
talikų turtą pavagia arba kitus katalikus nužudo? Tas 
pat yra ir su Maižiešiaus tikybos sekėjais, ir su kitomis 
religijomis.

Jeigu tikyba, kuri sakosi mokinanti doros, negali 
sulaikyti žmogų nuo piktadarybės prieš kitą tos pačios 
sektos narj, tai butų neteisinga smerkti komunizmą už 
tai, kad susiginčijo ir vienas antrą sužeidė du tos parti- 
jos nariai. Jeigu komunizmas yra politišką partiją, tai 

• jis dėl šito incidento yra ne daugiau kaltas, kaip kad 
butų kalta republikonų j^tija dėl peštynių, įvykusių 
tarpe dviejų republikonų.

Tačiau reikia pastebėti, kad mūsiškių komunistų 
propaganda labai dažnai turį tokią spalvą, jogei atrodo, 
kad jie visų-pirma yra žmonių moralybės taisytojai. Jie 
nuolatos atakuoja asmenis: tas esąs “buržujus”, o anas 
“išdavikas”, “parsidavėlis”, “apgavikas”, “niekšas” ir 
t, t., ir t. t. Kada komunistai šitaip visus, kurie nepri
klauso jų partijai (arba neduoda aukų jų bizniui); mo
rališkai smerkia, tai suprantama, kad kiti žmonės turi 
teisę reikalauti, kad patys komunistai butų dorovės pa
vyzdžiai. t

Todėl šitoks įsitikimas, kur baltas draugas komu
nistas ne tik atsisako juodam draugui bedarbiui padėti, 
bet da ir įvaro jam revolverio kulką, -r- yra pusėtinai 
stiprus argumentas prieš jų davatkišką agitaciją.

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Pusiau-oficialis Lietuvos spaudos biuras praneša, 
kad Lietuvos vyriausybė vėl paruošė naują seimo rin
kimų įstatymą. Iš to butų galima spręsti, kad netrukus 
turės įvykti Lietuvoje ir seimo rinkimai. Jeigu nebūtų 
rengiamasi šaukti seimą, tai kam butų tas pakeistas 
rinkimų įstatymas dar kartą keičiamas?

Iš tiesų, Pasaulio Lietuvių, Kongreso metu, sakoma, 
buvę jau ir paskelbta Kaune, kad Lietuvos seimas bu
siąs renkamas šį rudenį.

Mes betgi abejojame, ar taip bus. Nepanašu, kad 
Lietuvos vyriausybė jau butų pasiruošusi leisti žmo
nėms rinkti seimą. Net tam išeivių suvažiavimui, kuris 
Lietuvoje jokios galios neturėjo, nebuvo duota žodžip 
laisvės. Tai ką jau bekalbėti apie tikrą krašto atstovy
bę, kuri turėtų teisę pašalinti pačią Lietuvos valdžią!

Mums atrodo, kad Lietuvos seimo rinkimų įstaty
mas buvo pakeistas, atsižvelgiant i Klaipėdos kraštą.

Klaipėdoje šį rudeni seimelio rinkimai turės įvykti: 
tokį prižadą jau yrą davusi Klaipėdos konvencijos sig
natarams (pasirašiusioms valstybėms) Lietuvos val
džia. Bet, žinoma, nuo rinkimų įstatymo žymiai pri
klauso rinkimų rezultatai.

Keisti vien tiktai seimelio rinkimų įstatymą, besi
artinant seimelio rinkimams, butų “nediplomatiška”. 
Na, tai buvo pakeistas “dėl kompanijos” ir Lietuvos sei- 

, mo rinkimų įstatymas.
Klaipėdiečiai sąvo seimelį rinks, Q Didžiosios Lie

tuvos žmonės dar veikiausia gaus palaukti. Laukė aš
tuonerius metus, palauks dar kelis kitus. “Signatarų’1, 
kurie butų užtikrinę Lietuvos žmonėms teisę rinkti są- 
yfi atstovus, .deja, nėra. _ . . ' _

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams .... $8.00
Pusei metų    4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem ^mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui — .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei ■ ■m i i 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paltui

Metams ......................................$7.00
Pusei metų . ........................... 3.50
Trims mėnesiams ..................  1.75
Dviem mėnesiams ..............  1.25
Vienam mėnesiui ....... ......... ■« 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......  $8.00
Pusėj metų ..«vW»"'  - 4.00 
Trims mėnesiams ------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
K-.................................-.............. ...................................—■——------------------------------------

BRITANIJOS DARBININKAI 
PRIEŠ KOMUNISTUS i

Britanijos darbo unijų kon
gresas patvirtino valdybos įsa
kymą unijoms, kad jos nepri
valo rinkti j komitetus arba 
viršininkų vietas “ardančių or
ganizacijų narius”.
. Tas centralinės valdybos įsa
kymas buvo atkreiptas dau
giausia prieš komunistus, ku
rie savo “gręžimo iš vidaus” 
taktika jsipyko organizuotiems 
Anglijos darbininkams.' Tačiau 
unijų kongrese buyo paaiškin
ta, kad įsakymas turi būti pri
taikytas taip pait ir fašistams 
arba kitokiems elementams, 
kurių tikslai yra priešingi dar
bininkų unijų siekimams.

šitas kongreso nutarimas 
reiškia skaudų smūgį komunis
tams, kurie tikėjosi, kad uni
jos suteiks jiems “nuomonių 
laisvę” (laisvę griauti unijas 
iš Vidaus).

KĄ DARĖ BOLŠEVIKUOJAN- 
TIEJI DELEGATAI KAUNO 

kongrese

Vienąs iš amerikonų bolšeyi- 
kuojančių delegatų, J. Mažei
ka, pasakoja “Laisvėje”, kad 
jisai ir jo vienminčiai Kauno 
kongreso atįdarymo iškilmėse, 
o taip pat iy -įvairiuose iškil
minguose parengimuose neda
lyvavo, Vietųje to, jie teatro 
sode žiurėjo, kaip buvo sureng
ta “darbininkų demonstracija” 
su reikalavimu “laisvės politi
niam anti-fašistam“.

Toje demonstracijoje, kaip 
žinoma, buvo išmėtyti lapeliai, 
kuriuose sakoma, kad reikia 
ginti Lietuves nepriklausomy
bę. Nuvažiavimas i Lietuvą 
musų komunistams, pasirodo, 
yisgi ąįneše naudos. Jie dabar 
jąu pritaria Lietuvos nepri
klausomybės gynįmm ir net 
sako, kąd jie eitų ir į karą už 
Lietuvos nepriklausomybę, jei
gu Hitleris Lietuvą užpultų: 
yadinasi, komunistai “tarnautų 
Smetonai” su ginklų rankpse!

Ęąda valstybės teatre prasi
dėjo kongreso sveikinimai, Ma
žeika ir jo draugai buvo salė
je. Apie tuos sveikinimus jisai 
rašo: • s

“Pirmutiniai sveikinimai 
buvo transliuojami po visą 
Lietuvą per radio. Bet atėjo 
ir tokių sveikinimų, kur iš
kėlė demokratinių laisvių 
obalsius, tas. kirto į tautinin
kų politikos centrą. Kalbas, 
kaip Stulginskio, buvusio sei
mo prezidiumo pįrminįnkd, 
suteršė (? — “N.” Red.), o 
Sleževičiaus 
Purėpienės,

liaudininko, ir 
socialdemokra- 

tės, kalbas visai išjungė — 
netransliavo, Ęurėnienei f ar 

Cistiniai elementai kėlė ler- 
mą -r- trypė, kaip gyvuliai.” 
Matote, kaip Mažeika Lietu

voje praregėjo. Kadą jisai bu
vo Amerikoje, tai Lietųvps so
cialdemokratus jsivaizduodąvo, 
kaip Velnius, “parduodančius” 
darbininkų klasę. O nuvykęs į 
Ęaųną, jisąi pamatė, kad so- 
pialdeųiokrątai stoja prieš fą- 
šizmą ir reikalaują demokrati
nių laisvių kraštui. Toliau ir 
patys komunistai šiandie nei- 
nn-

Reiškia, tie plūdimai, kuriais 
komunijai <Jergp socialdemo
kratus per 16 metų, buvo pa- 
yęmtį nežinojimų ir nęsuprąti- 
mų. 7 ,

Ęylą tačiau klausimas, ar 
komunistai ilgai laikysis dabar
tinio savo demokratinio nusi
statymu? Jeigu jie dabar staį-

KOMUNISTAI IR “Tėvynes 
GYNIMAS”

L. Pruseika “Naujojoje Ga
dynėje” rašo apie “naują prak
tišką vagą komunistų interna
cionale”, nurodydamas tarp 
kitko, kad septintasis komin
terno kongresas visai pakeitė 
komunistų nusistatymą mažų
jų tautų gynimo klausimų. Ji
sai sako:

“Liepos 27 d. ‘Daily Wor- 
ker’ paduoda sekamą ištrau
ką iš drg. Wilhelmo Pieck’o 
prakalbos: r

“ ‘Jeigu Vokietijos fašistai 
bandys užkariauti mažasįas 
Europos valstybes, tai jųjų 
karas prieš fašizmą bus tei
singas karas ir tokį karą mes 
remsime.’

“Ar tas reiškia (klausia 
L. P.), kad Komunistų In
ternacionalas ir jojo parti
jos rems beveik fašistines 
Lietuvos, Latvijos, Rumuni
jos ir panašių Žalių valdžias? 
Rems jas, nežiūrint to, kad 
ten nėra nei likučių, nei tru
pinių buržuazinės demokra
tijos ir parlamentarizmo? 
Rems jas be jokių sąlygų, 
be jokio reikalavimo įvesti 
nors tą pačią buržuazi
niai demokratinę santvarką? 
Rems besąlyginiai? — nes 
drg. Pieck apie jokias Sąly
gas nei neprisiminė. Ar ko
munistai ir visa plačioji liau
dis, tose mažose šalyse, tu
rės būti tik dalis karinio 
aparato, kurį, kaip Lietuvoj, 
kontroliuos Smetonos gene- 
ralis štabas?

“Męs pasigendame labai 
plačių komentarų ir išaiški
nimų. Tai kodęl tuomet ko
munistai, didžiojo karo me
tu, vadino išdavikais social
demokratus, kurie sakė, kad 
jie giną mažąją Belgiją nuo" 
vokiškų barbarų? Ar tai dar 
bar komunistai turės sekti 
pavyzdžiu socialistų ?” 
Pruseika stebisi, < kad vokier 

Čių; komunistų lyderis ; Pieck 
(ąu kominterno įkpngreso pri
tarimų) pasisakę už mažųjų 
tautų gynįmą ^nup galingos fa
šistiškos Vokietijos. Jisai nori, 
kad Pieck duotų “plačių ko
mentarų ir išaiškinimų”. Bet 
ęą tie komentąrai ir išaiškini
mai gaji padėti? ■

Kominternas (“neklaidipgąs 
pasaulio proletariato vadas”!) 
pamatė, kad ei|i senuoju bolše
vizmo keliu toliau nebegalima, 
ir pakeitė savo frontą. Ta} ir 
viskąs. Juk ne pirmu kartu ši
taip kęmibtprnąs pasielgia, 

ėtąi, imkime pavyzdžiui Tau
tų Sąjungos klausimą. Per mę- 
tų\mętw^ komunistų 
cionąjas iy visos jo 
(komunistų .partijos) 
dami keikę Tautų 
kaipo “imperiąlistiškų 
sąjungą”, o paskui komunisti
ne sovietų valdžia ėmė ir Įsto
jo i ztą pačią “plėšikų sąjun
gą”! Ir visas komunistų inter
nacionalas tuomet pradėjo apie 
Tautų Sąjungą kalbėti; kad ji 
esanti naudinga tarptautinės 
taikos palaikymui.

Jokių “plačių komentarų ir 
išaiškinimų”, kodėl komunistai 
pirma kalbėjo vienaip, o dabar 
kalba kitaip, nebuvo. Jie dabar 
net pyksta, kada jiems prime
ni' jų kvailus Tautų Sąjungos 
nįekįnimP^

Tokia pat padėtis yra ir da- 
bąr su “tėyynęs gynimu”. Pir
ma tai buvo “proletariato išda
vystė”, o dabar “mes rem
sime” net ir patį Smetoną, kad

^ietuya apginta nuo Vo- 
kįetijoę!

iųtęrna- 
sękęijos 
susiries- 

Sąjungą, 
plėšikų

unizmas — tai Maskvos 
diktatūros padaras

teorijomis (“marsizmu”) arba 
principais, bet interesais tos 
diktatoriškos klikos, kuri stovi 
bolševikų paritjos priešakyje. 
Ta klika šiandie valdo Rusiją, 
c Rusijai grasina pavojus iš 
hitleriškos Vokietijos pusės, to
dėl ji stengiasi visokiais budais 
apsisaugoti: įstojo į Tautų Są
jungą, padarė karo sutartį su 
Franci j a, mobilizuoja mažąsias 
tautas prieš hitlerizmą ir t. t.

O vadinamas komunizmas 
yra niekas kita, kaip tos dik
tatoriškos bolševikų klikos 
įrankis. Pats komunizmo, judė
jimas jokios savarankiškos dir
vos po savo kojomis neturi. Jei
gu šiandie sugriūtų Stalino 
diktatūra Rusijoje, tai rytoj 
kominternas ir komunistų par
tijos, išnyktų, kaip- burbulas 
vandenyje.

Tiesą pasakius, jau septin
tasis kominterno kongresas 
faktinai visą komunizmo “pro? 
gramą” palaidojo — dėl to, 
tad Stalinui jisai pasidarė ne
parankus, norint palaikyti 
draugiškus santykius su Fran
cuos, Amerikos ir kitų šalių 
juržuazinėmis ir net fašistinė
mis valdžiomis.

Kol Pruseika nesupras to pa
prasto dalyko, kad “komuniz
mas” yra niekas kita, kaip tik 
Maskvoj diktatūros pądaras, 
tol jam pasiliks misterija ir 
“kominterno“ zigzagai ir dau
gelis kląusirpų šių dienų pa
saulio darbininkų judėjime.

Petro Vileišio dulkės
Inžinieriaus Petro Vileišio 

kūnas pereitą pavasarį tapo 
nuvežtas iš Kauno į Vilnių.

Keistas dalykas.
Lietuvos mylėtojas išvežtas 

l Lietuvos grobikų gaują, ati
duotas jiems į globą?

Ką tas reiškia? Pabūkime 
Šiuo momentu ideologijoje 
aųtininkų, tų vienatinių pa- 

trijotų, tų tikrųjų patrijotų, 
tų dabartinių t ^iptuvos valdom 
jĮiį, kurib viską' tenai"daro,4 ką 
nori, ir sako, kas kitoms pąr- 
tįjoms reikia daryti, o ko ne
daryti.

Galimas daiktas, kad Vilei
šis, jei gyvas butų, dabar bu
tų jų 
savo 
vius. 
jųvo 
leido 
mokinančių, kaip ūkininkauti.

draugas. Jisai per visą 
gyvenimą mylėjo lietų
jų lietuviai pirmiausiai 
ūkininkai. Jiems rašė ir

Tilžėje daug knygelių,

Jisai mylėjo ir lietuvius 
darbininkus, nes jo tiltų fabri
ke Vilniuje didelė dalis sam
dinių buvo lietuviai. Nors 
naudojosi iš darbininkų, bet 
neperdaug juos spaudė, bent 
ne taip smarkiai, kaip dauge
lyje kitų fabrikų,—kaip saky
sime, šiandien tų musų tautos 
mylėtojų — tautininkų* fabri
kuose.

Jis leido pirmąjį lįetuvių 
dienraštį “Vilniaus įįinias”. 
Subankrutijo. Pasišalino į 
Rusiją. Bet pirm mirtįes su
grįžo į Lietuvą. Ir mirė ne
priklausomoj Lietuvoj.

Kodėl gi tautininkų galybė 
taip noriai jo dulkes išlydėjo 
iki okupuotosios Lietuvos ri
bos ir pavedė Lietuvos skriau
dikams, lenkams pątriojo-dikams, 
tams?

Kur gi patriojotiška liepsna 
musų tautininkų ir kitų pa- 
trijotų Nepriklausomoj Lietu
voj?

“Kovo 21 d. jo kūnas iš 
Kauno pervežtas į Vilnių. Per 
administracijos liniją lenkai 
leido kūną palydėfi vėlionies 
sunui ir giminėms.*’

“Iš Kaupo jį palydėjo Lietu
vos vyriausybė ir didžiulė 
žmonių minia.’* Taip . rašo 
Tsb.

šitos vyriausybės ir jos mi
nios ideologijoj karts nuo 
karto žybčioja liepsna prieš 
lenkus—Vilniaus okupantus. 
Ret į tų okupantų globą gabe
na savo numirėlius.

Kartais šūkauja prieš len
kus, net kardais čerškina, bet 
savo numirėlių kunus ramiai 
lydi, ginklus pasidėję namie. 
Prie administracijos linijos 
apsiginklavę lenkai toki geri, 
priima nuo musų beginklės 
vyriausybės jos ideologo dul
kes, įsileidžia velionies gimi
nes. O jus, beginkliai lietuviai, 
maršuokit atgal,

Lenkai tikt ilgainiui 
visus lietuvių brangius ątmh 
pimo dalykus Lietuvos vyriau
sybė išlydės į Lenkiją. Lenkai 
džiaugiasi, mato, kaip džiųsta^- 
lįęsėja “okupuotosios Lietu
vos“ sąvoka pačių lietuviu vi
duje, nes jie, lietuviai, tos są
vokos padidinimui neatsišau
kė į P. Vileišio dvasią.

Vileišis nenorėjo gyventi 
tarp lenkų, nenorėjo numirti 
tąrp lenkų. Taigi jo dvasia to 
nenorėjo.

Ęur. dingo Vilniaus vadavi
mo liepsna ? Ęodel ji neap- 
šviętė to sumanymo netikslu- yra

i • ..rrn i r ’ " i —
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mo, neparodė, jog Petro dul
kes į Vilnių nuvežti tik tada 
bps tikslinga, kada Vilnius 
bus atvaduotas?

Kur dingo Lietuvos poetai, 
kad iš jų nebuvo girdėti balso 
toje progoje? Ar jų Pegaso 
kulnys pakirstos, kad nė į de
besėlį negalėjo treptelt, su
draust Vileišio dulkių lydėto
jus?

Viskas taip ramiai atlikta, 
ir tik paskui korespondentų 
biuras tat paskelbė pasaulio 
lietuviams.

Apie tą pat laiką “L. ži
nios” pranešė, kad Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos pirmi
ninkas Biržiška gavo iš ap
skrities viršininko cirkuliorių, 
kuriame “įspėjama Sąjungos 
veikimas sustapdyti, jeigu jos 
reikalų vedėjas V. Uždavinys 
ir ateityje nesilaikys įregis
truotu sąjungos įstatų.,. Pir
mininką prof. Biržišką tasai 
raštas giliai paveikęs.”

“Naujienos” pacituodamos 
šitą žinią, stote didelį klausi
mą.’ “Ar ne dėl cirkulioriaus 
atsistatydino M. Biržiška?”

Aš ją pasižymėjau laikraš
tyje šitokiu užrašu: “Vilniaus 
Vadavimui kerpa sparnus”. 
. Gal žirklės pasiekė ir Lietu
vos Pegasų (poetų) sparne
lius?

Gal tai buvo prisirengimas 
prie Viliaus pagrobimo pen- 
kiolikmetįnįo jubiliejaus, kurį 
šįmet apvaikščiot reikės?

Vilniaus “gedulo” dieną pir- 
mtakevo Petro Vileišio dulkių 
išdeportavimo diena.

—J. Buktiškis.

“KULTŪRA” No. 6-7
MĖNESINIS ŽURNALAS IŠ 

LIETUVOS
Turinys:

Kultūros sutemos ir pasaulėžiūros 
krizė — B. Amalvis.

Europos išlikimas ir supykimo simp
tomai — P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigąi — A. 
Vilčinskas.

žmogus futliare — A. P. Čechovas.
Darbininku armiją t— Jonas Pįadis. 
Ujamasis — Št Kapnys. .
Milžinb1 ;Gft'rkhtttua šešėlis krinta 

mąsų laikus — Antanas Venclova.
Victor Huro — poetas ir pilietis — 

Prof. I. Nusinovas.
Musu planętos likimas — A«r. K. P. 
Paprastas gyvenimas — J. Pladis. 
Dvokiančio vandens dievas.
Apžvalga: Literatūra, Teatras. Skai

tytojų tribūna, Įvairenybės.
^KULTŪRĄ” galite gauti 

“Naujienose” — 45c.

Skelbiniai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

a naudingos.

giai pasuko prie demokratijds, 
kurią jie pe? mėtų metus apsi
putoję niekino, tai kodėl jie 
negali kada nors vėliau vėl nuo 
jos nusigręžti ir pasukti j fa
šizmą ą?ba kokią kitą “svinst- 
vą”?

Ąr Prumęiką nęgąĮi suprasti, 
kodėl “pasaulio komunizmas” 
taip • staigiai • ir be jokių “ko
mentarų ip išaiškinimu” keičia 
savo nusistatymą 
pasakysimepasakysime. Jisai taip elgiasi 
todėl, kad to reikalauja • bolše
vikiška diktatūrą^ interesai.

Bolševikiškas komunizmas 
vadovaujami ne kokiomis tep

i V
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CHICAGOS
ŽINIOS

Automobilistų dėmesiui
The Kfefep Chicago Safe 

Committee, kttrio pirmininkas 
yra meras Edward J. Kelly, 
dabartiniu laiku išduoda tam 
tikrds popleraites. Ant tų pb- 
pieraičių yra atspausdinta žo
džiai: “I Will Drive Care- 
fully”. Šias popiferaites arba 
šiuos bilietus prašoma prikli
juoti Drie prieš4kihio automo- 
miliO stiklo — AVindshield. 
The Keep Chicago Safe Com
mittee prašo automobilistus 
įsigyti šiuos bilietus. Jie yra 
dtiodami -Veltui. Reikia tik 
atsilankyti į komiteto patal
pas Shetmari viešbuty, kam
bariai 404 ir 405, Urba patele
fonuoti Rdndolph 5893 ir ti- 
kietai bus suteikti.

Šeštadieni, jrųgsėjo 7 d., 
įvyksta Chičagos municipalite
to samdinių draugijos meti
nis šokis. šokis rengiamas 
Navy Pier pUVilione.

Mirė žyniui politikife- 
riuš

širdies liga mirė Charles J. 
Vopicka, 431 Oakdale avenue. 
Jisai Pasriiilib karb įlietu btivO 
JurigL Valstijų pasiuntinys 
Balkdnų šalyse. Pastaruoju 
laiku jis bjlvo Atlas alaus 
kompanijos ditektoHij tary
bos pirmininkas.

Btivusi t>i*ez., Roosėvelto 
firma šUntokėjo $5,133

». -----------
Joliet miestelis reikalavo, 

kad firmd ddVOkatų O’CoriridT 
and Farber, STew Yorke, su
grąžintų $5453. Ji tai ir pa
darė: Šibš firfribs' nariu pra- 
eity yra buvęs prezidentas F. 
D. Roosevelt;

Užmuštas dirbtuvėj 
Čifeėi-ojė

S leve Zykotvski, 2700 South 
Whipple street, tapo užmuš
tas Ciceroje, National Malle- 
able rihd Steel Crišting korn- 
paijos dirbtuvėj adresu 1400 
So.'52 avė. Kitas asmuo ta
po sužeistas. Jiš yrd Chester 
Zaremba, 24 metų. Nelaimė 
atsitiko trečiadieho rytriietį.

Ūžituištas troko rie- 
laimej

Trečiadienį tapo užmuštas 
Herbert F. Spelman, dienraš
čio “Chicago baily News” iš- 
vėžiotojas Oak Parke. Nelai
me atsitiko prie Oak Park 
a ve. ir Jacksoh bulvaro. Tro- 
kas, kurį jis valde, susidaužk 
su riutorhdbiliu, kutino važia
vo Henry Johnson, 42 hm i639 
South lOth st., Mayvvood.

Gaisras padarė $50,000 
nuostolių

Kilo gaisras muriniarii tro
besy adresu 312 So. Gteen st. 
čia radosi trijų kbm^ahijų pa
talpos. Žalos • turtui gaisras 
padare apie $50,000.

Meras Kelly svarstysiąs 
gubernatoriaus Horne- 

tio likimą su prez.' 
Rooseveltu

Trečiadienio vakarą Chica- 
gos hieras Kelly bhvd Nfew 
Yobfeė lt lankėsi pas prezi
dentą RodšfeVfeltą. Kai kurie 
ėhičagiečiai nhžltiri, kad tarp 
kitų reikdlų metas Kelly no- 
tėjęs išsitarti Su prežidehtu 
apie gubernatoriaus Honrerio 
politinį likimą. Mat kai ku
rie Illinois demokratą^ yra 
nejJdtėrikihti p. HoHteriu ir 
nfebenorčtų statyti jo kandi
datūrą į guberhabtHus antram 
terminui*. Tžčidh “' kalbama,

Tft.

Ponios Anna W. Ickes Laidotuvės

Iš Ickes nariių Wiririetkoje išnešamas karštas sU kunti poriioš Anna W. Ickes, kuri nelaimingai 
žuvo apsivertus automobiliui ties Velarde, N. M. Karstas padengtas gėlėmis, gladiolėmis ir 
astrais, kurias atsiuntė prezidentas Rooseveltas ir jo žmona.
....... r ■ ,  ..... iįt.l.Ųllii InlHIli ii <1 I »».,< i IHT rij , Hllffl

konferenciją jie šaukią Libtu- 
vių Auditorijoj rtigšejo 2^ d.

Kbriitihištai pėršaši dabrir 
lietuvių brgaizacijoriis neva 
bendro dahbo liksiu, d tikre
nybėj jie peršasi, kad tas or
ganizacijas Savo ir “bdtitiš- 
koš” Stdlino tikšlahis pavar
toti;

žiūrėsime; ar daug lehgva- 
tikių kdriiunistai suras lietu
vių tarpe. — B. IV.

kad gubernatorius Hdrrier pil
nai klausąs Washihgtono Val
džios ir pildęs jos norus. Tai
gi pastumti į šalį tokį žmogų 
be jokios atodairos atrodo ne
paranku, ypdč kad patys Chi- 
cagos ir visos Illinois valsti
jos demokratai žymioj daly 
pasilaiko Wašllingtono vald
žios prėštyžii.

Meras Kelly prašo $150- 
000,000 Chicagai

Trečiadienį Chicagos meras 
Kelly bųvd Ncw Yorke. Jis 
atvyko j Nė\y Ydrkį prašyti, 
kad prez. Roosbveltas užgirtų 
viešųjų (idrbų į/rojektris, ku
rių išpildymas kainuos apie 
apie $150,CHK),000. Meras tiki
si gauti tiems projektams pi
nigų iš {^detalės valdžios.

Šiandie vieni metai 
suėjo, kai mirė Do
mininkas Slotkus

ai mirė Domininkas Slot* 
W West 35th St. Ve-

Komiinįstai “argumen 
ja” kulkomis

Frank Norėk, 46 metų, 
1538 Cullerton st.; antradienio 
vakarą pašovė Henry Ray, 
jųodyeidį. Abudu juodu, ir 
Norėk ir Ray, kaip Norėk, pri
sipažino, yrri komunistai.

Bet, sako Norėk, antradie
nio vakare juodveidis Ray 
atšilahkė į niaUo nanius ii* pa
reiškė, kad jis nori apsigyven
ti juose kartu su manim ir 
itianb žihona Mary. Aš jam 
pasakiau, kad jis einąs per
toji. Tabp mudviejų kilo ar
gumentų ir aš pašoviau jį.

Kažin ką pasakys dėl šito
kiu argtiriieri tų “draugas” Ah- 
driiiis?

BRIDGEPORT. — šiandie, 
rugsėjo 5 d. sueina vierii me
tai, 
kuš,
lionis buvo senas Bridgeporto 
gyventojas, tavėrri biznierius 
ir raniaus budo žrnbguš. Iš
auklėjo gražią šeimyną, dvi 
dukteris ir vieną šuhiį.

Taigi, šiandie liūdnai Domi- 
įlinko Šlotkaus atminčiai įvyk
sta Švento Jurgio parapijos 
bažnyčioje gedulingos pamal
dos, 6 po pamaldų pietiįš ve
lionio riamuoše.

Kviečia velionio moteris p. 
Uršulė Slotkus visus gentis ii 
dratigUB 
doinš, d 
pietumš;

i bažnyčią pamal- 
iš bažnyčios į namus

- ISenaš Petras.

Jau pradėjo darbą

Komunistų manifes
tai Mt Greehwoode

ŠLA. 178 kuopos šusiririki- 
mas įvyko rugsėjo 1 dieną. Į 
susirinkimą atšilahkė ir kdhiu- 
nistų agentėliai.

Žinoma, jie nesisake, kad 
esą komunistai ir Stalino 
agentai. Jie sakėsi esą “Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
atstovai”.

Visgi, nors Jfe užsigynė ešą 
komuništdi, jie atsilankė, pri
sidengę kitokiu vardu, Mask
vos agentų tavorą pedlirivoti.

jie ( paskleidė lapelių — 
“manifestų0. NesišakydamL 
kris jie iŠ tikrųjų yha, ttiose 
lapeliuose komunistai kviečia 
liėttiviiį draugijas Chicagoj it 
visoj Amerikoj bendram su 
jais; komunistais? darbui, Chi- 
cagoj tokią pasibučiavimo’

Atstogavęs porą mėnesių 
Chicagos Lietuvių Pirmyn 
chbtaš vėl pradėjo kulturinį 
ir dailės darbą, ir štai penkta
dienį, rugpitičio 30 diehą, 
Gage parko svetainėj turėjo 
po atostogų pirmas pamokas. 
Susirinko gražus skaičius cho
ristų, apie 50 ihėrgaičių ir 
virš 20 vyrų.

Pažyihėtind, kad mergaitės 
daugiau linkusios prie kultū
rinio darbo, negu vaikinai. 
Tai pagirtinas dalykas; bet pa- 
peiktinas dalykaš, kad vaiki
nai tuo darbu mažiau įdo
mauja.

Tačiau kaip ten nebūtų, 
jaunimui mėgiančiam dailę 
reikia eilioti kreditą, kad į 
pirmas choro painokas atši
lahkė apie šeptynias dešinitis 
choristų. Nėra abejonės, kdd 
sekančios choro pamokos bus 
dah s'kaitlingesnės ir pašiėks 
iki šimto narių. Taigi patar
tina tėvams, kad paragintų 
savo vaikus lankytis į Pirmyn

S. V. Rumchakų Ta 
verh Krikštynos įvy 
ksta Rugsėjo 7 d;, 

Šeštadienyje

fin. „rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kažiunas, ižd„ 8508 Gundersin Avė., 
BerWyii, III.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nedėldieni — Lafrler Hali, 3929 
W. Madison St.. 1 vai. no pietų.

choro dainų partiokas, kas su
teiks naudos ir jiems patiems, 
ir mūšų lietuviškai visuome
nei. O Pirmyn choras kaip 
tik ir eina prie to, keldamas 
dailę ir kulturinį darbą tarpe 
lietuvių. > — X. 5.

Ateinantį šeštadienį atsibus 
pp. Rumchakų Naujos Alinės 
Krikštynos. Visi sugalvokite 
gražų vardą, prisiųskite laiš
ku arba atsineškite. Svečiai 
suėję į puotą turės progą gau
ti dovanas už geriausio vardo 
sugalvojimą.

Pirma dovana — pusė bač
kos alaus.

Antra dovana 
no degtinės.

Trečia dovana—viena kyor-l 
ta degtinės. Taipgi bus pro
ga būtį kūmais, nes be kūmų 
negali būti krikštynos.

Kviečiame visus draugus, 
pažįstamus ir tautiečius į šią 
krikštynų puotą. Grojis gera 
muzika; linksminsimės visi, 
seni ir jauni.

Kviečia

S* V. Rumchakai
3106 So. Halsted St.

pusė galio-

Chicagos DraugijŲ, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
It.I.INOiS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 

KLIUBO valdyba dėl 1985 metu. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagėlb.,, Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 3842 Š. Union Avė., 
Frank Norkus, fin, rašt., 4067 So. 
Rlchmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W., 69th St., J. Adomaitis ii 
J. JanušaUskčaš; iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka;
Susirinkimai atsipuna kožna mėne

si pirmą penktadieny, Chieagbs Lie
tuvių. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 40 St.; W.
Buish'ąs pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw AVė.J 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė, 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; J. Žuris teisiu pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 3116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

nų mėnesi kas pirma sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj. 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl Įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago, III.

fin. rašt., 1500 S. 48th Cottrt, Ci
cero, III.; J. Manikas. kotattolėB 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. JesiiinaS. 
kasos globėjas. 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas. daktara skvotšjas .2519 W. 
43 Št.. tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia. Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar- 
šauskAs. 4156 Archer Avė.: A- 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 3131 
S..,Emerald Avė., A. Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kes. 2519 W. 43 St; Pilietišku Po- 
piėrij Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
menesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel iSt.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČlV KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Beldeto Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė.. M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. RamašaųskienČ 
fin. pągelb., 1218 Independence 
BĮ.. Pranciška 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 trečią nedeldierii 1 vai. po plet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

AMERICAN LITHUANIAN ClTl- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner, 
pirm.-pag.* 3118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė., 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas.

HUMBOtDT PARK LIETUVIU PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Vaiskia pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt.. 
A. Žillius, kasierius, Tam Kubi
lius. maršalka.

P.CONftAD
STUDIO 

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5848

Dar gražiau, modernia* 
kiau įrengta.

Grane Coal Co.
5332 S. Loiig Avė.

. Tel. Republic 8402

Pocahontas mine run tonas $7.00

\ RU.. ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIURO valdyba 1935 metams: 
Gėd. Medalinskas. pirm.; 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag.v 3812 W, Monroe St.? 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Avė.: Chas. Katala,

■»——.... . , . i u......... . —

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGKIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam dividendą 
Ą kas 6 mėnesiai. Pra

eityje išmokėjom 4% 
o kurie mbka mėne
sinę — 5%.

^GARFIELD PARK

Cicero

2

STOGAI 
ROOFING

LIGONINES 
HOSPITALS

BOILERIUS TAISOM IR 
, .VĘLDjNAM. 
24 valandų patarnavimas.

GUARANTEED BOILER AND 
WELDING SERVICE

3240 South Archer Aveniie, 
blbkai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virginia 1930.

[amas tikslu pagelbsti musę skaitytojams stt* 
lt, nepaprastą 
i Skelbimą ®ė-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

šis skyrius yi 
sirasti, kut 
daiktą, intdhl fr relhh^li|. JefetH 
galite susirasti ko jfefcbiį ftittjiėiŪtiifc tMnaJ 8500, ir
klauskite Biznio Pritarėja ČIA jųš gausltė ihfdrmAčiji, jeigu tik

THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
. Ar jūsų stogai reikalauja patai

symo? Pašaukite muš Ir mes past* 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blškorystls 
darbe* ■

8216 So. Halsted Street 
TeL VTCtorv 4964.

RADIO
ŠIANDIE budriko 

PROGRAMAS

Laiškai Pašte

Visuotinas šios kolonijos gy
ventojų susirinkiihas atsibus 
šį vakarą 8 jVal. šv. Antano 
parapijos švbthiri^j. Susirinki
mą šaukia Lietuvių Improve* 
ment Kliubas; tikslu apsvar
styti klaupirhą, kaip užbėgėti 
valdininkams tfž akių, kad jie 
negalėtų miestelį visai nu- 
graihzdinti skolose.

Porą metų atgal valdininkai 
išleido bonų už $750,000 ir ža
dėjo' visas smulkias miestelio 
skolas atmokėti. Dabar jie ir 
vėl yra nutarę bonų išleisti 
apie mįlioną dolerių tam pa
čiam tikslui.

Valdinįnkai varo , propagan
dą ir platina peticiją piliečių 
tarpe už .bonų užgyrimų. Pa
tartina piliečiams pirmiau su
žinoti, kokiam tikslui jie pa
sirašo .peticiją. Panaši juk 
propaganda buvo varoma ir po
ra irietų atgal.

— Komisijos narys.

Vasaros karščiams praėjus, 
šį vakaru nepamirškite pasi
klausyt puikaus radio progrą- 
mo iš stoties (WHFC, 1420 kii.> 
riuo 8 iki Š:45 vakare. Išgir- 
sitė daug gražių dairių, muzi
kos bei įvairių pranešimų, kup
riais galėsite priširiaiidbti atsi- 
lankydarni į leidėjų — Jos. 1?. 
Budriko radio ir rakandų krau- 
Ihvę adresų 3417 S. Halsted St., 
kurioje dabar yra parodoma 
riUujų 1936 m. radios.

grul iitibirta į ’Vytiatišįjį pdštų 
(Cahaį it Viii fiureri siteęts) 
ir prib idtigblid; kur pbįdėtd 
iškaba 4,AdverŪšėd Window” 
klausia IdiŠkųL

501 Atirila jonas
502 Brirtbšh J.
524 tfeiiUliėhiė ilisš

Alienu

1ĖVA BRAŽAlTlENfi 
PO tėvais Aiišraite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ruošėjo 4 diena, 3:10 valaridą 
ryto 1935 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Šilalės bar., BėržlaUku kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą vyra ^Vladislovą, 3 duk
teris, Petronėle. Ona ir Eleną 
ir sūnų Joną, 2 broliu Petrą ir 
Zidorių, seserį Domicėlė Rase- 
lienę ir ghhjričs, b Lietuvoje 
sęsęri . Agnieška. švogeri ir 
broli Kazimierų.

Kūnas pųšųrvotas randasi 
4615 S. Wells St. Telefonas 
Boiilėvard 6633.

Laidotuvės . ivyks. šeštadienį 
rugsėjo 7 dienų, 9 vai. ryto iš 
namų j šv. Cecilijos parapijos 
bažnyčių-, 45|ji ir So. Wells St., 
birioje ųtsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Ievos Brazaitienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
ųtsisveikinimų.

Nuliūdę liekųme,
Vyras,t Dukterys, Sūnūs, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo- 

2 haė- Yards 1741r

ederalSavings and <LOAN r? A jiociAtidH 
OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

jUSTIN MACRIEWICH, Prezidentas.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

a

IGNACAS BLINSTRUPIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rdgšėjo 2 dienų, 1:00 vųlųndų 
po piet 1935 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Raseinių 
apškr., Pąšaliiį parap., Vasilie- 
niU kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

pusbroli Vladislovą Petkų ir 
brolienė, draugai, pažystami ir 
giminės.

Laidotuvėmis rūpinasi dir- 
mayonės sūnūs Jonas šeme- 
tulskis.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuviu Draugijos Savitarpinės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3109 W. Pershing Rd.
.. Laidotuvės ivyks penktadie
ni rugsėjo 6 diena, 8:30 vai. 
iŠ namu i Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos Už . velio
nio sielą, O iŠ ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Viši ą. a. Ighaco Blinsttupio 
giriiihės, draugai ir pažystami, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudo liekame.
PUsbroliŠ, Brolienė , 
Draugai ir Pažystami.

Patarnaują laidotuvių direk- 
tbriai Lachavičia ir Sunai, Tel. 
Canal 2515.

BOILERIAI 
boilers

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams —-----
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose ..---------
Medikais egzami-

nacija
DOU

*12.00
*45.00
$15*00

*1.00

Miiž. Instrumentai
MUSiCAL INSTRUMENTS

MUZIKOS MYLĖTOJŲ DĖMESIuit 
Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus, klėrnetaš, kornetus, trumpėta, 
trombonus, sąkspfonus, barabanus Ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN. 
914 Maxwell St.

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
pataria Lietuvosbanka
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Mūsiškis Juozas Žukas Nugalėjo 
Lietuvos Teniso Čampionus

Nors kova buvo sunki ir Žukas buvo pa 
vargęs, bet visgi jis nugalėjo Jakutį 

ir Giedrį.

. . Žukas— Jakutis.
Vakar Kauno Teniso / Klubo 

aikštėse įvyko pirmieji Ame
rikos lietuvių ir musų tenisi- 
stų susitikimai. Oras rungty
nėms pasitaikė puikus: ne vė
juotas ir ne peršiltas. Todėl 
ir žiūrovų į šias rungtynes at
silankė nemažas skaičius. 15 
vai. 30 min. į aikštę išėjo Žu
kas ir Jakutis, o kiek vėliau 
gretimoje aikštėje prasidėjo 
kova tarp Luko ir Giedrio.

Pirmų pirmiausia tenka pa
stebėti, kad Jakučio — Žuko 
susitikime Žukas neparodė ypa
tingai aukštos klasės. Iš to, 
kas buvo spaudoj iki šiol apie 
Žuką rašyta, buvo galima pa
daryti išvadą, kad Žukas yra 
žymiai geresnis už musų teni-j 
sistus. Tuo tarpu pasirodė, kad 
Žukas, nors ir yra labai geras 
tenisistas (musų mastu- spren
džiant), vis dėl to jo negali
ma lyginti su estų tenisištais 
(Pukku ar Lasnu). Žukas pri
lygsta musų geriausių tenisis- 
tų — Jakutį ir Giedrį, geriau
siu atveju yra už juos liabai 
nežymiai stipresnis, žinoma, 
tas faktas, kad Žukas nėra 
toks stiprus tenisistas, kokiu 
mes jį tikėjomės pamatyti, 
anaiptol neneigia Žuko gabu
mų tenise; atbulai, Žukas yra 
labai gabus tenisistas; tačiau, 
kol jis bus tikrai 
sistas, dar praeis 
ko.

geras teni- 
nemaža lai-

sako,

Vos atvykęs į Kauną ir ge
rai nepasilsėjęs po ilgos kelio
nės, musų teniso atstovas Juo
zas Žukas stojo į rungtynes 
su Lietuvos teniso čampionu 
Jakučiu. Jakutis buvo tik ką 
laimėjęs pirmenybę Lietuvos 
teniso turnyre.

Lietuvos laikraščiai
kad Žukas esąs labai geras te
nisistas, bet nedaug ką geres
nis už Lietuvos teniso žvaigž
des. Jis, sako, negalėtų lygin
tis su Estijos teniso čampio- 
nais. v Tečiaus ‘ aiškiai ’ matyt, 
kad Žukas veikiaiišia dėl’ šM- 
kos pailsio po keliones, lošda
mas 
go.

Kaip ten nebūtų buvę, Juo
zas Žukas visgi nugalėjo Lie
tuvos teniso čampioną Jaku
tį, o paskui ir kitą labai gerą 
Lietuvos tenisistą Giedrį.

Teniso dvejetus turėjo loš-

su Jakučiu, greit pavar-

— Lukas prieš Sme- 
Giedrj. Pirmą dieną

ti Žukas 
toną — 
lošimas išėjo lygiomis, o ant
rą dieną Lukas susirgo ir ne
stojo į lošimą.

Vakare-gi Lukas apleido 
Kauną ir išvažiavo į Ameri
ką. Dėl Luko susirgimo nepa
sibaigė dvejetų 
cialiai skaitosi, 
čiai pralaimėjo, 
j e amerikiečiai 
jais.

Kada Žukas
kutj, tuo .pačiu laiku Lukas 
lošė prieš Giedrį. Lukas pra
lošė Giedriui 
čiui.

matčas, ir ofi- 
kad amerikie- 
nors tikrumo- 
buvo laimėto-

lošė prieš Ja-

tris setus pagre-

Aidas” plačiai, 
vienpusiškai, ap-

7—5, 6—3, 
6—3.

“Lietuvos 
nors truputį 
rašo Žuko ir Jakučio susirė
mimą. Paduodame čia ištisai 
tą žuko-Jakučio matčo apra
šymą su kritikos pastabomis.

ŽUKAS—JAKUTIS 
3—6, 2—-6,

Žuko — Jakučio žaidimas 
prasidėjo dideliu tempu, Jaku
tis, pasikliaudamas savo patva
rumu, greitina kiek įmanyda
mas tempą. Žukas nepasiduo
da ir savo ruožtu forsuoja tem
pą. Pirmame sete, kuris žaid
žiamas labai greitu? tempu, 
gausu efektingų smūgių; 5—4 
ir 40—30 Žuko naudai. Jaku
tis išsilygina, bet sekančius du 
geimus' laimi Žukas. Pirmas 
setas 7—5 žttko naudais An
trame sete. temįUš ilėleteja. 
Nors nei Jakutis, nei Žukas 
dar nėra pavargę, jie abu 
ro nemaža stambių klaidų, 
dėl to kiek tikslesnis yra 
kas, todėl jis palyginamai
gvai ir laimi antrą setą (6—3). 
Trečiame sete iniciatyva Jaku
čio rankose. Jakutis veda 3—0, 
bet Žukas išsilygina, 3—3. Juo 
toliau, juo labiau reiškiasi Žu
ko nuovargis. Kai Jakutis, di
dindamas tempą, laimi trečią 
setą 6—3, o ketvirtame sete 
Žukas dėl nuovargio nebesuge
ba išlaikyti Jakučio isiulojųio 
tempo ir dėl to pralaimi šį se
tą 6—2, išrodo, kad Jakutis lai
mės visą matčą. Tačiau penk-

da-
Vis 
žu- 
len-

tame sete Žukas, aikvodamas kuopoje yra nemažai savo lai-1 Chicagos Lietuvių Draugija yra f* 
paskutines savo jėgas, žut-bur ku scenoje dirbusių žmonių,!
siekia laimėjimo. Žukas visai kurie pasiryžo vėl išbandvti teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

"V .. . '■ . I Isirašyt Draugijon galima per mu-
I sų konkursantus arba malonėkite 

“Žydas stati- kreiptis tiesiai į Draugijos ofisą, 
. . ... panedčliais ir ketvergais ofisas atda-neje , buvo jau senai vaidin- ras vįsa dieną, 0 hedėldieniais tiktai 

jį užmiršo, nuo 9 ryto iki 1 po piet.
Chicagos Lietuviu Draugija, 

1739 So. Halsted St. 
ti ir gardžiai . pasijuokti. Po ( ‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

| Morning Star Kliubas laikys mė-

nuvargęs: jis vos begali pa
eiti. Jakutis neišrodo pavar
gęs, bet iš jo smūgių trum
pumo ir vis mažėjančio tiks
lumo galima Spręsti, kad ir jo 
ranka jau nebe taip gerai vei
kia. Penktas setas, žaidžiamai 
jau toli gražu nebe.tokiu grei
tu tempu kaip pirmesnieji. 
Penktą setą po žūtbūtines ko
vos laimi Žukas. Tenka paste
bėti, kad penktame sete geimų 
santykis buvo 3-—3 ir nedaug 
betruko, kad butų 4—8 Jaku
čio naiAjai. Bet... Jakučiui 
ko truputį laimės, o todėl 
galėtoju išėjo ne jis, o 
kas.

savo gabumus 
Veikaliukas,

tas. Beveik visi
Dabar bus proga vėl pamaty-

vaidinimo bus šokiai. Į Morning Star Kliubas laikys mė-
Šiaip kuopoje viskas tvar- nešini susirinkimą ketvirtadieni, rug- 

i . • • j ii' • sėjo 5 d., 1935 m. 8 vai. vakare,koje. Nariai duokles gerai kliubauzišj, 2088 •North Avė. 
mokasi. Sekretorius, p*. Čepu- trečių lubų.
, .y. , . <<TZ.. • Draugai malonėkite ausiianK..yiJlevlčius, net sako: Kibą jau anį §i0 susirinkimo, nes yra labai 
‘prosperity* atėjo?”.

—Ne koresp.

CLASSIFiED ADSi

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU VINCENT SMILING. 
kuris pirmiau gyveno Roselande, rei
kale darbo. Jis pats arba kas žino 

j kur jis gyvena tuojaus praneškit 
RAY. Tel. Prospect 7960.

trū
nit* 
žu-

Tautą karnivalas 
Humboldt Parke

ant 
malonėkite atsilankyti
..L .. j 

svarbus ir nesivėluokite, bukite ant 
laiko. M. Chepul,

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
kas Kliubas laikys mėnesinį 
kimų penktadienį, rugsėjo 6 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. 
nariai malonėkite pribūti.

Draugai

rašt.
Tautiš- 
susirin- 
d. 7:30

Help VVaiited—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos prie namų dar- 
>o. Vakarais galės važiuoti namo. 
4301 Oakdale, Bittersweet 6334.

Žukas — Giedris
Įvykęs ant rytojaus matčas 

tarp Žuko ir Giecįrio yra se
kamai aprašytas “Lietuvos Ai
de”:

Vakar amerikietį Žuką mes 
matėme žaidžiant prieš vieną 
geriausių musų tenisistų, bū
tent, prieš Giedrį. Giedrio — 
Žuko susitikimas nebuvo toks 
įdomus kaip Jakučio — Žuko 
susitikimas. Pirmiausia nebu
vo tokio greito tempo. Vis dėl
to Giedrys buvo rimtas prie
šas Žukui, nęs pastarasis te
sugebėjo laimėti po sunkios 
penkių setų kovos (3—6,

Po Žuko laimėjimų “Lietu
vos Aide” buvo meletas jo pa
veikslas, kur jis yra nufoto
grafuotas kartu su Amerikos 
lietuvių sportininkų vadovu 
Juška ir Lietuvos teniso są
jungos pirmininku žadeika.

Iš kitų mtfsų sportininkų la
biausia pasižymęjo basketbolo 
tymas, kurs visęsę,, rungtynėse 
buvo griežtu laimėtoju.

.M*

SLA. 226 kuopa sta 
to veikalą “Žydas 

Statinėje” t*
Užmiršta komedija bus suvai

dinta spalių 26 d.

NORTH SIDE. — Rugsėjo 3 
dieną įvyko SLĄ. 226 kuopos 
susirinkimas . /Vrinitage Hali 
salėje. Parengimų komisijos 
pirmininkas, p. K. čepulevi- 
čius, pranešė, kad kuopos pa
rengimas įvyks spalių 26 d. 
toj pačioj salėj, kur kuopa sa
vo susirinkimus laiko. Bus su
vaidinta vieno veiksmo popu- 
leri komedija, “Žydas Statinė
je”. Aktoriai jau parinkti. Re
žisieriaus Mikas Šileikis.

Reikia pasakyti, kad musų

Lietuvių grupė gražiai pasi
rodė.

3 d. Humboldt Par- 
tautų karnivalas. 
daugiau kaip de-

Rugsėjo 
ke įvyko 
Dalyvavo 
šimt tautų jaunimas. Progra
mas susidėjo vien iš šokių. 
Solo dainavo viena lenke. Bu
vo iškabintos dalyvaujančių 
tautų vėliavos, tarp kurių ir 
Lietuvos vėliava. Kabojo ir 
Sovietų Rusijos raudonoji vė
liava.

Man geriausiai patiko lietu
vių šokėjų grupė, kuriai va
dovavo Vytautas Beliajus. Jie 
šoko lietuviškus šokius taip 
gražiai, kad skaitlingoje pub
likoje tęsėsi ilgiausias ploji
mas ir rejkalavimas, kad šok
tų daugiau.

Beje, Vytautas Beliajus va
dovavo dar ir kitų tautų gru
pėms. Ypatingi buvo šokiai 
palestiniečių, be muzikos, kur 
Šoko ir pats p. Beliajus.

Programas užsitęsė apie po
rą valandų. Tvarka buvo gera 
ir grupės sparčiai keitėsi, taip 
kad laiko negaišino.

—Koresp.

Pranešimas

Visi
' Š. Kunevičia, rašt.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas, 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
penktadieni, rugsėjo 6 d., 1935 m.. 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 v. v. Visi kliu- 
biečiai kviečiami būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra svarbių 
reikalų aptarti, dėl kliubo labo.

A. Kaulakis, rašt.
Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pa

šelpos kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadieni rugsėjo 6 d. 8 vai. 
vakare, G. M. Chernausko svetainėj, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite, nes turime 
daug svarbiu reikalų aptarti.

B. J. žolynas, sekr.

e
REIKALINGA moteris arba mer

gina ant ūkės prie namų darbo už 
pagelbininke šeimyninkei. Mokės
is — $10 i mėnesi. Rašykit D. and 
R. Farm, R. 4, Dowagiac, Mich.

 For Rent
RENDON gera krautuvė, tinka 

dėl Lunch Room, siuvėjo arba 
Beauty Parlor. 2646 W. 63 St. 
Klauskite Lietuviško žyduko, 4707 
S. Halsted St. Tel. Yards 0803.

RENDON 4 kambarių šviesus fla- 
tas. Kas nori gali rakandus nusi
pirkti. Nebrangiai. 558 W. 37 St. 
Yards 4702.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba priimsiu pusi- 
nka į tavern ir valgyklos biznį, 
ienai perdau? darbo.
' 3738-40 So. Halsted St.

-

CLASSIFIED ADS
-------------Ll^............    «-----------------*

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes- 
;is. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
ki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 

10 ryto iki -piet.
LANDLORDS BUREAU n F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.1 f
UNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 S. Halsted Street

Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, vispkio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
>ile kurio biznio įskaitant svarstyk- 
es, registerius ir ice baksus. Cach ar

ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. State St. CALumet 5269.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusių likerių parda
vinėtojų. Važinėjimo išlaidos paden
giamos . Sam Cassel and Co. Del 
sutarties šaukit Canal 8825.

IEŠKAU vyro dirbt i taverna. 
Turi būt ant vietos. Valgis ir guolis. 
Turi turėt paliudijimus.

6502 So. Wentworth Avė.

REIKIA anglių pardavinėtojų, už
dirbsite gera alga. Atsišaukite 
Dearborn Coal Co.. 2426 S. Halsted 
St.> Wholesale and Retail.

REIKIA patyrusio kolektoriaus su 
automobiliu, virš 35 metų amžiaus 
Turi kalbėti gerai lietuviškai. Ge
ra proga tinkamam vyrui. Alga ir 
komisas.

Atsišaukite
Itoom 500,

205 W. Wacker Drive.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

JAUNAS vyras. 23 metų amžiaus, 
nori gauti darba ant farmos arba 
prie namų. 5545 Fairmont St. 
Dawners Grove, III. Dawners Grove 
941 M.

JAUNA patyrus mergina ieškau 
darbo į taverną dirbti vakarais. Ga
lite matyti tiktai vakarais nuo 5 iki 
9:00. Anna. 4224 S. Rockwell St.

IEŠKAU darbo dirbtuvėj arba 
keptuvėj už pagelbininką arba bile 
kokioj biznio įstaigoj. Esu jaunas 
kompetentiškas, atsakantis; baigės 
aukštesnę mokyklą. Už prirodymą 
darbo, busiu dėkingas, 700 W. 35 St.

GASOLINO STOTIS su 7 kSam- 
,rių rezidencija pardavimui. Geras 
znis. Vienai našlei sunku apsi- 
rbti. Tel. Virginia 1088.

PARDAVIMUI arba rendon što- 
as tinakmas visokiam bizniui, taip- 
1 ir kitą namą turiu parduot, taip- 
i ir bučernė yra pardavimui. Biznis 
įdirbtas per daug metų, tirštai ap- 
yventoj lietuvių kolionijoj Cicero, 
11. Priežastį pardavimo patirsite 
ietoje.
Matykite savininkų,

1304 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI delikatesen- ir gro- 
sernė, yra 4 kambariai gyvenimui. 
Geras biznis. 1424 W. 51 Št.

PARSIDUODA .tavern, švedų ap
gyventa. Geras biznis, išdirbtas. 
Priežastis pardavimo nesveiakta.

731 E. 75 St.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui. Geras biznis, geroj apylin
kėj, pigiai ant, lengvų išmokėjimų. 
246 So. 18th Avė.. Maywood, III. 
------------—u.--------------------------- L

PARSIDUODA tavern ir valgyk
la su namu, biznis randasi tarpe 
dirbtuvių, geras biznis. 

2308 So. Halsted St.

Jau vasara su savo karščiais 
praėjo ir mokyklos da kartą 
atsidaro, pradėdamos savo mo
kslo sezoną. Taipgi pradedant 
rugsėjo 9 d. Beliajaus šokių 
mokykla atsidarys ir pradės 
darbuotis savo ateinančiam se.- 
zonui.

Beveik visi jus žinot, kad kur 
tik Beliajaus mokiniai pasiro
do, jie savo dalį atlieka įspū
dingai. O šiemet ypatingų par 
sirodymui progų turės labai 
daug. Pats Beliajus gavo gra
žių aprašymų ir kritikos spau
doje. Jo šokiai, vėliausi ir mo
demiški, yra pilni gudrumo, į- 
vairųs; kai kurių ne miesto 
pasigarsėjusiose mokyklose ne
rasi. Užtat, jeigu jūsų vaikai 
yra talentingi, nepraleiskite 
progos įrašyti juos į Beliajaus 
mokyklą. Kainos prieinamos. 
Antrašas, 3259 S. Halsted St. 
Tel. Victory 5259. Mokykla at
dara kiekvieną dieną, išskiriant 
pirmadienius; tada atlankykit 
Roselande, 10151 S. State St., 
nuo 5 vai. vakare. •—V.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma 105 akrai Wisconsin valsti
joj. Yra visos mašinos ir gyvuliai. 
Viena mylia nuo miesto. Savinin
kas, 1115 E. 61 St. Hyde Park 3795.

PRANEŠIMAI
užakordionas12 Basų

užakordionas24 Basų

užakordionas48 Basų

120 Basų kromAtiškas uz

120 Basų Piano Akordionas už

35 LEKCIJOS DYKAI
Didelis pasirinkimas akordionų. 

Kainos nuo $35.00 iki $350.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

IEŠKAU darbo prie janitoriaus u? 
pagelbininką, unijistas. P. Bukais, 
346 E. 53 St.

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

3 AUKŠTU mūrinis namas parda
vimui — $3500. Busiu Chicagoj 5 
dienas. 1625 S. Jefferson St

BARGENAS — 2 augštų mūrinis 
namas. 3806 S. Kedzie Avė., krau
tuvė ir flatai, išrenduota. Viskas 
už $2750, Stanley Realty Co. 179 
W. Washington — Room 401.

Exchange—Mainai
BUNGAL0W, 7 kambarių, karštu 

vandeniu apšildomas. Mainysiu į 
5 kambarių dvi flatį ar mažesnį 
cottage. Galima matyti po 4 vai 
po t>iet. 6542 S. Talman Avė.

Tel. Calumet 6681

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
8 flatai ir Storas tinkamas dėl sa- 

liuno, nėra morgičiu, kaina $2,900.
5 kambariu namas, garadžius, nė

ra morgičiu. kaina $1,900.
Turim visokių kitokių bargenų. 

namų ir farmu.
C. P. SUROMSKIS 

5407 S. Kedzie Av. TeL Prospect 5039

WEST SIDE
Muro biznio namas, keturi kam

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

BEN J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

2426 S. Halsted St,

AKORDIONU IŠPARDAVIMAS

19.00 
24.00 
49.00 
'75.00 
95.00

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

Tel. Boulevard 4705

DEARBORN COAL CO

Mes parduodam tik geriausios rųšies anglis ir coke. Nei 
vienas orderis nėra perdidelis arba per mažas dėl musų. 
Patarnavimas garantuotas.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bite dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai Vienintelė tokia lietuviška įstaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANĘLIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, e te., atsiša

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUŪAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų pusą prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 
mažutės farmos. 

farmos išsiauginsit
1 gyvent.

Ateikit pažiūrėt farmukės

$1 Jmokėt
Įsisėskit dykai i 

Westem ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresų, 'gausit veltui 
knygele, 
šiandien.

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

Central 4327

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuviu 
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 j skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.0( 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje, Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.
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• F0R-10YLARS

I REDDENED.il
1. EYES

VISKAS UŽ $4000
6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA- 
L0W. KARŠTU VANDENIU ŠIL
DOMAS, 4 KAMBARIU COTTAGE, 
KARŠTU VANDENIU ŠILDOMA. 2 
KARU GRĄŽĄS. 50 PfiDU LOTAS, 
CEMENTINĖ GATVĖ.

HAAKER
8988 W. 68rd ST.

REDDENED.il



