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Nuostoliai

130 Italijos kareivių 
mirė Afrikoj į 8 mčn.

Prezidento Smetonos švogerio Juozo Tū
belio kabinetas rezignavo, sako Paryžius

Moteris pasmerkė 
mirčiai 3 vyrus

Naują Kabinetą Su 
darė Gen. Čaplikas

Daugiausia mirė 
—nuo karščių.

Šiandie “Naujienose” 
specialė korespondenci
ja iš Kauno (žiūrėk 4 
pusi.) •

Austrija įsteigė kon 
centracijos sto
vyklą elgetoms

NEW YORK, rūgs. 6— čia 
sustreikavo devynių burleskų 
teatrų aktorės, reikalaudamos 
pakelti algą po $1.5į0 j savai-

untington, Ind., meras atsisa
ko klausyti teismo įsakymo 
ir paliauti teikimą., elektros 
iŠ miesto dirbtuvės

Prezidentas sako, 
kad jo reformą pro
gramas baigiamas

Vokietijoje net šok 
ti su žydu yra 

nusidėjimas

ir vadinasi Mildred

šaliai atsigaunant, greitai biz
niai busią paliuosuoti nuo vi.- 
šokių suvaržymų, sako pre
zidentas laiške kiikraštinin*

pasimirė 200 pėdų 
užkliuvus

WASHINGTON, r. 5 
davimai 
miesteliuose ir kaimuose liepos [laivams 
mėn. padidėjo ,29 nuoŠ

Italija pašaukė ka 
riuomenėn 50,000 

jaunuolių

LONDONAS, rūgs. 6. — Pa- 
kraščių laivas Whippingham su 
400 pasažierių prakiuro laike 
audros ties Potsmouth. Jis vė
liavomis ėmė šauktis pageltos, 
nes radio neturėjo. Tuoj aus pa- 
gelton atplaukė keli laivai ir jį 
nuvilko j uostą.

Laike tos pačios audros du 
susidūrus jų 

Vienas laivų pasken
do, bet 7 žvejai liko išgelbėti.

sun- 
siekia

SAN PEDRO, Cal., rūgs. 5 
—Jurų narūnas Julius John
son, 48 m 
vęuidenyąo gelmėj 
į laužus ant dugno ir nutru 
kus oro pervadoms.

Nesutinka dalyvauti tąutų sąjungos tary 
bos posėdžiuose, jei juose dalyvaus 

ir Abisinijos delegatas

10 Francijos armijos 
lakūnų užsimušė 

kolizijoj

VIENNA, rūgs 
tosios Austrijos gubernatorius 
grafas Revertera įsteigė kon
centracijos stovyklą dėl elge
tų. Tuojatfs 5,000 elgetų pabė
go iš provincijos, bet visgi po
licijai pasisekė sugauti dar 
1,000 elgetų ir juos uždaryti 
stovykloje. *

Trys žmonės žuvo 
audrose

Valdžia paėmė ban 
kieriaus Morgano 

rekodus

Sustreikavo bures 
kių šokėjos

RYMAS, rūgs 
liai paskelbta, kad nuo sausio 
1 d. iki rifgpiučio 31 d', pasi
mirė 130 Italijos,, karininkų ii 
karių, kurie buvo pasiųsti į ry*- 
tų Afriką, 
vasaros laiku-

Tuo pačiu laiku ten mirę apie 
200 Italijos darbininkų.

(Thi pficialis pranešimas. 
Tečiaus pirmesniais neoficialiais 
pranešimais mirusių skaičius 
esą daug didesnis, siekiąs de- 
sėtkus tūkstančių kareivių).

WASHINGTPN, rūgs. 6- 
Ginčas tarp senato amunicijo 
komiteto■ 4r .stambiausio 
.t* 2"7 ' A. ’V i'  

Vėliau Aloisi viešai paskelbė, 
kad jis gavęs instrukcijų iš 
Rymo užimti savo vietą posė
dyje, jei iš jo bus pašalintas 
Ethiopia atstovas.

Aloisi turėjo jau kelis pasi
tarimus telefonu su “ MusSoli-

NORWICH, Anglijoj, ru*gs. 
6. Kalbėdamas Anglijos moks
lininkų suvažiavime, prof. De- 
benham pranašavo, kad netoli
mi yra tie laįkaį, kada žmonės 
išmoks 
audras ir/ panaudoti jas garniu 
nimui, elektros pajėgos, kuri 
per radio bus perduodama di
deliems žemės plotams.

■ii

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę,* galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 
7:16.

PETROUA, Pa., r. 6.—Che
mikalų eksplozijoj vienas žmo
gus liko užmuštas ir du 
kjai sužeisti 
$80,000.

SALISBURY, Md., r. 6. — 
J. Blades nusipirko už $1 seną 
kėdę. Tečiaus ją taisydamas 
po pasoste rado paslėptus 
$840 pinigais ir auksinį laik
rodėlį. •

RYMAS, rūgs. 6 
atėjus žiniomis, kad Italijos 
delegacija pasitraukė iš tautų 
sąjungos tarybos posėdžio, karo 
ministerija pašaukė kariuome
nėn dar 50,000 jaunuolių 1912 
m. klasės, kurie buvo pirmiau 
paliuosuoti nuo kareiviavimo, 
nes jie yra vieninteliai maitin
tojai savo šeimynų.

BERLYNAS, rūgs. 6.— Bres- 
lau teismas nusprendė, kad 
“arijonas”, kuris ar kuri šoka, 
su žydu ar žydelkaite, ar lošia 
kortomis, ar palaiko drauęiškuš 
ryšius, yra nusikaltėlis i# gali 
būti teismo baudžiamas.

Italija Reikalauja Pa 
šalinti Ethiopiją

NEWBERN, S. C., rūgs. 6. 
—Du žmonės liko užmušti elek
tros, kai jie palietė smarkios 
audros nutrauktas elektros vie
las. Del nutrukusių vielų kilo 
ir gaisrų, kuriuose sudegė trys 
namai.

RICHMOD, Va., rūgs. 6. — 
Smarkios audros, galbūt pase
ka Floridos uragano, perėjo per 
Virginia valstiją.

Viena moteris liko užmuštai 
12 žmonių sužeista. Nuostoliai 
irgi dideli, nes sugriauta daug 
namų, sunaikinta pasėlių, nu-

Par- 
senkrovose mažuose I žvejai privėrė

EL PASO; Tex., r. 4. — Po
tvyniai užliejo kelis miestelius 
Texas ir New Mexico valsti
jose, daugelį namų sugriauda
mi.

HARLAN, Ky., rūgs. 6. - 
Nustatyta, kad kauntės proku? 
roras Elmon' Middleton liko 
nužudytas nė dėl politikos, bet 
gemblerių, nes jis vedė piktą 
kampaniją prieš ^pinigų loši
mo mašinas. Keturi įtariami 
žmogžudystėj žmonės liko areš
tuoti jo giminaičio šerifo.

Prokuroras Middleton žuvo 
bombai sunaikinus jo automo
bilį. Ta bomba buvo prijungta 
prie automobilio starterio ir 
kai tik jis paspaudė starterį j 
bamba sprogo, jį užmušdama 
vietoj ir sudraskydama auto
mobilių. x

Manyta buvo, kad jis žuvo 
pasėkoj labai piktos nominaci
jų kampanijos, dėl kurios, palai
kymui tvarkos, jis buvo pašau
kęs ir valstijos miliciją. Bet 
šerifas nusprendė kitaip ir įta
riamus žmogžudžius sugavo.

MASKVA, rūgs. 6. — Mote
ris teisėjas Malinskaja pasmer
kė mirčiai tris vyrus, kurie su- 
klastavO valdžios loterijos bo 
nūs ir su jais išgavo iš val
džios $25,000.

Galima nepaisyti ir politikie- 
riškų kritikų, kurie tai daro sa 
vo asmeniškai naudai.

O kaslink kritikos “finansi
nių rakietierių, visuomenės iš 
naudotojų ir kitų nedorėlių” 
tai galima tik tuo pasidžiaug
ti, sako prezidentas.

PARYŽIUS, rūgs. 6. —Kavas korespondentas Kaune pra
neša, kad Lietuvos premieras Juozas Tūbelis ir jo kabinetas 
rezignavo. ' . *

Naują valdžią sudarė generolas Čaplikas.
(Dabartinis Tūbelio kabinetus buvo sudarytas prieš kelis 

metus. Paskiausia jis buvo reorganizuotas birželio 12, 1934, po 
nevykusio Voldemaro “pučo”. Prezidentas Antanas Smetona ir 
premieras agronomas Juozas Tūbelis yra švogeriai, abu vedę 
seseris Chadakauskaites).

Gembleriai nužudė 
prokurorą

riva- 
brga- 

no apie rekordus jo banko ves
tų transakcijų tfu Anglija ir 
Francija nuo 1914 m. iki 1917 
m., kada Jungt. Valstijos buvo 
dar neutralės, tapo išpręstas 
valstybės departamento.

Komitetas jau senai norėjo 
gauti tuos rekordus, tečiaufe 
Anglijos valdžia paprašė Jungt. 
Valstijas tuos rekordus neiš
duoti ir neleisti komitetui juos 
paskelbti, nes tai yra valsty
bės paslaptis.

Dabar tuos rekordus paėmė 
pats valstybės departamentas 
ir atgabeno į Washingtoną, 
kur juos galės peržiūrėti ir 
komitetas, bet skelbti juos vei
kiausia negalės.

Didelėje audroje, kuri siautė apie Floridos pakraščius, pasažierinis laivas Dixie užvažiavo 
seklumos ties Florida. Du kiti laivai atplaukė paglebon, bet bangos buvo perdidelės, taigi 
rėjo laukti kol nusimalšins jura. R : ; 1 . - ______ ■ ■ ______

GENEVA, rūgs. 6 
jos delegatas baronas Aloisi 
formaliai pranešė tautų sąjun
gos tarybos pirmininkui, Ar
gentinos delegtui Dr. Guinzau, 
kad Italija nedalyvaus tautų 
sąjungos tarybos posėdžiuose, bus išvengta 
jei tūtose pačiuose posėdžiuose 
dalyvaus ir Abisinijos delega-

Itali- delegatas Rocco laike kalbos 
Abisinijos atstovo, francuzų 
juristo Dr. Jeze.
' Bet nežiūrint šitokių susi

kirtimų tarytoje, visgi yra vil
ties karą nutolinti, jei jo ir ne-

Kėdainiuose statys Meras nepaliauja ko- 
?bjęsf elektros C 
kompanija

Prezidentas išreiškia džiau
gsmą, kad- padėtis šalyje žy
miai pagerėjo ir dabar j u nu
matomas pilnas jos atsigaivini
mas. į'.

Kaslink sKeptikų, tai galima 
jų nepaisyti. Skeptikų buvo ir 
Nojaus laikais, kurie netikėjo 
į įspėjimą dėl potvynio.

ligoninei ir ghn* 
, nazijai minus

. KĖDAINIAI. V— Ligoninės 
namo statybą numatoma pra
dėti rugpiuČio 15 d. Ligoninį? 
namas atseis 100,Q00 litų. Li
goninėje galės tilpti 100 lovų j

Taip pat projektuojamas 
gimnazijos ■ namo statymas. 
Sudaroma išlaidų sąmatą ir 
numtoma tuojaus pradėti sta
tybą. Prie šių darbų gaus dar
bo apstus bedarbių skaičius.

'(Taryba planuoja paruošti sa
vo raportą apie Italijos-Ethiopia 
krizį ir padutoti rekomendaci
jas jo iširišimui. Tą darbą no
rima pavesti penkių valstybių 
komisijai, bet Italija nenori pri
imti Anglijos ir Francijos, kai
po užinteresuotų valstybių.

Tuo reikalu su Italijos dele- 
ni po to, kai vakar iš ryto ta- gacija tarsis Turkijos delega- 
rybos posėdžio išėjo Italijos tas Aras.

HUNTINGTON, Ind., rūgs. 
6.—Mėras Clare W. H. Bangs, 
kuris jau išsėdėjo 101 dieną 
savo miestelio kalėjime už teis
mo paniekinimą, vis dar griež
tai ktsisako klausyti teismo 
nuosprendžio jo kovoj su elek
tros kompanija.

Miestelis turi nedidelę elekt
ros dirbtuvėlę, kuri gamindavo 
elektrą gatvių apšvietimui. Bet 
kada Northern Indiana Power 
Co. atsisakė nupiginti elektrą, 
tai meras pradėjo teikti elektrą 
iš miesto dirbtuvėlės ir visiems 
miestelio gyventojams. Atsira
do 650 gyventojų, kurie pano
rėjo pigesnės miesto elektros 
ir prijungė savo laidus prie 
miesto pervadų.

Kompanija prieš tai užprotes
tavo ir kreipėsi į teismą, reika
laudama uždrausti miestui par
davinėti elektrą, nes tai buk 
prieštarauja kompanijos sutar
čiai su miestu.

Teismas patenkino kompa
nijos reikalavimą ir išdavė in- 
junctioną, įsakantį miestui at 
jungti laidus į privatinius na
srus ir paliauti pardavinėti 
elektrą.

Kaip vakar tas teismo įsaky
mas turėjo būti įvykintas. Me
ras Bangs, kuriam jau teko dėl 
tos kovos sėdėti kalėjime, atsi
sako pildyti teismo nutospren- 
dį ir nepaliauja teikęs elektrą 
visiems gyventojams.

“Mes esame. prisiruošę kovai 
iki pastaros ir neišjungsime 
musų kostumerių”, pareiškė 
mėras, mažai miesto dirbtuvė
lei dirbant pilna jėga, kad pa
teikti elektrą gyventojams, ne
žiūrint teismo uždraudimo.

Be abejo, mėras bus vėl pa
šauktas teisman ir gal įkalinu 
tas už teismo paniekinimą.

RETHEL, Franoįjoj, rūgs. 5. 
—1Q apnijc&V Išėjimų užsimušė 
dviems draenen^Xtombų tnė-. 
tymo lėktuvams susidūrus ore 
laike . Fitincijos kariuomenės 
manevrą, f

Abu lėktuvai, visiškai sudau
žyti, nukrito žemėn, padegda
mi medinį namą. Penki žuvu
siųjų lakūnų lavonai sudegė.

Tuojaus į nelaimės vietą iš
vyko oro ministeris gen. Denain 
su4 visu savo štabu.

Oras buvo miglotas ir regė
jimas buvo labai menkas. Iš- 
skridę neva vytis “priešą”, abu 
lėktuvai pasislėpė debesyse ir 
vienas kito nematydami susi
dūrė ore. Susidūrė jie tokiu 
smarkumu, kad vieno lakūno 
lavonas liko išmestas už pusės 
mylios nuo vietos, kur nakrito 
susidaužę lėktuvai.

Mildred Barrett ■
Minnesotos valstiją, kur šve

dų ir norvegų daugiausia gy
vena, irgi išsirinko savo gra
žuolę, kurį dalyvaus visų val- 
stijų gražuolių kOnteste įvyks- 
tanČiame Atlantic City. Išrink
toji Minnesotos gražuolė, yra 
mažutė gražiai sudėta mergai
tė. ir iš pavardės sprendžiant 
nėra švedė. Ji gyvena Marshall 
miestely 
Barrėtt. 

■
. 7' 
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JIYDE PARK, Y;, neugs. 
6. — Prezidentas / Roose^ėltas 
paskelbė savo atsakymą į ‘laiš
ką laikraščių leidėjo Roy W. 
Howard,« kuris kaipo “neprU 
klausomas redaktorius”, bet da
linai pritariąs prezidento Roo- 
sevelto veikimui, nusiskundė, 
kad daugelis biznierių, kurie 
pirmiau karštai rėmė preziden
tą Rooseveltą ir jo veikimą, 
dabar pradeda ne tik atšalti, 
bet dagi priešintis prezidento 
programų! ir įvairiems įves^* 
tiems biznio suvaržymams.

Howard savo laiške preziden
tui sako, kad biznieriai darosi 
skeptiški, kritiški ir net atvi
rai (priešingi prezidento pro
gramai, nes jie norį gauti pro
gos “atsikvėpti”.

Prezidentas savo atsakyme 
sako, kad jis jau beveik užbai
gė savo svarbųjį šalies gaivini 
mo ir reformų programą ir kad 
todėl biznieriai galės “atsi*- 
kvėpti”, jei jie to taip labai no
ri, nes biznio suvaržymai, ku
rie buvo reikalingi vykinant 
šalies gaivinimo darbą, greitai 
bus panaikinti.

f
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New Kensington, Pa.
• ■u;, - i ......... . u
daryta, o vienok šiandie senis
SLA. yra. stipresnis už visas 
kitas lietuvių organizacijas taip

SLA 192 kuopa turi kelias 
“moderniškas” nares, kurios 
serga tada, kada nori, ir taip! 
ilgai, kaip nori. Priežastys li
gos daugiausia būna tokios: 
girta būdama laiptais nusirito^ 
žemyn, nusibrozdino ranką, šo
ną ar nosį; kita perdaug na
mie virtos prigėrė, galva skau
da, širdis pyksta ir vėl serga. 
Eina neva pas savo šeimynos 
gydytoją, visus SLA patvarky-' 
mus “pildo”.

Tuo tarpu tos vadinamos Ii-, 
gonės apdirba visą savo namų 
ruošą ir da magaryčioms na-- 
mie virtos pageria, kad išrody- 
tų didesnėmis ligonėmis. Ci 
iš SLA už tą neva savo sirgi
mą gauna gerai užmokėt ir pa-; 
skui tyčiojasi: girdi, “durniai 
duoda, tai protingi ima”, ir tt.. 

Pernai ir šiemet SLA cent
ro ir kuopos raportai rodo, kad* 
SLA 192 kp. daugiau pašalpų 
išima,, negu sumoka. Todėl, 
SLA centras ir pati kuopa tu-, 
ri būtinai tokias moderniškas, 
“ligones” paimti atydon ir žiū
rėti, ar jos tikrai serga ir, jei
gu serga, tai kokia priežastis 
ligos. Juk SLA konstitucija 
aiškiai pasako už kokias figas 
moka pašalpą, o už kokias ne
moka.

Sunkiai serga

SLA. 192 kuopos geras 
rys, Mr. Adomas Pateliunas, 
pernai pavasari pirko gražią 
ir gerą farmą, o jar? rudenį 
mitins miesčionims atvežė par-j 
duot gardžių grašių ir sald
žių obuolių. Bet jau turbut. 
šiemet jis mus negalės pavai- 
šinti savo obuoliais ir gružė
mis. Jis sunkiai serga vidurių, 
liga. Buvo ligoninėj du sykiu, 
darė operaciją. Dabar biskį 
jau sveikesnis, bet gal būt dar 
daug laiko praeis iki jis galės 
stot prie savo kasdieninio dar-

na-

“Black Pury”
mus jau antru sykiu

Moderniškų kūmučių 
vakaruškos

Pas 
buvo rodomi krutami paveik
slai “Black Fury”, kuriuose la
bai vykusiai atvaizduojama,, 
kaip Pittsburgho apygardoj 
privatiŠka anglies ir plieno 
kompanijų policija valdydavo' 
angliakasių ir plieno darbinin
kų apgyventus miestelius, kaip 
savo sauvaliŠkumu pereidavo 
visas teisingumo ir žmonišku
mo ribas, nepaisydama jokių 
įstatymų. ,

■ Tuos paveikslus vertėtų pa
matyti visiems žmonėms. Juos 
sutaisė vienas Pittsburgho! 
teisdąris — Judge M. A. Mus- 
manno.

mo-' 
vie-'

Naujienos, dkieago, iii
■ .................................... —I ......... ■, ' !>' ■•' ...................

Vienok jie jtuiSš tą pašalpą rios yra įsteigtos ne *deį pelno. 
Utfe pelnui gyvuojančios ko- 

lęgįjos turi paduoti prašymą 
Jaunimo Administracijai, kad 
suteiktų fondus studentų dar-

- ...,r. aptookėtLKiekvienai
Itoriel^dl Youfh Administration) j tokia kolegija gali gauti pini-

gų ^vytfkai nuošimčių savo 
studentu — po $15 į mėnesį 
kiekvienam. Reiškia, kolegi
ja kari .turi išviso 1000 stu-> 
denių galės duot darbo 120 
studentą.

Pati kolegija turi prižiūrėti,-| 
kad darbai studentams butų

kapit^stų. j^ždirbtį .UMį*
KM*iftas k«a>6tqj®š !)«>*© kaip ■ 3B i .*»-(

PittsbU»Sho universiteto isto- Iraitę. , . . _
rijos, profesorius j. B. Hoved. Tokia yra Nacionalės Jau- 
Jis save kalboje įrodinėjo), kad;Wmo Adn^ętaafljj*^ (Na*ie- 
bedarbiai darblithikai, kuriepi^ Youffli Atarinistraflott)' 
gauna dirbt v«®tos tebus,' nn^atyteB jmig*anM» da«s. f 

Kolegijos turės parūpinti 
neturtingiems studentams dar
bus. tiulis bUti|
‘'sočialiai pageidaujami’’. Re
to tie darbai btttl nauji. Rei$-, 
'kia darbai, kokius studentai, 
iki šiol turėjo, turės pasilakti 
kaip buvę. Pavyzdžiui, pa-1 tinkamai paskirti ir jų atlikti. I 

| tarnavimas va^klpje nega-.jO kitaip tai kolegija neteks tų- 
pinigų studentų šelpimui dar
iais.

Neturtingiems studentams 
reikia pasiskubinti .paduoti 
savo kolegijos prašymus, kad 
jiems butų suteikti dalies lai- 
leo darbai (part time jobs).

. MĮ jl'l. ' I Į I ,, I Į Į ’ į , ............. I

................... " X

Naujos Mos

i ‘ ■
’ i; '

airi gaut tokią algą kaip kad 
gauna anglėkasyklų, fabrikų 
r kitų darbaviečių darbininj 

kai. O kiti bedarbiai, kurie dčl| 
senatvės ar fijgos-nesveikatoš; 
negali darbo dirbt, turi <aui| 
tokią pašalpą, kad butų ,£alw 
ma žmoniškai gyventi. Ir' to-| 
k’ia pašdlpa turi būt gaunama . , ,, .v . - .
ne iš kieno nors malonės, bet Pe.s aPm°katt*as admi- 
iš privalumo. Taipgi jis atte- "lstr^oa,.f“^ pa’
totinai sakė, kad neorganizuoju kol®»‘^
ti darbininkai nieko negali at- visuomet tolne . darbai buvo 
siekt, kad turi organizuotis ii ?P«ok“mi: Studentams ko-p 
organizuotai kovot. !e8’?a ^es •.ųrasb tebnsį

— N. K padauža Uune bus naujI " nau<llnR' 
P j kolegijai arba Apskritai ^mo-j

Įnėms. Pavyzdžiui, studentai; 
Sugrįžo iš Lietuvos į tytf riešas lekcijas, sakyti pr a-į j 

po atostogų
•------- — : mus” darbus neturtingi stu-’H

švedų Amerikos Linijos mo-J dentai gaus ’ atlygino
toriaiviiu ‘'GRIPSHOLM”' rug-i tiriiškai $15 Į mėnesį ®r ne 4au-■ į 
.piučio 28 d. sugrįžo iš Lietu-|Lgiau kaip $20 į mėn^į. H 

••••••. — į 3eį ?ne visose to^ę^jose basi* 
Worcester,. duodama tdkia .pašaipa dar-H 

. Ibais į: . į
Regina čepuliutė, Philadel-i Tik ios$aus vąl-

phia, Pa. J džios pimgus studentams, Jku-
Jonas Delinikaitis su žmoną,į ■ ■■ —■■■■■■, . i . • -,,—

Wateri>ury, Conn.
Lionginas Druzinskas, Brid-| Pažink Savo Krašto 

Grožį—Atsilankyk ■
■ v.'. ..it i;.*. ' r ■ ’į',.7 ■-

vos sekanti keleiviai :
Kazys Bukota 

Mass.

;gewater, Mass. . h
Petras Jankauskas, Philadėl-' 

p'hia, Pa. J
Jonas Jasukonis, Whitaker J

Pa.
Teklė Jakubčionienė, Braok'!

.1 
i

šeštadienis, rūgs. į 1935

Jeigu jie yra .tokiose kolegi
jose, kurios negali gauti pa
šalas studentams, tai netur
tingi ^studentai turės persikel-, 
ti į kitas kolegijas, kurios gy
vuoja ne dėl pelno.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

■V s

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlook 9252 

Patarnauju utie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
dlectric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmer- 
gjįnamd patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearbom St. 
1481-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9Jki.ll valandai ryto 
nuo 6 Iki -8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 1*0 iki 12 

9343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Miesto 
Kamb. 
.Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8.:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
Tel. Boulevard 1319.

paikai sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRLSH
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 So. 50 Avh, Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

TeL Office Wentworth .6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų liarų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1^—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone. Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 .So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

" "1 ■ . ......... ■ "■" ■■ ..........    t}< 1"

Dr. StrikoKs
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. .
Ofiso Tel.: Boulevard 7620 
Namu Tel.: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 >ORCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartį

DR. J. E. SIEDLINSKIS

Pernai musų miestelio 
derniškos kūmutės nuolat 
nos, kitoms rengdavo gimtuvių, 
varduvių, vestuvių slaptas va-į 
karuškas. Kai kada dčl links-1 
mumo pasikviesdavo vieną-£itą 
senbernį ar gyvanašlį.. Gramo
foną griežė, šoko, nailĮue 
gėrė, uliavojo, kartais dėl 
smagumo vieną kitą ir už plau
kų pavadžiojo. O jų vyrai, na^ 
mie budami, pyko, netrivojo, 
kad jų pačiukės namų ir vai
kų naktį nedaboja; kartais ir 
kailį skaudžiai išvanojo, bet 
jos vistiek nieko nebojo.

Šiemet tokių vakaruškų jaut 
nerengia. Mat, vyrai perdaug’ 
kailį engia. Dabar jos tokių: 
nesmagumų vengia, todėl nuo-i 
lat kozirninkų pares rengia, ir 
jų vyrai nešnairuoja. Mat, jie: 
sykiu su pačiukėmis kozyrao-' 
ja, geria munšainą ir dainuo
ja. Da ir pašalinių pasikviečia,: 
tai sudaro didesnį spiečių. O; 
tuos, ką daugiausia gėmių iš-' 
kozyrao j a, tai ir apdovanoja? 
Duoda pantę šnapso, stiklą aa? 
birbynę, o kai kada ir kiką «j' 
sėdynę. ?

J. Kanis, Rochester, N. Y.
N. Katinas, Maspeth, N. Y.
Ona Leškauskaitę, Scranton,) 

Pa.
S.

'City,

save vadinasi 
apsišvietusiais 
tai bimbinio

Moderniškas pranašas
♦

Vienas bimbinis komunistas,i 
sykiu ir S. S. Pittsburgho lie
tuvių švento Kazimiero para
pijos narys, taipgi ir APLA 
centro komiteto - narys nuolat 
vietiniems lietuviams pasakoja: 
girdi, SLA subankratys, neil
gai gyvuos, mirs, ir tt. Tur būt 
tasai pranešąs" tikisi su ta sa
vo nešvaria agitacija prikelti, 
iš numirusių APLA. Todėl aš s 
jam patariu paaiškinti mums, 
kada jisai 
ganizaciją

Teisybė, 
nas. Taip
nas. šiemet jisai yra jau 50 
metų senis. Bet jis 
tas, dar gali gyvuot 
metų arba ir ilgiau.

Kunigai, bėgdami 
atplėšė dalį jo kimo
didelę žaizdą, sutverdami savo 
A.L.R.KJS., tikslu SLA. pa
smaugt. Bet nepasmaugė. Vė
liau gimė A.P.L.A. Jos tėvų 
tikslas buvo irgi SLA. sveika
tai pakenkti. Paskui bimbiriiai 
komunistai, bėgdami iš. SĖA., 
irgi dalį jo kūno atplėšė ir, 
daug SLA. pakenkė. Buvo jam‘ 
ir kitokių skaudžių žaizdų pa

tą savo mylimą or-. 
palydės į kapus.
niekas nėra amži- 

ir SLA. nėra amži-

dar dru- 
kitus 50

iš SLA., 
ir padare

Darbįriihkų šventė

Kas metai Darbo Dieną 
(Labor DąyJ^Rągheny Vailey 

'Central Labor Umoii komite
tas rengia darbininkų parodą 
su į^-airiais pamarginimais. 
Taip jr šiais ^metais rengė. Tik 
šiemet paroda "buvo žymiai 
skystesnė-retesnė, negu 1933-4 
metais. Nes daug alumino, 
stiklo darbininkų sėdėjo namie' 
ir girtuokliavo, arba stovėda
mi šalygatviuose darė įvairias 
pašaipas savo “draugams” dar
bininkams, kurie buvo mar- 
šuotojų eilėse. Buvo tokių ir 
lietuvių, kurie 
susipratusiais, 
darbininkais -
Ikomunizmo sektantai.

Kai kurie ir anglėkasių lo-i 
kala! parodoj nedalyvavo pa
siteisindami, kad neturi pini
gų lėšoms .padengti. Tai mela
gingas pasiteisinimas. Tuomi 
niekas netiki, čia yra aiški ig- 
norancįja. Nes tuos lokalus: 
valdo anglies -kompanijų agen
tai, ’bimbinio plauko komunis
tai. Todėl jie šiemet ir igno
ravo ■organizuotų darbininkų: 
šventę kaip ‘“burzuažišką”. 0; 
kiti darbininkai, kurie namie 
sėdėjo arba šalygatvy stovėjo 
nenorėdami pasirodyt organi-J 
zUotų darbininkų tarpe, bijo, 
kad bosas iš darbo neišvytų.

Parodai pasibaigus buvd 
įvairių kalbėtojų kalbos. Pir
mas kalbėtojas buvo pakvies
tas iš PittSburgh, Pa., Alle- 
gheny Coiflity tėisdarys — 
Judge M. A. Musmahno. Jis 
savo kalboj įrodinėjo, kodėl 
darbininkams reikia organizuo
tis ir kaip jie turi kovot su 
kapitalizmu už geresnį gyve
nimą ir duonos kąsnį.

■ * ’ ' ■ j , ;

Antras kalbėtojas buvo U. 
M. W. of A. 12 DMrikto pre
zidentas Wm. z J. Sneed iš 
Springfield, III. Jis savo kal
boje įrodinėjo ką orgaifizuoti 
darbininkai laimėjo ir ką atgi-' 
tyje gali laimėt.

Trečias kalbėtojas būvo Ex- 
ecutive Secretary Penna., Secu- 
rity League, tai Mrs. G. L. 
Schermethorn. Ji savo kalbo
je įrodinėjo, kodėl reikia Penn- 
sylvanijos valstijos ir abėlnai, 
visų Suvienytų Valstijų kon
stituciją taisyti, taip kad. tar-

* liautų ^isoa šalies žmonėms

Mi H

Aukštarkahrienė, Tower| NEW YORK — KLAIPĖDA J 

Mikolaitis, I PhiMddphiaA .•» , !
: Jį Laivakorčių kairios ' ‘Frėčiaja ■■■Mase 1 

Worce8ter?~ r~..•-* «»Wl
•en ir «igail 167AM){
J. A. V. mokesčiai atskirai — * 

f Ar l| Laivų Išukrukimai ijš ,Nw Ynrko !
l/t- « v - m. i KUNGSHOLM> — Rusėjo 11 
Adele Sagaitiene, Ž4

lno ' ... .......  , ,į“GRI^HOi4lT. v,-.^ jWfe' ^Į
™fcevJe,ene’ stm<rs M “KUNOSHOJjM” Spalio 488‘ 

•duktė, Scranton, Pa. y ' ' ;
J. Vždavhiiehe, Brooklyn? Tarp’^vedijėš iir Klaipėdos vlaukloja\ 

, \ 1984 m. statytas moderniškas laivas; 
i|'“MARIĘHOLM? Platesnes Įnforma-

V
J visi muąų autorizuoti agentai, taip 
ligi visi musų .skabriai..J.

Kasperienė ir sūnūs,j Swėdish American Line '
iBronx, N. Y.

A. Petrauskas, Aurora,
Visi patenkinti kelione.

Uis iš .grįžusių dalyvavo 
šaulio Lietuvių I kongrese, rug-i| 
įpiučio M-17 <dd. Kaune. » 

Vienas iš turistų, i

Pa... .... .. .
•Elena Petkiutė, 

Mass.
Apolyna Stoškiute, Worceš-'|

Pamatykite ir. išgirskite
PHILCOį 
ZENITH, 
O. ELECTRIC

Jos yra ?daiiįį ištobulintos.
-1 <•

hųp

520-00
‘ : ■■■' -■?■- IKI ...... ,.

$175.00

Jos.F.Budrik 
MP8RATED

A. Zwiss ir žmona, Boston, poiias teikia .ir /parduoda laivakortes
7 7 I.     j.—A   

risi musų įkyriai. T- < " f :
Swedish American Line

1:181 N. Michigan cjhicagp. Ill.

Da-H 
Pa-i

Mass .3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Laidotuvių Direktoriai

Darbai neturtingiem 
kolegiją studentam 

kaipo pašalpa

/Iš Amerikos valdžios fondų/ 
šią žiemą bus mokama pašal
pa Neturtingiems studentams.!

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDE1K1S
ir -TĖVAS

Laidotuvių -Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

EEPuHbc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

O U (CK t.V -

l TIRtD
'■' K i; D DIN r i?
' E Y E S

' ■ / ■.. MF.rOMMENOFr)
fOR 4l)YFARS

/'‘•■Sjį;

Ciceros Lietuvių 
torių Asociacijos.

PATAmAVlMAS i DIENA IR NAKTĮ-

, Phone Yards 1138
■■■■■■MMMMZHMMMMMi

A. MASALSKIS
r Phone Boiilevard 4139

metrus ■
MUSO South49th Onnft ? Cicero Phone Cicero 2109

A F. BADŽIUS
e68 Weat l8th JStaaSt Phone Canal 6174

' '': :SKUDAS •
M8 West Wth Street Phone Monroe 3377

—- n I I—I u II 1 I   ^.n...i.—>

: i.xzolp
T646 West 46th Stmtt Phones Boulevard 5203-8413 ;

Phone Monroe 3377

£fflJ5W S. Metnatuge Asnanue Ehones Yards 1741-1742 <
—— I".1;11.:"1.:, . 1 . . L, 11 ■ ! . — '

. LAęHAWJCZirSUNŲS
^2314 AUert ,a3r4 Jllacę įPtonės Canal 2515—.Cicero 592.7 .

4092 Atdher Avenue
■ ..;; • *

”. A 
: ■■ 4 amm^vięius

PhimeLafayette-8572

ULANCE -PATARNAVlijAS DIENĄ IR NAKTJ

J; 'T:

’A:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

i Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Telefonas Republic 9600.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. SERNER
? LIETUVIS

Ymrds 1829
Pritaiko Akinius

I , H ’ Akis >
r' / Ištaiso.*

•Ofisas, ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
I Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki
Į Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Duokit savo akis išegzaminuoti

DR, A. R. BLUMENTHAL
I -WfTfr'- OPTOMETRISTI Praktikuoja virš 20 m.*
I; 4649‘.So. Ashland A ve.I kampas 47th St. <
I Tel. Boulevard '6487 ‘

8

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AVĖ., Cor Francisco
Tel. Office: Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marųuette Road 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas \r Rezidencija:

VALANiibSrnuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki lp._p 

Tel. LAFAYETTE 3051.

DR. VAITUSH, OPT.
: UETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.

■' Palengvins akiu įtempimą, kuris 
•ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

bmo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-’ 
Irimuose egzaminavimas daromas su 
įelektrą, parodančia mažiausias klai
das. .'Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
Itaisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.

bEtaugely atsitikimu akys atitaiso- 
< mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone ‘Boulevard 7589

UETUVIAr
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos .Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. -6 iki 8 vak.

Tel. fiedley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

MR——■■ i» III •

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Hąlsted Sts. 

Ofiso valandos nuo l-3muo 6:30r8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 1—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
S?’F'iK- 4^'V'į'-A';... :; /

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted fit ' 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8482

Tel. Boulevard '5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

OHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS •

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

,4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 6:36 vai. 
vakaro. Nedaliomis' nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAT 2880.
■........................m m iiii^———ii, imi į ■

Telefonas Yards 0994

4631 SOUTil ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piety
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A* Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir -Visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. -Halsted St. 
arti 31ąt Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nede- 
liomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.



NAUJIENOS, Chicago, III

PADAUŽŲ FILOSOFU A

TYPEWRITERS

ant krutiužsisės

Statistikos biuras.

★STAR

AR JUS ŽINOTE
kadi

Padauža.

Debatai be batų

Don Pilotas.
HALSTED EKGHANGE

ibmis

klebono šutomo

apie USB
INE

Prisišliejo
nors

GESINIAI PEČIAI
negrą

Ar Tiesa?

IR AUKŠTYN

Gerkit ir ReikalaukitGEROS

16th St. and 49th Court

NATHAN 
KANTER

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile iSdir- 
bystes perdirbtą typewriter’į, garantuotą, kuris išrodo kdi naujas ir

Kaip kunigas žemai 
čių dūšias gano

kaipo pasekmė dalykų vedimo, šis ban 
kas veikia be sustojimo nuo pat jo susi 
organizavimo 1926 metais.

prasidėjo 30 
- kad 50.

Pranešimas sleitų 
ieškotojams

Pačioj pirmoj bankininkavimo dienoj po 
moratoriumo 1933 metais, šis bankas 
tuojaus gavo iš U. S. Iždo Departamento 
daleidimą atsidaryti dėl biznio be jokių 
restrikcijų ir be padidinimo kapitalo.

šeštadienis, rūgs

kažkurie rėkė 
— kas tas do

nemokintas, 
jis rašyti 
fasono > 

paveiksluotais

Taiso —PARDUODA— Perdirba
Didžiai pašenavoti Padau

Mašina nugarai pa 
sikasyt

Šame Price lodau 
A s 44 \ears Ayo 
25 ouncesfor25$

ras dar vėliaus

Nemokintas paliokutis
Pas “Keleivį” darbą gavo 
šluoti aslą, raides rinkti 
Laiku likusiu nuo darbo.

Raides renkant visi žmonės 
Prasilavina rašyti,
Nors jų raštas ir netiktų 
Protingiems žmonėms skai-

Amerikoj, pačiam 
nugarą kasyti, esąs

Šitaip įtarti žmogų ir dar 
savo partijos narį yra

PULLPACK

NO SLACK 
FILLING

Užsimanė paliokutis 
Savo laikraštį išleisti 
Ir redaktorium-leidėju* 
Patsai vienas pasilikti.

Pavardė jo buvo ilga
Ir poliokiškai skambėjo, 
Todėl kirpti ją reikėjo, 
Kad į lietuvį išvirtus.

Patsai nieko
Ėmė knygas
Bagamaziško
Su viršeliais

Pataikavo jis fašistams, 
Klerikalams, tautininkams 
Ir medalį už tai gavo 
Iš tėvynės nuo ministerio

Puotas kelia tautininkai 
Spyčius sako patriotui.
Dalyvauja sandariečiai, 
Visi nor’ garbės įgyti.

Ir penkių pėdų vaikėzas 
Pasijuto esąs vyras: 
Rašo,'kalba'kai suaugęs' 
Atstovauja čielą sriovę.

— Drykliava.

Kada žmogus prie ko 
prisiplaka arba prisišlieja 
nuomonė apie jį būna neko
kia. “Sandara” apie adv. N. 
Rastenio tapimą laikiną “Dir
vos” redaktoriavimą sako: “Sy
kį prisišliejęs prie spaudos, jis 
neturėtų nuo jos pasitrauk-

Visoše Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu

Kentucky \ 
Bourbon

— Aure! — 
rodydami pirštu 
sutvėrimas ?

— Tai čigonų karalienė pa
skutinėse savo dienose — aiš
kino kiti.

Debatai dirstelėjo į save it 
susigėdo. Jie įtraukė Savo 
žą galvelę į didelius nusiteiki
mus ir prisiglaudė prie sienos. 
Nito. to laiko debatai slankio
ja pasieniais ir palėpėmis ir

atbudo 1905 metais, tai jam 
atrodo, jog tautiškas atbudi
mas tada ir prasidėjo; Jonas 
atbudo 5 metais vėliaus, Pet- 

Jokubas po 
ĮJptro, Leonardas laike Steigia
mojo Seimo, ir kiekvienas gal
voja, kad su juo atbudo h 
visa tauta. Bet tai yra netik
slus galvojimas ir nėra ko dėl 
to ginčytis.

Dabar, kaip visi žino, mu
sų tauta miega ir žiovauja. 
Atbunda ir vėl užmiega atski
ri piliečiai ^atbitoda ir užmie
ga tautos vadai, visokį valdi
ninkai ir ministeriai, bet pa
ti tauta miega. Kada ji pa
bus, ar atbus, niekas šiuo tar
pu nežino. Kaikurie spėja, Jog 
tauta atbus tik tada, kada Hit
leris 
nės.

S1OS

Dar 
šiai

Lietuviškos
Degtinis

Mutual LioiįorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803!

Yra gandų, kad S. L. A. 
prezidentas adv. F. Bagočius 
išleisiąs ukazą visiems tauti
ninkams ir sandariečiams kel
tis į vaikų skyrių. Sprendžiant

renka į krūvą, senus, sudulkė 
juslus vortinklius.

——• l Matus Pamato.

susikrimtimo ir sukudu 
pozicijos gimė debatai 
maži debatai btfvo gau 

apdovanoti spalvuotai! 
tautiškais nusiteikimais, lietu 
vybfs ploščįj 
kais ordenais 
be kelnių ir be batų, išvaryti 
į svietą. Debatams įsakyta; at
gauti prarastas pozicijas. Bet, 
kad pozicijų ieškojimas nebū
tų aiškiai matomas, debatams 
duotas dar vienas ploščius, va
dinamas “Esela gerovės ploš
čius”.

Debatai išėjo. Keliavo nuo 
Maikio pas daktarą, nuo dak
taro pas dentistą, nuo dentis- 
to pas zecerį, nuo zecerio pas 
dženi torių, nuo dženitoriaus 
pas vadą, paskui pas kitą ir 
dar kitą ir vistfr gavo kokį 
nors naują, aiškiau spalvuotą 
nusiteikimą. Silpni debatai lin
ko po nusiteikimų našta ir var
vino prakaitą, bet savo pašau
kimo neapleido,

O žmonės žiurėjo ir juokė-

ministerijos iš- 
ir patentų institutas 

ir padirbo elektrikinę 
pasikasyt. 

galima 
kišenėje nešiotis, o reikalui at 
ėjus, bet kur ir bile kada ga
lima ja pasinaudoti.

Mašina išrodo lyg paprastas 
dratinis šepetys su ilga ran
kena, kurioj įverta viela. Vis
kas, ką reikia padaryti, tai 
tik “saketą” įkišti ten, kur 
reikia ir mašina dirbs visu 
smarkumu.

šis išradimas labai tinka 
svečiams, 
tuvon, o 
duojamas 
1938 m^

Atsakymas. Tiesa, kad iš 
Amerikos į kongresą iškeliavo 
ir šimutis, ir Karpavičiukas h 
daugelis kitų šposininkų, be 
kurių Amerikos lietuvių gyve
nimas pasirodytų monotoniš
kas ir netektume daugelio fc- 
nių. Nors ne kažin kokie . pie
tai išvažiavo j Lietuvąafstd- 
vauti Amerikos lietuvius, vie
nok jie yra ganėtinai sveiki 
grįžti atgal į Ameriką. Dauge
lis yra tapę Amerikos pilie
čiais, todėl jie bus įleidžiami 
be jokio tyrinėjitao. Be to, 
mums jau teko matyti kelis 
grįžusius atstovus, kas aiškiai 
įrodo, kad valdžia neturi jo
kių naujų patvarkymų 
imigraciją.

kurie važiuoja Lie- 
ypatingai rekomen- 
kongreso delegatams 
Girdėt, kad praeito 

NiekoW^Ili^resQ delegatus blusos ten 
buvę smarkiai apipuolę.

Sovietų Rusijoj manoma 
steigti fabriką, ku*r bus dir
bamos mašinos nugarom pasi
kasyti.

Sutaupykite SCfį 
ant visokių —

Išdirbysčių

Kai kurie, matyt, nesusitai 
ko dėl tautiško atbudimo da 
tos. Vieni tvirtina, kad tautiš 
kas atbudimas 
metų atgal, kiti

Čia Padaužų statistikos biu
ras ateina į pagelbą.

Peržiūrėję visus esamus ir 
nesamus užrašus ir padavimus 
mes surandame, kad jokios to
kios tautiško atbudimo datos 
nėra, nebuvo ir negali būti. 
Visi užrašai ir padavimai ro
do, jog tautiški atbudimai ir 
užmigimai eina perdėm, visą 
laiką jau nuo tada, kada at
sirado pati tauta.

Musų užrašai rodo, jog iki 
Aušrininkų (1883 m.) jau bu
vo daugybė tautiškų atbudimų 
ir užmigimų. Bet tai yra bai
siai platus ir gilus klausimas, 
tiesiog neišsiamiamas, tai pla
čiau apie tai nė nekalbėsime.

žmonės paprastai sprendžia 
apie tautiškus atbudimus su- 
lyg savęs. Sakysim, Povilas

(Tikras , atseikimas iš chica- 
giečio žemaičio gyvenimo)

Jus matėte ir girdėjote, kaip 
buvo organizuojamas pasauli
nis lietuvių kongresas; žinote 
kokie atstovai į jį važiavo, 
kaip ir kas . juos rinko; girdė
jote ir skaitėte apie to kon
greso tvarką ir kas jame bu
vo nuveikta. Todėl be aiškini
mų jus gerai suprantate, kad 
didžioji to kongreso dalyvių 
dalis negalėtų į Ameriką grįž
ti, jeigu imigracijos viršinin
kai egzaminuotų jų protą.’

Seniau tirdavo akis ir dėl 
jų nesveikumo daugelis turėjo 
grįžti į savo tėvynę. Iš to, kas 
darėsi kongrese, yra aišku, 
kad kongreso dalyviai turi ge
ras akis, kurios nieko nebijo. 
Bet girdėjau, buk Amerikos 
valdžia yra išleidusi patvarky
mą tirti imigrantų protą ir buk 
tas patvarkymas jau įėjęs ga- 
lion ar neužilgo įeisiąs galion. 
Lai jūsų ministerijos urnai iš
tiria šitą dalyką ir duoda ži
nią Amerikos lietuvius “atsto
vavusiems” žmonėms, kad jie 
skubintųsi grįžti namo. Tai yra 
serioziškas reikalas, kurio Pa
daužos neturėtų pražiopsoti.

— Patriotas.

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MĖNESĮ-
VTAIPGI NAUJI PORTAfeLE TYPEWRlTERIAI* 

dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai

Night and Morning
PromoteaClean,HealthyCondition
Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

šiuo pranešame, visiems, ku
rie rūpinasi, sudaryti ar suieš
koti tinkamų, šleifų dėl Esela 
ar kam kitam, kad musų san
deliuose yra labai gerų sleitų. 
Sleitai pagaminti keli metai at
gal tebėra beveik kaip nauji 
ir parsiduoda, labai pigiai, čia 
rasit didelį pasirinkimą tautiš
kų sleitų, komunistiškų šleifų 
su* nukrypimais, ir be, fašiš- 
tiškų sleitų: iru visokių maišy
tų ir margų. • »

Mes taipgi garbiname sleitus 
ant užsakymo sulyg inieros ir 
specifikacijų. Darbas yra ga- 
rąntuotas.

Kam reikia7 sleitų, pataria
me nesivaržyti ir nesikamuo- 
ti — paveskit mums savo bė
das ir jauskitės laisvi.

—- Vidurių Ministeris.

Alasas, intrygos, kurstymai, 
zaunos, plepalai, šnibždėjimas į 
ausį, purvai ir dar kaikas ne
švaraus sriovena ir trykšta te
nai ir iš ten.

Nuvargę liežuviai, išparpę 
balsai jau* nuo senai poilsio 
negauna, o perdėm kartoja 
žodžius ir mini vardus,/ pri
prastus, 'senus. -

Nuoširdumas, meilė, užuo
jauta, gailestis, teisingumas ir 
kiti švelnus pajautimai jau se
nai apleido juos.

Jie dar vadinasi žmonės, jie 
atrodo kaip žmonės, bet ar jie 
žmonės? ‘ ,

GERAS SVORIS
Mes turime tūkstančius už 
ganėdintų kostumerių. Je 
pirkaite anglis nuo musų ii 
jus busite užganėdintas.

Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis.

IImB LaJ Safeforlnfantor Adulu At all Druggists.
KPirife for Free EyeBock Murinę Company, Dept. H. S.* Chicago

Kiniečiai praktiški žmonės: 
išrado rankutę nugarai pasi
kasyt, žinoma, kai niežti. O 
niežėjimas pareina nuo dauge
lio priežasčių, daugiausia nuo 
to, su kokiais gyVunais žmo
gui tenka susidurti. Sakysime, 
su blusom, “vošenkom”, bla
kėm ir kt.

Kiniečiai savo išradimą, nors 
ir seną, buvo išstatę Pasau
lio parodoj Čikagoje, bet ma
žai pirkėjų teatsirado. Dau
giausia tik gėrėjosi tuo įdo
miu atrakcionu. Jeigu kas pir
ko, tai tik kaipo suvenirus. 
Sakoma, kad progreso, visokių 
išradimų ir pagerinimų kraš
te, kaip 
rankute 
visai atsilikęs ir pasenęs da
lykas...

Padaužumo 
ra/dimų 
išrado 
mašinėlę nugarai 
Mašina yra ^nedidelė.

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS GOAL YARD
TeL Cicero 311

Tautiški atbudimai 
ir užmigimai

NATIONAL BANK
Halsted St.'prie 19th Place

> v .Į: . Narys .
FEDERAL RESERVE SYSTEM

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

' U)*;.-,’' . ■ ■
Buvo, gyveno Chicagoj že

maitis. Dirbo, taupė pinigus. 
Susitaupė apie $30,000. Tai ne
mažai pinigų. Bet vieną dieną 
musų žemaitis susirgo.

» * . ' ' \

Pirmiausiaia aįffiė. žemaičio 
gą Sužinojo klebonas. . 
nelaukdamas klębonas, nuva
žiavo su* savo automobiliu pas 
žemaitį. Pradėjc^Aalbėti. Kle
bonas žemaičiui'Mąrė:

VĖLIAUSIŲ MODELIŲ, INVAIRIAU 
ŠIŲ IŠDIRBYSČIŲ 

$29.50

iš to, kas rašoma apie S. L. A. 
“Vienybėj”, “Dirvoj” ir “San
daroj”, bent tų laikraščių re
daktorius reikėtų iškelti iš su
augusiųjų į vaikų skyrių.

— Brooklynietis.
Pastaba. O mes t sakome, kad 

Smetona jiems medalių prisių
stų pasibovyti, nes subrendu
sio proto žmonės, girdėjome, 
ne visi priima juos.

ROOSEVELT FURNITURE 00., INC
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, I

— Tau būtinai reikia pada
ryti testanientąj Neduok, Die
ve, greitai nupii^į,hgįminių <įia

— Kad aš- taip- jaučiuosi 
silpnas; kaip aš nuVažiuosiu 
pas advokatą?

— Tai niekis. Aš turiu čia 
savo automobilių; tuojau ren- 
gkis ir važiuoj^ė!'

žemaitis ‘stenėdamas, Vaitok 
damas įlipo 
bilių, Klebonas skubiai nudun-| 
dėjo prie advokato. Ten kle
bonas pradėjo pasakoti:/

— Rašyk greitai testamen 
tą. Mano parapifonas nori Vi-Į 
są savo turtą apieravoti baž
nyčiai. Giminių -jokių neturi. 
Jei mirs, mes jį gražiai palai
dosim, o likusiuį .pinigus pa
liksim ant bažnyčios.

— Aš turiu giminių Lietu
voj. Bet sU jais jau seniai ne- 
susirašinėju. Gal jiems dalį 
mano turto reikėtų paskirti ?v

Tavo giminės Lietuvoj 
gražiai gyvena; jiems nereikia 
tavo turtų. Ot, kad paliksi 
bažnyčiai, tai atsimink, kad 
tavo dūšia po smerčio per am- 
žių-amžius dangui karaliaus!

žemaitis dabar gu*li ligoni
nėj. Ar jis pasveiks, nežinia. 
Suprantama, klebonas norėtų, 
kad jis kuogreičiąusiai savo dū
šią Dievui apieravotų.

“T* Nenuorama.

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER 

COMPANY
189 WEST MADISON STREET

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
;USED BY OUR GOVERNMENT

ALVVAYS UNIFORM 
... DEPENDABLE
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ŽIEMINIAI PEČIAI
Jais galite apšildyti net $<| £ 
5 kambarius ....................... 1 OaUU

KOMBINACINIAI (Combination) PE
ČIAI. Galite virti ir kepti anglims, mal
komis arba gesu. $125.00 
pečiai parsiduoda už ..... VVb U U

TAIPGI DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RAKANDŲ

KARPETOS (Kaurai) 9x12 pė
dų didumo $14.50 ir $17.50

LINOLEUMAI VIRTUVĖMS 
9x12 didumo po $3.95
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ROOSEVELTO PROGRAMAS “BEVEIK 
PABAIGTAS”

Atsakydamas į laišką vienam laikraštininkui, pre
zidentas Rooseveltas parašė, kad “naujosios dalybos” 
reformų programas jau esąs beveik pabaigtas ir kad 
todėl Amerikos biznieriai neturį bijoti kokių nors nau
jų “revoliucinių” eksperimentų.

Tai buvo matyt ir be prezidento pasakymo. Kokias 
reformas jisai dar galėjo vykinti? Tegu tik būna įgy
vendinta praktikoje tai, ką nutarė per paskutinius dve
jus su viršum metus kongresas, tai jau bus pusėtinai 
toli nužengta. Paėmus kad ir tą “socialinio saugumo” 
įstatymą: kiek bus darbo, iki jisai pavirs gyvenimo 
tikrove!

šimutiš sugeba ne tik “su-; cirsfti” Vienu sakiniu Oro Biu-; ro teikiamus lakūnui raportus apie orą, bet jisai daro “eks-] perto” sprendimą ir apie lėktų- ] vo įtaisymą. Nebūdamas nei mechanikas, fiei inžinierius ir įiekuomet nematęs, kaip “Li-: :udnica lt” yrh įrengta, jisai akim įiemirktelejęs, sakb, kad lėktuvas dar esąk “netvarkoj”!tam visokeriopam ekspertui pritaria ir “Laisvė”. Pakartojusi Šimučio pareiškimą apie] o?ą vandehynė, ji dar priduria nuo saVęš, kad, esą, žmonės i daugiau tiki tuo, ką jie mato savo akimis, negu tokiais “oro] augštybių specialistaiš”, kaip akuno Vaitkaus patarėjas Oro Biure. . jPagalios, ir Pruseika (kų-i ridm, girdi, skridimas tisai berūpi) prideda savo dvylekį, pa- rdikšdšmaš, kad “Naujienų” pranešimai apie visokias audras tai tik išmistas; Kadangi “Naujienos” praneša tiktai tą, cą pasako lakūnui federalinė meteorologijos įstaiga, tai išeina, kad ta įstaiga, nepasiklau- susi “žinovo” Pruseikos patarimo, klaidina lakūną ir publiką savo fantazijomis.Ar ne puikus, “bendras frontas” pas mus susidarė iŠ tų “ekspertų” ?
/ -■

MASKVA “GERBIA” ITALIJOS FAŠIZMĄ

DĖL BOLŠEVIKIJOJANČIŲ 
DELEGATŲ PAREIŠKIMO

Sovietų valdžios atstovas Tautų Sąjungoje, galų 
gale, pasisakė prieš Mussolinio užsimojimą užkariauti 
Etiopiją. Jisai negalėjo kitaip pasielgti, kuomet visaš 
pasaulis tą fašizmo avantiūrą griežtai smerkia.

Bet komisaro Litvinovo kalba buvo labai atsargi 
ir labai “diplomatiška”. Ve kaip jisai išreiškė savo val
džios nusistatymą: ginkluota Italijos intervencija Etio
pijoje dabartiniu laiku esanti labai nepageidaujama so
vietų Rusijos atžvilgiu, kadangi Maskva palaikė diplo
matinius santykius su Italija daugiau; kaip per dešimtį 
metų, ir Italiją gerbė. v

Toliaus Stalino komisaras įrodinėjo, kad butų labai 
nupuldytas Tautų Sąjungos autoritetas, jeigu, ji nesu* 
laikytį šito karo; jisai aiškino, kad nereikia daryti dis
kriminacijos prieš etiopus dėl jų rasės ir odos spalvos; 
ii* pabaigė savo kalbą šitokiais mandagiais žodžiais:

“Mano pastabos yra kreipiamos prieš nežino
mą užpuoliką.”
Litvinovas tuo budu nedrįso net pavadinti “užpuo* 

likę” fašistišką Italiją, kuri atvirai, viso pasaulio aky
se, gabena kareivius Afrikon su tikslu užkariauti sve
timą žemę. Sovietų delegatui tas užpuolikas da yra “ne
žinomas” !

“Gerbiamą” fašistišką Italiją jisai nenori įžeisti. O 
tuo tarpu komunistų agitatoriai plepa, kad bolševižmas 
tai — “vienintelis tikras” fašizmo priešas!

GENEROLAS LIETUVOS VALDŽIOS PRIEŠAKYJE

Nuo to laiko, kada Kaune įvyko tas “pasaulio lie
tuvių kongresas”, iš Lietuvos pradėjo ateiti žinių apie 
aštrius žmonių nerimo pasireiškimus. Buvo kruvinų su
sirėmimų tarp ūkininkų ir policijos.

Dabar telegrama iš Paryžiaus Sako, kad atsistaty* 
dinęs Lietuvos ministerių kabinetas ir kad sudaryti 
naują kabinetą esą pavesta gen. Čaplikui. Iš to reikėtų 
spręsti, kad valdžioje sustiprėjo armijos įtaka;

.................    11111 >1 1 ‘R

Apžvalga
VISI PASIDARĖ ORO 

“EKSPERTAI”Lakūnui F. Vaitkui duoda patarimus apie oro sąlygas virš Vidurinio Atlantiko federalinio Oro Biuro skyrius New Yorke, kurio viršininkas, Dr. James M. Kimball, kasdien pasimato su lakunu ir patiekia jam faktus apie oro stovį, gautus iš centralinio Oro Biuro Washing- tohe, iš įvairių punktų išilgai Atlantiko krantą ir nuo laivų, plaukiančių per vandenyną.Bet pasirodo, kad to patyrusio meteorologo žinios apie orą rtidko nereiškia prieš mūsiškių, lietuviškų “ekspertų” nuomones. • Oro “ekspertais” pasitartųjų laiku pasidarė kone visi: ir “Draugo” redaktorius Šimu-

tis, ir Karpiuko pavaduotojas Rastenis, ir Brooklyno* Bimba su Tauru, ir “sklokininkų” lyderis Pruseika.šimutis vienam laikraščiui Kaune pareiškė, kad “kalbos, kad vandenyne blogas oras, yra neteisingos”, nes, kai jis plaukęs laivu, tai dienos buvo saulėtos, o naktys žvaigždėtos, jeigu Vaitkiis neskrenda, tai, girdi, dėl to, kad “dar lėktuvas yra netvarkoj”.JaU vjen iš to fakto, kad Jai* vtfs, kuriuo plaukė šimutis (Normandie), ėjo į Franci jos uostą, kuomet Vaitkaus užsibrėžtas skridimo kelias nesiekia net Vokietijos, vadinasi, eina šimtus mylių toliau j šiau* rę, butų galėjęs tą “oro eks* pertą” sulaikyti nuo tokių griežtų tvirtinimų apie orūsl virš vandenyno. TaČiati kaš drąsiam žmogui gali užginti sakyti ką jam seilė ant liežuvio atneša ?

žemiau dedame F. Abeko ir J. Mažeikos laišką, kuriame jie protestuoja prieš “išmislioji- nią” apie jį pareiškimą Pasaulio Lietuviui Kongrese Kaune.LUiškb aUtotiUi, visų-pirma, prasilenkia sii tiesk; sakydami, kad “Naujienos” negražiai įtarusios juos ir kitus “kairiojo ąparrio” delegatus. Yra faktas, kad jokio įtarimo prieš delegatus tame, straipsnyje! nebuvo

kiems žlhonių apgaudinėjimams ir net provokacijoms. ' siVaizduokite, kad fašistai bu- ;ų atspausdinę lapelį su tokiu tekstu:“Mes, antifašistiniai delegatai iŠ Jungtinių Valstijų, Kanados ir Latvijos, pripažįstame, kad Lietuvos žmonėms jokių laisvių ir jokios demokratijos nereikta; nes ir Sovietų Rusijoje visos laisvės y ta panaikintos, o betgi kraštūš tarpsta, kaip ant mielių, ir socializmo būdavo j imas eiha milžiniškais šudliais. Mes taip pat pripa- ' žįstame, kad visi susipratę darbininkai ir vargingieji valstiečiai privalo iš phsku- tinosibs ginti dabartinę tvarką ir remti valdžią, kuriai žadėjo pagelbą Savo paskutiniame kongrese Kominter- nas. Kovoti reikia prieš supuvusios buržuazinės demo- /kratijos Šalininkus/ vai. liaudininkus ir socialdemokratus, 'kurie yra didžiausi darbo žmonių išdavikai;”Jeigu toks “pareiškimas” butų buvęs paskleistas (ne šimte, bet tūkstančiuose ekzemplio* fių) tarpe Lietuvos darbininkų, “anti-fašistinių delegatų” vardu, tdi kaip butų galėjusi atskirti ji nuo Abeko ir Mažeikos “pareiškimo” ?Taigi parašai po pareiškimu yra būtinas dalykas, kad pareiškimas turėtų vertę. O po Abeko, Mažeikos ir jų vienminčių “phreiškįtįiu” jokių vardų nebuvo. Jie 'gal (teisinsis tuo, kad jie bijojo^ susilaukti nėrna- lonumų iš policijos pusės. Bet juk jie giriasi, kad jie KaUne pasirodė drąsus,v kaip levai: net kalinius liuosavo iš kalėjimo ir teisingumo miriisteriui kinkų drebėjimą įvare!Mai dėlkb tas jų dokumentas pas kiekvieną protaujantį žmo-

ri prieiti prie publikos, bet įtudširduš įsitikinimhs.
n ...— i ^m»ii »>■ <Ui u—

Laiškas RedakcijaiBrooklyn, N. Y.RUgp; 5 d. 19Š5 m;Laiškas “N-nų” Redakcijai;Jūsų laikraščio laidoje, rug- piučio 31 dieną 1935 ih; apŽval* goj phštebėjotne labai negražų įtarimą vadinamo Pasaulio Lietuvių Kongreso sparno - gatų Grupės. ĮJus savo laikraštyj išmislio- jaie, kad musų grupės. išleistas pareiškimas ir paties kongreso kiek platesnis aprašymas buk pagamintas Brooklyne Bimbos.Mes savo pareiškimo kopiją įteikėme jus kOreSpbndentui ir kongreso atstovui nuo jus organizacijų Augustinavičiui. Pareiškimas buvo išdalintas delegatams ir abelnai Kaune paskleistas. Apie pareiškimo išdalinimą, rugpiučio 20 dieną

kairiojoAntifašistinių Dele-

Šeštadienis, rūgs. *7, 1035
“Lietuvos žinios” rašė!“Kongreso pabaigoj buvo išdalintas Antifašistinės Delegatų Grupės pareiškimas.” čia atkreipiame jus at^dą, kad iki šiol nei reakcionieriš- kiausia spauda nedryso tokių šlykščių išmisliojimų dėti į savo špaltas, kas liečia musų kongrese veikimą. Musų delegacija/ kurią pasiuntė Cteve- landoz suvažiavimas ryškiai iŠ-į balsavimui. Balsai pasikėlė demokratinių laisvių Lie- dalino trys prieš tris, tuvoj, atsteigimo klausimą. Mes vienintelė grupė 'buvome! kongrese, kur apie save vienijome kitus delegatas kovai už demokratines teises dęlegatų kongrese ir Už sušaukimą seimo Lietuvoj slaptu, visuotinu balsavimu pagal proporciohalio balsavimo sistemą.Mes manome, kad jus atitaisysite savo klaidą, patalpindami musų šį laišką į savo dienraščio skiltis.Varde Antifašistinių Delegatų Grupės: ■ /

kiečiai) pareiškė nuomonę, jog užsieniuose gyvenantys lietuviai tampresnius ryšius palaikys su demokratiškai tvarkoma Lietuva. Daugiau to: užsieniečiai turės didesnį pasitikėjimą ir didesnį prisirišimą prie savo krašto, kuomet i jis bus ne tik nepriklausomas, bet Ir laisvas.Pagaliau klausimas pasta-

ba ne apie delegatus, bet apie “Laisvę”, kuri įdėjo bimbišką pamokslą, pretėntuOdama, kad tai esąs hito korespondento gautas kongreso “aprašymas”.Toliaus, laiško s autoriai bereikalingai painioja dalykus. “Naujienos” kritikavo du rašiniu, tilpusiu Brooklyiio komunistų laikraštyje: ilgą “korespondenciją” (kongreso “aprašymą) ir trumpą “pareiškimą”, kuris buvo po tos “korespondencijos” įdėtas. Kalba ėjo daugiausia apie tą “korėspoh- denciją”, ir Jhlvo padarytu išvada, kad ją veikiausia “iškopė kas nors Brboklytie”. O ph- skui buvo pastebėta, kad ir trumpasis “pareiškimas” esąs “labai panašus į Brooklyne iškoptą blyną”.Taigi čia yra du dalykai, o ne vienas. Pakalbėsime pirmiausia apie trumpąjį “parelš- kiftių”. Abekas ir Mažeika sa^- ko, kad to dokumento kopijbs buvusios išdalintos Kaune kongreso delegatams. Gerai. Jeigtt tUi yra faktas, tai jisai įrodo tiktai tą, kad “pareiškimas” nebuvo “Iškeptas” pot kongreso. Bet tai Visai ' neįrodo, kad jisai nebuvo “keptas” Brookly- tiė. Balys “antifašistiniai” de* legatai galėjo jį nusivežti, keliaudami į Kauną. .Prie to dar reikia štai kas pastebėti: jeigu delegatų grupė kokiame nors kongrese, seime; suvažiavimo arba konferencijoje daro pareiškimą raštu, tai po jub visuomet dedamu tų dolegatų vurdat. .Kitaip pUfeiškinias neturėtų vertės. Kaš daro pareiškimą, tas pri* valo turėti drąsos imti ant savęs atsakomybę už jo turinį,— o kad ne, tai išeina juokai. “Aš pareiškiu!” — bet kas aš nesakysiu!Įtartinas dokdritentasAnohymiškų (bevardžių)reiškimą” darymas yra ne tik juokingas darbas, bet ir gali būti pavojingas, nes. tokia praktika atidaro kelią -

esu
“pa<

F. Abek, J. Mažeika.
Pasaulio Lietuvių
Kongresui pasibaigus

(Musų Specialiu korespondento pranešimas)

Jonių.Nevykęs “Laisvės” išsisu- kinejimaSbėbėr, kai dėl ilgesniojo rašinio (“kbtešppndėndijos”), apie kurį “Naujienose” buvo daugiausia kalbėta, tai Abekas su Mažeika nė nebando užginčyti, kad jisai buvo “iškeptas” Brooklyne. Jų tylėjimas kalba garsiau, negu žodžiai.Pastebėtina, kad ir pati “Laisve” nedrįsta to užginčyti, nors kOliojimosi žodžių jai netrūksta. Ji tačiau sako, kad tas ilgas; daigiau1 kaip dviejų špaltų, “aprašymas” irgi esąs “pareiškimas”* Vadinasi, ji turi dh “pareiškimu”: sprindžio ilgio, antrą ■ Vieną Sieksnio. Tai kiiriš gi iš jų dabar yra tikras Ir kurį Abekas su Mažeika dalino delegatams Kaune? vJliodu sako, kad tas ilgas straipsnis buvo “kongreso kiek platesnis aprašymas”; o “Lais- vė” sako; kad rtai esąs “pareiškimas”. Bet tame “pareiškime” viena vieta skamba taip:“Apie pa&ą kongreso procedūrą..;. vėltau patašysiu.” čia aišku, kdip diena, kad “Laisvė” pamelavo. Jeigu tas raštas butų kelių žmonių pareiškimas, tai j ame nebūtų pasakyta: “vėliau parašau”, iiėš tai yra vieno žmogaus kalba, o ne grupes.
Bėt kodėl Abekas su Mažeika šito jos melo neatitaiso?Pagaliaus, pridursime dar štai ką. Tuodu “antifašistiniai” keliauninkai bažijasi, kad tik jie Kauno kongrese ‘“kovojo” ūŽ demokratiją ir už demokratiškai išrinkto seimo sušaukimą. Jeigu kovojo, tai jie už tai yra verti pagyrimo. Bent viėną kartą jie bandė daryti naudingą darbą, it mes galime tiktai palinkėti, kad jie tęstų jį ir toliaU. Kada jie ims reikalauti demokratijos ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje ir Visur kitur, tai visuomenė patikės, kad demokratija Jiems ho-

KAUNAS, rugpiučio 25 d. 1935 m.— Tai jdu ir po kongreso. Pasibaigė jis sklandžiai, labai sklandžiai. Kaip rengėjai tarė, taip ir padarė,—iš anksto nustatė programą ir ją įvykdė;O ta programa, kaip jau pirma buvo minėta; susivedė prie kongreso dalyvių apglu- šinimę. . Ghišinąmi jie buvo visokiais budais ir visokiomis priemonėmis. Pasilinksmini- : mams' sigallėta^Bfet, i5 ti linksmą nuotaiką, reikėjo dalykus Sutvarkyti taip, kad delegatai nieko nematytų, nieko negirdėtų ir nieko nepastebėtų. O kas svarbiausia; kad jie neturėti] progos susitikti ir pasitarti.Ta kryptimi visa kongreso eiga ir buvo stumiama. Pirmosiomis dienomis buvo skaitomos paskaitos, nors jos buvo iš anksto atspausdintos. Vadinasi, kiekvienas kongreso dalyvis su tomis paskaitomis galėjo liųpsu laiku susipažinti ir ji] tūrinį panagrinėti. Kur kas juk butų buvę įdomiau išgirsti delegatų nuomonę apie tas paskaitas. Juo labiau, kad apie kai kurias tų paskaitų daug kas butų buvę galima pasakyti neigiamo. Tačiau kritika nebuvo pageidaujama, nes tai galėjo sugadinti “har- fiibnijV, “vieningumą” ir t. t.
Paskutinės dvi diėnosVisas rimtesnis kongreso darbas tapo atidėtas paskutinėm dviem dienom. Mat, vieną dieną pasitaikė Šventė, p kitą dieną kongresinihkai važiavo fcariuOiiiėnės pratimų pažiūrėti. Bėlikd tat pėnkta- dieriis ir šeštadienis (rugp. 16 ir 17 d.). Per tas dvi dienas reikėjo ir įvairias komisijas sudaryti, ir rezoliucijas pagaminti bei jas priimti, ir naujus sumanymus apsvarstyti.Rezoliucijų kopiisi j ai tekb Atlikti nedėkinglaūšį darbą. Būtent, suredaguoti rezoliucijas bei pageidavimus taip, kad jie tiktų “ir mūsiškiems ir jusiškiems” ningumo ir bendros harmonijos” viskas labai švelninta ir dailinta.

■ Išėjo didelis “piš”Kongreso mėtų buvo tartasi ir maždaug susitarta, jog reikalinga priimti rezoliuciją, išreiškiant pageidavimą, kad Lietuva eitų prie demokratines santvarkos atsteigimo.

Pirrni- Ininkas prisidėjo prie tų, kuriems rūpėjo demokratijos klausim^ nuslopinti. Tokiu budu viskas laimingai išsisprendė.I Dabar keli žodžiai dėl palčių rezoliucijų. Rezoliucijas turėjo būti svarstomos šeštadienio rytą. Tačiau pasirodė, jog rezoliucijų redakcinė komisija savo darbą dar nėra atlikusi. Kada jau visos rezoliucijos buvo paruoštos, tai atsirado dar nauja kliūtis: jas reikėjo pristatyti atatinkamiems valdžios organams galutinam įsuredagavimui...Popietinėje ir paskutinėje (sesijoje išcenzūruotos ir apro- botos rezoliucijos buvo pasiūlytos priimti. Ir jos tapo priimtos be didelės opozicijos. Pagaliau juk reikėjo baigti pradėtą komediją. Ir juo greičiau, juo geriau. Juk ko ne- privalgai, to neprilaižysi: per dvi valandas nenudirbsi tą darbą, kuris turėjo būti dirbamas per visą savaitę. Taip, turėjo būti, bet nebuvo dirbamas...
Vėl linksma nuotaikaKada visos revoliucijos tapo priimtos ir visiems kongreso darbams pastatyta taškas, tai nuotaika pasidarė visai ge

ms; laiko ne-'* ( ; i r tkęjo sudary-

dyti priežastis, kodėl demokratinės Santvarkos atsteigi- mas yra būtinai reikalingas. Jie nurodinėjo, kad dabartiniu momėritu Lietuvos padėtis yra labai rimta ir pavojinga. Vokiečiai tyko Klaipėdą pagrėbti. Ir ne tik Klaipėdą; bet ir visą LifetUvą jie nėsidrovė-1 ta. Ypač gerai nusiteikė tie, tų paglemžti, jei tik susidarytų palankios aplinkybės.Prieš tą hitlerininkų pavojų] galėtų sėkmingiau atsispirti vieninga tauta. Tokia tauta, ifcur visi yra lygus, kur ųėra sūnų ir posūnių. O tokį vieningumą gali duoti tik demokratinė santvarka. Nes tada piliečiai labiau- įvertins savo laisvę ir stengsis ją visais galimais budais ginti*Kitų nuomonė buvo tokia, jog reikia pasisakyti už demokratinę santvarką be jokių motyvų.Bet kuomet rezoliucija tapo galutinai paruošta ir perskaityta, tai išėjo nei šis nei tas. Rezoliucijoje pasisakoma už “tautos atstovybę”. • Žinoma, tas posakis yra tiek aiškus, kaip pilka katė tamsoje.Žodžiu, su ta rezoliucija išėjo tas pat, kas su anuo kalviu, kuris ryžosi nukalti plūgą. Kalvis pasiėmė didelį plieno gabalą ir pradėjo kalti plūgą. Juo daugiau jis dirbo, juo mažiau plieno gabalas atrodė į plūgą. Mėtydamas, kad nieko iš tb rteiŠelš, kalvis sumanė padaryti kirvį. Bet nepasisekė nei kirvio padaryti. Kada kalvis negalėjo nei peilio padaryti, tai jis įmetė karštą plieną į vandenį sakydamas :—Jeigu jau nieko kito, tai bėht didelį piš aš galiii padaryti!Toks jau “piš dailintos, nudail

'S

kurie tikėjosi audrų. Po kongreso iškilmingo atidarymo jie nekaip jautėsi: vaikščiojo tutsi musę kandę. Labai jau pateikė jų nervus opOžič kalbos. :Ir iš tiesų, pas tuos opožlci- hinkus jokio takto nėra; Imk tu, žmogus, ir papasakok užsieniečiams, kad Lietuvoje nėra nei žodžio, nei spaudos laisvės,' kad menamoji vienybė tėra tik “silkių bačkos vienybė”! O kas blogiausia, tai kai kurie opozihinkų turėjo drąsos prisiminti apie seimą ir kitus nemalonius dalykus.Tos opozicinės kalbos galėjo padaryti nepageidaujamos įtakos užsieniečiams. Kongrese juk jie labai lengvai galėjo iškelti spaudos laisvės, seimo, demokratinės santvarkos atsteigimo ir kitus klausimus. Jie galėjo pareikšti savo pageidavimą, nestatant kokių nors griežtų reikalavimų, žodžiu, kaip yra sakoma, su savo patvarkymais į svetimą vienuolyną nesibriaudairii, jie visgi tuo pačiu laiku galėjo pasisakyti, jog vienuolyne, jų manymu, šis tas turėtų būti pakeista. Juoba, kad toks pakeitimas butų labai naudingas.Na, o kuomet kongresas tapo taip “tvarkingai” pravestas ir viskas “pavyzdingai” pasibaigė, tai nuo pozicijos žmonių nukrito sunki našta ir jie labai lengvai atsiduso. Jų nuotaika visiškai pasitaisė.
Dabar galima ir savo 

“frontą” pastatyti.Kongreso metu pozicijai buvo lyg ir drovu vesti ginčus dėl spaudos laisvės bei tvirtinti, kad Lietuvoje niekam burhosVisai kitoks bar. Mauras ras gali sauKongresas
Todėl dėl “vie-

Vieni tą savo pageidavimą no- tvarkos dtsteigitao Lietuvoje, rėjo motyVtI5ffi*W®t, u(iW-jfi6misijos nariai (visi amėti*

ir iš dailintos, nudailintos ir sudailintos rezoliucijos;;;
Rezoliucijų redagavb 

mas.Kiekvieha komisija turėjo didesnių ir ttiMžėfchių ekspertų, kurie stengėsi kiek galima labiau darbą ^uiengyihti. Kitaip sakahtj tie “ekspertai** viską iš anksto paruošė, su* tvarkė ir pėgĖtftilnb, kad komisijos nariams kuo mažiau* šiai reikėtų dirbti ir 8aV6 gal-Į linksmino, išklausė visą eilę vas sukti. Ir visgi; nežiūrint paskaitų, priėmė kitų paruoš-* tokio nepaprasto rūpestingu-] tas rezoiitifcijas bei pagėidavi* mo, kai kur darbas nelabai sklandžiai ėjo. Sakysime, vienoje komisijoje apie pusantros valandos praleista ginčams dėl demokratinės santvarkos Atsteigimo Lietuvoje.

nėra užčiaupiamos* reikalas yra da- atliko savo, mau- eiti.susirinko, paši-
mus ir išsiskirstė, žodžiu, jis atliko tai, kas buvo pageidaujama, kad jis atliktų. Viskas tat tvarkoje.Tautininkų laikraščiai džiu* gauja:(Tęsinys 7-tam pusk)
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NAUJIENOS, ChicagO, Ui.

IŠKILMINGAS

ĮVYKS

omini w U n UI
$1.00

VAKARIENEI KEPTOS ANTYS IR KITI GARDUMYNAI
MM*

PRADŽIA 5 VAL. PO PIETŲ TIKIETAS ASMENIUI
(Tikietus reikia pirkti iš anksto “Naujienų” ofise arba rtuo “Naujienų” atstovų)

Svečius nuolat linksmins artistai su įvairiomis dainomis, muzika, šokiais ir juokais. Bus įtaisyti garsiakalbiai. Gros šauni orkestrą; jau 
nimas galės Šokti kiek tik norės*. Čia visi susirinku tikrai turės smagų laiką.
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2345 SOUTH KEDZIE AVENUE
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Misa Cincinnatti
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DAUGELIS GERIA BISMARCK ALŲ

Mi«s Kcntuc
Mggalėjau

Radio žinios nedėlioj GERKITE IR JUS! JIS YRA TIKRAI GERAS ALUS!

mu

VBA

Dabar Patogiausias Laikas Pirkti

darbelį 
čia taip

P-nia Margaret Bel- 
cher turės Birthday 
sukaktuves šį šešta-

43 Nauji 1936 
PHILCOS

kiši greitai pasveikti ir grįžti 
atgal prie biznio.

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hetnlock 8400

New
New

lėj, kalbose, aritmetikoj, auk
lėjime ir socialės darbuotės sri- 
ty. Antrojo laipsnio garbę jos 
laimėjo gamtos ir istorijos stu
dijavime.

Walter Mitkus pasi 
duos operacijai

Jos F. Budriko ra

IR AUGŠČIAU ——
PASINAUDOKIT ŠIA NEPAPRASTA PROGA

gramo, šis p: 
damas Lewitf

Ateinantį trečiadienį, 
>, p. Walter Mitkus,

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f.taa 
krautuves, kurios skelbikai 
Naujienose.

Budriko programas
5 vai.

savo šokiais aš neką 
parodyti.

“Gavau 
naktiniame 
mažai man

Tel. Cicero 1329
CICERO, ILL.

£-nia Margaret Belcher yra 
savininke “Margie’s” tavernos 
antrašu 3141 S. Halsted St. 
šį šeštadienį, rugsėjo 7, ji tu
rės didelę parę paminėjimui sa-

Mi»a Phiiadelphia
siekia to titulo “Miss America”
Aš jas tik širdingai apgailau

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Miss America”, 
svajoja daugelis 
ir blondinių, ir 

auksaplaukių, 
turi daug įsivaiz-

ant- 
^viąai

Tokią pat ar dar nesmages
nę istoriją galėtų pasakyti apie 
save kiekviena buvusi gražu
mo karalaitė, pasjdavusi tuščių 
svajonių pagundai.

O vienok kaip kiekvienais 
metais taip ir šiais metais šim
tai mergaičių varžėsi dėl savo 
valstijos karalaitės titulo, ir 
būriai išrinktųjų suvažiuos į 
Atlantic City iš visų Amerikos 
kraštų varšytis už titulą “Miss 
America 1935”. Jeigu jų gal
vose nebūtų tuščių svajonių, 
tai tas kontestas gal joms ne
kenktų. Bet kas gali išpusti iš 
gražių mergaičių galvų tas tuš
čias svajones ir viltis?

Ta garbė, kurios susilauks 
viena gražuolė, tai bus tik vie
nos dienos garbė. Jeigu ji tuo 
pasitenkins, tai bus laiminga, 
o jeigu nepasitenkins, tai susi
lauks didelių širdies skausmų 
ir apsivylimo.

šiame paveiksle mes matom 
penkias gražuoles, kurios daly- 

nacionaliame konteste 
City. Akimis įvertinti 
kiekvienam yra sma- 

vien dėl to nei viena 
neturėtų svajoti, kad

BISMARCK ALŲ PRISTATYS
Pašaukite jį Telefonu:

Lafayette 0401 
4138 ARCHER AVĖ.

vo gimimo dienos sukaktuvių. 
P-nia Belcher tikisi, kad jos 
draugai ir pažystami nepamirš 
atsilankyti į minėtą parę. Bus 
muzikantai ir užkandos.

— VBA.

mas duoda 
aiškiai. 
Gražiame
dirbtame

Plačiai žinomas, gerai paty
ręs kriaučius, drg. Juozas Vi- 
lis, kuris per eilę metų užlai
kė savo krautuvę Marąuette 
Park apielinkėj, dabar randasi 
naujoje vietoje, kur jis 
ir kartu jo jaunas sūnūs 
buojasi pasekmingais

Jų nauja vieta randasi 
rašų 6648 S. Troy St., 
netoli nuo Kedzie ir Marųuette 
Rd. Jis siuva naujus, taiso se
nus ir išvalo—vyriškus ir mo
teriškus rubus.

Dr/ Vilis prieš keletą metų 
yra buvęs labai veiklus žmo
gus, ypatingai pašalpinėse drau
gijose. Taipgi yra senas “Nau
jienų” skaitytojas ir pažangus 
žmogus. Jo žmona yra mirusi 
jau apie penkius metus atgal, 
tačiaus jis pavyzdingai augina 
savo vienintelį sūnų, kuris jam 
yra didelė pagelba bizny. Sū
nūs yra baigęs High School ir 
mano pradėti augštesnį moks
lą sezonui atsidarius.—VBA.

DR. 0. SERNER
Lietuvis Akiij Specialistas

> . OFISAS IR AKINIU DIRBTUVfi

756 West 35th Street
kampas Halsted Street

Jos. Vilis ir Sūnūs 
naujoje vietoje

Ryt diena, t. y. sekmadieny, 
Chicagos ir kitų miestų lietu
viai turės malonumo pasiklau
syti gražių dainų ir muzikos 
savo prigimtoje kalboje, oro 
bangomis iš stoties WAAF, 920 
kil. nuo 5 iki 5:30 po pietų. 
Šis programas bus girdimas 
virš 150 milių nuo Chicagos. 
Leidėjai 
dio ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted st., jau 6 metai be 
sustojimo linksmina lietuvius 
savo gražiais radio programais 
du syk savaitėje: nedėliomis ii 
ketvergais. Pasiklausykite.—A.

Rytoj, 11-tą valandą prieš 
piet stotis W.G.E.S. transliuos 
reguliarį lietuvių radio progra
mą, kurie nuolatinai yra duo
dami lėšomis ir rūpesčiu Pro
gresą Furnitufe Company 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
Street. Patirta, kad grupė žy
mių dainininkų po vadovyste 
K. Steponavičiaus padainuos 
keletą naujų ir gražių daine
lių. Prie to, bt/s gražios mu
zikos, advokato K. Gugio pa
tarimai ir įdomus visuomeniš
ki pranešimai bei svarbios ži
nios iš Progress krautuvės pri
sirengimo prie rudeninio išpar
davimo. Todėl nepamirškite pa
siklausyti.

vaus 
Atlantic 
gražumą 
gu. Bet 
gražuolė 
ji verta yra tiek aukso kiek ji 
sveria.

“Kaip ir kitos mergaitės 
svajojau gauti didelę rolę 
viuose.

“Pirmiausia bandžiau 
Yorke. Bet, ak, koks tas 
Yorkas šaltas. Niekas ten ne
paisė į mano gražumą.

“Bandžiau gauti darbą ko
kiame nors teatre. Bet mano 
balsas nebuvo išlavintas ir su

pasirodo dagi geriau, negu pra 
eity. Jos, mat/ laimėjo pen
kias pirmas dovanas ir dvi ant 
rasias iš septynių skyrių .

Pirmą garbę jos paėmė dai-

Šildomu Pečiu
Mažiausiomis Kainomis Mieste 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Pradedant Rytojaus 'dieną, 
kiekvieną nedėldienį bus pa
duodamos vėliausios žinios iš 
viso pasaulio ir iš Chicagos iš 
stoties WGES, 11:30 vai. ryto, 
tuojaus po Progress radio pro

gramas bus duo- 
Style Shop, 4716 

S. Ashland avė., o žinios su
teikiamos “Naujienų” Pranešė
jas Kl. Jurgelionis.

Cicero viešosios mo
kyklos pasižymėjo
Illinois valstijos parodoj 

Springfielde, kuri laikyta nuo 
17 iki 24 d. rugpiučio mėne
sio, Cicero viešos mokyklos 
dalyvavo vaikų auklėjimo iš- 
mokymo konteste su kitomis 
valstijos mokyklomis.

Dabar p. Frank Petru, Cice
ro Apšvietos Tarybos preziden-

Musų apielinkėj gyvena apie 
300 lietuvių. Tai ir yra lietu
vių gyvenimo judėjimas.

Didžiausia organizacija čia 
yra tai Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinis Kliubas, kuris turi apie 
pusantro šimto narių. Nors 
kliubui priklauso įvairių nuo
monių žmonių, bet visi sugy
vena gražiai. Kliubas finansiš
kai. yra. stiprus, turi apie ke- 
turius tūkstančius dolerių ka
soj. Taipgi gavome iš Spring- 
fieldo pranešimą, kad kliubas 
galės ir toliau gyvuoti be jo
kių trukdymų.

— Vienas iš komiteto.

AKINIŲ
Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui

JUS DABAR GALITE 
NUSIPIRKTI PAS MUS 
GERUS ŠLIFUOTUS 
AKINIUS Už

ite

Vakar Frank Bastis, 3432 S. 
Union Avė., papasakoo “Nau
jienų” reporteriui šiurpų nuo- 
tokį auto kolizijoj. Buvę taip. 
Birželio 7 dieną netoli Gary, 
Indiana; keliu 20-tu jis važia
vęs Schultze kepyklos troku ii 
vežęs pyragaičius į East Gary, 
Ind. Tuo tarpu apie 60 mylių 
valandoj greitumu atvažiavęs 
tūlas vokietis Fordu ir tiesiai 
smogęs į vidurį troko. Atsi
mušimas į troką buvęs taip 
smarkus, kad vokiečio fordas 
atšokęs net 20 pėdų atgal, o 
jis (Bastis) iškritęs per langą 
į priešingą pusę laukan. Tro- 
kas apvirtęs ir užgriuvęs ant 
jo ir jam sulaukęs dešinę koją 
ir sutriuškinęs du šonkauliu. 
Vokiečio šonkauliai, sako Bas
tis, gal buvo silpnesni, nes jam 
net devyni sulužę ir perskilus 
galva. . .

Kada keleiviai pastebėjo tą 
nelaimę, tai jie ištraukė jį iš po 
troko ir nuvežė į St. Mary’s li
goninę, kur daktarai rūpestingai 
prižiūrėjo jo sveikatą.

Frank Bastis ligoninėj išbu
vo 12 savaičių. Jo šonkaulius 
sulipdė ir šonkauliai sugyjo, o 
koja pradėjo sveikt. Rugpiučio 
18 d. jis grižęs iš ligoninės su 
dviem kriukiais pas savo žmo
ną Josephine ir dukterį Aldoną. 
Jau jis dabar gali truputį vai
kščioti. Džiaugsmas namiš
kiams matant, kad jų dutonda- 
vis pasveiks. Bet Frank Bas
tis daugiausia džiaugias, kad 
jį daktarai išgelbėjo nuo mir
ties, nes per dvi dienas po su
trenkimo neatgavęs sąvokos.

Frank Bastis negreit užmirš 
tą nuotikį, ir jis sako, kad 
niekada negalėsiąs užmiršti 
Schultze duonkepyklos superin
tendento Henson. Ponas Hen- 
son labai rūpestingai jį prižiū
rėjęs ligoninėj. Taipgi' peuž- 
miršiąs tų draugų, kurie jį lan
kė ir siuntė jam dovanas. Jis 
nuoširdžiai esąs visiems dėkin
gas.

Frank Bastis yra dar jaunas 
malonau budo vyras. Jis dir
ba Scultze kepykloj per 8 me
tus. Jo darbas buvęs išvežiot 
pyragaičius į krautuves. Ked ir 
ilgas valandas Bastis dirbo, bet 
atliekamą laiką jis pašvęsdavo 
kulturiiriams visuomenės {rei
kalams ir nemažai prisidėdavo 
materialiai prie kilnių pažangos 
darbų.

Linkėtina, p.. Bastis greit pa
sveiktų.—F. Bulaw.

įsivaizduoja, kad 
ji paliks kokia tai tikrai visa- 
galinčia karalaite ar princesa, 
jeigu tik jai keli senyvi teisė
jai uždės ant galvos gražumo 
karalaitės vainiką.

O ypatingai kiekviena svajo
ja, kad tapusi “Miss America” 
ji tuoj aus bus paimta į muvius, 
į Hollywoodą, ir kaipo gražiau
sia artistė pradės imti algą sie
kiančią ketvirtos dalies miliono 
doleHų į metuS7WWMff*^^...... .

Bet su tom karalaitėm ir 
gražuolėm paprastai visai ki
taip išeina.

Štai ką papasakojo viena to
kia gražumo karalaitė apie sa-

rugp. 
kuris 

priklauso prie Chicagos Lietu
vių Draugijos ir yra savinin
kas tavernos antrašu 3641 So. 
Morgan St., turės pasiduoti 
operacijai. Sako, kad operaci- tas, praneša, kad Cicero viešo- 
ja bus nepavojinga, ir jis ti- sios mokyklos šioje parodoje

LIPSKY’S RADIO STORE
4916 West 14th St 
ATDARA VAKARAIS

MANUFAC.TURINa COMPANY 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

Peoples Krautuvės
Pasiūlo Didžiausi Pasirinkimą Gražiausių

Misa New York
Būti gražuole, būti gražumo 

karalaite, būti
Apie tai 

mergaičių — 
brunečių, ir

Jos visos 
davimų.

Kiekviena

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

AUDITORIUM RECREATION, Ine. 
1 J

JULIUS JANELIUNAS
3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Kiekviena jų nori tapti “Miss America 1935 
Jos visos laukia stebėtinos sau ateities, bet visai 

ne to susilaukia 
Misa California

šiokį tokį 
klube. Bet 
mokėjo, kad nega

lėjau galų su galais suvesti.
“Pagalios nuvažiavau į Hol- 

lywoodą. čia visur man liepė 
laukti kol manė pašauks daly
vauti muviuose.

“Aš laukiau ir laukiau, ir 
veltui išlaukus dvejetą savai
čių, labai apsidžiaugiau, kada 
susiradau dišįųf plovėjos darbą 
restorane.

“Bet ir dišes- plaudama aš 
vis dar laukiau. Tebelaukčiau 
ir šiandien. Bjt aš numojau 
ranka ir sugryžau namo pas 
savo tėvelius. ,

’ “Kiekviena g^žuole, kuri pa
siduoda tuščioms pagundoms, 
turi vėliaus didelio nusivylimo. 
Ne viena jų išeina iš kelio ir 
visai prapuola,-tai yra, jos gy
venimas tampa ant visados su
ardytas.

.“Aš esu laiminga, kad atsi
kračiau tų tuščių svajonių, o 
sugryžusi namo radau vietą, 
kuri moterei tikrai priklauso. 
Aš esu dabar paprasto, bet ge
ro vyro moteris ir dviejų ku- 
dykėlių motina.

“Ne, aš visai nepavydžiu 
tom visom mergaitėm, kurios

l&PHILCO
Klausykitės iš viso pasaulio su Šiuo nauju 
Philco 630X — tikras Inclined Sounding 
Board modelis. Svarbus balansuotas įtaisy- 

toną, jėgą ir iš užsienio girdisi

rankomis SAA 
kabinete *OU«UU

Naujos Mados šildytuvai
Dėl vartojimo visokio ku

ro, pasirinkimas:

M00RE
CR0WN
ORBAN
MONOGRAM
HEATMETER 

ir kitų.
Musų žemos kainos nuo

19.50
ir augščiau.

Lengvus išmokėjimai. Mažai tereikia įmokėti

Geriausių Išdirbysčių 
OIL HEATERS 

/Labai didis pasirinkimas

QUACKER 
ALCAZAR 
FLORENCE 
UNIVERSAL 
AMERICAN 

ir kitų.
Dabar specialės kainos

U 34.50 
ir augščiau.

I

įi į



Pasaulio Lietuvių 
Kongresui pa-

(Tęsinys iš 4-to pusi.)
—šaunus vyrai tie užsienie-, 

čiai! Jie suprato, kad vienin
gumas dabartiniu momentu 
Lietuvai yra reikalingiausias 
dalykas. Jie nekreipė dėmesio 
į visokius kurstymus, bet pa
tys stengėsi susiorientuoti. Ir 
padarinyje pamatė, kad pas 
mus leidžiama ir laisvai pasi-i 
sakyti ir laisvai savo nuomo
nes laikraščuose pareikšti. Vi
sos kalbos apie cenzūrą yra 
tik piktas prasimanymas.

Kai kurie tautininkų šuliu- 
kai tiek įsibėgėjo, jog reiškia 
pageidavimą, kad spaudos lai
svė butų dar labiau suvaržy
ta. Girdi, pas mus tos laisvės 
yra perdaug. Pažiūrėkite til 

* ką anas juokų laikraštis rašo. 
Jis liepia užsieniečiams ap
žiūrėti kai kuriuos Kauno na
mus, kurie buk amerikiečių 
suaukotais doleriais esą pa-

statyti. Juk tai skandalas!
Gal tarp amerikiečių ir at

siras tokių naivių žmonių, ku
rie patikės, jog Lietuvos laik
raščiams galima laisvai rašyti. 
Bet tokių, tur būt, bus ne
daug. Baltos ir išgraužtos vie
tos, kurios puošia Lietuvos 
opozicijos laikraščius, aiškiai 
rodo, jog vardan “tautos vie
ningumo” cenzūra smarkiai 
veikia.

ja sugrįš iš Washingtono, taį 
penktadienį, rugsėjo 13 rd„ 
bus sušauktas masinis susirin* 
kimas. Jam delegacija išduos 
raportą. ;

Tarpe įvairių organizacijų, 
kurios remia šį judėjimą yra 
Chicago Urban Leguę, Ghica- 
go Women’s Aid, Lawyers 
Decalogue Society of Chicago, 
Illinois 
ciation, 
League, 
Chicago

Stat^e Teachęrs Asso-
Lawyers Security 

Artist’s Equity of 
ir kitos.

Sargai susiorganizavo

kiekvieno didesnio

PROGRESS
KRAUTUVE 

SIULIA 
Šalto Oro Reikmenis 

SPECIALIAI 
SUMAŽINTOMIS 

KANIOMIS

Kongresas važiavo į 
Klaipėdą.

Bugp. 18 d. kongreso daly
viai (apie pusė jų) specialiu 
traukiniu išvyko į Klaipėdą. 
Prie ekskursijos prisidėjo žur
nalistai, studentai ir visokų 
organizacijų/nariai. Tokiu bu- 
du susidarė visai nemažas bū
rys. Didelės minios palydėtas, 
iš Kauno traukinys išėjo apie 
11 vai. ryto.

Prie
miesto musų traukinį pasitiko 
minios žmonių su gėlėmis ir 
muzika. Vienoje vietoje eks
kursinį traukinį nei apvaini
kavo. Netruko ir karštų kai- 
btj.

Atvykus į Klaipėdą, vėl pra
sidėjo vaišės. Ant rytojaus ap
žiūrėjome Nidą, o vakare iš
siskirstėme kas sau.

Beje, įvyko dar ir žurnalis
tų konferencija, bet apie tai 
kitą kartą. —Stebėjęs.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Masiniame mitinge, i kuria
me delyvavo 200 sargų (vač- 
monų), laikytame šiomis die
nomis, dalyvavo 200 sargų.. Jų 
susirinkimas įvyko Gapitol 
trobesy, 159 North State st. 
Šiame susirinkime sargai su
tvėrė The Chicago VVatch- 
men’s Association. Amerikos 
Darbo Federacija išdavė jiems 
čarterį. x 1

Organizacijai jau priklauso 
500 narių. Bet dabar Ameri
kos Darbo Federacija varo 
vajų, kad padidinti šios orga
nizacijos narių skaičių iki 
7$00 Chicagos ir visos Cook 
kauntės ribose. Butų gerai', 
kad ir lietuviai vačmonai dė
tųsi į šią uniją, nes vačmonų 
darbo sąlygos yra itin prastos 
— daug prastesnės, negu pav. 
dženitorių ir kitų organizuotų 
darbininkų.

Iš prašomų $150,000,000 
stambiausia , pinigų dalis, b|i-» 
lent $32,000,000, bus suvartoti 
gatvėms taisyti.

Meras Kelly takiau pabrėžė, 
Yad prezį Booseveltas užgyręs 
Chicagos • viešųjų darbų pro- 
, ėktus ęsmėj, o detales teks 
dar išdirbti — sutartinai su 
Jederalės valdžios atstovais.
’ • F S

- - -........ ' ■ ■■ ~

S. V. Rumchakų Ta- 
vern Krikštynos įvy
ksta Rijgšėjo 7 d.,

Šeštadienyje
—...... ; ■■ ■

Ateinantį ( šeštadienį atsibus 
pp. Bumchakų Naujos Alinės 
Krikštynos. Msi sugalvokite 
gražų vardą, prisiųskite laiš
ku arba atsineškite. Svečiai 
suėję į puOt^ turės progą gau
ti dovanas už geriausio vardo 
sugalvojimį^į^^

Pirma doyjųią . 
kos alaus. x

Antra dovą^ą - 
no degtinės. ■ /

Trečia dovana—viena kvor
ta degtinės. Taipgi bus pro 
ga būti kūmais, nes be kunaų 
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 bač-

pusė galio-

Lietos geležies’, Kitchen! 4?

“Baltakalieriii” vargai
dažnai
Ir m i-

Savo kalbose męs 
minime darbininkus, 
nedarni juos dažniausia turi
me fizinio darbo darbininkus. 
Tuo tarpu yra skaitlinga gru-

Pilnos mieros
Kai droš

Vatinės 
po

Avelių vilnų išpildytos 
; Kaldros po

45 svarų vatiniai Matrasai

4.90
$18.00 Garantuoti Springsi- 
niai Matrasai $A
po.....................

Lengvus išmokėjimai
Didelė nuolaida už vartotus 
pečius mainant ant naujų.

Susirūpinę dėl burleskų 
aktorių streiko

Sp. Racine Avo., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkiene, 3441 
So. Morgan St., Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškieniene, 2547 W. 
45th St., Chicago. III.; Dury mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St.. Chicago, III.; Ligoniu, apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.t Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St, Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 8439 So. Artesian Avė.. 
Chicago. III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wemis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metu. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 

^Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAšELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. ,Garadauskas, 
pim. ^pag., 3812 W. Monroe St;
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 3508 Gundersin Avė.. 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bru
žas ir M. Dayidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožnų ant

rų nedeldieni — Lawler Hali, 3929 
W. Madison St. 1 vai. po pietų.

California Avė., John Pukinskas
Avė.
nut. rašt., 7125 Š. Washtenaw 
Avė.. M. Meravičienė fin. rašt. • 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 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 me

nuo trečia nedeldieni 1 vaL po piet 
Hollywood Inn svetainėj. 2417 Wesl 
43 Street.

P. CONRAD
STIIDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5849 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau įrengta.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Crane Coal Co
\ 5332 S. Long Avė.

Republic 8402

APŠILDYTI
KAMBARIAI

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
šiltas vanduo visada — maudy

kle ir lašu pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdiena: 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

South Central Hotel
(JULIUS BASKIS, Sav.)

1245 S. Michigan Avė.
Victory 4686.

Pocahontas mine run tonas $7.00

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

DEARBORN COAL CO
2426 S. Halsted Si Tel. Calumet 6681

darbininkų — įvairių klerkų, 
agentų, knygvedžių, technikų, 
profesionalų ir tt. >

Ir juos depresija užgavo, 
kaip ir fizinio darbo darbinin
kus. Ir jų daugybė yra atsi
dūrusi sunkioj padėty. Gal 
būt jie, kaip bedarbiai, ben
drai imant, naudojasi valdžios 
pašalpa mažiau už fizinio dar
bo darbininkus. Tačiau ir jie 
turi gyventi.

Taigi profesines, techniki
nės ir, abelnai, baltakąlnieirių 
organizacijos Ghicagoj dabar 
susivienijo reikalavimui, kad 
WPA (Works Progress Admi- 
nistration) paskirtų daugiau 
fondų tokiems darbams, ku
riems butų reikalingas jų ži
nojimas ir patyrimai. ‘

Tuo tikslu tapo išrinktas 
baltakalnierių komitetas. Ji
sai vyks į Washingtoną rei
kalauti visuomenei naudingų 
projektų išdirbimo ir pasky
rimo daugiau fondų, jei bus 
matomas reikalas. Jie taipgi 
reikalaus darbininkų atstovy
bės visuose projektuose, kurie 
liečią jų padėtį, teisės darbi
ninkams organizuotis, kai jie 
yra padedami darbui, ir uni
jinių algų.

Ghicagos burleskų teatrų 
vedėjai pusėtinai susirūpinę. 
Mat, šiomis dienomis New 
Yorko burleckos aktorės išėjo 
į streiką. Jos reikalauja 
trumpesnių darbo valandų, 
vienos dienos pasilsio į dvi sa
vaites ir pakėlimo i algos nuo 
$22.50 iki $25.00- savaitei. 
Nors Chicagos burleskos teat
rų savinitikai ‘ir^menedžeriai 
tvirtina, jogei Ghicagoj bur- 
leskos aktorių steriko nebusią, 
bet 
jau 
tija

kas gali tikrinti, šiandie 
ir merginos nebesisarma 
streikuoti.

Miestelis vėl 
šviesas

turės

Miestelio \Tuscola, 

 

šiai susi vai diįjo su

kampom j a. 
koj miestelio 
mėnesių buvo tamsios, 
bar betgi prieita šiokio tokio 
susitaikymo ir vėl gatvių švie
sos pasirodys nakties laiku.

III., tėtu- 
elektros 

Šių vaidų pase- 
gatvės per 18 

Da-

Mėras Kelly sugrįžo iš 
New Yorko

Chicagos mėras Kelly penk
tadienį sugrįžo iš New Yorko. 
Mėras pareiškė, kad preziden
tas Boosevellas užgyręs visus 
viešųjų darbų projektus, kuriŲ 
išpildymui prašyta iš federalės 
valdžios $150,000,000.

į kalbamą sumą įeina nu
matytos $8,000,000 išlaidos 
aerodromui paežery pastatyti 
ir nuolatinei parodai (fair; 
Burnham parke įsteigti $7,- 

Kai įbaltakalnierių delegaci- 000,000.

SKOLINAMI 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ OF CHICAGO

BFedermS/mnS
1|and loan association

3222-26 S. Halsted St 
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programos kas nedėlią, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 Mac. 

i u*,-

Statymui arija taisymui namų, ir atmokėjimo mor- 
gičių, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 
4% .Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS

Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šią 
Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, W,ash-

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

2202 West Cermak Road
Phone Canal 8887

JBEN J. KĄZANAWKAS, Raštinirikas
—■ .......... . INIIII į.ĮĮ.į|l|JIĮ|ll|Į>l|^«

Sere-

Chicagos Draugijų, 
lOiubų Valdybos ' ’ 

1935 metams
• z . m y ......... I 11 "TT1*

įLIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Žalienas pirminin
kas. ' 7132 So. JRacine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399 f1 K. Laucius vice- 
pirm., 8317 Lituanica Avė.;, 
M. Bakutis, ntrc. rašt., 2627 Gladyž

- Avev Tel. Vttiy yBuren 7861; R. 
Viršilas finansų rašt.. 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas. 480'4vJSo.. Laflin St.; B. 
Viršilas" kontrolės rašt., 8415 So 
Wallace St.; Mc Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

•------------------ Į................. ............................................ —------------ - ■

LIETUVIŲ RYTttNSS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS.ĮR PASILINKSMINI-’ 
MO KLIUBO valdyba 1935 m.:

( Ant. Walskis pirm., 8841 Ever-’ 
green Avė., ttel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis,1 'pirm, pag., 2877- 
Claibom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt.t .8327 LeMoyne St.; 
Antanas JButvitis, kasos globė
jas, 1825 W.al>ansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4839 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger. x
Susirinkimai atsibuna kas pirma 

ketvertą, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi. 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metu: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So, 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė, 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 8838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisiu pata
rėjas. 4624 S. Francisčo Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas, 3116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

na mėnesi kas pirma sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys jiuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Wąlter Sharka, 4635 S. 
yV’ashtenaw Avė., Shicago, III.

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South

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

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant PirinoCMorgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc.,. .atsišauk|į

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Ūme 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. ‘ W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Koht. rašt. J. Razminas, 6101

4

KAZIMIERAI WALENTAS / 
(WOLLANT)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 6 dienų, 7 valandų va
kare 1935 m.,•' sulaukės pusės 
amžiaus, ginies Kupreliškių 
kaime, Vabalnthkų parap., Pa
nevėžio apskr. .

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Prigulėjo prie Keistučio i 

Kliubo.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marcele pd tėvais Nor- . 
kaitė, 2 sūnūs, Jonų ir Edvar
dų, brolį Povilų ir jo šeimynų, 
pusbroli Longinų Walentų ir 
šeimynų, pusbroli Antanų Wa- 

: lentų Philadelphijoj, Lietuvoje 
broli Mykolų ir šeimynų, gi-

, minės ir draugus.
Kūnas ,pašarvoas randasi J. 

Liulevičiaus koplyčioj 4092 
Archer Avė.

Laidotuvės ivyks Antradie
ny, rugsėjo 10 dienų, 8:30’ vai. 
ryto iš 'koplyčios i Nekalto 
Prasidėjimo,. P. šv. parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
siela, o iš ten .bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kažimiero Walen- 
to giminės, drapgai ir pažysta
mi eųat nuoširdžiai1 kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutihi-.patarnavimų 
įr atsisveikinimų.
. ’ • . • . Z . :• V. '

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai, Broliai, 
Pusbroliai ir Gimines.

.Patarnauju laidotuvių ? direk
torius J. Liulevičius, Telefonas 
Lafayette

---------------------

JONAS REMDŽIUS-RICE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 diena, 2 valanda po 
piet 1935 m., sulaukės 28 me
tų amžiaus, gimęs Pittsburgh,

*• Pa. * ■ .
Gyveno 1385 S. 49th CtM 

Cicero.
Paliko dideliame nuliudime 

tėvą Klemensų, motina Petro
nėlę, dvi seseris — Johannų ir 
Bronislavų, pusbrolius, pusse
seres ir gimines čia ir Lietu
voj.

Kūnas pašarvotas randasi 
Petkaus koplyčioj, 1410 S. 49 
Court, Cicero.

Laidotuvės ivyks panedėly, 
rugsėjo 9 diena, 8 vai. ryte iš 
koplyčios j šv. Antano para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
jiio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Remdžiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą. „

Nuliude liekame,
Tėvai, Seserys ir Giminės, 

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

KAZIMIERA BALTUŠIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

'rugsėjo 5 diena. 11 valandų 
vakare 1935 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Kupiškio 
mieste, Ukmergės apskr.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima , sūnų Joną, 3 seseris, 
Tekle Antanavičiene. Emilija 
Šimkiene, o Lietuvoj Anielę 
Jakavičiene ir 2 broliu Joną ir 
Stanislova Zinkus. 2 švogeriu 
Aleksį Antanavičių ir Wolterj 
Šimkų ir daug kitų giminių. .

Kūnas pašarvotas randasi 
3823 Deodor St.,#Indiana Har- 
bor, Ind.

Laidotuvės ivyks rugsėjo 9 
diena, 10 vai. ryto iš namų j 
Tautiškas kapines.
. Visi a. a. Kazimiera Baltu- 
šieriės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutin patarna
vima ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
■ ■ v Sūnūs, Seserys. Broliai, 

švogeriai ir Gimines.

*• *•>*!

DUODAM paskolas 
ANT MORGIČIŲ 

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.

✓ . j

Mokam dividendų 
kas 6 mėnesiai. Pra-

-VtKAL vAVlINuJ o kurie moka mėne- 
D.1OAN ASėOCIATJON ginę — 5%.

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
* ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslo pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir- nepaprastų

galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

*12JOO 
$45.00 
*15.00 
*1.00

LIGONINES
HOSPITALS

-------- į ............ ........ ..

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams —
Palagas ligoni

nėje .....-----------
Akušerija na-

DILI O 86 ••••••
Medikais egęami-

nacija
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.

t

sis

BOILERIAI
BOILERS

STOGAI
KOOFING

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
8240 South; Archer Avenue. 2 

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

THE BRIDGEPORT ROOFING GU 
Ar jusu /tom reikalauja patai

symo? Pašaukite mus Ir'mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti. Mea 
taipgi darome visokį blIkoryatlB 
darbi,

' 8216 So. Halried Staeet 
TėL Vieton 4964.

į
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NAUJIENOS, Chicago, III, 
»lll- ..............n "■ . ...............................  , ,,,„1 ui.,.'.,,. ..n..

Rytoj įvyksta Lietuvių1 
Jaunimo kongresas

Tėvai ir motinos, atkrėipkit savo dėmėsi į1 
j šį pranešimą. j

So. Halsted St.

yra tik musų

Rytoj, rugsėjo 8 d., antrą 
valandą po piet, Lietuvių Au* 
ditorijoj, 3183 
įvyks pirmas Lietuvių Jauni
mo kongresas.

Kadangi tai
“jaunimo” kongresas, tai gal 
daugelis senesniųjų skaitytojų 
pamosite į šią žinią ranka ir 
neapsvarstysite šio kongreso 
reikšmės.

Bet šis kongresas turės daug 
reikšmės ne tik pačiai Jauni
mo Draugijai, bet ir visiems 
lietuviams, ypatingai tėvams, 
kurie turi sūnų ir dukterų.

Senoji lietuvių karta yra 
paskendusi barniuose ir par- 
tijiniuose nesutikimuose. Jos 
tarpe yra daug tokių, kurie 
tik ardo lietuvių vienybę, lie
žuvauja ir padaro daug viso
kių nemalonumų.

Jaunoji karta nekantriai 
boja tokius apsireiškimus 
tuvių gyvenime ir stebisi
ir jiems reiks eiti tomis pa
čiomis pėdomis.

Jaunimas stovi ant kryžke- 
lio ir klausia kokiu keliu eiti, 
ar persiimti senosios kartos 
barniais ir nesutikimais ar vi
siškai ištatftėti.

Ne vienas jaunuolis ar jau
nuolė nežino ar klausyti sa
vo tėvų, kurie jam liepia: 
“Vaikeli, nebeik daugiau pas 
jį arba pas ją? nes jis socia
listas, komunistas, katalikas 
arba žydas arba dar koks nors 
kitas.” J

da- 
lie-
ar

Taip neapykantos sėkla sė
jama.

Tai nestebėtina, kad gero
ka lietuvių jaunimo dalis ne
nori nei lietuviais vadintis, iš- 
tautėja, susimaišo su kitatau
čiais.

Musų jaunoji karta nepriva
lo svarstyti senųjų barnių ir 
turi augti pakantoj ir santai
koj. Mes norimė, kad musų 
jaunoji karta draugiškai ii 
mandagiai sueitų, spiestus i 
krūvą, mokėtų lietuviškai kal
bėti, susipažintų su lietuvių 
tautodaile ir darbuotųs lietu
vių labui.

Rytoj jaunimas susirinks 
lietuvių auditorijoj apsvarsty
ti visokius klausimus, kurie 
paliečia jų organizaciją ir jų 
veikimą.

Tėvai irgi būtinai turėtų 
atsilankyti, pasiklausyt ir duo
ti savo patarimų. Mes visuo
met norim, kad tėvai butų su 
mumis ir matytų ką mes vei
kiam ir kaip pasielgiam. Už 
jų patarimus ir materialę pa- 
gelbą busime labai dėkingi.

Atsilankykite visi. Visiems 
bus žingeidu.

Kongresą atidarys trumpa 
kalba adv. Kleofas Jurgelionis. 
Panelė Helena Vespenderaitė 
suteiks pamarginimo savo dai
nomis. Antanas Rutkauskas 
bus posėdžio vedėjas. Ketina 
atsilankyti dau*g svarbių vei
kėjų.

Bukite ir jus.
Vytautas Zereni Beliajus,

Pasidairius
po 
Chicagą

Rašo Gandas

Jaunimo kongresas 
Šimutis gaudo zuikius 
Andrejevas ir Beliajus 
Krukonio laiminga 

nelaimė
Marųuette Parko . 

nebepažinsim.

dalis

draugiškais 
konkuren-

Tik jie ir vėl bus 
“nedraugais” arba 
itais. Andrejevas mokins dau
giausia akrobatikos, o Beliajus 
rytinių kraštų technikos.

Kaip galima kelis sykius ap
siversti kulio su automobiliu 
ir' visai nesusižeisti — tokias 
lekcijas dabar duoda bridge- 
portiečiams ponas W. Kruko- 
nis. Jis pats to išmoko gryžda- 
mas iš Rockfordo.

Graži musų jaunimo 
susispietė į savo Lietuvių Jau
nimo Draugiją.

Pastebėtina, kad niekas jų 
“neorganizavo”. Jie patys su
siorganizavo. O’ todėl jie yra 
laisvi nuo senių “organizato
rių” partijinių intakų.

Iki šiol mat visokios musų 
naminės “partijas” būtinai va
rėsi (ir varosi), kad ir jauni
mą į tas pačias “partijas” su
grusti.

Nėra abejonės, kad jaunimui 
daug sveikiau yra būti visai be 
tų “partijų”.

» » »
Musų jaunimas vis sparčiau 

užima musų vietas.
štai ir “Naujienose” angliš

ki jaunimo raštai pradeda iš
stumti lietuviškus.

Dabar “Naujienos” turi ke
lis angliškus skyrius. Vienas 
pasirodo kas savaitė, o kiti du 
kas mėnesį.

Gal neužilgo ateis laikas, kad 
mes seniai prašysime 
nų” įvesti nors sykį 
lietuvišką skyrių.

“Naujie- 
į savaitę

susilauks
Neužilgo 

prasidėsią

DIDŽIAUSIAS IŠARDAVIMAS
■I NAUJAI ĮGYTŲ 
AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ

• • • • / • ’ • į * • , ■ • • ’ ■ ■ • ' • ■ ' ’ • . •

Musų biznis šią vasarą buvo milžiniškas; bet mes vis dar turime ant 
rankos virš 150 AUTOMOBILIŲ,. kurie turi būti išparduoti tuojaus.

APIE MUSŲ KAINAS KALBA VISA CHICAGA. Niekur kitur miestėi 
šios kainos negali būti sulygintos. >

PIRKITE DABAR! GAL NIEKAD JUMS NEPASITAIKYS TOKIOS 
PROGOS, KAIP ši!

$29.00 
NUPIRKS!

1929 STUDEBAKER Sedan
1928 GRAHAM PAIGE Sedan
1928 STUDEBAKER Coupe
1927 BUICK Sedan
1928 RORD Sedan
1929 NASH Sedan

NUPIRKS!

NUPIRKS!

NUPIRKS!

» » »
J jaunimo “kongresą” rytoj 

yra kviečiami atsilankyti ir 
jaunimo tėvai.

Bet ir visiems bus žingeidu 
pasiklausyti, kaip musų jauni
mas savo reikalus ir užduotis 
svarstys.

Teko sužinoti, kodėl “Drau
gų” redaktorius Leonardas ši
mutis dar nesiskubina gryžti iš 
Lietuvos į Chicagą. Pasirodo, 
kad kunigas Valančius jam pa
vedė labai svarbų darbą atlik
ti Lietuvoj, būtent ištirti ar 
Lietuvos zuikiai yra didesni už 
Amerikos zuikius. Taigi kol ne- 
ntliksiąs zuikių “paliavonės” 
šimutis negalėsiąs gryžti 
cagon.

Chi

atei-

Marąuette Parkas 
didelių pagerinimų, 
pačiame parke ten 
vieši darbai, ir parkas busiąs 
'taip ištaisytas, kad jo nei pa
žinti nebebusią galima. Ten bu
sią intaisytos moderniškos 
maudynės, teniso aikštės, or
kestrus patalpa, tiltai virš prū
dų ir ftt. Tiems darbams atlik
ti busią pasamdyta 700 žmo
nių. Tų darbų prižiūrėtoju esąs 
paskirtas S. L. Fabionas, kurs 
dirba dabar Amerikos valdžios 
Darbo Departamente.

------ ------------ -----------------------------
PARSIDUODA farma 120 akerių 

Wis. valstijoje prie ežero, gera vieta

*

For Rent

Personai

/

Farms for Sale 
Ūkiai PardavimuiANT RENDOS 2 kambariai beis- 

mante, Brighton Parke.
4155 S. Albany Avė.

PAIEŠKAU VINCENT SMILING, 
kuris pirmiau gyveno Roselande, rei
kale darbo. Jis pats arba kas žino 
kur jis gyvena tuojaus praneškit 
RA Y. Tel. Prospect 7960.

jbjiriiished Rooms 
į - f ' \ '

RENDON kambarys vienam šva
riam ir blaivam v^rui be valgio. 
4434 S. California Avė, 1 lubos.

7ią W. 22 St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 85 metu? pardavinėju accordio- 
nus, klęrnetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
kau pigiai.

. GOLDSTEIN: 
914 Maxwell St.

Šeštadienis, rūgs.' 7, 1935

CLASSIFIED ADS

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma 105 akrai Wisconsin valsti
joj. Yra visos mašinos ir gyvuliai. 

DUONKEPYKLA rendon su pa-\ Viena mylia nuo miesto. Savinin- 
gyvenimui kambariais. Senai apgy- kas, 1115 E. 61 St Hyde Park 3795. 
venta vieta.

’ 8651 Baltimore Avė.

STORAS RENDON kampinis. tin-(del vasarnamio, parduosiu pigiai, 
ka bile kuriam bizniui. Gera vieta, ' 71ft w 09
renda pigi. Raktas ant vietos. 

4725 S. Halsted St.
.■m   --fa   i..— —   

4 KAMBARIŲ flatas rendon su 
maudyne. Renda tiktai $12.00. Rak
tas ant vietos.

• 4725 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba mainymui į 

mažą farmą, 5 kambarių cottage, 4 
kambariai skiepe,. 1 kambarys ant 
viškų. 2542 W. 46 PI. Lafayette 
8068.

IEŠKAU apsivedimui vyro nejau- 
nesnio 45 iki 55 metų amžiaus, ne
skiriant tikėjimo, tik kad mylėtų 
§ražų gyvenimą ir. turėtų pastovų 

arba. Esu našlė, neblogai atro
danti. Atsiųskit laišką ir savo foto
grafiją? atsakymą duosiu kiekvie
nam. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Box 323.

NUPIRKS!NUPIRKS!
1929 BUICK Sedan
1929 BUICK Coupe

.1930 WILLYS-KNIGHT
1931 MARMON
1930 AUBURN Sedan
1930 BUICK Sedan. '

Taipgi mes turime sekančius garantiiotus Automobilius, kurie turį būt 
išparduoti praktiškai jūsų-pačių kaina, nuo 

$100.00 IK] $300.00
1— VISAI NAUJAS—1935 DODGB- Sedan
2— 1934 FORD Sedanai ■ 
2—1934 CHEVROLET Sedanai

• ■ 2—1985 REO Sedanai
1— 1933 FORD Sedanas
2— 1983 NASH Sedanai
2— 1932'CHRYSLER Sedanai
3— 1932 ‘
3—1982 
1—1982 
1—1931 
1—1931
1— 1982
2— 1932 
2—1932

IR DAUG, DAUG KITŲ! _____ ______ ... ______ ____________
YRA GARANTUOTAS 90 DIENŲ. Mes priimsime jūsų seną karą į 
mainus ir duosime jums nuo 12 iki 24 menesių išmokėjimais.
MUSŲ REPUTACIJA TEISINGOS PIRKLYBOS PO 20 METŲ FI
NANSAVIMO BIZNYJE YRA MUSŲ GARANTIJA.
PIRKIT NUO FIRMOS KURI TURI REPUTACIJĄ. ' MUSŲ ĮSTAI
GA ATRARA VAKARAIS IR NEDĖLIOMIS IKI 9 VAL. VĄKĄRO.

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

ATSIMINKITE MUSŲ -NUMERĮ ! j

Taipgi mes turime į;1;   : . w—r 
IEŠKAU Juozo Sviderevičiaus, 

jis vadinasi Antanas Granskis, vėliau 
Joę Srider, jis yra Garlevos parapi
jos, Dirgių kaimo. Paskutiniu lai
ku gyveno pas ponią Sophie Rozins- 
kienę, 745 No. Central Avė. Meld
žiu pranešti kur jis randasi. At
lyginimas.

ONA YUCUNIENĖ
828 W. 34th St., Chicago, III.

ANT RENDOS kambarys dėl ve
dusios poros ar'vaikino, karštu van
deniu šildomas. 6728 S. Campbell 
Avė.. 1 lubos.

ANT RENDOS kambarys dėl ve
dusios poros .ar merginos, gali var
toti virtuvę ir kitus kambarius. 
5046 S. Kolin Avė., 1 lubos.

BUICK Sedanai 
HUPMOLIBE Sedanai 
AUBURN Sedanas 
LINCOLN Sedanas 
PACKARD Sedanas 
FRANKLIN Sedanas 
STUDEBAKER Sedanai 
GRAHAM Sedanai. 
KIEKVIENAS PAMINĖTAS KARAS

—

Help Wanted—Male
Darbininkų reikia

REIKIA anglių pardavinėtojų, už
dirbsite gerą algą. Atsišaukite
Dearborn Coal Co., 2426 S. Halsted 
St., Wholesale and Retail.

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

—o—

REIKIA patyrusių beilerių prie 
elektrinio preso. J. Chapman and 
Son, 2531 W. 18 St.

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai prie mažos Šeimynos, kam- 
baris Šviesus ir apšildomas. K. Uš- 
tupas, 1531 So. 50 Avė.. Cicero, 111.

DEL VYRO frontinis kambarys 
ant rendos. Yra vana. Galima 
vartoti virtuvę.

3127 S. Union Avė.

ANT RENDOS kambarys, didelis ir 
šviesus. Patogus pavieniui arba 
dviem. Su valgiu arba be.

3634 South Union Avė.

FURNIŠIUOTAS kambarys ren- 
don, in attic. Garu šildomas. Yra 
visi parankumai. 2542 W. 46 PI. 
Lafayette 8068.

Real Estate For Sale 
Nanvai-žemė Pardavimui

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

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

išsiauginsit 
gyvent.

_______  ______ "J
Ateikit pažiūrėt farmukės

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

Central 4327

$1 įmokėt
Įsisėskit dykai i 

Western ir 111-kos 
landą valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresą, gausit veltui 
knygele. 
Šiandien.

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.

—O—

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.

Suvažiavo pp. Pučkoriai, 
Strumilai, Balčiūnai, Dam
brauskai, Kučinskai, Sadulai, 
Gailevičiai, Grybai, Patapai, 
Narbuti, Vitkai, Varekojai, 
Simonavičiai, Baronai, V. Poš
ka ir kiti. '

Visi jie — seni roselandie- 
čiai, ar buvę ręĮselpndiečihi, 
artimi draugai. Tad nors vi
si ir anksti suvažiavo, bet die
na draugų tarpe taip greitai 
ir taip linksmai praėjo, < kad 
niekas nė nepajuto, kaip atė
jo vėlus vakaras, sutemo ir 
teko visiems skirstytis. Skirs
tėsi visi apgailaudami taip 
greitai prabėgusios dienos ir 
kad ankstyvas ruduo gal ne
leis kitą tokį linksmą išva
žiavimą suruošti.

Ačiū tiems draugams, kurie 
tą smagų išvažiavimą suren
gė. —r- EX,

ĮCLASSIFIEDAD
'Ai"’. 1 i’■’J^1

s
. A'"

Autom^bilęs
NIEKO NEĮMOKlfeT — 12 iki 18 

mėnesių išmokėjimui? Įst. 15 metų. 
Overhauling, body įtaisymas, malet- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto.radios, yįyšai, stiklai, fen
deriai, apskūitliaviįhąšj towing dy
kai.

2511 Mihvaukėe^ Ąve. Bei. 4845,

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU \SAVINUWJ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkam? reikale,’ Nesusipratimu su 
rendauninkąig. MąžĄ narinė mokes
tis. Atdara kasdieni nuo 8 vai. ryto 
iki«*8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wešt Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau, šiuo adresu virš 

. ■ : ;! 50 met.

Help W ant e d—Female
retki> /-

REIKIA moterų pardavinėti vati
nes, vilnones ir šilkines dreses, ge
ros ir gražios, populiares kainos 
maksimum pelnas. Atsišaukite pir
madieny arba antradieny.

601 Fullęrton Pkwy, 
Diversey 9128

PASIRENDUOJA apšildomas. Švie
sus kambarys — pavieniui ar ženo- 
tai porai Su ar be valgio. 3402 
Lituanica Avė. 8rd floor rear.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino. merginos ar ženotos poros, ap
šildomas. Puse bloko nuo gatve- 
karių. 7034 S. Lockwell St., 1 lubos.

VISKAS Už $4006
6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA- 
L0W, KARŠTU VANDENIU ŠIL
DOMAS, 4 KAMBARIU COTTAGE, 
KARŠTU VANDENIU ŠILDOMA, 2 
KARU GRĄŽĄS, 50 PĖDŲ LOTAS, 
CEMENTINĖ GATVĖ.

HAAKER
3938 W. 63rd ST.

PRANEŠIMAI
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 

Moterų Pašelpinis Klubas rengia ant
rą šaunų išvažiavimą šią vasarą, su 
ekstra gera muzika, įsekmadieny, 
rugsėjo-September 8 d„ 1935, pra
džia 12 vai. dieną, įžanga dykai, 
JOHN MIKNIŲ DARŽE, arba BIG 
TREE INN. šeši blokai į vakarus 
nuo Kean Avė. and Archer Avė., 
tuoj už tilto. Tėmykitė iškabą BIG 
TRĖE INN po kaire puse,

® Kviečia visus, 
T KOMITETAS. ’

UNI VERS AL STOR AGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Lorig. Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 Sv Ęalsted Street 
Phone Yards 8408

ESU patyręs kontraktorius, ieš
kau senų namų 
sakanti darbą, 
dėl taisymo.

' 4185 S. Campbell Avė.

taisyti. Dirbu at- 
Suteikiam paskolą

REIKALINGA moteris pagelbėti 
virėjui valgykloj. Turi mokėti kal
bėti angliškai. <7^ .

6286 S. Westem Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

IEŠKAU darbo dirbtuvėj arba 
keptuvėj už pagfelbininką arba bile 
kokioj biznio ištaigoj. Esu jaunas 
kompetentiškas. atsakantis: baigęs 
aukštesnę mokyklą. Už prirodymą 
darbo, busiu dėkingas, 70Q W. 35 St.

IEŠKAU darbo taverne, esu pa
tyręs ir teisingas, 37 metų senumo. 
Pašaukite Paul Lafayette 0045.

IEŠKAU virėjo darbo. Esu pa
tyręs 25 metus ant amerikoniškų ir 
lietuviškų valgių. Šaukite P. W. 
Lafayette 5563.

RENDON šviesus kambarys, su 
visais patogumais, su valgiu ar be. 
Republic 6251, 6815 S. Maplewood 
Av^. ,

PARbAVIMUi bungalow, 6948 S. 
Campbell Avė. . Labai pigiai. Yra 
6 kambariai, karštu vandeniu šildo
ma, 2 karu garažas.

( 6600 Š, Morgan St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

3738-40 So. Halsted St.

5 KAMBARIU mūrinis bungalow. 
fumace šiluma, 50 pėdų frontas, 2 
karų garažas.

7239 S. Western Avė.

GASOLINO STOTIS su 7 kam
barių rezidencija pardavimui. Geras 
biznis. Vienai našlei sunku apsi
dirbti. Tel. Virginia 1088, 4864
Archer Avė.

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

BARGENAS — už $2500 nupirk- 
sit muro narna su krautuve, garu 
Šildoma. 550 W. 43rd St. AtsiŠaukit 
8217 W. Cermak Kd.

BIZNIO PRAPERTĖ, murinš ta
vernas ir 5 kambarių flatas, 2 ka
rų garadžius. Pigus. Laisnis. Geroj 
vietoj. Kaina $5800. Savininkas S. 
Tomašiunas, 6186 Archer Avenue, 
Argo. III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
3 flatai ir Storas tinkamas dėl sa

liu no, nėra morgičių, kaina $2,900.
5 kambarių namas, garadžius, nė

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

namų ir farmų.
C. P. SUROMSKIS

5407 S. Kedzie Av. Tel. Prospect 5039

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

73Į E. 75 St.■'............ .. ... —.......... —... —
PARSIDUODA tavern ir valgyk

lą su namu, biznis randasi tarpe 
dirbtuvių, geras biznis.

2308 So. Halsted St.
....................  . į .

PARDAVIMUI lietuviškai-ameri- 
koniška valgykla. Geroj apielinkėi. 
Teisingiems žmonėms parduosime 
išmokėjimais, su mažu įmokėjimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda šili
mą, karštą vandenį, langų apdraudė 
ir suras išvalo. Kampas Wentworth 
Avenue ir 73rd St., Vin. 7259, 
Mother’s Restaurant.

' 2 FLATŲ namas Brighton Par
ke, mortgage $1800. Mainys i cot
tage arba bile kokio biznio, neski
riant apielinkės.

5 KAMBARIU ctottage Brighton 
Parke parsiduoda už mortgage.

75 AKRAI farma su budinkais, 
gyvuliais ir padarinėm prie puikios 
upės ir prie pat miestelio, netoli 
Chicagos. Mainys ant namo.

CHAS. ZEKAS '
8647 Archer Avė. Virginia 0757

KARPENTERYS ieško darbo prie 
namų taisymo. Galiu dirbti viską 
prie namų. Dirbsiu už rendą arba 
mažą mokestį. Kreipkitės laišku, 
1739 So. Halsted St., Box 318.Financial

Finansai-Paskolos

MES MOKAM ČASH
Už Real Estate bonus, pirmus 

morgičius, tax warantus, stoeks ir 
t. t. Defoulted arba ne. Rašykit 
arba pašaukit.

PAUL CHEFFICK & CO.
19 S. La Šalie St.

Franklin. 2971

JAUNA mergaitė ieško darbo i 
restaurantą už veiterką arba į 
krautuvę už pardavėją.

Tel, Boulevard 5483
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius,

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

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

Įsirašyt Draugijon galima per mū
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai į Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o nedėldieniaiš tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name *— 2-ros lubos)
West Pullman. — Ateinantį sek

madienį, rugsėjo 8 d. 2 vai. po pietų 
Bimbos svetainėje, 635 West 119 St. 
įvyks S. L. A. 55 kuopos paprastas 
susirinkimas. Bus svarbių raportų; 
pranešimų. Visi nariai, narės ir

I kurie norite prisirašyti prie' kuopos
Sekretorius.

ir jų draugų draugiškas išva- Tei8ybėg Mylėtoju Dnugystė lai- 
Sukvietė jį būrelis kys paprastą mėnesinį susirinkimą 

bnrift’ sekmadieni .rugsėjo.8 d., .1935, 12 
— ? KUlw|vaI. po pietų Lietuvių Auditorium

Q1QO • TJnlo+zirl GK

Nariai esate kviečiami skaitlingai
□ užvilktus

i , uuuiucb, kad nebūtumėt
suspenduoti arba išbr^u^^p-;'';.^^^'?

• raSL

Linksmas roselan- 
diečių išvažiavimas

Pereitą sek- 
miškuose

ROSELAND. —
madienį Thornton imsKiiose atęjįankykite paskirtu laiku, 
įvyko Roselando darbuotojų

Andrejevas su Beliaju 
nantį sezoną vėl mokinsią lie- i 
tuvių vaikučius šokių gracijos, gaiš

žiavimas. 1
senųjų roselandiečių^;.
sumanė gražią rudens dieną !sye., 3133 Šo7 Halsted’St. 
praleisti tyrame ore gražiuose'dailuti '^‘užstaoksS’ 
miškuose su savo senais drau- Į (mokesčius) duokles, km 
_ , z I suspenduoti arba išbrau]

'k

Wl’>

Furniture & Fixtures
Rakaiidal-ĮtaiBąl

IEŠKAU darbo gasolino stotyje 
arba garažiui. Galiu taisyti karus 
— Kam reikalinga šaukite-

Yąrds 4864

PIGIAI parduosiu modemišką rū
bų valymo krautuve. Geriausioj vie
toj. Biznis geras, b priežastis par
davimo dar geresnė. Klauskit adre
so Naujienose, Box 822.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. State St. CALumet 5269. . 
j----------- --————--------------— --------

ŠTORAGE RAKANŲU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25.00
$800 kaurai     $85.00
Parlor, miegkambario ar vai- \ 
gomojo kamb., rakandai ...... $30.00

Atdara vakarais ir nedelioj.
I RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

IEŠKAU virėjos darbo — restora
ne ar taverne.

Prospect 2761

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, Ciceroj, lietuvių centre, gera 
vieta, nepraleiskit geros progos. 
1348 S. 49th Ct., Cicero, JĮ1.

PARDUOSIU arba mainysiu 6 
kambarių murini bungalow. Mainysiu 
ant 1 arba 2 flatų namo Bridgeporte. 
6436 S. Califomia Avė. Republic 
1817. . .

—---------------------------
IEŠKAU darbo prie namų. Esu 

švari, sumani ir savo darbą žinanti, 
nesena moteris. 3402 Lituanica Avė. 
3 lubos užpakalyj.

For Rent
RENDON gera krautuvė. tinką 

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

PARSIDUODA tavernas South 
Side — kampinis namas prie gatve- 
karių linijos. Biznis geras. Parduo
siu pigiai. Šaukite Wm. Gritėnas, 
4707 S. Halsted St. Yards 0808.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui. Geras biznis, geroj apielin- 
kėj. pigiai ant, lengvų išmokėjimų 
246 So. 13th Avė., Maywood, III.

BRIGHTON PARKE — BARGE- 
NAS biznio prapertė su tavernų,
gerai išdirbtas biznis su fikčeriais,'^”*2x5? 
pianu ir visais įrengimais. Greitam KeĮį

Foreklozeriai —. 
Medine cottage, 

gražus

siusKnrpER. 
NAUJIENAS 

PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir' 
Uip pataria Lietuvos bafa

: -V.

ANT RENDOS aludė su barąis ir 
visais itasymais, 5 kambariai už
pakali gyvenimui, randa pigi. Savi
ninkas 4217 S .Campbell Avė. Tel. 
Lafayette 7029.

pardavimui pigiai.
4633 S. Rockwell St.

PARSIDUODA 
Marųuette Park - 
ištaisytas beismantas * ir 
atikas, garadžius. platus lotas, pu
se bloko nuo gatvekario. Kaina $2400. 
Mūrinis moderniškas bungalovv, ap
šildomas, $4,500. South Side — du 
flatis po 5 ir 6 kambarius, mūrinis, 
miegami porčiai, kaina $4250. Oak 
Forest 6 kambarių, su beismentu. 
medinis namas ir akras Žemės 
$1,500. Kazys Urnikis. Adresuokite 
tik laišku. Chas Umich, 56 West 
Washington St., Room 514. 
.................. . ....... . ■

5 KAMBARIAI ir garažas prie 
vienuolyno. Kaina tik $8200, įmo-

6 kamb. muro moderniška bunga- 
low ir garažas — Marųuette Parke. 
Kaina tik $5500.

6 kamb. žemai Ir 8 kamb. viršui

RENDON 5 kambariai vedusiai 
porai be vaikų, prie 1 ypatos, na- 
!mų savininko, Brighton Parke, 
$10.00 į mėnesį, 2856 W. 39th St.

PARDAVIMUI PUIKI BUČERNĖ geram padėjime namas ir garažas. 
(Meat market), viskas naujos ma- Randasi Brighton Parke. Kaina tik 
dos. Parduosiu labai pigiai iš prie- $8800, įmoket $1000.
žasties 2 biznių, 3111 S. Halsted St.>' Storas ir 3 flatų muro namas. 

------  Randasi Bridgeporte geroj vietoj.
Tinka del seliuno ir kitokio biznio. 

vva Kaina tik $4500. Taipgi mainysime 
i i lotus, bizni, motgečius arba bon- 
įsus. Mes atsovaujame reciverius, 

. 7 l, . 7 bankas ir mortgečių firmas, tad tu-
GROSERNĖ, delikatessen, saldai-1 rime gerų bargenų įvairių namų.

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE, 

2846 W. 69thSL 
Tel, Prospect 81,40

K

PARSIDUODA cigaretų
Cace — gerame stovyje, mažai var
totas. 3826 So. Halsted St. .

niai, ice cream, mokyklos smulkme- 
______________ — uos, 4 kambariai, geros įplaukos. 

Renda $15.00. 3121 S. Morgan SLjPa^y08^.PįRiai, nes apleidžiu mies- 
Savininkas ant 2 iubu. *tą, Yards 5021.

RENDON 5 kambariai...t* ’ Šviesus, 
naujai dekoruoti — Su maudyne —
Savininkas ant 2 lubų.




