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•

Lenkas pabėgo laike 
ruso kalbos

Lietuva visuomet pildė sutartis ir yra pasi
rengusi derybomis rišti nesusiprati

mus, pareiškė Lozoraitis
GENEVA, rūgs. 16. —šian

die Lietuva tautų sąjungos su
sirinkime atsakė į Vokietijos 
diktatoriaus Hitlerio kalbą savo 
“reichstagui” Nuremberge, ku
rioj Hitleris pareiškė, kad Vo
kietija su susidomėjimu seka 
Lietuvą ir kad Lietuvos pa
skelbti Klaipėdos 'krašto sei
melio rinkimai esą prieštarau
ja Klaipėdos statutui. Be to buk 
vokiečiai Klaipėdos krašte esą 
pikčiau kriminalistų “persekio
jami” ir “kankinami”.

Atsakydamas į tokią Hitle
rio kalbą, Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Stasys Lozorai
tis pareiškė, kad Lietuva vi
suomet yra pasiryžusi ištiki
mai pildyti savo tarptautines 
sutartis. Taipgi apgailestavo, 
kad valstybės vyrai daro to
kius pareiškimus, Tčurie- ne ge
rina, bet blogina tarptautinę 
santaiką.

Jeigu gi iškyla kokie nors 
nesusipratimai, sakė Lozorai
tis, Lietuva visuomet yra pasi* 
ruošusi tartis ir apsimainyti 
nuomonėmis ir derybomis išly
ginti tokius nesusipratimus, 
prisilaikant sutarties.

Lietuva yra daug sykių nu
kentėjusi Įvairius neteisingumus 
ir kitų valstybių nepildymus 
sutarčių, bet pati Lietuva vi
suomet pasiliko ištikima sutar
tims ir savo garbės nesutepė, 
pareiškė Lozoraitis tautų są
jungai.

Lenkijos ministeris Beck 
pabėgo

Tautų sąjungos susirinkimas 
susilaukė ir nemažo triukšmo, 
kai Lenkijos delegatas demon
stratyviai išėjo iš susirinkimo 
laike Rusijos delegato kalbos.

šeštadienio posėdyje Rusijos 
užsienio reikalų komisaras Mak
sim Litvinov kalbėdamas apie 
valstybių saugumą, prisiminė, 
kad yra negerai leisti dviem 
valstybėm daryti nepuolimo su
tartis, taikomas prieš trečią 
valstybę.

Lenkai pasijuto, kad čia kal
bama apie jų sutartį su Vokie
tija ir piktai atsakė Rusijai.

Rusija šiandie davė tiek pat 
piktą atsakymą Lenkijai. Len
kijos užsienio reikalų ministe
ris pulk. Juozas Beck neišken
tė Rusijos pastabų ir demon
stratyviai išėjo iš posėdžio.

(Pasak kitos žinios, pereitą 
šeštadienį Litvinov kritikavęs 
Lenkijos ir Vokietijos drau

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

Apsiniaukę, galbūt lietus re- 
te, biskj vešiau j vakarų.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 6:- 
58.

gingumą. šiandie betgi Beck 
pareiškė, kad Rusijos kritika 
Lenkijai visai neapeina. Kada 
Litvinov pakilo atsakyti į tokį 
Lenkijos pareiškimą, tai Beck 
išėjo iš salės. Tečiaus Litvi- 
novo atsakymas buvo labai 
švelnus, apgailaujantis Beck^ 
kalbą ir pareiškiantis Rusijos 
draugingumą Lenkijai).

Nebesitiki sutaikyti Italiją
Šiandie dar trys mažos vals

tybės paragino tautų sąjungą 
dėti pastangas neprileisti Ita
lijos ir Abisinijos karo. Ypač 
jeikšmingą kalbą tuo reikalu 
pasakė Airijos prezidentas de 
Valera, kuris tarp kitko pa
reiškė:

‘•Tautų sąjungai ir jo nusi
statymui atėjo galutinas spren
dimas. Musų pasielgimas šia
me krizyje nulems ar tautų są
jungai dar verta^gyvuoti, ar 
verčiau ją numarinti, sunaikinti 
ir užmiršti.

“Nedarykime klaidos: jeigu 
po kokiu nors pretekstu mes 
leisime neteisingai panaikinti 
kad ir silpniausio musų nario 
nepriklausomybę, Visas tautų 
sąjungos pamatas subiręs į dul
kes.”

Tečiaus Franci jos ir Angli
jos rateliai mano, kad Italijos 
kabineto atsakymas galutinai 
uždarė duris bet kokiam kom
promisui.

Taigi dabar belieka tautų są
jungai spręsti tik ką ji veiks, 
jei Italija pradės karą ir puls 
Abisiniją.
Francuzų ūpas pradeda atslūgti

PARYŽIUS ,rugs. 16.—Pran
cūzai, kurie jau buvo pradėję 
kalbėti apie priėmimą pozicijos 
ir paskelbimą Italijai sankcijų, 
jei toji pultų Abisiniją, dabar 
jau pradeda trauktis atbuli.

Francuzų entuziazmas prade
da atslūgti delei griežto Musso- 
lini atsakymo tautų sąjungai, 
kuris aiškiai veda prie karo. O 
francuzai bijosi nusidėti Itali
jai.

Bet ypač francuzų paveikė 
Hitlerio kalba Nuremberge, ku
rioj jis puolė Lietuvą ir pa
rodė, kad jis siekiasi atgauti 
Klaipėdą. Taigi atsiradus nau
jam pavojui Francija jau pra
deda svyruoti ir jau bando sa
vo poziciją švelninti.

Franci jos laikraščiai irgi da
rosi taikesni ir išnaujo prade
da reikalauti išlaikyti Italijos 
draugingumą, Jš priežasties di
dėjančio Vokietijos pavojaus.

47 sušaudyti Albani
ją

BELGRAD, rūgs. 16. — Gau
tomis iš Albanijos žiniomis, 
ikišiol ten liko sušaudyti 47 
žmonės už dalyvavimą pereito 
mėnesio sukilime.

Norom ar nenorom vakar šimtai tūkstančių vaikučių su
ėjo j mokyklų kambarius ir klausė, ką jiems “tyčerkos” sako. 
Mamytėms dabar bus lengviau, o vaikams ihdomiaus. Paveiks
lėly matom vaikus prie mokyklos, o taipgi mandagiai susėdu
sius mokyklos sudiltose *įrie staliuku -
./■» ■ . f ■ ..

Baliunų lenktynės
VARSA VA, rūgs. 16. —Šian- 

die iš čia prasidėjo 13 Įvairių 
šalių baliunų lenktynės už Ben- 
nett trofeją. Vėjas baliunus 
neša linkui Rusijos.

NEW YORK, r. 16.—Mero 
komisija didžiausį susigrūdimą 
rado negrų distrikte Harlem, 
kur viename bloke rasta gyve
nantį < 3,871 žmogų.

Senatorius McAdoo vedė trečią sykį

Tai jaunutė senatoriaus Mc
Adoo pati, o dešinėje senato
riaus paveikslas. Naujoji ponia 
McAdoo yra slaugė arba nursė 
iš San Diego, po tėvais Miss 
Doris Cross. Ji yra 26 metų 
amžiaus, o senatorius 71. ži
noma, visi labai nustebo, kad 
toks senas senatorius, o tokią

jauną pačią vedė. Matyt, ji jam 
patiko jau senai, nes tai jo rū
pesčiu ji gavo gerą slaugės vie
tą Amerikos valdžios sveikatos 
departamente. Ji bus trečia se
natoriaus McAdoo pati. Jo ^pir- 
moji pati mirė, o antroji — 
prezidento Wilsono. duktė — 
paėmė nuo jo divorsą.

Šokiai liūdnai baigės
GOSHENj. Ind., rūgs. 16. — 

Trys žmones- liko užmušti ir ke
turi sužeisti jų automobiliui, 
kuriuo jie gryžo iš šokių, įva
žiavus į medį, ■ .

BĖAGON, N. Y., rūgs. 16.- 
Du karo laivyno lakūnai žuvo 
susidaužius jų lėktuvui laike 
lietaus ir audros.

Italiją, jau niekas 
nebegali sulaikyti 

nuo karo
RYMAS, rūgs. 16.—Bešališ

ki korespondentai, kurie ilgą 
lakią tyrę padėtį Italijoje, jau 
galutinai Įsitikino, kad niekas 
Italijos negali sulaikyti nuo 
karo.

Italija yra pasiryžusi stoti 
karan su Abisinija, nors jai 
tektų kartu stoti karan ir su 
Anglija ir savo karu Afrikoje 
iššaukti visos Europos karą.

Kaip Vokietija 1914 m. buvo 
įsitikinusi, kad niekas jos nega
li nugalėti, taip dabar tiek pat 
yra įsitikinusi Italija ir ji ne
paisys nė tautų sąjungos, nė 
kitų valstybių, nė jokio ekono
minio boikoto ar kitų pabaudų, 
ir vistiek stos karan.

Tuo budu Europa, kuri dar 
nespėjo pilnai atsipeikėti nuo 
pereitojo pasaulinio karo, da
bar yra tokiam pat pavojuje 
naujo visos Europos karo. Ir 
tai delei vieno diktatoriaus už
mačių pasigrobti svetimą kraš
tą.
Jau ir Francija pradeda nu

matyti karą
PARYŽIUS ,rugs. 16. —Pir

mą kartą Franci jos Įąikrąščiaį 
pradėjo numatyti Italijos karo 
neišvengtinumą. Mat ikišiol jie 
vis tikėjosi, kad premierui La
vai pasiseks kaip nors Italiją 
numalšinti ir prie karo nepri
leisti. Bet dabar ii* francuzai 
tos vilties neteko.

Klaipėdos kr. lietu
viai jau ruošiasi sei

melio rinkimams
Kaip žinoma, Klaipėdos 

krašto seimelio rinkimai pas
kirti rugsėjo 29 dieną. Taigi, 
laiko jau nedaug. Dėl to kraš
to lietuviai paskutiniuoju me
tu pradėjo labai smarkiai ruo
štis seimelio rinkimams. Kai 
tik direktorijos pirmininkas 
paskyrė vyriausiąją rinkimų 
komisiją, lietuviškos organiza
cijos tuojau išstatė savo kan
didatų į seimelį sąrašus. Klai
pėdos krašte busimais seime
lio rinkimais yra didelis su
sidomėjimas. Jiems taip pat 
ruošiasi ir kitos krašto gyven
tojų grupės. Tsb,

Katalikų kunigas 
vedė

PARIS, Mo., rūgs. 16. —Pa
skelbta, kad žymus katalikų ku
nigas John B. Platisha prieš 
porą dienų apsivedė su savo 
sekretore Robertą Seibert, 23 
m. ir išvažiavo į vakarus pra
leisti ten “medaus mėnesį”

6 darbininkai žuvo
FLORENCE, Italijoj, rūgs. 

16.—šeši geležinkelio darbinin
kai liko užmušti ir vienas su
žeistas juos suvažinėjus pasa- 
žieriniam traukiniui.

SOUTH BEND, Ind., r. 16. 
—Čia sustreikavo trijų kompa
nijų taksikabų šoferiai, reika
laudami garantuoti $12.50 Į sa
vaitę, arba $5 daugiau, negu 
jie gaudavo ikišiol.

žmogus kaip meška Californijos teismas 
visgi svarstys Tom

“jis atsigulė spalio mė- 
Pirnlais metais jis mie-

WATERTOWN, Wis., rūgs. 
16.—Arthur E. (“Turkey”) 
Gehrke, kuris sveria 215 sva
rų, jau atsigulė žiemavoti.

Jis yra 53 m. amžiaus, turi 
smuklę, yra sveikas, bet kiek
vieną žiemą jis eina miegoti, 
kaip tą daro meškos. Tą jis 
darė per 20 metų.

“Kaip mes apsivedėm vasa
rą 20 metų atgal”, pasakoja jo 
žmona, 
nesy.
gojo tik dvi savaites, antrais 
metais visą mėnesį, o paskui 
miegodavo per visą žiemą. Jis 
paprastai atsikelia prieš Vely
kas.”

Pasak jo žmonos, jis darosi 
visai panašus į mešką, nes jis 
niekad nekerpa plaukų ir nesi
skuta, o ir miega kaip meška. 
Ir niekas jo žiemą negali išvy- 
lipti iš lovos iki pavasario. Jo 
žmona sako, kad jo tokis gy
venimo būdas išpradžių ją la
bai erzinęs, bet dabar ji nebe
paisanti, nes žiemą ji turi pil
ną laisvę vesti smuklę kaip jai 
tinkd.

Hitleris panaikino 
žydų pilietybę _ 

Vokietijoje
NUREMBERG, rūgs. 16. — 

Reikalaujant Hitleriui, “reichs
tagas” be jokio svarstymo, at- 
ėmė pilietybę visiems Vokieti
jos žydams, atimdamas iš jų 
visas legales ir politines galias.

Daugiau to, žydams uždraus
ta vesti vokietaites, ar vokie
čiams vesti žydelkaites. Už
draustas ir abiejų tautų lyti
nis santykiavimas, žydai dagi 
negali samdytis jaunesnės 45 
m. vokietės darbininkės.

Išrodo, kad greitu laiku Vo
kietijoje bus įsteigti tikri ir le
galus žydų kvartalai—vidur
amžių ghetto. Taipjau bus nu
statyta kokiuose miestuose žy
dai galės gyventi.

Nuo dabar Vokietijos pilie
čiais galės būti tik tikri vokie
čiai, ar kitokie “arijonai”.

Pernai į Klaipėdos 
uostą įplaukė 3374 

laivai.
Neseniai Klaipėdos uosto 

valdyba paskelbė praeitų me
tų uosto veikimo apyskaitą. Iš 
jos matyti, kad pernai į Klai
pėdos uostą buvo įplaukę 3374 
laivai. Tų metų uosto išlaidos 
siekė per pustrečio milijono 
litų. Iš viso, nuo 1923 metų uo
sto išlaidos siekia daugiau 
kaip 31 mil. litų, o pajamos 
tik apie 6 milijonus. Toks di
delis skirtumas tarp pajamų 
ir išlaidų susidaro dėl to, kad 
uostas nuolatos plečiamas ir 
tobulinamas. O Šie darbai rei
kalingi stambių sumų. Ir pe
reitais metais Klaipėdos uos
tas visose srityse padarė dide
lę pažangą. Tsb.

NEW YORK, rūgs. 16. — 
New Yorkas norėtų pravesti 
požeminį kelią - automobiliams 
po visu miestu ir upėmis, kuris 
siektų New Jersey valstiją. 
Tuo tikslu jis prašo iš val
džios $58,000,000.

Mooney bylą
SAN FRANCISCO, rūgs. 16. 

—Rytoj prieš Californijos augš- 
čiausiojo teismo paskirtą refe- 
ree Shaw iš San Francisco, 
prasidės persvarstymas Thomas 
Mooney bylos, kurioj jis buvo 
pasmerktas mirčiai neva už 
padėjimą bombos laike prepa- 
redness parodo San Francisco 
1916 m.

Byloje bus pašaukti liudyti 
visi svarbieji liudytojai, kurie 
pirmiau liudijo prieš Mooney 
ir pagelbėjo jį nuteisti, bet da
bar yra prisipažinę melagingai 
prieš jį liudiję.

Pats Thomas Mooney irgi 
pasiliuosuos iš kalėjimo ir bus 
atgabentas į San Francisco 
teismą.

Californijos teismą paveikė 
šalies augščiausiojo teismo pa
reiškimas, kad jei Mooney ga
li įrodyti, jog jo konstitucinės 
teisės buvo patremtos, Califor
nijos teismas turi jį paliuo- 
suoti.

Mooney sėdi kalėjime jau virš 
17 metų, bet vis dar nepaliau
ja Kovojęs už jo paliuosavimą.

Pavojingai susirgo 
lenkų susivienijimo 

prezidentas
BALTIMORE; Md., rūgs. 16. 

—Šiandie atsidarė lenkų susL 
vienijimo seimas, kuris ketina 
būti labai triukšmingas.

Triukšmingame mandatų ko*> 
miteto susirinkime sunkiai šir
dies liga susirgo susivienijimo 
prezidentas Jan Romaszkie- 
wicz, 64 m., chicagietis. Jis ta
po patalpintas ligoninėn ir jo 
padėtis esanti rusti.

šeši susivienijimo daktarai 
pasirašė liudijimą, kad jis tik
rai serga ir kad jo liga nėra 
politinis nudavimas.

Del prezidento ligos ir ne
susitaikymo dėl niekurių man
datų, seimas negali veikti, ko
mitetui vis dar tarp savęs be
siginčijant dėl delegatų mam 
datų.

Pirmesnis lenkų seimas ketu
ri metai atgal irgi buvo nepa
prastai triukšmingas, buvo su
skilęs ir baigėsi teismuose. Iš
rodo, kad tas pats gali atsitik
ti ir dabar. Delegatų dalyvauja 
virš 500 iš 87 valstijų.

Tautų sąjunga turi 
sulaikyti karą, ar 

mirti
GENEVA, rūgs. 16. — šian

die dar trijų valstybių — Ai
rijos, Haiti ir Panamos— dele
gatai ragino tautų sąjungą at
likti savo pareigą ir neprileis
ti Italijos ir Abisinijos karo.

Airija ir Panama įspėjo, kad 
jei tautų sąjunga dabar nega
lės sulaikyti karo, tai ji nebe
teks savo prasmės ir turės pa
liauti gyvuoti kaipo taikos or- 
ganizacija.

Haiti delegatas gi įspėjo: 
“Viso pasaulio spalvuotieji žmo
nės seka šį ginčą. Laikas kolo- 
nialių karų yra užsibaigęs”.
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Įžymėjo sporte. Yrą Red Rose 
Kiiubo krepšiasvydžio koman
dos kapitonas. Jis gerai pasi-. 
rodė “Naujienų^ krepšiasvy
džio turn&mente, supliekda
mas kitus tvirtus tymus. Kom- 
F. Bulaw šį1 pasižymėjusį jau
nuolį įrašė Dramgijon. Dar 
pravartu priminti, kad jo tė
vas T. Brazis yra senas Drau
gijos narys.

i Laurinas J. Bajorinas, mu
sų Draugijos narys yra įvairių 

| įrankių išdirbėjas, plačiai ži
nomas ciceriečiamš.Jis netik 
pats įsirašė Draugijon, bet dar 
pasižadėjo musų; konkursan- 
tui p. Bulaw duottdaug pros
pektų jų Draugijon įrašymui.

Adam Bėrnadiljius, iš Cice
ro, yra stambus biznio žmo-' 
gus, užlaiko didžiausią ang
lių sandėlį, vadinamų Grant 
Works Coal. Yard. Draugijos į 
nariai reikale anglių prisi-; 
mins, kad pasrsavo bendros 
organizacijos narį gali gauti 
įvairios rūšies anglių.

Marcelė Diržis,} taipgi cice- 
rietė. Musų koilkursantas Bu* 
law čia gana sėkmingai dar
buojasi įrašyme naujų narių. 
P-nia M. Diržis yra malonaus 
budo moteriškė.

Mary Zimont, taipgi eice- 
rietė jaunuolė.. Kon. F. Bulavv 
čia daug įrašo jaunų narių. 
Draugija Cięeroje sėkmingai 
augą nariais.

Domicėlė Suvaizdis, 4ženi- 
torio Suvaidžto žmona. Šią 
darbščią p-nių kon, F. Bulaw 
įrašė Draugijon.

John Gabrėnas, iš amato 
dženitorius, smagaus budo 
žmogus. Gerai, kad kon. F. 
Buj&yv įraše jį praugijon.

Mykolas Palshis; jį įrašė 
kori. Buiaw. Kon. Bulaw tik
rai dirba, jo darbo vaisiais 
vien galimą pasidžiaugti.

Charles Lekęf^, brighton- 
parkietis, jaunas vyras. Jo 
žmona senėliau, Draugijon įsi
rašė, o dabar ko& F. Bulaw ir 
jį įrašė. M '

< Albert' KateHdy^įaunuoįis. ‘įjo’ 
lėVSi, p-ai Ėatellps^ jau seiiįai\ 
priklauso Chicagos- Lietuvių 
Draugijai, o dabar -jų sūnūs 
Albertas įsirašė. Jaunas Alber
tas lanko aukštesnę mokyklą.

Auna Kaiupikąįįė, studente. 
Ji yra duktė p-nų Kampikų 
plačiai žinomų Bridgeporto, biz
nierių.

Povilas Krupelis; šį apsukrų 
narį* Draugijon įrašė kon. F. 
Bulaw.

Marijona Kavalauskienė; šių 
inteligentiškų moteriškę iš Gi-

eero Draugijon įrašė musų ge
ras kon. Frank Bulaw.

tišką šeimyną Draugijon įrašė 
Senas Petras.

Kon. Senas Petras įrašė:
Pranas ir Elzbieta Šatkaus

kai, 7308 Paxton avė. P-n ai 
Šatkauskai yra žymus kultūri
nio darbo dalyviai musų lietu
vių gyvenime. P-nas Šatkaus
kas yra pildos teatro namo 
(savininkas, o pirmiau jis pats 
teatro biznį vedė. Yra nariu 
daugelio kitų lietuvių organi
zacijų;

P-nia Elzbieta A. Šatkaus
kienė, žmona Prano Satkaus* 
ko, nepersenai baigė Napra- 
P-athijos mokslą, turi daktaro 
naprapathiijos laipsnį. Jos 
ofisas randasi 2338 Ea^t 71st 
St.; didžiajam mieste kitas o- 
fisas 159 N. State St. Sėkmin
gai praktikuoja. Šią inteligen-

Juozas Gavril-Gavrilaviėius, 
808—810 E.75th St, čia užlai
ko gražiai įrengtą tavernų. 
P-nas Gavrilavičius daug me
tų atgal Westsidėje užlaikė 
svetainę ir taverną, vėliau Ro-į 
selandfe buvo realestate bizny/ 
o dabar, nors gyvena Roselan- 
de, bet čia pažymėtu adresu 
sėkmingai bizniavoja. Yra 
malonaus budo, inteligentiš
kas žmogus. Taip sakant tik
ras džentelmenas. Gerai, kad 
Senas Petras jį įrašė Draugi
jom 

I

Joseph ir Bernice Visockiai, 
3435 So. Wallase St. Abu jau
nuoliai, sūnūs ir duktė p-nų 
Visockiu. Jie čia pažymėtu 
adresu užlaiko bučernės ir 
grosernės biznį. Gerai, kad pas 
mus jaunos spėkos auga. Juos 
Draugijon įrašė Senas Petras.

Kon. V. B. Ambrose įrašė:
P-nia Margaret J yBeVcher„ 

užlaiko “Margies” taverną ad
resu 3141 So. Halsted St. Vie
ta patogi užeiti kiekvienam.

(Tąsa nusl. 8-čiam)

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

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

Tet. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

Naujos Radios

AKUŠERES

įrašė

Apie Bankietą

KITATAUČIAIkad šią

northsi

mes lau- 
gerų na- 
Sabonai-

Ik. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

Didžiausi Radio pardavėjai 
Chicagoje

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

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

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.

Ik. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Dr. C. K. Kliauga
Den tįstas 

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marųuette Road 
arti Westem Avė. Hemiock 7828

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.

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. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas^ Republic 9600.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

2—ros lubos 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St. 

VALANDOS: nuų 9 įki lO ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p. p 

Tel. LAFAYETTE 3051.

A.LDavidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų \ ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810. -a 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISU 
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

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

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

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemiock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Phones Boulevard 5203-8413

v A. MASALSKIS
8307 Lituanicą Avenue

J. F. RADŽIUS
668 West ISth Street

Phone Monroe 3377

Phone Cieero 2109Cicero

Pranešimas konkur- 
stantamsir kitiems 
draugijos nariams

Nuo praeito panedėlio Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos ofi
sas yra atidaras dvi dienas sa
vaitėje, būtent panedėlį ir ket
vergę. Iki šio laiko ofisas 
buvo atidaras vien ketvergą.

Draugai konkursantai, bent 
kurį reikalą turėdami su kon
kurso ofisu, malonėkite pri
būti bent kurią čia pažymėtą 
dieną — ofisas atidaras nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Panedėlio ir ketvergo vaka
rais Draugijos ofise bus 
Draugijos daktaras nuo 7:30 
iki 9 valandos. Visi konkur
santai savo įrašytiems na
riams, jų sveikatos patikrini
mui, bei jų pilnam įstojimui 
į Draugiją, malonėkite patar
ti, kad jie atvykti; vieną iš čia 
pažymėtų vakarų.

Taipgi Draugijos nariai^ kų*; 
rie busite gavę naują narį 
Draugijom kad užsipelnius ti- 
kietą į Draugijos bankietą, 
kviečiami sykiu su gautu na-, 
riu atvykti į Draugijos ofisą 
panedėlio arba ketvergo va
karais. ,

—Chicagos Lietuvių Dr-ja.

Kon. R. Ketvirtis įrašė:
Aną Sabonaitienę, bridge- 

portietę. P-nia Sabonaitienė 
apsukri moteris, ji Draugijon 
įsirašė ačiū pasidarbavimui 
musų konkursanto p. R. Ket
virčio. Iš p. Ketvirčio 
kiam daugiau tokių 
rių, kaip kad p-ia 
tienė.

Kon. P. Rašalis
Marę Petrauskaitę, taipgi 

bridgeportietę. P-nas Rasalis 
atliko gerą darbą organizaci
jos labui, paskaitlino Draugi
jos narių skaičių Bridgeporte. 
P-lė Petrauskaitė yra malo
naus budo, apsukri mergina.
Kon. A. Montvidas įrašė:

Anthony M. Kadsel, north- 
sidietis, žymus darbuotoj ars. 
Aktyvus narys rubsiuvių uni
joje ir Vaidylų Brolijoje. 
Rimtas, sumanus, gerai pasi- 
iavinęs. Gerai, kad jį kon. Ar- 
thur Montvidas Draugijon į- 
rašė. .
Kon. L. Antanavičius įrašė

Joną Antanavičių, 18-tos a- 
pielinkės gyventoją. Nors Jo
nas Antanavičius tokia pat 
pavardę turi, kaip ir Louis 
Antanavičius, jo įrašytojas, 
bet jie visai nėra giminės. 
P-nas Antanavičius yra rim
tas, gero budo žmogus; gerais 
kad jį kon. L. Antanavičiuj 
Draugijon įrašė.

ZENITH, PHILCO, 
G; ELECTRIC, 

CROSLEY, RCA 
VICTOR, ARCADIA 
1936 modeliai yra taip pa- 

; gerinti, kad yra malonu 
klausytis. ,

Jūsų senų^a^ų, grimam,, 
mainais., .

Jos. F. Sudrik 
INCORPORATED

ADVOKATAI

^a^t?r.aV
Dr. Margeris

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

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais tik susitarus

Phone Boulevard 8488

Chicagos Lietuvių Draugi
jos bankietas įvyks lapkričio- 
Nov. 2 d. Lietuvių Auditorijo
je. Bankietas bus įdomus 
programų, geriausios Draugi
jos meno žvaigždės ims daly- 
vumą — dainos, muzika, šo
kiai, juokai stebins bankieto 
svečius. Valgių ir gėrimų btfs 
iki soties. Bankieto pradžia 
7:30 vakaro, užbaiga vėlai 
sekmadienio rytą.

Trylika Draugijos narių — 
biznierių buvo pakviesti pri
sidėti savo biznio prekėmis — 
gėrimais ir valgiais prie šio 
bankieto, jie mielai sutiko. 
Čia musų gerų draugų biznie
rių vardai ir adresai:

Louis Antanavičius, 733 W. 
18th St.

St. Dermontas, 722 Cermak 
Road.

J. Grigaitis, 3800 Armitage 
Avė.

Geo. Jokubonis, 3465 South 
Morgan St .

Ch. Kasiliauskas, 3364 So. 
Halsted St.

Frank Klupshas, 3600 South 
Lowe Avė.

J. Kavaliauskas, 1247 South 
Cicero Avė.

Mes. Elz. Michull, 2038 W. 
North Avė.

J. Maskaliunas, 819 W. 35th 
Street.

Walter Neffas, 2435 South 
Leavitt St.

A., Zalatoris, 827 W. 33rd 
Street.

A. Zalagėnas, 7132 South 
Racine Avė. „

J. žiurkauskas, 1957 West 
23rd St.

Kon. A. Visbaras įrašė:
Cichael Zacker, 3437 South 

Union avė. P-nas M. Zacker 
čia paminėtu adresu užlaiko 
gerai įrengtą taverno biznį. 
Jjs pats yra draugiškas žmo
gus. Gerai, kad p. Visbaras p. 
Zacker Draugijon įrašė.

Peter Paliulis, 2320 So. Ci
cero avė. Musų naujas narys 
p. Peter Paliulis, senas musų 
pažystamas. Seniau turėjęs 
biznį kitose Chicagos miesto 
dalyse. Dabar p. Paliulis turi 
gražiai įrengtą biznį-taverną. 
Gerai, kad kon, A. Visbaras 
p. Paliulį Draugijon įrašė.

Kon. P. Galskis įrašė:
Bessie Lukszas, nauja Drau

gijos narė. Ją Draugijon įrašė 
kon. P. Galskis. P-nia Lukšie
nė yra nortsidietė, gera na
mų gaspadinė. Gerai, kad ją 
Draugijon p. Galskis įrašė.

Vincent Kiedis bridgepor- 
tietis; jį taipgi p. Galskis įra
šė Draugijon. Musų naujas 
narys, p. Kiedis, rimtaus budo 
Jsmogus; gerai kad čia įsirašė.
Tikietas p. B. Gumuliauskui

Aktyvus Draugijos narys, p. 
B. Gumuliauskas, įrašė Drau
gijon kitą gerą narį, kad ga
vus tikietą j Draugijos ban- 
kietą. Čia jis:

John Staken, jaunas čiagi- 
mis vyras. Gerai padarė p., 
Gumuliauskas, kad jį įrašė 
Chicagos Lietuvių Draugijon.
Du tikietai P. Milaševičiui

P-lė Olga Kavaliauskaitė, 
1446 So. 50 Ct., Cicero, Iii. ši 
jaunutė inteligentiška mergi
na*, gražiai išauklėta, yra gra
žaus apsiėjimo. Ji lanko aukš
tesnę mokyklą. Gerą darbų at
liko p. Milaševičius, 
jaunuolę Chicagos Lietuvių" 
Draugijon įrašė.

Anna Sudeikienė, 
dietė; ją taipgi įrašė p. Mila
ševičius. P-nia Sudeikienė yra 
žmona Jono Sudeikio, seno 
Draugijos nario. Musų nauja 
narė seniau veikusi gana daug 
pažangiame darbininkų judė
jime. Dabar turbut kiek ma
žiau darbuojasi. Gerai, kad ji 
įsirašė Draugijon, turėsime 
daugiau darbščių narių Drau
gijoje.
S. M. Skudas įrašė 4 narius

P-nas S. M. Skudas, laidotu
vių direktorius, 718 West 18th 
st., įrašė 4 naujus narius Dr- 
gijon. Jis už savo puikų darbą 
užsipelnė sau ir savo šeimai 
tiktietų į Draugijos bankietą. 
įrašė:

Joseph ir Stella Bėrtuliai 
įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijon per p. S. M. Skudą. 
P-nai Bėrtuliai yra manda
gaus budo, linksmi žmonės. 
Pats Bertulis iš amato dženi- 
torius, p-ia Bertulienė gera 
namų gaspadinė. Kreditas p. 
Skudui už šių gerų žmonių ,į- 
rašymą.

Augustas Vainauskas taipgi 
Draugijon įsirašė per p. Šku
lių. Jis yra jaunuolis, sūnūs 
p-nios Bertulienės ir posūnis 
p. Bertulio.

Pati įsirašė
P-ia Magdalena Makavec- 

kienė, northsidietė, pati atvy
ko į Draugijos ofisą įsirašyti. 
Ji yra rimta, inteligentiška 
moteriškė. Žmona velionio 
Makavecko, buvusio stambaus 
šulo PeopleS Furniture Co.
. Kon. F. Bulaw įrašė

Algirdas A. Brazis,
šis jaunuolis, Algirdas Ą. 

Brazis, sūnūs Telesforo Bra
zio, 1403 So. 49th Ct., Cicero^ 
Jaunuolis Brazis yra baigęs 
aukštąją mokyklą, dabar lan
ko kolegiją. Mokykloje pasi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKi
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So.Kedzie Avenue

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

1410 South 49th Court
A. PETKUS

Phone Canal 6174

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinio Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

-Ol'F, EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Duokit savo akis išegzaminuoti
DR. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

4092 Archer Avenue
J. MULEVIČIUS

8319 Lituamcą Avenue

Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1138

Phone Boulevard 4139

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.___

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutarti.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-^1742
J. F. EUDEIKIS

Phone Ganai 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic - 7868

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1084 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro. <- 

TėL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893/ 
Rez. TeL Drexel 9191 z

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų,; Vaikų ir visų 
chroniškų Ugu.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedėr 
liomis ir šventadieniais 10—42 

diena.
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tąsa iš pusi. 2-ro

Viktorija Gaubas yra žmo
na p. Gaubo, kuris užlaiko 
moderniškų sandėlį visokių 
gėrimų 2529 So. Halsted St. 
Jų sandėly randasi Monarch 
Wine and Liquor Co.

Paul Sirbikė, 3150 So. Hals
ted St., yra savininkas įdo
miausios įstaigos Bridgeporte 
—čia galima gauti alaus, deg
tinės, ice cream, cigaretų, ma
gazinų. žodžiu sakant, daug 
skirtingų biznių randasi vie
noje vietoje.

Peter A. Ruta, šį gražų jau
nuolį įrašė Draugijon kon. V. 
B. Ambrose. Jo tėvas p. Jos. 
Ruta užlaiko gražiai įrengtą 
taverną 3267 So. .Halsted St. 
p. Rūtą galima gauti Berghoff 
alaus.

Izidorius Petrauskas, Brid- 
geport Clothing Co. savinin
kas; jo biznis randasi 3310 S. 
Halsted St. P-nas Petrauskas 
jau daug metų kaip šiame biz

Kon. B. Vaitekūnas įrašė:

nyje. Malonaus budo žmogus, 
su juo smagu pasikalbėti. 
Gerai, kad V. B. Ambrose į- 
rašė jį Draugijon.

Vincentas Pukstis turi ypa
tingos rųšies biznį, jis specia
lizuojasi visokiais rankdir- 
biais—“Fancy Goods ir stamp- 
ing goods’*. Ypatingai šia yra 
gražių išdirbinių lietuviško 
styliaus. Savininkas šio biz
nio yra p. Vincentas Pukstis, 
naujas musų Draugijos narys, 
kurį įrašė kon. V. B. Ambrose. 
Biznio vieta—3108 So. Halsted 
St.

Pauline Yuška, Cicero gyven
toja. šią sumanią p-ią Draugi
jon įrašė kon. V. B. Ambrose..

Kon. Antanas Mikšys įraše
Anna Gevrel, 10858 So. Al- 

bany St., Mt. Greenwood. Ji čia 
užlaiko groserio biznį, šią p-ią 
Draugijon įrašė kon. Antanas 
Mikšys.

Pet. Paulauskas, Mt. Green- 
wood pilietis ir Mt. Greenwood 
kapinių darbininkas; jį taipgi 
Draugijon įrašė kon. A. Mik
šys.

Jaunas Lieluvis Vėl Liko Golfo Cam- 
pionu Grand Rapids Mieste

Edvardas Flowers-Kvietkaus- 
kias atgavo golfo -čampiona
tą, kurį buvo laimėjęs 1933 
m. J. šepaila — kitas paste
bėtinas gollfininkas.

Iš Grand Rapids, Mich., po
nia F. J. Edkins su džiaugs
mu mums praneša apie lietu
vio jaunuolio atsižymėjimą gol
fo sporte Grand Rapidso kolo
nijoj. Ji rašo:

“Jus pamatysite iš prisiun
čiamų iškarpų, kad ir pas mus 
randasi gana gabaus jaunimo. 
Tik bėda, kad musų lietuviai 
musų mieste mažai įvertina to
kius musų jaunuolių atsižymė- 
jimus. ' .

“Golfo čampionato laimėto
jas yra Edwardas Kvietkaus-v 
kas (Flowers). Jis gyvena ad
resu 1008 Quary avė., Grand 
Rapids, Mich.

“Musų mieste yra dar ki
tas jaunas lietuvis golfininkas 
— tai J. šepaila su viena ran
ka ir man rodos, kad jis turi 
tik kairę ranką. Jis yra atsi
žymėjęs čampioninio golfo lo
šime ir net anglų laikraščiuose 
jo paveikslas buvo indetas. Tik 
aš mažai apie jį žinau.” Be 
abejo visiems butų žin^eidu 
apie jį daugiau sužinoti. f

Ponios Edkins prisiųsta iš
karpa iš “The Grand Rapids 
Herald” rugsėjo 8-tos dienos 
paduoda pilną aprašymą, kaip 
Edvardas Kvietkauskas laimė
jo, golfo čampionatą Grand Ra
pids mieste. Didelis antgalvis 
per visą puslapį sako:

“ED FLOWERS OF GREEN 
RIDGE WINS CITY GOLF 
TITLE”.

žemiaus seka šios antraštės: 
“Coną’uers Harold Brink in 
36-Hole Finais, 9—8”.

“20-year-old štar regains 
tįtle he held in 1933; Tremend- 
ous fee shots awe galleryites; 
Champion 3 under par over 
rout.”

Toliaus straipsnyje Kviėt- 
kauskas yra vadinamas “Ed 
Flowers, lanky 20-:year-old Li- 
thuanian star”. Reiškia Grand 
Rapidso golfininkams jis yra / 

žinomas kaipo lietuvis. Tas 
puikų.

Kvietkausko pergalė buvo 
labai didelė, nes jis laimėjo, 
kada buvo “9 up and 8 to 
play”. Reiškia jam nebereikė
jo net aštuonių, skylių lošti dėl 
pergalės. Atlošęs 28 skyles jis 
turėjo 3 žemiau par.

Kvietkauskas jau buvo lai
mėjęs Grand Rapids miesto 
čampionatą 1933 metais.

Išlošdamas čampionatą vėl 
šiais metais, Kvietkauskas lo
šęs taip, kad jbuvotko pažiūrė
ti. Jo šūviai iš pradedamos vie
tos buvo tokie, kad kitų šūviai 
palyginant su jo išrodę kaip 
nepasisekę nibliko kirčiai 
(half toppedj niblick shots). 
Kiekvieną sykį jis šovęs nuo 
250 iki 300 yardų. Jo putteris 
dirbęs stebuklingai. 28-nioms 
.skylėms jis paėmęs tik 18 
pufų.

Jo oponentas Harold Brink 
irgi lošęs pastebėtinai gerai, 
bet negalėjo prilygti augštam 
6 pėdų ir 4 colių jaunuoliui 
lietuviui.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Specialiai ABC Plovykla
Preferred by 

millions 
to mayonnaise

'Atitik

*HNG CHA7H>*r «

• A (įįfferent, delicioua 
fiavor ! Time-honored in- * 
grėdients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! .i*

judviejų lošime buvo daug 
sujudinančių momentų. Vienas 
toks momentas buvo, kada 
Kvietkauskas, atšovęs bolę į 
vieną šūvį, padarė 50 pėdų 
put’ą taip pat į vieną šūvį. Ki
tas buvo j uokingas momentas, 

< Tik

69-50
$5 jmokėti 

kitus mėriesi- 
niais išmokė

jimais su
elektros v

< bilomis

Priimsim į Mainus Jūsų se
ną plovyklą ir nurokuosim 
nuo bilos atsižvelgiant į se

numą ir gerumą jos.

© ši didelė ABC plovykla talpina sa
vyje nuo 8 iki 9 svarų skalbinių vieną 
sykį. Kitos plovyklos ta pačia kaina 
turi įtalpos tik 6 svarus skalbimų. Už 
tuos pačius pinigus jus gaunate extra 
didumą; reiškia greičiau išskalbsite 
savo skalbinius. Tub turi naujausį 
“corrugated” išmarginimą. Skalbinių

Prie paminėtų kainų musų skelbimuo
se ir pažymėtų ant musų tavorų, pa
prastai turės būti dįdėta 3% dėl tak
sų išlaidų. Klauskit musų apie leng
vų išmokėjimų planą. Tik biskį rei
kia įmokėti, o kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais prie elektros bi
lų. Kad padengus interest it kitas iš
laidai, yra r akuojama biskį augštes- 
nės kainos už tavorus parduodamus 
lengvais išmokėjimais.

kada iš kur tai atsiradęs šu
niukas pasigrobė nuo žalumos 
Brinko bolę ir nusinešė. Visi 
puolė tą bolę atimti nuo šuniu
ko.

Kada Kvietkauskas laimėjo 
čampionatą, jo oponentas Brink 

EXTRA DIDUMAS
be extra mokesčio

Kiti ABC Modeliai taip 
pigiai kaip

$4950

gręžikas turi “touch release,” ir apsau
gotas nuo pirštų įkliuvimo. Stipriai 
padaryta, ilgai devėsis. Pamatykite šį 
modelį artimiausioj elektrikinėj krau- 
tuvėj. Jus galit pabandyti ABC plo
vyklą savo namuose be jokios atsako
mybės.

COMMONWEALTH EDISON

72 Wes t Adams St. —132 So. Dearborn St 
Telepbone RANdolpb X200, Local 

4962 Broadway 4231 W. Ma 
2618 Milwaukee Ava. 4834 S®.‘A»l 
3460 So. State St.

O u

4231 W. Mądhpn St. 1H16S. Mich. Avė. 
Z~. . JMiKJ A«<e. 852 W. 63rd St.

4833ltvio*P^fkBlvd» 2950 B. 92nd Su
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pasakė: “Niekas pasauly nebū
tų galėjęs jo šiandien nugalė
ti.” (Nobody in the world could 
beat him today).

ChicagieČiai lietuviai golfi- 
ninkai ^sveikina Grand Rapidso 
lietuvį golfo čampioną.

Rožytė Vasiliauskaite

Rožytė Vasiliauskaite-Vasal, 
žymi profesionalė šokėja, įsi
rašė Chicagon Lietuvių Drau
gijon. Musų organizacijos eilė
se randasi įvairios rūšies pro
fesionalų, amatninkų, biznierių. 
Ši jauna- p-lė yra pasižymėjusi 
kaipo profesionalė šokėja. Ji 
savo įsirašymu Draugijon paį
vairino žymių narių skaičių. 
Gerai, kad p. Vaitekūnas ją 
čia įrašė.

Peter Jurgelionis, 6159 So. 
Kolmar Avė. šį jauną vyrą 
Draugijon įrašė kon. B. Vaite
kūnas. P-as P. Jurgelionis iš 
amato yra bučeris.

Kazimieras ir Jieva Gumu- 
liau»kai, 6159 So. Kolmar Avė. 
P-as Gumuliauskas yr« buČer.s, 
ina Gumliauskienė namų šei
mininkė. Abu malonaus budo 
žmonės. Gerai, kad kon. B. 
Vaitekūnas juos čia įrašė.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Night and Morning I 
Promote a Clean, Healthy Condition " 
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lasų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins  ̂

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. 
JFriZe for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H, S., Chicago

USB

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

iillEDERALSAVINGS
B AND LOAN.ASSOCIATLON 

or CHICAGO
Statymui arba taisymui namų ir atmokejimo mor-

gičių, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.
PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 

4% Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS
Pradėkit taupyt šiandien, padekit savo pinigus į šią 

Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa-» 
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federai 
Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C. 1

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

2202 West Cermak Road
Phone Canal 8887 '

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

GEROS

Anglys
GERAS SVORIS

Mes turime tūkstančius už
ganėdintų kostumerių. Jei 
pirksite anglis nuo musų ir 
jus busite užganėdintas.

Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis.

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS COAL YARD
16th St. and 49th Court, Tel. Cicero 311

auaos arous
,4' * . ______ •

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS:
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles

, Prbgramus
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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t Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dravo, 1739 S. Halated Stn Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

šiandie iškilmingai minima Jungtinių Valstijų kon* 
štitucja. Tuq tikslu bus daugelyje vietų rengiama mar- 
žavimai, prakalbos ir koncertai.

x Seniau šitos, “šventės” nebuvo. Apie konstituciją 
būdavo kalbama per Liepos Ketvirtosios Šventę, ir vi
siems to pakakdavo. Kodėl dabar kilo mintis “apvaikš
čioti” konstituciją dar atskirai?

Todėl, kad Roosevelto administracijoj priešai nori 
parodyti “konstitucijos gynimą” svarbiausiuoju atei
nančiųjų prezidento rinkimų klausimu. Ši “konstituci
jos diena” yra politinės kovos vaisius.

Amerikos konstitucijai kolkas joks pavojus negra
sina. Yra, žinoma, jos priešų, taip iš dešinės, kaip ir iš 
kairės pusės. Konstitucijos priešai yra komunistai, fa
šistai, ku kluksai ir visi kiti elementai, kurie nepripa
žįsta nuomonių laisvės ir demokratinės tvarkos. Bet 
jie dar nėra pavojingi. Milžiniška daugumą šios šalies 
gyventojų yra, bendrai imant, patenkinti esančiąja, val
džios forma.

Antra vertus tačiau, konstitucija nėra tobulas do
kumentas. Ji galėtų būti žymiai pagerinta. Daug daly
kų, kurie tiko gyvenimui 18-am šimtmetyje, jau šiandie 
yra taisytini. Tai mes matome jau ir- iš to fakto, kad 
prie originalės Jungtinių Valstijų konstitucijos tapo 
pridėtą dvejetas dešimčių amendmentų arba; pataisų, 
Tų pataisų bus ir daugiau.

Viena pataisa, kuri butų labai naudinga, tai 
amendmentąs apie vaįl<|f$ąrbą prartionėje. jąii keletas 
metų, kai jį priėmė kongresas, bet šteitąi nesiskubina 
ji patvirtinti. Net “naujoji dalyba” nepasirūpino, kad 
valstijų legislaturos daugiau juo susiinteresuotų.

Kitas svarbus konstitucijos klausimas tąi 
teismų galią. Teismai Jungtinėse Valstijose gali panai
kinti bet kurį įstatymą, kurį jie pripažįsta “nekonsti- 
tucingu”. Tuo budu ‘teismo galia yra pastatyta aukš- 
čiaus už kongreso galią.

Bet konstitucija šitokios galios teismams neduoda. 
Patys teismai ją pasisavino. Konstitucijoje, vadinasi, 
yra spraga, kuri turėtų būti užpildyta. Pastebėtinas 
tačiau dalykas, kad tie žmonės, kurie šiandie tiek daug 
kalba apie konstitucijos “gynimą” ir “saugojimą”, no
ri tą spragą konstitucijoje ir toliaus palikti atdarą.

Jie reikalauja, kad Vyriausiojo teismo galia spręs
ti apie įstatymų konstitucingumą arba nekonstitucin- 
gumą nebūtų varžoma, nors, kaip sakėme, konstitucija 
tos galios teismui neduoda. Ją pradėjo vartoti prieš 
šimtą su viršum metų garsusis teisėjas Marshall, bū
damas Vyriausiojo teismo pirmininku, ir nuo to laiko 
šita praktika pavirto tradicija, kurią visi teismai ger
bia.

Tai nelogiška. Jeigu konstitucija yra svarbiausias 
krašto įstatymas, kurio visi turi griežtai laikytis, tai ir 
teismai neprivalo daryti to, kas nėra įsakmiai konsti
tucijoje išreikšta.

Vyriausias Amerikos teismas yra daug kartų pa
naikinęs kongreso išleistus įstatymus, kurie butų buvę 
naudingi darbininkams. Dėl to daugiausia kapitalistai 
ir nori, kad teismo galia butų kuodidžiausia. Bet dar
bininkai turėtų reikalauti, kad teismo galia butų aiš
kiai apribota ir susiaurinta,

šiandie, kada minima konstitucija, yra pravartu 
šita mintis paskleisti kuoplačiausiai. KOMUNIZMO SILPNUMAS

Sekmadienį Hitleris kalbėjo savo “reichstagui” 
apie svastiką ir apie Klaipėdą. Jisai grasino Lietuvai 
dėl tariamo vokiečių “skriaudimo”.

Vakar Lietuvos užsienių reikalų ministeris Ložįo* 
raitis atsakė jam, kalbėdamas Tautų Sąjungos suvažia
vime. Jisai pareiškė, kąd Lietuva nelaužys Klaipėdos 
konvencijos, ir apgailestavo, kąd nacių “fiureris” agi
tuoja prieš Lietuvą.

Nėra abejonės, kad didelė dauguma Tautų Sąjun
gos narių, jei ne visi, simpatizuoja Lietuvai, nors ang
lai, franeuzaį ir italąį siuntinėją Lietuvai diplomatiš*

LIETUVA ATSAKO J HITLERIO GRASINIMUS

Chicągoje — paštu: 
Metamą —------ -------
Pusei metą .......... . .......
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ---------

Chicago j per išnešioto jus: 
Viena kopija ... .......... ..

Savaitei_________ _____
Mėnesiui ...... ..

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu t

Metama  ..... .. —.. >7.00
Pusei metų - --------—9.50
Trims mėnesiams ------  1.75
Dviem mėnesiams ......... . . 1.25
Vienam mėnesiui ...... ..   75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metamu.......... ..............  88.00
Pusei metų ...... —...........   4.00
Trims mėnesiams ..........—2.50
Pinigus reikia riuaU paSĮa Money

Orderiu kartu ra užsakymu.

KONSTITUCIJOS DIENA 
......... ..........  i

apie

^8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

iras įspėjimo notas. Lietuva turėtų dar daugiau prita- 
rimo pasaulyje, jeigu jos mįmsteris galėtų pasiremti 
žmonių išrinkta atstovybe. ;

■J "U

F**

9c 
18c 
75a

Apžvalga
traukdami ant jo pasibaisėtinų 
badmetį.

Vokietijoje komunistai kartu 
su “naciais^ sugriovė Weima- 
ro respublikų. Vengrijoje jie 
respublikų tiek prisveikatino, 
kad jų sugebėjo pasmaugti 
dvarponiai ir miMtarištai. Itali
joje jie suardė darbininkų ju
dėjimų ir paruošę dirvų fašis
tų diktatūrai. Kitose šalyse jie 
irgi suvaidino didesnę arba ma
žesnę griovikų ir ardytojų ro-

Bet teigiamo, konstruktyvio 
darbo jie nėra niekur atlikę. 
Ir, sulig savo prigimtim, jie 
negalėjo jo atlikti. Nes jeigu
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Argentinos Provincijos Spauda 
Lietuvą Skaito Laukinių Kraštu
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JUO BLOGIAU, JUO GERIAU
?.ų.' [ '

Polemizuodama su Marijonų 
organu, “Laisvė” kartoją jo 
žodžius:

“Kad sumažinus bolševiz
mui dirvų, tai reikia bedar- 
bius suimti į darbus ir mo
kėti jiems žmoniškas algas. 
Reikia panaikinti graftą po
litikoj.”
Komunistų laikraštis tokiu 

pareiškimu visai patenkintas ir 
sako: •

“Ir čia tiesa. Jei tas butų 
pravesta gyvenimam tai bol
ševizmui dirvą susimažintų”. 
Vadinasi, “Laisvė” pripažįs

tą, kąd bolševizmų gimdo be
darbės ir darbininkų nepasiten
kinimas žemomis algomis. Jei
gu, nedarbas sumažėtų ir dar
bininkai , pradėtų gauti geresnį 
atlyginimų, “tai bolševizmui 
dirva susimažintų^.

Taigi pats komunistų orga
nas Čia aiškiai pasako, kad 
bolševizmas arba bolševikiškas 
komunizmas tarpsta masių 
skurdu.

Mums tai nėra naujiena. Mes 
daug, daug kartų esame nuro
dę, kad komunizmo filosofiją 
tai -TT- “juo blogiau juo ge
riau”, Dabar patys komunistai 
prisipažįsta, jogei jų partijos 
nteresuose yra, kad darbo, 

žmonėms butų kuo blogiausia.
Visai logiškai iš šito jų nu

sistatymo išplaukiu tąi, kad 
komunistai nėra darbo žmonių 
geroves šalininkai, bet kaip tik 
priešingai: jie geidžia, kad dar
bo žmonės kęstų skurdų, nes 
tuomet komunistams yra proga 
gąątį daugiau pasekėjų. ■

štai dėlko kųmųmstai nie
kuomet nuoširdžiai’ Ičkovojo ir 
nekovoja dėl darbininkų buvioi 
pagerinimo. Jeigu jie ir šneką 
apie tokių kovų, tai tik dėl agi-, 
taeijos.

Pradžioje, kada komunistai 
buvo drąsesni ir neveidmainia
vo taip, kaip dabar, tai jie at
virai smerkdavo kiekvienų pą-, 
stangų pagerinti darbininkų 
būvį, kaipo “kontr-revoliucinį” 
dalykų, kaipo ‘'parsidavimų ka
pitalizmui”. Jie priešinosi ap- 
draudai nuo nedarbo, įstaty
miškoms reformoms, padidi
nančioms darbininkų teises, ir 
net streikams dėl algų. Jie sa
kydavo, kad visa tai yrą ^opor
tunizmas”, “reformizmąs” ir 
“revoliucinės darbininkų są
monės slopinimas”. Girdi, rei
kia ne reformų, ne “kapitaliz
mo lopymo”, bet “tuojąuiįjnėsi 
revoliucijos”!

Dabar “Laisvė” pasako tik-* 
rąją priežastį, kodėl komunistai 
taip elgdavosi: jie elgdavosi 
taip todėl, kad jie buvo įsiti
kinę, jogei pagerėjus darbįpin- 
kų buviui “dirva bolševizmui 
susimažintų”.

šitaip komunistai galvojo 
prieš 16 metų, kada jie orga
nizavo savo partiją. Šitaip jie 
galvoja da ir šiandie, tik jie 
dabar yra išmokę veidmainiau* 
tį įr retai savo tikrąsias mįp- 
tis viešai išreiškia.

(“Naujienų” korespondento)

Lietuvos valstybinės pašalpos 
metama vėjais, o informaci
nės literatūros apie Lietuvą 
nepagaminama.

Tačiau tas faktas, kąd bol
ševizmui dirva mažėja, kuomet 
eina geryn dąrbo žmonių buvįs, 
rodo* kad bolševikiškas komu
nizmas yra grynai neigiama 
.(negatyve) jėga.
> Kada darbo žmonėms labai 
bloga, jie puola į, glėbį hoJšėr 
vizmui, ir jisai, pasidaręs stipr 
rus, gali sugriauti esančiųjų 
politinę, socialinę ir net ekonor 
minę santvarką. Taip, Rusijoje, 
bolševizmas sugriovė beginįsr 
tančią po 1917 metų revoliuci
jos demokratiją; paskui jie su-, 
griova įr to krašto ūkį n^’šų bę atodairos metama .neva

-’W’

komunistai butų kur nors pa
gerinę darbininkų buvj, tai jie 
Šutų patys save sunaikinę.

Rusija, kurių bolševizmas 
valdo jau 17 metų, čia nėra iš
imtis. Jeigu agrikultūros šalis, 
seniai nusikračiusi dvarponių 
jungo, dar šiandie negalį net 
sočiai pavalgydinti žmonių ma
ses, tai jos santvarka turi būti 
supuvusi nuo viršaus ligi apa
čios.

Tokia partija, 
žmonių skurdu, yra savo esme 
parazitiška. Tai, kad ji gali būt 
stipri ir smarki, nereiškia, kad 
iš jos galima tikėtis ko nors 
gero ateityje. Visuomenei ge
riau susitvarkius ir žmonių bū
viui pagerėjus, tokia partija 
turi išnykti.

kuri tarpsta

(“Naujienų” korespondento)
DEL MEILĖS NUSIŽUDĖ

lietuviškos kultūros kėlimui 
Argentinoje! Metama ir begė
diški dykaduoniai tas musų 
broliu lėšas išmėto savą pra
bangai ir nekultūringoms tar- 
pusavėms už jas peštynėms. 
Už viena jų nuošimtį buvę ga
lima . turėti puikiausi almanar 
chai, memorandumai, 
įr statistinės Lietuvos kultūri
nio,7 mokslinio., 
visos iš amžių 

“Ąrgeptinos Lietuviu Balso” 
Nr. 257 skaitome:

Buenos Aires priemiestyje, 
Martinez, eina didokas savaiti
nis laikraštis ispanų kalba — 
“La Voz dėl Pueblo” (‘'Liau
dies Balsas”). Tas laikraštis 
save vadina- nepriklausomų, vi
suomenišku, informaciniu or
ganu ir yra plačiai skaitomas 
Vicente Lopez, Olivos, San 
Isidro, Boulogne, Beccar, Vic- 
torįa, San Fernando ir Tigre. 
Jo numeryje 204, iš 21-VILg5, 
yrą tįlpęs ilgas “įvairenybių” 
straipsnis ^Mątrimonios Origi- 
nalęs” (“Originališkos Vedybų 
Formos”), kur ištisai aprašoma 
apie *‘dąbar Lietuvoje prakti
kuojamas vestuvių apeigas”.

Rašoma, kad lietuviai įkį šių 
dienų vestuvių kitaip nekelia-, 
kaip šokimu apie laužų, maldo
mis į perkūnų, plovimu kojų 
nuotakai ir apšlakstymų visų 
bąldų tuom drungnu vandeniu, 
o yisiems vestuvių svečiams 
patepama lupos medum ir t. t. 
ir t, t. Anot to laikraščio, Lie
tuvoje be kraičio negali ište
kėti nė viena merginą, ir jokiu 
budu negali eiti už vyro, jeigu 
ji dar nesulaukė 24 metų am
žiaus. 1

Tų iškarpą mums prisiuntė 
musų laikraščio skaitytojas 
Aleksas Blujus, rašydamas, 
“negaliu daugiau iškentėti, kad 
Argentinos provincijos spauda 
nenustoja šmeižusi lietuvius, o 
jų skaitytojai nenustoja mus 
išjuokę ir ątumdę.”

Tai yra skaudi tragediją, ši 
tragedija ne dėl to yrą taip 
skaudi, kad “La Voz dėl Pue
blo” redaktoriai, rodydami sar 
Vo ignorantiškųmą, kalbą nie
kus apie Lietuvą įr jos gyven
tojus, priskirdami dabarčiai 
stabmeldžių laikų “tradicijas”, 
ar nukeldami Lietuvon Inkų in
dėnų čia viešpatavimo laikų 
vedybų papročius,, Bet tikra 
tragediją, yra tame, kad mes 
ArgęntiMft lietuviai neturime 
jefctoa literatūras
apie Lietuvų Ispanų kallmje* 
Negi pakiši Gončio su Janillo- 
njų, konsulato > “švyturio” 
vąydu Lietuvos valstybinėmis 
lėšomis WWus cirkuliarus, 
kur nė vienas žodis nepasaky- 
tąs apie Lietuvą tik visi Ar
gentinos lietuviai apšmeižti ir 
įšpįekintL

Argentinos kolegijų mokyto
jos nuolatos lankosi pas įžy
mesnius lietuviia ir nusiskun
džia, kad knygynuose negalima 
gauti jokių iliustruotų knygų 
apie Lietuvą vietinėj kalboj, 
.(įįesų pasakius, nėra nei rię- 
iliustruotų). O šimtai tūkstan
čių Lietuvos valstybės iždo lėr

albumai

dailės meno ir 
vergijos, atsikė- 

lusios lietuvių tautos gyveui-
mo datos,

Įdomu, kątlą ir kuo pasi
baigę tekę ironiškas, nelemtas 
valstybės iždo lėšų arpavimąs?

Tarpe SLA v narių didžiausias 
nepasitenkinimas dėl sumažin
tos ligoje pašalpos, Esą, išsir- 
gUS pirmas ^2'cfienąs, tąi yra 
už pirmas 12 savaičių ligos pa
eiliui ar su pertraukomis gauni 
pilnų pašalpų, O vėliau, jeigu 
kada nors susirgsi, jau niekuo
met pilnos pašalpos nemoka. 
Nekurie man skundėsi, kad jau 
jie tik pusę pašalpos ir tega- 

(vq, Apie šitų daugelis narių 
nežinojo. Tik dabar dažino, 
kai negauna mokėti. Nekurie 
nariai jau Susivienijimą pame
ta. Kiti dar tik žada pamesti. 
Šitas sumažinantis ligos pašal
pos gali daugiausia SLA-. pa-| 
kirsti.

Ir iš tikrųjų, argi yra vertą 
j pašalpos skyrių priklausyti įx 
duokles mokėti, jeigu per visų 
gyvenimų prie SLA. prikląu^ 
symų pilnai pašalpos bus galima 
gauti tik už 72 dienas? O neš
to bus mokama tik pusė pašal
pos. žmonės prakeiks, dabartį 
nę Pild. Tarybą įr organų “Tė
vynę” ir jos redaktorių, kad 
apie tokius svarbius reikalu na
riams neišaiškina.

Labai nariai nepasitenkinę 
ir sekretorium Viniku^ Negali 
su juomi susirašyti. Į klausi
mus neatsako per kėlės savai
tes. Atsakymai neaiškus, jei
gu ir atsakymų gauna. Ir tu 
žmogus daryk ką nori.

Pašalpas reikalas yra nariams 
svarbiausias dalykas. Todėl apie 
jį turėjo būt kuo daugiausia ir 
aiškinamą. Juk bile svarbesnį 
dalykų da ir nuolat beaiškinant, 
paprasti žmonės ne taip greit 
perpranta. Musų organas pri
kimštas nereikalingų svetimų 
reikalų. O SLA. palieka ant
raeilis dalykas. Per organą, sa
ko, negalima nieko, išsireikšti, 
Todėl nariai tylėjo ir kentė, 
Tik dabą? subruzdo, kai negau
na tįęk pašalpos, kiek pirmiau 
gaudavo. Mokėjimas pusęs pa
šalpos iš tikrųjų yrą labai ne- 
populeriškas dalykas. Narys 
mėnesines duokles moka pilnai, 
o pašalpos pilnai negauną.

Nors aš ir mano šeima iki 
šiol retai susirgdavome, kaip 
kas da ir suvisai nesirgo, bet 
jeigu ligos pašalpos feus tik vie-

_ Antradienis, rūgs. į?, 1935 
.. . T .tna§ pilnas 3-jų savaičių perio

das SLA., tai ir mes į ligos pa
šalpos skyrių daugiau nepri- 
klausysim.

Nariai šneka,/kad musų au- 
kštambksliai ponai vadovai, 
SLA. betaisydami ir reformuo
dami, nutaisys taip, jogei ne
bus galima prie jo mažamoks
liams ir bemoksliams priklau
syti.

(Yra klaida kaltinti dabarti
nius viršininkus užtai, kad jie 
stengiasi palaikyti organizacijų 
gerhmę stovyje. Bėda tame, 
kad gerovės laikais organizaci
jos turtas buvo švaistomas. Ta
da reikėjo visus organizacijos 
fondus stiprinti,— tai nębutų 
vargo dabar.—Red.)

—Ainis.

Iš Argentinos Pa 
dangės

Bet Flora manė, kad tai tik 
juokas, Kada Flora griežtai 
atsisakė tekėt už taip ilgai vil
kinto lietuvio, tuomet pasigir
do revolverio žuvis: Lusas šo
vė Florų, kuri krito su žaizda 
dešiniame petyje. Manydamas, 
kad Flora jau atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, nelaimingas lietuvis 
prisidėjo revolverį prie savo 
smilkinio, paspaudė gaidukų, 
pasigirdo kitas šūvis ir Alek
sandras Lusas krito vietoje ne
gyvas.

Luųaa jau palaidotas, o Flora 
pagijo įr šį šeštadienį išteka už 
to vyro, apie kurio egzistenci
jų į Florų įsimylėjęs Lusas vi
siškai nieko nežinojęs.

Visa įvykio protokolas ran- 
dasi 43-čioj komisarijoj. Bylų 
spręs teisėjas Dr. Barberis.

n"w

Elizabeth, N. J.
Rugsėjo 29 d. 6 vai. ryto 

mirė Elena Kirnelevičienė, 52 
K Ji su

sirgo rugpiučio 28 d. vėlai va
kare. Buvo išvežta į ligoninį. 
Čia, ligoninėj tapo padarytų 
operacija, kuri tačiau ligonės 
neišgelbėjo.

Rugsėjo 2 d. įvyko laidotu
vės šv. Povilo ir Petro parapi
jos bažnyčioj, žmonių prisirin
ko pilna bažnyčia. Atlaikyta 
kelios mišios. Mišių laiku gie
dojo parapijos choro solistė V. 
Pronskietis. Tokių iškilmingų 
laidotuvių šioj kolonijoj niekas 
neatsimena. Desėtkai automo
bilių palydėjo nabąšnipkę į ka
pines.

Po laidatuvių visi buvo už
kviesti pietums, kurie tapo su
rengti parapijos auditorijoj. 

| Pietuose dalyvavo keli šimtai 
žmonių. Taipgi dalyvavo kle
bonas kurt. Simonaitis. Jis pa- 

Į sake trumpų, bet įdomių pra
kalbų. Papietavus, klebonas 

[Simonai tęs velionės vyro Kime- 
llevičiaus vardu, tarė ačiū vi
siems laidotuvių dalyviams. L

Parapijonai ir draugijos re^- 
Įkia širdingų užuojautų velionės 
[vyrui. Povilui, seserei ir visai 
I šeimynai.—Dalyvavusi,

Visi Buenos Aires dienraščiai 
pilni paveikslų lietuvio Alek
sandro Luso ir čia gimusios 
italijonkos Floros Mazzitelli. Į 
Aprašoma užvakar (13-VIII-85) Į 
įvykusį tragedija. Jis 26, jinai 
20-ties metų. Prieš septynetų 
metų atvykęs iš Lietuvos Alek
sandras išsimokino amato ir 
dirbo subterranejuos. Prieš pus
antro meto apsigyveno pas Flo
ros tėvus, atskirame kambarė
lyje, gatvėje Cesar Diaz 5210, 
Gerų lietuvį visas namas pamy
lėjo. Jis pirkdavo dovanas 
šeimininkams ir Florai, Valgy
davo prie vieno stalo su taria- 

[mos novijąs tėvais. Visų savo 
uždarbį ten palikdavo. Lusas 

'neabejojo, kad Flora yra jo 
[sužadėtinė ir busianti žmona. 
Atrodė, kad taip galvoja ir jos 
tėvai. Atsiskyręs nuo lietuvių 
Lusas galvojo ten laimę sura- 
-dęs...

Minėtos dienos 10 vai. ryto 
įvyko baisi tragedija. Vieton 
sutikimo tekėt už Luso, Flora 
pakvietė jį į savo vestuves su 
turtingesnių tos kvadros vai- 
kinu. “Be tayęs aš negalėsiu 
gyvent; aš nusižudysiu ir... ta 
ve nužudysiu, jeigu mums rei-lkad 
kės skirtis”,— kalbėjo Lusas. yra

..... ri. i ui , . r i—■ mm
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Įdomi proklamacija

Ir štai kokią 
Milwaukee mė-

Amerikos Kon- 
tapo užgirta ir įėjo

148 
tie- 
ne

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

šiandie, t. y. antradienis, 
rugsėjo 17-tą, yra paskelbtas 
kaip konstitucijos Diena.

Ryšy su šia diena Mįlwau- 
kee mieste pas socialistą me
rą, Daniel W. Hoan, atsilankė 
šimtaprocentinių “patriotų” 
grupė reikalaudama, kad jis 
išleistų Konstitucijos Dienos 
proklamaciją, 
proklamaciją 
ras išleido:

“KADANGI 
stitucija
galion 1787 metais; ir

KADANGI tas didelės svar
bos dokumentas tiksliai buvo 
parašytas taip, kad jį galima 
butų laikas nuo laiko pataisy
ti, idant pritaikius besikei
čiančiai politinei, ekonominei, 
ir socialei aplinkumai; ir

KADĄNGI laike savo 
metų buvimo Konstitucija 
sioginiai buvo pataisyta
mažiau kaip 21 kartą, o netie
sioginiai ją daug kartų taisė 
teismų sprendimai ir adminis
tracijos akcija, kai reikalas to
kių pataisų pasidarė aiškiai 
matomas; ir

KADANGI susmukimas fi
nansinės ir pramoninės šalies 
sistemos sudarė šiandie padė
tį, reikalaujančią naujos Kon
stitucijos pataisos, pavadintos 
Darbininkų Teisių Pataisa 
(Worker,s Rights Amend- 
ment), kuri suteiktų federalei 
valdžiai daryti tai, ką Vyriau
sias Teismas nusprendė ją ne
galinčią daryti sulig apriboji
mais Konstitucijos, kaip šian
die ji yra aiškinama, idant už
tikrinti visiems žmonėms tei
sę gyvybės^ Jįais^&s ir ieškoji
mo laimės, 6 taipgi kelti visos 
visuomenės gerbūvį; ir

KADANGI tokia pataisa su
teiktų atnaujintą gaivinimą ir 
prasmę Konstitucijai, kaip ko- 
lektyvei visų Amerikos gyven
tojų išraiškai,

TODĖL aš, kaip Mihvaukee: 
meras, paskelbdamas Antra
dienį, rugsėjo 17-tą, Konstitu
cijos Diena, kviečiu visus mu-i 
sų žmones atkreipti dėmesį į 
būtiną reikalą pritaikyti mu
sų Konstituciją moderniškai j 
aplinkumai ir ,tuo budu su-; 
teikti milionams piliečių, ku
rių teisės yra susiaurintos,' 
taipjau ir ateities kartoms, 
praktišką įrodymą, jogei de-į 
mokratinės įstaigos galima 
pritaikyti sėkmingam ugdy
mui visuomenės interesų ir 
gerbūvio taikiomis ir teisėto
mis įstatymų priemonėmis”.

mą morgičių suma $135,000, o 
antrą suma $48,000.

Rugsėjo 1 d. 1930 m., mote
riškė pasakojo, kai ji nuėjusi 
užmokėti nuošimčius, tai Up- 
town State banko prezidentas 
Edward M. Warner pareiškęs 
jai, jogei jis padaręs taip: pra
tęsęs mokėjimą už pirmą mor
gičių, kad ji galėtų atmokėti 
aurą jį morgičių. Anot p.; 
Gaul, jos advokatas pataręs^ 
atmokėti antrą morgičių. Ji; 
ir atmokėjusi.

Kada atėjo laikas mokėti už; 
pirmą morgičių, ji sirgusi ir 
apie tai davusi žinią bankui. 
Bankas gi atsakęs, kad gali
ma palaukti ir kad reikia su
mokėti ne vėliau, kaip dešim
tį dienų pirm defoltavimo. Bet 
kada vėliau ji pasiūliusi mo
kesnį, tai bankas atsisakęs 
mokesnį priimti.

Galų gale visas reikalas pri
ėjo prie to, kad ji teatgavo tik: 
$5,000, kadayL jos atėmė jos 
savastį. >

Laukiama ir daugiau prane
šimų ir paaiškinimų, kaip kai 
kurie asmenys šįenavosi,; 
kuomet, depresijai užėjus, 
nuosavybės arba namų savi
ninkai turėjo skirtis su savo 
turtu, prarasdami metų me
tais sutaupytus centus, kuriuos 
bvo investavę į namą.

toti. Ligoniai čia bus gydomi 
dykai. Kalbama farma ran
dasi prie Lexington, Ky.

Real estatininkas per 
sišovė

Samuel Reid, 39 metų, real- 
estatininkas operavęs pietinėj 
miesto, daly, tapo nuvežtas į 

Policijailigoninę pašautas.
jis paaiškino, kad pats persi
šovęs. Jo padėtis kritiška.

Munšainės bravorai dar 
neišnykę

Areštuota p-nia Emma Mc- 
Cue, 40 metų, farmoj prie Le- 
mont miestelio. Toj farmoj 
vieškelių policija užtikusi 
“milžinišką munšainės bravo- 
rą •

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1982, sedan. kaip nau- < 

jas. tik............................... $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan. kaip nau

jas. tik .........      365.00
Hupmobile. 1982. sedan, garan

tuotas, tik .............  285.00
Studebaker, 1981, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1982. Leluxe sedan, 

tik .................................  295.00
Essex, 1980, sedan, tik __ ...... 45.00'
Chrysler Coupe, tik ...____ _— 35.00

Ir daug kitu autmobilių nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi-i 
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karų priimsim i mainus. Li
kusią suma užmokėsit mažais mė* 
nosiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos' 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne* 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp.
2535 N. Cravford Are.

UUNI

NEGLECT
A COLD

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
įimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijUi ir prašalina skausme. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi

500,000 mokinių
Viešosios Chicagos mokyk

los atsidarė pirmadienį, rug
sėjo 16 d. Daug maž 500,000 
pradinių ir aukštesniųjų, mo
kyklų mokinių ėmė jas lan
kyti. Apskaičiuojama, kad 
pradinių mokyklų auklėtonių 
skaičius siekia 342,000.
' ................ . 111 -.........* '■ 1 —.. J D » » .................—........

P. CONRAD |
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
Itiau įrengta.

This ddicious cheese'food it
DIGEST1BLE ASfiNiLK 

ITSELF!

Pradžia 5 vai. vakare

Vienas užmuštas, trys 
sužeisti automobilio 

nelaimėj

TIKIETAS___ $1

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

17 automobilistų areš
tuota

Areštuota 17 automobiliotų 
už tai, kad jie pergarsiai ir be 
reikalo birbino automobilių 
birbinę. Naujasis trafiko įsta
tymas draudžia tokį elgesį.

Lenkų Susivienijimo 
Amerikoj prezidentas 

kritiškoj padėty
' ■ ■ »i iS>, r .... ... -

Ja n Romaszkiewicz, 64 me- 
ų, Lenkų Susivienijimo Ame
rikoje prezidentas, yra kritiš
koj padėty Balt-imorės ligoni
nėj. Jisai; suklupo dėl širdies 
atakos, kuri Ištiko jį po truk- 
šmingos Susiveinijimo direkto
rių tarybos susirinkimo* įvy
kusio pirm atsidarysiant or
ganizacijos sęimui. Ypatingai 
smarkiai tame susirinkime p. 
RomaszldevHcž*ij puolęs Susi
vienijimo vice - prezidentas 
Chester Hibher, iš Chicagos. 
Kandidatų į Lenkų Susivieni
jimo viršininkus, sakoma, yra 
daugiau, negu reikia.

Gatvėkarių kompanija 
nenori mainytis transfe- 
rais su busų kompanija

Clifford Handley, 37 
1100 So, Taylor avė., 
Park, tapo užmuštos, o 
kiti jauni vyrai rimtai sužeis
ti, kai jų mašina smogė į ne
turėjusį šviesos traukiamą ve
žimą (treiierį). Nelaimė atsi
tiko priie 58 gatvės ir Harlem 
avė. Troko operuotojas, Wal- 
ter Howe iš White Pigeon, 
paaiškino, kad jis buvo išsu
kęs į kelio pašonę tikslu pa
taisyti šviesą, kai nelaimė at
sitiko.

m., 
O ak 
trys

Chicagos miestas prašė Illi
nois Commerce komisijos iš
leistą patvarkymą, kad žmo
nės važiuoją gatvekariais ga
lėtų mainyti savo transferius 
važiavimui busais, o važiuoją; 
busais* kad galėtų tranferiusi 
mainyti važiavimui gatvėka-i 
riais. Bušų kompanija sutin-į 
ka priimti šitokį patvarkymą. 
Bet priešinga jam yra Chica-: 
gos gatvėkarių kompanija. Ir; 
pirmadienį Chicagos gatvėka
rių kompanijos atstovai pra
dėjo dėstyti argumentus, ko
dėl jų afstovaiujama kompani
ja negalinti priimti kalbamą 
patvarkymą.

Farma narkotikams 
gydyti

Valdžios agentams praneša^ 
kad Su v. Valstijos įrengusios 
farmą gydyti tiems ligoniams, 
kurie priprato narkotikus var-

Tyrinėja morgičių for-' 
. klozavimų

Kongreso komisija, kurios 
pirmininkas yra p. Sabath, 
pradėjo tyrinėjimą real estate 
bonų persiorganizavimo. Ir 
pirma liudininkė šiuo reikalu 
papasakojo savo patyrimą. Ji 
yra p-nia Amanda Gaul, 3056 
Bertan avė.

P-nia Gaul aiškino, kad ji
buvo pirkusį trobesį už $252, 
000. Pirkdama užtraukusi pir-

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

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

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Naujos Rankos

VALGYKLA
Eagle Restaurant

1745 S. Halsted StA
DABAR ATPIRKO

PETRAS VEGIS^
SU SAVO ŽMONA

Ateikit čia valgyti . skaniausių 
amerikoniškų ir lietuvišku valgiu. 

Jums tikrai patiks.

TIKIETUS
IŠ ANKSTO Į 

“NAUJIENŲ” 
DIDI BANKETĄ 

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

JOHN 1*. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų arti Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc.? atsišauk: , 

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
/. RAŠTINĖJE ' x i:.

Crane Coal Co

Eidden in Velveeta’fl richly mild 
Cheddar Chbe&e flavor are nealth- 
proteotive elemente <rf many fooda.

It’s wonderfui for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandmchea, in

Garsmkitės “N-nose

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.

įjjjįįk Mokam dividendą
6 mėnesiai. Pra-

■Hgirr------------- “o—eityje išmokėjom 4%
WEDERALdAVINGS o kurie moka mene-

■|AN0<l.OANyASUOClĄTI0N gine — 5%. 
F OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street
Telefoną. CANAL 1673

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

ALFABETO TVARKOJ®
*

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intakų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue. 2 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tek Virginia 1930.

LIGONINES
v HOSPITALS

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTOMOBILES REP.

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, 
rių

„ . _ radiato-
valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. G. Reichert. Jr. J. F. 
Reuther, Jr. 
Įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue
Phone Lafayette 7688_______

ANGLYS
COAL

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vai karna
Palagaa ligoni

nėje —______
Akušerija na-

muosc —■■■■■■ ■■■■o*
Medikais egzami- <4

nacija_____________ ■ bU V
DOUGLA8 PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Are,

>12.00
>45.00
>15.00

STOGAI
ROOFING

W. J. Freckelton 
CoalCo.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rušiu 
Railway Yard and Office 

Forty-Seventh and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0043 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos 
rūšies anglis — ir geru patarna
vimu.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar justi stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa- 
kyšime kiek kaštuos pataisyti, tfea 
taipgi darome visokį blškoryatla 
darb*.

8216 So. Halsted Street 
TeL VICtarr 496K

Garsinkitės “N-nose
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ADV. BODENAS NE
LEIDĘS LUKUI ŽAIS
TI TENISĄ SU ŽUKU

buvo 
antrų 

ne- 
Buvo 
arba

nebuvo nieko

gavo iš A me
nuo advokato

Iš paskelbtų pirmiau žinių 
apie Žuko — Luko turnyrų 
su Lietuvos tenisistais 
neaišku, kodėl Lukas 
dienų nebestojo baigti 
baigtų dvejeto lošimų, 
sakyta kad jis apsirgęs
kad turėjęs urnai išvažiuoti.

Pasirodo, kad 
panašaus.

Lukas vakare 
rikos telegramą
Bordeno su įsakymu, kad Lu
kas nedrystų lošti su Žuku 
prieš Lietuvos tenisistus. Lu
kas dėl to buvo baisiai nusi
minęs. Tą sužinoję, ir visi 
amerikiečiai sportininkai la
bai nusiminė. Vienok nei Žu
kas nei kiti sportininkai ne
pasakė Lietuvos sportinin
kams apie tą negražų Borde
no triksą. Vieni sakė, kad 
Lukas apsirgęs, kiti, kad jis 
turėjęs skubiai gryžti Ameri
kon. Tai dėl to ir 
laikraščiai abejaip 
pranešė.

Sužinome taip pat
kas lošė tenisų, kada jis vos 
galėjo paeiti, nes jo koja bu
vo įlužus ar infektuota. Tik 
po to kaip Žukas nugalėjo Lie
tuvos čampionus, dras A. 
Jurgelionis padarė jo kojtfį

Lietuvos 
apie tai

kad žu-

Milionierius Rogers nebus kaltinamas dėl aktorės mirties

Evelyn Hoey

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 8341 Ever- 
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm. pag., 2877 
Claiborn Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globs
iąs. 1825 VVabansia Avė.; Jonas 
Stanaitis, marš.. 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4839 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirma 

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

CLASSIFIEDADS
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

PRANEŠIMAI

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nUs, taernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN.
914 Maxwell St.

Vidurinis paveikslas parodo 
dalį kambario su lova ir revol
veriais, kur nusišovė jaunutė 
aktorė Evelyn Hoey, viešėda
ma pas milionierių Rogers far- 
moj (ties Downingtown, Pa.

Milionierius H. H. Rogers 
buvo policijos suimtas, o taip 
pat buvo suimti kiti du vyrai, 
kurie kartu su Rogersu ir ak
torę girtuokliavo jo namuose

tų naktį kaip aktorė nusižudė. 
Policijai ir prokuratūrai vis 
daugiau išrodė, kad ji nusižudė, 
o nebuvo užmušta. Buvo suras
ta, kad pirštų antspaudai ant

to revolverio, kurio kulka at
ėmė jai gyvastį, buvo jos pa
čios pirštų. Kai tas buvo patir
ta, milionierius Rogers buvo 
paliuosuotas.

operacijų, ir kojų į tris dienas 
sugijo.

Žukas nepralošė Lietuvoj 
nei vieno matčo, b jų jis lošė 
gana daug. Lietuvos čempio
nų jis nugalėjo 7 sykius ir 
tiek sykių su juo lošė.

Smulkesnis aprašymas kaip 
klojosi Žukui Lietuvoj tilps 
Naujienose rytoj.

Mt. Greenwood

keldami nemažai lermo. Alinių 
savininkai padovanojo po bačkų 
alaus. Paroda kiekvienų vakarų 
pilna žmonių. Centro gatvė pri
sikimšusi publikos. Ar tai nėra 
ženklas, kad žmonėms šiandie 
tik svieto marnastys terūpi?

—Adomo Įpėdinis, rep.

Viešas ačiū

Atvira gromata

Jaučiu, kad neprivalau jums 
viskų pasakoti, bet reporterio 
disciplina neleidžia užlaikyti 
musų slaunios kolonijos paslap
tis.

Taigi apznaiminu, kad lietu
viškos dvasios banga kyla kas
dien. Kad lietuviai nori pasi
rodyti lietuviais, pagerbti savo 
vardų, atžymėti savo veidų pa
saulio akyse. Na, ir kas juos 
gali sulaikyti—ar klebonas?

Kiek mums tenka girdėti, tai 
musų dvasiškas tėvas labai su
sirūpinęs dėl svieto nupuolimo. 
Sako jis, žmonių ištvirkimas 
neribotas. Jeigu visi gyventų 
taip, kaip Dievas prisakė, tai 
buntavotis nereikėtų. Tačiau 
svietas perdaug išlepo. Jau ne 
kojomis nebenori vaikštinėti ant 
žemės, kaip pono Dievo yra į- 
sakyta, ale armobiliais, nori 
daužytis. O kiti net irraplenais 
pradeda skraidyti, nežiūrėdami 
to, kad Dievas sparnus davė tik 
aniuolams. Tokie zbitkai ant 
gero neišeis, žmonės neina 
į bažnyčių, bet eina į teatrus.

Na, ir kokios pasėkos? štai 
musų bažnytinis kermošius pra
sidėjo vos keletu dienų atgal, o 
jau reikėjo numušti išlaimėji- 
mų praisus. Gi seniau numuši- 
mas būdavo daromas tik j pa
čių pabaigų, kai vien skudurai 
pasilikdavo. Na, ar tai nėra 
ženklas, kad kostumerių mažai?

Reporteris, girdėdamas šito
kias dvasiškas kalbas, jaučiasi 
susirūpinęs ir taipgi mušto, kad 
sudna diena turbut nebetoli.

Bet štai žinelė iŠ tos pačios 
apielinkės, bet iš kito krašto. 
Musų sostinės, t. y. Mt. Green- 
vvoodo, lietuviai ir kitataučiai 
sudarė sutartį, kaip ir kokį 
“bendrų frontų” ir rugsėjo 9 
dienų pradėjo jubilėjų-apvaikš- 
čiojimų. Iškilmės tęsis dvi sa
vaites. Visų biznierių biznia- 
vietės 111 gatve parėdytos vė
liavomis, platformos padarytos 
žaismėms, kas vakaras šokiai 
ir įvairios parodos. Rugsėjo 
12 dienų 300 automobilių parė
dyta. Jie važinėjo gatvėmis

Laisv. Etinės Kultūros Drau
gijos Kupiškio Skyriui buvo 
pakvituota $3.35.

Per “Naujienas” prisiuntė p. 
Charles Norkus iš Philadelp- 
hia, Pa. $10.00. Viso $13.35, 
kurie pinigai paštu tapo pa
siųsti Kupiškin.

Prie šios progos tunu štai 
kų pasakyti visuomenės žiniai; 
Jei mes, amerikiečiai lietuviai, 
taip atjaustumėm, kaip atjau
čia p. Charles Norkus iš Phi- 
ladelphia, Pa., tai Lietuvoje 
senai jau butų atstatyta teisė
ta valdžia su seimu; bažnyčia 
butų atskirta nuo valstybės; 
mokykla nuo bažnyčios; įves
ta butų oivilė metrikacija; kiek 
vienas bažnytkaimis turėtų pa 
sistatęs Liaudies Namus, tuose 
namuose butų įrengtas knygy
nas ir skaitykla; kiekvienas 
bažnytkaimis turėtų laisvus ka
pus, dailiai papuoštus, kad į- 
sižiurėtų j ramybės gojų, kur 
kiekvienas lietuvis norėtų am
žinai ilsėtis. Ponas Ch. Norkus, 
prisiųsdamas $10.00, piais žo
džiais užbaigia savo laiškų: 
“Aukauju Lietuvai—tiems, ku
rie turi drųsos pasipriešinti ga
lingiems klebonams!”

Laisv. Etinės Kultūros Drau
gijos skyrių Lietuvoje randa
si jau 37. Visi jie laukia pi
niginės paramos. Tad nepa
mirškite savo bažnytkaimio 
skyriaus.

Kviečiu jus, broliai ir sesers 
amerikiečiai.

—Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St. Chicago, III.

Iš 18 gat. apielinkės
Draugystė Brolių ir Seserų 

laikė susirinkimų rugsėjo 8 
dienų. Susirinkimų atidarius 
buvo išrinktas naujas protoko
lų raštininkas M. C. Batutis, 
2627 Gladys avė., tel. Van Bu
ren 7361. Priimta keletas nau
jų narių. Iš protokolo paaiš
kėjo, kad draugystė stovi ge
rai. Iš rengto išvažiavimo pa
liko pelno draugystei nemažai 
dėka pasidarbavimo iždininko 
B. Bankevičiaus, taipgi vice

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuviu vyrų ir mo
terų yra .nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

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

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

Įsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos’ ofisą 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldįeniais tikta.' 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija.
’ 1739 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
North West Lietuvių Moterų Klu

bo susirinkimas įvyks antradieny 
rugsėjo 17 d. 1935, šliauterių bute 
3221 Crystal St., 7:30 v. v. Narės 
malonėkite atsilankyti ant laiko.

M. K. ,sekr.

PARDAVIMUI piano accordion, 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. J. 
Marusic. 3347 S. Union Avė.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

IŠ PASAULINĖS parodos malkos, 
’lgos ir trumpos. Vežimas apie 
1% tono — $5.50 pristatytas.

Republic 6100
ii i ii.....—■■■.........  , ,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS kriaučius ant vy
riškų ir moteriškų drabužių 

2415 W. Marouette St.
—O—

REIKIA likerių pardavinėtojų. 
Turi būti patyrė. Kad turėtų pa
žinčių tavernose ir kurie yra parda- 
davinėje likerius mažiausiai 6 mė
nesius. Kitokie lai neatsišaukia. 
Alga ir komisas. Mes parduodame 
visus likerius, kokie tik yra išdirbi- 
nėjami.
OLD GOLD DISTRIBUTORS, Ine.

3748 W. 26 St.
Crawford 5900

pirmininko Antano Klevinsko. 
Draugystė nutarė rengti rude
nį balių, kuriame nariai į drau
gystę bus priimami veltui.

—Peter P. Lapėnis,
Draug. koresp.

Lietuvių kalbos 
klasės

Lietuvių Jaunimo Draugija 
nutarė mokintis Įįgį^yįų kal
bos.

Draugija rūpinsis, kad lietu
vių kalba butų išguldoma mo
kyklose.

Bet kol tas bus atsiekta Lie
tuvių Jaunimo .Draugija jau 
tuojau ketina pati įsteigti lie
tuvių kalbos klases.

Pirmiausia turi susirasti stu
dentų. Mokytojų sako jau esu.

Kas nori mokintis lietuvių 
kalbos—gerai, gražiai taisyk
lingai kalbėti ir rašyti?

Jauni ir seni, visi kviečiami 
užsiregistruoti lietuvių kalbos 
pamokoms.

Kurie tik norite mokintis lie
tuvių kalbos, prisiųskite tuojaus 
savo noro pareiškimų, vardų 
pavardę ir adresų' Jaunimo 
Draugijai adresu:

Vytautas F. Beliajus
3259 S. Halsted St.,

Chicago, III.
Pamokos bus duodamos vel

tui. Jeigu atsiras užtektinai 
norinčių, bus įsteigtos kelios 
klasės įvairiose miesto dalyse.

Šiandien svarbus 
groserninkų susi

rinkimas
W ' ——— ' t

Šiandie 7:31! vak. Pulas- 
kio salėj e, 171$ So. Ashland 
avė. įvyksta svarbus groser
ninkų susirinkimas. Bus ap
tarti groserninkų kooperativo 
reikalai, kaip greičiaus pra
dėti kooperatiy^ tyiznį, kad 
visiems groserrynl^ams butų 
lengviau biznį varyti. Bus ga
lutinai įsteigta jŲniversal Gro^ 
cery Co., kurių groserninkai 
organizuoja bendram tavorų 
pirkimai. Visi groserninkai— 
ateikite. , ,

; I Ui •’

RADIO
■ >;

Kalbės Dr. Draugelis, dainuo^ 
Skeveriutė, čiapas, Kepurė, etc.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
AMERICAN LITHŪANIAN ČIU

ŽENS CLUB OF 12th WARD vai- 
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Tumer. 
pirm.-pag., 8118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė., 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero. III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontiene, kasierius, 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara., ąįy,p$jas .2519 W. 
43 St. tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 3181 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

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

D. L. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas jvyks antradie
ny rugsėjo 17 d. šių metų, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet. 3133 So. Halsted Št. Susirin
kimas yra svarbus, todėl kiekvienas 
draugas privalo būtinai atsilankyti, 
nes turėsime svarbių klausimų, ku
riuos reikia apsvarstyti.

P. K., sekr.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusi mergina 
dirbti i Tavern. Turi mokėti ang
liškai. 1130 S. Canalport Avė.

REIKALINGA moteris dirbti prie 
namų darbo. Valgis ir guolis ant 
vietos. 924 W. 69 St.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai.

3511 Milwąukee Avė. Bei. 4845

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų ReiMą^^

MERGINA arba vedusi pora dirb
ti ant ūkės, mokestis sulig sutarties. 
Matyti galima po 6 vai. vokare. 
Petras Virkšas, 371 E. Kensington 
Avė. • i

Situation Wanted
Darbo Ieško

Business Service

,JJAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

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

For Rent
KRAUTUVĖ ir 4 kambariai ren- 

don. Tinka bile kokiam bizniui. 
Parduosiu arba mainysiu narna, šau
kit Cicero 247, Vesely.

—o—

Vestuvių nesmagu
mai Bridgeporte

M •

Jaunavedis Stanley Skarby

Chicago. -— Pereitų šeštadie
nį, rugsėjo 14 dienų, Lietuyių 
Auditorijoj, Bridgeporte, įvy
ko vestuvės Stanley Skarby, 
kuriose visi smagiai leido lai
kų, kol įvyko muštynės.

Po muštynių pasirodė poli- 
cij autas O’Daniel, kuris pri
žiūrėjo tvarkų svetainėj; jis 
tapo sumuštas ir nuveštas į li
goninę. Sykiu su juo vestu
vių svečiai pp. P. K., J. P. ir R. 
taipgi buvo areštuoti ir nu
vežti į policijos nuovadų. Jie 
visi nubausti $50.00 užsimo
kėti. Ir naujas varantas iš
duotas vardu J. P. už tolimes
nę atsakomybę.

Tai mat, vieni linksminasi 
ir poruojasi, o kiti turi šalto
joj sėdėti ir dar užsimokėti.

Šiandie 7-tą valandų vakaro, 
kas užsistatysite savo radio 
ant stoties W. Q. E. S., galėsite 
tikrai pasidžiaugti gražiu ir 
įdomiu programų, transliuoja
mu pastangomis Peoples Fur- 
niture Company krautuvių, 
2536 W. 63rd Street ir 4183 
Archer Avenue. Pranešama, 
kad šios dienos programo iš- 
pilyman įeina žymus daininin
kai, muzikai, kalbėtojai, j nok 
daris ir kiti, kaip tai p-lė Ona 
Skeveriutė, A. čiapas, Dr. K. 
Draugelis, “čalis Kepurė”, Jo
nas Vanas ir kiti. Iš to ga
lima spręsti, kad programas 
bus gražuš, turtingas ir įdomus 
kiekvienam pasiklausyti. Todėl 
nepamirškite.—Rep. xxx.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m.,' Anton Vaistas pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lųngevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas* 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm.. 8317 So. Lituanica Avė.; 
M.. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Altamavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinės

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 0803

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

2 KAMBARIAI ant rendos vyrams 
arba ženotai porai. Apšildomi. Su 
arba be valgio. 4422 S. Artesian Avė.

Business Chances
Pąrdąyimtii ffizniąį_______

AUKAUJU SAŲLIUNĄ ~ Kas 
pirmesnis — tas laimes! Atsiliepkit 
tuojau — šiandien.

7021 Stony Island Avė.
—O—

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ......»..................... $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedelioj.
RAPP STORAGE 

5746' So. Ashland Avė.

PARSIDUODA tavern. pigiai, ran
da $40 j mėnesi, kampinis namas.

6558 So. State St.

GROSERNĖ ir bučernė rendon su 
fikčeriais — prašom atsišaukti po 
6:00 v. v. 4510 S. Paulina St.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite

PARDAVIMUI Shoe Shope su vi
sais vėliausios mados irangimais už 
$250 vertės $1200. Atsišaukite 
prie savininko, 1710 N. Girard St. 
po 6 vai. vak.

mus pirm negu pirksite kitur.
S.- E. SOSTHEIM & SONS

STORE FIXTURES 
1900 S. State St. CALumt 5269.

PARSIDUODA visi restauranto 
rakandai pigiai už pasiūlyta kaina. 
Klauskite Sofios Tel. Yards 2972. 
5119 S. Wentworth Avė.

TAVERN PARDAVIMUI — ran
dasi geroj vietoj lietuviui, kaina
vo $1500, parduosiu už $900, su lais
tau. Pardavimo priežastis — part
neriu nesutikimas.

5404 Wentworth Avė.

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, ŠOKANT, 
GROJANT, 
DAINUOJANT!
GAUSIT GARDŽIĄ 
VAKARIENĘ! 
TURĖSIT 
GOOD TIME!

SOKOL HALL 
Ž345 S. Kedzie Avė.

SEKMADIENY,
SPALIO-OCT. 13 d.

“NAUJIENŲ” 
BANKIETE
..................

PARDAVIMUI puiki bučernė ir 
grosemė, nauji fikčeriai Šios mados. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu i na
rna. 789 W. 81 St.

Real Estate For Sale
NĄĮ^itžeųijt Pardavimai

IEŠKAU pirkti gero summer re- 
sorto, Wisconsin valstijoj, kad bu
tų gera dėl biznio, prie ežero ar 
upes kranto, nėra skirtumo kaip 
toli, 8258 S. Emerald Avė.

2 FLATIS po 4 kambarius prie 
Western Electric, karštu vandeniu 
apšildomas, naujas plombingas, 2 
karų garadžius. labai pigiai.

2307 So. Kirkland Avė.

BARGENAS
STUCCO BUNGALOW —

BELLWOOD
306 So. 26th Avė., receiverio kai

na $3500 nž ši naujai malevota ir 
dekoruota 6 kambarių narna, moder
niškas. 40 pėdų lotas, garažas, iš
mokėjimais.

C. F. THIERBACK, 
2402 St. Charles Road, 

Bellwood.




