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Eina Pasitikt Italus
Tausų Sąjunga Ne

duos Pinigų Italijai
Karo Žinios

KAS ITALAMS SVARBU ETHIOPIJOJE

Addit Ababa terminai

Anglija jau pradės vežti ginklus Ethiopijai
Italų armija su 250 tankų ir 200 aeroplanų 

slenka prie Hararo

Italų armija nužygiavo 
35 mylias Webi She- 
beili upės kloniu, ir ei
na tolyn linkui Hara
ro.

Jau atėjo pinigai 
vietiniems viešiems 

darbams

30 valandų darbo 
savaitė turi būt 

įvesta

Ketina stumti italus 
ten kur vandens nėra

ADIS ABABA, Ethiopijoj spa
lio 14 d.—Ethiopų didelė armi
ja skubina sutikti italus Ogo- 
deno provincijoj. Kunigaikštis 
Ras Dėstą Demtu, karaliaus 
ženstas, eina su 160,000 ką- 
riuomenės skersai Ogadeno 
plrovinciją tikslu užpulti ita
lus iš jų kairės pusės.

Pakraščiu Anglijos somalių 
žemės italų generolas Rudolfo 

' Graziani su savo kariuomenę 
žygiuoja linkui Hararo. Ethio
pų vadas nori nustumti italus 
toliau į tyrus, kur nėra van
dens, pietvakarinėje dalyje. >

Iš italų SomaU4:.J&em$s bū
rų pulkininkas--  ̂twiank ateina 
pagelbon etiopams.

Italų armija, kuri jau nužy
giavo 30 mylių Ogadeno pro
vincija, dabar yra apsaugota 
250-čia tankų ir 200-ais aero
planų.

Finansinis Italijos 
boikotas penkiuose 

punktuose

Ethiopų armija kara
liaus žento vadovybė
je skubina pasitikti 
italus iš kairės ir nu
vyti juos ten, kur van
dens nėra.

?A$MARA,

Italai apsupo Rass 
Kassą

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spaio 14 d.—čia gautas prane
šimas, kad ehiopų kunigaikštis 
Ras Kassa su savo armija tapo 
apsuptas italų ties Aduva. Ras 
Seyumas, vyriausias komanduo
to jas Tigro provincijoj, randasi 
su savo armija 75 mylios į pie
tus nuo Audovs.

Ethiopai pasidavė 
su mišiomis

GENEVA, Šveicarijoj, spa
lio 14 d.— Tautų sąjunga pri
ėmė penkis finansinių sankcijų 
punktus prieš Italiją:

1. Neduoti paskolų Italijos 
valdžiai.

2. Neduoti bankinio kredito 
Italijos valdžiai.

3. Neduoti paskolų visoms į- 
staigoms Italijos teritorijoj 
(miestams ir 1.1.) .

4. Neduoti kredito Italijos 
viešoms įstaigoms.

5. Neleisti pardavinėti Itali
jos valdžios, viešų ir privačių 
įstaigų Šerų.

Paskirti < du-'komitetai, kurie 
turės žiūrėti;. kokiais kitoniš
kais budais tautų sąjunga ga
lėti kovoti su Italija be ginklų, 
o taipgi žiūrėti, kokiu budu at
lyginti toms valstybėms, ku
rios ekonomiškai nukentės dęl 
pertraukimo ryšių su Italija.

Aduwoj koptiškų krikš
čionių vyskupas atlai
kė italams'mišias.

Ethiopai skelbia net du 
“šventuosius” karus: 
vieną musulmanų, ki
tą koptų krikščionių 
prieš Italiją.

Mussolini nori kalbėti
apie taiką, bet jo tai 
kos sąlygos reikalau 
ja padalinipio Ethiopi 
jostarptąutųsąjun 
goš ir Italijos.

AbO «

ABYSSlKtA
BUmsH’ 
SOMALI*!

Rokite of railroad

CHICAGO, spalio 14 d.—Va
kar atėjo pinigai iš Suvienytų 
Valstijų iždo Illinois viešiems 
darbams. Išviso patvirtinta yra 
87 projektai ir jiems vykinti 
suteikta $2,053,984. Iš 87 pro
jektų 31 yra Cook paviete.

Pastebėtina, kad Chicagos ir 
Cook pavieto viešieji darbai, 
kuriems tie du milionai dole
rių buvo suvartoti, yra dau
giausia mažos vertės.

Chicagoje štai kam tie pini*- 
gai bus suvartoti:

Vandens pumpavimų namų 
pataisymui—$143,250.

Trafiko ženklų ir lempų pa
taisymui parkuose 
varų $40,832.

Western avenue 
stoties pataisymui

Chicago avenue 
stoties pataisymui

Wilson avenue
stoties pataisymui $2940.

Cook paviete už Chicagos ri
bų didesnės sumos bus suvarto
tos šiems darbams:

•South Chicago Heights gąį 
vių m. alėjų taisymui. $110,01 

< «Wnrth '^miestelyj pastatymui 
akmens skaldymo dirbtuvės 
$185,447. ,

Harvey, III. Robey gatvės ka
nalo pataisymui $127,877.

Geroka dalis šių pinigų turės 
būti išmokėta darbininkams už 
darbą.

Taip nutarė Amerikos 
Darbo Federacija sa

vo konvencijoj

ir ant bul?

pumpayimo 
$2500;
pumpavimo

$8410.
pumpavimo

ADDIS'/ABABA., — Italija" be dfd&o 
pijosskarą, jei jai pasisektų užimti traul

Mussolinio taikos 
sąlygos

6 T , •

Tautų sąjunga skelbia 
finansinj boikotą Ita
lijai, bet kol tie boiko
tai pradės kenkti Ita
lijai, Mussolini jau 
bus užkariavęs pusę; 
Ethiopijos.

laimėtų Ethio* 
liniją, kuri eina 

iš sostinės Addis Ababa į uostą Djibouti. Tai vienintelė linija 
Ethiopijoje ir be jos kraštas butų atskirtas nuo pAšaulio.

Popiežius t i k t a i 
bejėgis senukas 
karui stabdyti

Naujas Lenkijos 
kabinetas rūpinsis 

ūkininkais

ATLANTIC CITY, New Jer
sey, spalio 14 d. Jau antra sa
vaitė ,kaip Amerikos Darbo Fe
deracija čia laiko savo metinę 
konvenciją. /

Šiandien konvencija priėmė 
svarbų nutarimą: pradėti kovą 
už 30 valandų darbo savaitę. 
Ateity tai bus svarbiausias 
Amerikos Darbo Federacijos 
uždavinys—atsiekti to, kad vi
soj pramonėje darbininkai dirb
tų ne ilgiau kaip po 30 valan
dų į savaitę.

Prezidentas Green, priimant 
30-ties valandų rezoliuciją, tarp 
kitko pasakė “Mes turime at
siekti trumpesnės darbo savai
tės arba įstatymų 
pavartojant savo 
spėką.” '*

Rezoliucija buvo 
dideliu entuziazmu.

keliu arba 
ekonomišką

priimta su

į^Haiiptmąjįas
apeliuoja

ADUVA, Ethiopijoj, spalip 
14 d.—Italai paėmė šventą ehio
pų miestą Aksumą neiššovę nei 
vieno šūvio. Aksumo guber
natorius su kunigais atvyko i 
Aduvą ir formaliai pasidavė ita
lams. Vėliaus šeši Tigro pro
vincijos vadai pasidavė italams 
su savo pulkais ir ginklais. Adu- 
vos “abuna” (vyskupas) iškiĮ- 
mingai pasveikino generolus Dė 
Bono ir Maravigną, o paskuį at
laikė mišias.

RYMAS, spalio 14 d.— Pre
mjeras Mussolini vėl pareiškė, 
kąd jis norėtų kalbėti apie tai
ką su Franci j a ir Anglija, nors 
jis ir jaučiasi, kad tautų są
junga jį labai įžeidė.

Mussolinio taikos pasiūlymas 
esąs toks: tegul, sako, tautų 
lyga paima savo globon ketu
rias Ethiopijos provincijas, o 
kas liks tegul tą atiduoda Mus- 
soliniui.

(Tokios sąlygos skamba gana 
juokingai, bet, matyt, kad Mus- 
solįni taip tikrai mano).

A n g 11 j a .ragina 
nepirkti Italijos 

prekių
Taip pasakė katalikų 
arkivyskupas Londone

Ethiopija nenori 
itališkos taikos

VIENNA, Austrijoj, spalio 
12 d.—Visoj Austrijoj uždraus
ta rodyti krutamus paveikslus 
apie Ethiopiją.

1 "■...... ■

ADIS ABABA, Ethiopijoj; 
spalip 14 d.— Netiesioginiais 
keliais Italija davė aiškų pasiū
lymą Ethiopijai baigti karą, jei* 
gu Ethiopija išpildys Italijos 
reikalavimus duoti jai koncesi
jų ir gerą gabalą žemės. Taikos 
pasiūlymas atėjo iš Genevos per 
ethiopų delegaciją.

Imperatorius Selassie betgi 
griežtai atsakė, kad jis italų 
sąlygomis nesitaikys, /Hes jos 
reiškia visišką Ethiomjos pa
vergimą. Net ir apie žemės da
vimą italams imperatorius da
bar nenori kalbėti. .

LONDONAS, spalio 14 d. — 
Kol tautų sąjungos nutarimas 
boikotuoti Italiją pradės būti 
vykinamas, italų armija gali 
užkariauti Ethiopiją. Gali būti, 
kad Mussolini nei nenorės vi
sos Ethiopijos užimti. Anglams 
rupi, kad Italija pajaustų spau
dimą kuogreičiausia. Todėl An
glijos valdžia siūlo, kad visi 
kuogreičiausia liautus pirkę ita
lų tavorus. Sustabdyti tavorų 
siuntimą Italijon gal bus ne
galima, ypač kad Vokietija, 
Amerika, Austrija, Vengrija ir 
Albanija neprivalo pildyti tau
tų sąjungos nutarimo. Daug 
lengviau yra sustabdyti vežimą 
tavorų iš Italijos. Tas Italijai 
daugiausia ir pakenktų. Todėl 
Anglija tą ir siūlo padaryti 
Genevoje.

LONDONAS, spalio 14 d. — 
Rymo katalikų arkivyskupas 
Arthur Hinsley, sakydamas pa
mokslą šv. Edvardo bažnyčioj, 
pavadino popiežių Pijų bejėgiu 
senuku, kurs visiškai nieko ne
gali padaryti sustabdymui karo 
tarp Italijos ir Ethiopijos. Ev- 
hiopijoj žmonės dabar žudomi 
mokslišku bųdu, o popiežius tu
ri sėdėti ir tylėti. Mussoslini 
yra jo kaimynas, o prieš kai
myną popiežius negali žodžio iš
tarti. Popiežius dabar privers
ta* syra pasirinkti vieną iš dvie
jų blogumų, būtent, pritarti 
neteisybei.

Streiklaužės turėjo va
žiuot namo nuogos

WARSZAWA, Lenkijoj; spa
lio 13 d.— šiandien Lenkijos 
prezidentas Ignacas Moscickis 
patvirtino naują ministerių ka
binetą, kurį sudarė Marionas 
Koscialkowskis. Užsienio mi- 
nisteris Beck įeina j naują ka
binetą ir užima tą pačią vie
tą. Taigi užsienio politikoj jo
kių permainų nebus. Bet nau
jas asmuo kabinete yra Euge
nijus Kwiatkowskis, kurs žada 
daug permainų vidaus politikoj. 
Jis stovi už\ainų pakėlimą ūkio 
produktams, ir už kainų nurau
simą industrijos tavorams. Uki- 
ninkų^klausimas ir Lenkijoj yra 
aštrus. ’

Buvo gandų, kad preziden
tas Moscickis ketina rezignuo
ti. Bet kada tapo patvirtintas 
naujas kabinetas, tie gandai 
nutilę. . j

Žmogvagio Robinson 
pati ir tėvas rasti 

nekaltais

JERSEYi CITY, New Jersey, 
spalio 14 d.—Pasmerktas mirti 
Ęruno Hauptmanas dar gal ne
bus pasodintas į elektros kėdę 
prįeš Kalėdas. Jo advokatai 
rengia apeliaciją į Vyriausią 
Amerikos teismą. Vienas jo ad
vokatų Egberg Rosecrans jau 
prirengė prašymą sulaikyti 
Hauptmanno egzekuciją, jam 
padavus apeliaciją Vyriausiam 
teismui.

ORfa——fe■ •

Chicagai ir apielinkei’ tederą* 
lio oro biuras šiai dienai pianą- 
šąuja:

Giedra. Vis dar bus šilta.
Vakar Chicagoje 12 vai. tem

peratūra buvo 570.
Saulė teka 6:02, sėda 5:11.

Anglija veš ginklus 
Ethiopijai

Bombardavimas 
Gorei

HĄRAR, Ethiopijoj, spalio 14 
d— Netoli Anglijos Somalių 
žemės įtaiki vėl pradėjo smąr 
kiai bombarduoti ethiopų ką- 4 ...
riųomenės punktus ties Gorei. Imalių žemę

LONDONAS, spalio 14 d. — 
Anglija jau duoda leidimus 
amunicijos fabrikantams ga
benti amuniciją Ethiopijon.

Yra prisįbijoma, kad italai 
pradės kratyti Anglijos laivus 
ir žiūrėti ar jie neveža amuni
cijos. Tas gali iššaukti net 
ir mūšį jurose.

Anglai veikiausia veš gink
lus Ethiopijon per Sudaną, o 
taipgi iš Adeno per Britų So-

MEMPHIS, Tenn., spalio 14 
d.—čia sustreikavo Plough kos
metikos kompanijos darbinin
kės. Kompanija tuojau gavo 
mergaičių streiklaužių. Strei- 
kierės-gi ėmėsi piketąvimo dar
bo. šiandien jos gana gerai 
nupiketavo dvi ątręiklaužes. Pa- 
sigavusios streiklaužės, piketuo
tojos nurovė jų drabužius iki 
juostai, ir dyi streiklaužės tu
rėjo nuogos važiuoti namo po
licijos vežime.

Po to kitos streiklaužės jau 
riebedryso eiti į fabriką. Strei
kas matyt eis pąsekmingai. 
Kosmetikos darbininkės turi sa
vo uniją, kuri priklauso Ame
rikos Darbd Federacijai.

Thomas Mooney ir 
vėl turi laukti

LOUISVILLE, Ky„ spalio 14 
d.—Ponia Frances Robinson ir 
jos vyro tėvas Thomas Ro
binson, kurie buvo teisiami už 
konspiraciją kidnapinti turtin
gą ponią Alice Stoll’ienę, fede- 
raliame teisme tapo išteisinti. 
Džurė rado juos nekaltais. Po
nią Stolilenę trys metai atgal 
pavogė jaunasis Robinsonas ir 
gavęs $50,000 paleido ją sveiką 
važiuoti namo. Jaunasis Ro
binsonas dar iki šiol nėra su
gautas. Jo pačiai ir jo tėvui grę- 
sė mirties basumė už jo kaltę. 
Todėl nestebėtina, kad jiedu la
bai apsidžiaugė, kada džurė 
juos paliuosavo nuo kaltės. Ro- 
binsonienė ketina tuoj aus užves
ti divorso bylą prieš savo pa
bėgusį vyrą.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 14 d.—Thomas J. Mooney, 
kurs visų žmonių įsitikinimu 
nekaltai sėdi kalėjime nuo 1915 
metų, dar sykį prašė Vyriau
siojo Teismo peržiūrėti jo by
lą, o Vyriausias Teismas jo pra
šymą dar sykį atmetė. Vy
riausias, Teismas ir šį sykį pa
sakė, kad Mooney turi pirmiau 
baigti savo bylą Califomijos 
teismuose, ir jeįgu Californi- 
jos teismai galutinai jį pą- 
smerks, tai tik tada Vyriausias 
Teismas galėsiąs peržiūrėt jo 
bylą.' '

Briedis mirė už pyragą
HARTFORD, sp 13.—Pereigą 

naktį čia užklydo jaunas brie
dis pasivaikščioti miesto gat
vėmis. Beeidamas, pamatė pe). 
langą gražų pyragą kepykloje, 
šoko jis prie pyrago per langą 
ir taip susipiaustė stiklais, kad 
mirė (ar padvėsė) nuo kraujo 
tekėjimo.

Atkastas dievnamis 
5000 metų senumo
JERUZOLIMAS, spalio 13 d. 

—Dievnamis 5000 metų senumo 
tapo atkastas netoli Jeruzoli- 
mo. Jo atradėja yra Palestinos 
mokslininkė moteris Judita 
Krause Marųuet, Dievnamis 
esąs iš bronzinio amžiaus, pa
statytas apie 3000 metų prieš 
Kristų. Jis buvęs sugriautas 
apie 2000 prieš Kristų, bet di
džiuma jo sienų ir apielinkės 
fortifikacijų užsilikę kaip bu
vo.

Anglijoje gimė ket- 
virtinukai

LONDON, sp. 13. — Vietos 
Royal Free Hospital gimė kęt- 
virtįnukai, viri berniukai. Mo
tina, Victoria Hamrsworth, šal-

■ ’

takalvio žmona, ir naujagijniai 
jaučiasi gerai. ’ Kūdikiai gyvens.

Chicago Motor klubas 
negali advokataut

SPRINGFIELD, III., spalio 
14 d.—Vyriausias Illinois vals
tijos teismas šiandien išnešė 
nuosprendį prieš Chicago Motoi 
klubą už jo teikiamus advoka- 
tiškus patarnavimus savo na
riams, o taipgi uždėjo klubui 
bausmę užsimokėti $JLOOO ir 
bylos kaštus. Teismas^ pasakė; 
kad joks klubas negali darytis 
sau kapitalo iš advokatiško pa
tarnavimo. Duoti advokatišką 
patarnavimą gali tik patys ad
vokatai. • I '

ĘMDEN, Vokietijoj, spalio 13. 
—Atplaukęs žvejų laivas prane
šė, kad spalio 11 d. dar vienas 
žvejų laivas buvo audros pa
skandintas šiaurės juroje. Su 
laivu paskendo 15 žvejų.
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CHICrfG OS

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: .... P. MILLER, finansų seki storius

J. MICKEVIčĮUSk prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠAUSKAS, trtaštiSaS.

KonkUršMaS K. StėpodaOi- 
MuS'&d&:

K&zyts ^u^t^s, 
įjašižyih^ V^kėj'AS lietuj 
visuomenės kultūroj darbe, 
fe&ntas,. nuoširdus žmogui. 
Gerai, kad p. Stuparą kon. K. 
Stėpdn^Vičiuš Cliicflgo's Lietu
vių Draugijon įrašė — musų 
organizacijos • darbuotojų -akai-*, 
Čiuš feašld'atagihš.

P-lė Lillian Stuporas, duktė 
p41ų Stuparų. Visi pp. Stu- 
patų šeima dabar btts ’imriUi’š 
Chicagos Lietuvių DrUtagijoi^ 
P-iiią Stupariebė ir šuftuš btn 
vo įstoję DrUligijon kiek pir-

4ton. Wuta7c Bulau) ĄrtiŠės

Citata, 
irttelSgfeiiti«k& taitatetis. Drau
gi j on įraše ’feon. ‘IL Bultaftv.

•WhlteY Shurnas, įgubtas, su- 
kiUnUš <j Aunuolih, Sstamife p-ios 
Si Šiurniertes, 3149 So. Halsted 
st. Čia paminėtu adresu p-nia 
Šiurnienė su p. Taručiu už
laiko gerą taverną.

P-le Pauline Balnaitis, stu-

jaz Draugijos nąre 
P-Z& 'Genevieve

Hfetatė. Ši apsukri , 
rėcSė 'Draugijon pe 
FCArtk Bulaw.

ios

p-nia 
už-

, siu
nau

Whites stu- 
ri jduhtiolė įfei- 
per musų kon.

K. KAIRI S, vice-prežldentas 
V. MANKUS, s&tetoHUs

DR. MONTV1DAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGlS, Dr-jos Advokatas, J. P. VĄRKALA, Draugijos Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —pAbedėliais iy ketvertais, nuo 9 vai. ryto iki 8 VaL 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti į Draugijos ofisą 

čia pažyihėtu laiku. . t .. .
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street. Telefonas Cahal 0117
—.................  ■ '' ■ ' ■■ ■- - — a.--:--. -.-r-- . ■■■ ------------------

BANKETAS
Kas gaus tikietą į bankietą 
dykai, o kam kainuos $2.00?

A. Zalagėnas, 7123 
RacinC Avė.

j. Žiūrkauskaš, 1957 
23rd Street.

South

West'

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Jubiliejinis bankietas įvyks 

tlapkričio (Nov.) 2 d. Lietuvių 
;Auditorijoj. Visi Draugijos na
riai, kurie įrašo naują haVį į 

‘Draugiją, už kiekvieną įrašytą 
narį gauna tikietą į šį bankie
tą, o kitiems Draugijos na
riams bei svečiams tikietas 
bus $2.00.

Draugijos nariai kviečiami 
tuoj imtis darbo, kad įrašius 
Draugijon nors po vieną nau
ją narį. Už jūsų gerą pasidar
bavimą mielai bus suteiktas 
tikietas į praugijos bankietą 
ir dar plius — didelis ačiū. <

Kas dalyvaus bankieto pro- 
grame?

Draugijos bankieto progra
mą išpildys vien Draugijos 
nariai. Pasižymėjusių artjstų, 
dainininku musjų Draugijoje 
yra daug,—jie ir išpildys 
kieto programą. . Programą 
tvarkyti pakviestas muzikas 
Kazys Steponavičius, Pirmyn 
choro vedėjas. Artistai, dai
nininkai po vieną programinį 
numerį išpildyti yra pakvies
ti sekami Draugijos nariai: 
Nora G ūgis, 'Zofija Paškevi
čiūtė, Kazys Patarškas, Pra
nas Sadauskas, Stasys Rimkus, 
Vytautas Beliajus, Jurgis Ste
ponavičius, Jonas Čepaitis, 
Vincas Ascilla, Ona Skeheriu- 
tė, Vytautas* Tarutis, Flbrence 
Balsis, Bernice Malela, Birutė 
Rašinskienė, Josephine Alek
saitė, Rose Vasal, Andrius 
Narbutas. Be muzikaliai vo
kai io programo, dar bus trlim- 
pų prakalbėlių. Jurgio Stepo
navičiaus orkestras grieš visą 
vakarą įvairius šokius.

Programas prasidės 7:30 V», 
baigsis 9:30 v. Pasibaigus prb-, 
gramui eis valgiai, gėrimai, 
dainos ir šokiai iki 3-čitai va
landai sekmadienio ryto.

Kas prisidėjo prie surengimo 
šio bankieto? .

' c?* ’

Trylika musų Draugijos na- 
iių biznierių buvo pakviesti 
prisidėti savo biznio prekėmis 
valgiais ir gėrimais prie ap
rūpinimo šio bankieto — visi 
maloniai sutiko. Čia 
dai ir antrašai:

Louis Antanavičius, 
18th Street.

St. Dermontas, 722 
Road.

J. Grigaitis, 3800 Armitage 
Avenue.

Geo. Jokubonis, 3465 South 
Morgan S t.

Ch. Kasiliauskas, 3364 So. 
Halsted St. I

Frank Kiupshas, 3600 South 
Lowe Avė.

J. Kavaliauskas, 1247 South 
Cicero Avenue.

Mrs. Elz. Michull, 2038 W. 
North Avenue.

J. Maskaliunas, 819 W. 35th. 
tv'oo t
Walter Neffas, 2435 South 

^eavitt St. |
A. Zalatoris, 827 W.- 33rfi 

Street.

ŽINIOS Iš KOMO 
SO OFISO

Iki konkurso pabaigos liko 
tiktai 17 dienų arba 408 va
landos. Laiko nedaug, konkur- 
santai ir visi Draugijos na
riai kviečiami pradėti skubiau 
darbuotis, kad kiekvienas iš 
musų konkurso darbą baigtu
me sėkmingai.

Senas Petras Sėkmingai pro
gresuoja, jis pralenkė V. B. 
Ambrose, skubiai vejasi K. 
Steponavičių. Kon. Bulaw ir 
Galskis pradėjo judėti — geri 
ženklai. Kon. p-nia P. Šliu
žas darbuojasi gerai, ji tik
rai gaus 25 narius Šiame ‘kon
kurse.

—O—
, i Konkurso ofifeas pasigencįa 
sekamų konkursairtų: B.
tiekunoj Kemešienės, RatkeVr- 
čienės, Ketvirčio, Rdsalio ir 
Visbaro. TurbUt jie visai su
tingo. Iš Vėliau stojusių į 
konkurso darbą sėkmingai 
pradėjo darbuotis Pranas Kli- 
kna. Gaila, kad musų Pranas 
nestojo anksčiau į konkurso 
darbą — butų turėjęs gražias 
pasekmes.

Konkursante Agnės Gra
kauskienė ir kbn. L. Antana
vičius stovi lygiomis, — kuris 
iš jų dviejų viens kitą pra
lenks, bus įdomu matyti.

Taipgi lygiomis stovi kiti 
šeši konkursah tai: Antanas 
Skirmdntas, Walter Neffas, 
Antanas Mikšys, Zigmas Mic- 
kevičihš, Alex Ambrose ir Jo
nas Sinkus. Kai kurie iš jų 
gerai darbavosi pradžioje kon 
kurso^ o dabar pasidarė nevei
klus* Gal prie užbaigos kon
kurso kiek subrus. Lauksime.

Di&elfe ačiū p-hifei Neffienei 
už jdfe pėtidarbavimą.

P-hia Veronika Mikalajūnas 
gaus tikietą lį bahkietą.

P-nia "Veronika Mikalajn- 
naš įraše Draugijon p-nią Ma
rę Karaliūnas. P-nia Mikalajū
nas už gerą pasitarn avimų 
Draugijai gauna likietų į Dr- 
jos bankietą. i
P-hia Vctlerija Kairienė—-gau

na tikietą į draugijos 
bankietą.

P-nia Valerija Kairiene, 
žmona Kastanto Kairio, Drau
gijos valdybos hario^ įrašė 
Draugijon p-nią 7. K. Mdlelą, 
92r> Kight Stų Waukegan, Iii. 
P-nas Malela yra žymus *WaU:- 
kegano bižhiėrius, pažangus 
žmogus, nuolatos jį galima 
matyli musų Dtganižacijų pa-\ 
rengimuose Chicagoje. P-nų 
Maielų Juktė Rerhicė -taipgi'; 
šiame konkurse įsirašė Ghioa- 
go*s Lietuvių Draugijdh. Dide
lis ačiū peniai Kairienei už- 
šio gero hatio įrašymą.,-X . , 
Purias A ntahas ; BuŽku^> J įrašė J

. du narius Dradgijon.

P-nas Antanas Butkus, 1443 
Wentworth Avė., Chicagos 
Heights, įrašė Chicagos Lietu
vių Draugijon savo žmonų, 
Agnės Butkus ir dukterį Estel- 
la J. Maškc. P-nų Butkų sū
nūs, Walter Butkus, Chicagos 
Universiteto studentas : taipgi 
yra nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Reiškia, pp. Butkų 
visa šeima yra Draugijos na
riais. P-nas Butkus yra senas 
Draugijos narys, stambus biz
nierius Chicago Heights. Gerą 
darbą atliko p. Butkus už sa
vo nuoširdų pasidarbavimą 
gauna du tikietuš į Draugijos 
bankietą.

miau, na o dabar įsirašė tėvas 
ir duktė. Gražu, kad. visi šei-, 
mos nariai pHkl&dso į vieną’ 
organizaciją. ?

Julijonas ir Barbora Januš
kai, taipgi įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijoh. P-iihs J. 
Januška yra ^ dženitorius^ pa-i 
žangus žmogus. ’ P-nia Januš
kienė taipgi yra pažangi mo
teris, seka ^-tiilžiai lietuvių 
kulturinį gyvenimų sykiu su 
savo žmogumi. Getai, kad K. 
Steponavičius pasirūpino j uos 
įtašyti Chicagos Lietuvių Dr- 
jon, paškaitliho musų Drau
giją timtais darbuotojais.

tyVattėr Bukniš, imarųUette- 
patkieti-s. šį naują narį Drau
gijon įrašė Kv Steponavičius. 
Koh. Steponavičius gerus na
rius žino kaip ir kur sūrasti. ,

KOh. P. GMcfe įrbšė:

Zenonas Sinkus, jaunuolis. Jį 
Chicagos Lietuvių Draugijon 
įtaŠė p. fe. Galskis. Musų or
ganizacija nuolatos auga jau
noms špėkoms. >

Antandš Skrabiilis, KrightoU; 
paičkietiš. 'Draugijon įraŽė P. 
Galskis. femo Antano Skrabu- 
lio žmona taipgi •greitu laiku j 
bus narė Draugi^, aplikaci
ja jau .priduota;ffSmagiu kad' 
visos žeimoš tampa > nariais 
musų organižačijos? fe-ai Skra- 
biiiiai" yra rilnlrj r" nuoširdus 
žhmnėų, jie žibį prie kokių 
organizacijų dėtiį./

Kon. Petronėle Šliuzas įrašė

P-nia Josephine Kazauski, 
rimta moteris, ^malonaus bu*- 
do, sekanti musų kulturinį gy^- 
venimą. 1 f

Petė'c MdhtSebiiiiits, džėnito- 
rius, apšukrufe žmogus, tinka
mai pažįstąs sUvo darbą. Abu 
šiuos narius įrašė kon. p-nia 
P. Šliužas. ' ■ . ' ' „ ff, 'į*t,... it—. Srt-ra.if«iU rr

Laidotųjų Direktoriai

Venta Kartaniutė.

P-le Veiita Kartaniutė, Hilk- 
tė pp* Kartūnų. P-nas Karta- 
n£š yta yaisHniiik&š, jo vais
tinė yra 2557 69th Št. P-ntas 
Karlanaš, pYėžidėttlėš AltMs, 
kuris dėjo savo spėkas, kad 
prirenguš Leit Vaitkų 'sėkmių, 
gai oro kelionei • ?į Lietuvą. 
P-lė Vanda Kartaniutė buvo 
Litu'AhiCos II ‘krikšto motina. 
Ji dabar įsirašė Ghicagos 
Lietuvių Draugijon, dėka pa1- 
sidarbavimui p. Bulaw.

Kon. V. B. Ambrose įrašė:

P-hia KaCUiiita ~Schufiwald, 
3259 So. Unioh Avė* P-ia Ka*- 
rolina Scliunwald, po tėvais 
Žablackaitė, yra .tarnavusi 
Lietuvos Žemės Ūkio Ministe
rijoje. Čia dirbdama apsivedė 
BU į>. Otto SdhiinAVard, Kauhfe/ 
6 4w6 m. htvyko į Ameriką 
Dabar pp. SčhūllvvUld užlaiko 
taverną ir grosernės biznį viri 
paminėtu adVesh. P-mai Schh-i 
nwalddi yra artimi giminės p. 
p. Venckų, kurie įsirašė Chi- 
CbgOs Lietuvių Draugijon pra
eitą savaitę. Pmai Venckai 
laiko taverho 'bizhį prie Wal-' 
lace ir 32 gatvės. Šią p-nių 
Draugijon 4rašė koto. V. fe. 
Ambrdse-.

S'taspB Malakauškas, bridge- 
portietis, Draugijon įrašė kon. 
V. 'fe. AmbžfO^feę P-nbj Baiakau-

AKtfŠE.|tEŠ '
Mre. Attelia K. Jarus*

Physičai Thėrapy 
Eil and Midwife

| ■< 663'0 S. Westem
. į. v, ; - Avė., 2nd floor

Hemlock 9252
1 Patarna'ūju prie 

11iill gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

' fclėdtrtfe t r e a t- 
ment ir magne- 

»-r 4V ■ ’ 1 tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

gHKUHMHIH gihoms ptatari-
< ihai doVtanai.- ,-r-i- , y .1

ant 
žinomų 

visoj 
BalyJ 

malevų

sko duktė Onutė įsirašė Chi- 
cagoš Lietuvių Draugijon *kiek; 
pirmeliau, o dabar it ješ tė
vas liko organizacijos nariu.

Kon. p-nia A. Ghakaaskiėnė 
įrašė:

Pranas Juozapavtčms, north- 
sidietifc, įrAŠė DrAugijbn Loti. 
p-nia Agnės Grakauskienė.
Kon. Prdnas Klikna įrašė:

Petras Gerionts, 2449 West 
69th St. čia pažymėtu adresu 
p. P. Garintais užlaiko puikiai 

(TWi tatfcl. 8-čitatn) i r .ui ;..a t,., t .—- ■

MALEVOS |
Likusios nuo bankrotu ir nuo gaisru

Ola 
galite 
visada 

■utaubyti 
apie

Tukėtahčiai malevos galionų, žinomos 
visoj fiAlyj,/-<>ardavin6Jamos kitur visur 
iki $3.00, musų Atf)
kainą tik .J------ sį-------------------
$2.60 vertas tnaleva 
grindims -------------;---------IT**
5 gfcličn’M skysto cemento £1 '<}K
etogatos - -_j—----------------------  M**'^**
$3.00 slidus, baltas d* f '•Sfl *
enamel ---------------------------------- * ._■**** _
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas ,
mčleVų ' ir e’namel visame midėte. -į- 
Viskas nho 1/8 iki 1/2 Ilgiau. 100 
frąrantuota arba grąžinami pinigai. » 
Pilkit artimiausioj krautuvėj.

BAINT EXCHANGE OF
CHICAGO , _ nstri ’MIUVAČKEĘ AVIS. 
S. HAT^TED 8*. 

2274 EL8THN AVE. 
Telefonai: Armitage 1440. .

$1.00

jų var-

733 W.

Cermak

Gana mažai žinių girdime iš 
šių konkursantų: K. G. Urne- 
žio, Onos Mittskienės, Joseph 
A. Jankaus, Petro Rozgus, An
tano Lungevičiaus ir Jono 
Kaulino. Rūtų gerai, kad dar 
jie išbusiu nors prieš Draugi
jos konkursą. Lauk<įme^ 

Vėl tikietas p. J. Žurkauskui.
P-nas Žurkauskas, 1957 

W. 23rd St., stambus westsi- 
dės biznierius “Lietuvos Uki- 
hinko” Draugijos prežidentas, 
įrašė Ghicagos Lietuvių Drau
gijon p4iiią P. Adomaitienę. 
šihme konkurse įrašė tris na-i 
biUs, reiškia užisipelhė het triši 
likietus 'į Draugijos btartkietą.- 
Puikų drfrbą atliko p. žur- 
kauskas, Draugija jam yra dė
kinga už gausingą pasidarba
vimų.
P-niai Karolinai Neffienei ki

tas tikietas į bankietą^

P-nia Karolina Neffiehė, ak
tyvi Draugijos narė, įrašė į 
Ghicagos Lietuvių Draugiją 
p-nią Bessie Gaidelienę. P-nia 
Nefiienė šiaure konkurse jau 
yra įrašiusi du naujus narius.

Tjiomas Kubilius gauna tikie
tą į bankietą

Aktyvus Draugijos narys p. 
Thomas Kubilius, įrašė Drau
gijon p-lę Eugeniją Matulis. 
P-nas T. Kubilius už šios jauk
uos p-lėš įrašymą gaunk tikie
tą į Draugijos bankietą.

Nariai .Chicagos, Ciccros Lietuvių 
.Laidotuvių Direktorių Asodacijoš.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Višbšė Miešto Daiysfe.

' ■ ■ ................ i.- . , , —,.1

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

Tėl. Kenwood 5107 
VALANDOS:., 

nuo 9 f 
ttttta ’6____

Apart švfehtadienio

ikį 11 valandai ryto 
ira 8 VAteiidai vakari, 

ir ketvirtadienio.

Dr. V, A Šimkus 
1&Vi)WdlAŠ IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomiš ntao 10 Iki 12 

3343 South Halsted St.
TėL ranilėVard 1101

Phone Cahal 6122
Dr» S* Biezfei

- Valandos: tauo 1^-8 Ir 7—8
, Šeredomis ir nedel. pagal sutarti

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republir. 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Siakis
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 ’pb pietu, 7-^ V. vak. 
išskyrus Šeredtamis It sfettitomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. U. Z. VereHs
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos italo 9 iki 8 vakaro.
Sereabj pagal sutartį.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

il-iiHii*................. I

ADVOKATAI
K. P. OUGIS

ADVOKATAS
Miešto dfisas—127 ’N. Dėtarborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valahdos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais it Sekinadieniais— 

pasral sutarties.

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 Strefet

• ? Telefonas. Republic 9600.; 1

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telepnone: Repūblic 9723 

iiilt niiadniĮ Į

Dr* Strikol’is 
gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėliOj pagal sutartinų.

Ofiso TeL:, Boulevard 7820 
Namų Tel.: PTdšpect 19Š0

.r,—.iirrv-i ..rnifi.i.vn

Dr. T. Duftdalis r
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

‘4167 Archer avenue 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos italo 2—4 it htab
8 V. vak. NėdSlioj patfal ėtatattj

• * te--........- —

Valandos nuo '9-^9
2420 West Mturtiifette fto&d 

tarti Westem AVe. Hemlbek 7828 
=*=*=

Kiti Lietuviai. Daktarai.

Dr. Margeris
Valandos: nuo 11). r.‘iki 2 vo vietų 

dr ntao 6 iki 8 VakaVO. 
Šventadieniais tik susitarus 

Phorie BotaleVard 8483

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. ŠERNE R

• LIETUVIS
___  Tel. Taras 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
^r\vettinhtt5thbtšt 
4OO W OOLI1 Ol/e 

kampas Halsted St.
Valandos ntab 10—4, rtub 6 iki 8 : 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Tel. Boulevard 5014 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuta 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. k®.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.

Vincas Briedis įrašė du > ; 
naujus narius.

Sėnas ir aktyvus Ghicagos 
Lietuvių Draugijos narys p. 
Vincas Briedis\'įrašė Draugi
jon savo dukterį Aldonų, žylį 
mią pianistę, kuri dabar kon
certuoja Lietuvoje. Jos aplika
cija buvo priduota 'Draugijom 
prieš jos išvažiavimą Lietu
von. Taipgi įrašė sūnų AJgeiF, 
žymų muzikantą. P-nas Brie
dis už savo gerų darbą labdi 
organizacijos gaUha du tikin
tus į Draugijos bankietą.

... J.F.EUDEIKIS ~ J
4605-07 Š. Helmitage AveiuJre fehones Yatdš 1741-1742

• V“ rfCttAWlGZ ir SŪNUS i
231'4 Wfest2Si^ riase Phonėis CtaSl 2515—Cicero 5927 i

’ 'ir v -v •-1 <-r< ...Kr.i.................. -.................—* ■■ ■ ..........................g* I

' : LIULEViČIUS
4092 Archer Avenue fehone Lafayette 8572 j

■f. s. p. Mažeika
331'9 LituaniCh Avenue <Ph<»W Yards USB J

. t.„|„ v- ,T ............• -J ■ ...J. .■•■■.■rf.r.-jr. „aC.-BXXU.?»ri /

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

141b South I9th CoUtt Cicero Phone Cicero 2109
rr-,;A.,7 I . .. n r'.> . j •. ,,, | , ■■■■ ... . ilž-įm: f *

J. P RADŽIUS
««8 West iSth Street Phone ‘Canal 6174
• ■ »...................................................*------------- ■■ r i ..................   •' ■

Š. M.SKUDAS
718 West 18th Street Phohe Mohroe 3877

JLĮ2ujįL2wžj-Liu_jL1bLruiMuį^jįMw» — į r». -■__

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDE1K1Š 
ir TĖVAS

Laidotuvib Sąlygos 
LengVaib Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

1646 Wėšt 46th Street
ZOLP
’PhOtaels Boulevard 5208-8413

.dr. vaitusu, opt. 
LIETUVIS 

Optortietrically Akių Spėcialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejimd, 
svaWhlo, akių febtertiimo, nervuotu- 
mb, skaudama aidų karštį, atitaiso, 
trumparegyste ir toliregyste. Priden
gia teisingai akinius. Visudse atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sU 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė Atyda atkreipiama į 
mokyklbs Vaikus. Kleivos akys ati-, 
taisoihos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mas be akinių. Kainos pigiau
■ kaip c pirmiau.

4712 South Ashland Av.
■Phonte Boulevard 7589

■  ■■■—■ »<II ............. f.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams Žihomtas W 85 
metus kaipo vatyres *srydytojas imi- 
rurgas ir akušeris. u

Gydo Staigias ir &h>ni&a* llfctas. 
vyrų, moterų ir vaiku vajral nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10-^-Į2 vietų ir 
titro 6 iki 7:39 Vai. Vtakafb.

Tel. CtaAal 3U0
Rezidenčijcis telefonai: *

Hyde Park 6755 ar Central 7464

l)r. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
, 2*ros lubos

Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariui.

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

2400'West Madraon Street
VW. 1 ikį 3 po pietų. 6 iki 8 va 

Tel. Seelęy 7330 
unswick 0591

po pietų. 6 iki r - -----
Namu telefonas

vak.

0597

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, huo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki ,8:30 vaL 
Vakaro. NedėttotnJs tauta 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY ^80.

Telefonas Yėris

Dr. Maurfce Kahn
4631 SOUTH ASHtANTO AVE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietu 
7 iki 8 Vai. Nedėl. tatao 10 Iki 12 

Rez. Telephene PLASSA. 2406

'Ofiso Tel. Čalumel W3 
Rez. TeL Dta*# 9101

Dr» A. A» Roth
Rusas Gydytojas lt Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku. Vaiku lt Visu 
chronišku Hsru.

Ofisas 3102 So. Hatsted St.

Valandos:________ : 2—4,7—fe Vai. vak. Neda* 
įlomis ir šventadieniais iO-^-12 
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Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rėk. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash 

756 West 35th St 
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Review “America and Rising

MAIL RECEIVED Sent
Iriž. Kostas Au

verse,inct pleasure to note

Chica gos Lietuvių

Forum Lectures Garantuoto

The Chicago Forum

that wenot mean

TURNER BROS

soon

MEETING NEWS

naujas!
didesnis!

F. BUORIK, IneGerkit ir leikalaukit

DYMAS

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

aims
men-

DYKAI
NAMIE

Lietuviškos
Desrtinės

NATHAN 
KANTER

and 
after

A. Overstreet and 
will appear v/ith 

respective fields.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

This 
štyle

Būt 
it’s

at a meet- 
Pittsburgh.

composed 
cordial let- 
Lithuanian

THE EDITOR 
IN HOT WATER

that
we

of Jane Adams” by 
Web6r Linn of the 
Chicago. The forums 
10:30 A. M. on Fri-

and that
šame as

Main Electric šapos atdaros 
iki 5 vai. po pietų subatoms

May 
scem 
very 
funni

Krautuve at* 
dara nedelio- 
mis iki 5 vai. 

po pietų

Washer 
su ekstra dideliu tub

šie nauji radios pagauna visas tolimas Amerikos ir Eu 
ropos stotis ir turi labai gražų ir švelnų balsų*

Jūsų senas radio priimamas mainais.

on “What
Inculcate in
Prof. Fay

Krautuve at
dara utarn., 
ketvergo ir 

subatos 
vakarais iki 9

FEDERAL COUPONS GIVEN

Skyriai Electric šapu atda 
ri iki 9:30 vai. vakaro 

subatomis.

Is Our Civilization Dy- 
by Dr. , Will Durant;
27—“Ali Police Cars Stand 

by D 
Feb. 3 

as Seen 
Member,’ 

Feb. 1 
cessfully 

Feb. 1

EDIS O N 

S h op s 
132 So. Dearborn St.

delegatas p-nios Julės Augus
tienės raportas iš Lietuvių Pa- 
saulioųio Kongreso, Kaune 
tilps sekamą antradienį, spa
lio 22 dięną.

Pamatykite šalę prie šalies naujus 1936 me 
tų radios pas BUDRIKĄ.

RADIONAS, PHILCO, ZENITE 
R. C. A. VICTOR, 

GENERAL ELECTRIC

Nespręsk apie šiuos puikius siutus ir 
©verkautus dėl jų specialiai žemos 
kainos. Bet spręsk juos pagal turtin
go vilnonio materjolo, rūpestingo 

* pasiuvimo ir garantuoto celenese pa- 
' mušalo, ir jus realizuosite, kad tai 
1 yra tikros $25. iki $30. vertybės, 
a Naujausi styliai dėl vyru ir jaunu 
0 vyry. įvairios mieros ir puikiai tin- 
/ kanti dėl kiekvieno vyro.

Tik pas Turner Bros. jus galite gau
ti panašias vertybes. Taupykit pini
gus. Atsilankykite šiandien.

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirin

kimo

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

in Germany:
Fate Under 
. John Hay-

months of anxious 
results, the group 
natūrai conclusion 
a correspondence 

and that the

Gideonse. ' 
Materials and 

by' Dr. A. L. Sachari. 
Debate ori “Can Civiliza-

Under Capitalism?”

“Medicine in Our 
by Dr. Morris

Pasinaudokit musų patogiu 
IŠMOKĖJIMO PLIANU 

Duoda jums 10 savaičių laiko 
išmokėti.

tiktai 
$6950 

$5 Įmokėti
kitus mėnesiniais 

išmokėjimais

v-*.*

HM Wl!

of Jjm Farley that 
obtainable 
is just the

New Paganism”, by Prof. Jarome 
G. Kedvvin, Dr. Charles Clayton 
Morrison and Rabbi B. R, Brichner.

Feb. 24
Asia,”, by Upton Close

The lašt meeting was held Sunday 
aft. at the home of Miss Grybas. 
Officers were installed. We congra- 
tulate the president, Al. Rulis, the 
vice-pres./ Helen Blauzdis, the Sec- 
retary, Ann Skrickus, the treasurer, 
Stanley Drigot, and John J. Balan
da, segt.-at-arms.

The L. U. C. accepted the invita- 
tion of the LYS to help make their 
exhibit at THE FAIR a deserving 
success. We will offer talent and an 
whole-hearted moral support.

Committees were formed. They 
immediately sėt to work on plans 
offered by the group as a whole. 
We expect amazing things to hap- 
pen. ' H

Vėliausio ModelioABC

following consecutive

sirinkimo, tai raportas p-nios 
Julės Augustienės iš Lietuvių 
Pasaulinio Kongreso, Kaune. 
Raportas labai vykusiai nuro
do Kongreso trukumui. Ra
portas buvo raštiškas, suglau
stoj formoj 
justas, kuris taipgi dalyvavo 
minėtame kongrese, apibu
dino gyvu žodžiu kongreso ei
gą ir jo netikslumus. Galima 
sakyti, kad p. Augusto kalba 
pilnai dapildė p-nios Augustie
nės raportą. Susirinkimas ga
vo vaizdų, visapusiškai api
budintą raportą iš Lietuvių 
Pasaulinio Kongreso. ,

, Chicagos Lietuvių Draugijos

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

•ši ABC skalbykla padaryta, kad duotų daugelį metų 
ekonomišką, liuosą nuo trubelių patarnavimą. Ekstra 
didelė 8 svarų vieta skalbiniams, išskalbs juos leng
vai ir greitai. Tub yra “corrugatėd”, kad pridavus 
greitesnį skalbimui veikimu. Naujo typo pagerinimas 
apsaugoja rubus nuo susivėlimo.

Pamatykit ją artimiausioj ELECTRIC ŠAPO J. Pa
bandykit ją namie be atsakomybės.

Thtaias Curtin.
Germany from Witbih 

by a Former Reichstag 
by Berhard Seger.
—“How to Worry Suc- 
by' D avi d Seabtiry.
— Symposium on “The

ABC Modeliai .
nuo $49.50 iki $124.50
Prie paminėtų kainų musų skelbimuo
se it pažymėtų ant musų tavorų, pa- 
prastai turės būti dadėta 3% dėl tak
tų iSlaidų. Klauskit musų apie leng
vų išmokėjimų planą. T ik biskį tei
kia įmokėti, o kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais prie elektros bi-

aplankyti ir smagiai laiką pra
leisti. Draugijos nariai prisi
mins, kad p. Garionis yra mu
sų bendros organizacijos na
rys. Gerai, kad kon. Pranas 
Klikna šį apsukrų žmogų Dr- 
gijon įrašė.
Kori. Antanas Visbaras įraše: 

Tadas Bartkus, cicerietis. Jį 
Draugijon įrašė kon. Antanas 
Visbaras. P-nas Bartkus yra 
rimtas, inteligentiškas žmo
gus. Gerai, kad jį Visbaras 
įrašė Chicagos Lietuvių Drau
gija. '

Friday Morn Forums
The 1935^W3F Friday mornlng 

forums of Abraham Lincoln Centre 
at 700 Oakwood boulevard will 
open on Oct. 18 vvith on adress on 
“The Genius 
prof. James 
University oi 
will begin a 
days.

For the
Fridays there will appear interest 
ing speakers on diverse subjeets.

Nuostabios Vertybės CHICAGOS VYRAMS!

OVERKAUTAI ir SIUTAI

our vietorieš and our sorrows.
Besides, with this letter we ask 

you to participite in the celebration 
of the Tenth Anniversary of our 
Association. The event will take 
place, November 23, 1935 in Vilnius. 
Your presence will be a source of 
great satisfaction to us. We will 
forvvard a special invitation at a 
later date. itlve director of the Emil G. Hirsęh

Looking forvvard to your reply Center, and the lectures arę held

way. /,
“At no time iri the forumas tweh- 

ty-two years of service has any 
man or 
program 
believed that he or she had a 
message to present”, said 
Schvvartz. ..,. •.

Follovving are the subjeets 
speakers for the programs 
the first:

Oct. 21—Symposium on “The 
Quest for Security,” by Prof. Ed- 
ward Berman, Dr. Louis L. Manu 
and Prof. Harry D

Oct. 28—“Raw
Raw Deąls 

No v. 4 
tion Survive 
by Herbert Agar vs. Lcwis Corey.

Nov. 11—“The World Jewish 
Scene—What Can be Done?” by 
Dr. Stephen S. Wise.

Nov. 18—“The American Nove! 
Influence on . American 

by John Eirskine. - 
-“The Only Substitute 
by Sir Wilmott Lewis. 
“The Jews 

Fortune and 
by Dr

wishes.
Association of JJthuanian Students 

of Vilnius,
S. Česnys, president 
šimukonis, secretary. 

Vilnius, June'9, 1935.

been, and are, getting. 
there are times when the 
well be spared. Don’t tear 
morale of a group! The 
boy, we believe, at times does listen 
and appreciate a little reasonable 
and constructive preaching. That is 
why we are^naking bold to announ- 
ce and invite Into these columns 
words from the wise and wordly, 
suggestions from people with some- 
thing worthwhile to say. We h-ave 
the latest word 
stamps are štili 
the mail service 
ever.

Ali this does 
are at a loss for something to say 
in these columns. It does not mean 
that the L. U. C. is degenerating 
and is yelling because of its disil- 
lusionment. It simply means thatwe 
want to get on eąual footing with 
the public we mean to serve. We 
want to !know their tastes and de- 
sirea. We want to know what they 
expect of an organization likę ours. 
However, pleastf do not take it for 
granted we will immediately com- 
promise readily on ęverything. Sng- 
gestions will have fb be šo worthy 
tha> they, yrtll cQmmfaĘ.d yęspect.

And so we go and put our feet in 
a tub of hot water in order to get 
ūse to that water which will 
be up to our neeks.

PARTY
Members and friends 

have not as yet heard 
are holding an Halloween Mas- 
ųuerade Party at Ann Skric- 
kus’s home, 2419 W. Marųuet- 
te Road, Saturday, Oct. 26, at 
EIGHT. 50c.

C O M M O N W E ALT H

Electric
Downtown-12 W. Adams St.

TtUpbensRANtMpb 1200—lotai 535 
45(52Bro«dway 
4835 Irviną Park Blvd. 
2618 Milwaukee Avė.

because 
address.

That obstaele was removed a short 
time ago thru the kind efforts of 
the Lithuanian Consul, Mr. žadeikis.

In writing to you at this time we

women been placed on the | 
unless it was sincerely 

vital

was juss somė
to say. Thatr there 
a “eloser understanding 
two classes which have 
common” by such cor- 
there can be no doubt, 

L. U. C.

To the L. U
It is a di 

that once again the L U. C. of Chi
cago is making definite efforts in 
bringing that organization to the 
fore. I wish to convey to them 
my personai good wishes for a 
most successful and useful existence.

Pittsburgh one time had its Lith
uanian Intercollegiate Club and 
altho it never was officially declared 
out of existence by its few remaining 
members, it has not had a formai 
meeting for almost two years, nor 
does it appear that there ever will 
be any more meetings of this parti- 
cular group. As noted in the 
L. U. C. Review in the “N.” of Aug. 
26 the aims and purposes of our club 
here in Pittsburgh elosely paralleled 
those of the L. U. C., altho it is to 
be regretted that these 
and pui^poses were seldom 
tioned owing, perhaps, to the some- 
what too freąuent sočiai activities. 
However, these keys weren’t dusted 
off to attempt a revival of the old 
L. L C., būt to make several com- 
ments on an artiele which- appeared 
i n the review noted above.

Mr. R. Skipitis is reported as 
having said before a group of the 
University Club that “there is a 
great desire among students in Lith- 
uania to correspond with Litruanian- 
American students in America”. 
Fine and dandy, and we hope that 
the mail-bags are packed with an 
exchange of correspondence. We 
do hope that the students in Lith- 
uania know that this statemen was 
made concerning them, for it comes 
to mind that several years ago, when 
Prof. Biržiška toured America, the 
šame remark ,was made 
ing of our L. I. C. in 
As a result, this group 
first one, then another 
ter of greeting to the 
students, and to make sure that 
these letters dind’t stray we addres- 
sed them in care of Prof. Biržiška. 
After several 
waiting, with no 
here came to a 
that apparently 
was not desired 
remark that there was a desire on 
the part or the Lithaunian students 
to correspond 
thing “nice” 
would result 
between the 
so much in 
respondence 
and our> vyish is that the
Review is to be a permanet feature, 
and #may not the correspondence be 
published from the time to time?

Edward Baltrušaitis, 
Pitthsburgh', Pa.

Right you are, Edwardi! And 
here is something that dropped 
into our mail-box from over 
there:

Now that we are aure of having 
this Review as a regular feature 
and now that the L. U. C. is begin- 
ning to funetion as the fightingest, 
up and at ’em bunch, and doing 
what we beli* a heetie and plead- 
ing job of editing, we šit back on 
our ever so dangerous perch of the 
eidtoriai chair and shudder over the 
whispers and whoops of destructive 
criticism that has come our way 
these lašt few weeks. There are a 
lot of people squawking; nary a one 
suggesting. It’s e no u g h to drive one 
to a dithering tizzy. Says one group 
of erities: “The L. U. C. is a segre- 
gated clan of offish intellectuals 
with unapproachable ųuarters in an 
Ivory Tower”. Says another bunch: 
“We are a little uncertain about the 
right of the Review to appear. It 
doesn’t justify itself.” Others think 
our meetings produce nothing. And 
the omnipotent only knows what 
else!

Fine and dandy, says we. We ap
preciate nearly all of the orai and 
epistolatory spankings that we have

However, 
rod may 

down the 
naughty

Pereitą antradienį, spalių 8 
d., Masonic Temple svetainėje 
įvyko Draugijos susirinkimas. 
Susirinkimas buvo' skaitlingas. 
Iš svarbesnių tarimų ir rapor
tų reikia paminėti tiktai se
kamus: prezidentas J. Micke
vičius pranešė, kad šiame 
konkurse įrašyta arti 700 nau
jų narių Draugijon, vienas 
trečdalis iš jų čiagimiai lietu
viai, Konkursas užsibaigs su 
paskutine diena šio mėnesio, 
dar šimtas naujų narių mano
ma įrašyii.t.'.\Pasibaigus Drau
gijos konkursui įvyks bankie- 
tas, Bąnkietas busiąs lapkri
čio (Nov.) 2 d. Lietuvių Au
ditorijoje. įžanga $2.00, bet 
nariams kurie įrašo- naują na
rį tiems įžanga dykai.

įdomesnė dalis Draugijos su-

3rd, at 3:15 
man Angell, 
speaking on 
Europe Mušt 

On Nov.
Davies, a member 
Labor Party, will 
subject “Europe on

During the ręst 
such world figuręs 
Schmalhausen. Dr. Alexander Mei 
klejohn, . Harry 
Lewis Browne, 
ideas on their

Nori 
Thomas, several times Sočiai- 
candidate for president, dis- 

pplitics; William ' Harlan 
editor of Fortune magazine, 

ori freedom of the press;

only bunni
kind

Grynų Vilnų
$3O° Materijolo

To Our Colleagues in America:
The wide expanse of the Atlantic 

has separated us *to such a great 
extent that not one bit of news of 
you ever reaches Vilnius territory.

We are children of one and the 
šame nation, Lithuanian blood 
flows in all of us. Therefore, we 
believe that our objectives, our 
ideas and wishes are similar. What 
more, some may be common.

For long we’ve wanted to share 
a few thoughts with you We 
wanted to learn of your circums- 
tances of life, of your interests, and 
of the moments that bring you 
happiness and of others that cause 
you to grieve.

We were prevented from corres- 
ponding with you eąrlier, 
we did not know your

Thought,
Nov. 2 

for War,
Dec. 2

Their
Hitleris Rule 
nes Holmes.

Dec. 9—“The Role of 
Woman’s Life,” by 
Schnalhausen.

Dec
Changirig World 
Fishbein.

Jan. 6.—Syriiriosium 
Altitude Shoūid We 
Our Children”, ‘by 
Cooper Cole, Rres. G. Bromley O)x> 
man and Miss fLillian Herstein. į

Jan.; 13—-“Whąt Kind of a World 
Wiil Science Give Us Tomorrow?” 
by D. W. Slorehouse,

Jan. 20 
ing?”

Jan

Norman Thomas Opened 
Sinai Temple Forum

The twenty-second seasoh of the 
Sinai Temple leeture forum opened 

can not say anytmng eonerete, ror last Monday<<^eni”g’ Wlth J 
we do not know what there is in P°sium on The State of, the Na- 
our life that will interest you. For tl0n — America in 1935.” 
the time being we wish merely to; On. the opening progom 
express our desire to .find .common .man 
ground with you and share with you ist 

Icussėd 
Hale, 
talked 
and Dr. Preston Bradley, Chicago 
clergyman, talked on the church 
and human values.

The annual forum is under the

From time to time there is 
to be included in these columns 
,announcements of vital and in- 
teresting lectures given by 
esfablished Forums in this 
town i^f ours. There follow 
three that have come to our 
attention. Clip and keep in 
your memo book.

The Chicago Forum opens its 
eleventh season in the Goodman 
Theatre on Sunday aftemoon, Nov.

P. M., with Sir Nor- 
Nobel Prize Winner, 
the ąuestion, “What 
Pay For Peace”.
10, John Langdon- 

of the British 
have for his 
the Verge”.
of the season, 

Samuel

11116 S. Michigun Avė. 54«0So.St*e® St.

S231 W. Madison St.834 So. Ashiand Avė. 2P5O B. 5>2nd St.

Mutual Liqunr Co
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 0803

Paprastas

DKESES
IŠVALOM «

IŠPROSINAM . ■
Vyrų siutai ir M JfPIus
Topkautai—33c. apdr.

3 ar Daugiau

C AP1T0L CLEANERS
Į MES PAIMa^ IR PRISTATO M Į 
159 N. State St., Kamb. 1323 

Dearborn 8746
(Tasa iš pusi. 2-ro

n J

įrengtą taverną, pats svetin

WHN! P.E W ALI)
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morgičio, 
apdraudos nuo ugnies, vėjo; etc., atsisau

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE /
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Naujienos rina kasdien, i^skiriąnf 
ssckmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halstefl St., Chicagoj 
Iii. Telefonas £anaį 8500.

Entered as jSecopcl Llass Mattel. 
March -7th 1914 at the post Office 
of Chicago, Hl. under the act qt 
March 3rd 1879.
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The Lithuanian iDaily £tews 

Publiabed Daily JExcępt .Sunday ,by. 
The Lithuanian New# jtyh.,Qo.,Jąc 

1739 South Halsted Street 
Tėlephone CANal 8500

(B

Subęcription Rates:
$8.00 per year in Cauada
$5;0p per year outside ąf Chicago, 
$8.00 per year in Chicago 

:3c per copy.
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.Užsakymo kaiųą: į
Chicągofe r- pąštu: ,

Metams $8.00
Pusei metų ......—_____ ______ 4.0p4
Trims ^mėnesiams ______ _____ 2.0p
Dviem ^mėnesiams i.5p
Vienaip Mėnesini .. ........................... 75

ęhicągoj ,per Išnešiotąįus:
Viena kopija 
.Savaitei 18p
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne ĮChicagoj, 
jpaštu:

Metams ................. .•;.•••...... . $5.00
tPusdi -metų • <•••«•■•••••• v**-**-••••*• ■2.75 
Trims ^mėnesiams ....... ..  1.5f)

' Dvįem mėnesiams LP0
Vienam /mėnesiui .75

Lietuvon ir kttąr užsį^niupse
.(Apgintą) 

Metams ........... ...___ $8.00
Pusei metą ...........r...... 4.00j
Trims mėnesiams 2;50
Pinigus ;reikia siųstį pašto ^Įonįy. 

Orderiu .kartu su .užsakymu.

(Musų specialis korespon
dentas) 

w * *

Prūsų lietuviu padėtis

z »»w<* ' A... .

Juo tolyn, juo ^gyvenimas Vokietijoje 4ąrosi sun-i 
kęsnis. Vėliausiomis žiniomis, Berlyne pasireiškęs mais-5 
to trukumas. Prįe krautuvių minios žmonių 'laukia ei-Į 
lės, kad nusipirkti sviesto, mėsos ir kjtų fprodųktų. Ir 
dažnai, jiems tenką nusivilti, nes tų produktų jie aaegalį 
gauti.

Užsienių korespondentai sąkp, j.qg Wkiętįjpje gy/ 
venimas -yra beveik toks jmt, kaip įkaro metų. Pradedąs 
įsigalėti 'ir favoriamas: krautuvėse pirmoje vietoje 'esą!

Vyriausybė nustatė kainas -sviestui, kuris -dabarti
niu laiku labai pabrango. Sviesto parduodama tik vie
nas ketvirtadalis svaro žmogui. Padėtis pasidarę tiek 
rimta, jąg teigtas oficialus įąpėjunaą, įąd žmp-! 
nės mažiau vartotų sviesto. r

v

Dėl nuolatinio trukumo .mėsa irgi labai pabrango. 
Maisto krautuvėse dažnai visai jos negalima gauti.

Ryšium .*stf tųų, žinoma darbininkų ’bųklė labai pą- 
sunkejp. Pačių nacių kontroliuojamas .statistikos biuras 
priverstas yra pripažinti tą faktą, jog šiandien šeimąi 
pragyventi .savaitę atsieina nuo $1.20 ligi $1.60 .daugiau/ 
negu 1988 m. ■

Tuo tąrpų apie <0 nuošimčiu visų Vokieti jos darbi” 
ninku i^yha^^r^vąitę4 mažiau kaip J8 markių 
<($7.25). #to ttrenkd uždarbio 4ar •.atskaitoma apie 15, 
(p kartais ir 20 nuošimčių visokiems fondams. Aišku,, 
kad tokioms sąlygoms susidėjus darbininkų gyvenimas 
pasidarė tiesiog nebepakenčiamas. O tai bus numapu 
jau iš to, kąd net nacių darbo frontas priverstas buvo 
padaryti įspėjimą. Sąvp ofįciąliame organe jis saką, įųg 
kas nors turi būti .daromą. Esą, jeigu kąinos gyvenimo, 
reikmenims nuolat kils, .o iš kitos pusės neatsakomingl 
elementai bandys sumažinti uždarbius, tai anksčiau <ąr 
vėliau , bus pasiektas labai pavojingas tąškas. Vadinusi,

M)OO,«fi0 NAIIJŲ ©ĄRBSNIiųiŲ

Amerika pasireiškia jpągyvėjimas. Pa
didėjo gamyba ir itųe pačiu laiku, žinoma, padidėjo dar
bininkų samda, ^Pavyzdžiui, vien įtik rugpjūčio mėnesyje 
buvo pasamdyta 564,000 naujų darbininkų.
I Atrodo tad, jog dalykai po truputį taisosi, atseįt, 
atedąrbas mažėją, tačiau Wm. Green, Amerikos Darbp 
Federacijos prežideutąą, arabai įerą optimistiškas j3.e- 
iliai to pagerėjimo. Jis sako, jog nereikia užmiršti tp 
fakto, kad darbininkų skaičius nuolat didėja. Kiekvie
nais metais prisideda ąpie vienas milijonas naujų du
bininkų. O tą įkaičių sudalo priaugantis jaunimas, įi- 
ris pasiekia to amžiaus, kada jis galį dirbti ir ieško 
darbo. Bet gauti darbas jauniesiems darbininkams nėra, 
lengva, kądangi jų yra daugiau, negu atsiranda nauju; 
(darbų. Tikrovėje, sako Green, samda nėra padidėjusi! 
įtiek, kad galėtų .tuos naujus ..darbininkus aprūpinti dar
bais. s© taip djdj&ąms nedarbo klausimas Amęri-j 
Ikoje vįs dar pąsilidka rpus. Bedąrfcių dar i? .šiandien 

, • jpriškaitoma ligi 11 milijonų.

ras

s aukso rezervas niekią

Auksas įpĘądgje Į Amepilsą to
i

di ligomis dujomis “civilizuoti” abisiniečijĮS .(etiopu^

Kai Vokietijos - Lietuvos' 
pasieny sl^itkįoją į;ąrp ižtpėk-; 
la, Tadau "reikalo 
savo tėvų gipitinę 
Lietuvą. T^igi iš Lituvos“' iš
vykau per Eitkūnus, Stalupe-( 
nūs, Ęągatyę, buvau Tilžėj,, 
ąpįąnkiąu Karaliaučių ir pęn 
Isrutę vėl grįžau į Kybartus.! 
Tai vis tos vietos, kur nuo; 
amžių gyveno ir dabar tebe
gyveną lietuviai, berpds žy-' 
mi jų dalis jau pusėtinai iš- 
tautęjus, het visdėlto kai ku-, 
rie jų prisimena lietuviai esą,i 
tik priduria vokiečių kultu-' 
jps, tuo pačiu lyg nori pasaky
ti, kad mes anapus Neniųpo—' 
rusų kultūros, o tūlas bau- 
ras ir dabar ar .tiki, kad .ne-, 
priklausomoj Lietuvoj rusų: 
viešpątaujama. Ilgus amžius! 
svetimiems tarnaujam dabar 
nejauku daros suprasti, kad5 
patys lietuviai sukurę savo 
valstybę esą, jis vis tebetiki/ 
kad lietuvius kiti turi valdyti., 
4r ne nuostabu, Prūsų Lietuvai 
jau nebeturi lietuvių mokyk
los, neskamba lietuvių 'kalba, 
evangelikų bažnyčioj, tik kai-į 
kur pusiau nelegaliai veikią 
giesmininkų rateliai, kurią? 
sekmadieniais pas kaimynus 
susirenka >ir nedrąsiai lietuvi-1 
škai giesmes gieda ir evange-' 
>Jįjas skaito. Mat, kaikas iš lie- 
luyininkų šventai tiki, kad, 
Dievas tik lietuviškai supran-, 
ta. 

■ ‘ >

JLietuvįii pęrsekicĮjiinas s
Tilžėj visos dietuviškos drau, 

<gijos merai, niekas nedrįstai 
į jų patalpos eiti, nes bijosi* 
visokių vaikėzų persekiojimo. 
Langai išdaužyti, lentonąįs \už-, 
(kalti. Lątigdš išdačSe “kūltu-į 
ringi“ vokiečiai načiorialistų 
demonstracijų metu. Keletas, 
(lietuvių jaunuomenės metąi 
kalėjime sėdi be jokio apka?l-! 
tinimo. Pasaulis to nežino K 
negirdi, nes Lietuva nėra tiek’ 
.pajėgi, kad ssavas teises pil-' 
niausiai apgintų, maža tauta!!. 
Kultūringiems vokiečiams lei
stina mažus skriausti.

o j

Klaipėdos krašte vokiečiai 
turi savo mokyklas, bet ana
pus Nemuno, daugiau kąip 
100,000 lietuvių viešai gatvėj 
nedrįsta lietuviškai 'kalbėti.1 
Tik namie, savo pastogėj, lie
tuviškai kalbėjo ir tai nedrą
siai. ,

Daug kąiiuoinęnės ;
Visoj Prūsų Lietuvoj pilna 

vokiečių kariuomenės. Jps 
mankšta eina dieną ir 
Skaitoma, kad 150*000 karei-! 
vių dabar tenai 
to. Daug kavąĮeijįjos Tilžės! 
kazermės naujai 
tos, Isrutėj, Karąliaučįųi mau-' 
jai pastatytos. ^Vįsu pasieniu; 
naktimis ukiniikąi žiburius; 
turi gesinti. Čia ir pas $įi-i 
ninkus kareivių yrą. Visas! 
jaunimas nuo 4$ metų kąriųo-;

... ū. ratąąkąitųj. EabriSai”į
dirbtuvėj turą|Q ^įįoJliai iąp-j 
skaityti Kdks bųtinas 
ninku skaičius jiems ?reikalin-! 
gas, kad mdbiHzacįjąi ištiku®; 
galėtų kas reikia ^au pasiimti1 
ir kąd pramonę galėtų yeikti:;' 
pažymėta, Jūriuos darbus 'ino-; 
terš gailėtų atlikti. ”, *
/ Visa įRrpąų Lietuva atrodo 
Įkaro padėty.
\ Karo Šnipų .vįsur pilna. 
Kįekvtyi® flR^upą seka, da
boja. Prie kareivinių civilių 
žmonių 'visai neprileidžia. Vi
sur patruliai.

■

Smarki agitacija
Visur eina pašėlusi agita 

rija įprįeš Lįrityvą. V^kį^ty' 
tauta 68 milijonai .grūmoja 
vos 2^ ,Į$lįjųno lietuvių •tau
tai ! Ir ikaip Jniriusdai kovoja > 
Iš Lietuvos net 10 papirosų

jurų žolę ir darbininkija ne^ 
gauna .pakankamai riebalų/ 
mėsos ir neturi tinkamos me-! 
džiągos aprėjams. Viskas ka
rui! Taupo pinigus, iš svetur 
nieko nepajėgia pirkti, -kad 
tik karo reikalams lėšų butų? 

’ Nardo visur ginkluoti vyrai.' 
Vienas jų trąuktyy prasitąrė,J 
kad Rytų Prūsuos ,dar nesą 
tiek kariuomenės, kiek Lietu-į 
va gali sumobilizuoti ir esą; 
Lietuvos kariuomenė jephniŠ-' 
kai gerai aprūpinta, bet jie. 
tikisi .nugalėsią. Visai atvirai 
kalba apie karą.—Mušim, že
maičius lyg pasigėrėdamas ta
rė ginkluotas vokietis.

Civiliai žmonės tyli, nekal
bą, jaučias prislėgti, bet, ma
tytį vįsa kam, kas Judas, 
nepritaria.

Vokiečių apetitas I 
Karaliaučius atrodo tikra 

karo 0tyirtyvė, nuo jos neatsi
lieka ir Jsrutė,—dr čia pilna, 
kareivių, berods, gatvėse jų_ 
nematyti, visi į kązarmes sa- 
vąrytį. Naujos uniformos, bar 
4ąį blizga saulėj, arkliai ge-a 
,rai tįįertį, ųauj utėliai pakink
tai, .nauji karo vežimai, dau
gybė ' automobilių.

•Ir vis Jai karui su mažute 
Lietuva! (

Ištikto didžiuojiesi, kad; 
mažutė Lietuva tiek pajėgi, 
jog 68 milijonų tautai rųpes- 
Čįp sujaro. Bet vokiečiams; 
Lietuvą, tąį tik .tolimesnių 
karo žygių pradžia—Latvija, 

’Esjdja, Rusų žemes lygumoj, 
juos masina. Ir nesislapstyda
mi atvirai apie tai 'kalbą. Esą 
Estuos, Lątviuos vokiečių kųl-j 
turą, tik reikia Jąs žemes pa- 
ssįek?ti, rO su Lietuva per 3-5; 
dienas apsidirbsią, rusus nu-r 
galėsią -ir tuomet grynos rasės'

vokiečiai Eurppoj tvarką pa-s 
darysią. Aiuri j visa tai, jtlau- 
sąi vokįečių kalbų ir ipenąi 
sau ar tik ne prieš galą! Ar’ 
tik neatsigaus vokiečiuose tik
rą demokratine jtvąrka. Bet 
paviršutinai žiūrint, dabar 
itaip dar neatrodo*

Lietuviai vokiečių 
kariuomenėj

Visur, kur tik susiduriau su 
yietps 'lietuviais, jie labai yra! 
įbą^gityj, mesiįejdžią J kątyąą,* 
bet simpatijų nejučiomis man. 
.rodė. Bet apie Lietuvą mė vie-: 
nas puse lupų neprasitarė.

Beje, lietuviai 4Žia iš senu- 
laikų buvo žinomi gerais rąi~! 
teliais esą, kitąsyk lietuvių 
kavalerijos. Tilžės pulkas ste
buklus darę. Dabar lietuviai 
ir Vokietijos gilumoj išsiųsti; 
kariuomenėje ta^naptį. Tat*, 
lyg ir skundžias, kad vaikams- 
kitur lenką tąrnąuti, bet did
žiuojas, kad jų sūnus esą ka
valerijos pulke, arba flote-lai-. 
■vyne. Mat žvejų vaikai jau iš;i 
jaunų dienų prie juros pri-. 
pratę. i

Karaliaučiuj belipant į irau 
kynį vienas jaunųjų dairbinin-J 
ką pribėgęs prie manęs ir, turį 
būt, pamatęs 'turįs reikalą su< 
svetimšaliu prabilo — Visa
tai, ką pas mus matot, tai -tik’ 
dekoracijja, darbininkų fron-į 
tas gyvas, pieš nelegaliai vei-. 
kiam.

Sunku to jaunuolio žodžiais’ 
tikėti, kai matai aplinkui^ 
tvarkingai maršuojant nacio-, 
nalįstų kolonas ir kai regi’ 
drausmingus vokiečių kariuo
menės batalionus. Betgi tęko? 
patinti, kad vokiečiuose smar
kiai plinta nelegali literatūrą,! 
—kokia jos įtaka— sunku pa
sakyti, bet pačios ųelegalės Ii-' 
į.eraturos .pąsirotdymas jąų! 
daug ką sako.

^firusus lankęs 
Kybartų stotis, i
rugsėjo 26 d. |
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Argentinos Lietuviai 
Progresuoja

vių, kurios savo gaminius pri-1 
stato geriausiom krautuvėną.l 
Yra trys (lietuviškos radio apa
ratų dirbtuvės. Valgyklų ir 
valgomų produktų krautuvių* 
yra virš ĮOQQ. Rūbų siuvyklų 
lietuviams priklauso nema
žiau pusės išimto. Viena (K. 
GaseVičiaus) siuvykla ran
dasi gatvėje Florida, t. y. pui
kiausioje gatvėje. Tas šiaųliš-; 
kis tik pųioš .5 metus atvyko 1 
Argentįnpp, bet jau pasistatę J 
puikius namus, jo dukterys I 
mokosi konservatorijoj. jo* i 
siuvykloj dirba apie 80 žino- i 
nių, ir beveik visi lietuviai. | 
Vyriausias kirpėjas (Survila),iį| 
cnygvedys Andžiulis. Apyvar-'l 
tos per mėnesį virš 10,000 pe-11 
sų. Ten siudosi rubus pati L] 
aristpkrątįją. Pasimielavus L]
tik ųž .jpeppsįo pasiuvama, ries I 
didžiausia eilė. Yra keliolika i 
lietuvių siuvėjų, kurie jau už- į 
sisiuvo puikius pamuš. Tr vi- 1 
sose kitose srityse esama lie- J 
tuvių. Vinių bei stiklo fąbrį- J 
kas, kelios mechaniškos dirib-11 
tuvės .Čia priklauso lietuviams. I
Uetuyiai menininkai į| 

iM 
Jeigu prieš dešimtį ; metų! a 

Kuyo vos i3 lietuviai, Kurie są-į j 
vo .namuose turėjo ‘telefoųg,fJ 
tąį dabar yra ąpie pora ,desėt-;| 
kų lietuvių šeimynų, kuuirif 
namuose skamba pianas. O įe-T 
lefoųų knygoje rasime keįįs;Į’ 
šimtus lietuvių. it 

Iš dia jgįmusįų lietuviu me- ■ 
mininkų yra žymiausias Fra- į 
nas iKrapaVidkas. Jis laityoĮ 
4‘high jSchooF’ iir 8 metai stu
dijuoja piano muziką. Tai gą- 
bps kpncęrtistas ir amžinas 
akompanuotojas lietuviams 
daipininkams.

JRądtyp lietuvišką dainą pir
mas Jnešė Antanas Šimaitis^- 

įuoja. ',n»pįažiau įp^Aės- is, .kuris metai
studijuoja.
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(“Naujienų“
« 

UetuvĮai pi^deda stip- 
r-ėti ekonomiškai

Nežiūrint to liūdno reiški
nio, kąd didžiuma musų bro
lių .atvykę iš Lietuvos Męjo 
sunkiausius ir mažiausia .ap
mokamus darbus dirbti, La- 
sjangi nemokėjo amatų, netu
rėjo lėšų savistoviai pradžiai, 
bet per dešimtį ipetU jftM tūk
stančiai Jįntųvių prasimušė 
savistoviu gyvenimam

$ąį kam gal bus naujiena, 
/bet yrą fąktą#, kad Buenos, 
Aires jmieste ar priemiesčiuo
se jau vjrš dūkstančio Betu
piu dūri ^ąsįpirkę nuosavus 
maipeiius. Tąį yra sunkaus ^ar ; 
be 'vaisiai! $įos prpyincįjps, 
mtieat.eįyje, B.erisso, kur yra 
drys iamepikąn^H fpįgorįfiikak; 
(stųck yardai)., apie 400 4ie- 
tuyi^kų pokarinių jmigrąptų' 
jau ^avo ^namuose >įyvpną..

Taigi jau yrą kūli d^įtąn- 
*čiai Žia ^gimusių Jietuvipkų,' 
kadąągi kas Argentinoje 
gemą yitfš 500 žlietuyiųkų. Ne 
dįk pradinėse, bęt jau -viduri- 
;nės.e ir aukštesnėse Fjnokyklo- 
ąę dabar autikaį lietuvius mo-

Suarsi "biznieriai
Pr}eš šešetą metų lietuviai 

kaip ir neturėjo pastovių ad
resų.' Kas įnėnesis dekdąy^ 
kelis jeg^tųs kėįšb ądresųS“^ 
Dabar tgį didžiuma ląįk»raščių 
skaitytojų toj :ųuplatimųs Ad
resus. c

Buenos . Aires ■ meste jau vi
sokiame biznyje rasime lietu
vių: , keli ^esėtkai tyri „sayo 
kolektyvus ,ir taksimetrus, .yra 
Keturios dįeluviškos jpą^Lo^ 
duonos kepyklos, kurių duoną 
lietuviai savo autais >repąr^

.Šimto lietuvišku baidu jfiebtu-.

sutvėrė, o tos, kurio# lipdo
mos valstybinėmis lėšomis jo
kios roles nelošia, be lėšų eik
vojimo stačiai kriminališkais 
budais.

Iš rimtų organizacijų čia 
yra: D-ja Lietuva, Lietuvių 
Centras, Arg. Lietuvių Susi
vienijimas, Vargdienis, Auš
ros žvaigždė. Neptūnas ir E- 
konominė Rosario lietuvių 
darbininkų draugija. Tai yra 
nepartinės, socialistinės ar 
taip vadinamos vidurinės sro
vės organizacijos. Klerikalų ir 
tautininkų “organizacijos** tu
ri mažiau narių, negu drau
gijų vardų prirašyta lėšoms 
pagauti. Jos neturi nė žemės 
lotų, nė namų, nė mokesčių 
formalaus mokėjimo nariai 
nęvada. Yra kelios karių su
jungus, — vilniečių vardo są
junga, keleri tautininkai, ke- 
leri katalikai, bet tai tik arti- 
ficiaiės grupės litams pasigau
ti ir pauliot už juos už davėjų 
sveikatų ir dėl didesnio Lietu
vos valstiečių paniekinimo. 
Gaį tik pasaulinio kongreso 
rezultate ip Pasaulinio Lietu
vių .Susivienijimo įsteįgimo 
pasekmėse bus sustabdyta taip 
neapgalvotas lėšų siuntimas 
gastroliuojantiems dykaduo
niams, neva lietuvių varguo
lių šelpimui, kurie tų pašalpų 
-niekuomet nepamato.

Laikraščiai
šiup tarpu Argentinoje eina 

Šie lietuviški laikraščiai: Ar
gentinos Lietusių Balsas (re- 
daguojamas’jK. Norkaus); Pic- 
tiį Amerikos žinios (redaguo
jamas K. Kliaugos); Švyturys 

' .(redaguojamus kum J. Jam- 
. Mamoj.; .Rytojus (dabar nele
galus) . Daugiau savaitraščių 
nėra. Dar eina dvisavaitinė 
Anarchisto Br. Švedo Darbi
ninkų Tiesa.; Lietuvos litais 
leidžiamas pogromščikų šlam
štelis Argentinos Aidas; mė
nesinis ^komunistų žurnaliukas 
Dabartis; kartais pasirodantis 
.kunigo žurnaliukas Tiesk Ir 
kelis kantus išėjęs j ‘^tikrųjų 
ttautininkų** *tlšrivis.p Dau
giausia skaitytojų-turi A. L. 
Balsas, pažaųgus, nepartinis 
darbininkiškas laikraštis. Jis 
turi gerų bendradarbių > ir 
Montevideo mieste: Aibė, B. 
.Gumbaragį, J. Laadauską, V. 
Vertkaitę-Laurinavičienę ir ki- 
*tus —'Hombre Argentina

Ray Murphy

“Iššluoti komunistus”, šaukė: 
Ray Murphy, naujasis Ameri-^ 
■kos 'legiono vadas, kalbėdamas! 
Ąnąerfkos 'Darbo Federacijos 
konvencijoje, Atlantic City.

lanko taipgi visa /eilė Lietu-: 
vos žydelių, ruskėlis (dabar 
lietuviškus tautininkas) Orio-, 
vas, Iešmantą, Sįpirgevičius ir, 
kriti kiti. »

Dramos srityje čia daugiau
sia pasidarbavo Lietuvos Val
stybinės Dramos artistė Elenaį 
Vilčinskaitė. Brie d-jos Lietu
va ji sukurė Vilties vaidinto
jų grupę ;ir jau visą eilę rim
tų veikalų pastatė scęnoje. Išį 
Vilties .artįstų yra .žymiausi!, 
broliai Sajauskai, Kąrosevi- 
•čius, Džiugis, IRunimail ir 
ypąč panelės Ona MartiriėnąP 
tė ir EI. Kalaityte. Tie visi' 
žmonės .dirba iš gryno pasi
šventimo meno darbui.
-draugijos chorą moko kleve- 
'landietis Velionis, taipgi bę 
jpkįp altlygiriirno. Atlyginimą 
gauna įš Lietuvos pašalpįnių 
ilėšų >tik fašistai :ir klerikalap 
•bet visuomenė juos yra pa
smerkusi ir jų parengimų ne
lanko, -kurie, tiesą pasakinę 
svien pornografija ir tepasižy-; 
mi. Scenos .darbe taipgi ne-'

1 mažai dirba Liaudies Teatra^,* 
bet jie meno darbą maišo su 
politika, dėl to (turi ■ mažiau

j| (pritarimo, negu Viltis.
Organizacijos ,

Iš visų lietuviškų organiza
cijų Argentinoje geriausia tar , 
p&ta tos, kuriąs patys žmonės Buenos Aires, I7-ĮX’-35.
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Vienatinę Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
šimtai lietuvišką dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.
Lietuvos ir lietuvių tautines dva- 

sips istorija.
Puikiausia knyga visam musų 

jaunimui pasiskaityti, v
“The Daina“ yra parašyta Lie

tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina$2M
tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams Šitų knygų.
<
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CHICAGO.

ATGAVO TRAUKINIŲ IMPERIJOS KONTROLE

urmą

ŠvO gėris, D BOI

udeikis, Telėfp

'Iš Washingt&ho praneša, kad 
A^rikulturoš departamento ke
lių biurui reikia sekamų tarhau*

Sake, kai kurie cice- 
riečiai prilips liepto

‘Senas Kliubietis“ smerkia Im 
provement Kliubo ardytojus

trečias 
impro-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

HUMBOLPT' ___ , ..
LITIKOS KLIUBO valdyba

Automobilio r'at< 
lankas sunkiai su 
žeidė jauną lietuvį

Adv. Julius P. Wait 
ches byla atidėta 
iki lapkričio 4 d.

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Redaktorius P. Bųgailiš 
kis. Adresas:

Suimtas už pagalvių 
patalinių vogimą

BOILERIAI 
BOILERS

Crane Coal <Co.
5332 S. Long Avė.

Tek RepubHc *8402

H. Chapųtė kont
Albany Avė;1;
5832 S. LbAg AVė., kasos globėja 
K. Warnis ‘ ‘ “
Kedzie Avė, 
rėjas,

MM

Alinėje, 815 W. 71st Street, 
vakar policija suėmė vyrą ir 
moteriškę, kurie bandė iškeisti 
suklas'tuotus dešimtukus. Suim
tieji pasisakė.. esą,Robert Stone 
ir Bernice Dde.

ChicagCfi Oraugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams

Suėmė du su suklastuo 
•tais dešimtukais

., 6818 So. 
s nut rašt.
W. Sharka

~ 1

it., 4403 S.
Rudgalviūtė.

-a-* i w

. .8838 So’.
pata-
ĄVe.;
4157 

s ko-

alter Lėkis, 
Adolph Kaūlakis, 

S. Union Avė., 
Norkus, fin. YaŠt., 4067 So. 

' ~ “ ak Bakutis, ižd.
J. Adomaitis ir

Įsigijo revolverį šau
dyti plėšikus, bet 
pats vos nenusišovė

II metą sūnūs išgel
bėjo tėvą nuo mirties

jos nmiiA
KADA JUS 

» DIRBAT . . . 

\ PAŠALINA
SKAUSMĄ 

k TUOJAUS. 
RSatfdOfcą Kryžių

AND 
dr Arenate,

SuėiftŽ Vaikintą už kuni 
go suvažinėjimą

Joliet kalėjimo “mirties ka- 
*mefojeb šįryt gyvybės neteko 
25 metų žiriogžudis, Gerald 
Thompson^ ktiris Beori joj e nu
žudė jauną merginą, Mildred 
ttallmark.

Gubernatorius Homer atsisa
kė nuteistojo pasigailėti. 
Tmopson žuvo feliektros . kedė-

Nėw vYorke ‘J licitacijoje^į buyo ’ parduota 
51% kontrolės Allegheny Corporation. Ta korporacija kontro
liuoja kelias traukinių linijas, o korporaciją kbiitrOliaVo Vari 
Sweringen broliai iš Olevelando. Licitacijoje jite korpora’čijoB 
kontrolę atmirko Už $3,121,000. LiCitacija jvyko už skobs Mor
gano bankui. ■ j

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM 

*24 valandą rpatarnftvittias. 
GUARĄ 

WE_
> 8240 Sčūth Ai

2 blokai i vakarus nuo Ash&ftd Avė.
TeLVirginia 1930.

.SHEET METAL DARBAS 
Bukit prisirengė pirm negu sniegas 

iškfik.
LEONARD ROOFING CO. 

3790 WaUaee Street 
Tel. Bdulevard 0250

ILLUtotS LIETUVĖ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1635 metu. 
Jonas Bijankas, pi 
Matąuėtte Road, 
pii*m. pagelb., 
nut. rašt. 3842 i 
Frank i 
Richmond st., Fra 
2603 W. 69th St.,______  _
J. JanūšauskČas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna ikožtoą mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3138 S. Halsted 

l'St.-. 7:30 vai. vakare.

18 mėtųs -Zigmundas Tarvi-, 
da’s iš Auroros Vakar netikėtai! 
atsidūrė Berwyn ligoninėje su 
perskelta galva. Jį sužeidė 
automobilio rato lankas. Su
stojęs Riveršide pakelyje Tar- 
vidas taisė susiplojusią padan
gą. Betaisant, iš rankų iš
slydo rato metalinis lankas ir 
atsimušė į Tarvido galvą.

Tarvidas yra medicinos fa
kulteto studentas Illinois val
stijos universitete.

Virš RavehBvvood airpotto 
Sekmadienį užsimušė lakūnas, 
Išari Ho\ve, 28, 4714 N. Larri- 
mie avenue.

Howe bemahėvruojaht ore, 
staigiai nulūžo vienas sparnas 
ir lėktuvas įkrito žemėn iš 
5,000 pėdų aukštumos, užmuš
damas lakūnų’ vietoj.

Koronieris Šiandien bandys 
patirti kodėl nelaime įvyko— 
tai yra kbde$ lūžo sparnas, 
kuomet lėktuvas buvo pripa
žintas tinkamas skraidymui.

Mes turime pastrin- 
klirini plinta 'italui 

whoLesale ib 
Retail

Kitų Furnace ir Bol- 
lėrių dalyB špk&nu'o- 
t o ,s proporclonaUŠl 
plgitai.

Vakar kriminaliame teisme 
bttvo iššabkta bylia lietuvių adv. 
Juliaus P. Wa>tches, kuris buš 
teisiamas už dalyvavimą James 
Kelly turtų suokalbyje. Kadan
gi prokuratuta dar nebuvo pri- 
siruošusi, teisėjas atidėjo Svars
tymą iki lapkričio, 4 d.
- Kelly turtų .skandale buvo j* 
SiVėlę ir kėli kiti lietuviai, tarp 
jų Bella Butmahienė, grab. 
Bagdonas, Nikodemas Radys> 
Jonas Dailidė ir kum Zalink. 
Pastarieji du sėdi kalėjime lauk
dami teismo. Radis paleistas 
po kaucija, kaip ir adv. Wait- 
ches. Butmanienė nuteista 6 
mėnesiams kalėjimo, o Bagdo
ną civilis teismas priteisė su
mokėti $200 pabaudą su teisė 
apeliuoti nuosprendį pakeisti.

Yra spėjama, kkd adv. Wait- 
ėhės greičiausiai busiąs ištei
sintas dėl (rodymų stokos.

simušė lakūnas

Ar jttėii ktogas Tėfl£abwįja 
*ytao? Pašaukite mtfi ir mta 
kyšime kiek kaštuoji pataisyti, 
taipgi Idafoftia visokį felškoi 
^****8216 So. Halsted Street 

Tėl VTCtori

Bet daro tą, 
Kas nors 

paskui

1842 W. 48 Avė., Cicero, Ū. Rad- 
Viias maršalka. 712 W. 17 PI., P. 
•Arlauskas, J. Pukinskaš kašdš 
globėjai.
Sušlrinkimai yra laikomi kak mė

nuo VreČia nedėldfeAi 1 vai. pb piėt 
HollywooU Ihn ‘šretaihėj. 2417 West 
43 Street.

Tėv#s spėja, kad ' jo sūnus 
šūšigihčij'o sū 'Savo mergina, 
t'tKatie“, ir iš to nusiminimo 
atėmė sau gyvybę. Kas toji 
mėrgiha yra tėvas nežino-, nes 
sūnūs jam niekuomet nepasa
kė jos pavardės.

Berniukas paliko raitelį, ku
riame pasakė: “Aš žinau, ma
ma, kad mane myli. Dovanok 
man. A^ žinaū> kad manysi, 
jog nebuvo reikalo man “šitaip 
padaryti, bet tai nė tiesa. Aš 
noriu, kad Tėtis ir Tu hūpirktu- 
mėte ‘Katie* laikrodėli”.

visos nares yra

Befhiūko tėvas

ųusigiRcųęs su savo 
mergina nusižudė 17 

mehį berniukas

Valdžiai reikia inži- 
nieriiĮ kelią tiesimui 

ir remontui

: Rytoj VakaVe Fellowship 
Houee svetainėje įvyks Lietu* 
vių Moterų piliečių Lygos su* 
sirinkimas. Kadangi susirinki* 
me bus dalinami bilietai Lygos 
parengimui, ktiris įvyks triim* 
poj ateityj
•prašomos atsilankyti ir bilietų 
pasiimti. Kviečia valdyba.

Pradžia 8 v. v» FeUovvship 
HflUSe 831 W«8t S3rd
slrėėt. . ' t,-.'. . y ’

Senior HighWay Engineer- 
’feconomiėt, $4,goo a year.

Highway Engineer-Econom* 
ižst, $3,800 a yėar.

Associate Highway Engi* 
heėr-feconomišt, $3,200 a yėar.

Assistant Righway Ehgineer- 
EčonomisL $2,600 a year.

Kandidatai darbams įriti iš
laikyti valdžios kvotimus. Ap
likacijas teikia gauti iš U. S. 
Civil SefviCe Commission, nau* 
juose pašto rUmiiOše, ir jas pri* 
duoti Washingtonui nevėliau 
spalių 31 d.

gaUtė surirasti ko jieškot, palaukite Naujiems, Cattd i85tfo, fr 
klkoskitė BUmib Patarėjo^ Cik jqs gausite informaciją, jeigtt tik 
jtt tat čUNna itauti.

a r' ,___________________________ •_________ t  T"-H.-r ■KA- '■ ~ M      j- .   

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFING

PRINČESS TEATRE
So. Clark prie Jacksoti 
Antfa savaftč rdidoma 

SOVIETŲ RUSIJOS FILMĄ 
“KAIMIEČIAI” 

JMn Iki 16 vai. kaadlėn

Ant. 
gręen 
IzMor 
Claibo 
užrašų rašt., C22 
Antanas Butvitis 
jas, 1825 Wabansia, Avė 
Stalgaitis, iriarš., 203C L... ___
Av6.; John Raila, 4‘Š3ė VVin’neihac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Rogėt. 
Susirinkimai atsibuna , kas 

ketVergą, 2Č38 North Avė., 
hoūzei, 8 vai. vakare.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
___ 3 IR PASILINKSM1NI- 
KLIUBO valdyba 1935 m. i 
Walškis pirm., 3841 Ever- 

^e., tel. Belmont 7678; 
ibnis, pirm, bag., 2877 
Avė.; Mykolas Chėpūl, 

3327 LeMoyne St-; 
;.1j, kiašoš globė- 

Jonas 
9 . Št. Paul

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
Valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirmu 656 Belden Avė., A- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
Californįa Avė..John . Pukihskaš 
nut. rašt.. 7125 S., ’VVashtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., Ą._ Ramašauskienė 
fin. nageli?., 1218 Independencė 
'BĮ.. Pranciška Dviialtis, kašierius,

P.COBAD!
8TODI0 į 

420W>«3rdSt
Eng!eW60d 5883-5840 

Dar gražiau, modemiš- 
Yjan frtoirta. 1

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARASAS 
kbTABETO TVARKOJ!

Bijodamas
CetrOna, 50, 808 N. Derirborn 
st., įsigijo revolverj ir naktį 
padėdavo jį po pagalve. Va
kar, besapnuedamas patrau
kė rcVolverio gaiduką ir sun
kiai susižeidė. Kulka įlindo į 
jo vidurius.

ARK LIETUVIŲ PO- 
1935 

Antėn Vai skis pirm., 3341 
reėn Avė., tel. Belmont 1448. 

___ , Kup?ėvičius, vice-pirm-., An- 
ton LiiiigeViCz, ntit. Yašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Bunėckis, fih. rašt. 

,A, Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

ĄRFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PASELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo, Medalinskas. pirm., 233 So. 
Central Ate.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Montoe St.; 
M. Medalinskas, Put. rašt., 238

' pVfafanfc Ekipos
7 eolh| įlenkimas ‘arba J
palp'a_____________ *8 colių llenkiniss arta J
paipa _______________
O colių įlenkimas arba 
paipa i n ■ i, ■ ■. i į ■ n

10 coUų įlenkimas 
arba paipa ------  ■

#8 Oange GtfHuMaotl.

Ghicagos dienraštis “Daily 
Timėis*’, vakar pradėjo “šiaudi* 
nius balsavimus“ tikslu patirti 
kurion pusėn kryptis publikos 
sentimentas (prezidento (rinki* 
mų reikale. Dienraščio balsų 
rinkėjai pėi^važiuos Illinois vals
tiją,, kreipdami ypatingos do* 
mėš | Ūkininkus.

Nors didžiumoj manoma, kad 
RooSėVėltas neturės jokio vargo 
su rinkimais, bėt kai kririe tvir
tinai kad prezidentas nebėra 
tokš pbpuliarus, kaip 1934 me
tais.

Balsavimus laikraščiui veda 
lietuvis^ Viktoras Sholis, “Dai
ly Times“ reporteris.

CICERO.—Lietuvių Improve* 
ment Kliubo reikalais dienraš
čiuose tilpa straipsniai, po ku
riais pasirašo, A. F. Pocius^ 
pirmininkas. Nebūtų nuosta
bu, jeigu kokis Škymeris tą 
darytų, bet dabar—biznio žmo
gus ir dar statosi inteligentu. 
Daugiau negu juokinga. >s

Jis kalba apie ardymą dar
bo, o pats kaip tik tą ardymą 
ir veda. Be kliubo žinios skeh 
bia, kad susirinkimai perkelti 
bažnytinėn svetainėn, kuomet 
tikrenybėje kliūbas užmokėjęs 
metų nuomą *L. L. svetainei 
niekuomet n įkalbėjo apie su
sirinkimų perkėlimą kur kituh

Aišku, kad čia apmokamo 
provokatoriaus darbas. Juk or
ganizuota spėka daug ką reiš
kia. Reikia ją sunaikinti. Na, 
ir sunaikino...

Dabar atsikreipus miesto 
Valdžion su reikalu tuojau 
‘kiaušia, iŠ kattb kliubo, ar to 
‘kui* %’Mr. Poktis^ vadovauja?

Kurie save gerbia...
Namų savininkai, kurie savė 

gerbia turėtų laikytis vienybčš 
ir skaitlingai lankyti susirin
kimus, kur vieta patogi ir tvar
ka demokratiška. Neapsimoka 
klausyti Visokių diktatorių, ku
rie tempia viską ant savo kur
paliais. Aišku, kad jie gyvena 
ne saVb protu 
ką kiti padiktuoja 
pažada šiltą vietą, tai 
iš kailio nerikši.

Kadagi šiandien yhi 
antradienis, tai įvykš 
vement Kliubo susirinkimai 
bet ne bažnytinėje svetainėj e, 
o Liet. Liuosybėš Daine. Buki
te ten visi ir parodykite savo 
supratimą. O tie, kurie klauso 
ką “Pranešėjas“ Bu Pocium kai* 
•ba, tai lai žino, jog jų žodžiais 
“Organizuokimės, parodykime 
galybę“, tai veidmainių šauks
mas. Patys kliubą ardo, o ki
tiems kaltę primeta. Jiems 
gėda žmoniškumas nėsvarbui, 
jei tik “ant šavo“ pastato. Bėt 
ateis laikas kada ir jie prilips 
liepto galą.

Kliubo susirinkimas įvyksta 
šįvakar LiUoSybės svetainėje. 
8 Vai. vakare. Visi raginami at* 
silankyth

«—Senas Kliubietis.

Layųrence Bok, 39, 7216 
Bverell avenue, spaustuves* 
darbininkas, šiandien gyvas ir’ 
už tai yra dėkingas savo 11 
metų siihui, Palmer. Sūnūs 
rado tėvą apsvaigusį garažiu- 
jė, po automobilių, kurį tai- 
’sė. Užsukus motorą, tėvą iš
tempė laiikari ir atgaivino.

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

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ0 
kraštotyros iliustruotą žur-! 
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizųiui.;; •!

Eina bertairiiais antri me-: 
tau 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

JUOZAPAS ŠILERIS
Persiskyrė su _šįųo pasauliu 

spalio 12 diena. 10:30 valanda 
vdk. 1935 ta., sulaukės pusės 
amžiaus, gimės Tauragės ap., 
Batakių parapijos, Mažintą 
kėiinfe.

Ataeriko.i išgyveno 36 taętus.
Paliko dideliataę niiliudime 

mylimas dukteris Cha ir Kazi
miera ir 2 žentu —- Bagdonus 
~ gyvena LaFaette, ColOtado 
ir anūkę, šešėli Veronika ir 
švogeri Leoną Miklovus ir jų 
šeimyna, pussesere Julijona 
Griksiėhę ir gimines.

Kuiias' pašarvotas randasi 
•2715 W. 38th PI.

Laidotuvėm rūpinasi švbge- 
ris Leonas MikljOva.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny spalio' 17 diena. 9:3U vai. 
ryto iš namų i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Juožatfp Šilerio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nupŠirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Dukterys, žentai. Anūkė.

fesUD., 7
usseserė ir . Giminės.

PatamaUja laidotuvių direk
torius. J. F. Eudeikis,

Georgė 
Bland, atrodo lavoną garažiuje^ 
7932 Ridgėland avenue, kur 
jaunasis savižudis pasidarė sau 
galą paleidęs motorą ir pri* 
kvėpavęs nuodingų gazolino du-

Tikėkite ar ne — bet visi 
Illinois gyventojai šįmet išgė
rė po 17 galionų alaus kiek
vienas. Taip skelbia valsti
jos finansų departamentas, 
kuris surinko mokesčių, $10,- 
765,733 už 133,956,626 galionus 
alaus.

Degtinės Illinois valstijoje 
buvo pagaminta, 5,044,801 ga
lionai, o vyno — 721,669 gal.

Jonas ZanibrauBkas, 32, 1325 
Hastings Street, buvo areštuo
tas ir pasodintas Mėrųuette 
nuovadoje už vogimą pagal
vių ‘iš Čook hpskričio tigbhi- 
nės. ‘

Policija įkalino 21 metų Jo- 
seph Šislo'w, 1932 Crystal st.{ 
kuris automobiliu suvažinėjo 
kunigą Joohn C. Gilroy ties 
Šv. Antano bažnyčia, 1900 S. 
Ashlrihd avenue. Kunigas 
mirė.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
Stfc RŪTOS NO. 1 VMdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencei, 2539 West- 
43rd St„ Chiėago, Iii.; Pirm. 
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South. 
Halsted St., Chicago. ui; Nut. 
rašt. F. Ogulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. -rašt. W. 
Zlabęs, 740 E. *90th PI., Chicago, 
III.; Kent. rašt. J. Razminai, 6101 
So. Racįne Avė., Chicago, III.; 
Kašfer. glob. P. Martinkiehė, 3441 
So. Morgan St., Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė,. 2547 W. 
45th St., Chidafco, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St.. Chicago, III.;, Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.j Kasierius J. YuŠkienas, 2547 
W. 45th St.,'Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesiah Avė.. 
Chichgo, III.; Sudžios lašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, 111.; Korespondentas S. 
Werhis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, IU.

Arcuse'd slavui* a«d narants.

Mrs. Žengė bučiuoja/ sūnų Mandeville Zenge, 
kuris teisiamas už Dr. Walter J. Bauėr nužudymą. Šalę stovi 
ir tėvas. Zenge padarė lyties operaciją daktarui iš pavydo, 
kam vedė jo jaunų dienų merginą Louise Schafter. Nuo ope
racijas Bauct mirė.

Paštebėkit 
ant Plasterio kada pirksit

reOCROSS
RLAS.TER

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly itdirbinėtojų chirurgiškų dhtįkų 

Parduodamos Visose Valstybėse

ANGLYS 
COAL

> v_ ___i

HoRfeĖh
PocOhontas Mine Ruki, tonas 

$7.40, perkant 5 tokių lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

W5 W. iZh'd St.
Phonė Lafayette 6300

HHHHM. J. and O, P. Van Sweringep

CLEVELAND

Šįmet kiekvienas iš-1 Lėktuvo sparnui nu
genime po 17 galio- lūžūs Chicagoje už- 

nų alaus

IMifcb raštelį ^tašydamas tėvų 
Tiuplrk’ti jai ftdvnhą

■ - -n I- y ■ t.

Palikdamas tėvams, faštėlį, 
kuriame ptašo jų nupirkti do* 
vaną jo merginai, vakar rytą 
nusižudė 17 metų berniukas^ 
•Robert Bland.

,„ ,į ;.............................................r. NAUJIENOS, B''

Motina, tėvas ii* šUririš, kuriam gtįsia elektros kėdė So. ‘Central Avo.; Cha's. 'KatMa, 
fin. rašt., 4676 W. Ehd kve.; M. 
Kazinnas, ižd.. 3508 Gundersin A¥e., 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bra- 
žas irJM. Davjdonis — iždo glo
bėjai; *Dr. A. Daviddhis, daktaras 

, kvotėjas. '
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nėdėldienj — Lawler Hali, 3929 
yr. Madispn $^...l yaL po. rietu. , 
LIETUVIŲ .KEISTUČIO PAŠĖLTOS 

Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
BUtehas pirm, pagelb..
Ashland Avė.; S. Narkią n> 
4353 S. Talman Avec, ... 
^iih. fcaŠh. 4635 S. Washtenaw Avė 
a. '
Albany Aye.
K. Warnfc • _____ _ .

______ J. Žųris teisii 
į, 4624 S. Frttnlcasėc

. T. Dundulis gydytojai 
Archer. Avė.; J. Bendokai 
respondentas. 8116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož

na mėnfesi kas pirma sėkmadienL 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
48 St., nariajs priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metų amžitais, 
dėl įsirašymo fealitaa kreiptis pas fi
nansų rašt. Walte.r •Sharka, 4635 <S. 
Wašhtenaw Avė., Slucago. III.

ACIYIE FURNACE REPAIF. 
PARTS CO. [2 krautuves]

pfcGiNniitni Juodai, Nt« 
svarui 18c; musų i4e 

GROTELIAI, kitur svarui f 
£Wc; torftų kairia ____
VANDENIUI yiEDRIUKAI, 
Wtur

.......r.........................  , u „
< A. ____ A W
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800 Publikos “Naujienų” 
Bankiete, Sekmadienį

Sutraukęs apie 800 , publi
kos iš visų Chicagos kampų 
ir artimesnių apielinkės mie
stų, Sokolų svetainėje sekma
dienį vakare įvyko “Naujie
nų” Bankietas.

Į parengimą atsilankė šim
tai taip senųjų, taip ir jaunų
jų. Nuo 4:30 vai., po pietų 
atsidariusios durys neužsidarė 
iki 3-čios valandos ryto, kuo
met patys paskutiniejie ban- 
kieto svečiai apleido svetainę, 
nusprendę, kad vienam vaka
rui prisilrnksminta ir prišok
ta pakankamai. ; n. -i

Abi Sokolų rūmų svetainės, 
ir .viršutinė, kur įvyko kon
certas ir šokiai, ir apatinė, lęur 
prie stalų susėdę naujiepie- 
čiai vaišinosi, užtė ūžė gyvu- 
mu, kurį iššaukė šis gą.l ir 
nepaprastas parengimas.

Susirinkę džiaugtis Vaitkaus' 
žygio pasisekimu, / 
čiuoti su draugais ir pažįsta
mais, kuriuos minčių panašu
mas ir tikslų bendrumas jun
gių į didžiulių naujieniečių 
šeimyną atsilankiusieji taip ir 
darė. Jeigu džiaugtis ir sve
čiuotis, taip reikia džiaugtis 
ir svečiuotis pilnoj to žodžio 
prasmėje.

Vakaras prasidėjo koncer
tu, kurio programa išpildė 

x .“Pirmyn” choro Kaimiečių 
Kvartetas, Mergaičių trio, p4ė
O. Skeveriutė, Akordino meis
teris Andy Narbutas, Belia- 
jaus ir Andrejevo šokėjų gru
pės ir 12 tautiškai pasirėdžiu
sių mergaičių ir berniukų bū
rys,
P. Grigai.

Koncertu 
redaktorius P. Grigaitis 
sveikino svečius, 
mas dėkingumą 
siems už jų lojališkumą ir pa 
geibų “Naujienoms”, ir įvai

Juodasis klerikalizmas giliai 
įleidęs šaknis 

• ’... . '■ ■■ V'

Taipgi j tisų antras užmany
mas remti Lietuvos Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugiją 
irgi geras. Juodasis klerikaliz
mas yra giliai įleidęs šaknis 

.dabartinėj Lietuvoj. Dabartinė 
‘Lietuva yra artimai panaši 
' prieš 30 metų buvusiai MeksL 

dien- arj?a senjau buvusiai Ispa- 
Inijai. Lietuvoj randasi arti 20 
skirtingų vyrų bei moterų zo- 
konų. šitie tamsybės apuokai 
gauna algas iš valstybės iždo ir 
jie kontroliuoja Lietuvos mo
kyklas. Būtinai yra reikalinga 
musų finansinė parama Lietu
vos darbininkams, idant? jie ga
lėtų apsivalyti. O tą mes gali
me padaryti remiant L. L. E. 
K. Draugiją, šita draugija lei-

oriai”.
L * »
pt sveikiną svečius . ‘ • • • •f i t •

laiku . “Naujienų”
1 ' P®- 

pateiškda- 
susirinku-

Įdomus koncertas, vaišės, kalbos ir šokiai 
sudarė vakaro programą 

iin ...... .........

ricms darbams, kuriuos 
Paščiui teko remti.

Į svečius kalbėjo ir K. Au- 
gustinaviČius, “Naujienų” re
daktorius padėjėjas, kuris 
nesenai grįžęs iš Lietuvos per
davė publikai įdomius kelio
nės įspūdžius.

Visus daug prijėokino ir su
silaukė smarkių aplodismentų 
jaunas Juozas Žukas, tenisis- 
tas, kuris “Naujienų” nusiųs
tas Lietuvon, ten sumušė čem- , 
pįonus ir parsivežė titulą j§ džią mažą mėnesinį žurnaliu- 
Kauno Chicagon. Kalboje tvir
tino Lietuvoje išmokęs gerai 
lietuviškai kalbėti, dėka pa
nelėms, kurios esančios labai, 
gražios ir meilios.

Vaišės, kurios pakrikštijo 
šį “Naujienų” parengimą “ban- 
kietų” įvyko erdvioje, bet ne- 
užtektinai erdvioje apatinėje 
Sokolų rūmų svetainėje. Ei
nant į salę svečių akis pir- 

pasisye- jniausiai sutiko eilės ir ilgij ir 
trumpų stalų, nutiesti) balto
mis staltiesėmis. Stalus puo
šė dideli bukietai gėlių, ku
rios žybčiojo įvairiomis spal
vomis iš tarpo rudens nuda
žytų ąžuolų lapų.

Sales lubas remią stulpai ir 
ąienps taipgi mirgėjo rudai 
nudažytų lapų šakomis, ku
riąs gabios dekorutojų rankos 
skoningai išsklaidė, neabeja- 
mai primindamos svečiams, 
Įcad ruduo jau čia.

Su lėkštėmis, podukais ran
kose tarpais tarp stalų bėgio
jo baltai apsitaisiusios patar
nautojos, kurių didžiuma bu- 
YO ‘‘Pirmyn” choro narės.

Vakarienei įpusėjus tais tar
pais “strolino” garsieji Pa
saulinės Parodos lietuviai 
“sįrolleriai,r ■ 
dainuodami 
les ir svečius serenaduodami. 
Įvertindami “strolerių” gabu
mus beveik kiekvienas stalas 
juos pavaišino.

ką “Laisvoji Mintis”. “L. M?*' 
turėtų būti padidinta ir leidžia
ma nemažiaus kaip, du syk j 
menes j. Taipgi Šita draugiją ne 
vien tik laikraštuką leidžia, bei 
taipgi brošiuraites ir knygas. 
Neperseniai atspausdino porą 
gana . gerų brošiūrų “Ar Yra 
Dievas” ir “Ar Yra Kova Tarp 
Religijos ir Mokslo”. Su musų 
finansine parama Lietuvoj mu
sų draugai galėtų dešimtis 
tūkstančių šitų brošiuraičių at- 
spąusdinti ir tarpe jaunimo pa
skleisti, o jos atliktų tą svarbų 
darbą/ Turime daug, tik ne
snauskime, o dirbkime žmoni
jos apvalymui nuo nuodų-prie- 
tarų. ,

Daug' linkėjimų.
A. M. Metelionis.

Vestiivių varpai 
skamba G. Stephens 
Revelers orkestroje
Ir kitą meilę susirado 

Ėarshes
Jonas

— ” “kviesliai”, 
linksmas daine- Step-

Roselando laisvama
niai į kovą prieš “vi
duramžių inkviziciją’
Supažindins publiką su tikėji

mais, jų atsiradimu ir kenks
mingumu.

Detroit, 
žemiau

Sako,

Mich., kurio tekstas 
seka:,

laisvamanių veikimas 
apmiręs 

Brangus Draugai:
Artimai seku laisvamanišką 

judėjimą, todėl pamatęs, kad. 
jus Roselaiide suorganizavote 
laisvamanių kuopą, noriu tame 
klausime tarti žodį kitą. Rei
kia pasakyti kas tiesa, kad 
mes dideliai apleidom laisvama- 
nybės dirvą. Jau arti 10 metų, 
kaip niekas kalbos žodžiu ne
agituoja už bedievybę. Dar pir
miau® dažniaus pasirodydavo 
bedieviško turinio straipsniai. 
Bet dabar jau ir čia bemaž-ko 
Užtruko...

Tuo laiku, kada mes snau
džiai^ tai visokie tamsybės pa
laikytojai naudbjasi proga — 
dąrbuojasi, skleidžia melus, 
prietarus. Ir jau ne vieną pus- 
bedievį įtraukė į savo tamsy
bės bučių. Todėl mes, laisva- 
maniai, būtinai turime pabus
ti ir parodyti prietarų skelbė
jams, kad mes esame pasirengę 
Stoti ąu jais j atvirą kovą už 
laisvaiųanybę, už teisybę. Svar
biausią, tai mes turime paro
dyti dąugiaus gyvumo, daugiau 
vęikiĮno* Turime rengti prakal- 
bąs, pąskaitas, prelekcijąs ir tt. 
Tų^i darbininkų masės išgirsti 
musų teisybės žodį, kad tuo 
atmušti kunigijos melus.

Jūsų toks gausus pasidarba^ 
vimąs perėmimui senelio Moc
kaus yra labai pagirtinas. Se
nelis M, X. Mockus bekovoda
mas su melų ir prietarų skel
bėjai daug nukentėjo įr net 
sveikatą prarado. Dabar jis se- 
nątyės įr ligos parblokštas Jr 
jam pagelba yra reikalinga. 
Kiekvienas pažangus žmogus 

gavo laišką laisvamanių reika? Į pagąl išgalę4 turėtų, paremti šė
lais nuo A. M. Metelionio iinęlj Mockų.

inkvizici

spaudai, 
kito ko,

ROSELAND. — Sujudinta 
kai kurių įvykių Lietuvoje, 
Laisvamanių kuopa nutarė 
griebtis darbo ir pakelti pro
testo balsą prieš, kaip kuopą 
vadina, “viduramžių 
ją” Lietuvoje.

Savo pareiškime 
kuopa sako, tarp
“Laikraščiuose matėm baisią 
žinią, kad Kupiškyje į kalėji
mą buvo nuteistas pil. Sima
navičius už nekrikštyto vaiko 
palaidojimą motinos kape.

“Dabar vėl pasklido žįnią, 
kad klioštoriuose Lietuvoje yrą 
baisi inkvizicija, kad mergai
tės įstojusios į minyškas yrą 
kankinamos, šiandien Lieiįuyo- 
je vyrauja viduramžių inkvizjr 
cija.”
Rengs prakalbas ir prelekcijąs

Kuopa toliau sako, ka<į sp. 
9 d. laikė susirinkimą, kuriamą 
nutarė platinti laisvą mintį 
tarp lietuvių darbininkų, įr 

Mkad tam tikslui rengs prakal- 
bas ir paskaitas, taipgi kitais 
budais bandys supažindinti 
publiką su tikėjimais, jų atsi
radimu ir jų kenksmingumų 
žmogaus protavimui ir kovaį 
už geresnj būvį.

Laiškas iš Detroito nuo s 
A. Metelionio '

. . .... •„ . - - • K- ' ‘

Kuopos sekretorius A. Jocius

; Pasirodo, kad George 
hens Revelers , šokių orkestrui 
dažnai begrojant vestuvių va
karėliuose, ir kai kurie jo mu
zikantai nusprendę^ kad apsi
vesti nėra blogas dalykas.

Pirmasis iš orkestrininkų pa
sidavęs pagundai yra Jonai 
Barshes, 319 Wešt 117th Street 
šeštadienį po piėttj jis nužygia
vo prieš šv. Kryžiaus bažnyčios 
altoriaus su p-lę Ona Jonasas 
ir pareiškė kol gyvas bus jai 
ištikimas, jos iš akių neišleis 
ir labai drūčiai mylės, taip kaip 
visi geri vyrai privalo mylėtį 
savo žmonas.

Neatsilikdama, ir p-lė Ona nu
leidusi akis ir raudonuodama 
pasižadėjo būti gera, Mrs. Bar
shes.

Jaunieji apsigyveno adresu, 
5312 South Wood Street.

Muzika jaunąjam, matyt, 
visgi paliko arti prie širdies, 
nes sekmadienį jis kartu su 
pagundai dar nepasidavusiai or
kestro nariams drožė šokius 
“Naujienų” bankiete.

NAUJIENOS; Chicago, III.

AR GRTž GRAIKIJOS SOSTAN?

Kin > Georg » and Queen Hel«n«.

Lapkričio 3d., Graikijoje įvyks plebiscitą®, kuris nuspręs 
pirmiau prašalintas karalius Jurgis II grjž sostan ar ne. Suar 

žmona Helene karalius viąši Londone.

Neramumai pieno 
streiko distriktuose 

vėl atsinaujina
■II .11 —■■■<>< III AlIMIM

Vakar vakare iifcininkai balsa
vo paliaubų priėmimo reikalu

14 dienų ntisilešįs ūkininkų 
pieno streikas vkkar vėl pa
smarkėjo. P6 ūkelių palyginti 
ramių parų, vietomis vėl buvo 
sugadintas pierialš, išversti tran
sportai, ir aprtftisti ir vienos 
ir kitos pusės šalininkai.

Pienas bųv6^ giltas arba su
gadintas 7 Lake apskrityje, Elk- 
horne, Wisconsihe ir prie Lakė 
Gelieva. Į Bowman pieno rin
kimo stotį, Delavane, Wis., kas 
tai paleido bombą.

Vakar vakare streikuojan
tieji ūkininkai turėjo susirin
kimus,- kuriuose balsavo ar pri
imti siūlomas 8(> dięnų paliau
bas ir taikiu budu išrišti gin
čus su pieninėmis, ąr nenusi
leisti ir griežtai reikalauti $2.50 
už šimtą svarų pieno.

Streikuojantieji ūkininkai žar 
da įsteigti savo sąjungą, Union 
Producers.

E. Mikužiute į New 
Yorką SLA. Pild.
TąryboS“.posedin

SLA. Cent^tyaldybos iždo 
globėja, p-lė E.Mikužiutė, šian
dien išvažiuoją^ į;New Yorką,

kur dalyvaus Pildomosios Ta
rybos posėdyje.

Ji yra Northsidės jaunuolių 
SLA. kuopos pirmininke ir bu
vo 1934 metų Pasaulines Paro
dos Lietuvių Dienos komiteto 
sekretore.

RADIO
a. \----- — r.

Peoples.Krautuvės duos 
19-kos metų Sukaktu

vių Radio Programų

'■Panėšimai -
T"' ■■ . " 4

Apie 3000 lietuvių 
Vyru ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAJJGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
> Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
dieną, o sekmadieniais iki 1 pp. 

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

1739 So. Halsted St.
(“Naujienų” name 2-ros lubos)

Antradienis, spal. 15, 1935

Norih West Lietuvių Moterų su
sirinkimas ivyks antradieny spalio 
15 d. P. Erčių bute 6225 S. Ellis 
Avę. 7:30 vai. vak. Narės malonė
kite pribūti ant laiko. M. K., sekr.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą atnradieny 
spalio 15 d. 1935 m. .7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuviu Auditorijos svet. 
3133 So. Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys privalo būtinai 
pribūti, nes turime nauju reikalų ap
tarti, kaiptai, išrinkti darbininkus 
patarnauti baliaus vakare. Nariai 
kurie negavotė pakvietimo dėl ba
liaus būtinai priduokite savo tikrų 
antrašų. — P. K., sekr.

CIASSIFIEDADS
AutOmobiles

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931, 4 durų sedan $225
SHEVROLET — 19£0, 4 durų 

sedan ...........   $165
FORD — 1930, 4 durų sedan .... $175
PAIGE — 1928, 4 durų sadan.... $45

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 įmokėti, kita dalį pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu į kita karų.
P, WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

CIASSIFIEDADS 1
Furniture & Fixtures 

Rakandal-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Bąksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St, CALumt 5269.
STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................ $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ......  $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Musical Instruments 
Mazikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klemetas $6.50 
$35 Boehm Clarnet Co. sax.

. naujas ir vąrtotas ...r.............. $20
$65 Martin naujas sax .............. $45

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOBDSTĘIN MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

Misęelfaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas pony kautas ... 

Rudas cąrącul ................
Jap mink ........................
Nąturąl maskrat ..........
Leopąrd kates ................
American broadtail ........
Northąm seal ................
Tikra esatern nrink ......

Ir daug kitų. 
Jackettes .........................
46

$18 
$24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150
$8

kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 
Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

MATYKIT MUSŲ AUTOMOBILIUS 
IR PALYGINK KAINAS ...

Essex 1929 chalenger ........... $75.00
La Šalie, Sedan 1931   $345.00 
La Šalie, Sedan 1929 ..........  $195.00
Nash — Sedan 1928 .......... $45.00
2 Packards 1929 Each ....... $165.00
2 Packards 1929 Standard .... $145.00 
Reo Royal 10^9 .................   $95.00
Studebaker Coupe 1930 ........ $95.00
Oldsmobile 1929 .... ....:............. $95.00
Chevrolet 1928 .......................... $65.00
, WALTER A. MACK & CO. 

7717 S. Ashland Avė. 
Triangle 7716

Matyk . Mr. Tarine.

Miscelląneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

BENEFIT vietos pratuštinimo iš
pardavimas -t— Margaret Etter 
Creshe, ketverge, spalio 17 diena, 
adresu 42J N. State St., atdara nuo 
7 ryto iki 6:80 vai. vakare,

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUS mergina prie namų 
darbo. Be virimo ( ir skalbimo. 
M. Saffir, 1520 £o. Hamlin. - '*

. .■ ■     m i

REIKALINGĄ mergaitė arba mtr- 
teris prie naminio darbo. Telefonas 
Williow Springs 62.

Šiandien, 7tą valandą vakare 
kas užsistatysite savo radio 
ant stoties W.G.E.S.,. turėsite 
daug malonumo pasiklausyti la
bai gražių dainų, muzikos, juo
kų, kalbų ir įdomių pranešimų. 
Programe dalyvaus žymus dai
nininkai ir dainininkės Geno
vaitė šidiškis-Giėdraitienė, Ade
le Ambrozaitė, Antanas čiapas, 
Peopleš radio duetas įr kiti. 
Kalbės Dr. M. T. Strikol, M. D., 
“Čalis Kepurė”, ir kiti.

Peoples Krautuvės šiomis die
nomis mini 19-ką metų^yvavi- 
mo sukaktuves. Todėl bus pa
duota daug įdomių žinių iš šių 
krautuvių prekybos eigos, apie 
didžiausias prekių vertybes ir 
t.t. Todėl, patartina kiekvienam 
šio programo pasiklausyti.

—Rep. xxx.

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Jst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
k&i

2511 Mikvaukee Avė. Bei. 4845

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pilnai įrengtas. Greitam 
pardavimui už viską kaina tiktai 
$250. 942 W. 59 St.

Farms for Sale 
Ūktai Pardavimui

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

GARVEŽIS SUSILAUKS? ftlMTO KONKURENTO

s*?

CHICAGO. — Dešinėj e parodomas naujos rųšies lokomotyvas, kuri darban paleido Santa' Fe 
traukinių linija. Jis turi dieselinj motorą ir galt padaryti 98 mylias į valandą, šaje stovi seno 
tipo lokomotyvas, kuris pamažu išstumiamas iš apyvartos.

Business Service

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Lon«r Distance 
Furniture and Piano Movint

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

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

LANDLORDS ’BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 ,West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

EXTRA BARGENAS
Fąrma parsiduoda arba išsimaino 

ant namo arba morgičių — Lietu
viai kurie norite užtikrinti sau gy
venimą ir nesirūpinti apie darbą; 
kas jo neturi arba galite prarasti, 
čia jums pasitaiko geriausia proga 
įsigyti puikia ūke už maža kaina.

80 akrų juodžemio, apie 65 akrai 
dirbamos žemės ir apie 15 akrų gra
žaus miško, mylios nuo miesto, 
prie didelio kelio. Upelis bėga ne
toli stubos; puikus namas, dar apy- 
naujis, 2 aukštu. 7 kambarių, vidui 
vanduo, gerą barnė, yištininkas. 
svirias, pieninė, vieta susidėjimui 
mašinų ir stainė. Gyvuliai pirmos 
rųšies; pamate džiaugsitės. 8 kar
vės, 2 telyčios, 1 bulius, 2 arkliai, 
(dabar perkant kainuotų apie $500). 
3 kiaulės, apip 100 vištų, pašaro yra 
užtektinai visai žiemai, yra rugių 
kornų ir avižų, yra mašinerija rei
kalingiausi apdirbimui žemės. Viskas 
parsiduoda tik už $5800. Vien bu- 
dinkai ir gyvuliai yra vertės daug 
daugiau. Pamate ” patys suprasite, 
kad čia yra tikras bargenas. — Nė
ra morgičių, — Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

Farma turi būt parduota arba iš
mainyta i vieną savaite laiko.

Savininkas ūkės išvažiuoja iš Chi
cagos sekmadieni spalio 19 diena. 
Kurie žingeidaujat, galėsite kartu 
važiuoti ir pamatyti. Kreipkitės 
asmeniškai arba rašykite.

J. NAMON & CO.
6755 Šo. Węstern Avė. 

Ghicągo, III.
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Real Estete For Sale
Namai-žęmė Pardavimai

PĄRDAVIMUI mūrinis na
mas, 4 flatai po 4 kambarius, 
2 karų medinis garažas.

Bridgeporte
Simano Daukanto Federal 

Savings and Loan 
Association

2202 Ny. Cermak Road
5421 W. 64 St. modemiškas 2 

flatų mūrinis namas, garu šildomas, 
6 metu senumo, 245 kamb. flatai. lo
tas 80x125. tik $6250. Sheldrake 
0899. r .

9931 PRINCETON AVĖ., moder
niškas 5 kaiąbarių mūrinis namas 
fumaš šildomas, lotas 80x125, tik 
$8950. Sheldrųke 0899.




