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Abi Šalys Įveda 
Pasninkų Dienas

Italija turės gyventi primityvėse sąlygose
Tautų sąjunga svarsto pradėjimą sankcijų 

į ‘ H. " ' . ' <

Italija bemėsėmis 
dienomis ir alkiu 
kovos sankcijas

Jau dabar suvaržomas mėsos 
pardavinėjimas, visi gyventą
ja! turės gyventi primityviškų 
gyvenimu, bet ir tai abejoja
ma, ar įstengs atlaikyti sank
cijas

RYMAS, sp. 30; — Besiruoš
dama prie tabtų sąjungos eko
nominių sankcijų, kurios Ita
liją ekonominiai atskirs nuo vi
so pasaulio, fašistinė valdžia 
leidžia vienas po kito dekretu^, 
kuriais stengiamąsi atremti 
šankcijų įtaką^.kųjįą ,joą pa
darys i visos šalies gy venimą.

Jau tapb išįėist^i ^dekrėtaą, 
kuris griežtai suvaržo mėsos 
naudojimą per ateinančius še
šis mėnesius. Gyventojams į- 
sakoma mažiau valgyti, kukliau 
gyventi ir ypač taupyti mėsą.

Kad sumažinti mėsos vartoji
mą, įvedamos bemėsės pasninko 
dienos, laike kurių italai nega 
lės valgyti mėsos. Kad gyven
tojai tą fašistų įsakymą pildy
tų, tai visos mėsinės bus užda
rytos antradieniais ir trečiadie
niais. Italai gi mažai turi le- 
daunių, todėl negali iškalno 
prisipirkti valgių ir turės pildy
ti fašistų patvarkymus.

žvejams gi įsakyta įsitaisyti 
didesnius tinklus ir daugiau 
žuvų prigaudyt!.

Laikraščiai atvirai sako, kad 
dabar Italija turės pergyveąti 
sunkius laikus. Visi italai tu
rės gyventi primityvišku pio
nierių gyvenimu, gyventi pus
badžiai, >be jokios prabangos, bi 
tik šiaip taip palaikyti savo gy
vybę.

Maitintis turės tik vaisiais, 
žuvimis ir makaronais, tik ret
karčiais gaunant nedideles mė
sos porcijas. Jokių importuo
jamų iš užsienio prabangos da 
lykų italai neturės. Italams 
teks apsieiti be kosmetikų, svai
galų, geresnių drabužių ir pa
sivažinėjimų automobiliais. Laik
raščiai turės sumažėti, kad su
mažinti popieros vartojimą. 
Namuose turės būti sumažintas 
šildymas ir elektros ir gaso nau
dojimas.

Valdžios įstaigų darbininkai 
turės pradėti dirbti vieną va

ORRSžte
Chicagai ir apielinkei federą- 

lio oro biuras šiai dienai praną- 
’ Apsiniaukę, maža permainą 

temperatūroje.
Vakar 12 v. dieną Chicagoje 

temperatūra buvo 68°.
Saulė teka 6:20, leidžiasi 

4:47.

landą ankščiau ir vieną valandą 
ankščiau baigti, kad mažiau 
reikėtų šildyti įstaigas. Taipjau 
popietinis poilses—pogulis—su
trumpinamas. Taigi išeina, kad 
darbo valandos valdžios darbi
ninkams prailginamos.

Bet ir parėję namo neturės 
ką veikti, nes teatrai negaus 
fijmų, o ir namuose bus šalta, 
tamsu, nejauku. ,

Italijai pradeda trukti pinigų 
ir ji jau4 ieško gyventojų pa
skolos. Aukso rezervas irgi nuo
latos mažėja.

Fašistų laikraščiai bando ra
minti, kad tokis skurdus primi- 
tyvis gyvenimas išauklėsiąš 
naują užgrūdintą kartą. Bet ki
ti jau pradeda abejoji, ar pa
siseks Italijai atlaikyti visus ją 
laukiančius;; .sunkumus,r kurias1 
atneš sankcijos.

Pasninkų dienos Vo
kietijoje vis labiau 

plečiasi
Mėsos ir sviesto vartojimas var

žomas ir kitose provincijose. 
Berlyne sankrovininkai jau 
pradedą jvesti mėsos ir svies
to korteles

BERLYNAS, sp. 30. —Saar 
ir Pfalz apygardose, jau pir
miau visiems naciams ir valdi
ninkams buvo uždrausta valgy
ti mėsą, kad ją galima butų 
sutaupinti sunkiai dirbantiems 
darbininkams.

Dabar tuo pavyzdžiu užsikrė
tę ir Weissenfels provincija, 
cęntralinėj Vokietijoj, kur na
cių valdžia uždraudė laikinai 
valgyti šviežią kiaulieną.

Tuo pačiu laiku Berlyne pa
sireiškė tokis mėsos ir sviesto 
trukumas, kad pačios sankrovos 
savanoriai savo kostumeriams į- 
veda mėsos ir sviesto korteles. 
Išrodo, kad pasninkų dienos 
prasiplės ir visoj Vokietijoj.

Pieninėms visoje šalyje įsa 
kyta kiek galint sumažinti pie 
no suvartojimą, kad visą likus j 
pieną butų galima perdirbti j 
sviestą. Nesilaikantys šio pa
tvarkymo busią aštriai baudžia
mi

•Maisto trukumas Vokietijoje 
darosi vis aštresnis. Naciai ne 
nori maistą importuoti iš užsie
nio, kadangi importuojama vien 
tik tokios žaliavos, kurios karo 
reikmenims gaminti tinka.. 
Taigi dėl Vokietijos atsigintas- 
vimo dabar turi kęsti visi jos 
gyventojai.

40,000 metų senumo 
žmonių grobiai

MASGVĄ, spalių %7 d:— So
vietų istorinio muzejaus .eks-|e vietų istorinio muzejaus .eks- 

' peticija Krymą surado žmogiš
ki kils skeletus, kurie ėšą140,000 

lųietų senumo.

RAUDONOJO KRYŽIAUS TROKAI KARO FRONTE

Lietuva perkasi sau 
du prekybinius 

laivus
KAUNAS.—Nors turime sa

vo uostą, savo marių krantą, 
tačiau, iki šiol neturėjome sa
vo prekybinio laivyno, ši sproga 
buvo labai jaučiama musų pre
kyboje su užsieniais.. Dabar 
“Lietūkis” perką Norvegijoje du 
prekybines laivui kurie betru
kus atplauks į Klaipėdą, turės 
ietuviškus vardus ir lietuvių 

jurininkų aptarnaujami vežios 
įvairius Europos mostus musų 

jrekes, iškėlę musų vėliavą. Tai 
Jus pradžia musų laivynui, ku
ris, reikia tikėtis, augs.

Susidaužė didelis ar
mijos bombarda

vimo lėktuvas
DAYTON, O., sp. 30. —Mil- 

žinškias armijos bombardavimo 
lėktuvas, Boeing, rūšies, Susi
daužė pasikeldamas ir sudegė. 
Milžiniškas lėktuvas gražiai pa
sikėlė nuo žemės, bet pakilęs 
200 pėdų staigiai krito žemėn 
ir nukritęs užsidegė. Lėktuve 
buvo penki žmonės. Pribėgę 
du karininkai juos ištraukė iš 
liepsnų, nors ir patys skaudžiai 
apdegė. Vienas ištrauktųjų mi- 
rž, o kiti keturi yra sužeisti ir 
apdegę, bet dar gyvi.

Boeing lėktuvas,, pienas iš 
trijų rūšių bombardavimo lėk
tuvų, kuriuos armija bandė, 
kad nustatyti, kuri rūšis jai 
geriausia tinka, buvo didžiausias 
bombardavimo lėktuvas. Jis tu
rėjo keturius Hornet motorus, 
po 700 arklių jėgos kiekvienas, 
buvo metalinis ir svėrė apie 
15 tonų. Jis galėjo paimti kelis 
kulkosvaidžius ir 15 1,000 sva
rų bombų. Greitumas lėktuvo 
buvo 275 m. j vai. Lėktuvas kai
navo arti $500,000;

Ispanijos kabinetas 
rezignavo

MAppiDAS, sf>. 29. -r Pa
sitraukus iš» kabineto radika
lams/rezignavo ir visas kabi
netas. Radikalai gi pasitraukė 
iškilus skandalui dėl gemble- 
riąvimp ųryų, į kurį liko jyeltį 
8 žymiąusi ^dikalų vadai. Prę- 
zidėiitas Zanaųra tųojaus pą* 
kvietė rezignavusįjį premierą 
C}iapaprięta Sudaryti naują ka
binėtą.

Visa procesija Raudonojo Kryžiaus trokų su mą^ihąliais reikmenimis ir gydytojais ištraukė 
Ethiopijos-Italijos karo frontą, kąį ten prasidėjo mūšiai.

Italai skelbią naujas 
pergales Ęthiopijoj

ASMARA, Eritrea, sp. 30.— 
Dubatai, Italijos Čiabuviai ka
reiviai, netikėtu puolimu iš Sa 
moli žemės ujęėmė Scillave, pie
tinėj Ęthiopijoj ir nusivijo et- 
hiopus iki G^ųrahai.

ADIGRĄT,'Ęthiopijoj, sp. 30. 
—Italijos; šiaurinė armiją pa
ėjo kiek įili# į Ethiopiją ir j1’ 

kad Mąkalę pąsidutos; be 
mūšio. . <

Italija prieky siunčia čiabu
vius•• kareivius, kad jie kalbin
tų ethiopus pasiduoti, o tik 
paskui juos slenka reguliariai 
Italij os kareiviai. . - /

■ Tečiaus « nuolatos įvyksta 
smarkių mūšių palei Eritrea 
frontą, kur ethiopąi turi su
traukę kiek daugiau kareivių. 
Italai visur ethiopus atmuša su 
dideliais jiems nuostoliais. Ita- 
lams daug pagelbsti jų lėktu
vai. ■. •

*

Mussolini ruošiasi 
apginkluoti Italijos 

prekių laivus
RYMAS, sp. 80RYMAS, sp. 30. — Mussolini 

įsakė surašyti Italijos prekių 
laivus ir surinkti apie juos 
smulkiausias žinias. Tie pre
kių laivai busią apginkluoti, 
“jei bus reikalas”.

»

Rooseveltas įspėja 
karo reikmenų 

siuntęjus
'     i^V*' '' I

WASHINGT()N, sp. 30. — 
Prezidentas Rooseveltas įspėjo, 
kad valdžią akylai seka išgabe
nimą prekių, kurios gali prail
ginti karą Afrikoj.

Prieš tokius siuntėjus, nors 
jų ir negalima bausti, gali būti 
panaudotas “moralis embargo”, 
paskelbiant tokių žmopių var- 
dus. ? > y - :

(Paskelbtas embargo liepia 
tiktai ginlclųš, ąmųnięu^ ir ka
ro įnagius. Bet jis neliečia ka
ro medžiagų ir toįęl jų siunti
mą sustabdyti prezidentas ne
turi galios, tad jis ir kalba tik 
apie “m orai į embargo”).

v ' -’Jr . r”' . ‘

VICTORIAVttJLE, ^ue., Ka- 
nadoj, sp. 30. — Dviejų vaikų 
pasi^endąBBi 21 šeimyna liko 
ibė pastoges įaiėtiąi sumiikinųs 
patį centrų šįo miesto. Nuosto- 
liaisiekia^^OOO-

< • . * ’ t • . y

*. * • X ' v'

Anglijos konservato 
riai tikisi laimėti 

rinkimus
LONDONAS, sp. 30.— Ang- 

Ii jos parliamępto rinkimus, ku 
rie įvyks lapkričio 14 d., tikisi 
laimėti konservatoriai. Jie ma
no ,kad dabartiniais,krizio lai
kais žmonės yra konservatyviš- 
kesni ir tod,ei balsuos ąž kon- 
servą toriu s,kad palaikyti ir to-

valdžią.
Dabar konservatoriai ir 615 

vietų parliamente turi 513 vie
tų. Blogiausią kas gali atsitik 
ti, tai ta didelė didžiuma gali 
kiek sumažėti, bet konservato
riai esą jokiu budu negalį pra
rasti didžiumos, taip kad jie 
ir toliau valdys Angliją dar 
per ilgus metus. * ' ■

Kan a da pritaria 
sankcijoms prieš 

Italiją
0TTAWA, Ont., sp. 30. — 

Naujoji Kanados liberalų val
džia paskelbė, kad ji sutinka 
prisidėti prie ekonominių sank
cijų Italijai, bet susilaiko nuo 
pasisakymo dėl karinių sankci
jų. ?'/'

Kanada greitu laiku uždraus 
eksportuoti į Italiją ginklus, 
amuniciją ir kitokias karo me
džiagas, taigi nebeduos Itali
jai jokių paskolų ir kreditų. 
Kanada taipjau yra prisiruošų- 
si prisidėti prie visiško uždrau
dimo eksporto ir importo iš Ita
lijoj. •

Elektros stotis 
į Biržuose

BIRŽAI.-—Biržuose rengiama
si statyti naują elektros stotį, 
Perengiamieji darbai jau spar
čiai dirbami. Biržų miesto sa
vivaldybė iš Taupomųjų Vals
tybės Kasų elektros stočiai sta
tyti gavo paskolos 50,000 litų

Sena granata užmu- 
• še tris žmones

EAGLE PASS, Tex., sp. 30. 
-—Stena granata, suvenirąs 1914 
na.į Amerikos ^kivrčių su.. Mėlt- 
ęil^, sprogo Jose Perez kieme, 
užmušdąma vietoj jį, jo žmoną 
ir jų dukterį. Sprogimas su
griovė ir jų namą.

Dvi motinos nepasi
dalina vaiku: dak

tarai išspręs
ST. LOUIS, Mo., sp. 30. — 

Kadangi Mrs. Nellie Tipton 
Muench ir Miss Anna Ware ne? 
pasidalina kucĮikiu, nes abi jį 
savinasi, tai klausimą, kuri jų 
yra. kūdikio motina tu^ės iš
spręsti daktarai.

Mrs. Muench* paskelbė perei
to rugp. mėn. kad ji gavo “Dię- 
vo dovaną”—kūdikį, kuris jai 
gimė kada ji buvo visai prara
dusi viltį susilaukti savo kūdi
kį. Bet dabar į teismą atsi
kreipė p-lė Ware, reikalaudama 
sugrąžinti pavainikį jog 
kūdikį, kuris jai buk gi
męs Pennsylvanijoj ir kurį 
Mrs. Muench buk paėmusi auk
lėti.

Kadangi abi sakosi esančios 
motinos to kūdikio, tai teis
mas įsakė ištirti kūdikio ir jų 
kraują ir nustatyti, kuri jų yra 
tikroji kūdikio motina.

Kruvina rinkimų 
kampanija Ar

gentinoje *
■ BUENOS- AIRES, sp. 30. — 

Dabar yra vedama labai smar
ki rinkimų kampanija Buenos 
Aires provincijoj, kur sekma
dieny įvyks gubernatoriaus ir 
daugelio legislaturos narių rin
kimai. Daugely vietų įvyko 
ginkluotų susirėmimų.

Dabartinis gubernatorius yra 
konservatorius. Jo vietą sten
giasi paveržti radikalai. Rinki
mais yra susidomėjusi visa ša
lis, nes jie parodys kokių pa
sėkų galima tikėtis kovo mėn. 
nacibnaliuose rinkimuose, ku
riuose radikalai tikisi atgauti 
valdžią, kurią jie prarado, kai 
1930 m. gen. Uriburu nuvertė 
prezidentą Yrigoyen.

Anglijos civiliai gy 
ventojai evakuoją 

Maltą
VALETTA, Malta, sp. 30— 

Anglų laivas Neuralia išplaukė 
su 400 anglų moterų ir vaikų, 
—žmonų ir vaikų Anglijos lai
vyno karininkų ir civilių valdi
ninkų. Visi jie liko išvežti ne
mokamai ir bus sugrąžinti už 
trijų mėnesių, jei per tą laiką 
Anglijos i santykiai su Italiją 
nebus pablogėję.

(Anglijai priklausanti Malta 
sala yra Viduržemio juroj, ne
toli priklausančios Italijai di
delės Sicilijos salos).

Žiovauja 7 savaites
■ ■ Į ■ ■ ■ ■■ . z

VICTORIA, B. C., sp. 27. — 
Mrs. Wakelin žiovauja be pa
liovos jau 7 savaites. Ji vislią 
išbandė ką tik nugirdo, sustafy 
dymui žiovavimo, bet pagęlbos 
nesulaukė. Dabar ji tapo išga
benai į ligoninę, kur galbūt įlįs 
naudojamas deguonis jos gyvy
bės palaikymui.

. WĄSHIKGTON, sp. 30. -r- 
Vąlętžią ateinantį mėnesį i$lę|- 
sianti naujas dolerines, kurios 
bus gražiausios iš visų pirmiau 
išleistų pinigų.

No. 257

Lenkija siekiasi su
balansuoti nesuba
lansuojamą biudžetą

VARSA VA, sp. 30. — Sei
mas šiandie patvirtino dekretą, 
kuris suteikia valdžiai nepa
prastų ekonominių galių, kad 
vąldžia galėtų kokiu nors budu 
subalansuoti biudžetą, kurio 
Lenkija neįstengia subalansuo
ti jau per daugelį metų.

Gal ir amerikiečių 
žuvo Hondūras 

potvyny
TEGUCIGALPA, Hondūras, 

sp. 30.—Po pereitą savaitę siau- 
tusio uragana užėjo smarkios 
liūtys, kurios iššaukė gal di
džiausius Hondūras istorijoje 
potvynius.

Ikišiol vien Corcito mieste 
rasta 70 lavonų. Bet manoma, 
kad skaičius žuvusių potvyniuo
se yra daug didesnis. Manoma, 
kačį tarp žuvusių yra ir ame
rikiečių, kadangi daugelis jų 
gyveno potvynių srity.

Žuvo ir daug darbininkų ba
nanų plantacijose, kurioms po- 
twųąi pridarė mihoninių nuo- 
Štolių.A Vien Progreso apięlin- 
kėj pasigendama šimtų plan
tacijų darbininkų.

Tautų sąjunga svars
to pradėjimą vyki- 

nimo sankcijų 
i f

- 1

PARYŽIUS, sp. 30. — Rytoj ’ 
susirenka tautų sąjunga pradė
ti vykinti ekonomines ir kito
kias sankcijas prieš Italiją, 
bent nestatyti laiką kada tos 
sankcijos pradės veikti.

Nežiūrint Europos pro-fašis- 
tų ir pro-italų riksmo, išrodo, 
kad tautų sąjunga padarė Ita
lijai paskutinę koncesiją ir da
bar ji, nepaisydama jokių pro
testų, pradės vykinti sankcijas, 
kad tuo Italiją suspausti ir ją 
pataųpdyti už pradėjimą berei
kalingo karo Afrikoje.

WAUKESHA, Wis., sp. 30.— 
Vietos geležinkelio kryžkelėje 
yrą iškabinta didelė iškaba, su 
įspėjimu: “Geležinkelio kryžke
lę, Saugokitėę traukinių”. Ka
dangi traukinių nebuvo, tai Roy 
Kalvin automobiliu įvažiavo į 
stulpą su tai iškaba, apsivertė 
ir nusilaužė sprandą.

"'''"" """"l1111 "H"'- r II"

MADRIDAS, sp. 30— Pre- 
mieras Chapaprieta reorganiza
vo savo kabinetą, bet be radi
kalų, kurie turėjo pasitraukti 
iš kabineto delei iškilusio gem- 
bleriavimo koncesijų skandalo, 
į kurį tapo įvelti žymiausi ra
dikalų vadai. Nesitikima, kad 
be radikalų kabinetas kiek il
giau įstengs išsilaikyti.

CRESSON, Pa., sp. 28. — 
•Sunkus trokas su traileriu ap
virto ant Cresson kalno ir už
sidegė. Du žmonės sudegė. Taip
gi nuo troko užsidegęs ir miš
kas ir teko visą naktį dirbti, 
lęad gaisrą suvaldyti.

ANKARA, sp. 30. — Gyven
tojų surašinėjimas parodė, kad 
Turkijoje yra 238,917 moterų 
daugiau, negu vyrų. Viso gy
ventojų Turkija turi 16,188,767.
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Pangonyte vėl <padain^vo due 
tą. ČPrifchlka ^plbdi^Nfei^tų nėši'

Detroito Lietuvių Dailės Choro, 
pirmo rudeninio sezono ati-. 
darymo koncertas gerai te
vyko. — Tiek publika, tiek 
rengėjai patenkinti.

Šekmadiėni, iphiių 1% 
Š^tafiėjb įvyko

Choro atidarymo koncertas. 
. Pradžia buvo garsinta 6:30 v.
vakaro. Taigi su visa savo šei-

TaŠkutihis programos nūmė-' 
ris buvo Dailės Choras. Jauno 
ir gabaus dirigento, Vytauto 
Dirmaičio, vedamas jis Ikbai 
vyleisi “Tu dr
Pubtfkhi 'čHbrh's J^Mrė labai 
gėrį ,...............

Lengvinui, Valukui ir Šim
kui akomponavo p-ia Mousback

■' "*' -s«1 - n. ■ .» 4.

iš Detroito muzikos konserva-

vtiš. Atvykomfe >jminučių anksčiau * tieiru naskir- teln yri ™fel &abl JiW1X"SNS5S& dalj^ ^eik radio

naii&Hj šeinių skKičiiiš siekiu; 
liį£i %,500. ^rh da*r -ir k61i Šifn-i 
e ?WenĄ, kurie gd« pa| 
šalpų. Tad kokiu budu iki lap
kričiu 1 d. Visi .bedarbiai galii 
buli darbais aprūpinti *? Tai bii-. 
tų tikras ^tebdSi^š.. feet kad 
toks stebuklas galėtų atsitikti, 
tai labai sunku tikėti.

Miesto taryboje d. Wartin ir» 
Ė. Weston, darbininkiško blo
ko nariai, įdpinasi bedarbių’ 
reikalais. Jie stengiasi išgauti 
ir niteų iriiestui t>ihi£ų, fenė.: 

’jįk pS^kiHi viešiesiems 8ar-{ 
bkms. Bet įlinku khs padkr^ti, 
kada iš tų bilijonų jau nema
žai "išleista visokiems pasivaži
nėjimams ir riėbidftis stlgdi)hs,i 
kurias ‘gauna visokie valdinin-: 
kai.

KsM, Vet motinai 
visuoinėt

Vb ■ jati^Mtis, kurie '‘#temdo jo 
I iyri/tą ir ^liėi didhį, znfei naktį 

, ^^a M Mira^inimo”.
Jis vertėsi mintimis paukščiu,

tas laikas. ________ _ _ ___ ...
jau sunku bebuvo gauti, nės 
žmonių bhvd pilna švėtafifė. Ir’ 
vis dar daugiau rinkai. Prisi
rinko tiėk, Įtiek /toje s vėtiiiiiė- 
je jati seniai bebuvo buvę. Pa
sivėlavusieji ne tik netufėjo 
kur atsisėsti, b.et ir pašienfuo- 
še stovėti jiems 'pgsidšfrė anltš-. 
ta.

Paskirtu_ koncertui laiku 
blika pradėjo ploti ir reikathu- 
ti, kad programa butu pradė
ta. Viši įmojo, kad Šiame kori? 
certe dainuos Stasys Rimkus, 
tad ir nekantravo: norėjo kųo^ 
greičiausia išgirsti jį 'dhihuo- 
jant. Pagaliau ščėnoje pAširiidė. 
jaunasis j. Raškė, choro įtfr^ 
mihfhkaš. Nors jis yra Amėri- 
kojė gimęs Ir Wgęs jaufrtibiis,, 
bet gražiai kalba HėfuVi^k'ai.' 
K^bėdAmėfe jis pabrėžė, jog 
choras yTa net>riklanšomas /ir' 
bė^artyviškhš. Esą kriip iki 
šiol, taip ir toTfati jis stengsis' 
palaikyti geras ^santykius su 
lietuvi^ 'organizadijomis ir prie 
kiekvienos progos hnks'mms sa
vo ytėhgėbčiuš lietuviškomis 
dainomis. Paaiškino, jog cho
ras šeštadieniais 5 vai/ pą pie
tų per radio dttoda 
nų ir muzikos progririn&k Bai
gęs savo trumpą kalbą/ jis pri
statė M. MaSį vakarui vesti. ?

Pirmiausia ščėrtbjė pasirėdė 
Detroito Lietuvių Dailės Cbė- 
ras ir suclainaVo porą (lamelių.. 
Išėjo visAi getai. J. Lengvinas 
dainavo solo. Jis turi labai iš
lavintą basą ir yra žinomas nU 
tik tarp lietuvių, bet ir 
amerikiečių, kadangi daihudja 
amerikonų teatruose ir iš di-’ 
'džiuiių rAdro stočių. ŠudaiMvo 
porą klasikiškų dainų. Ti^idji* 
programoje buvo p-lė K Pan- 
genytė, kuri šatfniai shdainavb' 
“Kur bakūže ’shiriitaėita”. Ją įfei-;

programose.
■ Kai programas rphsibaigė, tai 

•abejose ‘sVdtainėsė prasidėjo 
Šokiai. Viršutinėje svetairieje 
šoko jaunimas įvairius ameri
koniškus šbkitfS, o Apatinėje, J. 
Valtiktti vadovaujant, žmonės 
dainavo ir šėko' tautiškus šo
kius. žodžiu, Vakaras praėjo 
dkbhi linksmai ir su pakeltu 
ūpu. Biznis irgi riėblogai sekė
si. Mknka, kad čhdrui liks ir 
brokai pdlhb. <

Tdks didelis pasisekimas 
chorui pridavė daug energijos.; 
Jis jau nutarė rengtis ir kitam 
vakarui, kuris įvyks lapkričio 
23 d. ^Parengimas įvyks toj pat1 
Lietuvių Svetainėje. Butų ge-, 
rai, kad tą dieną kitos organi
zacijos susilaikytų nuo bet ko- 

»■ V M1 • 5 J • I ' ♦. \ ‘ ;

•kių parengimų, šiuo atžvilgiu 
konkurencija nėra geras daly
kas. Praeitis rodo, jog kas ban-. 
dė chorui koją pakišti, tas ną-s 
gus nudegė, — turėjo nuosto
lių. — F. Budvidienč.

BešfvkikšČiddamaš pr&itą trė-. 
ČiadiČhj uŽšrikau įiKs į)(įhušį 
Braze pasikalbėti išbirtais; 
klauAmais. Nėtrtiktis atvyko ir 
p. W. Pa^ioll. Pasikalbėjimas' 
dar labiau aft^ijo. -6 ypač k&i. 
pradėjome svarstyti Įeit. Vait
kaus žygi. Paskui Šrisčdonie; 
prie štafiilteo ir b^d^jorifė tebr-1 
tomis -lo^fi. Mudu šti p. Braze' 
pasirodėmė ešą -ekspertai. Atė-i 
jus ridrifrii ^hploll, šeimininkė 
parūpino užkandžių. Susidarė, 
tikrai ^hiksma kohiparii'ja. Prie 
šviežių viedarų ir silkių kalbų 
netruko. Kalbėjome apie karą, 
nauj ąj ą dalybą, nedarbą ir tt. 
Pagaliau sustojome ties savo 
miesto reikalais. Kitą* pavasa-, 
rį bus renkama miesto taryba.' 
Viri šiitikomė, kad -be j. klar- 
tino ir -E. Wėstonb, įturime iš
rinkti dar du naujus darbiniu-* 
kiško nusistatymo narius. Ne
trukus tais rinkimais mums 
teks rimtai susidomėti. —H. L.-

i „ i>. ■ i. i ..ten. .............................. . ......................................................... -

Valdovo meilė

• Mr. and Mr#. Zenaa
ČmcAdb. '^?Aridrew žengė’ 

ramina Srivo žttiėną, kuri grau-į 
:džiąfįapsi^p, .teki; 
išgirdo, tead ėriiiiii's *felidęviilėi 
•Žengė buvo nubaušitas kalėjimui 
Visabi hmžitii !tiž Dr. Waltėri 
Briiiėy •riužtidyriią ir dž jfifn? 
'padarytą lytinę Opėračiją.

Kuršius kuiiigaikštytėi laišką* 
po laiško. Kuris šių dienų prt-' 
siekęs -poetas ekšprėšiohikfas. 
sugalvotų tokias frazės, teoteib-- 
mis švaistėsi Boguslavas? “Kakli 
galėčiau tapti ploniausia me
džiaga, tai pasiversčiau į mar
škinius, kuriuos tu‘, šviesioj i 
kunigaikštytė, ant saVo '"kririOj 
nešiotum” ~ rašė jis numy- 
lėtėjai. T-- V. -

Savo laiškuose , Boguslavas, 
kaip iš gausybės, rago, liejo sa-

• ■ • • . ■ .

įkaičio. į /KuršitfS, kad 'sužino
mų, kaip ji pati^a’uČiaši, ar ne- 
’ti’ilkstri kO jhli; švelniausius 
epitetus jungdamas prie jos 
vardo, jis prašė jos ne tik nie
kur devAŽiiiėė, bet ir iš kam
bario neišeiti — taip, matyt, 
fr&iigino j j peršišaldymo ir su-: 
Sirgimo pavojus. Kai khnigaik- 
s'tytė pastškdndė dantų ŽčAii-' 
Vėjiniu, ĖOguslavas hdLŽtrdkd; 
šu patarifnAiš. ‘TMhttikas Yei-! 
kia ištraukti, hėk jis gali ir 
kitus užkrėsti, saldainių jokiu 
būdu Nevalgyk — dantukai nuo 
jų dar labiau skauda”.

Spėč'ialųš kunig. Bėguslavo 
^pašiuritiniai gabeno tuos laiš-» 
kris iš Karaliaučiaus į kuršius. 
Retą dieną heškrodė Mių šim
tų kilometrų blogu Ar geru 
oru rAitį’Tr Važitioti ;žmonės, 
kurie ture j o atgabenti jam pra
nešimą apie trokštamą “laimės: 
’gAlą”. /V.

Kartą parašytas Bėgu slavo 
laiškas išgulėjo kanceliarijoj^! 
neiššiųštas dvi diėhhs. Praneš
damas tą atsitikimą kunigaik
štytei jis jį joAVAdino “nelai- 
riie”. ‘‘Žinaė — rAŠė jih — nė- 
sūlaukdariia mano laiško kuni
gaikštytė užsirūstinai, !bet pra
šau nepykti — penkis žmones 
aš už tai kaip reikiant išlupatr 
rykštėmis”.

Po metinės laiškų atakos 
fAtėjo BOgūšlaVui iiekahtriai 
lauktas “laimės galas”. 1665 
m. Hėpbjuįįe Sėsi junge jis mo
terystės ryšiais ir ėmė valdy- j 

ti kunigaikštytės tėvo turtuh

r * . - • .
— Biržus, Kėdainius ir Dubin
gius.

Pafekutinis sužadė.tihio pra
šymas buvo, kacl heimtų Kur-, 
šių Įafnigaikštienes dovanų —į 
liliputės mergaitės, “nes visos 
Radvilienės jomis piktindavosi,.! 
kad ’nusižiurėjimu sau nelai
mės neužtraukus”, štai kad ir 
kunigaikštiene čartorijska — 
pagimdė gražią mergaitę, bet 
taip %bt neužaugą.

Ketvirtadienis, spal 31, ’35 
. . n - 1 ............................. . i. »

Ą.L.Dayidbnis, M.0.
491'0^. Michigąn Avė.

VALANDOS:. . .. .
jmo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakarė. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
r?.

GYDYTOJAS f R CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tek Bdutetard 1401
> i x

Gerkit ir Reikalaukit
KenhshA)Wis.

- - - ......
Parengiirihi. — Jadėiamas 

sivylimas ^hatijąja^jWyba”
— Bedarbiai. ?
* ■■ 4 , .4 < • ■ -y "N* I- V * * * 1 '-*'1

’rybos rinkimai.

nu

Miesto ta

mas dafnihirikris johas Vafu- 
kas. Sudainavęs 'dvi 'ktarikiš- 
kas dainelės, jis friane sustoti. 
Vienok publika gausiais aplo
dismentais privertė jį dar i&ii- 
giau dainuoti.

Pagaliai pasirodo ir • 
laukiamas dainihinkhs iš 
ėagėš, p. Stasys Rhtitebs. 
kiek heapsivylėrrie, kad 
nekantriai jo lėūkėrnė.

visų 
Chk
NėL 
tairi: 
Kai 

Rimkus pradėjo daintfoti “PVite/ 
Seho kiirgano”, tai svetairieje 
pasidavė tokia tyla, fArii žifto-i 
nės palidVė kvėpavę. Su dl-1 
džiausiu įteiripimu visi klausė-: 
ši jautraus Įr gražads dAihavi- 
bio. Kai dairtri pasibaigė, tai? 
pAšigifrdo didžiaiisi AplodišriVėn- 
t*Ai. Publika p. Rimkaus neno
rėjo nuo scenos paleiš<ti. 'turė
jo dAih'uoti ir daindoti, kol vi
sai Suvargo, kol svečias Siek 
tiek atsikvėpė, tai p-l£ A. feAįg- 
doriyte vykusiai sūdAiriaVo 
“Kas nurAiriiris ihaho Širdelę”. 
Publika pageidavo, kad ji dau
giau dainuotų. Tačiau ji man
dagiai atsiprašė ir daugiau ne
bedainavo. Iš eiles pasirodė ra
dio kvartetas, kuris Šeštadie
niais driinuoja iš radio stoties. 
Susideda jis iš S. Masytės, O. 
Bubeliutės, V. Vilimavičiaus ff 
S. Dunausko., Kvartetas gražiai 
yra susidainavęs ir šauniai ari- 
dainavo koncerte.

kiek pailsėjęs, Stasys kim
iais su Jonu Valaku sudAiriavb 
r‘Skambančios stygos”. Išėjo 
labai gerai. Po >to jis su p-le S.

Vasarai praėjus draugijose 
pasireiškė didesnis judėjimas. 
Rengiama vakarai, koncertai ir 
prakalbos. Pažangiosios drau
gijos irgi pradeda smarkiau1 
feitėtl. ’&afiėš Rat^io choras 
gruodžio i d. statys šėerioje 
veikalą.

ŠLA. kttopa irgi neatsi
lieka. bidėliain dietiniam pa-j 
rengimui ji' jau yra suplanavus 
statyti Veiksią. PayčiYgiriiAs 
Įvyks poidiria švė^iilėje kįitšio 
26 d. ėčh^m'o kdmitetČ rikrihi, 
J. Žhrcirikė^IČiUš ir 41. i:AW- 
nauskas, jab ftfėipeši į brirsų 
kolonijos gabų rėžisierį, p. Ari- 
Wrią Kyėdhfį?, khYl dėkdhfėn- 
cluotų tai diedai programą. 
iCVeVtair&s patarė štaty<ti ‘Šdeno-t 
j e “Blindą”. Ir rife tik patarė, 
bet taip pat pasižadėjo surno-’ 
kyti veikalą. J'b paisiulyriiris buy 
vo entuziastiškai priimtai. Juo 
labiau-, kad p. Kvedaras Vi šuo-- 
met tinkamai atlieka tai, ką 
įfesiim'a padaryti. Nėra abejo- 
-neš, kad ir šį kartą jis hėsu- 
vilš kenoshiečių. Netrūksta 
fhurns ir gėrų vaidintojų. Pa- 
Vyzdžiui, ponai Pabarškai, Lau
raitis, Masiloniš, Kasputis, Pd- 
Vilmiskas, Maenorius ir kiti, 
praeityje yra puikiai pasirodę 
fecdnoje. Reikia manyti, tad jie 
ir šį kartą neatsisakys kuopai 
patarnauti. •;

Tą pačią dieną, t. y. sausio, 
Ž&, hridiktortlas yth ŠLA. 10, 
apskr. suvažiavimas ar naujoj 
nąrtį įVfešdiniihdš. X) hhtfjiį na*j 
nų, tiif būt, ateiras herhąžhi. i 
fes gabus organižatbriaį A. 
p'akšys, A. Kvedaras, J. Kaš- 
pĮitfe ir . Poviiariskas —- šteri- 
giasi kiek galima daugiau jų 
prirašyti. Ldfifeianih taip p^t 
IšVėėių iš kitų kolonijų bei Pii-( 
domosios Tarybos narių.

■, & 3 &
Vietos gyVėhtbjūose pasireiš

kia didėlis riu'sivylimas prezi- 
dento Roosevelto “naująja da
lyba”. Plačiai išgarsinti viešie
ji darbai kaip i^ MpMai. Dir- 
ba tik apie 300, o pašalpą gau-

graži

*

štėh-

Nišose AliriEše 

Mutual Trijų 
)Svrigfetžfo/ 

Kentučky 
Bourbčri

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN
w^rA Vmnn

ko Vertas ’gAHngiausio Val- 
dovo gyvenimas, jei .jis pėr- 
'•sunktAš tik įvairių^^Pf^šų krdVt- 
jumi ir nepagražintas jokiu 
meilės 'AtodUfcih4? Boguslavas 
Radvilas tą žinojo ir, atslūgus 
karafns, paskubomis ėmė ieš-: 
kOti šaVo širdžiai prieglobsčio. 
'Jo Akį patraukė *fa, kurią jis 
ĮSažiho mažą —^liekna, 
šviesiaplaukė pusbrolio J
duktė 'Oria MArija. Dvidešim 
čia metų už ją vyresnis- 
lavas ilgai nedelsdamas pradė
jo pirštis. Kunigaikštytė, naš
laitės būklėje, įVairią >tetų 
globotojų įkalbama^ ilgą, laiką 
nėpriėfri'e pagyvenusio feogus- 
lavo siūlymo.

Galingas didikas, daugelio 
vakarų Europos hercogų ir ka
ralių draugas ir jų laukiamas 
svečias 44 metų amžiuje mei
liškai apsvaigo kaip beūsis 
gimnazistas. Gyvenęs .tuo lai
ku Karaliaučiuje siuntė jis 'y

Wh whcrt 
ii* savęs

!>< ■ • j* • - -- ■ V' _ *'•, •

NSra reikalo mo««i SO* V 
dauclau. kad jauU »ery 
koiel«. Idetenae Tooth Pašte, 
didelis ttnms -parsiduoda ui 
2Ba. JI valo ir apšauto dau- 
tis Be to raute rataupiati

TOOTH PAŠTE 
9 et;

r ..... . ■ ■»— ■■
LlikuirllB iiiiA

\ ii ’ i.; i:>"! ir kit as (.'vi’iioIč-!;
I, >usit<> Musu A muko i

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

\'icn\ cliilžiirisiii antišku Chicag;>
-M. M * . * »

LAIDO DIRfeĘTORIAI

EUDEIKIS
"' -tt TĖVAS f

. • X . . . \ ' j

^L&ikokviu, Sąlygois 
LėhgVMš Išinokejiinaiė

REPabMc 8349
5340 So. Kedzie Avenue

...c

Mutual LifluorCo
4707 So. ilaisted Št.

TeL YARDS 0803

Laidotiavi^i Direktoriai
NaHai Chiča&o^ Oceros Lietuviu 

DirėMių Asorciačijos.
’.i' . ''"i ■ / ' ' ' . į , n ■ s J; II, į- , . .

PATARNAVIMAS, DIENĄ IR NAKTĮ.
Turirite Kd^ciš.’š Visose Miėsto Dalyse, 

i'■■ !į liulevičWs..... . ,;
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

;. ■ MA2&KA ,. ....... ' 
3319 Lttuanidh Avehue Priėdę Yhfdš 1188

A. MASALSKIS
!jS07:Litft’sB>I<ia O&he Phdiie Bouleiard 4189 '

141QSouth 49Ul Čoiii

663 We8t l?th Strfeet

, ’ ■ 1 "■ J

_ Phone fcieėro 2109 1

Phoriė baliai 6174

, S.MŠKUDAS
718 West 18th Street - Phone Monroe 8377

JLe 9 i ji

* , Phones Bpųjęyaiį 5203-8418

J. F. EUDEIKIS
4805-07 S. Šėnhitagė A^ėnue Phonife ii^ds. t74i-ft& 

»" "«■ 'įiį j. j.^ 2..'"'.'■ ' I"1"1 i ..... !■■■■ .‘»r7.

LACHAIVIČZ 4r SŪNŪS2314 West 23rd Place Phones Canal 251^-Cfcero 5927

; f.

. . .. •
u-.A-ržtrrikntir-. A tJf

*x

AMBULANCE PAtAHNAVlNlAŠ DiENĄ IR NAKTĮ
• • .Ji . n ... . • .

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

%j>t^olWta2ii>onėš» 
^pataria Lietuvos tenka

I
4 ' ■ ?A1. Ji -1 W "iW « *|| -• ■" A '.a*t H •>' ' »■

t-ir-te.- t'4 nu

ADVOKAtAl
KP. G U GI S

ADVOKATAS
-Miesto ofisas—127 -N. Dearborn St. 
Kąnįb. Į43,X-1484—Tek Central 4411-2 Namų ofisas-^3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
. Tel, Boulevard 181Q. . ., 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W, Cęrmak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo “9 iki 5.

Vakarais ; JPanėdčlio, Seredos ir 
Pėtnyčios .6 iki 9. 

Telefonas. Canal 1175.
Nnmah 6459 S. Rockweįl /Street 

Telefonas Repubhc 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J, t.KISII
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Ręs. .6515 So. Rockwell St. 
TelepKoftA: jRdnublic 9723

KI. Jurgelionis
^bVČKA^A'Š

Veda bylas visuose teismuose
. ■».. i-, v u/ >Ofisai.: .
3423 S. Halsted St., 10 N. Clark St. 

RezidencliU:, 3407 jLowe Avė.
Telefonas Yards 2510

Mrs. Anelia K. Jartisz
Physical Therapy 
.. fjįid Midwife 
6630 S. Westem 
Ave„ 2nd floor 

■, tĮemlOck 9252 
Patarnauju prie 
Rimdynio namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu niašsage 
elęctric t r e a t- 
ment ir ųiagne- 
tic blankėts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

v SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
_____ .LIETUVIS.

Optoinetrically Akių Specialistas.
Palengvins Akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,. nervuotų- 

!mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir. toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose, atsiti
kimuose egzaminavimas daromas ku 
elektra, parodančią mažiausias klai
das., Specialė atyda( atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely, atsitikjmų akys atitaiso- ffiJs be akinių. Kainos pigiau 

kaiti pirmiau.

4712 South Ashlahd Av.
, Phorie Bbulevarid 7689

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yartfs 1839
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, ištaiso.

Afišas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wėšt 35th St 

kampas Halsted St.
. Vąląijdos nuo 10—4, nuo. 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos -Lietuvių Daktarų 
, , , Draugijos . Nariai.

A. Mohtvid> M. D.
West tovm State Bank Bldg. 

2400 West MidfcOnStreet 
VaL 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

2201 Wėst 22hd Street 
Valandas: nuo 1—3 ir 7—8 

Sęjedpmis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 66'31 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard; 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 West 35th St.
»r. of 3®fh khd Halsted Sts.
> vValandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 Niūriomis navai sutarti

Tel. Office Wentworth6330 
Rez. Hyde Park 3395 -

Moterų ir vaiku ligų gydytoja
€900 So. Halsted St

Vala’ndos 1-^4 po pietų. 7—8 V. Vak, 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042 ,

Dentistas,
4645 So. Ashlhhd Avė.

artį 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE. 

Ofiso vak: Nuo 2ikj,4 ir nu0 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal, sutarimą.

Ofiso Tek: Boulevard 78Ž0 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
gy^WAa®gas

Telefonas Virgihia 0036 
. Ofiso valandos nuo 2f—l-ir pųp, 
6—8 v. vak. Nedalioj pa^al sutarti

ai* P»ft

mtistas
2420 Westn^Iarąuctte ftoad 

arti Western 'Avė. Hemlock 7828

Kiti Uetavtai Daktarai.

Tel. Bouleyąrd 5914 Dieną Ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 h. ta.

Dr. S. Naikehš
GYDYTOJAS TR ČHTRURGXS 

k Ofisas irt ^Rezidencija ■ . 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
—»■ " i,* . " • 5 * W :» - *

Di*. Heržirtah

Toniškas ligas.

Gerai lietuviaths žinomas Ter 85 
metus kaino.,patyręs ūdytojas chi
rurgas ir akušeris.

.Gydo, ątaigiaą ir < 
vyru, moterų ir vai 
jauslus metodus
elektros .prietaisus. . , t.

Ofisas ir Laboratoriją: , ’
1034 W. 18th St., liteli Morgan Ht.

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

, Tel. Uanal 3110 
Rezidencijoms telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sfegid
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo. 10 iki J2 yal. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 VaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. , .

Phone MTDWAY 2880.

■ Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

Ofiso, valandos: , ,
Nuo 10 Iki 12 diena, 2 iki 3 po riiieta 

7 iki/8 ^aL NedėL iriio 10-iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drėxel 9191.

Dr. A. A. Roth
. Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

MoterfSku. Vyrišku, yaiku ir visu 
chronišku ligų. ,, 

Ofisas 6850 SJtoitey IbTrftid AVe.

dfen*.

Dr. J; Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies figos jo 
Valandos 11-12 A?M. 2-4. 7-8 V. M.

Gyvenimo riete 
1638 So. 50 Avė. Phone Cicero 3656 

Office 4930 W. 13 St.



NAUJIENOS, Chicago, III.

J. V. KARO LAIVYNAS MANEVRUOSELietuvos Naujienos
Vieno vieškelio

nez

Panevėžio žiniosKauno

Nubaudė du palaiduhus

Geriausi likeriai ir alus dėl

Nusikaltimą

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina$11.95

Kaina $2.00

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

tarpe 
kultu-

Tie pečiai yrą įvairių žino 
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

Vyriausias tribunolas turės iš
aiškinti ar vyras turi išlai
kyti žmoną, jei jis -perėjo j 
kitą religiją ir susituokė su 
kita.

SKALBIMUI
PEČIAI ......

Šimtai lietuvišką dainą anglą 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvią tautinės dva 
sios istorija.

BUNGALOW 
ĘEČIAI ........

PILVIŠKIAI 
ties Pilviškiais

Varnių yals., Didkįš

Šiemet 
Prienų 
darbai.

Central District 
FURNITURE 00.

Prieš žydus Telšiuose įvyko 
smurto aktų, žydams išgėdi
nus jauną lietuvaitę, o kitą 
sumušus.

Per sprogimą sužeidė 
darbininkus

Cash arba Lengvais 
■ Išmokėjimais.

Mes 
krautuvėje pilną va 
goną jvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Pirkite savo apielinkfs 
krautuvėse

Ant šią vasa- 
prakastos 

naujos Šešupės vagos apskr.. 
savivaldybei teko pastatyti 40 
metrų ilgio, 6 mtr. pločia ir 4 
metr, aukščio medinį tiltą. Šio
mis dienomis šio tilto statymo 
ir šlaitų sustiprinimo darbai 
jau užbaigti ir tiltas atidarytas 
viešam naudojimuisi. (“L. A?’)

Daužo žydą langus 
Telšiuose

Irgi “legalis” klausimas 
Lietuvai

NAUJAS ŠEŠUPĖS TILTAS 
JAU UŽBAIGTAS

benti Latvijon. Gal dar ir pa
pildomai "bus susitarta dėl žą
sų eksporto Latvijon. Į kitus 
kraštus numatoma eksportuoti 
per 1000 centnerių žąsienos, 
likusiai-žąsų daliai rinkų dar 
ieškomą.

lengviau, o vienam akmens 
skeveldra nutraukė tris pirš
tus ir sužalojo ranką.

KAUNAS. Elta. Telšių vals
čiaus gyventojas Butą spalių 
4 d. pranešė Telšių policijos, 
nuvadai, kad jo seserį, Ievą 
Ęutaitę, 16 metų amžiaus, tar
naujančią pas 
žydai sužaloję, 
siama, Butai te

joje
ti naujų rinkų. Teisybė, pava
sarį . žemės ūkio rūmai . ūkinin
kus įspėjo mažiau žąsų augin
ti, bet vis dėl to krašte žąsų 
užauginta nemaža ir joms rin
ka — aktuali.

Pagal veikiantį Lietuvos 
Latvijos prekybos susitarimą, 
15,000 žąsų numatoma išga-

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEI’ORTE 

VIENINTELĖ VIETA PAS. 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

Netoli Kėdainių keletas 
rų skaldė didelius akmenis, 
reikalui 
druską, 
vienas 
akmuo

KAUNAS. — Į vyr. tribu
nolą pateko viena tokio turinio 
byla: žydų tautybės pilietis 
persiskyrė su žmona, persisky- 
ręs priėmė katalikų religiją ir, 
gavęs bažnyčios leidimą, susi
tuokė su katalike katalikiško
mis ceremonijomis. Dėl vaikų 
išlaikymo persiskyrėliai susita
rė, bet žmona irgi reikalauja 
išlaikyt. Kadangi geruoju ne
susitarė, tai pradėjo bylinėtis. 
Žemesnės teismo instancijos

30 metų. Abu kauniškiai.
Įdomios ir pačios bylos ap- 

.inkybes: kaltinamieji kaltais 
neprisipažįsta, o nusikaltimą 
nori primesti viens antram.

Kaltinamuosius gynė adv. 
prof. Stankevičius, Cesevičius 
ir Buchas. Be to, iš kalt, pu
sės stojo ekspertu gyd. Vai- 
ziuška, o valst. —-r Dr. Didžiu
lis, Byla užsitęsė iki vėlybo 
vakaro, (ž)

platintojas, o 1905 m. 
Lapinskai lipina ir pla- 
atsišaukimus, dalyvauja 
tų, kurie kovoja su ca-

| MES PAIMAM IR PRISTATOM j 

CAPITOL CLEANERS
159 N. State St., Kamb. 1323 

Dearborn 8746

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

— Muziejuje šiomis dieno
mis gautas vertingas ekspona 
tas — senas sidabruotas tit
naginis pištalietas.

Tuoj bus pradėta muziejaus 
statyba.

Muziejėlis statybai vieta jau 
'galutinai ;^įsWta miesto so - 
de, prie s. d. kalėjimo.

Jeigu bus tuoj gautas ir pa
tvirtintas namų planas ir il
giau užsitęs ruduo, numatoma 
statybą pradėti dar. šiemet. 
Namai bus dviejų aukštų su 
gyvenamu rusiu, 600 kv. met
rų grindų pločio. Statant bus 
taikoma taip, kad muziejui 
prasiplėtus. ir susidarius dides
niam lėšų kiekiui galima, bu
tų juos didinti. Namams pla
ną paruošti pavesta architek
tui Kudokui.

.Pirmąsias statybos lėšas su
daro 15,000 litų pervesti iš pa
minklo statybos komiteto ir 
10,000 lt. skirianti apskrities 
s-bė. ■ Tikimasi, kad statybą 
pradėjus rasis ir daugiau au
kojančių.

šiuo metu muziejus patal
pintas gana ankštose ir netin
kamose patalpose. Eksponatų 
skaičius nuolat didėja, bet lė
šų ir vietos stirigant negalima 
juos tinkamai tvarkyti.

— Muziejaus v-ba p. Edvar
dui šapkui už paaukotą dru
gių kolekciją nuoširdžiai dėko-

i vai. buvęs toks atsitikimas: iš 
Telšių m. nud pirties trys as- 
meps pagrobę mergaite ir nu-? 
sivežę prie miško smurtavę. 
Piktadarių vienas įtartinas jau 
areštuotas.

Tą pačią dieną buvęs nau
jas ificidentas: “Klaros” vieš
bučio tarnaitė nešus pas 
niką” gaidį papiauti. Stovint 
tarnaitei- eilėje, vienas žydas 
aorėjęs užlįsti, bet tarnaitė ne- 
ažleidu’s. Tada žydas Jazda tar
naitei smogęs į galvą ir su 
kruvinęs. Vėliau užpuolikas 
tarnaitę atsiprašęs, davęs 10 
t. ir susitaikinę, bet kąlbcs 
apie tai pasklidusios. Ir rezul
tate tų‘visų nesusipratimų spa
lių 8 d. vakare Telšių mieste 
išdaužyta kaikur langų.

Kadangi Telšiuose maža tė
ra policijos, tai pagalbon bu
vo pakviesti šauliai ir vietos 
dragūnai, Triukšmadariai ir 
ekscentrikai nuraminti. Kvota 
daroma; ji išaiškins, kas pra
dėt o jas, kas kaltas ir kas lan
gus daužė.

KAUNAS. — Privalomo žą
sų pirkimo, kaip buvo pernai, 
šiemet nenumatoma. Natūra
lioji musų žąsų rinka Vokieti- 

uždaryta. Tenka ieško-

Tragiškas pedagogės pasi 
elgimas.

TELŠIAI. — „Telšių apylin- 
)kėj e ^.pĮąčiaį, kalbama, kad Tel
šių aps 
kių km. dingęs Rimkų augin
tinis 5 metų berniukas. Tąm- 
suoliąi pradėjo kalbėti, kad 
berniuką žydai pavogę.

Praėjusį penktadienį apie 14

Prisirengdamas Laivyno Dienos iškilmėms, kurios įvyks 
spalių 28, d., J. V. laivynas atlaikė manevrus prie San Diego, 
Californijos.

Jaunai Lietuvos Respublikai 
tvarkant' savo ’* teišiflį * gyveni
mą ir renkant steigiamąjį sei
mą, Ig. Lapinskas uoliai daly
vauja rinkimų kampanijoje, pa
laikydamas^ tikruosius valstie
čių reikalų gynėjus.

Savo apylinkėje jis organi
zuoja Valst. liaudininkų kuo
pas, šaukia susirinkimus, juo
se kalba ir aiškina valstiečiams 
jų teises ir prievoles.

Lapinskas plačioje savo apy
linkėje buvo labai populiarus 
ir visų* gerbiamas žmogus. Dėl 
to jo apylinkė išrinko jį į sei
mą atstovu. Lapinskas buvo 
visų seimų, išskyrus steig. sei
mą, atstovu. Kurį laiką buvo 
ir Valst. liaudininkų s-gos cen
tro komiteto nariu.

Tai buvo pažangus, susipra
tęs, apsišvietęs pilietis. Jis ir 
iš seimo tribūnos pasakydavo 
daug sveikų minčių opiais ūki
ninkų reikalais ir uoliai gin
davo ūkininkų interesus. La
pinskas jau su anksčiau miru
siu P. Kuzminsku šiaurės Lie
tuvoje daug - ūkininkams yra 
padarę gerą, juos organizuo
dami, keldami ūkininkų susi
pratimą.

Mirus Ign. Lapinskui, šiau
rės Lietuvos ukininkija neteko 
vieno sąmoningiausių jos rei
kalų gynėjų.

Lapinskas paliko žmoną ir 
dvi dukreles; pirmosios žmo
nos duktė Danutė yra moky
toja, antrosios žmonos dukrelė 
dar maža.

Kadangi kapinėse trukdoma 
laidoti laisvamanius, tai jis pa
liktame rašte prašė palaidoti jį 
jo paties žemėjo prie numy
lėto Berštelio upelio be jokių 
bažnytinių apeigų. Tečiaus jis 
tapo palaidotas kaimo kapinė
se, kur palaidoti yra tėvas ir 
giminės (irgi netoli to upelio) 
ir kur nori būti palaidota jo 
motina.

Laidotuvėse dalyvavo Šimtai 
žmonių, bet jokių bažnytinių 
apeigų nebuvo. Bet buvo dide
lė laidotuvių eisena, o kapinė
se — daug prakalbų. Garbin
go žmogaus buvo garbingos ii 
kultūringos laidotuvės.

Nelaimės sprogdinant 
akmenis

Lietuvos, vargai 
žąsimis

X. 2 d. Vedegienė savo bu
te skustuvu perplaudama ka
klą mėgino nusižudyti. Laimei 
skustuvas nepasiekė didž. krau
jo takų ir savižudė išliko gy
va. Patalpinta apskr. ligoninė
je; gyvybei gresia pavojus.

, IšPROSINAM |
Vyrų siutai ir JL
Topkautai--33c. apdr.

3 ar Daugiau

MARIJAMPOLĖ. — 
tarp Marijampolės ir 
pradėti plento tiesimo 
Iki; šiol tarp Marijampolės ir 
Prienų ėjo pirmos rųšies vieš
kelis. šis vieškelis turi savo 
gana įdomią istoriją. Pasakoja
ma, kad dar gerokai prieš D. 
karą rusų valdžia šio vieškelio 
kryptimi nutarusi pravesti 
plentą.^ Tam reikalui buvo 
skirtos ir lėšos. Plento tiesi 
mo darbai buvę pavesti kažko
kiems rangovams. Iš tikrųjų 
plentas ir buvo pradėtas dirb
ti. Bet pravedus niA> Mari
jampolės apie 4 klm. plento 
rangovai darbus sustabdė. Mat, 
jie susigalvoję geresnį biznį. 
Praėjus sutartam laikui rango
vai pranešę rusų vyriausybei, 
kad, plentas tarp Marijampo
lės ir Prienų jau pravestas. 
Atatinkamos rusų valdžios įstai
gos pasiuntė komisiją plentui 
priimti. Komisija atvažiavo 
Marijampolėn. Rangovai komi
sijai iškėlė nepaprastas vaišes. 
Stipriai prisivaišinę kojnisijos 
nariai išvažiavo apžiūrėti nau
jai nutiesto plento. Nuvažiavę 
nuo Marijampolės nauju plentu 
apie 3 klm. komisijos nariai 
grįžo Marijampolėn prie “rim
tesnio” darbo—baigti pradėtų 
vaišių, žinoma, įsitikinę, kad 
plentas iki Prienų pravestas. 
Komisijos nariai pasirašė ir po 
atatinkamais aktais. Greit po 
šio rangovai gavę pinigus už 
tariamai pravestą 40 klm. plen
tą. Rusų karo žemėlapiuose 
šis kelias buvęs pertaisytas ir 
pažymėtas plentu, šią aferą 
rusų valdžia, esą, sužinojusi tik 
karo metu, kai kelio purvynuo
se įklimpo jų artilerija.

šia kryptimi plento tikrai rei- 
kėjo. Dabar susisiekimas tarp 
Marijampolės ir Prienų auto-' 
busais galimas tik per Kauną. 
Be to, prie šio vieškelio prieina 
dau*g bažnytkaimių ir valsčių, 
kaip: Igliškėliai, Igliauka, Gu
deliai, Nauja Uta, Šilavotas ir 
kt. šių vietų gyventojams, 
rudens ir pavasario metu ke
liams pabiurus, su Marijampo
le susisiekimas arkliais sunkiai 
įmanomas. Pav., tiesiu keliu iš 
Gudelių bažnytkaimio į Mari 
jampolę yra apie 30 klm. Bet 
keliams pabiurus tenka kelei
viams ieškoti autobuso. O au
tobusu į Marijampolę tenka va
žiuoti per Kauną, iš to jau su
sidaro apie 100 klm. Toks krei
vas susisiekimas per daug ne
malonus ir brangus. ‘ Dėl to 
gyventojai labai džiaugiasi, kad 
vietoje kelio bus nutiestas plen
tas. Daugelis ūkininkų iš plen
to tiesimo turės ir pelno, nes 
galės parduoti savo laukuose 
esančius akmenis. Iš ūkininkų 
akmenys jau dabar užperkami.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

Bosses Woif t 
Kire People with 
H į 11 ^^1 ^51 ^5 ( biTeath ) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable 
t/ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who ls most attrac- 
tlve. In business life as in the sodai world, 
halitosls (unpleasant breath) is considered the 
worst of fauT 

Unfortum 
offensive coi_____________ _
many more regularly than they 
tation of food partldes skippe_ „„ 
brush ls the cause of mosi cases. Decaying

tam 
naudodami bertoleto 
Kažkaip įvyko, kad 

užtaisytas sprogdinti 
sprogo anksčiau negu 

buvo manyta ir darbininkai ne
spėjo laiku pabėgti. .

Sprogusio akmens skeveld
ros taip smarkiai ir toli lėkė, 
jog darbininkams Taurai ir 
Botšauskui išmušė akis ir nu
traukė keletą pirštų. Abu dar
bininkai sunkiai sužeisti buVo 
nugabenti j ligoninę.
Akmens Skeveldra nutraukė 

darbininkui 3 pirštus
Prie Jurbarko keletas dar

bininkų skaldė akmenis. Už
taisytas akmuo per anksti 
sprogo ir jo skeveldros sužei
dė kelis darbininkus. Du dar-

PANEVĖŽYS. — 1934 metų 
rUgpiučio 30. d..iš Kauno į Sa
ločių atvykęs^ alyvos prekybos 
atstovas Ui j a Levintoffas lan
kėsi pas apylinkės ūkininkus 
prekybiniais reikalais.

Pakeliui aptikęs nebylę Teo
dorą Motiejūnaitę pasiėmė už 
palydovę. Privažiavęs mišką 
kartu su šoferiu Baleslavu Pe
trausku minimai palydovei pa
vartojo
išaiškinu^ Ilija Levintoffas Mo
tiejūnaitei ^“dėF' Ugadų” per ad
vokatą pasiūlė 500 lt,, bet pa
staroji nuo užmokesnio atsisa
kė įr reikalas pateko į teisin
gumo organų rankas. > r

X. 2 d. Panevėžio apygar
dos teismas peržiūrėjęs bylą 
smurtininkus Iii ją Leviritoffą 
ir B. Petrauską nubaudė,po 4 
metus sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir priteisė visas bylinėjimosi 
išlaidas. Abu vietoje areštuo
ti ir patalpinti Panevėžio sunk, 
darb. kalėjime. Nuteistieji su
brendusio amžiaus — turi per

Atsiklauskite apie musą kainas 
vestuvių ir parių.

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

Paprhstas 

dreses

body Duffeis from thia 
some time or otherr— 

thi..k. Fermen- 
d by tĮie tcoth

teeth and poor digestion also cause odors.*
The quick, pleasant way to improve your 

breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themseives. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•v’llnot offend ethera.

If you value your job and your friends, ūse 
Llsterine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.-

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

Puikiausios rūšies.
žemiausiomis kai- H
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne- 
iru pirkaite. Be
obligacijų. Eks- ,
pertai mokytojai.
DYKAI KATA- , .
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

COMBINATION
PEČIAI .............. $69.50

Rugsėjo 26 d. savo ūkyje 
Bardiškių km., Žeimelio vals., 
Šiaulių apskr. širdies liga urnai 
mirė Ignas Lapinskas, 58 me
tų amžiaus.

Ignas Lapinskas 
k i valstiečio figūra

Lapinskas įgijo tik pradžios 
mokslą, bet skaitydamas kny
gas ir laikraščius buvo gerai 
išsilavinęs. Dar jaunas būda
mas su broliu gimnazistu* pra
dėjo dalyvauti politiniame dar
be, buvo knygnešys, lietuviškų 
raštų 
jauni 
tina 
eilėse 
ro režimu.

1906 m. sausio mėn. siau
čiant baudžiamiesiems būriams 
Lapinskai areštuojami ir už
daromi į Panevėžio kalėjimą. 
Po 6 mėnesių kalėjimo Ignas 
už užstatą iš kalėjimo paleid
žiamas, o 1910 metais Vilniaus 
palatos teisiamas. Jauną revo- 
liucijohierių gina adv. P. Leo 
nas. Ignas pripažįstamas kal
tu ir nubaudžiamas vieneriais 
metais kalėjimo. Bausmę Ig
nas Lapinskas atliko 
kalėjime.

Liaudies, kaimiečių 
Lapinskas skleisdamas 
rą ir šviesą, platina knygas ir 
laikraščius, nors tada knyga ir 
buvo uždrausta. Didžiojo karo 
metu Lapinskas atsiduria Pe
trapilyje ir dirba šovinių fa
brike. 1919 m. grįžta Lietuvon 
ir energingai kimbasi į Lietu
vos valstybės atstatymo dar
bą: dalyvauja milicijos orga
nizavime, vėliau savivaldybė-

Haną Kacienę, ‘ 
Policijos klau- 

parodė, kad 
trys nepažįstami piliečiai žy
dai prievąrta paėmę ją į veži
mą ir išvežę Nevarėnų mieste
lio link. Kelyje Butai<tę Vežu- 
sieji išžagino. Pakviestas gydy
tojas, apžiūrėjęs Butaitę, kon
statavo, kad ji tikrai išžagin
ta. Ryšium su tuo, Telšių mies
te ir apylinkėje pasklido gan
dai, kad Butaite yra dingusi. 
Kai kurie Telšių miesto gyven
tojai šio įvykio sujaudinti. Kai 
kuriems Telšių miesto gyven
tojams žydams spalių mėn. 8 
d. pavakarėje išmušė keliolika 
langų. Keli žydų tautybės as
menys buvo apstumdyti ir keli 
triukšmadariai yra sulaikyti. 
Saugumo organai šį reikalą 
stropiai tiria ir daro kvotą. Bu- 
taitė šiuo metu yra ligoninėje.

NESUSIPRATIMAI 
TELŠIUOSE

THE RAN-DA-VOO
BILL THOMAS 

11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339
• * 1 —*■ *

Halloween Party,
Ketverge, October 31 d.

bininkai buvo sužeisti kiek j žmonos ieškinį s atmetė. Vakar 
vyr. tribunolas įnešė į visumos 
susirinkimą išaiškinti teisės 
klausimą, ar žydų sutuoktuvių 
aktas nustoja galios, jei jos 
sugriaunamos kitos religijos 
nuostatais ir jei vienas sutuok
tinis susituokia kitos religijos 
apeigomis.

Išaiškinus < šį teisės klausi
mą bus sprendžiama ir šioji 
žmonos išlaikymo byla.

Aliejiniai pečiai.... $29.50 
Dideli Heateriai.... $19.75 
Gasiniai Range’ai $29.50

r*#*:

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSIED SP.

Viena didžiau? ių aidiekn ('hicaj'<\i
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visai ne, ir tuojau mažą Jonu
ką pasisodino į kėdę ir vaiką
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Naujienom eina kasdien, iSskiriant 
sekmadieniu^. Leidimą Naujienų Ben^ 
drąvS, 1739 S. Halsted St., Chicago* 
Iii. Telefonas Canal 8500.
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. ŽURNALO ‘‘KULTŪROS” 
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Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at, the Pąsf Office 
o f Chicago, III. under the act 61 
March 3rd 1879.

Pusei metą 
! Trims mtaėstasis ‘

Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui

Chicagoį per išne^iątojiMU 
Vięna kopija ' 
Savaftei/_.____
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoj* 
paštai

Metams. 
Pusei jpetą 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui <

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto/

Metama $8.00
Pusei metą 4.00)
Trims mėnesiams 2.50i
Pinigus reikia siąstĮ pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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PubKshed Daily, EnceP* Supday by 
Jhe Uthuanian News Pub., Co., Ine.

1739 Šouth Malsted Street , 
Telephone CANal 8500
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Sufcicriptioii Rateą:
$8.oo per.sear U Cąpada
$5.00 per xęar OUtside of Chicago 
$8.00 per year ia Chicago 
3c per copy.

ŲžMkyRto kainai

Kovai prieš /palankius darbininkams įstatymus, ku
riuos yra išleidęs kongresas, vadinamoji “Amerikos 
Laisvės Sąjunga” (Aiperięan Liberty League) sudarė 
komitetą iš 58 ądvokatų. Prieš dvejetą mėnesių “Nau
jienose” jau buvo rašyta, kad tas advokątų komitetas 
išnagrinėjo Wągnęrio darbo santykių, įstatymą ir pa
skelbė spaudoje, kad jisai esąs “nekonstitucinis”.

Dabar laikraščiai praneša, kad Amerikos advoka
tų susivienijimas pašaukė tuos advokatus pasiteisintu 
“Laisvės sąjungos” advokatai kelia protestus spaudoje 
ir sako, kad' toks advokatų susivienijimo elgesys esąs 
nepakenčiamai Vagneriu- įstatymų kritikams, esą, ban
doma. atimti nuomonės ir žodžio laisvė. “Naujosios da
lybos.” politikieriai juos persekioją.

Apie “persekiojimą” čia, žinoma, dar per anksti 
kalbėti. Nė vienąs iš. tų. 58 advokatų dar nebuvo nei nu
baustas* nei kukiu nprs budu savo teisėse suvaržytas. 
Iš jų reikalaujama tik pasiaiškinįrno.

O pasiaiškinti jiems gali būt visai ne pro šalį. Ko
dėl, sakysime, jie sumanė atakuoti kaip įstatymą, 
kuris yra naudingas darbininkams? Kongresas išleidžiai 
daug, visokių įstatymų. Tarpe jų pasitaiko ir tokių, ku
rie prieštarauja tam arba kitam konstitucijos nuosta-' 
tui. Bet klausimą apie tai,, ar tam tikras įstatymas yra 
“konstitucinis”, ar ne, sprendžia teismai. Suprantama, 
kad teismuose klausimą .argumentuoja advokatai, kai 

.iškyla byla. *• ''. / ., ^ / .
Bet šiame atsitikime tie advokatai nelaukę iki kąs 

nors iškels bylą teisme, kur butų paliestas Wagnerio 
įstatymo konstitucingumas. Jie susiorganizavo ir pra
dėjo prieš jį. agitaciją spaudoje. Jie savo profesiją pa
naudojo politinei agitacijai.

Amerikos advokatų susivienijimas (Barz Associa- 
tion) anaiptol nėra pažangi organizacija. Bet ir jam 
vargiai gali, būti malonų, kad. publika į juos, žiūrėtų, 
kaip į atvirus darbininkų priešus, •

Be to, to advokatų komiteto kampanija prieš Wag- 
nerio įstatymą kažin ar gali būt pateisinta ir kitu at
žvilgiu. Ar įstatymas konstitucinis, ar ne, spręs, galų 
gale, vyriausias krašto teismas. Bet teismui bus juo 
sunkiau bešališkai klausimą išspręsti, juo labiau bus 
jisai įveltas ą politinius ginčus. Minėtasai advokatų ko
mitetas kaip tik ir stengėsi sukelti visuomenės opinijų 
prieš tą įstatymą, kad teisėjai Washingtone butų pri
versti jį anuliųptį, (panaikhati>. *'** “

štai dėl ko bus visai ne pro šalį, kad advokatų su
sivienijimas tuos “laisvės sąjungos” advokatus truputį 
pakamantinės.

Juozas Tysjiavą, jaų daug 
priplepėjęs visokių, kažin ko
kiuose patvoriuose surankiotų 
niekų, Vėl plepa:

“..pats ALTASS pirmininkas 
Grigaitis iš anksto Žinojo, 
kad? Vaitkus neįiulėks j Lietu- 

: vą.”
Tai yra melagio Tysliavos 

melagingas plepalas. Ne tik 
melagingas, bet ir labai durnas.

Grigaitis, aišku, negalėjo ži
noti to, kO/nežinojo nė patsi la- 
kūnas. O lakūnas Vaitkus, pa
ikindamas su “Lituanica II” 
Floyd Bėnne-tt lauke, tikrai 
įmanė, kad jam pa'vyks.be su
stojimo pasiekti Kauną; ir jei
gu ne miglos, per kurias jisai 
turėjo apie tris ketvirtadalius 

‘ kelio skristi aklai, ir ne ledo 
darymasi ant* sparnų, tai jisai, 
be abejonės, butų nuskridęs.

Sakyt, kad Grigaitis “iš; 
anksto žinojo”, jogei Vaitkus 
nenuskris į Lietuvą, tai reiškia 
tiesiog įtarti lakūną, kad jisai! 
visai neturėjęs pasiryžimo 
skristi be sustojimo iki Kau
no, o tik mulkinu publiką, sa
kydamas, kad: jisai įtokį žygį 
attiksiąs. Juk kiekvienas gali 
suprasti, kad jeigu Grigaitis 
tokį “žinojimą” turėjo, tai ji
sai galėjo jį gautį tiktai iŠ pa
tilęs lakūno.

Mes žinome, kad p. Tysliava 
neturi jokie pagrindo daryti 

i ši jokį kaltinimą Vaitkui. Tas 
jo plepalas yra grynas šmeiž

ikas;

šių metų rugsėjo mėnesio 
numeryje (9) '“Kultūros” žur
nalas, kuris eina Šiauliuose, 
įdėjo “Naujienų” redaktoriaus 
P. Grigaičio laišką, kuris tam 
žurnalui buvo pasiųstas su 
“Litųąnica IĮ”. Kartų žurnalo 
redakcija davė labai . gražų 
transatlantinio žygio įvertini
mą.

Ju sako:
“Tiek tragiškai žuvusių 

Dariaus ir Girėno,, tiek jų 
testamento vykintojo Įeit. F. 
Vaitkaus transatlantinis žy
gis pirmoj eilėj vertintinas 
ne tiek siauru nacionaliniu 
požvilgiu, kiek plačia aviaci- 
jos pažangos ir žmonijos ko
vos su gamtos stichijomis 
prasme. Tačiau ir musų pa/ 
triotinės ambicijos gali būti 
pilnai patenkintos, nes abu 
transatlantinjiai lietuvių skri
dimai, nors ir.nępąsiekę ga
lutino (tikslo, baigėsi sėkmin
gu Atlanto nugalėjimu — ir 
tat aviacijos pažangos istpri- 

, joj lietuvių lakūnas iš tikrų- 
, jų pastato į garbingas vie

tas, Aviaciniu požvilgiu ypač: 
reikšmingas yra Įeit. F. Vait
kaus žygis, sėkmingai atlik
tas išskirtinų metų laikų, la
bai sunkiose skridimo sąly
gose vienviečiu1 lėktuvu, nau
dojantis originalėmis orien- 
Itavimosi priemonėmis.”

‘*Na«iienųw Sveikini 
mas “Kultūrai”

H

**•

Apžvalga
......... 1

VOKIETIJOS. SKAUDOS 
MERDĖJIMAS

f

Panaikinus spaudos. laisvę? 
Vokietijoje, jos laikraščiai ėmė 
vienas po kito nykti. Opozici
nius laikraščius — socialdemo
kratų, komunistų, demokratų 
ir t. t. — valdžia tiesiog užda
rė. Darbininkišką spaudą na
ciai ne tik panaikino, bet ir 
pasigrobė jos turtą; o libera
lų laikraščių daugelį jie perėmė 
j savo rankas, paversdami juos 
savo propagandos organais.

Ofičialiniais valdžios davi
niais, kurie neseniai buvo pa
skelbti, Vokietijos spaudą po 
rudosios diktatūros letena la
bai sumenkėjo. Kovo mėnesyje 
1033 m., kai naciai paėmė val
džią, Vokietijoje buvo. 11,300 
laikraščių. Bet šių metų kovo 
mėn. jau beliko jų tik <8,700. 
Tai reiškia sumažėjimą dau-

tuos dvejus? nacių viešpatavimo 
metus užsidarė- kokie- 4,900 
laikraščių, nes per tą laiką na
ciai * įsteigė su viršum 2,000, 
naujų leidinių.

Per paštą dabar parduodu- 
ma per metus 1,400,000,00Q 
kopijų dienraščiu savaitraščių 
ir žurnalų. Bet 1933 metais tįaj 
skaitline buvo 4<O0>OOO,OOO di
desnė. Kiek sumažėjo pardavį- 
iDėjimas atskirų numerių gat
vėse, /valdžia nėra paskelbusi, 
bet jeigu butų surinktos sta
tistikos žinios, tai veikiausia 
čia pasirodytų toks pat smu
kimas,
I

Bet, antroje, pusėje, pastebi
ma, kad Vokietijoje vis dau
giau platinasi užsięnio laikraš
čiai, nežiūrint tų, kad valdžia 
jų platinimąsi visaip trukdo, o 
daugelį svetinių šalių laikraš
čių ir visai draudžia įvežtį. 
1933 m. į Vokietiją buvo im
portuota 7,700,000 kopijų už
sienio laikraščių, o dabar jau 
8,300,000.

Šitos skaitlinės aiškiai rodp,

t ančių. Tačiau tiksimoje per įdėti ją vis mažiau kultūringą

Su “Lituanica II” buvo pa-* 
siųstas į Lietuyą “Naujierių” 
redaktoriaus lai^a^,v-žurnalo 
“Kultūros*^ redakcijai. Tą laiš
ką “Kultūros” redakcija gavo i 
ir, nufotografavusi, įdėjo pa- 
•skutiniame žurnalo numeryje. 
Ten pat įdėta- žurnalo redakci
jos žodis apie transatlantinį 
žygį.

žemiaus paduodame laiško 
turinį ir “Kultūros” straipsnį.

LAIŠKAS ‘KULTŪROS” 
REDAKCIJAI

Gerb. “Kultūros” Redakcija:
“Naujienų” pastogėje įsikū

rė Amerikos Lietuvių Tnans- 
Attantinio Skridimo Sąjungą^ 
CALTASSiK; kurto? pastaugi 
mis* su plačiosios lietuvių. vL 
supmęnęs parama, yra. suruoš
tas antras skridinuas per oke
aną. šitam žygiui išpopuleri- 
zupti ir, sukelti jo įvykiniipm 
pinigų, “Naujienos” paaukojo 
savo skiltyse 17,000 colių vie
tos, ųęskaitąnt tą. darbo, kurį 
be jokio atlyginimo atliko, pęr 
21 mėnėsį, dienraščįię redakci- 
jos> nariai ir kiti jo darbinipkaį* 
(Laiškas buvo rašytas birželių 
mėnesyje. Bet skridimai įvyko, 
trtms mėnesiams vėliau. — 
“N.” Red.)

Šiuo laišku, kurį; įpuąų lakų- 
uąs Frtiksas Vaitkus pargabena 
“Lituanica II” j Lietuvą, meą 
sveikiname Jus, Lietuko® kul 
turą® darbuotojus, ir linkimų, 
kad Jūsų darbas paruoštų nu^; 
sų, gimtojfr krašto darbo žjtnor 
nes. kovai užs laisvę ir geresnę 
laimingesnę ateitį; /

NAUJIENOS 
Ę. Grigaitis, rętj.

TRANSATLANTINĮ^ ŽYGIS

Kiekvienai tautai yra dideliai 
laimėjimas, jeigu jos narys iib 
dividMalim ar bend.»-
rpmiš pastąngonjis, atlieka kor 
kį didelį žygį, prisideda prijp 
visuotinės žmpnijos kultūros, 
mpkslo ar technikos pažangos. 
Toks musų {tautai įžymus lab 
rnėjin^ yra Įeit. F. Vaitkauą 
įvykdyta^.. Atiąnto. perskrido 
mas. Tiek tragiškai žuvusių 
Dariaus ir Gir^tto, tiek jų tesį- 
.tamento vykdytojo Įeit, į. 
Vaitkaus transątlantinis žygis 
............ ... - — . ......................  .* . ~ - f •

pirmoj eilėj vertintinas ne tiek 
siauru nacionąĮĮpių požvilgiu, t 
kiek plačia aviacijos pažangos 
ir žmonijos kcyos su gamtos 
isitichijomis prasme. Tačiau ir 
musų patriotinės: ambicijos ga
li' būti pilnai patenkintos, nes 
abu transatlantiniai lietuvių 
skridimai, nors hr nepasiekę ga
lutinio tikslo, baigėsi sėkmin
gu : Atlanto nugalėjimu, — ir 
tat^avifacijos pažangos istorijoj 
lietuvių lakūnus iŠ tikrųjų pa
stato į giarbingag viettas. Avia
ciniu požvilgiu ypač reikšmin
gas yra Įeit. F; Vaitkaus žygis, 
sėkmingai atliktas išskirtiniu 
metų laiku labai, sunkiose skri
dimų sąlygose iviėnyiečiUi lėktu
vu, naudojantis criginalėmia 
orientavimosi priemonėmis.

. Atįdųodami nuoširdžią pagar
bą F^ Vaitkuj negalim ne
išreikšti padėkos ir to įžymaus 
■Žygio, orgaiiteątoriams — AL- 
įTASŠ?uH o ypaė jų pirmininkui 
r.; Grigaičiui ir dienraščiui 
“Naujienoms’** aut savo pečių 
jpakėlusiems visus skridimo oij- 
'ganizayimo nęmiaĮoųuiųys ifc 
sunkybes, kaip, tat įsakmiai pa-* 
brėžė ir palter Įeit. Ę. Vaitkus 
tiek pareiškime musų žurnalis
tams,, tiek savų kalboje valsty
bės radiofone.

Sveikinti šioj vietoji Įeit. F; 
Vaitkų ir jo organizatorius 
mums juo maloniau, nes; “W 
tuanica IL” sąv(K sparnais a1> 
nešė per Atlantą “Kultūrai”' 
pafies ĄLTAS&’o pirmininko ui 
“Naujienų” redaktoriaus P. 
Grigaičio brangius ir reikšmin
gus linkėjimus, kurie skelbia
mi musų, žurnale;

Gili: pagarba ifeit. F. Vaitkui 
ir jp, žygjo bendradarbiams^

“KULTŪROS” REDAKCIJA.

Klaipėdos Reikalai
.i i,u

(Musų specialaus korespon
dento pranešimas) 

-V ./?>■•/ . L ž .jx
Klaipėdos reikalais aš jau 

esu jums senokai rašęs dar 
gerai prieš jos seimelio rin
kimams įvykstant Jau tuo
met aš; pažymėjau kokių rin
kimo pasėkų galima laukti. 
Mano neapsirikta. Taip va
dinamas, vokiečių s vienybės 
sąrašas savo pozicijas atlaikė, 
lietuviai nieko naujo laimėti 
nelaimėjo. Bet... rinkimų metu 
Lietuvoj pajusta 4aag sveti
mos valiutos... Klaipėdoj kra
štą ne tik užplūdo Hitlerio vi
sokie agentai agentėliai, bet ir 
buvo daug vokiškų markių... 
Klaipėdos kraštas mažutis, tai 
tuoj visi staiga pajuto daug 
svetimos valiutos beesant.

Uitlefio markės Klaipėdoj 
•r Kiek Hitleriui šie rinkimai 
"'kaštavo, sunku pąsąlęyti* bet 
spėjama, kad daugiau milijo
no markių įplaukė į Lietuvą... 
Juk reikėjo nė tik kaikuriųosi 
sąrašo kandidatus nupirkti, 
sakau nupirkti, nes papirkti 
maža butų pasakyta, bet rei
kėjo ir visus balsuotojus pa
pirkti. Karčiamose prieš rin
kimus gėrė kiek, kas norėjoj bet 
niekas nežino, kas sąskaitas 
mokėjo, U,žč^ vadinėjo jauni 
ir seni žmopės automobiliais^ 
bet ir vėl niekas negali pasa
kyti, kas ąutopmobiliųs sapid^ 
ir kas šoferiams sumokėjo.

Kaip kas iš finansistų dabar 
juokauja, sako Kląipędęs. rin-f 
.kūnai pilnai apsimokėjo, ir; 
šiais sunkiais ekonominiais 
laikais gerai butų, kati toki 
rikimai dažniau butų, nes ge
riau, kaip bekoną svetur, eks
portuoti, čia bę jokių rūpes
čių svetima valiuta įplaukia. 

’ Reikia žinoti kas tai yrą klai
pėdiškis IT ? >■

Ilgus Šimtmečius jis buvo ir 
yra koritrabandista-s. Tai pa
sienio. gyventojas, tas marga
spalvis žmogus, kuris greičiau 
yra linkęs savo sąžipę pre
kiauti, taip sakant visoms gy
veninio apystovoms lankstes- 
jnis, geriau mokąs padėtį, iš
naudoti.

Na, žinoma, Hitleris turi dau
giau galimumų ir resursų to 
apsukraus pasienio gyventojo 
nuomonę savo reikalams pa
naudoti.
Kontrabandą prejąą ir kitko

Juk ir dabar Klaipėdos kra- 
;šte eim šėlrasi kontrabanda. 
(Nors:’ siepa gerai; vokiečių ap
statytą, bet vis dėlto, j napus 
Nemuną vokiečiams, slaptai 
riebąlai įvairiais pavidalais 
gąbęnami; Vokiečiams, mais
to trūksta, kontrabandą, gali
ma varyti, i Lietuvą gabena
mas vokiečių’ dirbtinas šilkas, 
anodijus* kai. kurte medika
mentai ir dar šįaip< kai, kas. 
Taigi kontrabada žydi,, pelnas 
yra. Ta|aį< daug Ima, ir lĮii- 
lerio įsitikinimus kontraban
dos; keliu į Klaipėdos! kraštą 
gąbeua, Delko gi nugabenti 
jei tai apsimoka,, taip sau gal
voja toli neinatąs< Klaipėdos 
būras. Jis jums į akis* tikrai 
tvirtys, nųoširdžip esąs, lįętuy^ 
ninku, tik jį geraį pavaišinkitį 
o anoj Nemuno- pusėj jis sa-. — —7 .
kys, girsis ėsąs tikras hitleri- ika» jau metų ir puses. Aš va- 
ninkas. Žinoma ne visi tokie i<ar kiūrėjau dantukai jau

1 ' g '• . X 1 ^1 j ’ ą

lankstus; Yra* gerų laukinin- 
!kųs kurte politikos reikaluos; 
Inusimaną, bet masė- einą te-

i nais, kur ją geriau paperka.; 
Tai pusėtinai demoralizuotas; 
kraštas.

Tarp vokiečių vienybėm są
rašo išrinktųjų nemaža- yra Įiė- 
tuvninkų, kurie vokiškai silp- 
naiv arba visai1 nemoka. Čia

kj įsižadėjiipą padaryti...
Onytė—Aš viski nejuokau- 

jų... Bet žiūrėk, kad nors ret- 
kąrčiąis nueitum pas gydyto
ją ir išvalytum savo dantis, 
lies tavo parūdijusių dantų aš 
nebučiuosiu, paslėpdama sa
vo šypseną, nužingsniavo į 
virtuvę.

jonas, beveik, rimtai pagal
vojo ir ant rytojaus abu su Jo
nuku nuėjo pas dantistą. Dan
tistas, išvalė Jonui dantis ir. jis 
buvo besirengiąs eiti namo, 
bet sūnūs, matęs, kad tėvas 
sėdėjo gražioje kėdėje, pradė-

( .. .
Vis dėlto reikia vieną pasa

kyti, kad paskutiniu laiku Vo
kietijos spauda bent kiek ap- 
'rimo, nustojo karingo tono ir 
mažiau Lietuvą šmeižia. Iš 
visų vokiečiuos prasidėjus 
maisto trukumams karingas 
Ūpas lyg puolę, het i$ čia, ne
seka, kad{ Hįtlerjs ųęsiruoŠtų 
karui. Jis tyko, laukia, kaip 
čiat vystysis Italijos, - Ajbesinį- 
jos ka^aą, ar jis liks tik vie-
itas,; kąru, ap palies plačiau & teirautis kodėl jis negali 
Eųtopąs reikalus. Lten at^sgstL Tėvas aiškino,

Anglų - Prancūzų glaudus kad iis dar Pjaunas. Bet gy- 
bendradarbįavimąs darko Hit-[dytojas Pra(lejo aiškinti, kad 
,lerio nuotaiką, q maisto nega-p ... < -
Javiniai veikia vokiečių visųo-1; ...
menę ir/toli gražu nepalan- P;aP^lus. Par®dytl dantukus, 
kjai ją nuteikia nacionalsoeia- Pasltenkiniinu klausė,
listų užgaidoms; Visai tai į^ydytojas gėrėjosi, kad vaikas 
jient kiek nuramino ir Lietu-r.1^1 Srazlus dantis. Tėvas pra
ves išorinį gyvenimą ir ji dąu- Pasakotl, kad motina 
giau galės susikaupti, vidaus atldziąi ir atsaV8iai kas dien 
•reikalams, kurie berods labai P? ^ar^’ sa skurlz1lu’ paJ 
sudėtingi ir sur^iai narplio-? boraksą (borax) 
jami tąpo. skiedini išvalo dantis. Gydyt

. toų kor^Wdent(is. Plebėjo, kad jau lai- 
' * kas pradėti vartoti šepetuką,

— bėt tik turi būti minkštas,
i kad nesužeisti smegenų. Jonas 
užklausė, kokį turėtų vartoti 
“tooth pašte” dėl sunaus. Gy
dytojas atsakė, kad dar jam 
nereikia “tooth pašte”.

Tėvas su sunum dūlino na- 
mo linksmi, kad patenkinsią 
motiną* tajpgi patenkintas su- 

! ■K-tTAMFT t>D AFIVTT “aUS. sveikata ir «aW» gy- 
KŲ VlvL&L Vdytpjo gerų patarimų kaslink 

VARTOTI ŠEPETUKĄ sunaus dantukų.
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> Sveikatosjkyrius
šį. Skyrių Tvarko ir Prižiūri

r AMĖRlkOS LIETUVĮ V 
DAKTARŲ DRAUGIJA

..

Rašo Dr- Gu L BLOŽIS. 
Chicago. Kanados socialistai 

priešingi karui ir 
[• sankcijomis

Kanados so-

Rudens: gražiam povakary, 
Jonas. Negąlius, sėdėdamas 
prtę atyiro langp, Leisdamas 
^iš pypkės kąnauplįaį& durnus 
per įpgp sietelį ir tčmydąmas 
kol juos vėjas, išsklaido orę 
erdvėje., štai* kur. buvusi kur 

. nebūvu? ir Onytę atsirado ša- 
iė jo, ir stąigą, sušuko: — Jp- 
pąį, ar žinai, kad musų lopu
kui jau 18 mėnesių? Onytę 
tik pajuto, kad. ji apspiąųtą 
apt veido, i; pagriebus žiųrkš 
tą ‘ pradęjp šluostytis ir bepo 
Tėjo pradėti bartiš ant Jopo,. 
kaip šis pagriebęs ją į glėbį 
■Smė ją bučiuoti, ; atsinrašyda- Kanados sociahstų porcija 
»as, girdi-labai mane HįasdJ- R** J18“ . .pozicijai
naį kuomet staigiai prakalbi- P«J*j.os, kuri
nar, ries aš bpvau taip užsi- “z . P«eS
mąstęs betėmydtrmas nykst'au- Kanados gi socialistai

><žius d-umtis- ore. mano, kad jei fašizmas pa-
• Otaytė-Na, tai nieko, beit1**8 tai tik per ka-
■kam tau reikSjo spiauti njari » Me pnesinimąsis fašiz- 
■ailk veido,'? 111111 l)a«cll,il •'are gpll duoti
• Jonas—©i, šfrduk, tai vis iš Mp tik priešingų pasekmių.
• papratimo... -----------------
• Opįyt^—Kaip’ tai- iš paprati- e • i •
'mos? r Telęffo darbininkai
j Jpnas—Taigiy matai, kuo- : 
■met aš mažas buvau, tai ma- • 
pe mama, girdi, kuomet išsi- • 
tgąstję tai tuojau reikia spiau- • 
ilk Tą aš dabar ir kartoju, kar. TOLEDO.
;tąis nejučiomisi dhrbininkų kongresas
; Onytė^-Taigi* Jonai-, tau jau kpiam veikimui, u 
laikas butų-tuos- senus papro- daugiausia i§ unijų atstovų ir 
■čius-prtetąrųą paipęsti^ ar iio?i socialistų partijos; veda smar-

Jonas nieko į. tai neatsakęs, kampaniją už pravedimą 
užvedė kitą kalbą. Į musų su- saVų kandidatų į*’miesto tary- 
nų pažiurėjus* atrodo* kad jisĮ:j)ų ir mokyklų- tarybą, 
yra daugiau nęgu dviejų me- . j miestSo terybą. yra išgyti 
tų, ar ne? Vienok nuo jo gi- septyni darbininkų kandida- 

i mimo dar nėra, dviejų metų. I M Jų tarpe vieno* yra ir so- 
: Kuomet svęilęi laikąs- gpeit be- įciaristas _ Thimothy J. Mc- 
. ga. - - -■ - -

Onyte—Eik jau eik, Jonu

i TORONTO, 
cialistai užėmė veik tokią pat 
poziteiją linkui karo, kokią 'už- 
ėmė: Jungti VūlAtijty ■ šocialištų 
partija

Socialistinė Co - operative 
Commonwealth Federacija pa
skelbė, kad ji priešinsis siun
timui Kanados: kareivių į Eu- 

|,rQpą> nežiūrint kokias kari
nes sankcijas; numatytų tautų

datus
* r

Lucas kauntčs
i politi- 

susidedantis

Gormick. Socialistas John C. 
Taylor taipjau kandidatas į 
mokyklų tarybą.

I.

Reikalaukite' “NAU*
JIENAS” ailĮr billfe kam- yra- visokių partijų bųyusiųi 
po, kur parduodami lai- žmonių, rasit jų tarpe ir vie- 
kraščiai. Pardavėjas lai-
krašžiu bus gatavas Savamu- suprantama, kad, 

seimely laikysis taip, kaip 
jiems Hitlerio vadovybė

tenai są.v«> i diktuos ir įsakys, kitaip juos
u - pasiekti1 ir žiaurFsmogTkų

'ranka. \ ,

! dygsta.
’ Jonas—Tai jau bus bene 
visi dantys?

” Onytė—O ne,, dar krūminių) 
trūksta, žinai kąr Jonai, mu
du su šuneliu ve ką darysimi 
—Jonuko vardo dįenoj, bir
želio- 24 padarysim atsimini
mus, tai yra; reikės nueiti pas 
dantų gydytoją tą savaitę. O) 
antrą, kartą gruodžio mėnesy, 
jojo gimimoA dienoje; Ir tai 
lengva bus atsiminti — kuo
met lauksime vąrdhdienio ir 
gimtadienio. Jonas pridūrė:: 

i “teisybė, itai ir bus kaip gydy
tojai įreikulwjiF ’kdd teikia 
dantistą matyti du kartulį 
metus. Kibą ir man reikės to-

ĮGALIOJIMUS

p . negro kitus.

CHICAGO, ill.

rašykite

NAUJIENOS

vyks.be


Prašo Woti dovanų; parengimas
'gruodžio 1 diėftų,; kitos žinios iš 

draugijų gyVėnimo
Lietuvių ‘Moterį ‘Draugija 

“Apšvieta” rengia bazarą Oak 
Forest senelių naudai.

Jau praėjo pora irietų kaip 
hpšviefietės larikė šėrielitiš su 
vaišėmis ir dovanomis. Šį se
zoną još vėl hutarė jiems Vi
zitą padaryti. Tam tikslui rei
kalingos leŽos. 'taigi, ir krei
piamės į visuomenę, kad sto- 
teiktų dovanų iriusų rengia
mam bazarui. Visos doVrihriš, 

4* ’ » I * -. j f. ' ' , ,te '

kokias kas gali duoti, bus -pri- 
im’ttoš su padėka.

Bazaras yrk rerigiariias sek
madienį, gruędžio 1 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijtoje.

Žinote, senelių gyvenimas 
yra var^irigas. Jierifis hera Vil
ties sulaukti. geresnių dienų. 
Tad reikia jiems likusias ke
lias valandas palinksminti, 
pavaišinti juos užkandžiais ir 
programų.
Dalantis prašome siųsti ren- 
girhb komisijai,’į ieiniaii riū- 

rodytas vietas:
P-lei M. Baronaitei, ‘‘Nau

jienų” ofise; . ....
$1. Žolpleriei, 356Ž So. Ėals- 

ted street.
A. Valaričieriei, 3343 South 

L<riwe ūve.;
A. Davidonienei, 3702 Wėst 

’63rd sfreet;
M. Schultz, 3319 S. Union 

avenue;
■Z? Puniškienei, "2605 43rd 

strėėt;
A. JSiiščIkhifiėhė, 3121 So. 

Morgan street.
Dovanas buš galima pri^ta- 

, lyti ir į pačią Lietuvių Audito
riją- L,

Už parateą Draugiją i^kal- 
no tariame ačiū. A. M-ne.

Lhkpr. 10 d. kliubo 
fcuširiiikiiiias

Sp. 13 į. įvyko kliubo 
rinkimas, kuriame vienai 
nei buvo išmokėta pašalpa už 
tris savaites. Susirinkime rie- 
buVo iifsflknkęs 'iiiųbo vlde- 
pirmininką^ kuris, sakoma, bii- 
vęs nelegališkai išrinktns. 1

Kliubo nariai yra prašomi i 
išplatinti kito d&iiįfaušiM bilie;’ 
tų, o likusius grąžinti valdybai 
sel&tiČiariie Šrisirinkiriiė, Itais 
jvyks lapk. 10 d. Lawler rsVė-' 
tainęje, W., Mądįsdh št., 
1 Vai. po piėt. —Klfribictiš.

susi-1 
ligor.

J .

Risiš derrtokratų baliuje

LapkričioftAkgūETfk
d. vietos parapijos šVetairiė-’s

j ė, prie 68Žh ’ir- Waštifeii^w 
avė., įvyks ‘Lietusių Derrtdkrh- 
tų Kliubo 15-am warde rudeni
nis balius. Jame įvyks ristynės, 
kurioms yra įauti vienas italas 
ir vienas šVėd^- Jie risis visą 
valaiidą. Pradžia 7 Y. V. Po 
prografilO pri^ą dalinimas. Jų 
yra 12-ka.

Sp. 18 d. Kliubas laikė susi
rinkimą, kuriame priš’irašė 4 
nauji nariai. —X S. V.

Matė anglių kasyk
las fr tie kur kitur.

O
K’l’Tvi’Vi*'

George F. Getz’'^Mrs. Alvin Hėrt

Kalbant apie karus, nereikia Užmiršti, kad musų pačių Amerikoje eina šmaYkūs fntišfai tarp 
republikohų ’ir defridkratų, tik jų amuniciją Sudaro radio kalboš, laikraščiai ir prakalbos. Mat, 
ateinančiais .metais įvyksta preziriento "ririkimai, ir agitacijos kairiį)ūnija j'žtu prasidėjo. Paveiks
iąs parodo eilę vadų, kurie veda republikdhų -eiles k&rah.

Pradėjo su $8 ir 8 nariais; 
dabar turi $4,000 te 
narius.

GA'RFlteLD PARK —Lygiai 
20 metų atgal įsisteigė draugi
ja, pašelpos draugija. Ji pra
dėjo su ėšluoniais riariaiš, 6 
ižde turėjo lygiai aštuonis do
lerius. a

Bet šiandien ta d'rMgija na
rių turi 177, o kašdjė yra ne 
aHiioni doleriai, bet suvirš 
$4,000.

yoji draugija yra GariVėfd 
Parko Lietuvių Vyrų ir Mote
rų PaŠelpos kliubas.

Bet per 20 gyvavimo metų 
kliubas ne vien taiipe it gaudė 
dolerius, kad šukrauti keturis 
rūkstančius turto. Per tridš me
tus jis daugėliui Wfd!kėjo po- 
mirtineš, daugelį narių gražiai, 
iškilmingai palaidoja. Nė vien 
rūpinosi ir mirusiais. Šimtai 
lietuvių yra dėkingi Už pagal-? 
bą, kurią kliubas jiems suteikė 
ar tai ligoje, ar kitoj nelaimėj.

Rengia 20 metų jribifiėjų i
Taigi bus daug tokių, ktiriė 

skaitys Sau už pareigą atsilan
kyti į 20 inetų sukaktuvių ba
lių, kuri kliubas rengia jubilie
jaus paminėjimui lapkričio 16 
d. Balius įvyks McEhėfhy Hali, 
4039 W. Madišon sfrėet.

Jubiliejui yra rehgtamas gra
žus, programas; bus kalbėtojai,1 
kurie prisimins jdbmesfiiųs mo
mentus iŠ kliubo istorijos ir 
parodys, kaip jis pamažu, bet 
nuolat augo; svarbiausiai, itai 
svečiai bus pavaiŠmtį kalaku
tiena, žąsiena ir paršiukais, ku
riuos garfieldparkietžs šeimi
ninkės kuo geriausiai ir ska
niai pagamins. Bilietai į pa
rengimą parsiduoda iš ahkšto 
po 55c, o prie durų bus 65c. 
Judš galima gauti pas narius 
ir pas pitnrinirikąJgL-^LėdėHn-

Žsi Š. Central avfe, M>ms- 
rield 4246, • i1 L | ;

i

JUčHŠOti 'Ptffkb ftttizieįttį -paro- 
ddtria ^dip hdcįtįj^ 'karmos; 
turi {rengę kasyklas.

Pirmą kartą saVo gy'vemiriė 
turėjome IMriię pairiatyti ang
lių kasyklas. Ir hiėkuY kitur, 
bet pačioje thicagųje. Matėm 
kaip anglys yra kašam’Os ir 
liubduojariios į karus; kaip iš 
tų kūrij išlijo-'
d u o j am os su mašinų pagalba, 
etc. itfernaČiušiam kasimas ir 
visas dhrilaš sridaTo meripsa-, 
komai fdoftų vaizdą. Nors ir 
daug :ešu girdėjęs apie hnglių 
kabyklas iš žritenių,, bet pa
čiam neteko matyti viską savd, 
akimis kelių šimtų pėdų gilu- 
rrioj’e.

* j i

§tai, ri’erriUą .'š’ėkhi^dteriį nri-’ 
važiavome į Jacksbn Pairk 
riiužiėjų pažiuririetl višokhį' 
mašinų ir 'aparatų—-senųjų lai 
kų ir dribariinte. ttoėjoriiė 
pamatyti kaip tų mašinų pa
galba atliekrimi da'rbėi. Geri 
riausiai tai buvo tas, kad prie 
kiekvieno sVarbėsnio ėparatri; 
yra tątn tikri žirionėš, kurie, 
paaiškina; pademonstruoji 
kaip jis Veikia. J

t,mddie's,, bet Hkeds ka~'
• syklos •

i&ėb<gzairiiriuodairi'i tris ma- 
sinas priėjome prie anglių ka- 
sykių. Čia žmogus paklausė 
ar norim leistis kasyklas pa
matyti. Krit tau riė, Jatsakėm,; 
ir užsimokėję po 25 centuš 
prddėjorii Įęėlidh’ę į “ąhgliij 
karalystę”, fttanėme, kad buš 
rėdomi kokie krutš’mfėji 
veikslai ir viskas, bet kai su
lipome į eleveiterj te p^iriritč- 
me angliakasį su liktarna ant 
kaktos, suprėtriihe, krid 'čid 
bus truputį kitaip ,negu ma- 
nueriiė.

Mums paaiškino, kad turė
sime būti atšar^įs', neš leisime 
į požemį. EleveĮteris leidosi 
pamažu*. Nrišileidus apie šim
tą pėdų žemėn, Vištos susodino 
į karus, 'fokius, kokie naudo- 
jami kasyklose. Karukai įsibė-

500 t6‘hų i odlatidą.
Pirmiausiai, 

ataglys yra išverčiamos iš karų 
automatiškai. Antroj kasyklų 
dalyje dirbo mašina kasanti 
anglis. Anglies klodą apipjau
na, išgręžia skylę dinamitui. 
Anglis išsprogdinus, kita ma
šina sukasi ir įilh jUodus įa- 
Wiėrs į katds. ^mbgus ’įiihiiš- 
kina, kad su šių mašinų pa
galba į valandą iškasama 500 
tonų anglių. Mašinos vartoja
mos tik Illinois valstijoje, ki
tur negalima dėl jų sunkumo.

Patartina tiems lietuviams, 
kurie neturėjo, progos iki šioj 

’pąmatyti kasyklas, nuvažiuoti 
į Jackson Park muziejų. Ten 
pat pamatysite ir daugelį kitų 
įdomių ‘dalykų.

—M. Kčtfčidiiskas.

«*■»' «w, ■ " te. j-. **" ] — '•» -t , % ,

Suvažinėta 8 metų lie-
■parodė kaip tuvaitė C; Simonaitis

MARĘfOĘVl'E — 8 metų lie- 
tuvaifė, Katherinė Sifndiia'itiš, 
6924 S. Tąlman Street, . buvo 
sunkiai sužefcta; pakliuvusi po 
ratais aJmmrfobilte užvakar va
kare. Ties 2640 West ’69th 
strėet, ją sumažinėjo J. J. Cu- 
sA’ck, vaŽindj'ąs Ford trokU, 
kuris ’ pYiklaušo Natibnal Wine 
and Liųuor Co., 3253 Mdrgari 
istlje’eit. 7.

Sužeistoji bųyo nunešta į li
goninę, prie 69 ir CalifOrnia 
avenue. ’’ ?

. . . -Ų i "'Ū

ĄUV. K., Jurgėlionfe 
vėl imasi vesti lietu

vių bylas
( / -------------------------- /*_•

Advokatas Kl. tergelionis1 
vėl užsiima advokato praktika 
ir veda bylas visuose teismuo
se. Advokatas Jurgelionis visų 
jo draugų buvo kalbinamas/ 
kad jis neapleistų advokatū
ros, nes lietuviams reikia gero 
advokato.

Savo .ofisą adv. Jurgelionis 
ą tiri aro firirigepoi*t,? 34Ž3 $o. 
HaTsled str., virš J. Budriko 
krautuvės. Jo gyvenimo vieta 
Vra 3407 Lowė avė. Telefonas!

Vidurmiiesty adv. Jurgelio
nis turės ofisą kartu su žino-1 
iriu Chicagos advokatu . Sey- 
moųr Stedmanu, 10 North 
Clark st., ll-tris fibras.

Adv. Jurgelionis yra skaito-? 
mas geru žinovu korporacijų, 
draugijų ir nejudinamos nuo
savybės teisių. , -

iis yra advokatu nuo 1919; 
metų.

buvome pačiose "kasyklose”

Linkiu jiems sfnagdus gyVėni 
mo ir laimes. A, M.

PražtaVo 1'3 metų ber 
rifukaS

feRlfo'G^P'ohi’ — Sp. Ž8 ’d

er.
will

1 re-

But'as.yoų vVąteK Kėr, fhėre čbmdą 
tke dcfhVictidn. thdt she will beven 
be as vigorous as the earnest • tiru- ' 
nette bėhind. her. It is .not.a part oi, 
ier nafure £6 Šė brisk. Tter eyery 
nove 'Is. Įei&irefy, alrrič’st stb'įv, 
seemihgiy "timed to thė lūn&uidiity 
in her eyes.

She is just as earnest as the brisk, 
irunette behipd her, though, she 

takes her time abbūt beirig so. Whęn 
she is4 riot singirig, and talks, her 
speech.is a slow pianissimo of near- 
deep alto tones. Yet, this • slowriess 
is not oppressive, nor is it a strain 
on your patience. It is, rather, a 
'čharmirig recrėation from the fast 
teinpo of the lifė abotit Uš.

_ She is —— sūrely, every Birute 
member knows, so why tell? And 
thofee who would likę to know fcer, 
įieed only ask one of the members.

A GYPSY HALLOWE’ĖN.
It is at such a time as Hal- 

lowe’en, with its golden pumpkins, 
withered com-stalks, and colorfiil 
autupm leaves that wanderiffg gVp- 
&es fold their tehts and feegin to 
trek toward warmer climes. Būt be* 
fore they lėave tHe woodland scenes 
whicb Thave beėn thėlr summer 
rendezvoūs, they sing mąny songs 
of love, adventure, and passion.

Gathered around a crackling, 
firę, they šit in a colorful circle and: 
sing wild, irresistable melodies. The 
music iš re-echoed in the dark forest 
about them. It is an unforgettable; 
scena to the one who is fdrfjiinatė 
enough ’to witness and hear this.

rarararaMraraMM»M»~te»M» Iim I 
lašt farewell ’h dyihg. stim
M .TįallowVen ’įiight, Blrb 

gatKer ror mote than ‘a ^Isl 
hearsal of similar. gypsy soųgs. The
setHng rihay, npt Fe that 'of wood- 
suk ’ciftn toBint •Miįiih'a > nkc 
tire, tiiit 'tKe 'melodies ’of the songs 
will be stirring enough.

While yoU, and you, are CelėbYa- 
tifig TČalloVe’en ‘night V^ith a party, 
Or hn excursion to one of oūr city’s 
bright spots, or merely letting the 
occasion pass with barely a notice, 
Birute will be pYefjatirig A ’galaky of 
fnelodious songs for your enjdy- 
ment at the Lithuanian Auditorium 
on November 17th. s. «

—A, A. Stelmok.

Mertibers rif feiriitė!
Many of us have had delight^ul 

times at your sočiais. Now L. Y. S. 
Wąnts to Show how it can dntertkin. 
Ydų are inVitėd to httend the L. Y. 
S. Hallow*een Dance, Saturdfty, ’at 
the s South Town Ballroom, 6319 So. 
Ashland. Avė. beginning at eight, 
and rivaliing your own affairs for 
endurąncę.

Prizes for the most novel [Costu- 
hies will be awarded in the mUst of 
an ocehn of cknfetti and ballofiS. A 
fee df only thirty five cūhts wfll be 
taken. «

Jacąues Grandmesnil

Valandas/ nuo 9 ryto ji 9 v. vak.

'zhifiski, 10f6 W. 3¥st Strėlėj, iš- 
ėjo į mokyklą. Tkišiol negrį
sto. Nušigaiidę,1 blogiatišia 1 ato
kią '■'tevdt’ lėško savo 13 ‘metą 
sunaiiš ir jfrhŠo žibančių 
jiems pranešti kur jis yra 
kris su juo atsitiko.

ar

DĖNTISTAS
Nupigintos kainos aut visokį? JPĮąte 
darbo. PlžTtds pataisau i tris valandas 

856 WEST 63rd ST., 
Tel. Normai 6100.

* Antros lubos priešais Wiebbld

TI Grane Coal Oo

MOLEI >1.AMAS
4006 So. Artesian Avė.

, ,TcJ. Lafkyėtte 3353 , 
leškaū darbo grąti veseįijoms, , pa- 

rėrtis ir tt. Už prieinama kairia.

P. CONRAD į
STODIO .ii 

420 W. 63rd St.l g
Dar "grąžiąu, moderniš-B 

idau įrengta.

VžtaiB Vyi-iii pairėhi 
4^* -’v*-'*' •-.'-..A,namo pas šeimyną

^hteagOš tebbicteališ t'eis- 
nibš vakdr išitešė 44omxj nuo- 
šprčtfclį byloje terp Įietevių, į>. 
Dulibškiene^ ir Dūlinsite, Š259 
S. HįTšted štre'et.

Rnšt'as khlths nėšĮriiįiįniteu 
jAi 

įi^A'gyVeblteo ir 'chroniškų gir- 
tavimir, Diiii'riskkš neturi tei^Čš 
pareiti namo pas šeimyną, vfė- 
iiėk turi -jai Moti fprAgy‘vėrii- 
mą. Pp. Dūli^iškai turi M M- 
nu's, Ernest, vyresnį, kuris dir
ba, ir Charies. Dulinškhs dir
ba Coiikttmers Coal 'and fcė 
Co., kaipo šoferis.

irtas jiz..,;genmą,
iė “pasigerti” karta
• Srit visados

MARQUETTE — žetoną’ 
smarkiai ištarė,Ji., Sabaliaus
ką, 39 metų, 6830 Š. Rockwell 
štreėt už per ctiSelį girtuoklia- 
vim^. o.

Išbarimas taip paveikė į nu- 
šfclejūhį, krid iš te didelib hu- 
šiminihio, susipylė į stiklą 
hftteriijos ir “yvintergteen” ir 
mišinį išgėrė, norėdamas nusi- 
Abddyti. te Užbaigti Vištos

Nemirs.
. ■ -t.: ;

Bt’©i fT>1 ii

DIDELĘ HALLOWEEN PARĮ:
Rertgia Z-J. * /.j . .s. A ■

BRIDGEPORT TAVERN
Įvyks Sphliė 31 Jiehą 

Kviečiame visus pažjštamūa ir draugus. Bus ^kanųs užkandžiai 
veltui ir gera muzika. LihKsinihsifnės visi. Kviečia savininkai

J. ir M. iviNSKAi
TelYARIiS 0832..,. . 

. , 34M SO. Ra^STĖD ,
W ...       > I   d 2. i ,   > , • - i 1^-- .   * ... - — J. A -■ A- A- A   -»• <■ ■

Drąsus lietuvis sargas 
MMids plėšiką

• ....... . .....
f Lięfiiviš, , naktinis sarįąs, 
Ch'atriėš Šuifcuš, 4^54 Šoutli 
\Ve’šte'rn avenųe, užtiko ,va^įj 
bebMMMtį jįsiiaužti į Prime 
Prdviyidh Cbte^kny saugiąją 
kakį , ofike, $11 Fūiiert oh s t .

nėr®igandO, jam ne
sudrebėjo fcinkds. . Bet išši- 
traukęš revolverį ėmė šhiidyti. 
Plėšikui ph'sisęke pabėgti, bet 
jis nieko nepešė.

Vedė W* Gagle-Vrances

Wou^its bųring 
Rehearsal.

She šings ūridbtrusiVely, her lips 
barely moving, her languid, ftlmost 
sleepy eyes following the notes be- 
forė her. .

“Can’t 1 got another alto part in 
there?” dtir laboring directoY Tpleads 
ftą. hė 'gazeš at the alto > sėction. 
“Who are those who were suppofcec
to sing second alto?” he ąuerieš' 
looking about. , ,t \
.. Sh^e ^hises hįr:,ha‘hd timidly to- 
gether with Severai others and 
fhišhės slightly. A guilty light flick-, 
ers in her eyės. '

“Listen,” our director is saying,, 
“it goes likę this, ‘Augo kriaušė, 
obelele...’ He sings the part. r j

She listęhš aš ^o the other, girlš 
who loOk at each otkėr, giggle, ahd' 
b'eg'in .to sing. SKe laughs w’ith therri 
and” Sings top—with a little morė 
vigdr than before.

rmnm-cnhin *rr ^vtid *ta

BRIDGĘPę.RT — šeštadie
nį, sp. 26 d., Bridgeporto para-, 
jįrijbs bąŽriyČteje, 4 V. p. įvy
kto Šliriiiris Wiuiatoi Grigle ir 
pįlėš EVancės Visockis. Veš- 
triVių Nurita įyykb Dkęlio ŠVe- 
talnėjė, bri'e 35th Flrice ,ir Li- 
tti'ahiča avė., kur apie 200 sve- 
Čių Susirinko jaunaVedžitts pa
gerbti. . 1 ‘ '

Triririmjačįū jriunrivedžių lė- 
vams, fcukleriaBš te Ga- 
galknfifš už įįh^žias vaišes. Jaų- 
riavėdžidi ^igyvdfš. tėvų 
mutosė, 3414 S. ‘ Lituąnica avė.

JUOZAPAS GENYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 29 dieną, 1935 m., su- 
laukes^ pusės amžiaus, gimęs 
JąųraRės: ąps'kr., Vainuto s pa
rapijos,; SkuŠifnų Jcąime.

Arierikoi išgyveno 3Q, .inetų.
Paliko dideliame, nuliudime 

mylimą mętėri Jūlijąną po fė- 
Vąis Petraičiutė, sūnų Stanis
lovą ir-brolio sūnų Stanislovą 
ir giminės, o Lietuvoj 3 brdliūs 
ATdksandfą, Petrą ir.. Povytą. 
...Kūnas pašarvota^. randasi 
283'? S. Ehierald Avė. . ,

LaidOtUvės Įvyks penktadie
ni lapkričio ;1 diąna, -2 vai. ,po 
piet iš riainų i Tautiškas ka- 
'riheš.' , ■

Yjsi a. a, įluozapo. Genio gi- 
miričš, draugai .ir p’ažystanh 

Jesat huoširdži'di Kviečianti 'da
lyvauti, laidptuvėąe .iy, suteikti 
jam paskutini patA'rnavima 
atšišVelkinimb.

Nuliiide liekame,
irio'teriš. Sunūs, brolio
•StrnVs ir Gimines.

Fatariiabja laidotuvių Vhrefc- 
tbtfius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741. •

o
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KEISTI1&0 SmiNSMGiOljnftVOJiMO B-VĖS

JOHN P. EWALD
■ L0ANS!and1NŠURMNCE 
gu rcikahtuji piriįgų ant Piritu;

v?j<\

810 West .‘Lh d Sti eet

RAŠTINĖJE

THE PAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS IiIZMO SĄRASAS

Sis įkyrius yra vedamas tikslu Mdblti murii
prasti, kur ętdįma nusipirkti (vairhi tmprastj ir NtpiąiMs^i 
daiktu, intaisy įr reikmenų Jeigu JI tė^ančig dkdblnMi te
galite susirasti ko jieškot, pa&ukife Naujienas, Conal 85t0, fr 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus £ausitė inforinadjv,

BOILERIAI
. BOILERŠ

2

BOILERIUSUTAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas. 
tHlARANTEED ĘOILER AND 

WELIMNG SERVICE
3240 South 'Archer AVeftue, 

blokai i vakarus nuo Ashland Avh.
TeL Virginia 1930.

*•«* < •** (**■•»• r' vi ! f * •» ! t '"T />'>> t

STOGŲ DENGIMAS 
_________ ROOtlNG_______  
tąž tolDGĘPoilt BOofctNG CO

At Jura .toga, reikalauja * patai- 
Pafauldtff Inuk Ir mra baik

dari,*. .
8218 So. Habted Statot, 

m HCto A96i.
d į V<iij i. 4' J

PATAISYK ,STOQA IR 
RYNAS DABAR

Būkit prisi’ren'ge mrin negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl . dykai 
apskajtliavimų. 25 metai patyrimo.
— Blekoriūs ir Stogius.
Lė'bhaš Roofing to.

3750 Wąllace Stręet, 
Tel. Boulevard 0250

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos badai

■ii



Sako, Liuosybės įsve-
MUSŲ SKAITYTOJAI taineje net langai 

barška
Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

"Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Kaip atrodo Keistučio 
kliubas iš šalies žiūrint

šitam rašinyj noriu pakal
bėti apie “komisarus, ‘po li
to vskim dielam’, Valukas- 
Bendokaitis”.

Nebegalėdamas ilgiau tylėti, 
aš čia noriu pasakyti kaip Kei
stučio Pašelpos Kliubas atro
do iš šalies žiūrint. Pirmiau
siai, aš noriu paklausti kliu
bo valdybos kodėl ji tyli ir 
nieko nesako per spaudą nei 
susirinkimuose apie aukščiau 
suminėtų asmenų darbus. 

»

Po pereito susirinkimo J. 
Bendokaitis ir kompanija pa
rašė korespondenciją. Bet 
f aklinai, tai nebuvo korespon
dencija bet provokacija gud
riai sugalvota apdumti akis 
kliubo nariams ir abelnai lie
tuvių visuomenei. O tas da
roma, kad sukompromituoti 
dabartinį pirmininką F. Jaką- 
vičią. Tai bus galima įrodyti 
faktais.

Sako “nutrauks kaukę**.
Komisaras Bendokaitis, toj 

neva korespondencijoje, bet 
teisingai sakant, savo “provo
kacijoj” sako: “Pirm. F. Ja- 
kavičia nubaudė K. Valuką 
50c. padaudos”. Bet komisa
re, p. Bendokaiti! Kodėl nu
baudė? Jei parašei, kad nu
baudė, tai reikėjo pasakyti ir 
už ką! Bet jus to negalėjote 
daryti, nes tada jus būtumėte 
patis savo išdavę ir savo mas- 
ką būtumėte pats sau nutrau
kęs. Tos kaukės nutraukimą 
visi kliubo nariai turėtų pa
daryti sekamame kliubo susi
rinkime. Tad, ir yra būtina 
ir švetna priedermė kiekvieno 
pažangaus, ir gerovelijančio 
nario atsilankyti į sekantį 
kliubo susirinkimą ir atšaldyti 
tą Stalincų revoliucijos ?bangą, 
kuriai vadovauja republiko- 
nąs — komunistas K. Valukas. 
Jam visi “ukazai” yra duockj^ 
mr iš tūlo Chicagos laikraš
tuko raštinės, nežiūrint to, 
kad tos raštinės komisarai nė
ra nei kliubo nariais. Bet jie 
diktuoja Liet. Keist. Paš. Kliu
bo likimą ir reikalus.

Kur riša kliubo likimą
Atėjus laikui bus galima 

įrodyti, kad ir tas yra gryna 
tiesa, kad viršminėti komisa
rai ne dėl kliubo narių gero
vės tas revoliucijas kelia kliu- 
be! Bet, kad jie veikia sulig 
nurodymų ir paliepimų iš Ko
munistų Centro Biuro, New 
Yorke, per virminėtą raštinę 
Chicagpj. O tas daroma Mas
kvos tavorščių naudai, o ne 
kliubo narių labui. *

Kliubiečiai! Ar-jąe Idikas pa
busti? Ar ne laikas jau butų 
visiems geros valios nariams 
padaryti sąskaitą su Maskvos 
apaštalais musų klube? Mums 
visiems būtinai reikalinga eiti 
į sekantį susirinkimą, o ypa
tingai mes privalome ateiti į 
gruodžio susirinkimą ir išrink
ti valdybą, kuri tarnautų klubo 
narių labui, kaip ir dabartinis 
musų pirmininkas kad daro. 
Neuželiskime klubo į rankas 
Maskvos pasiuntinių.

“Susipratę darbininkai”
čia taipgi aš noriu pastebėti 

klubo nariams, kad kviesdamas 
jumis visus neturiu mintyje 
jokios išimties, taip kaip komi
saras Stalioraitis kad kvietė 
sakydamas: “Visi susipratę 
darbininkai skaitlingai lanky
kite susirinkimus”. Taip Sta
lioraitis kvietė visus “susipra
tusius darbininkus” savo irgi 
maska pridengtoje korespon
dencijoje. Tas “susipratusiųjų” 
kvietimas tilpo Chicagos ko
munistų oficioze. Sakydamas 
“visi ;

Pasirėdę naujoCICERO. — Pasirėdę naujo
mis uniformomis ir stengda
miesi jų dėvėjimą pateisinti, 
Liuosybės svetainėje, Ciceroj, 

komunistus darbininkus, javjnas^ praktikuojasi Raudo- 
bet nekomuniskus jis ne tiktai nos Rožės kliubo jaunuolių 
nekviečia, bet jis net ir neno- basketball komanda.
ri, kad geros valios nariai at-i Prisirengdami lošimams Ci- 
eitų į susirinkimus, šitą mas- Cero stadione, 19th ir 51 avė., 
ką ir bus galima nuo Stalio- lošėjai taįp smarkiai imasi už 
raičio nutraukti ir parodyti kas darbo, kad Liuosybės svetai- 
uŽ jo žodžių

Stalioraitis turėjo mintyje vi
sus

j “visi susipratę nes langai net barška. > 
darbininkai” slepiasi. Butų pad Thanksgiving Day Dėkingu- 
geidaujama, kad klubo valdy- iho Dieną įvyks tų jaunuoliu 

vakaras, rengiamas Raudonos 
'Rožės kliubo jaunuolių globė-, 
jų. Gi šį penktadienį, lapkričio 
1 d., 7:30 vakare įvyks reg'u- 
liaris mėnesinis viso kliubo 
susirinkimas. Vieta toji pati 
Liuosybės svetainė. Nariai yra 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
susirinkti. KOr.D,

ba atremtų tas komunistų ata
kas. —NaryS.

Automobilis užmušė 
lietuvį lipantį iš 

gatviakario
Ignas Balandis mirė ant vie

tas; palaidotas antradienį

Parok1 Board spręs 
jauno lietuvio kali

nio likimą

NAUJIENOS, Chicago. 111.
—'J J 1 lf‘"T"”. ■"1

1 Iš MUZIKOS 
PASAULIO

n, - „„i, ,,,,,,,, „ ,, ,r „į,,.,,*,*,,.,,,, , 

Rašo NQRA

ji parodė aiškesnią dikciją ir 
geresnią interpretaciją Šimkaus, 
“Oi greičiau, greičiau”.

Įdomu bus sekti visų šių 
lentų studijas ir progresą 
eityje.

ta- 
at-

Ketvirtadienis, spaL 31, ’35

BURNSIDE. — Antradienį, 
spalių 29 dieną buvo palaido
tas lietuvis Ignas Balundis, 
netikėtai sutikęs mirtį kelyje 
namo iš darbo.

Grįžo iš darbo gatvekariu. 
Prie 95-tos ir Eberhart gatvių 
jam reikėjo išlipti. Bet beli
pant iš gatvekario automobilis 
nespėjęs sustoti, trenkė j jį ir 
užmušė vietoje.

Velionis paėjo iš Vydžių pa
rapijos, Novo-Aleksandrovsko 
apskričio. Buvo nevedęs, ir vi
dutinio amžiaus. Pirmiau per 
ilgą laiką dirbo Burnsidės 
dirbtuvėse, bet paskutiniu lai
ku pelne pragyvenimą Fruit 
Grove.

Gyveno lietuvių, pp. Karbi- 
tauskų bute, kur nuomavo 
kambarį. Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

—Bttrnsidietis. t y

Tarsis ar paleisti iš kalėjimo 
Stanley Kaminskį; nubaus

tas už apiplėšimus. >

‘ Lapkričio 4 d., Pontiac re- 
formatorijoje Illinois valsti
jos Parole Board spręs likimą 
jauno lietuvio kalinio, Stanley 
Kaminski, kuris sėdi Pontiac1 
kalėjime.

Kaminskas buvo sūiriitas ir 
nuteistas į kalėjimą, nuo 1; 
iki 14 metų, už-apiplėšimus.

Jeigu kas nori lietuvį už
tarti; mano, kad jis užtekti
nai atkentėjo už savo blogus 
darbus, tai lai. kreipiasi į Illi
nois Parole Board, Spring- 
fieldė ir taria už jį gerą žodį.

ų 1 "

Rado lietuvį nęgyVą 
i C peršauta galva

[domus kostiumai ir 
dekoracijos operoje 
“Gražioji Galatea”

Solistai ir “Pirmyn” choras uo
liai ruošiasi veikalo pastaty- 

^mui, lapkričio 10

Labai įdomus senovės graikų 
kostiumai ir gražios dekoraci
jos yra rengiamos pastatymui 
Von Suppe operos, “Gražioji 
Galatea”, kurią ^‘Pirmyn” vcho- 
ras dabartiniu laiku ruošia sce
nai. z

Veikalo solistai ir chpro na
riai dėvės autentiškus graikiš
kus kostiumus, kurie skiriasi 
nuo šių dienų rūbų, kaip diena 
nuo nakties. Bus įdomu pa
matyti kaip musų moderniško 
amžiaus dainininkai moka dė
vėti tuos senoviškus apvalka
lus.

Muzika, operos turinys

Juozapas Genys, apie pusės 
amžiaus žmogus, gyvenęs 2837 
S. Emerald avė., ištiko nelaimė, 
rastas jo namuose negyvas su 
peršauta galva; Sako nedirbo 
jau per gana ilgą laiką, bet jo 
moteris po biskį dirbus ir šiaip 
taip maitinosi;

Priežastis tos nelaimes dar 
nėra -ištirta. Vęlionis paėjo iŠ 
Tauragės apskr., Vainutos pa
rapijos, Skušimų kaimo. Laido
tuvės įvyks penktadienį, lapkr. 
1 d., į Tautiškas kapines. J. F. 
Eudeikis patarnauja laidotu
vėms. ■

Pas majorą ir aldermo- 
nūs protestai prieš t 

aukštas kainas
CICERO. — Cicerps United 

Conference kovai prieš aukštas 
maisto kainas, kaip praneša 
raštininkė, E. Kelpšienė, 1530 
So. 49th avė., išrinko delegaci
jas,, kurias siunčia į Skerdyklų 
Packers kohvenciją ir pas ma
jorą Kelly ir ąldermonus pro- 
teąiuoti prieš brangumą.

.Delegacijos buvusios išrinktos 
susirinkime, sp. 16 d., kuriame 
dalyvavę 75 atstovai iŠ .įvairių 
organizacijų. Komiteto susirin
kimas įvyko ir vakar, Liuosy
bės svetainėje; f;

/ ------------—--------- -------- - ■ ■ ;

Nedovanotina dėvėti 
suteptus rubus

Yra sakoma, kad jokįu 
budu negalima dovanoti mer
ginoms ir moterims, kurios 
dėvi supurvintas, suteptas 
suknias, kuomet jas galima 
lengvai ir pigiai išvalyti. Jeigu 
pačios nenori to daryti, terėi- 
kia kreiptis į rūbų ydlyklą. ■

Darbą gali gerai padaryti 
kad ir Capitol GĮeaners, 15Q 

Dainas atliks choras ir Chicagos North Statė street, kambarys 
Lietusių Simfonijos orkestras, 1323, kurie valo suknias (ma< 
kuris gros ir operos pastaty- žiatisiai tris5 už 19 centų kiek 
mui. Chorą ir orkestrą lavina vieną. Siutus ir paltus valo už 
K. Steponavičius. Įžanga—65c. 33c. Darbas esąs garantuotas.

•.—m.,• (Ap.)»
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Bet, sako rengėjai, publikai 
bus kur kas įdomiau išgirsti 
“Gražiosios Galatejos” muziką 
ir gražią legendą, kurią ji at- 
pasakoja. Turinys yra paimtas 
iš graikų mitologijos, kurioje, 
paprastai, visokie dievai ateina 
į šį žemės kamuolį pasižmonėti 
ir keletą stebuklų padaryti.

Pahašiai įvyksta ir ‘‘Gražioje 
Gąlatėjoje”, kokios rimtos kom
plikacijos išsivysto kai grožio 
dievaitė Venera iškerta šposą 
skulptoriui Pigmalionui—patirs 
kiekvienas atsilankęs į C. S. 
P. S. svetainę, 1126 W.‘ 18th 
Street, kur “Pirmyn” operą sta
to.

Be veikalo, vakaro programan 
įeis Liaudies dainų Koncertas.

susipratę darbininkai”, perkant bilietus iš anksto

Jeigu visas ; ' šis muzikalis 
sezonas duos inums lietuviams 
tiek malonumo \ ip pripažinimo 
svetimtaučių akyse, kaip pra
džia davė, ’nėrą abejonės, kad 
ietuviai atliks nemažai svarbių 
iarbų muzikos pasaulyje.
i. šių žodžių rašytpjąį tenka 
atydžiai sekti viso pasaulio mu
zikos veikimą ir dažnai susi
laukti malonių siurprizų* ku
rie liečia mt/sų lietuvių daininin- 
j<us ir muzikus.

Oria KįUtkauskąitė
Pavyzdžiui, sųyįrš savaitę 

tam atgal vįĮąįiąį riinčiuasių 
muzikos žurnąlų , Amerikoje, 
“Musical Courier”, talpino strai
psnį apie Newark (N. j.) Civic 
Operos sezono atįįąryiną su 
Puccini operą /‘^lądąme But- 
terfly”, kurioje, svąrbi Suzuki 
rolė bUs rap^osę lietuvaitės 
dainininkės, (jįi neĮturį- laiką 
dainavo ir Lietuvos (įpęroje)-— 
Onos KutkauįBjęąįteŠ.

Nors šios įĮainipinkes tėviš
kė yra Connėęticųt valstijoj, 
teČiaus ji viešėjo Chicagoje, 
dainavo per rądio, etc., įr turi 
čia nemažai draugų, kurie seka 
jos dąrbųątę Įppžikpję.

ši Newar.k Civic Operą yra 
pastovi organizaciją ir jos są
state ' randasi pasaulinių daini
ninkų, taip, kąd reikia pasvei
kinti jauną dainininkę pasiekus 
aukštos vietos įpuzikos ir pa
linkėti jai vis progresuoti; savo 
darbe* i r ;%

’ Helen E^Hush
.... • ■ ■ ■ ‘ • •• ■ f; ; .• 1 j

Nemažai entu'zįazmo ir malo
numo sukėlė yietinčą dailinin
kės—Helen Bartuąh—laimėj L 
mas dainininkų testo, kuris 
suteikė jai vietą pphieago City 
Operos sąstate. J^adangi ši dai
nininkė praeityje y palaimėjusi 
nevienam svartUiSihi konteste 
dainavimo srityje, nėra ma
žiausios abejonės/1 kad ji turį 
kvalifikacijas reikalingas kopti 
į pačias- viršunest savo parink- 
'tos^prbfesijos. (1;
. Operos direktorius ąsi&navo 
p. Bąrtush rodos keturias roles 
įr pirmą j ą pildys lapkričio 6 
d. operoje “Marthą”, kurios są
state randasi toįcį pasauliniai 
dainininkai >kaįp,' Ędith Mason, 
Marfo GhamĮęe if Virgilio Laz- 
zari. Daug pasisekimo linkime 
ir šiai musų lietuvaitei—dai- 
jiininkei. «
< šiaip muzikaliuos parengi
muose ir koncertuose rąndame 
lietuvių dainininkų, kurie gra
žiai užsirekomenduoja ir susi
laukia publikos pripažinimo jų 
talentų/ , 4

r • , i * ■ , * ■ . . ■'

Stasys
Turiu omenyje vieną. svetim

taučių koncertą, kuris įvyko 
Kimbąll Music Hąįį praeitą sek
madienį ir kuriame dalyvavo 24 
įvairus dainininkai;' Iš yiso šio 
būrio dainininkų už yįsus ge
riausia atsižypi^jo* mums vi
siems gerąi žinomas lietuvis 
dainininkas, ŽSiąsyij ' Rimkus. 
Savo galinga mędžia^a įspūdin
gai išpildė ąria iŠ operos “Sad- 
ko” (rusiškai); “Prią, Seno Kur- 
ganb” (lietuviškai), -Šįs numeris 
bene geriausią 4jaįp. pąyyko), ir 
anglišką kurinį Loye Life”. 
Gausus aplodįsmęnfįi lydėjo 
kiekvieną jo pildytą kurinį.

Aldona Kristukaite
Pirmą kartą teko išgirsti jau

ną lietuvaitę dainininkę, Aldo
ną Kirstųkait^ įtttri šiame pa 
čiąme koncerte pildę tris dąi- 

■ nas, • viępą: iš gyj šįrnkaujs 4<Oi 
i gįęičįąu, greičįąą”^ Kirsf 

fulcaitė iUri nafųr^liaį gražų 
lytinį soįjįįno jįialsą, kurį ląi? 

: kui bėgant ir lavinant, 
į ji beabejonės yąrijoą su dides^ 
, ne drąsa ir p^ęitikėjiniu savi- 
, mi.. Iš jos trijų dainų grupės

(Ši skiltis pasirodys “Nau
jienose” reguliariai kas penkta
dienį. Po šios savaitės penk
tadienio skiltis, “Meno žinios ir 
Paskaitos”, bus perkelta į ket
virtadienio 'laidą). v

Gaisrininkai dirbo 6 
vai. gelbėdami nau
jagimius dvynukus

I BRIDGEPORTV^Stellai Gru- 
zinskieriei, 8219 Lowe avenue 
vakar rytą gimė dvynukės. Gi
mė netikėtai, nes jų telaukėt 
apie Kalėdas.

Mrs. Della MacMullen, 33J 
W. 63rd street, kuri buvo prie 
gimimo, pamačiusi, kad viena iŠ 
gijnusių yos-vos gali kvėpuoti 
ir gali mirti, tuoj pašaukė ug
niagesių komandą su dirbitno 
kvėpavimo apartais. Jie supum- 
pavo į naujagimės plaučius še
šis tankus deguonio ir dirbo 
per 6 valandas.
kė ją išgelbėti nuo mirties.

Pabaigė rinkti pri- 
saikintuosius Sweit-

zerio bylai o
Vakar, trečią Robert ‘Sweitze- 

rio bylos dieną, buvo užbaigti 
rinkti prisaikintieji teisėjai 
(džįurė), nuosprendžio išneši
mui, šiandien argumentai ir 
iudininkų tajdymas.

Sweitzeris, buvęs apskričio iž
dininkas yra teisiamas už išeik
vojimą $414,129 apskričio pini-

Jiems pasise-

Užpultas, policistas pa
šovė du jaunu banditu

DetektyVų 1 biuro seržantas, 
Frank Fuėrst,. užpultas dviej ų 
apsiginklavusių banditų turėjo 
tiek; šalto kraujo, kad nei ne^ 
kryptelėjęs abu pašovė ir su
ėmė. Taipgi suėmė jų žmonas.

Suimtieji yra, Walter Weng- 
larz, 21, ir Irving Stark, 26.

“Elaine Felicija”

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas,1 z 1 
laikys mėnesini susirinkimą penkta
dieny, lapkričio 1, 1935, 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
3133 S. Halsted St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukit šiame susirinkime, 
nes bus svarbių žinių apie Chicagos 
Lietuvių Auditorija, taipgi bus ap
kalbėta ar prisidėti prie pirkimo Au
ditorijos, ar ne, todėl visi jdalyvau- 
kite šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.
Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos 

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 1 d. 8 vai. vakare G. M. 
Chernausko sVet., 1900 So. Union 
Avė. Visi kliubo nariai ir narės 
esate kviečiami atsilankyti, taipgi 
jaunuoliai tūpt neatbūtinai atsilan
kyti, nes turime svarbių reikalų ap
tarti jaunuoliu- klausimų.

B. J. žolynas, sekr.

MARQUETTE — Sekmadie
nį, sp. 27 d., pp. Danieliaus 
ir Felicijos Kezių namuose, 
6837 So. Talmari avė., įvyko 
krikštynos jų dukters, Elaine 
Felicijos.

Kūmais buvo p-lė S. Miniau- 
skas ir p. F. Smith. Atsilan
kė daug svečių, giminių ir 
draugų: pp. Nakrošiai, Kežai 
Sr., Kelly-Kaledinskai, Krukai, 
Smith, p. Miniauskas ir dau
gelis kitų žymesnių lietuvių.

Krikštynų • vakarienė buvo 
tikrai puiki. Jaunai Elaine- 
Felicijai buvo sudėta daug do
vanų. Po vakarienės visi sma
giai pajuokavę, pasisvečiavę 
skirstėsi į/.namus.

D. Kezes yra knygvedis 
People’s Furniture krautuvių. 
F. Kezienė per ilgus laikus 
dirbo “Naujienų” raštinėje už 
telefonistę. Buvęs.

CLASSIFIED ADS
Personai 

Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolio Igno Ankštelio 
paeina iš Lietuvos iš kaimo Miko- 
cių. Deltuvos valsčiaus, Ukmergės 
ap. Kas žinote, prašome širdingai 
pranešti, yra svarbus reikalas kas- 
link mirties. Du metai atgal gy
veno 2252 Bluė Island Avė., Chica
go, III. Juozas Aukštuolis, 1712 E. 4 
St., Brooklyn, N. Y.

CLASSIFIED ADS
Alitoniobiks  "

SPECIALIU BARGENAS
NASH — 1931. 4 duru sedan, $225 
SHEVROLET — 1930, 4 durų 

sedan
FORD -
PAIGE

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

kėjimais ariją mainysiu i kita karų.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 1329

1930, 4 durų
..................... $165

1980, 4 duru sedan .... $175
- 1928, 4 durų sadan... $45

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

PAIEŠKAU Antano Vizgaičio. pa
eina iŠ Garliavos parapijos. Adatų 
kaimo. Seniaus gyveno Keyport, N. 
J. Jis pats ar kas žino praneškite 
Anaztazija Vizgaitis, * 
Washtenaw Avė.. Chicago, III. , 
.- ■.■ ■ - 1 ■ ........ .  i i.
PAIEŠKOJIMAS NR. 72.

šie asmenys gyvena Amerikoje 
yra ieškomi:

Gricius, Petras. Gyvenas sulig ad- 
resu:94J. Wėst 33rd Place, Chicago, 
Illinois.

Kenstavičiai, Juozas ir Zigmas. 
Gyveno Chicagoje.

Morkūnas. Adomas. Paskutinis jo 
antrašas buvo: 800 First National 
Bank Bldg.. Ch’cago, III.

Smuikaitis. Florijonas. Gyvenas 
Melrose ParR. IU.__

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi’ atsiliepti ir kiekvienas kas 
ka nors ap’e juos žinotų yra prašo
mas suteikti žinių. Bent kokia Ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue PI., 

Chicago; Illinois, 
Superior 5619.

Seniaus gyveno Keyport, N.

1526 North

Bfelp Waftted—Malė 
Darbininku reikia

COAL

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ......................    $5.75
uump, Egg ar Nut ...............  6.00
Screenings ................................. 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau
kaip 2 Tonus.

Tel. KEDZIE 3882.

PARDAVĖJAI — Uždirbsit kas
dien $5 ir daugiau. Parduosit kiek
vienam automobilio savininkui. Nuo
latinis darbas. 330 So. Dearborn 
Kambarys 738. —-

REIKALINGAS patyręs buferio 
pagelbininkas dirbti grosernėj ir bil- 
fernėj. Darbas ant visados.

2539 W. 69 St.

Educational

REIKALINGAS bučerys, darbas 
ant visados. J. Valantinas, 2558 W, 
69 St.

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTES 

PAS MOLER’I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikia pagelba šiai profesijai^ 
’risirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monrtįe $t. Central 6393

REIKALINGAS barberys dirbti ar 
renduoti barbeme, gerom išlygom. 

7132 S. Ratine Avė.

HelpWanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namu dar
bo.. 2 šeimynoj, mažas apartmentas. 
kūdikių nėra, -be skalbimo. Pašau
kit po 6. Juniper 0197.

MERGINA virš 20 metų prie na
mu darbo. ‘ Kūdikių nėra. Dr. A. 
Lerner, 2500 W. Division St.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE-I ~
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais , MERGINA prie abelno namų dar- 
r sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl bo. Mažas apartmentas — be skaL 
>ile kurio biznio įskaitant svarstyk-! bimo ir langų plovimo. Pašaukit 
es. registerius ir ice baksus. Cash Juniper 6549.

arba ant išmokėjimo. Pamatykite ....................... ................ ......... ..
muso piS" MERGINA dėl letųrvaus naminio

S' EŠTnnrTICTYTTTPF<?0NS darbo. Puikus nąmai, eyventi vie- 
inftn a ai1* a* b * Kozsn toje. Thomas, 4940 No. Karlov Avė..1900 S. State St. CALumt 5269. TeJL Paiisade 8545.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Business Service
JBtiąnio PątąrąaylnĮąg

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

PATYRUS mergina prie abelno 
namų darbo, 2 kūdikiai, geri namai; 
nuosavas kambarys, be virimo. Su 
paliudijimais Juniper 6362.

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
dirbti i valgykla.

6236 So. Western Avė.

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

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

REIKALINGA merginų nuo 18 iki 
25 metu amžiaus dėl vakarinio dar
bo. Atsišaukite po 8:15 vai. vak. 
315 S. Wabash Avė., 2 augštas.

For Rent
RENDON 5 kambariu flatas arti 

gatvekariu linijos, nebrangiai, Brigh* 
ton Parke. 2852 W. 39 St.

PRANEŠIMAI
Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
'Ar Tamsti esi hariu7 ' 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

\ Konkursas baigsis spalio 31d.
Metas tuoj visiems rašytis 

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais viso 
dieną, o sekmadieniais iki 1 pp

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIU DRAUG IA 

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

SLA. 63 kuopa laikys mėnesin 
susirinkimą lapkričio 1 d. 7 vai. vak. 
Tuley Paiko svetanėje. 90 St. ir St. 
Lawrence Avė. Nariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti, nes bus svar
bus dalykai svarstomi, taip pat mel
džiame atsivesti naujų narių dėl pri- 
sirašimo prie SLA. 63 kuopos.

/ .Valdybos Narys.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir stninų instrumentų 

$175 piano accordion special .... 890 
$18 Albert konrnetas—klernetas $6.50 
$35 Boehm Clarnet Co. sax.

naujas ir vartotas .;................ $20
$65 Martin naujas sax .............. $45

Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEIN MUSIC SHOP • 

914 Maxwell St.

Business Chances
PardąyĮijluj Bįziiiąi   

TAVERN pardavimui, kampas prie 
karų linijos, ir šapų, pilnai įrengtas, 
su laisniu, didžiausias bargenas $450.

6556 So. State St.

PARDAVIMUI groserne ir deli- 
catessen, 6 ruimai gyventi, renda 
$85.00. Atsišaukite laišku, 1739 So. 
Halsted St. Box 341.

PARDAVIMUI gazolino stotis, 
gerpj vietoj, geras biznis. Tikras 
bargenas. Priežastis — išvažiuoju 
i Florida. 143rd ir Archer Avė.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai PARDAVIMUI tavernas ir rui- 

ming house su visais įtaisymais iŠ 
FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS I prieža8tie®^0Sx ,,,. .

Už STORAGE IR PATAISYMĄ | 11446 Avė.
Taipgi kautai paimti. L mainus 

juodas pony kautas ...........
Rudas caracul
Jap mink .............................. .......
Natūrai maskrat ....... ..............
Leopard kates  .........„—  
American broadtail .....................
Northern seal ..............  .....
Tikra esatem mink ..................

Ir daug kitų.
Jackettes 
46

fįs Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

SI BUILDINGU IR FARMU irengi- 
§26 mai ant pardavimo, taipgi 40 ake- 
«44|rių žpmė rendon. AtsiŠaukit pas 

«15O C. -Boersma, 103 ir Harlem Avė., *1&U|Worth, III.
... $8

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

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Ręal Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUOSIU narna su bučerne 
kruvoję arba ątskyrai; iš priežasties 
mirties priversti parduoti pigiai. 
Kreipkitės laišku. Box 342, 1739 So. 
Halsted St.

IEŠKAU darbo už virėja i vai- 8700 CASH, likusi ant išmokėji- 
gyklą. Esu gerai patvres gaminti mo, nupirks išmokėta murini cot- 
visokius valgius. < Kalbu vokiškai., tage, 6 kambariai, maudynė. Bar* 
rusiškai ir lietuviškai. Praneškite genus dėl tikraus pirkėjo. Savinin- 
W. Švitra, 1526 N* Washtenaw Avė. kas, 8326 Lova Avė, j




