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Dar du žmonės žuvo Helenoj 
Daug namų sugriauta. Pa
liestas 500 mylių plotas

Nacių
Dar-

NEW YORK, sp. 31.— Ed 
mondson, 26 m. ir jo žmona li
ko ' užmušti, kai jų automobi 
liūs paslydo ir įvažiavo j medį

HOLLYWOOD, Cal., sp. 31. 
—Šiandie pasimirė mūviu ak
torius Gprdon Westcott, 31 m. 
Prieš kelias dienas jis žaisda
mas polo nukrito nuo arklio ir 
persikėlė galvą. Nuo to ir mirė.

Ethiopai paėmė 
italų tanką

LONDONAS, s. 29 
lijos—Kanados
Raymond Bousąuet, profesiona
liai žinomas kaipo Del Fontaine 
liko pakartas Wandsworth ka
lėjime už nužudymą iš pavydo 
savo meilužės Hilda Meek.

Graikija sekmadieny 
balsuos dėl monar
chijos atsteigimo

Chicago, I1L, Penktadienis, Lapkritis-November 1 d., 1335

Italija skelbia nau 
jus laimėjimus 

•Ethiopijoj

Kalėjimas iki gyvos 
galvos už pavo

gimą 85c

TROY, N. Y., spalio 
Lakūnės Ruth Nichols 
ta eina geryn.

visų 
visu

Kviečia darbininkus išsikraus 
tyti iš žydų valdomų namų

Ang- 
kumštininkas

Vokietijos Darbb 
.Frontas irgi išėjo 
-.r-’* prieš žydus

sukeisti.
kuriuos susilp
žemės drėbė j i

Anglija vėl įspėja 
Mussolini dėl 
propagandos

Keturi žmonės žuvo 
lėktuvui atsimu

šus į kalną

Tautų sąjunga tariasi dėl ekonominiu 
sankcijų

Dabar bus nutraukta visa pre
kyba Italija, o.pa^kui bus 
uždėtos ir kitos pabaudos. 
Italija vėl kalba apie “taiką^

gi vilnų ir medvilnės Italijai 
trūksta, tai busią bandoma pa
gaminti popierinius drabužius 
Bus skelbiama, kad nevartoda- 
mos kosmetikų moterys pasi
darysiančios “gražesnės” ir tuo 
greičiau prisivyliosiančios vy
rus.

Mussoilni jau įsakė apžiūrėti 
visus Italijos prekybinius lai
vui ir nustatyti, kuriuos jų'bus 
galima apginkluoti ir paversti 
pagelbiniais karo laivais, jei 
kiltų karas.

Sankcijos prieš Itali 
, ją pradės veikti 

už 15. dienų

4 žuvo susidaužius 
Italijos lėktuvui

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

Galbut lietaus; šalčiau po

Paėję be musių daugely vietų 
“Paliuosavę” 16,000 vergų 
Prie kelių tiesimo stato ma 
žus vaikus

CHICAGO.— Nacionalė Sau
gumo Taryba apskaito, kad pei 
pirmus šių metų devynius mė
nesiui automobiliai visoje ša' 
lyje užmušė 24,840 žmonių, ar
ba 1 nuoš. mažiau, negu buvo 
užmušta pernai, nes pernai per 
tą patį laiką buvo užmušta 
25,080 žmonių.

laiku čia buvo 
ir stipresnių že-

Kadangi italai žygiuodami į 
Abisiniją skubiai veda kelius 
(kurių Abisinijoj veik visai nė 
ra) ir kadangi prie kelių pra- 
vedimo yra reikalinga daug 
darbininkų, o čiabuvių darbinin
kų nėra, nes abisiniečiai nėra 
pratę verstinai dirbti, be to 
vyrai ir jaunuoliai yra išėję į 
karą ir yra palikusios tik vie
nos moterys su mažais vaikais, 
tai prie kelių tiesimo ir akme
nų skadlymo italai dabar stato 
daugiausia abisįniečių vaikus, 
nuo 8 iki 15 metų amžiaus.

BERLYNAS, sp. 31. — 
darbininkų organizacija, 
boo Frontas, irgi prisidėjo prie 
kampanijos prieš žydus ir vi
sose dirbtuvėse iškabino paragh 
nimus darbininkams kaip gali- 
ma greičiausia išsikraustyti iš 
žydų namų.

Naciai stengiasi pašalinti iŠ 
darbo žydus, jei kur jų yra už
silikę. šalinami iš darbo ir su
žeistieji karo veteranai, kurie 
jokio kito darbo susirasti ne
begali.

Naujas smarkus že 
mes drebėjimas 

Montanoj

LEWISBURG, Pap, 31. —J. 
Arthur House, buvęs preziden
tas užsidariusio $115,000,000 
Gardian Trust Co. banko Cle- 
velan^e, šiandie liko uždarytas 
vietos federaliniame kalėjime. 
Jis yra nuteistas 6 metams ka
lėjimo už netikslų sunaudojimą 
banko pinigų, y

CHEYENNE, Wyo., sp. 31.— 
Bandant pertaisytą 13 pasažie- 
rių didelį United Air Lines 
lėktuvą, žuvo įceturi lakūnai, kai 
lėktuvas atsimušė i neaugšto 
kalno viršūnę, eksplodavo, pas
kui vėl pašoko ir tada nukrito 
žemėn liepsnose.

Lėktuvas išskrido bandyda
mas zero ore. Skraidžiojo jis 
apie pusę valandos, kaip, pasak 
daugelio liudytojų, motoras 
urnai pradėjo “spjaudyti”. Lėk
tuvas pradėjo leistis žemyn ir 
užgavo neaugšto kalno viršūnę. 
Pasigirdo smarki eksplozija, 
lėktuvas išnaujo pašoko į orą, 
bet greit ištiko kita eksplozija, 
lėktuvas. Tada nelaimėje žu- 
žemėn, žuvusieji yra du lakū
nai ir du instrumentų prižiūrė
tojai.

šioje apielinkėj e įvyksta jau 
antra didelė nelaimė su lėktu
vais, nes spalių 7 d. susidaužė 
kitas didelis tos pačios linijos 
lėktuvą. Tada nelaimėje žu
vo 12 žmonių.^

HELENA, Mont., sp. 31. — 
Helena ir apielinkėse ištiko 
smarkus žemės drebėjimas, ku
ris palietė gal 500 mylių plotą.

Mažiausia du žmonės užmušti 
ir daugelis liko

Keli namai, 
nino pirmesni 
mai, sugriuvo.

Pastaruoju 
500 silpnesnių 
mės supurtymų, kurie viso gal 
bus pridarę už $5,000,000 nuo
stolių ir paėmę kelias gyvybes.

Ištiktis naujam smarkiam su
drėbė jimui, gyventojai skubiai 
apleido savo namus, nors šal
tis lauke siekė zero ir gręsė 
pasiekti 4 laipsnius žemiau ze-

Sankcijos Pradės Veikti 
Gal Už 15 Dienų

NEW YORĘ. — Impresarijus Earl Carroll, kuris paprastai parūpina publikai daug plikų 
blauzdų; y ..pusplikių pavidalų, sakp, kadšių'^iėnų publika megstame^ginąS storesnes ‘ir rie
besnes, negu jos buvo ikišiol. P-lę Dorothy Knapp jis skaito grakščiausia Amerikos mergina. 
Sally Rand pagarsėjo Chicagos Pasaulinėj Parodoj su savo “Fan Dance”.

Naciai protestuoja 
Anglijai prieš 

Churchill

GENEVA, spal. 31. — Itali
jos atstovas tautų sąjungos su
sirinkime pareiškė, kad Italija 
visuomet sutinkanti tartis dėl 
taikos su Ethiopija. Bet nepa
sakė kokiomis sąlygomis: ar 
tomis drakoniškomis, kurias ji 
pastatė Ėthiopijai, ar tomis, 
kurias pasiūlė tautų sąjungos 
komitetas.

Tautų sąjunga jau svarsto 
nustatymą laiko pradėjimui 
ekonominių sankcijų prieš Ita
liją. Manoma, - kad sankcijos 
pradės veikti už 15 dienų, nuo 
lapkričio 15 d., nes iki to laiko 
valstybės suspės prisiruošti 
pertvarkyti savo prekybą.

Niekurioms valstybėms san
kcijos yra neparankus dalykas, 
nes jos turi padariusios apsi- 
mainymo sutartis ir dabar tu
rėtų gauti iš Italijos prekių^ 
kurių negaus, jei pradės veikti 
sankcijos. ;

Sankcijos vykinamos laips
niškai. Pirmiausia buvo už
drausta gabenti j Italiją gink
lus, amuniciją ir karo reikme
nis. Paskui buvo pilnas finan
sinis ir kreditų boikotas. Da
bar gi bus paskelbtas ekono
minis boikotas 
dyta visa prekyba su Italija.

Jei ir tas nieko negelbėtų, 
tai tautų sąjunga susirinks už 
mėnesio laiko svarstyti naujas 
pabaudas prieš Italiją —- gal
būt nutraukimą diplomatinių 
ryšių ir uždarymą turistų va
žiavimo i Italiją.

RYMAS, sp. 31 
rius MussolinA kalbėdamas stu1- 
dentams naujo universiteto 
Ryme atidarymo iškilmėse pa
reiškė, kad Italija iki pastaros 
kovos tautų sąjungos uždėtas 
Italijai pabaudas—sankcijas.

“Akyvaizdoj’*. ekonominės ap
gulos, linkui kurios viso pasau
lio civilizuoti žmonės "turėtų 
jausti didžiausių gėdą^V šaukė 
Mussolini, “akyvaizdoje eskpe; 
rimento, kurią ji (tautų sąjun
ga) šiandie nori pirmą kartą 
išbandyti prieš’ Italijos 
nes, galima pasakyti tik:

“Mes priešinsimės tam 
tautų dideliu atkaklumu, 
musų griežčiausiu ryžtumu ir 
visa musų didžiausia panieka”.

Iškilmėse dalyvavo ir Ame
rikos ambasadorius, kuris dip
lomatinėj tribūnoj per 10 mi
nučių kalbėjosi su Italijos už
sienio reikalų ministerio pagel- 
bininku Fulvio Suvich.

Studentai po Mussolini kal- 
b ossuruošė demonstraciją prie 
Anglijos ambasados.

Ištiko ir šiaip riaušių prieš 
gyvenančius Ryme anglus, o 
anglų sankrovos buvo studen
tų užpultos.

Italija bando susigerinti su 
Vokietija ir Austrija, kad sank
cijoms pradėjus veikti, galėtų 
iš jų gauti anglių, geležies ir 
kitų Italijai reikalingų gami-

ATHENAI, sp. 31.—Oficialiai 
paskelbta, kad ateinantį sekma
dienį Graikija balsuos dėl at
steigimo monarchijos, ar pali* 
kimo respublikos. Apie balsa
vimo davinius neabejojama, nes 
balsavimus kontroliuos monar- 
chistai, tad nežiūrint kokios bu
tų tikrosios balsavimo pasėkos, 
monachistai vistiek bus laimė
tojai. 1

Kovo iki pastaros tautų sąjun 
gos uždėtas pabaudas ir žiu 
rėš į tas sankcijas su didžiau 
šia panieka, šaukia diktato 
rius.

ADDIS ABABA, sp. 31. — 
Vienintelė gauta iš fronto per 
24 valandas žinia yra, kad tapo 
paimta italų tanka, kurioj ras
tas vienas karininkas. Jis buvo 
pusgyvis, ištroškęs ir \tanka 
važinėjo ieškodamas tyruose 
vandens.

RYMAS, sp. 31. —Gautomis 
nuo Italijos armijos Afrikoje « 
vadovybes žinomis, Italijos ka
reiviai toli pažengė Tigre fron
te ir užėmė “svarbius” šalti
nius Mai-Ueėc apielinkėj, ant 
kelio tarp Adaga Hamus ir Ma
kale. . . .

SamoĮj . fronte čiabuviai ka
reiviai Ldubatąį,; užpuolė bUre- 
lį; ginkluotų abisiniečių ir juos 
įsigalėjo, taipgi užėmė vieną 
postą.

žvalgybos darbus ptlieka 
lėktuvai.

Italai sako, kad antrasis ar- 
mijos korpusas, kuris veikia 
Makale apielinkėj, “paliuosavo” 
16,000 vergų. j

(Vergus liuosuoja ir Abisi
nijos karalius, bet iš to “Kuosa- 
vimo” nieko neišeina, nes “pa- 
liuosuoti” vergai neturi kur 
dingti ir ,kad išsigelbėti nuo 
bado, vėl gryšta pas buvusius 
savininkus, kurie nČrs pavalgy
ti duoda. O šiaip jokių sam- 
dynių ir jokių uždarbių Abisi
nijoj nėra, taip kad “paliuosuo- 
tas” vergas neturi kur prisi
glausti. Todėl ir Italijos “liuo- 
savimas” vergų mažiausios rei
kšmės, jei juos neaprupinama 
materialiai).

Italai užtiko daugelį šulinių, 
į kuriuos abisiniečiai buvo pri
pylę druskos, taip kad jų van
duo netiko gėrimui, bet šiaip 
užnuodytų šaltinių dar neužti-

liko pašalintas iš 
Užsieny jis dau

giausia gyveno Francijoj ir 
Anglijoj. Sugryžo jis į Ameri
ką tik tada, kai įsitikino, kad 
jis nebus atiduotas teismui.

New Yorke jis buvo pasitik
tas gana iškilmingai, nes new 
yorkiečiai mėgo jo linksmumą 
ir berupestinguimą, nors jis ir 
labai netikusiai tvarkė miesto 
reikalus ir leido įsigalėti di
džiausiai korupcijai.

Būdamas užsieny jis persi
skyrė su savo, žmona ir vedė 
kitą—amerikietę aktorę, su ku
ria dabar ir surgyžo namo.

KEYSER, W. Va., sp. 31.— 
Harry Mongold, 40 m., gręsia 
kalėj iman iki gyvos galvos už 
pavogimą kelių cibulių ir šmir
kštynių, viso 85c vertės. Jis 
jau tretį kartą liko rastas kal
tas už vagystę ir tokiame atsh 
tikime valstijos įstatymais, jis 
turi būti baudžiamas kalėjimu 
iki gyvos galvos.

žurnalas irgi uždraustas 
Vokietijoje platinti.

Churchill, jau daugelį sykių 
buvęs Anglijos ministeriuK nie
kad neslėpė to, kad jis skaito 
Hitlerį didžiausiu pavojum Eu
ropos taikai. Jis taipjau re
mia sankcijas prieš Italiją, ka
dangi sutriuškinimas vieno 
diktatoriaus nuginkluotų ir pa
tį Hitlerį.

Straipsny, prieš kurį Vokie
tija protestuoja, Churchill sa
ko, kad tik ateitis parodys, ar 
Hitleris bus tas baisūnas, ku
ris įstums pasaulį į naują ka
rą, ar bus didvyris, .kuris iš
laikys taikjį ir sugrąžins Vo
kietijai garbę ir ramybę, nes 
istorijoj yra buvę atsitikimų, 
kur žmonės iškilę nedoromis 
priemonėmis paskui pasižymėk 
jo gana gerais darbais.

Banko prezidentas 
pasodintas 

jimaii

Automobiliai Ameri- 
■

koje užmušė šiemet
24,840 žmonių

LONDONAS, spal. 31. — 
Vokietijos ambasadorius Lon
done padavė Anglijos valdžiai 
“aštrų protestą” prieš garsaus 
Anglijos politiko Winston 
Churchill straipsnį, kuris tilpo 
žurnale “Strand” ir kuriame 
Churchill buk apšmeižęs Hitle-

Vakar 12 v. dieną tempera
tūra Chicago j e buvo 730.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 
4:46.

LONDONAS, sp. 31. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Anglijos ambasadorius Ry
me Sir Drummond apsilankė 
pas Mussolini ir įteikė jam nau
ją Anglijos protestą prieš tę
simą Italijos propagandos prieš 
Angliją.

Angljios atstovas aiškiai pa
sakė diktatoriui, kad Anglija 
nė nemano mažinti savo karo 
laivyną Viduržemio juroje iki 
neišsiblaivys dabartinė padėtis.
Anglija jau sustabdo eksportą 

| Italiją
Anglija nė nelaukdama pra

dėjimo sankcijų, sustabdė eks
portą į Italiją, pranešdama vi
siems eksportuotojams, kad val
džia jiems negelbės«iškolektuo- 
ti pinigus už išgabentas į Ita
liją prekes.

Tą patį prieš kelias savaites 
padarė ir prezidentas Roose- 
veltas.
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New Yorko buvęs 
meras Walker 
sugryžo namo

NEW YORK, sp. 31. —Bu
vęs New Yorko mėras James 
J. (“Jimmy”) Walker sugryžo 
atgal į New Yorką po trijų 
metų “ištrėmimo” užsieny.

Jis < pabėgo užsienin, kai po 
ilgų tyrinėjimų jo administra
cijoje liko susekta įvairių suk
tybių ir jis 
mero vietos

A RYMAS, sp. 31. — Keturi 
Italijos kareiviai liko užmušti 
ir vienas gal mirtinai sužeistas 
susidaužius armijos lėktuvui 
ties Punti Sella.

Corn-fed” chorines?
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Organizuoja moteris boikotavi- 
mui importuotų dalykų

Kad atremti sankcijas, fa
šistai iŠ savo tarpo pradėjo or
ganizuoti moterų komitetus. Tos 
“komitetčikės” vaikščios po na
mus ir kalbins moteris nepirk
ti jokių imįyortuotų dalykų, o 
ir išviso labai ekonomizuoti 
kuomažiausia vartojant ir vie
tinės gamybos i prekių, ypač 
maisto. Ypač moterys bus kal
binamos susilaikyti nuo varto
jimo kosmetikų ir kvepalų, taip
gi importuotų drabužių. Kadan-
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dotį. O mes, kurįe galime įžan- 
Kai u^s^^tl, atšilk' į Sj 
vakarą ne jųk( ^piagiąi laiką 
praleisime, bet kartu paremsi- 
me ir "Lietuvių Radio progra- 
jhajs. vr-z.

Penktadienis, lapkr. 1, 1935
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BALSAVIMAMS
BESIARTINANT I

i

ap-Pittsbur^Ho, Allegheny 
skričio ir visos Penpsylvanijos 
valstijos piliečiai ateinanti an- 
trądienį, ląpkričio 5 ‘dieną, 
rinks miestų, miestelių ir ap
skričių valdybas, legislattfrcs 
narius, teisėjus bei kitus vir
šininkus.

Rinkimų- kampanija yra kar
šta. Labai atkakai kova einą 
tarp “senosios” ir “naujosios” 
dalybos — repųblikonų ir de
mokratų.
. Pradedant su prezidento 
Roosevelto išrinkimu republi
konai kas kartą vis pralaimi, 
o demokratai laimi. PennsyL 
vanijos repųblikonų partija yrą 
kontroliuojama Melionų, plieno 
magnatų, ir anglių baronų, bei 
to ji eina prie galutino susmu
kimo. Pažangesnis repųblikonų 
elementas virsta demokratais^

Kaip žmonių yra sakomą, iš 
skęstančio laivo visos žiurkės 
bėga. Vieni glaudžiasi prie de
mokratų dėl šiltų vietų, kiti 
dėl įsitikinimo. Bet daugumą 
balsuotojų pritaria demokra
tams, nes demokratai turi Įi- 
berališkesnę programą. Kaip 
patys demokratai sako, jie stą- 
to “žmoniškumo teisęs aukš
čiau nuosavybės teisių”. Repu
blikonai gi neslepia, kad jie 
nuosavybės teises stato aukš
čiau žmoniškumo.

Gal geriau atitiktų tikrovę, 
jei republikonai vadintųsi at
žagareiviais — konservatoriais, 
o demokratai liberalais.

Kaip sakiau, rinkimų kam
panija yra karšta. Juo* labiau,- 
kad ateinančiais melais^ įvyk-, 
s ta prezidento rinkimai.

Pennsylvanijos valstija per 
daugelį metų buvo valdoma re- 
publikonų ir yra skaitoma lyg 
ir tradicinė repųblikonų valsti
ja.

PittsbuTghas yra republiko- 
nų tvirtovė ir jei šiais rinkį 
mais republikonai pralaimi 
Pittsburghą ir visą PennsyJ- 
vaniją, tai jiems nėra jokias 
vilties laimėti prezidento rin
kimus ateinančiais metais.

Jei republikonąi laimi Pitts
burghą ir visą valstiją, tai jie 
jąųsis, kad jie turi šiokios vil
ties ^kitais prezidepto rinki
mais.

Iš kitos pusės, demokratai 
jau Pennsyl vanijos valstijoj 
yra įsitvirtinę ne tik valstijoj, 
bet ir Pittsburgho mieste. Kol 
kas tik Allegheny apskričio 
(kauntės) valdžia tebėra repu- 
blikonų rankose, šiais metais 
ji bus renkama. Valstijos se
nate taip pat iki šiol republi
konai vis dar turėdavo daugu
mą. Gubernatorius yra demo
kratas ir legislaturoj dauguma 
yra demokratai.

šie rinkimai turės nulemti 
kas bus tikri šeimininkai Penn- 

demo-

Rlpkeščiais, 
žadą mokęščius sumažinti.

Per radjo kalbėdami tvirti
na, kad jei tik balsuotojai rems 
juos, tai ir vėl ateisianti to
kia “proąperity”, kokia yra bu- 
yUą tais geraisiais ir garbiai-

ponai republikonai

demokratai, ieškodami

sylvanijos valstijoj, — 
kratai ar republikonai 

tt tt »
“Naujosios” dalybos šalinin

kai
balsų pas piliečius, remia savo 
programą prezidento Roosevel
to programa. Būtent, socialiais 
įstatymais, stodami už senat
vės pensiją, nedarbo apdrau
dę, minimum uždarbį, žodžiu 
sakant, už tokius dalykus, ku
rių dauguma piliečių reikalau
ja. Jie nesigaili kritikos ir 
stambiajam kapitalui., . ’ • V * - • „j n

“Senosios” dalybos šalinin
kai — republikonai jokios kon
struktyvios programos neturi, 
— viską remia “gerais” ir “ne
gerais” zmonęmis. Vadinasi, 
išrinkite gerus žmones repu- 
blikonus, tai bus viekas gerai. 
Atakuoja demokratus dėl tų 5, 
bilijonų dolerių paskyrimo vie- 
šiemsiems darbams. Gąsdina

Tačiau 
užmiršta tuos Hooverio laikus, 
nors tik trys metai tepraėjo, 
kąda republikonai visą šalį val
dė. Kokia gerovė tada buvo?

Vį^i puikiąi atsimeną, kąd 
didieji finansininkai susėdę sa
vo klubuose jau baųgiiiosi re
voliucijos, smerkė Hooverio va
dovybę ir jį patį; kad jis nie
ko nędąrąs šalies bizniui gai-c 
vinti, prašė valdžios paskolos, 
visokiems bankrutuojantiems 
bankams ir industrijoms. Ti
kėjosi, kad gerovė gąlės grįžti 
įš vįršaųs pilant pinigus į jų 
kiaurus kišenius.

» » »
Hooverio laikais revoliucijos 

baimė buvo ne be pagrindo. 
Pas mus PĮttsburghe kunigas 
Cox ir komunistai organizavę 
bedarbių armijas maršuoti į 
Washingtoną. Pittsburgho apy
linkėj angliakasių unija buvo 
sugriauta. Angliakasiai nors ir 
dirbdami badavo. Kartas nuo 
karto kildavo riaušės, kruvinos 
muštynės tarp alkanų anglia
kasių ir kompanijų mušeikų. 
Tur būt, dar nesame pamiršę 
kaip Hooverio valdžia iš Wa- 
shingtono su Ugnimi ir kardu 
išvijo bonusų armiją, kada bu
vusieji kareiviai atmaršavo

• • t ♦ i

prašyti pagalbos. Bet vietoj 
pagalbos gavo kulkų. Vienas 
buvęs kareivis, lietuvis Yuška 
iš Chicagos, žuvo nuo Hoovę- 
rio tarnų kulkų. . > t r a X

Jei dar kokios dirbtuvės kiek 
dirbo, tai uždarbiai kas kartą 
buvo kapojami ir kapojami; 
darbo valandos ilginamos, žod
žiu sakant, prakaito dirbtuvės 
viešpatavo visur.

Bankai vięnąs paskui kitą 
uždarinėjo duris, žmonių su
taupyti milijonai dolerių žuvo. 
Išgąsdinti žmonės bėgo į ban
kus, ėmė savo pinigus, dėjo, 
i “saugesnes” vietas slėpdami 
lovose, pančiakose ir kitur. 
Toks žmonių elgesys dar labiau 
blogino ir taip jau blogą pa
dėtį.

Valdžia nesirūpino bedar
biais ir neskyrė nė vieno cen
to iš valdžios iždo bedarbiams 
1 • * ' » ' ! ♦» i t . ■ ■ '

šelpti. Nors ta pati valdžia sky
rė pinigų Arkansas valstijos 
alkanoms kiaulėms maitinti. 

" ♦ J ■ t ♦ i 1" ' '■ ■ • • ■ ■ r « J »' • ♦

. Tur būt, dar nesame užmir
šę ilgą “zupės ir duonos” ei
lių, kuriose alkani bedarbiai tu
rėdavo stovėti, kad gautų zu*- 
peš bliudųką arba duonos ka- 
valkėlį.

Ir jei ne prezidento Roosę- 
velto išrinkimąs ir ne jo ener
ginga kova prieš depresiją, tai, 
be abejonės, šioje šalyje ga
lėjo yisko įvykti. Galėjo kilti 
revoliuciją ir revoliucijos pa
sėkoj būtumėme susilaukę kę- 
kio nors diktatoriaus.

» » tt
Tįe visi aukščiau minėti fak

tai yra sumiheti iš visai neto
limos praeities. Iš repųblikonų 
šeimininkavimo laikų, kurie 
buvo v(os tik prieš treJHs 
tųs.

Dabar jau ir vėl tie patys 
republikonai pradeda kvapą at
gauti ir turi pakankamai drą
sos eiti prie tų pačių piliečių 
ir sįulytis jiems išganytojąis. 
Jie smerkia Roosevelto valdžią 
ųž leidimą pįnjgy vie^iemsiebįs 
darbamš,; będąrbiams Šelpti, 
bei £byąi su depręsija.

Kada Suvienytos Valstijos 
įsimaišę į pasaulinį kąrą, ka
da ne 5 milijonai, bet dvide- 
šimt kartų tiek destrukcijai bei 

, skerdynėms, tai me$ ' nėgir<į£- 
jome, kad tie “patrijotai” bū-

Hoove

......... ...... ... ,, .M,. ,, 
tų rėkę, jog perdaug pinigų 
yra eikvojama.

Bet dabar jie rėkia ir sako, 
kad šalis pražūsianti, jei 're
publikonai nebusią išrinkti į 
valdiškas vietas ir nesustabdy 
šią'išlaidų.

‘ Tikrai trumpa atmintis tų 
ponų repųblikonų.

tt . tt tt

Kaip išrodo, šiais rinkimais 
ne tik Pittsburghe, bet ir vi
soj Pennsylvanijoj balsuotojai 
duos paskutinį patepimą tiems 
atžagareiviams ir šluos juos 
lauk iš valdiškų vietų. k

šių dienų balsuotojai ne tie, 
kas buvo prieš 5 metusi jie 
neparduoda savo balsus už 
stikliuką ar cigarą. Jie yra su
interesuoti politika. Jie klauso 
politikiškų kalbų ir moka at
skilti grųdus nuo pelų.

Jie parems tų programą, ku
rie stoja už senatvės pensiją, 
už nedarbo apdfaųdą, už mi- 
niipum darbininkų mokestį, už 
socialius įstatymus, už konsti
tucijos pataisas ir už tuos kan
didatus, kurie yra darbininkų 
unijų indorsuoti bei remiami 
visų ateivių, kartu ir lietuvių.

Tai yra demokratų tiksėtas, 
kurį patentuoti “patrijotai” 
republikonai vadina “Tautų 
Lygos tikietU” vien dėl to, kad 
tame tikiete yra statomi ir at
eivių kilmės žmonės.

Bet kaip išrodo, tas tikietas 
kol kas yra darbo žmonių ti- 
kietas ir jis laimės, nors repu
blikonai ir kažkiek pils pinigų 
agitacijai.

tainėj. Vakaras prasidėsiąs 3 
vai. po pietų.

Busiąs grąžuę koncertas iš 
muzikos, dainų ir' Šiaip įvai
renybių. Plakatais atsišaukia į 
viątįs, kas tik stoja už: 
pėdą, Lietuvą” ir yra prieš: 
“Nacizmą-Fašizjną, Kąrą”.

— Korespondentas.
♦••A* ' į- J •

Lietuvių Radio va
landos vakaras 

jau čia pat 
■ • /į * . • ' •

PITTSBURGH, Pa. — Jau 
esu minėjęs praeitam Pittsbur, 
gho Naujienų numeryje, kacl 
Lietuvių Radio valandos yeįę-» 
jai rengia grąžų vakarą lap
kričio 3 d., tąi' yra kitą sekmą, 
dieni, Lietuvių Mokslų Drau
gystės svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsbųrgh, Pą. Yra statomą 
scenoj j uokįrįga trąg'ikomę^i^ ą 
“Senmerge”. Vadovaujamo j ro
lėj dalyvauja i £-lė Ląura Paų-/ 
lekiutė. Bus .imųzikalė progrą; 
ma ir kitokįė pamargįnimai.

Įžanga yra tik 25 centai as
meniui. Taėiau pranešama, kad 
bedarbiai, kurie negali ateiti j 
lietuviškus v parengimus vįęn 
dėl to, kad negali įžangą užsi
mokėti, bus įleidžiami į šį Lie-į 
tuvių Radio valandos parengi
mą dykai. Į .

Bedarbiai tuų galės pasinau’

Lietuvių balsuotojų 
.Pelitines 

prakalbos’ I
—!■■■■■ 1,1 i——. I

N. S. RIT^pŲĘGH, Pa.- 
Spalių 27 d. Ncįrth Šidės Lie
tuvių RaUuotojų Lyga buvo 
surengus prakalbas Lietuvos 
Sūnų svetainėj. Kalbėtojais 
buvo demokratų kandidatai ir 
pora vietinių lietuvių.

Publikos susirinko pilna sve
taine. Prakalbų pertraukomis 
Jono Vainausko orkestras pa
linksmino publiką. Tvarką ve
dė ir kalbėtojus pristatė Bal
suotojų Lygos prezidentas Jo
nas Rųkas.

Vienas lietuvis kalbėtojas, 
kuris nėra patenkintas, kad 
Lietuvių Balsuotojų Lyga in-1 
dorsavo demokratų tikietą, 
nors 'ir netiesioginiai savo kal
boj kritikavo Balsuotojų Lygą 
ir graudeno, kad lietuviai ne
siduotų vedami už apįnasrių. 
Pagal tą kalbėtoją išeitų, kad 
lietuvius veda yž apįnasrio 
Balsuotojų Lyga. Tuo tarpu 
taip nėra. Balsuotojų Lyga nie
ko neveda u'fž apinasrio. Dau
guma lietuvių stoja už demo
kratus, tad demokratų ^kietas 
ir buvo indorsuotas.

Jei kalbėti apie apinasrius, 
tai kaip reikėtų išaiškięti pa
ties kalbėtojo elgesį prieš 2

n ,WI|, . ........................... ...............................■ - 1 1 11 .............

įnešus, kada jis pats darbavo
si toje pat Lygoj už leįįįcų Tau
tybės atžagareiviško nuęiętąiy- 
mo teisėją Pekarskį, kuris bu
vo išrinktas' repųblikonų tikie- 
tu? Ar tada buvo' vartojamas 
apinasris, ar ne?

Paskui tas kalkėtų jas vąrdo 
neminėdamas gnybtelėję dar
bininkų 'unijų kandidatui !• J- 
Kane ir pareiškė, kad jis no
rėtų matyti darbininkų parti
ją. Tada'tai jis tikrai remtų 
tą partija. Q kol darbininkų 
partijos nėra, tai reikia pasi
rinkti tįk geri^ $ y>e‘ 
nes ir antros partijos. Tačiau 
jis nepasakė, kas tie geri žmo
nes.

Vadinasi, nereikia žiūrėti Į 
jokią programą. Kiek iš 
praktikos žinoma, tai repu-

ADVOKATAI

Į   'I1 —*1^—■ W '!   HM III ŲII     ■JUMIIIIIIII "f-  

blikonų politikieriai prieš rin
kimus yrą tikrai geri žmonės, 
n^sv jįę daigiau “fundina” ir 
daugiau visko žada. <

A ■' t iii" ’į • H" 15

ę^suotojas.
--------------------------------------------

A-LOavidonįs, M.Ą.
4910 S. Midiigan Avė.

.Tel. Kenwood 5167 
VALATKOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
... ______ ,'2y ^.,1, „

Valandos nuo 2 ii
, J - SS : * •» V •

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

________ r iki 4 ir nud 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12

Phone Canal 6122

OJAS IR CHIRURGAS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-

Tel. Boulevard 1310.
« > . i' r . i / - ■■■ <

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIĖTUVIŠ ADVOKATAS

220Į W. Cermak Road CN, 22 St.) 
Qfiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais:f Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telėfonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone t Rcnublic 9723

GYD ______ __ ___________
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8, ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis navai sutarti

.■į..... ....  ■-.............................................. "i,................■■■■■■ i
/ c

Tel. Office Wentworth 6380

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6906 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sęredomis ir sųbatomjs.
__ ? t >'>♦ '' t f 2 /1 į* >'• r t • ,i* f1 ;*'! / t ‘ . < ' / ■ ..// * .»J 

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 Sq. Ashland Avė.
> arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro., 

Seredoj pagal sutarti.

Visose Alinėse 
JJufuaį Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky
• x • n. . • • • v,-

Bourbon
' . v •

ir
Lietuviškos 

Degtinis

Gerkit ir Reikalaukit
I

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

vak. NeuėHoj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nąmų Tel.: Prospect 1930

Kl. Jurgelionis,r' AbtOKATAS1" '
Veda bylas visuose teismuose 

Bridgeporto ofisas 
3421 S. Halsteį St. Tel. Yards 2534 

Miesto, ofisas '
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984
Rezidencija 

^40^ .Lowe Avė, Tel. Yards 2510

AKIU SPECIALISTAI

NATHAN 
KANTER

Mrs. Anelia K, Jąpisz

v * * ir _>

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St. 

''Tel. YARDS 0803
• Z4 r ,r4- f r ••

kieky.
tikras 
vidu- r
tatai.

f. LĮŲĮ.ĘVĮČIUS
4092 Ąrcher Avenųe Pfrone Lafąyętte 3572

daro, ir ką 
^ąrtok gera

Įbėk ę.arii- 
s, regulik- 

tSi blogų pa-
1 • U ;

J. F. RADIJUS
668 West 18th Street ' ' Phone Canal 6174

" A. PETKUS
Į410 South 49tĮi Coūrt Cicero Phone Cicero %1Q9

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avende Phpne Yards 1188

Z MASALSKIS
3307 Lituanica Avenųe r fhone Boulevard 4139

— Politikas.
J t ' ■ f ‘ •

PITTSBURGHO IR
APYLINKĖS LIETU 
VIŲ DRAUGI JŪ S A 
RYŠIS RENGIA PASI 

LINKSMINIMO 
VAKARA

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Spalių 29 d. teko sužinoti, kad 
nelabai seniai suorganizuotais 
“bendro fronto” draugijų są 
ryšis rengia pasilinksminimo

• • I » ’ I

vakarą lapkričio 24 dieną, Lie
tuvių Mokslo Draugystes sve-

PERSITIKRINĘS 
s: r * ‘i ■ ■te/”' -n ■

JĮis visado^ veikia
Daryk tai, ka ligoniri 
gydytojai reikalauja, 
skystą Tiuosuotoja ir p 
tai atsteigti kaip laik^< 
riškumą, be pastangų 
sėkmių.

Skystą liuosuoto^ą galima^ priim 
ti laipsniškai nureguliuotame 
Laipsniškas sumažinimas yra 
sekretas . gydyme užkietėjimo 
riu.

Paklauskit gydytojaus apie , 
Paklauskit sayo vaistininko apie tai 
kaip Dr. Cąldvvpįl’s Syrup Pepsin pa
sidarė pobuliariškąs. Jis suteikia tin
kamą pagalba, įtinkamam kiekįy. 
Priimant kassyk vis truputi mažiau, 
duoda progą vidurižbns veikti savisr 
toviai, pągol jie pradeda veikti re- 
guliariškai ir nuodugniai be jokios 
pąšalinės pagalbom. 1

Dr. Caljweįl’s Syrup. Pepsin yra 
sehna ir cascara — abu yra natūra
lus liu.osuotojai prie kuriu ‘ nepy
site. Veikimas švelnus, bet tikras. 
Pfąšalins neveiklumą, aitrumo stovi, 
paeinanti hųo užkietėjimo viduriu be 
jokio nėsmagumb.

‘■‘“SSr1'1

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Rengtais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenuc

r 
f ’
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Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prię 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai' dovanai.

DriT.Dundulisi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUE 
Telefonas Virgihia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti f 3 1. 

Dentistas 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marųuette Road 
' a^ti Western Avė. Hemlock 7828

Laidotuvių Direktoriai
f S.Č' Vf r.iO * V - , . . . . ' ■

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA- IR NAKTĮ. |
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

dr: vaitush, 
' tlETUVIS' 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

‘esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Šp.ęcialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taišomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nekėlioj puo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
' kaip pirmiau,

47J.2 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

■ >i .......—    p ■ ■■ ... 4,r,;,,.rrRI| ,

LJ.ŽIptLlt*
1646. West 46th Street Phpaęs Boųlevaęd 5203-8418
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J. F. EUDEIKIS
4605-07 B. Hermitage Avęnue Phones Yards 17414742

LACHAWICZ ir suws
2814 Įyęst 23rd Place Pįonęą ęai^J 25į&^Cicėro 5927

S. M. SKUDAS
718 ĮVcst 18th Street ■ r - Pilone Moiiroę J877

LIETUVIAI
f jf. M> •*. .... «•> -

Gydytojai i? DenRs|ai

8 
Nekėliomis nuo fO iki 12 vai. dieną.

DR. (i. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829 
' v • •

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

T

Amerikos Lietuvių Daktarų 
‘ Draugijos Nariai.

k ~ _ A. — —

ĄMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ' A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597.

Kiti Lietuviai paktarai.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CHICAČO; ILL. " ‘
'■ L

KITATALCIAI
Dr. Herzman 't
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam? žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. '■

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segąl
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roš lubos 

CHICAGO. ILL.
~ OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dietą.

Phone MIDįVAY 2880.
J

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUpa ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 1A dieną. 2 iki 3 no piietu

7 iki* 8 vai. \Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

^iu.i n'i"11" 1 11 ii i * m'iiiii *

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. TeL Drevei 9191

Dr. A. X Roth
Rusas Gydytojas ir Chiru^8.

Moteriškų. Vyrišku. Vaiku ir 
chronišku ligų. ’ ’

Ofisas 6850 Stonęy Isląnd Avė.
Valandos: 2-4. 7—9 vai. vak 

liomis ir šventadieniais 10**12 
diena. ___ _ <
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MUSŲ SKAITYTOJAI
H0LLYW00D NUSIGANDĘS DĖL SVETIMŠALIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ ANTPLŪDŽIO

♦

Raštai skiriami 1 ši skyrių netari būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
"Musų Skaitytojams** būtinai pridedami savo vardą ir pavardę.

“Dirty politics”
Jau daug buvo rašyta apie 

Lietuvių Improvement Kliubą, 
bet štai dar keletas žodžių. 
“Naujienose” antradienį tilpo 
raštas vieno “J. T.”, kuriame 
sako, jog per 15 metų priklau
sė prie Kliųbo. Toliau pridu
ria, kad apie kliubą telpą ra
šiniai yra vienpusiški.

Jeigu kas kitas taip rašytų, 
tai neatkreipčiau domės, bet 
dabar “J. T.” rašinius dažnai 
tekdavo skaityti ir apie jutos 
buvo geros nuomones. Bet šiuo 
kartu “J. T.” nukrypo nuo gc- 
rojo kelio.

Jeigu jis tikrai yra kliubo 
narys 15-tus metus, tai jis, be 
abejo, daug visko matė, dau
giau negu sako, ir jis negalė
tų sakyti, kad dabartiniai įvy
kiai “ir akmenį išjudintų”.

Nesakysiu kiek metų pats 
priklausau prie kliubo, tas ne* 
svarbu. Bet pats kliubas nese
nai atšventė 30 metų jubilie
jų. Ir galiu pasakyti, kad to
kių dalykų kokie vyksta da
bar — nėra buvę. Nereikia to
li ieškoti kaltininko už kliubo

Birutė ruošia scenai 
pagrąžintus, paįvai

rintus “čigonus”
Be operetės lapk. 17 d. Chica- 

gos Liet. Auditorijoje su
rengs ir koncertą.

Lap. 17 d. musų Birutė iš 
tiesų rengia tikrą muzikos puo
tą Chicagos lietuviškai publi
kai, nes* ruošiasi pastatyti ope
retę “čigonai” ir atliks gražų 
koncertinį programą. Operetėj 
debiutuoja Chicagos operos ar
tistė, Helena Bartush. Jau tik 
dėl tos priežasties chicagiečiai 
susirinks pasigėrėti savo artis
te ir ją nuoširdžiai priimti.

čepukaitė gros “čigonuose”
P-lė Valerija čepukaitė, ži

noma smuikininkė, žavės su 
savo smuiką kaip operetėj, taip 
ir koncerte. Operetėje ji turi 
rolę vienos čigonės, kuri girios 
scenoje gros savo draugams či
gonams. Tai bus įspūdingas 
vaizdas ir, be abejo, atneš gei
džiamus rezultatus. P-lę čeįni- 
kaitę mes jau seniai esame gir
dėję, o ypatingai čionai ji pa
sirodys pilname savo gražume.

A. Kaminskas, žinomas liriš- 
kas tenoras, išpildys svarbią 
čigono rolę. Bus ir čigonų ba
letas, taip kad šį sykį operetė 
“Čigonai” bus padidinta ir pa
gražinta visais žvilgsniais.

Prisiuntė daug naujų gaidų 
iš Lietuvos

Vanda Byanskienė, kuri re
prezentavo Birutę Lietuvos 
kongrese, prisiuntė visą glėbį 
naujausių dainų, kurios niekur 
nebuvo Amerikoje dainuoja
mos. Taigi Birutė jus pavai
šins tomis dainomis savo vaka
re, 17 lapk., Liet. Auditorijoje.

Džiaugiasi Millerienės 
pasveikimu

Birutė džiaugiasi ir praneša 
<tą džiaugsmą visai Chicagai, 
kad p-ia P. Millerienė jau grįž
ta j sveikatą ir gal vėl chore 
dainuos statant “čigonus”. P-ia 
Millerienė šį kartą iš tiesų bu
vo rimtai susirgus, tačiau ope
racija buvo sėkminga ir neuž
ilgo turėsim progos ir vėl gė
rėtis jos malonia šypsena.

Musų Nora jau seniai beat
silankė į choro repeticijas ir 
birutiečiai nerimaudami stato 
sau klausimą “What happen- 
ed?” Mat, atrodo, kad kiekvie
nas Birutės parengimas 'nega

ardymų. Kiekvienas pašalinis 
ir svetimtaučiai žino, kad tai 
paprasta purvina politika, taip 
kaip J. T. sakė. Bet purvinų 
politiką jis prikabino ne tiems, 
kuriems reikėjo, bet tiems, ku
rie kaip tik prieš ją kovojo.

“Nenori diktatūros”
Nemanau, kad “J. T.” nori 

būti diktatūros šalininkas, jog 
sutiktų su tuo, kad nariams 
butų užčiauptos burnos /ir jie 
turėtų daryti taip kaip jiems 
kamandavojama.

Kliubas tokios padėties visa
da vengė. Bet paskutiniu lai
ku, kai nariai nenorėjo sutik
ti su tuo, kad jiems kas dik
tuotų, norėję diktuoti pareiškė, 
kad “jus visi neverti nė pina- 
cų maišiuko”. “J. T.” turėtų 
tuos žodžius atsiminti.
. Jeigu kas pasirinko nuo 
kliubo pasitraukti ir eiti savo 
keliais, tai dieve juos laimink, 
bet būdami vyrai, .tie atskalū
nai turėtų būti bent atviri ir, 
turėtų parodyti daugiau vyriš
kumo.

Senas Kliubietis.

li be jos apseiti. Girdėjau, kad 
šią savaitę mes turėsim laimę 
ją ir vėl pamatyti Birutėje.

Baigiant šias žinias iš Biru
tės primenu visiems ųžsižymė- 
ti lap. 17 d. Vadinasi, mes vi
si sueisim Auditorijoje pasi
matyti, pasikalbėti ir pasigerėti 
musų birutiečiais ir su jų “Či
gonų” operetės perstatymu.

v Ten Buvęs.

Džiaugiasi pasveiku
si, giria paŠelpines 

draugijas
BRIGHTON PARK. —Kiek 

laiko atgal, p. SUzana Čepulie
nė buvo susižeidus. Dabar ji 
praneša, kad jau pasveiko, ir 
džiaugiasi. Nevien džiaugiasi, 
bet ji nori šioje vietoje padė
koti visiems draugams, kurie 
ją lankė, gelbėjo su namų ruo
ša ,ir rūpinosi kitais dėl ligos 
apleistais reikalais. Ją gydė 
Dr. T. Dundulis.

✓

S. Čepulienė sako, kad ji su
prato didelį naudingumą pašel
pimų draugijų. Ji pataria 
kiekvienam prie jų priklausyti, 
nes nelaimei ištikus jos neuž
miršta narių pinigiškai sušeĮpti 
ir' rūpinasi jų lankymu.

Lietuvaitė Aldona 
Mironas-už Ispano
P-lė Aldona Mironas, duktė 

—vienturtė—Frank ir Julia Mi
ronų, 4910 N. Avers Av. spalių 
pradžioje (minint savo tėve
liams “Sidabro vestuves” — 
(25 metų sukaktį) susižiedavo 
su jaunu ispanu Pedro Gomez 
iš Havana, Guba.

Frank Mironas yra geras Val- 
paraisietis, dabar užima vietą 
Chicagos policijoj, yra gavęs 
daug dovanų už “good marks- 
manship” ir savo pareigų są
žiningą ėjimą. Jį anglų laik
raščiai keletą metų tam atgal 
įdomiai aprašė, pavadindami 
“The Argus eyed cop”.

P-lė Aldona Mironas yra dai
li ir išlavinta lietuvaitė,—gabi 
pianistė. Jaunas Pedro Gomez 
užima vertėjo vietą Cudahy Co.

Vestuvės tos “tarptautinės” 
jaunos porelės įvyks už tūlo 
laiko, su “honeymoon” gražioj 
Havanoj.

Mironai yra “Naujienų” skai
tytojai ir mėgėjši.

Laimingos ateities jaunuo
liams. —Rep.

Amerikos kilmės artistai Hollywoode, filmų sostinėje, nusigando pamatę, kad vis didesnis skai- 
čius žvaigždžių iš Europos atvyksta užimti jų vietas ir jiems smarkiai konkuruoja. Paveikslas
parodo eilę žymesnių europiečių kino artistų, kurie įvarė amerikiečiams kinkų drebėjimą.

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bite iftdir- 
bystes perdirbtą typewriter’Į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESĮ-
, < *TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

M O 1 COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Klimas turi duoti 
žmonai $10 į savaitę 

arba—
Municipialis teisėjas Leon 

Edelman vakar smarkiai išba
rė lietuvį, Clifford Klimą, 39 
m., 1517 West 113th Street, ir 
pareiškė, kad jis turi duoti (sa
vo žmonai, Klimienei, $10 kas 
savaitę pragyvenimui, arba....

“ Arba” Jtęisėj o ipmepy j e bu
vo kalėj imas’,? kuriame sodina
mi vyrai, nemoką alimonijos 
žmonoms.

Klimienei atsiskyrus nuo vy
ro, teismas kiek laiko atgal 
priteisė Klimą jai pragyveni
mui pinigų duoti, bet Klimas 
per kelias savaites to nepadarė, 
nors teisme pasirodė ,kad ga
lėjo'.

Klimai turi tris mažus vai
kus.

Parsivežė 50 fezaniĮ 
iš South Dakotos 

girių 
• ■

Du Cicero strielčiai — šeme- 
tas ir Rudaitis buvo išvykę 
medžioti.

CICERO. — čia mes turime 
keletą gabių medžiotojų-striel- 
čių ir iš jų labiausiai tą dar
bą mėgsta p. J. Gi. šemetas. 
Kaip tik ateina medžiojimo se
zonas, tai jo niekas nesulai
kys.

štai, praeitą savaitę visur jo 
ieškota, bet niekur nebuvo ga
lima rasti. Mat, šemetas kar
tu su Kostu Rudaičiu išbuvo 
visą savaitę South Dakotoje ir, 
sveiki, pilni energijos parsive
žė 50 fezanų. Praeitą antra
dienį jie susiprašė draugus ir 
iškėlė jiems fezanų vakarie
nę.

Kadangi jie turi galybes 
čjraugų, tai kai kurie rūstau
ja už nepakvietimą, bet nėra 
ko nusiminti. Ateis lytingos 
dienos ir tada medžiotojai pri- 
šąudys ančių tiek ir tiek. 
Paukščius šaudyti p. šemetui 
niekis, jis ir su vilkais^ ir meš
komis lengvai apsidirba.

Įdomus medžiojimo sportas.
“N.” Rašėjas.

KLAIDOS. ATITAISYMAS

Vara “Naujienose” tilpusiame 
pranešime apie Juozapo Genio 
mirtį įsibrovė klaida. J. Ge
nys paėjo ne iš Skušimų kai
mo, bet iš Skiržemės.

SLA. 125 kp. rengia 
Melrose Parkui ne

paprastą vakarą
Sukvietusi lokalį talentą ir 
Lietuvių Jaunimo Draugi

ją programui

MELROSE PARK. — SLA. 
125 kuopa stropiai darbuojasi. 
Lapkričio 9 d. rengia koncer
tą ir šokiu^^pkįų dar' nieka
da nėra buyęfMelrose Parke.

Koncertas bus gražus, įvai
rus ir turtingas. Dalyvaus Vy
tautas Beliajus su Lietuvių 
Jaunimo draugija, ir vietiniai 
Melrose Parko artistai, kurie 
pirmą kartą * pasirodys prieš 
lietuvių publiką. Todėl, vieti
niai ir apylinkės lietuviai įsi- 
tėmykit dieną ir nepraleiskit

Paprastas

DRESES
išvalom

IŠPROSINAM | 
Vyrų siutai ir JL ^^Plus 
Topkautai—33c. apdr.

3 ar Daugiau
Į MES PAIMAM IR PRISTATOM Į

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

Dearborn 8746

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

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

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

------------------ įL.-----1............ .....................................

BERGHOFF ALUS
BRIDGEPORTE 

VIENINTELE VIETA PASt
JOS. RŪTA

3267 So. Halsted St. 
K 

* . . ... ... ..."T................
Atsiklauskite apie musų kainas

Geriausi likeriai ir alus dėl vestuvių ir parių.

ANCHOR ĮNN
3503 So. Halsted St.

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, sųbatos ir nedėlios vakarais. 

PETNYCIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.
Subatos vakarais “BANK NIGHT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems. 
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųšies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti.—BILL THOMAS.

V

progos atsilankyti. Įžanga vi
sai maža — tik 25 centai. Pro
gramai pasibaigus grieš puiki 
orkestrą, ir visi galės gerai 
pasišokti.
žmonės įdomaujasi ir kalba
Dabar, kur tik Jklausai, žmo

nės ka^bą ir 'įdomaujasi, kokie 
tie artistai, ar daug jų daly
vaus ir taip toliau. Ypatingai, 
vietiniai jaunuoliai labai žin- 
gediauja Lietuvių Jaunimo

1 .- >■»..» ■ » I ii,.*. . s » * '•

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks Rūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti’.’

Motinas sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nud nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederiuš dėl vyru. Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
\NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones gijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
 sekmadieniais. 

draugija, ir kitais artistais. 
Todėl, įsitėmykite lapkričio 9 
d. Waichulio svetainę, kur tu
rėsite progą pamatyt ir susi* 
pažinti su visais dalyvaujan
čiais artistais ir svečiais.

M. S.

Iškeitė suklastuotą čekį
■■■ I ■ ■    ■» <

Tūlas Charles Little, žino 
mas pavarde < “Sawyer”, išsi
mainė čekį pas lietuvį, Juozą 
Adomaitį, 6011 S. Halsted st.

Sutaupykite
ant visokių —

V Išdirbysčių

TYPEWRITERS

KIEKVIENĄ SAVAITĘ

DYKAI $1OO CASH
Taupykite “MIDWEST £TORES” Pelno-Pasidalinimo Kuponus 

Specialia Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapikričio-Nov. 1 ir 2

Geniausias Tyras Granuliuotas Burokinis 9 ___

Cukrus »10 52c
IflMIlČIHlAl GERIAUSIOS KOKYBES 4 | fi įKlAUdlllIAI RINKTINIAI TUZ. UlV
“JUSTICE” RINKTINIAI KIAUŠINIAI kartonuose Tuz. 33c

IZ" A <7 A “MAXWELL HOUSE” SV. 07^
ISlA V A VACUUM PAKUOTA KEN. f C

“HERSHEY’S” COCOA ............  % svaro kenai 80
“HERSHEY’S” COCOA 1/5 didžio kenai 2 už 90 
“Hershey’s” BAKING CHOCOLATE y2 svaro šmotas 10c

TZ'f7<TZC<TT ivrrr TAT “Pillsbury’s” Sno-Sheen 9QaKEKSŲ MILIAI 44 ^nc> pak, su Sietuku fcalG

i

“Pillsbury’s” KĖKSŲ MILTAI ....... 20 unc. pak. ĮQ0
“Pillsbury’s” FARINA 14 uncijų pak.................  100
“Mid^^t”"W<SV“ŠYRUPAS~22 unc. džiogaš 150 
TOMATO JUICE Au^0'^ unc.”kenai3 už 20C 
“MIDWEST” SHRIMP .................................. Kenas 15£
“Transatlantic” KIPPER SNACKS ............... Kenas 50
LOAF CHEESE American or Brick ............... Sv. 25į
DTT T PTPRT “MADISON” 4 E aUIlulu l li rvnr.p KVORTINIAI DŽIARAI IOU 
“Midwest” CUT BEETS No. 2 kenai 2 už 17£ 
“Midwest” DE LUXE KAVA ............... Sv. kenas 25£
“Del Mohte” Green Asparagus Tips 15 unc. kenai 27£ 
“Dr. Price’s” BAKING P0WDER 12 unc. kenas 170 
“Tender-Leaf” ARBATA 7 unc. pk. 29c 3% unc. pk. 180

Gerai virškinantis Shortening Svaro 01 fa 
LnlOvU________________ 3 svarų kenai 59c_____ kenai » ■ **
“Log Cabin” SYRUP Stalo dydžio kenai ............... 230
“Midwest” PURE GRAPE JAM 16 unc. džiaras Į50 
riRTTATTAT Puikus valgomi—Snow Variety fiOfa 
UDUUL1AL 8 syarai_už 25c BUŠELIS O 

ORANŽlAI Saldus Californijos Valencia ..... .

SWEET. TOKAY GRAPES (Vynuogės) 
N. B. C. BUTTER COOKIES ............
“Davies” FRANKFURTS .......................
“Drexel Farms” VEAL SAUSAGE ....
“Mickelberry’s” BAKED M T LOAF
R0XEY ŠUNŲ IR KAČIV" MAISTAS 2 ke- j>5c
— “P & G” MUILO IŠPARDAVIMAS —

CAMAY MUILAS ................................ ............. 3 už 140
AMERICAN FAMILY MUILAS ....................... 5 už 290
CHIPSO .......................................................... Pakelis 210
OXYDO)L .......................................... Dideli pakeliai 210
OXYDOL .... .............................. Maži pakeliai 2 už, 170
IVORY MUILAS ......................  .....  Vidutiniai 3 už 170

1 ■ ■■■■■——I. II I ■■■■■............ ........................... ..„n Į ............ ...... ....................  .................................... . Į

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA —- Dauguma “MiduHtt StorM** turi ir mhoi tkgriut, kur jtĮt 
______galitr pirkti gerą mėtg, paukititng ir it. ui iamimubu kaimu!

PIRK NUO_________ NES PieiAu 

Pasirodė, kad Čekis buvo su- 
klastuotas. Kiti biznieriai ragi
nami prigaviko saugotis.

Laimėjo $73,650 arklių 
lenktynėse

Neturtingas darbininkas. 
Lawrence Johnsen, 1313 Leland 
avenue, vakar netikėtai gavo 
$73,650. Pinigus jis laimėjo 
arklių lenktynėse, kurios įvyko 
Anglijoje, vakar. Jis turėjo iš
pirkęs bilietą toms lenktynėms.

... Tuzinas 19c 
e 3 SV. 190 
.. pak. 1Q0 
Svaras 191 
Svaras 19£ 
..... Sv. 280
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The Liihuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday hy 
The Lithuanian News Pub., Co„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Suhscription Ratas:

$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymo Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų ••••••••
Trims mėnesiams ......___
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui__ ........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —-
Savaitei •••••••••••f  •••<•••• »•••••••••••

Entered as Second C3ass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, m. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted Štų Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.Q0 
1.50 

.75

... 3c 

. 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose^, no Chicagojj 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metą ...--------—-------- - 2.75
Trims mfinėsiams •*•••••• •«•••••••••* 1 0 
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ____ —, .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) , .

Metams     —— $8.00 
Pusei metų ------ —_________ , 4.00
Trims menesiams ...............— 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

DIKTATŪRŲ KELIAS

Bolševikų valdoma Rusija per 18 metų kentėjo to
kį ekonominį skurdų, kad maisto produktai, rūbai ir 
kitokios gyvenimo reikmenos turėjo būti dalinamos 
porcijomis. Duonos korteles sovietų valdžia tik šiemet 
nutarė panaikinti, ir bolševizmo garbintojai skelbia, 
kad tai esąs “milžiniškas laimėjimas”

Ar žmonių būklė sovietijoje dabar yra kiek page
rėjusi, tikrų žinių sunku gauti, nes visus informacijos 
šaltinius kontroliuoja komisarai. ' Kur spaudos laisvės 
nėra, tenai patirti tiesą apie žmonių gyvenimą beveik 
negalima.

Bet reikšminga yra tai, kad pastaruoju laiku ėmė 
reikštis aštrus maisto trukumas ir kitose dviejose dik
tatorių valdomose šalyse. Italijoje jau įvedama bemė- 
sės dienos ir gyventojams įsakoma iš viso mažiau val
gyti. Fašizmo garbei žmonės turį pasninkauti.

Panašiai daroma ir hitleriškoje Vokietijoje, čia 
yra suvaržytas mėsos, sviesto, kiaušinių ir kitų mais- 
tingesniųjų produktų pardavinėjimas. Krautuvės kai 
kur jau pardavinėja mėsą ir sviestą pagal korteles, kad 
sumažėjusiu šitų produktų kiekiui butų galima aptekti 
didesnį skaičių pirkikų.

Taigi diktatūros privedė Italiją ir Vokietiją prie 
panašios padėties, kurioje jau seniai skursta sovietų 
Rusija. Tik pirmom dviem šalim ėmė daugiau laiko, 
iki još pasiekė badavimo laipsnį: Italijai —apie 11 me
tų, o Vokietijai — apie trejus. Fašistiška Italijos dik
tatūra buvo tarptautinid kapitalo paikinamas kūdikis, 
todėl ji ne taip greit nususo. Vokietį) os hitlerizmui jau 
yra/kebliau, kadangi jisai iš pirmų savo dienų susivai
dijo kone su visais kaimynais.

Bet pasirodo, kad galų gale visoms diktatūroms* 
tenka eiti daug-maž tuo pačiu keliu, nežiūrint, kad jų 
spalvos yra skirtingos.

Suprantama,1 kad viena diktatūra gali būti geres
nė, negu kita. Juk ir demokratijos anaiptol nėra visos 
vienodos. Bet pragaištingas yra pats diktatūros, kaipo 
valdžios formos, principas. Diktatūra yra> gera tiktai > 
tada, kada ji yra — padvėsus.

Bet Darbo Partijos pritarėjai, gal būt, padarė tak
tišką klaidą, nepasiūlydami konvencijai tokio sumany
mo, kokį Anglijos darbininkai įvykdino prieš 35 metus. 
Jie butų galėję konvencijoje įnešti, kad tie kandidatai 
į senatą ir kongresą, kurie nori gauti organizuotųjų 
darbininkų balsus, turi pasižadėti, kai bus išrinkti, su
daryti nuolatinį darbininkų reikalų gynėjų komitetą 
kongrese, kuris Veiktų pasitardamas su Darbo Federa
cijos valdyba Washingtone. Iš šitokio komiteto Angli
joje laipsniškai išsirutuliavo dabartinė Darbo, Partija.

Vienu užsimojimu įkurti Amerikoje “nacionalinę” 
(visą, kraštą apimančią) darbininkų partiją, iš tiesų, 
yra gana keblu, dėl ypatingos politinės šio krašto tvar
kos. Vigas kraštas renka prezidentą ir vice-prezidentą, 
ir jaunai partijai yra sunku 48 ateituose susyk surinkti 
tiek balsų, kad jie turėtų nusveriančios reikšmės galu
tinuose rezultatuose. Taigi Amerikos darbininkams 
veikiausia teks eiti prie Darbo Partijos įsteigimo laips
niškai. ,

Kitas būdas tą tikslą pasiekti tai — organizuoti 
darbo partijas atskirose valstijose ir? jas paskui sujung
ti į vieną didelę partiją, šitaip padarė kanadiečiai.

Bet be Darbo Partijos Amerikos darbininkai nega
lėj apsieiti ilgai. Republikoniškais ir demokratiškais 
“draugais” jiems tenka vis dažniau ir dažniau nusivilti.

Polemika ir Kritika
PILĖNO LAIŠKAS

Brošiūrėlės kaina 10c. Ją ga
lima gauti Socialistų partijos 
raštinėj ė, 549 Randdlph St., 
Chicago, III. 

, t
Socialistų partijos vadas 

Normari Thomas šiuo laiku 
važinėjasi su prakalbomis po 
pietines valstijas.

Nacio na Ii s gi partijos orga
nizatorius Rby * Burt dabar 
lankėsi Indianoj, bet pradžioj 

sako [šįos savaites išvažiuoja į loVra, 
o iš ten su prakalbų maršru
tu važiuos į Naująją Angliją.

daug 
bedą,

<da policija sulaiko kokį nu
žiūrimą asmenį, tai nuo jo pir
štų yra nuimami antspaudai. 
Jei pasirodo, jog nusikaltimo 
vietoje buvo palikti lyginai to
kie pat antspaudai, tai nuŽiu- 
rimain asmeniui nebėra pro
gos išsisukti.

Ti^ antspaudų dėka 
kriminalistų pateko į
nors prieš juos tiesioginių įro
dymų ir nebuvo.

Apsukresni kriminalistai ta
tai žino, todėl jie dažnai var
toja pirštines. Pirštinės juos 
apsaugoja nuo pėdsakų. Grie
biasi jie ir kitokių priemonių. 
Pavyzdžiui, nusidegina rūgšti
mi pirštų galus ir tuo budu 
sunaikina originališkas linijas. 
Yra ir tokių, kurie pasiduoda 
operacijai. Suranda daktarą, 
kuris chirurgiškomis priemo
nėmis sunaikina pirštų lini
jas. Sakoma, taip pasielgęs 
Dillinger.

Bet dabar jau surastas nau
jas būdas žmonėms pažinti. 
Laikraščių pranešimais, New 
Yorke daktarai Simon ir Gold- 
stein pastebėję; jog žmonių 
akys taip jau skiriasi, kaip ir 
jų pirštai. Kiekvienas žmo
gus turįs skirtingą akies pie
nelę. Kraujo sudynėliai esą 
skirtingai išsivingiavę. Iš to 
išsivingiavimo tad ir cs 
ma pažinti žmogų.

Vienok kokią rolę tai galės 
suvaidinti kriminalistikoje? 
Nusikaltimo vietoje akių ant
spaudo kriminalistas juk ne
paliks.

Tai- tiesa. Pagaliau Jokių 
antspaudų nei nereikia. Šiuo 
atveju kriminalistus gali pa
gauti specialus fotoaparatai, ku
rie nufotografuoja akis. Tie 
aparatai* sakoma, visai leng
va yra pritaisyti prie nedega
mųjų spintų. Ir tai tokioje vie
toje, kad kriminalistai negalė
tų jų pastebėti. Kada plėšikas 

(bando spintą atidaryti, tai 
aparatas automatiškai jo akis 

pirštų antspaudai, [nufotografiroja. Ir jei tokis 
plėšikas patenka policijai į 
ra

nepaliauja didėję ir augar vis 
aukštesni ir aukštesni”.

Tuos savo kaltinimus auto
rius remia faktais, kuriuos jis 
pastebėjo gyvendamas Rusijo
je. O tų faktų jis, paduoda 
labai daug. Jie rodo, jog nuo 
teroristinių priemonių bolševi
kai dar nėra atsisakę. Gal 
tos priemones šiek tiek yra 
sušvelnytos, bet jos vis dėlto 
tebęveikia.

Idėjinis komunizmas,
Rudolph, Rusijoje yra visiškai 
susmukęs. Per kelioliką me
tų stambieji šulai varė melų 
propagandą. “Melas, melas ir 
melas, — štai vyriausi moty
vai Sovietų Rusijoje”. Dagi 
labiausia , atsakingi vadai ir 
aukštieji komunistai meluoja 
be atodairos, sudarydami di
džiausias priėšginybes gyveni
me: iš tribūnos ir savo dekre
tais jie skelbia vieną dalyką, 
o praktikoje daro visai ką ki
tą-

Melas idėjiniuose įsitikini
muose, melas elgesiuose, me
las ir apsimetimas asmeniš
kuose santykiuose, melas už
sienių politikoje pagimdė par
tijos viduryje “naują aristo
kratiją”, kuri baigia visoms 
komunistiškoms idėjoms kry
žių pastatyti.

Niekur savo brošiūroje Ru
dolph nesako, jog jis jau vi
siškai atsižadėjo komunizmo. 
Komunizmo, kaipo tokio, jis 
nesmerkia. Smerkia jis tik tą 
komunizmą, -kuris yra kuria
mas Sovietų Rusijoje. — N.

..... . ' • ■ -.... ®............... .. ;

Rand mokykla išleido Louis 
P. Goldbferg ir Eleonore Le- 
vehson knygą 
Judges”, kurioj 
kaip nuo mažiausio iki augš- 
čiaušio teisėjai pasisavino le- 
gislatyves funkcijas, kaip jie 
atvirai laužo konstituciją ir 
įstatymus, kuriuos jie privalė
tų ginti. Ir kaip teismai sten
giasi paneigti žmonių teises ir 
laisves.

“Lawless 
aprašoma

4
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Jaunieji socialistai prisidė
jo prie pastangų suorganizuoti 
studentus ir surengti jų de
monstracijų už taikų lapkričio 
11 d., mūšių paliaubos dienų. 
Visose Jungt. Valstijose tų die
nų bus laikomos demonstraci
jos ir masiniai susirikimai už 
taikų.

reikia. Jeigu pinigai buvo pa
siųsti ir gauti už keleto valan
dų prieš Vaitkaus- pakilimą j iš 
Floyd Bennett lauko ir jais 
buvo apmokėtos tam tikros są
skaitos, kurių suma buvo $4b 
mažesnė, negu M.oney Orderi 
tai aišku, kad tas skirtumas 
turėjo palikti lakūnui.

Tai ko čia dabar tas žmogus 
įsityžo meluoti? Sykį pameluo
ti yra negražu. Bet meluoti 
antru kartu — po- to, kai me
las buvo iškeltas aikštėn, tai 
jau visai paškudna.

Kazys Pilenas-Palmer para
šė “Naujienų” Redaktoriui to
kio turinio laišką:

“Gerbiamas Tamsta:
“Naujienų laidose iš spa

lių 5 ir 8 dd., 1935 m., pul
damas ant TĖVYNĖS redak
toriaus Tamsta ir mane,už- 
kliudai. Savo ‘apžvalgoje’ 
NAUJIENŲ laidoje iš' spa
lių 8 d., Tamsta rašai buk 
tas kas tilpo New York Sun 
apie Vaitkaus trans-a/tlanti- 
nį skridimą ir jo pinigų sto
ką ‘yra veidmainių ir hum- 
bugierių pasaka’.

“Kokiuo tikslu Tamsta 
mus — Vitaitį, Strimaitį ir 
mane — kėlioji man tas ne
rupi. Aš' esu“Tsfltikinės kad 
Tamsta irius bjauroji tam, 
kad nuo savęs NAUJIENŲ 
skaitytojų domę nukreipti, 
nes kiek man apie tą’ Vait
kaus trans-atlaiutinį skridi
mą yra žinoma, tai viskas 
kas New York Sun buvo ra
šyta yra tikra teisybė. DIE
NOJE SKRIDIMO LEITE
NANTAS VAITKUS TETU
RĖJO VISO 50> c. KIŠENIU- 
JE. Jeigu ne žmonės, kurie 
buvo susirinkę lakūną išly
dėti tai Leitenantas Vaitkus 
butų su 50 c. ir išskridęs.” 
(Toliau p. Pilėnas-P 

šo apie SLA. dalykus, 
F. Vaitkaus skridimu 
lydėjimu neturi niek 
Todėl tą jo laiško d&lį pralei
džiame.)

Redakcijos pastaba
AukŠčiaus įdėtame laiške jo 

autorius neužginčija to,* kad 
tas melas apie Įeit. Vaitkaus 
“50 c.” buvo paskelbtas anglų 
laikraštyje r‘New York Sun” 
jb, p. Pilėno (ir p. Strimaičio)' 
pastangomis. Iš laiško turinio 
atrodo, kad Jisai pats jį ir su
fabrikavo anglų dienraščiui.

* Tikri faktai apie lakūno ‘Tir 
nansinę padėtį” pišskridimo lai
ku jau buvo paskelbti “Nau
jienų” spalių mėn. 5 ir 8 dd. 
numeriuose, ir mums čia nėra 
reikalo juos kartoti. Galime tik 
pridurti, kad pinigai ($200.00) 
lakūno sąskaitai aerodrome ap
mokėti ir jo kelionei buvo pa
siųsti iŠ vakaro prieš jam iš- 
skrendant ir buvo gauti New 
Yorke, rodos, apie 11 val^ nak
ties. Apie tai liudija VVestern 
Telegraph rekordai.

P. Pilėnas-Palmer kalba, kad 
jisai Žino, kas buvo Įeit. Vait
kaus “kišenių je”. Jeigu 1 jisai 
toks “smart” detektivas, tai 
jam teikėjo jau tuo pačiu žy
giu pasakyti, į kurį gi Vait
kaus kišenių jisai savo šnipą 
kišo.

Nles su juo nesiginčysime 
dėl to, ar Jisai gerai lakūno 
kišenius apuostė. Bet to ir ne-

Iš Socialistų Partijos 
veikimo

Bridgeport, Gonn., demokra
tai ir republikonai veikia ben
drai, kad sumušti rinkimuose 
dabartinę socialistų adminis
tracijų, bet socialistai savo ge
rais darbais yra laimėję to
kių didelę įtakų, kad jiems 
nebus didelio vargo kųpitali- 
štinių partijų kandidatus 
galėti.

nu-

O

39 MENESIAI SOVIE

Pagerbė Eugene V. Debs 
atmintį NAUJAS BUDAS 

ŽMONĖMS PAŽINTITerre Haute Ind., buvo sur 
ruoštas labai didelis masinis 
susirinkimas pagerbimui Eu
gene V. Debs atminties. Tokio 
didelio susirinkimo nebuvo 
jau nuo 1927 m. Jame daly
vavo ir kalbėjo, nors ir sirg
damas, velionio brolis Theo- 
dore Debs.

Socialistų partija Dėbso at
minčiai išleido brošiūrėlę 
“The Heritage of Debs — thė 
Fight Against War”, kurių bus 
stengiamus! kuoplačiausia pa
skleisti. Joje tarp kitko pa
duodama ir garsioji Cantoh, 
O., kalba, už kurių Debs buvo 
nuteistas 10 metų •

Visi žino, kad nusikaltė
liams susekti dažnai yra nau
dojami 
Žmogaus pirštai turi kreivų 
linijų. Pas kiekvieną žmogų 
tos linijos yra skirtingos. I& 
jų tad ir galima žmogų pažin
ti. Pavyzdžiui, įvyksta koks 
nors nusikaltimas. Nusikalti
mo vietą ekspertai smulkme
niškai apžiūri. Jie ieško pir
štų antspaudų, kuriuos ’ nusi
kaltėlis vienur ar kitur galėjo 
palikti. Tie antspaudai yra Į menei pasidaro nebepavojin-

— N.
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Prieš kiek laiko A. Rudolph 
išleido nedidelę brošiūrą apie 
Sovietų Rusiją, kur jis pralei
do 39 mėnesius. Iš Rusijos 
grįžo jis tįk metais.

Savo brošiūroje Rudolph pa
duoda šiek tiel< žinių apie sa
ve. Jis esąs vįengrų tautybės. 
Prieš išvykimą į Rusiją bai
gęs1 universitetą. Studentauda
mas jis pradėjęs labai domė
tis komunizmu. Su atsidėji
mu skaitęs jų literatūrą. Ko
munizmo idėjos jį sužavėju
sios ir jis įstojęs į prancūzų 
komunistų partiją.

Turėdamas didelių gabumų 
kalboms, jis išmokęs Jų net 
penk . Pagaliau nutaręs 
yykti į/Rusiją ir ten savo aki- 

pamatyti komunizmą 
praktikoj e. Per trumpą laiką 
išmokęs rusų kalbą, kad gė
riau butų orientuotis.

Rudolph prisipažįsta, Jog 
per vieną naktį negalima socia- 
listiŠkos santvarkos sukurti. 

(Todėl kažkokių stebuklų Ru
sijoje ir nesitikėjęs pamatyti. 
Bet vis dėlto jis manęs, jog 
Rusijos žmonių aukos nenuėr 
j usios veltui.

Per 39 mėnesius Rudolph 
dirbo įvairiose bolševikų įstai
gose. Jis turėjo progos gero
kai pasivažinėti po kraštą, su
sitikti su visokiais žmonėmis, 
išsikalbėti šu Jais, pažinti jų 
gyvenimą. Ir juo ilgiau jis 
Rusijoje gyveno, juo labiau 
jautėsi' nusivylęs. Savo bro
šiūroje jis sako:

“Aš negaliu užmirštį tų, ku
rie propagandos įtakoje skaitė 
Sovietų Rusiją kažkokiu že
mišku rojumi. Jie pakėlė be
reikalingas kančias vardan 
idealo, kurio nei atšvaito jie 
Rusijoje neras. Mano visuo- 
rriškos pareigos aižkios : tei
kia gerai pasakyti, jog yra nu
sikaltimas aukoti nors vieno 
žmogaus gyvastį ■ kūrimui to
kios socialės santvarkos, ko
ki^ esti bolševikų režimas, jis 
pastatytas 'ant lavonų, kurie 
galėtų sudaryti kalnus. Ti< 
khlnai, sėptiniolikai metų pjd 
ėjus po revoliucijos laimėjimo

as, tai išsisukti jis jau 
Nebegali.

Jei tokie aparatai pasirodys 
praktiški,, tai kriminalistams 
bus gana riesta, 
akių ypatumus 
Tai darydami 
ir regėjimų. O 
nalistas pats savaime

•kalėjimo, nufotografuojami. Vėliau, ka- gas

Sunaikinti 
jie negales, 

jie sunaikins 
aklas krimi- 

visuo-

JAI NĖRA VIETOS

UNIJOS IR POLITIKA

en ra 
kas\su 
rba is- 
bendro.

KOVA DĖL TEATRO
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Chicagos miesto administracija sustabdė dramos 
“Tobacco Road” vaidinimą. Federalinis distrikto teis
mas išleido “indžonkšeną” (draudimą) . prieš miesto 
merą ir jo padėjėjus, kad jie to teatro netrukdytų. Bet 
apeliacijos teismas laikinai, panaikino tą draudimą, ir 
tuo budu “Tabako Kelias” kolkas negali būti rodomas 
Chicagos publikai. '

Mėras Kelly įsikišo į vaidinimą po to, kai šią dra
mą jau buvo matę tūkstančiai žmonių Chicagoje. Ji 
ėjo per keletą savaičių niekieno nekliudoma. O New 
Yorko, iš kur ji yra atgabenta, ji buvo be pertraukos 
vaidinama apie dvejetą mėtį. Bet Chicagos merui stai
ga pasirodė, kad ji esanti “nemorališka”. Jisai sumanė 
apsaugoti čikagiečių “dorovę” nuo sugadinimo.

Įdomu, kodėl turėjo į tą dalyką kištis miesto gal
va? žmonės ji rinko, rodos, į miesto gaspadorius, o ne 
į teatrų cenzorius arba žmonių moralybės globėjus.

Amerikos Darbo Federacija savo metinėje konven
cijoje šiemet vėl nutarė laikytis savo tradicinės “neitra- 
lės” pozicijos politikoje. Sumanymas steigti Darbo Par
tiją buvo atmestas, ir unijbniš bei jų nariams palikta 
spręsti patiems, kuriuos iš demokratų arba rėpubliko- 
nų kandidatų remti, kaipo “darbininkų draugus”.

Tačiau nepriklausomo politinio veikimo šalininkų 
paskutiniame federacijos suvažiavime jau buvo dau
giau, negu pAęitose konvencijose, ir jie gynė savo nu
sistatymą drąsiau. ; ,

Darbo Federacijoje dar vis. tebevadovauja tie ly
deriai, kuriems rupi privilegijuotos darbininkų dalies, 
interesai labiau, negu bendrieji visų darbo žmonių rei
kalai. Jie turi artimų ryšių su senųjų partijų politikie
riais ir jiems gaila išsižadėti tų malonių, kurių jie iš ti| 
politikierių gauna.
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MENO ŽINIOS
IR PASKAITOS

• Tar.i-'L'B

pačias ypatybes. Fantastiniam 
vadinime vaizduojamu fpkie 
dalykaa, kurie gyvėjime retai 
arba visai neatsitinka, šis. vai
dinimo buęįas yrą sunkite; tik 
technikos pagalba yra įmano
mas. ’ ’’ 'T ‘ M. š.

TEATRO MENAS
> ... ....

Menas lyg ežeras, 
o širdis—akmuo,— 
j kuri krisdama 
skaudžiai užsimauna.

“Vaidinti”, kalbėti, rėkaut, 
rankomis skerečiotis ir sceno- • r. p. «. - • . , , , < , .» ....
j e stovėti gali kiekvienas. Kar
tais girtas. Žmogus gali geriau 
suvaidinti rolę, jeigu jam rei
kėtų vaidinti, negu blaivas vai
dindamas girtuoklio rolę.

Kas, pagaliąs, yra vaidini
mas? Vaidinimas yra interpre
tacija tipo, kuris tikrumoje ne 
vaidina ir gal niekad savo gy
venime nėra vaidinęs ar buvęs 
aktorium. Jis gyvena natūra
liu gyvenimu, kai aktorius ban
do jį (tipą) interpretuoti ir 
publikai parodyti tokiu, kokiu 
jis turi būti. Aktorius čia ir 
susiduria su tikruoju keblumu 
— paversti savo asmenį į ki
to žmogaite asmenį. (Dažnai 
atsitinka taip, kad aktąrius ti
pą padaro į save panašų). Sun
ku pamėgdžioti, tiesa, nes ak
torius yra irgi žmogus ir dar 
daug kuo skiriasi nuo savo ti
po, kurį jis vaidipa.

Vaidinimas tik tada įgija 
reikšmės, kai aktoriaus protas 
ir kūnas lanksčiai pasiduoda 
impersonuoti tipą; kai akto
rius atidaro savo sielą ir už
miršta save, o tiesiog gyvena 
“kitu asmeniu”. > Tik tada, ir 
reiškiasi tas natūralumas, kite 
rį mes vadiname “manu”, kai 
patys aktoriai gyvena sceno
je, kaip kad žmonės gyvena 
ne scenoje.

Vaidinimas yra gyvenimas, 
niekas daugiau. Kitais žodžiais 
sakant, atvaizcįinimas gyveni
mo gyvu paveikslu: Vaidyboje 
ne žodžiai, bet kūno judesiai 
ir dvasios išraiška (ekspresi
ja) turi pirmenybę, žodžiai ei-

:46-tą Amerikos tapybos 
jr skulptūros paroda
“Gręsiąs pąvojus Amerikos 

dailei.”
—■ 1 ...........................

šitaip atsiliepė dienraščiai 
apie 46-tą Am. tapybos jjr 

i skulptūros parodą, kuri dabar 
atdara. Art Institute ir tęsis 
iki gruodžio 8 d. Dienraščiai 
išreiškė nusivylimą šita paro
da. žymi meno kritikę, Elea- 
nor Jewett, sako, jog ši paro
da jau aiškįąį parodžiusi jau
nesniųjų menininkų'išsigimi
mą. įsą gręsiąs pavojus Ame
rikos dailei.

šitoj parodoj ’ nesimato nė 
vieno žymiausių ir produktin- 
giausių cįailininkų darbų. Va
dinasi, “džiurės” visus juos iš
metė, kuirię prieš desėtką me
tų taip puikiai pasirodydavo, 
tose pačiose Art Instituto ga
lerijose. šios parodos ekspona
tai yra jaunųjų • menininkų, 
“naujosios mokyklos” produk
tas. Geriau pasakius ąugštos 
klesos karikatūros su grotes
kiniais veidais ir kūnais.

Tragiškai paviršutinis pra
šmatnumas’ Kai kurie jaunes
nieji piešėjai visiškai ignoruo
ja taisykles bęžaisdami kubiz
mo teorijom. Pas juos irgi ne 
vienodos nuomonės. Vieni lai
kosi kubistinio trikampio, ku
rio pasėkoje kūrinys virsta 
krūva griuvėsių. Antri keliais 
stipriais linijų mostais bando 
išreikšti visa, kas galima pa
daryti tik akademikos dėsniais 
einant.

Linijų entuziastai, kurie no
rėtų juo toliausia nuo reąiiz* 
mo nubėgti, kaip' tik ir sumai
šo realizmą su “groteskiniu 
ekspresionizmu”. Čia irgi nie-
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“LEISK MAN SUGĘĮŽTP, PRAŠO VYRO, 
NUŽUDŽIUSIU KŪDIKĮ

Ąrthųr Hartley Gladyi Hartley
SAN FRANCISCO. — “Leisk man sugrįžti”, raudojo 

dys Hartley, atlankiusi savo vyrą San Francisco kalėjime; 
jis buvo įkalintas už sąvo penkių metų sunaus nušovimą

< 1 ■ - ■■ > - r, u.’ /T-::’/ . ‘ , t (f.:’..,;: ,

dęs savo žmoną su kitu vyru, jis į jį paleido’ šūvį, bet pataikė 
i sūnų. . f _ • •____ _______ • ___ . ___ fn

Gla- 
kuy 
Ėįa-

Neoterikai turi savo parodą.

šiandie atsidaro Neoterikų 
(naujos teorijos) męnįhinkų 
darbų paroda. Vieta Firid- 
lay gallęries, ant Mįchigan avė. 
tarp Van Buren ir Congresą 
gt. Įžangos nėra.

Šitą organizaciją
moterys menininkės; daugiau- 
’ ' ‘ ’11 i . .P,

- SynikomO

■i.i't" ir"’■ 'fi1 »11 rr.«'■"r?1."*.’*-y?"i-1 >>.:11 r.»'y*r“t
> .- '«- ..i. A. J, • •M <♦ . < *'< • >

tarinio ’distrikto tunelio, ties 
38th ir Spąulding, buvo 
stas. Ant jo laike darbo 
to bąlkis. Paguldytas 
Sįdę ligoninėje.

suzei- 
užfcri- 
West

atė-
sukurę

šia jos vienos ir rengia paro
das

Vakar rąstas pasi

tis W. Monstavičius
y-Af s , • ♦

Kūnas užtiktas vištininkę 
buvo 43 metų amžiaus

Ginkluoti plėšikai 
mė automobilį nuo W., 

Venckaus ’ \ < i * t r

BRIGHTON.—Trys ginkluoti 
plėšikai užklupo gatvėje lietuvį, 
Walter Venckų, 2713 West 43rd 
street ir atėmė nuo jo automo* 
bilį. Atkišę į Venckų revolve
rį,' plėšikai Jprivertė jį iš ma
šinos išlipti, ir į ją įsėdę sau 
nuvažiavo/« 'Tai įvyko ties, 
5648 Bišhob street. Tie patys 
banditai apiplėšė tris kitite žmo
nes.

6
tęisingųmo žinovai žemesniojo 
tęi§mo miosprepdį pąkęitė. 
Miestas užsistątė $10,000 kau
ciją iy yrą pąąiyyžęs neleisti 
“Tobacco ĮĮąad” atgaiyinti.(>

Majoras skaito veikalą ne- 
padėriu, nors visi scenos žino
vai, profesoriai teismui įteikė 
afįdavitųs, kuriuose paliudijo, 
kįd “Tobacco Iftoad” yrą rea
listiškas, nuoširdus gyvenimo
paveikslas, i 
i < t Z ,

• Mėsos biuras sako, 
kiaulieną atpinganti
Chicagos mėsos rinkos infor

macijos biuras praneša, kad 
paskutiniu laiku ėmė atpigti 
kiauliena, kaip “roast loin of 
porkb. Biuras rekomenduoja 
šeimininkėms tą mėsą, kaipo 
ekonomiškiausį rytojaus ir šeš
tadienio pirkinį.

Parodos užsidarymo 
“ąukąlituvės’’

VaĮcar, lygiai metus laiko 
atgal, Chicagoje užsidarė pa
saulinė paroda. Uždarymo iš
kilmėse dalyvavo 372,127 žmo
nių, kurie ’pavilionus ir kitus 
įregimus griąute sugriovė.

• ‘ . 4 • ’ * I - ' »s, » l * ) I

Pirmyn Membcrs!
L. Y. S., is sponsoring 

feątive Hąlloween Dance 
thę Sputhtown Bąllroom, 6319 
So. Ashland Saturday nite at 
3 p. ip. Grief only 35ę. for 
qii evęning of dapcing, 
ląųgbter ąnd gąįety w<itb ąj] 
the tyimmin’s. You are in- 
wited (o ąttend it as a sort 
of dress ręheąrsąl for your 
owp pąrfy Sundąy./ We’ll 
reciprocate.

Jacqu.es Grandmesnil.
P. S. Prizes for the melst 

novel costumes.

a 
at

Apiplėšė Nirc|ulskių 
namus RADIO

Ieva Nirdulskienė, 2961 Went- 
worth avenue praneša, kad 
nakties laiku vagiliai apiplėšė 
jos namite. Pavogė auksinių ir 
sidabrinių daiktų ar $50 pini
gais. ’ "

Naujas Lietuvių Radio 
Programas

Saugokit savo Svei
katą!

Per šiuos rudens menesius ir ne
tolima žiema kiekvienas asmuo turi 
atkreipti speciališka atida i savo 
sveikata. Dėl nepastovaus oro per 
šiuos mėnesius lengvai Rauti šalti 
ir užsikrėsti kitomis ligomis. Lie
tus,, sniegas ir šlapias oras daugeli 
susirgdina šalčiu, iš kurio labai tan
kiai išsivysto rimtesnės ligos.

Sveikas kūnas mažiau nepasiduoda 
ligoms. Kad būti geroj sveikatoj, 
keikia maitintis geru maistu. šis 
maistas užlaiko tam tikrus vitami
nus. mineralus. Juos galima rasti 
vaisiuose,' daržovėse, taipgi geres- 
niuose kenuotuose produktuose.

Geriausia yra pirkti maisto pro
duktus “Midvvest Stores”. čia ne 
tik kainos yra visuomet žemesnės, 
bet ir produktai yra parinkti. Da
roma viskas, kad atgabenamas mais
tas butu grynas, žviežias ir kuoge- 
riausios rūšies. Idant maistas ne
sugestu, tobyli ir moderniški refri- 
geratorįai vartojami kad palaikius 
maista geriausiame stovyj.

' Kai ateis šaltesnis oras, tai iš vie
tinių ūkininkų bus sunku gauti dar
žovės ir vaisius. Juos reikės atga
benti iš tolimesnių, šiltų viety. To
kios daržovės ir vaisiai kasdien at
gabenami dideliame skaičiuje ir už
laikomi vietinėse urmo sandeliuose, 
kurie priklauso ir kuriuos valdo ši 
kooperatyve organizacija ir paskui 
išdalina j visas “Midwest Stores”.

Pirkite savo maisto produktus 
“MidWest Stores”. Jus čia gausite 
geresni maista, pigesnia kaina. Be- 
to gausite pelno — pasidalinimo ku
ponus, kurie gali būt pakeisti i įvai
rius daiktus. čia taipgi duodami 
pryzai cash pinigais.

Perskaitykit apskelbimą kuris tel
pa šios dienos laidoje ir pasinaudo- 
kia šiais puikiais pirkiniais.

Apskelb.

Naująs Lietuvių rytmetinis 
Radio programas duodamas 
per Adams Meat Market, ku
rio Marketai randasi sekamais 
antrašais:

1734 W. 47th St.
1835 W. 47th St.
5226 S. Ashland Avė.

Programai duodami kas 
penktadienį 8:45 vai. ryto iš 
stoties W. G. E. S. 1360 kilo- 
cycles. Malonėkite atsisukti 
savo radio kiekvieną penkta-? 
dienį kaip 8:45 ryto. Išgirsi
te gražų lietuvių programą. 
Programo vedėja

SOPHIE BARČUS.

Crane Coal Co
5332 S. Long Ave< 

TeL Republic 8402

• y *' I
P. CONRAD

STUDIO
420 W. 63rd St

Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moderniš- 

Itiaų įrengta.

na su veiksmu. Jeigu gestiku
liavimas bus tuščias ir ne vie
toje, tai ir gražiausi žodžiai 
bus be vertės. Įsivaizduokim 
sau? šitą; “jeigu “aktoriai” es
tradoje stovėdami krūvoj ar
ba susėdę, atkalbėtų visą vei
kalą nedarydami jokių jude
sių! Aišku, kad judesiai, vei
kimas — to act — (veikt) 
čia ir sudaro svarbą. Tik šis 
veikimas nėra paprastas. Jis 
turi būti reikšmingas ir tik
slus. Vaidinimas reikalauja la
bai daug. Pradžiai reikia tu
rėti nors šituos tris pagrindi
nius dalykus: Meniniškus ga
bumus ; pažinti veikalo tipus, 
iš kur jie yra kilę ir, paties 
gyvenimo supratimą, jau ne
kalbant apie medžiaginio bei 
plastikinio meno techniką.

Bet ar įneš pagąlvojam, kaip 
rimta ir kukli aktoriaus pa
reiga? Dauguma aktoriaus ne
skaito nė menininku, kuomet 
tikras aktorius yra psicholo
giškas meninininkas. Kaž-kas 
yra pasakęs, jog tikras akto
rius, tai sugadintas žmogus. Aš 
to nežinau, žinau, kad ne tik
ras aktorius arba “nesugadin
tas žmogus” dažnai veikalą su
gadina. žinau*, kad mėgėjai, ku
rie neturi supratimo apie vai-, 
dinimą, dažnai nesigėdina pu
blikos kviesti žiūrėti, kaip vei
kalą darko.

Geras vaidinimas yra me- 
• nas, o prastas — geriau jo ne
matyti.

Teatrinis menas turi savo 
šakas, kaip ir kiti menai tu
ri daug pąsįrinkimų. Būtent: 
1) drama, 2) tragedija, 3) ko
mediją, 4) muzikajis vaidini
mas — operos, 5) fantastinis 
bei alegoriškas vaidinimas ii 
kt. J ' s ‘ ' J

Drama vaizduoja rimtą ar
ba istorišką gyvenimą.. Trage- 
cįįja — liūdną —— nelaimingą 
gyvenimą. Komedija — liųk^- 
mumą ąrbą paiką ęlgipiąąi. Mu
zikalia vaidimmąą turi'irgi tęs

ko naujo; nieko gera nežada 
nė kūrybos formąi, nė naujų 
styįių praveda. Perdėm mator 
si pamėgdžiojimas vienį kitų. 
Vieni ir kiti kažko ieško.

Su spalvom dar prasčiau. 
Pas vienus spalvos tiesiog priz- 
matinės. Paveikslas tiesiog de
ga rau-donumu, pas kitus jos 
melancholiškai mėlynos ir be 
galą palšos arba be proporci
jos rudus. Ir spalvose nėra re
alizmo. Jeigu realizmo nėra nė 
spalvose, nė formoje, tai nors 
siužetuose kas nors turėtų bū
ti. Deja, mintys taip j am keis
tos, kaip ir forma! ’

E. Jewętį klausia; “Kur mo
dernistai gauna tokius modę 
liūs?” Jį trumpai atsako: “žiū
rėtojas pasakys: ‘šitiems žmo
nėms geriausia yįeta valstijos 
beprotnamiuose’ ”.

Ištikrųjų, gyvenime tokių 
keistų žmonių niekur nematy
site, kokius jus galite matyti 
šituose paveiksimose. Iškraipy
tom fizionomijom vyrai ir mo
terys. Estetinio jausmo čia ne 
būti negali, žiaurumą ir pasi- 
biaurejimą kiekvienas pajus, 
įteikia sutikti, kad tragedijoj 
'ir žiaurume gali būti menas. 
Bet kodėl tik ten, kas suža
dina stiprius jausmus?

Tai lyg ir mokinių paroda, 
kurie, Jenktyniuodami, ieško 
naujų epochų. Jie nori būti ra
šytojais, poetais ir muzikais. 
Jie nori rekordui) t i progreso ir 
technikos eigą. Ęet Kiętoje ši
tų dalykų, menininkai parode 
tik savo “progresą”. Parodė, 
kad ši Jokiu būdų, kaip žmo
gaus ir daiktų groteskinė iš
vaizda, nesįderįna su gyveni
mu.

Buvo išdalinta septyni pri
zai už “geriausius” kurinius. 
Kai kurie prizai su aukso me
daliais. Pirmą prizą ir aukso 
medalį su $500, gavo Doris Lee 
už paveikslą, pavadintą 
“Thanksgįvihg”.

ĘRIDGEPORT. — Lietuvis 
Walter Monstąvičius, 43 me
tų, 920 West ŠTth Street, va
kar rytą pasikorė.

Jo lavonas buvo atrastas yiš- 
tininke, užpakalyje gyvenamo^ 
jo namo, aukščiau padubtu ad
resu.

Kodėl velionis pasikorė, kas 
jį prie to privedė, nepaaiškės 
iki šįryt 9 vaĮ., nes tik tada 
koronerio džiurė susirinks S. 
Mažeikos koplyčioje, 3319 So. 
Lituanika avė., mirties prieža
stis išarti..

Velionis paliko žmoną, Mar
celę Monstavičienę ir du sū
nūs, Vaclovą ir Joną.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, 10 vai. ryto. Kūnas bus pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se.

Automobiliu sunkiai 
sužeidė 59 metų 

lietuvį
BRIDGEPOĮRT.—Juozas Gru- 

anskis vakar netikėtai atsidū
rė ligoninėje, kąi jaunas 18 
metų berniukas jį skaudžiai su
žeidė automobiliu.

Gruanskis, kuris yra 59 me
tų amžiaus ir gyvena 3447 Li- 
tuanica avenuė,/ ėjo; skersai 
35-tą gatvę, ties numeriu, 903. 
Ten jį pervertė ir suvažinėjo 
mašina, '"kurią valdė Howard 
Vercruysąe, 3210' So. Lowę 
ąvęnpe.

Suvažinėtą j am buvo sudau
žyta galva, nulaužti šonkauliai. 
Paguldytas. St Pąp?l ligoninė
je.

Lietuvis tunelio kasėjas 
sužeistas nukritusio 

balkio
Joseplj Yukęis, 48 metų, 

3359 Lituanica avenue, tunelio 
kasėjas, kuris dirbę prie sani-

A

Komedijos su visaį 
ąękouušką seęąąs 

veį^ąju “Tobacco
• > *

“Tobacco Road” yrą rimtas 
sįenos veikalas, kuriame vąįzr 
džiai ir realistiškai nupiešia
mas vargingas gyveniipas 
Georgią valstijos ukįninl<ų. 
B,et Chicagos miesto majoras 
Ęelly ir Chicagos teismai ėmę 
dėl to veikalo kel|i tikras kor 
mčdijas. ;

Pirmiausiai, majoras par 
matęs “Tobacco Road” Sehyyp 
teatre, užsidegė, kad tai ne
švarus, pornografijas daly
kas, kuris gadina jaunuome
nę. Ėmė ir uždare teatrą.

Autoriai ir teatras nuėjo • į 
teismą. Federalis teisėjas 
Holly leido veikalą statytį. 
Tada miestas nuėjo į apelia
cijos teismą, o ten žilaplaukiai

n—m ■■■■■ -n ----- - . m—II.

Garsinkitės Naujienose

Niežėjimo, ttbfirimų ir Dedervinė— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina irltaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panaSių odos nesveikumų. Per 25 
metus žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas prafialinimui odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60e. ir $1. Virt valstinin- 
kal užlaiko.žemo
F O R S K IN I R R I T A“1 ' O N S

Garsinkitėj5 ^-nose”n -r M71^1 r
•

VACLOVAS MOJSISTAVIČĮA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 30 dienų, 1935 m., su
laukės 43 metų amžiaus, gi
męs Raseinių Upskr., Marijana- 
vo parapijos: 1

Ai-nėrikoj išgyveno 23 metus.
Paliko1 dideliame nuliudime 

moterį Marcele, 2 sūnūs Vac
lovų ir Jonų,' marčių Lilian ir 
giminės. f

Kūnas pašarvotas randasi 
920 W. 37 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
lapkričio 4V dienų,' 10 vai. ryte 
iš namų į Tautiškas kaPines.

Viši a. a. Vaclovo Monsta- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai, Marti

_ ■ ir Gimąiėš; " ■ ’1
Patarnauja laidotuvių direk

torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138. 0

VIOLET SLAMAS
4006 So. Artesian Avė.

Tel. Lafayette 3353 
Ieškau darbo groti veselijoms, pa- 

rėms ir tt. Ūž prieinama kaina.

Stop 
Itching
SRin

Viršui i hčt as : ; ki t as:; G.V '
' GausileMiisti Avticki'Y

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HAI.STED ST

Viena didžiausiu .uptirku Chb ai:

4
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IGNAS DĄVIDONAS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Spalio* 29 'dienų, 2:30 valandų 
po pietų 1985 m., sulaukės 53 
metų amžiaus, gimęs Panevėžio 
ap., Klipreliškią parapijos, 
l^eigunu kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame’ nuliudime 

moterį Ona, po tėvais Valu- 
flditė, dukteris, Lucijų ir Al’ 
da; b Lietuvoj broli Kazimierą, 
frusbreliųš !ir’ giminęs. '
^'Kuinas pašarvotas randasi 
101' W. 109 'St., Roseland, Jlį.

' Laidotuvės įvyks šeštadienį 
lųpkriŠio 2 dienų, Į vai. po piet 
iš namų i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ignaco Davidonio 
gimines, draugai ir pažyštairiį 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų, ir 
Atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
. ¥ C' l', \ .

W 4 • terys, 
minės. :

3
&

e

GęNYS
Persiskyve sų šiuo pasauliu 

špalių $9 dienų, 1935 m., su
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr’,1 Vainutos pa
rapijos, Skiržemio kaime.

Amerikoj11 išgyveno' 8,0' metų.
Pdliko dideliai^® ^nulįųdime 

mylimų moterį Julijųna, pd tė
vais PetrdiČiute, sūrių Stanis
lova ir brolįo sūnų Stanisjovų 
ir'gimines, o Lietuvoj 3 brolius 
Aleksandrų, Petrų ir Povylų. '

Kūnas pašarvotas randasi 
2837 S. Emerald Avė.

Laidotuves -jvyks , pęnktądie- 
ni lapkričio T diena/ 2 vai. po 
piet iš namų i Tautiškas kapines. ...t IMU . ,<>

Visi a. a. Juozapo^ Genio gi
minės, draugai ir r pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį * ■patarnavirilų -w 
atsisveikiųima.< ■

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, ' Brolio 
Sūnūs ir Giminės.

Patarnaują laidotuvių dįreV- 
tormį j/^^^^8’ Telefo
nas Yąrd.š • / •

> -y 4-J..

JOHN P. EWALI)
LOANS:<andlNSURAN(T

Jėigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičia^ arba
; Apdraudos

840 West 33rd Street
TELEFONAS:': VAR<ls:;:27!IO arba 2731^, \

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES

b;.

THE DAILY
BUSINESS DIRĘCTORV

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
AUT ABETO TVABKO JB

Šis skyrius yra vedamas tikslu pageIMti mušt kaitytojama «u> 
sirasti, kur galima nusipirkti jvairit paprast, ir nepapraet* 
daiktu, intais< įx reikmenų. Jeigu ii telpančiu skelbimu ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canąl 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite inf ormacije, jeigu tik
fif’lįiM 9^ iirų> Kauti •

' * •Ii *4
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BOILERIAI
BOĮLERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Aveųue. 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė.
Tel. Virginia 4930. ”

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

«yino? Pašaukite mus ir mes paša 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Met

Street.

PATAISYK STOGĄ IR
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimų. 25 metai patyrimo. 
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street, - 
Tel. Boulevard 0250

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LETUVPN 

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bardai

Jacqu.es


I-

Iš ALTASS lokalių komitetų narių ir Vai- St “uV.Ž 
ant Vaitkaus buvo sumesta tiek 
gėlių, kad tebuvo galima maty
ti jo galva kyšanti iš po žiedų 
krūvos.
‘Vaitkus herojus visoj Europoj’

Bet Vaitkus skaitomas hero
jumi ne vien Lietuvoje, bet ii 
visoje Europoje, tęsė kalbėto
jas. Vokietijoje, Anglijbje, 
kur jam teko viešėti po kele
tą dienų* pirm sėdant ant lai
vo kelionei į Ameriką, reikėjo 
Cik parodyti* kad Vaitkų pažįs
ti, jo vardą suminėti, kad tuo
jau sulaukti minios smalsių 
klausytojų, ir, galiausiai, re
porterių.

Berlyne, p. Yuška pastebėjo, 
vokiečiai besidžiaugdami Vait
kaus žygiu įsikalbėjo sau, kad 
jis yra vokietis, kilęs iš vokie
čių šeimynos, Klaipėdoje.

Londone, viešbutyje patyrę, 
kad p. Yuška Vaitkų pažinpjo. 
reporteriai tiesiog nedavė , jam 
ramybės įvairiais klausimais, 
prašymais fotografijų, etc. Bu
vo ten reporteriai iš visų laik
raščių, tarp jų didžiulio Times, 
Daily Mail ir kitų.

Dideliu užsidegimu ir nuošir
dumu atpasakoti p. Yuškos į- 
spudžiai į susirinkusius padare 
didelį įspirdį.

Paaiškėjus iš ALTASS Val
dybos raportų, kad yra nutarta 
Vaitkaus pagerbimui surengti 
Iškilmes Dėkingumo (Thanks- 
giving Day) dienos išvakarėse, 
lapkr: 27 d., Lietuvių Audito
rijoje, susirinkusieji sugestijo
mis ir pasiūlymai^ parodė, kad 
jie nori vakarą padaryti kuo į- 
spudingiausiu ir pasiryžę dirb
ti, kad v sutraukti minias publi
kos.

dybos susirinkimo

.. -y ’
NAUJIENOSĄOhieago, UI.
nisteris Žadeikiai A. Kal
vaitis, gubernątorius Hotner. 
kuris rodė didelį sdsidomėjimą'

PRANEŠIMAI
Penktadienis, lapkr. 1, 1935

Paaiškėjo, kad New Yorke prieš Vaitkaus 
gyvybę buvo padarytas pasikėsinimas

Lapkričio 27 d. Auditorijoje įvyks iškilmės drą
saus “Lituanicos II” piloto pegerbimui; “Vaitkus 

herojus visoj Europoj”, sako 3. Yuška '

susirinkę į 
Centralinės 
skyrių val

di s įvyko*

Niekas iš lietuvių turbut taip 
nesidžiaugė drąsiu Idit. F. Vait
kaus žygiu; niekas turbut ne
jauto tiek didelio pasitenkini
mo iš to, kad lietuviai didelį 
dalyką atliko, kaip Chicagos 
ALTASS veikėjai.

Savo dideli entuziazmą ir 
džiaugsmą jie parodė pereitą 
trečiadienio vakarą 
bendrą ALTASS 
Valdybos ir lokalių 
dybų susirinkimą.
IIollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd Street, kuri priklauso ne
senai iš Lietuvos grįžusiam 
sportininkų vadui ir Brighton 
Parko ALTASS skyriaus iždi
ninkui, p. J. Yuška.

Susirinkimą atidarė ALTASS 
valdybos pirmiriinkas, P. Gri
gaitis. Dalyvavo veikėjai iš 
Roselando, Cicero, Brighton 
Parko, Bridgeporto, Marquetto 
Parko, Northsidės, Town of 
Lake ir ALTASS Centro valdy
bos nariai, prezidentas A. G. 
Kartanas, pp. Mackevičius, ižd, 
M. Narvidas, W. Kareiva, B. 
Bitautienė, sekr. A. Vaivada ir 
kiti.

J. Yuškai beviešint Lietuvoje, 
atvyko iš Airijos Įeit. F. Vait
kus. Lakūno sutiktuvių iškil
mėse chicagięčiui teko dalyvau
ti 1 ir pasveikinti 
Lietuvių vardu.

“žodžių trūksta 
kaip Vaitkų

jį Amerikos

atpasakoti 
sutiko”

mo

meiituš Kaune, kurio gyvento
jai su neapsakomu entuziazmu 
sutiko lakūną, p. Yuška nusi
rinkusiems papasakojo savo į-, 
spūdžius ir patyrimus. Jis pa
reiškė, kad jam tiesiog žodžių 
trūksta kad pilnai atvaizduoti 
kaip iškilmingai Lietuva Vait
kų sutiko, kaip jį kiekvienas 
Lietuvos žmogus, pradedant 
nuo mažo kūdikio iki žilagalvio 
senelio, gerbia, myli.

Nebtrr Lietuvoje tokio mies
to, kuris nebūtų pasipuošęs vė
liavomis ir laukęs Vaitkaus 
pravažiuojant pakeliui iš Klai
pėdos į Kauną. (Mat, kai kurio 
manė, kad Vaitkus iš Klaipėdos 
ne skris, bet važiuos traukiniu.)

Kaimiečiai palikę darbus, 
ukius, sėdo į vežimus, sauskim- 
šai susigrūdo į traukinius, kai 
reguliarių vagonų neužteko, tai 
lipo į prekinius, ir visi valio
dami, dainuodami traukė Kau
nan.

Tris dienas prieš Vaitkaus 
atvykimą į laikinąją sostinę, 
papasakojo p. Yuška, viešbu
čiuose jau* nebuvo galima gau
ti vietų. Buvo užpildyti ir 
privatiški namai. O tą die
ną, kada Vaitkus atskrido, tai 
airporte buvo, kaip atrodė, ne 
40,000, ne 60,000 žmonių mi
nia, bet mažiausiai 100,000. O 
Kauno gatvėmis nebuvo galima 
važiuoti. Automobilis, kuria
me važiavo Įeit. Vaitkus, į ko
kį pusvalandį, tegalėjo pava
žiuoti koki blioką-kitą. O gėlių,

Daug žymių svečių pagerbimo 
iškilmėse

Iš raportų apie vakarą pa
aiškėjo, kad į jį yra kviečia
mi Įeit. F. Vaitikaus tėvai, niį-

<<■&£O

Sportswear by Abcraopibię & fkdiSportswear by Abcraopibię & fkdi

JUMS NE REIKIA būt jaunam metais, kad turėti gausiai jaunų min
čių. Mąstyk kaip jaunas, saugokis dalykų kurie erzina nervus ir 

slopina gerą ūpą! Užsirūkyk cigaretą kuris yra tikrai švelnus, malo
nus ir neslegia ūpo. Čia ir tinka Old Golds. Jų išskirtinai malonus 
ir švelnus tabakas priminiai stimuliuoja. Jie akstiną jaunas mintis ir 
pajautimą. . '

©P.lorniardCOoTne.

B ET NIE K ADO S N E E R ZI NA

SLA. 260 kiiopos mėnesinis susi- 
Vaitkaus skridimu, majorą rinki™asn įfyks Naujoje vietoje, tai 
Kelly, žymius transatlantinius 3 d. 2 vai. po pietų, tad gerbiamieji 

• • • .......................i
i pribūti laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų, kurie turi būt apkalbėti, taip
gi susipąžinkit su nauja svetainė.

, M. Pallock, sekr.
šiandien lapkr. 1 d., 1935 m. 8-tą 

vai. vakare, McKinley Parko svetai
nėje atsibus SLA. 184 kp. susirinki
mas. Kuopos valdyba kviečia visas 
nares atsilankyti, nes turime daug 
reikalų kuriuos be atidėliojimo turi
me išspręsti. Laiiksime jūsų’ skait
lingo atsilankymo. Valdyba.

SLA. 63 kuopa laikys mėnesini 
susirinkimą lapkričio 1 d. 7 vai. vak. 
Tuley Parko svetinėje, 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.

lakūnus, kaip Mattėrn, Doo- nariai ir nares esate kviečiami visi 
9 * 7 1 nHhiin laibu -mac dalini fivarhfn

little ir daugybė kitų žymių sve
čių. •

Vakarp programų! bus para
šytas špecialės eilės, kurioms 
bus sukomponuota muzika mar
šo formoje. Dainininkai ir or
kestras . kartu* sti visa publika 
tą maršą sudainuos Vaitkaus 
garbei. Taipgi t bus rodomi 
Vaitkaus garsiniai filmai^

Be prograimo ir iškilmių, va
karan įeis šokiai ir vaišės, o 
įžangos bilietai bus 75 centai 
asmeniui. Bilietas apims vis
ką—ir iškilmes, šokius ir vaišes.

Pasikėsinta prieš Vaitkaus 
gyvybę

Iš New Yorjca į grįžęs AL
TASS sekretorius, ^A. Vaivada, 
raportavo, kad Vaitkui belau
kiant gero oro <New Yorke, 
prieš jo gyvybę buvo padary
ta^ pasikėsinimas. Nežinomas 
piktadaris ar piktadariai pripy
lė į gazoliną, skiriamą transat
lantiniam skridimui, vandens. 
Tas vanduo buvo netikėtai su
sektas ir t<y<iu budu* Vaitkus 
buvo išgelbėtas nuo lėktuvo ka
tastrofos, kurioje jis pats bu
tų tikrai žuvęs. Ryšy su ra
portu apie pasikėsinimą, sekr. 
perskaitė lidininkų ir vandenį 
atradusių mechanikų pareiški
mą. "

Valdyba raportavo, kad 
knygvedys, p. G. J. Stungis, 
ruošia galutiną ALTAIS atskai
tą, kuri bu*s netrukus pabaig
ta ir patiekta valdybai peržiū
rėjimai ir užtvirtinimui. At
skaita bus smulkmeniška, pa
duodanti kad ir mažiausias iš
laidas ir ji bus paskelbta spau
doje. 4 ’ v

Susirinkimas pasižymėjo la
bai geru upu, ir šusirinkusieji 
išsiskirstė, pasiryžę atsiraitoti 
rankoves ir smarkiai pasidar
buoti, kad Vaitkaus ’ 'pagerbimo 
iškilmės, lapkr. 27^d., butų kuo 
Įspūdingiausios.—B^vęs.

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

A. Kaulakis, rašt.
Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos 

Kliubo mėnesinis susirinkimas Jvyks 
lapkričio 1 d. 8 vai. vakare 
Chernausko svet., 1900 So. Union 
Avė. Visi kliubo nariai ir 
esate kviečiami atsilankyti, 
jaunuoliai turit neatbūtinai atsilan
kyti, nes turime svarbių reikalų ap
tarti jaunuolių klausimų.

B. J. žolynas, sekr.

G. M.
narės 
taipgi

Simano Daukanto Draugijos mė
nesinis susirinkimas jvyks sekmadie
ni, lapkričio 3 d. 1935 ,12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuviu Auditorijos svetai
nėj 3133■ So. Halsted St. Susirin
kimas yra svarbus, todėl kiekvienas 
draugas privalo atsilankyti, nes ran
dasi svarbiu raportų ir tarimų, taip
jau kurie nariai esate pasilikę su 
mokestimis būtinai nepamirškite ap
simokėti. P- K.r sekr.

CLASSIFIEDADS CLASSIFIEDADS

Ethiopijos generali 
nis konsulas 

Chicagoje
Chicagos žymesnieji žmonės, 

simpatizuoją ethiopiečiams ren
giasi iškilmingai sutikti ir pa
gerbti Ethiopijos generalinį 
konsulą Amerikai, John H 
Shaw. į Chicago Women’s kliu- 
bo rūmuose, 72 E. llth street, 
lapkričio 9 d., įvyks bankie- 
tas.

Sutiktuvių komitetui priklau
so žmonės kaip Clarence Dar- 
row, Mary McDowęll, Lorado 
Taft, Arnold Gingrich, etc. ,

S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 
, m. Frank M. Valaitis pirm., 1828

Canalport Avė.; Geo. M. Chernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island Avė., Tel. Dorchester 3403; 
Batutis, nutarimų rašt., 2627 Gla- 
dys Avė., Van Buren 7361; W. 
Pankauskas, turtų rašt., 5235 So. 
Ellis Avė.; B. Žolinas, iždininkas. 
2931 S. Emerald Avė., Victory 
5785; Iždo globėjai: Pranas S. čiu- 
kauskas, 1832 Loomis St., Kz Ka- 
zanauckas, 5730 Broadway, J. 
Kanapka, 5530 S, Emerald Avė.; 
Organizatorius, Juozas Bartulis. 
1343 A vers Ayg./ • Crawford 6907; 
Korespondentas ’ Mykolas Tanane- 
čia, 670 W. 18 St.; Dr. kvotėjas, 
A. Yuška, 2422 W. Marųuette Rd.; 
Maršarka Ig. Tamašauskas. 822 

. W. 19 St.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

pirmą nedėldieni 1:30 vai. po pietų. 
1900 So. Union Avė.

Šaunus Vakaras, Joniškiečių Lab
darybės ir kultūros Kliubo jvyks sek- 
madienT lapkričio 3 d. š. m. Holly- 
wood svetainėj, 2417-19 W. 43rd St. 
Pradžia 5 vai. vakare. Bus gera 
muzika ir kitkas.

Bus kalbėtojas p. Juška parvikęs 
ką tik iš Lietuvos.

. Užprašo Komitetas.

ATIDARAU DELICĄTESSEN 
BIZNI 

3525 S. Halsted St.
Turėsiu visokių namų darbo 

skanumynų.
Kilbasu, Vėdarų, Sūrių, Lašinie- 

čių, Lietuviškų Pyragų ir Duonos; 
taipgi laikysiu visokių Žuvių, švie
žių, Rūkytų ir Marinuotų. Geriau
sių Silkių ir visokių prieskonių — 
Konservų. „

BANYS RUTKAUSKAS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

8:30 iš
Ryto

Nuo \ĮĮg§gj|
Neuralgijų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
Icuris suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

flECOMMENDED
FOR-10 YE ARS

TIRED 
i)REDDENED 

EYES ...?

J. P. RAKŠTIS
1900 SQ. 'HALST'ED^ii

Vien

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike,. 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kflocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytoju 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. ? 
Klausykitės

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS

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

sedan ................   $165
FORD — 1930, 4 durų sedan .... $175
PA1GE — 1928, 4 durų sadan.?.. $45

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 imokėti.'kitą dali pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kitą karą.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

Help Wanted-—Malė
Darbininku reikia

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

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

REIKALINGAS barberys dirbti ar 
renduoti barbernę, gerom išlygom.

7182 S. Racine Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikiaNIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18] 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas. ma!e-l MERGINA prie abelno namų dar- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- bo. 2 šeimynoj, mažas apartmentas. 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fcn- kūdikių nėra, be skalbimo. Pašau- 
deriai, apskaitliavimas, towinfif dy- kit po 6. Juniper 0197. 
kRl

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

COAL
Anglys

j PATYRUS mergina prie abelno 
namu darbo, 2 kūdikiai, geri namai;

< nuosavas kambarys, be virimo. Su 
paliudijimais Juniper 6362.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run .............
Lump, Egg ar Nut
Screenings .............

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau I
kaip 2 Tonus.

Tel. KEDZIE 3882.

REIKALINGA merginų nuo 18 iki 
125 metų amžiaus dėl vakarinio dar
bo. Atsišaukite po 8:15 vai. vak.$5.75

6.00 315 S. Wabash Avė., 2 augštas.
4.75------------------------------------------

Educational
Mokyklos

MERGINA prie abelno namų dar
bo, be skalbimo. Mažų vaikų nėra. 
Gyventi vietoje. Fabricant. 5110 
N. Kimball, Independence 6407.

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTĖS 

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

PATYRUS mergina prie abelno 
namų darbo, 2 kūdikiai, geri namai; 
nuosavas kambarys, be virimo, $4.00. 
Su paliudijimais Juniper 6362. 

K

PATYRUS mergina prie lengvaus 
namų darbo. Gera alga — 3 kam
bariu apartmentas. Gyventi vie
toje, 300 S. Hamlin Avė. Apt. 5 G.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

REIKALINGA moteris prie šlu
bos —-. maža šeimyna. Guolis ir 
valgis ant vietos. Atsišaukite vaka
rais, 4152 S. Campbell Avė, antros 
lubos.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų, fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rp.gisterius ir jce baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.
> —O—

For Rent
RENDON 3 kambariai ant 4-to 

aukščio — $6.00 renda — Taipgi 4 
kambariai ir štoras. Renda $15.00 
1951 Canalport Avė. 5 kambariai su 
maudyne pirmas flatas $13.00, 
1955 Canalport Avė. J. J. Jankus. 
Yards 4061.

-—O—
PARDUODAMI du šildomi pečiai: 

vienas kietomis, o kitas minkštomis 
anglimis kūrenami. J. Rutkauskas, 
4247 South Sacramento Avė.

ANT RENDOS vieta dėl ofiso, 
daktaro, advokato ar kitokiam pro
fesionalui. Renda $20.00.

5104 Archer Avė.
-i ' - r./ . •

Business Service > 
Biznio ^atarnavjiąaa 

UNIVERSAL STORA
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distaiii 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Stre
Phone Yards 8408

RENDON 5 kambariu moderniškas • 
cottage — Užbaigtas attic. Karšto 
vandens apšilsimas. Cementinis ba- 
sementas — Vieno karo garadžius. 
Pigi renda arba parsiduoda.

5311 S. Emerald Avė.

ce

et

NAMU SAVININKU AT 
Musų biuras suteiks patarimu 
savininkams reikale nesusiprai 
rendauninkais. Maža narinė 
tis. ^Atdara kasdien nuo 8 vai. “ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieni lis nuo 
10

YDAI 
s namu 
timu su 
mokes-

ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU 

CHICAGO Inkorporuot 
1642 West Division S t.

Tel, Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adres 

50 met

nF
1S

u virš

Musical Instrumei
______ Muzikos InstrnmentaJ

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... 
$18 Albert konrnetas—klernefas $6.50 
$35 Boehm Clarnet CoĮ sa 

naujas ir vartotas .........
$65 Martin naujas sax .......

Gitara $4.50. Visi bul 
GOLDSTEIN MUSIC S 

914 Maxwell St.

$90

X.

bnai.
!H0P

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas caracul ......... ............. .
Jap mink ...............................
Natūrai maskrat ................ .
Leopard kates ........................
American broadtail .............. .
Northern seal ........................
Tikra esatern mink- ............. .

Ir daug kitų.
Jackettes .................................
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avę. 
Atdara iki 9 vakare.

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

$150

iki
$8

$18

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU PARTNERIO I TAVER
NA su laisniais, nes partn^rys išei
damas išsinešė laisnius. Taipgi 
yra ir restauranas prie didelių dirb
tuvių ir dar nauja dirbtuvę 
ja skersai gatvę.

8827 S. Emerald A^ę.
Tel. Boulevard 458€

būdavo-

RENDON Štoras. tinkamas dėl 
barbernės, beauty parlor, real estą te 
arba kitam mažam bizniui, 4934 W. 
15 St., Cicero, III.

Furnished Rooms
RENDON kambarys pavieniui ar

ba vedusiai porai — apšildomas. 
6830 So. Talman Avė

Business Chances

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen, 6 ruimai gyventi, renda 
$35.00. Atsišaukite laišku, 1739 So. 
Halsted St. Box 341.

PARDAVIMUI tavernas ir rui- 
ming house su visais įtaisymais iš 
priežasties ligos.

11446 Schlitz Avė.

CICEROJ parsiduoda Tavern su 
namu arba atskyrai. Geriausi vie
ta Ciceroje, nauji barai, parduosiu 
pigiai, 1330 So. 48th Avė. Cicero, III.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

BUILDINGU IR FARMU įrengi
mai ant pardavimo, taipgi 40 ake- 
rių žemė rendon. Atsišaukit pas 
C. Boersma, 103 ir sHarlem Avė.. 
Worth, III. '

Real Estate For Sale
_____ Namai-ŽemėPardavimui

PARDUOSIU namą su bučerne 
krūvoje arba atskyrai; iš priežasties 
mirties priversti parduoti pigiai. 
Kreipkitės laišku, Box 342, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI namas ar štoras 
ant rendos. Gera vieta dėl grabo- 
riaus ar dėl bile kokio biznio, šau
kite savininką Cicero 247.

BRIGHTON PARK 2 flatų medi
nis namas po 5 kamb., kaina $2,950. 
įmokėti $300, kitus kaip renda.

60 akerių farma 28 mylios nuo 
Chicagos, kaina $2,800.

Kas ką turite mainyti, parduoti 
arba norite pigiai pirkti.

Telefonuokit vakarais 
Prospect 5039 
arba rašykite 

C. P. SUROMSKIS 
5407 S. Kedzie Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolio Igno Ankštelio 
paeina iš Lietuvos iš kaimo Miko- 
cių, Deltuvos valsčiaus. Ukmergės 
ap. Kas žihote, prašome Širdingai 
pranešti, yra svarbus reikalas kas- 

__ _ _____ ___ _ ______  ” * Jz’. Du metai atgal gy- 
visokius valgius. Kalbu vokiškai.: veno 2252 Blue Island Avė., Chica- 
rusiškai ir lietuviškai. Praneškite. go, III. Juozas Aukštuolis, 1712 E. 4 
W. Švitra, 1526 N. Washtenaw AveJ.St., Brooklyn, N. Y. _ .

Situation Wantęd
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už virėja i vai

f.
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