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Žemė Drebėjo Chicagoj ir 17 Rytiniu Valstijų
' . . , Į ' , . '

Galima Tikėtis Daugiau 
Žemės Drebėjimų

Smarkiausias žemės drebėjimas buvo jau 
čiamas rytinėse valstijose. Niekur 

nepadaryta didesnių nuostolių
Visas Atlantiko pa
kraštys jautė smar
kų žemės drebėjimą
žemės drebėjimas buvo jaučia

mas septyniolikoj valstijų ir 
trijose Kanados provincijose. 
Chicago tik labai mažai jį 
jautė

NEW YORK, lapkr. 1. — 
Pereitą naktį,' po vidurnakčio, 
ištiko žemės drebėjimas septy
niolikoj rytinių valstijų ir tri
jose Kanados provincijose, že
mės drebėjimas smarkiausia 
buvo jaučiamas palei Atlantiko 
vandenyną, bet jis ėjo ir toliąu 
į vakarus ir pasiekė net Chi
cago. ’

TečlausMUriUur žemės drebė
jimas nebuvo tiek””femarkus, 
kad padaryti didesnių nuosto
lių. Tik rytinėse valstijose 
žmonės liko pažadinti naktį tri
jų smarkių sudrebėjimų, kurie 
sekė neužilgo vienas paskui 
kitę, girdėjo drebančiu^ langus 
ir jautė kaip jų lovos liūliuo
ja, ar kėdės kambary juda. Nu
sigandę gyventojai bėgo iš na
mų, nežinodami ko laukti.

Bet tas žemės drebėjimas 
pridarė labai mažai nuostolių. 
Greitai apžiurėjus niekur ne
surasta apgriautų namų, tik 
Bostone rasta perskilusi miesto 
salės siena; bet dar nenusta
tyta, ar ji skilo dėl žemės dre
bėjimo, ar dėl kurių kitų prie
žasčių, o gal buvo įskilusi ir 
pirmiau, tik niekas to pirmiau 
nepastebėjo.

Buvo pažadintas iš miego ir 
prezidentas Rooseveltas, kuris 
buvo atvykęs poilsiui į savo na
mus Hyde Park. Tečiaus jo 
namui jokių nuostolių nepada
ryta.
Galima tikėtis daugiau žemės 

drebėjimų
Seismologai sako, kad dar 

galima tikėtais paliestoj apio- 
linkėj ir daugiau žemės drebė
jimų. Galima tikėtis silpnes
nių ir stipresnių sudrebėjimų. 
Ant kiek stiprių sudrebėjimų 
galima tikėtis, jie nesiima spė
ti.

Kodėl žemė drebėjo
New Yorkas ikišiol skaitėsi 

tflkia vieta, kur jokis žemės 
drebėjimas negali ištikti. Bet 
ir jį dabar žemės drebėjimas pa
lietė.

ORHhs
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai praną-
Giedra; tiek pat šalta.
Vakar temperatūra Chicagoj

12 v. dieną buvo 400.
Saulė teka 6:23, leidžiasi

4:44.

ię naujų

Todėl prasidėjo spėjimai ko
dėl ten žemė drebėjo. Buvo 
įvairių nuomonių, bet dabar vi
si žinovai sutiko su Dr. Ches- 
ter A. Reeds iš American Mu- 
sei?m of Natūrai History, nuo
mone, kad tai buvo staigi re-' 
akcija, kurią žemė padaro, kad 
prisitaikius prie kitėjančio pa
viršiaus spaudimo. Pagrindo 
tiems žemės drebėjimapis rei-, 
kia ieškoti žemės klodų susifor
mavime apie 35,000 metai atgal, 
tuoj po ledų gadynės, žmonių 
gyvenime tai yra labai ilgas lai
kotarpis, bet geologiškai tai yra 
tik sekunda. r

Po ledų gadynės pasidarė
daug iškilmių žemės paviršiaus 
ir dabar žemė bando 
susiformavimų prisitaikinti.
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Tečiaus seismologai nemano, 
kad šis rytinių valstijų žemės 
drebėjimas, nors jis ir toli nu
ėjo į vakarus, nors kiek bendra 
turėtų su dabar siaučiančiais 
nepasiliaujančiais žemės drebė
jimais Montanos valstijoje. 
Montanoj žemė drebanti dėl 
visai kitoniškų priežasčių. Ten 
žemės drebėjimai ištinka dėl 
mtelinkimų persilaužymuose že
mės kloduose (“faults”). Bet 
ten parsilaužymai yra seni * ir 
susigulėję, todėl' ten ir nėra 
tokio smarkaus žemės drebėji
mo, kokis ištiko San Francisco 
miestą 1906 m., kuris įvyko dėl 
staigaus nuslinkimo San An- 
dreas persilaužymo.
Chicago labai mažai jautė že

mės drebėjimą
CHICAGO.— Chicago pirmą 

kartą nuo 1929 m. pajautė že
mės drebėjimą užpereitą naktį. 
Chicagos universiteto seismo
grafas pirmą žemės sudrebėji- 
mą užrekordavo 12:05 vai. nak
tį. Bet tai buvo labai menki 
sudrebėjimai, kad žmonės veik 
visai jų nejuto.

Seismologai sako, kad žemės 
drebėjimo Chicagoje ir nebuvo, 
tik atėjo virpėjimas iš rytinių 
valstijų žemės drebėjimo. Pa
sak jų, žemė Chicagos srity 
yra taip tvirtai susigulėjusi, 
kad didesnio žemės drebėjimo 
čia negalima tikėtis.
Chicagos universitete, sako,

Geologijos prof. Chamberlin, 
kad žemės drebėjimas ištiko 
dėl nuslinkimo žemės gelmėse 
senąme Lauretian persilaužy- 
me, kuris eina palei St. Law- 
rence upę Kanadoj.

Chicago jau kelis sykius jau
tė labai mažus žemės sudrėbė- 
jimus, bet jie niekad jokių 
nuostolių Chicagoje nepadarė, 
dagi niekad nebuvo tokie stip
rus, kokis užvakar btfvo > jau
čiamas Nbw Yorke.

CHICAGO.—Nepaprastai šil
tos rudens dienos jau baigėsi 
ir užvakar su lietumi atėjo Šal
čiai. Pereitą naktį turėjo būti 
ir šalimas.

Skrajojančio smėlio dykuma — Lietuvos Sachara. Ji yra Nėringės alkūnėje. Tai įdomiausia 
Europos gamtos retenybė. Sidabro baltumos smėlio juosta iš vienos pusės Baltijos juros, o iš 
antros — Kuršmarių plaunama visų metų laikais pritraukia daugybę keliauninkų iš visos Lie
tuvos ir viso pasaulio. Kas nori nebuvęs Afrikoje gauti tikrą Sacharos vaizdą, gali tai padaryti, 
aplankęs Lietuvos gamtos stebuklą.

Taip pat šiame paveikslėlyje matome, kad Lietuvos pajūrio kopos turi šimtą Vaizdų. Pažiūrė
jęs į šį reginį stebiesi kokia įvairi savo pavidalais Neringa. Vėjo pustomos, neramios smiltys, 
amžinai klajodamos kasdien teikia keleiviui kitokesnį vaizdą: kaip juros bangos, kaip supilti 
piliakalniai, kaip begalinės lygufhos. —-Tsb.

ITALAI PAĖMĖ 
MAKALE

Jokių didesnių mūšių su italais 
dar nebuvo. Ethiopai jau tu 
rį 1,000,000 kareivių

ADDIS ABABA, lapkr. 1.— 
Neoficialis pranešimas sako, 
kad italai paėmę Makale, antrą 
didesnį miestą šiaurinėj Ethio 
pijoj.

Oficialiai ethiopų praneši
mais, Assa Imaira kariai pada
rė dvi atakas ant italų Danakil 
tyruose. Tada tie patys kariai 
užpuoė italų bazę prie Mussa 
Ali kalno. - ’

Arti Dolo, pietiniame fron 
te, liko nušautas, ar nukrito ita
lų karinis lėktuvas.

Karaliaus patarėjai sako, 
kad italus dabar laukia tikras 
“siurprizas”. Jeigu Italija ne 
paisys tautų sąjungos, tai ita
lai ras visą Ethiopiją susimo 
bilizaviteią ginti savo nepri
klausomybę.

Ethiopijos armija dabar sie
kia 1,000,000 karių. Visa armija 
tebėra nepaliesta, ries ikišiol ne
buvo jokio didesnio susirėmimo 
ir ethiopų nuostoliai ikišiol bu
vo visai maži. Italai ikišiol ėjo 
tiktai per teritoriją, kurią ethio
pai ir nebandė ginti ir dar nie 
kur nepasiekė neprieinamų et- 
hioopų tvirtovių kalnuose.

RYMAS, 1. 1. — Vakar pra
dėję demonstracijas prieš An
gliją, Rymo studentai tęsia jas 
ir šiandie, paroditedami gatvė
mis ir šaukdami: “šalin Ang
lija!”
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Anglija grūmoja 
karu Italijai

LONDONAS, 1. 1. — Premie
ras Baldwin vakar kalboj įspė
jo Mussolini, kad Anglija ir 
kitos tautui sąjungos valstybės 
yra pasiruošusios stvertis gink
lo, kad pravesti ekonominį boi
kotą prieš Italiją. ' '

Norvegijos laivas 
paskendo Huron 

ežere
PORT HURON, Mich., lapkr. 

1.—Norvegijos tavorinis laivas 
Viator, plaukęs iš Norvegijos 
į Chicago tirštoj migloj Huron 
ežere susidūrė su kitu tavori 
niu laivu Ormidale ir pasken
do. Visa laivo įgula liko išgel
bėta Ormidale. Vyriausias in
žinierius betgi liko sunkiai su
žeistas.

Sužeisti ir Qkiti trys Chinijos na
cionalistų valdžios viršininkai

——————— j

NANKING, lapkr. 1. — šian
die liko peršauti, ir sužeisti 
Chinijos premieras Wąng Ching- 
Wei, skaitomas Japonijos šali
ninku ir kiti trys Chinijos na
cionalistų valdžios viršininkai, 
kurie buvo susirinkę svarstyti 
Japonijos veržimąsi Šiaurinėje 
Chinijoje. . 1

Puolikas, kuTis įsigavo į su
sirinkimą kaipo laikraščio fo
tografas, liko užmuštas, ar pats 
nusižudė. Spėjama, kad užmu
šėjas, Kantono laikraščio re
porteris, priklausė kantoniečių 
frakcijai, kuri jau senai nepa
lankiai ir su nepasitikėjimu 
žiurėjo į premięrą.

Premieras yra pašautas tri
mis kulkomis ir j p padėtis yra 
kritiška. Taipjau yra sužeisti 
geležinkelių vice-ministeris, tei
sininkų vadas ir galva politinio 
biuro.

Bombarduoja Mek
sikos sukilėlius

MEXIC0 CITY, 1. 1. — ži- 
nia iš Guadalajara sako, kad du 
federaliniai lėktuvai metė bom 
bas ir apšaudė iš kulkosvaidžių 
sukilėlius ties Santa Maria, 
JaliscO valstijoje, 25 sukilėlių 
užmušdami, ar sužeisdami. Pas 
kui sukilėlių puolė kavalerija ii. 
juos išsklaidė.

Vienas kareivių liko nukautas. 
Lėktuvai irgi nukentėjo nuo su
kilėlių kulkų. i

TEGUCIGULPA, Hondūras,). 
1.-—Vėliausiomis žiniomis, Hon
dūras potviny žuvo 146 žmonės.

Šiandie daugelis An
glijos miestų rinks 

miestų tarybas
LONDONAS, lapkr. 1. —363 

miestuose yra • baigiama vesti 
smarki rinkimų kampanija. Rin
kimai juose įvyks rytoj ir bus 
renkami 1,322 miesto tarybų at
stovai. Kandidatų gi yra 2,- 
369. Apie 400 dabartinių ta
rybų narių neturi opozicijos.

Rinkimų daviniai aiškiai pa
rodys ko galima tikėtis nacid- 
naliuose parliainento rinkimuo
se lapkričio 14 d. Rinkimus ti
kisi laimėti socialistai. Kad nu
galėti socialistus daugely vietų 
konservatoriai susivienijo si/ li
beralais.

PERŠOVĖ CHINI- 
JOS PREMIERĄ

Nudurė kalinį
JOLIET, III., 1. 1. — Naują- 

jame valstijos kalėjime State- 
ville pačių kalinių liko nudur
tas William Neil, kuris sėdėjo 
kalėjime už papildytą laike plė
šimo žmogžudystę. Jis dirbo 
kartu su kitais kaliniais ir ne
buvo arti sargybos.; Urnai kai
liniai susispietė apie jį, ir ka
da jie išbėgiojo, Nęill gulėjo ne
begyvas, pervertas trijų peilio 
smūgių. Įvykis bus tyriamas 
ir kaliniai bus kamantinėjami.

Lenkija paliuosuo- 
sianti iki švenčių 

10,000 kalinių
VARSA VA, lapkr, 1. —Len- 

kijos kabinetas nutapė suteikti 
plačią amnestiją Lenkijos polį- 
tiniems ir kriminalięms ^kali
niams. Virš 10,000 kalinių, ku
rie turėtų kalėti dar nuo,.l£ 
mėn. iki 2 metų laiko, busią 
paliuosuoti prieš Kalėdų šven
tes.

Lenkijos kalėjimuose yra vie
tų dėl 39,000 kalinių, bet da
bar juose yra 55,000 kalinių. 
Naujasis premieras nenori sta
tyti naujų kalėjimų, o kitaip 
negalima pašalinti susigrūdimo 
ir nepakenčiamos padėties ka
lėjimuose, todėl kaliniai busią 
liuosuojami.

Vokietija mažina 
muitus, kad gauti 

riebalų
BERLYNAS, sp. 31. — Pasi

reiškus dideliam maisto truku
mui, nacių valdžia pradėjo rū
pintis nors riebalų trukumą pa
šalinti Tuo tikslu tapo laiki
nai sumažinti įvežamieji mui
tai ant kelių rūšių riebalų, kad 
gavite daugiau riebalų iš užsie
nio. Taipgi uždrausta saldai
nių dirbtuvėms laikinai gamin
ti šokoladą, kad tuo sutaupinti 
Smetoną.

Šiemet Lietuva į Ru
siją išsiuntė 2632 va

gonų kiaulių
z ——————

KAUNAS.—Paskutiniu metu 
žymiai padidėjo geležinkeliais 
kiahlių pervežimas į SSSR. Kai 
kuriomis dienomis iš Lietuvos 
jų gabenami ištisai ešalonai. 
Spalių 4 d. išvežta net 78 va- 
gdMi. Iš viso šiemet iš Lie
tuvos į SSSR išvežta 2632 va
gonai kiaulių.

2 negrai užmušti
NEW ORĮJSANS, La., lapkr. 

1.—Du negrai, kurie buvo su
imti už užpuolimą ant jaunos 
baltos mergaitės, liko nušauti 
vietos kalėjime. Nušovė juos 
šerifo pagelbininkai po to, kai 
negrai įšmugeliutotu revolveriu 
pašovė ir lengvai sužeidė šeri
fą Clancy,

Dar nenustatytos 
ekonomines sankci

jos Italijai
Ne Italija, bet tautų sąjunga 

išspręs Ethiopijos klausimą. 
Gal šiandie išspręs sankcijų 
klausimą

GENEVA. lapkr. 1. — Tau
tų sąjunga tariasi dėl pritaiky
mo Italijai plačių ekonominių 
sankcijų, bet prie galutino su
sitarimo dar neprieita. Taipjau 
dar nžra nustatytas laikas pra
džiai sankcijų.

> Manoma, kad jos pradės 
veikti nuo lapkr. 15 d. ir tęsis 
visą mėnesį. Jei po to laiko 
Italija nepasiduos, tai tautų 
sąjunga vėl susirinks ir pritai
kins Italijai dar sunkesnes 
sankcijas.

Prie sankcijų prisidės apie 
50 valstybių. Pirmoji iš prie 
tautų sąjungos nepriklausančių 
valstybių prie sankcijų prisidė
jo Egyptas.

Dabar visi sako, kad Itali
jai nebus leista taikintis su Et- 
tiopija tiesioginėmis derybo- 
mįa, jei ji to ir norėtų, nes 
dabar Ethiopįjos klausimas pa- 
sidarė tarptautiniu klausimu ir 
bef kokia taika, turės būti da
roma tik per tautų sąjungą.

Tuo tarpu Franci j a su nepa
sitenkinimu žiuri į Vokietiją ir 
akylai seka Hitlerį, kad jis ne
iškirstų kokio šposo, ypač kad 
Hitleris labai šaltai atsineša 
prie tautų sąjungos ir atsisako 
jos darbą remti.

Kalbama, kad Anglija ir Fran
ci ja ruošia pasiūlymus Italijai, 
bet dar niekas nežino, ar tie 
pasiūlymai trokštančiam didelės 
pergalės Mussolini bus paten
kinantys. Bet iki pradės veikti 
sankcijos, per ateinančias dvi 
savaites bus vedamos su Ita
lija veik nepaliaujamos derybos.

Vyras, moteris ir vai
kas nusižudė au- 

tomobiliuje
CLEVELAND, O., lapkr. 1. 

—Policijoj vienoj iš gyviausių 
gatvių užtiko automobilį, ku
riame rasta nutroškusius nuo 
dujų apie 40 m. amžiaus vyrą, 
36 m. moterį ir 13 metų vai 
ką.

Spėjama, kad visi trys nusi
žudė sutartinai, mteitroškinda- 
mi motoro dujomis, nes iš mo
toro tyčiomis buvo pravesta 
tuntą, kuri leido dujas tiesiai 
į automobilių.

Automobilis turėjo Arizona 
valstijos laisnius. Taipjau pas 
vyriškį i-asta draiverio laisnis, 
vardu T. E. Davis iš Pheonix, 
Ariz.

7 vokiečiai nuteisti 
kalėjiman už klausi- 
mąsi Maskvos radio

BERLYNAS, lapkr. L — Du 
žmonės Wilhelmshavene liko nu
teisti 4 metams kalėjiman kiek
vienas ir neteko pilietybės pei 
5 metus, o jų penki draugai Ii 
ko nuteisti trumpesniam laikui 
kalėjiman, už tai, kad jie visi 
klausėsi Maskvos radio ir svare
lė politinius klausimus.
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SI A. 4-to Apskričio 
Suvažiavimas

NAUJIENOS, Chicago, BL
so du įino' teatrai, kurie :yi$į 
tpje pat gatvėje netoli vienas

Thornpsonvtfle, Conn. Spa
lių 27 d. šioje vietoje įvyko 
Conn. valst. 4-tos apskr. SLA. 
kuopų atstovų suvažiavimas. 
Dalyvavo 34 delegatai (buvę 
išrinkta 41). Į mandatų ko
misiją išrinkta p. Pilipąuąkas 
(iš New Britam) ir J. Sekys 
(Hartford). Pp atida^ypiųi 
suvažiavimo organizatorius 
Ant. Birieta pasakė daug nau
dingų dalykų apie SLA., ypač 
apie naujus patvarkymus, ku
riuos įvykdė Detroito Sėiinas. 
Organizatoriaus prakalbos 
metu salėje pasimatė Centro 
sekretorius M- J« Vinikas ir jį 
suvažiavimo pirm. p. Vedei- 
kis pakvietė su prakalbėle. 
Centro sekr. paaiškino apie 
naujuosius SLA. skyrius, SLA. 
naudą ir ypač, kad ateityje 
Susivienijimui negresia pavo
jaus. SLA. priimdamas kad 
ir seno amžiaus narius gyvuos, 
nors lietuviai (senieji) išmirs. 
Mat, įvedus naujus skyrius, į 
SLA. prisirašys daug jaunųjų 
ir jie SLA. palaikys ir užlai
kys per ilgus metus. SLA. 
ateitis užtikrinta ir kad vyk
domojo centro darbus geriau 
prižiūrėti, tai reikalinga, kad 
Pildomos Tarybos rinkimuose 
visada palikti keletą senesnių 
narių Pildomo j Taryboj. SLA. 
Centro darbuose tai jau ne tie 
darbai kas buvo seniau, dabar 
reikalinga daugiau žiūrėti -į 
biznio reikalus. -

Po dr. Viniko prakalbos it 
visų formalumų, skaitymui pro
tokolo iš pernykščio suvažiavi
mo ir sykiu apskr. valdybos 
suvąžiavimų posėdžių, prieita 
prie kuopų įnešimų. Pirm to 
dar išrinkta komisija peržiū
rėti ir patikrinti buvusio pik
niko New zBritain’e. 4 Pasirodė? 
jog gryno pelnė liko $233.90 
(pajamų buvo $724.40, išmo
kėjimų $490.50). Komisijos na
rys P. Pilipauskas pridavė če
kį ant $229.90, tai dar Ne\y 
Britaino kuopos rengėjai pasi
liko skolingi apskr. $4.00.

Pakviesta pietų ir laike jų 
buvo nemažai kalbų apie SLA. 
reikalus, daugiausia, žinoma, 
buvo komplimentų Thompson- 
ville narėms ir nariams, suruo- 
šusiems pietus.

Po pietų tęsiama posėdžiai. 
Iš nutarimų pažymėtina: duo
ti dovanų tiems nariams, ku
rie klaike auksinio jubiliejaus 
vajaus prirašys daugiausia na
rių; 1-ma dovana $10.00, an
tra $5.00. Taipgi tie, kurie su
rengs busus į ateinantį 1936 
metų išvąžiavimą-pikniką — 
nuo kiekvieno buso bus atly
ginta $5.00. Raginti kuopas 
įsteigti lietuvių kalbos moky
klėles, daryti prakalbas, įvai
rius parengimus ir tt.

Conn. yalst. SLA. turi apie 
1,500 narių (sekretoriaus bu
vo pranešta apie 1,000, t. y. 
raportas iš 13 kuopų, kurios 
suteikė sekretoriaus raštinei 
kuopų statistikas, bet apskri
tyje yra 18 ki/opų, tai imant 
likusių 5 kuopų skaitlinę, ma
noma, jog sudarys apie 1500 
narių).

Apskrities valdybą sudarys 
1936 metais: pirm. B. Vedei-1 
kis, jo pagelb. A. Sapiega, sekrJ 
E. Žukauskaitė (visi trys iš 
Bridgeport), ižd. S. Bująnąu 
skas, iždo glob.: J. MarČUlio- 
nis ir J. žemaųtąuskąs, orga
nizatorius Ant. Birieta.

Iki suvažiavimui iždo stovis 
buvo: banke $53.95; pas ižd. 
$12.12, išviso $66.07. Laike su
važiavimo įėjo iš New Britain 
nuo buvusio pikniko $229.90, 
tai pasidarė $295.97. Išmokėta 
suvažiavime; pirm. Vedeikio 
alga ir išlaidos $14.00, sekre
toriaus — $21.40, ižd. $8.40, 
iždo glob. $6.00, viceepirių.' 
$3.00, organizatoriaus , $12.93; 
suvažiavimui vieta $104)0 ir 
nuo seniau užsilikusi sąskaita 
P. Labanauskui $ll.l>0; viso

išmokėta $87.28. Ižde ipasiliko 
$208.74; kaip matome jau ap
skrities iždas po biskį auga, 
nors dar yra nemažai skolų;, 
būtent, kuopoms, kurios siun
tė delegatus 1930 metais į Ohį- 
cagos Seiipą $500.00, New Ę$-’ 
taino jaunuolių kuopos organi
zatoriams kdleta -desėtkų do
lerių (tikrus sumos nenugir
dau). Bet dar mums su virš 
tūkstantį dolerių yra skolingas 
buvusia iždinįnkas (apskri
ties), kuris dalimis yra pasi
žadėjęs išmokėti; tokiu budu 
Conn. valst. apskritis atsigaus 
ir jau atsigauna. Ypač geisti
na, kad visos kiiopos Jr nariai 
pasidarbuotų ateinančią vasa
rą, kada rengsimės prie meti
nio išvažiavimo-pikniko, tai jau 
galėsime atsimokėti visas sko
las. Piknikas yra nutarta lai
kyti Hartforde. Suvažiavimas 
užsidarė 7 vai. .vakare; tai ra
miausias suvažiavimas per pa
skutinius. 5-6 metus, žinoma, 
buvo mažų incidentų, užsipuo
limų reikale išmokėjimo są
skaitų už suorganizavimą jau
nuolių kuopos New Britaine, 
bet praėjo geroj nuotaikoj, 
taipgi vienos kuopos buvo įne
šimas dėlei Chica^os SLA. nuo
savybių, bet kada tai įnešimas 
faktais neparemtas, tai ir nu
puolė. Kiek patėmyta, tai šie
met pas mus dėlei nominacijų 
ir rinkimų Pildomos Tarybos 
visai nebuvo užsiminta ir į po
litikavimus domės nekreipta. 
Įsitikinta, ką jau nariai nomi
nuos ir vėliau išrinks, tai ir 
bus <gerąi; tik pertraukų lai
kais Išgirsta nąrių nuomonės, 
būtent, kad nominuoti ir rink
ti esančią Pild. Tarybą, nes 
skintieji Pild. Tar. nariai jąu 

<nuo r Detroito Seimo^šiek tiek 
susipažino sų SLA. darbais, 
tai būtinai, kad ir toliau tie 
patys pasiliktų. O jau ateity
je, tai taip mėginti veikti Pil
domos Tarybos rinkimuose, 
kad kokius 3-4 palikti senuo
sius, o 3-4 išrinkti naujus. Bot 
šiemet, tai nekreipti jokios do
mės į Brooklyno-New Yojrko 
“tautininkų” sąrašą, nei į Chi- 
cagos-Bostono “socialistų-ko- 
munistų” sąrašą, rinkti tuos 
pačius, kurie dabar yra Pildo
moj Taryboj. ,

SLA . namą Thompsonvillė j e 
Pild. Tarybos - sekretorius Vi- 
nikas perleido apžiūrėti S. Gri
galiūnui, senam ir ištikimam1 
SLA. nariui, tai^i tikimasi, kad 
tarp Thompsopville SLA, na
rių ir Pildomos Tarybos . — 
Centro — bus draugiškesni ir 
naudingesni santykiai.

Kitais metais SLA. 4-tos 
apskr. suva^iavimąs įvyks Bri
sto), Conn. Bristolio lietuviai, 
kad ir neskaitlingi, bet neąt-. 
silieka nVo lietuviškų darbų,; 
SLA. kuopa gyyųoja kuo tvar
kingiausia ; ypač čia yra ne
mažai lietuvių jaunimo, tai vi
si tikimės, kad jis skaitlingai 
įstos į SLA. ir sykiu su tėvais- 
auklėtojaig Susivienijime 'dirbs. 
1934 metais Bristolio lietuviai 
buvo surengę ALTASS. naudai 
pikniką ir padare apie 100 doi. 
pelno. Buvo smagu žiūrėti, kaip 
jaunuoliai išsijuosę dirbo, pra
kaitavo.

— J. Sėkys.

Carnegie, Pa.
Fanatiški mulkintojai

gusi balių. Kiek feko įpatįrtį iš 
‘rengėjų, lėlius Jšęįo ,*$§ai. ....... .

aįtro. Daktaras ^ąsižyiųi 'skystąs* įO frontą.
bai atšalę. Jie ^atsį^nenft* gerai/ 
kaip 1929 m. toą kuopos centro 
komitetas i^ikė apie 16 
rįų. Dėl kuopos šeimįnmkavį-j, 
mo kuopa turėjo ir pusėtinai 
nuostolių (rodosi, apie $1,200). 
Prisimindami visa tai, nariai 
ir nenorį .parengimuose daly-, 
vauti bei savo centus leisti.

kalų t$ko apkalbėti torontie- 
čių kompotų kvietimą į ben-

tik ąavo turtingljimu, bet ir fa-i 
natiškumu. Tad su vietps reli- 
gįš^aįs fąnątikaie jis labai gęr 
rus santykius palaiko.

šeštadieniais žydai beveik jo
kių parengimų neturi. Didelė 
dauguma jų yra bizpieriai, tad 
užimti ir neturi atliekamo Įąb 
ko. Visai kitaip esti sų sekma
dieniais. Tada byliai turi laiko 
ir jiems labai rupi biznis dary
lį. £ią jie tad ir sudaro kom
binaciją su Dr. Hermanu. Mu
sų valstijoje, kaip žinia, veikia 
vadinamieji “mėlyni įstaty
mai”. Pramogos ir visokie biz
niai yra draudžiaui. Išimtį su
daro bažnyčios ir maldos na
mai, jų įstatymai neliečia.

Pas mus žydų nėra tiek daug, 
kad jie galėtų išlaikyti savo 
sinagogą. He to, daugelis jąu- 
nesniųjų nuo religijos yra at
šalę. Sinagogos jiems nerupi. 
Tad būrelis ortodoksinių žydų 
iš Dr. Hermano pasisamdė sau 
kambariuką ir ten laiko pamal
das. Tuo pąčiu laiku sekmadie
niams -jie nuomoja teatrą ir ten1 
biznį varų. Vadinasi, ir įstaty
mai apeinama /ir geras biznis 
padaromą.

Jei kokia darbininkiška or
ganizacija nori teatrą išnuo
moti, tai Dr. Herman jokiu bu- 
du nesutinka. Sako, jog jis 
nuomoti negalįs, nes įstatymai 
draudžiu tai 'daryti. Bet visi 
draudimai atpuola, kada žy
dams ar kitoms religiškoms 
draugijoms teatras yra reika
lingas,

Pasirodo, jog visokiems diev- 
namiams šiandien yra labai 
sunku pasilaikyti. Rinkliavos 
visai sumažėjo. Dvasininkams 
sunku,* bėra verstis. Parąpįjonai, 
maža aukų beduoda. Praėjo tįe 
geri seųi laikai, kada grįnorių 
netruko ir jie lengvai pasiduo
davo mulkinami. Tad dabar rei
kia griebtis kitokįų priemonių, 
-- daryti biznį iįš. parengimų.

Aš labai gerąi atsimenu, kaip 
Lietuvoje kunigai visokiais bū
dais niekindavo žydus. Sakė, 
kad jie ir šiokie ir tokie, Kris
tų nukankinę ir dar daug viso
kių baisių dalykų padarę. Žmo
nėse tie kunigų pamokslai bu
vo tiek prigiję, jog motinos sa
vo nepaklusnius vaikus žydais 
gąsdindavo, žydas buvo kaž
koks baubas.

Vienok kada reikia koks biz
nis padaryti, tai fanatiškas ka
talikas moka puikiai sugyventi 
su fanatiškais žydais. Doleris 
juos suveda į vienybę.

ĄPLĄ 3-čįą kuopa spalių 26 
d. savo šy.ef airėje buvo suren-

KALĖDŲ EE5KUĮSĮJA
I LIETUVĄ

^JVEDŲ ■

Linija

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
SEKANČIAIS LAIVAIS:

PROTTNINGHOLM Lapkr. 16 
“GRII’SHOLM” . . Gruodžio 7 

žemos Ekskursijoms Laivakorčių 
Kainos

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musu autorizuoti agentai, taip
gi visi pjusu skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Tikras juokas iųią iš d0ą^- 
pegię tautiškus Į^agiįgs, Kuri 
užsiręgistrayo Susivienijimo 
auksiniam ^dųtcštui. Ji net sa
vo kuopos numerio nežino. Tad 
kokia iš jos bus kontestantė.

Elzbieta.

Iš Toronto lietoj 
gyvenimo , i.
‘ ■ .7 ■ ’ • ' į

S.L.A. 236 ikp. veikiiųas. į

Spalių men. 5 d. mųsų ikųoJį 
pai sukako' metai nuo jos 
kūrimo. Tuo fįkšlw ^uyp ;sU-[i 
ruoštas vakaras su vaifibni-j 
mais, dainomis, ^prakalbomis 
šokiais. Parengimas visais ąt> 
žvilgiais -pavyko.

Dabar musų kuopą, <??eųgia- 
si lapkričio į (į. Lietuvių pa- 
rap. svetainėje kaukių .su šo
kiais baliui. Bų4s .prizų. Jžan-į 
ga tik 15:0.

t..

Bendras Frontas.

Spalių mėn. 19 d. musų kuo
pa gurėjo savo .eilinį sųąirįp-^ 
kimą, kuriame -tarp kitų

Kadangi i •kvietimo ūksiąs 
yrą politinio ppbudžio, *o mu- 
ių kuopa neranda reikalo po- 
Įitjkųoti kPffĮunistais, kurie 
neturi savo nusistatymo, bet 
gyvena pagal Maskvos įsaky
mą, įtedėj jų pąkvietimą atme- 
te.

Ir jie pątri^ptaįs tapo.
» Kaųadps komunistų leidžia^ 
mus MDąrbiųin^ų žodis” ikp-, 
mantįriėcįanųis SJL.A. 236 ikp. 
atsakymą žodžių per A. Fren- 
zelį, kuris buvo nuėjęs po su
sirinkimo pasiklausyti bendra- 
'frontiniųkų k^bų, stengiasi 
'primesti mųąų 'kuopos nariams 
'kbkift 'tai neištįkimybę Lietu
vai.- save stato nepavaduo- 
.jamaią ipgt^jdtąis. Tai, matot, 
itaųtięčiai! ^0kįe tie nevidonai 
sįyĄ. 286 Ikp* nariai, 
jų .ątmėtinų) “‘‘Įbendro fronto 
’kyietim;Q» •lįįptų'Va srali užgrob
ti Hitleris. Ąr ’tai ne štukos! 
Bet tapie pačiapie “D. ž.” jie 
•apgaįjeątaųja, ^ąd 1918 m. bol- 
šavikams nepavyko užimti Lįe- 
'tuyą, kuri butų garbingai bu- 
yusi jpryki^ą -pPe Rasėj os ma- 
lįųškos. \

ęįi i^t piatrijotai!
<eųgj^^įįiįinkų kodus.

Aš iš pat ryto pradėjau rū
gintis, kad nepavėlavus j .tą 
skūdą, nes maniau, kad po to 
skodo tai tuoj bus visapasau- 
linė revoliucija. Pirmiausią 
Hitleriui ‘bus ‘kaput, o paskui 
visiems socialdemokratams, nes 
jįe vįs neduoda ramumo su ta

l

dėl

Gerkit ir Reikalaukit
yįą^e^|i®®ąe 
MutųąlTrijų 
žvakidžių
Kentųcky 
Bourbon

LtėtuviSkos 
Degtine?

-NATHAN 
JANTER

Mutual liuuorOo
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 0803

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagosi, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,. ’

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

.............. .  '■ s. P. MAŽEIKA.......
8819 Lituąnica Avenue _____ Phone Yards 1188

' ' ", ■" Ą. MASALSKIS > - .
8307 Lituariica Avenue Phone Boulevard 41-39

A. PETKUS' '
1410 South 49th Court Cicero .'Phone 'Cicero 2109

’ ' N*. S ’• ‘ * »*’ - f

J, F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Candl-6174

S. M. SKUBĄS
718 West l8th Street Phoi’hone Monroe 3877

" '. ’ r. j A

i. J. ZOLP
1646 Weąt 46th Street PhojiBS Boulevard 5209-8418

demokratija! -Nors, tiesa, ii 
Stalinas jau liepia reikalauti 
dempicratijos, bet tik 'ne Ru
sijoj. Gi tie socialdemokratai 
vis prikiša; girdi, jeigu kitur, 
tai kodėl ne visur. Bet musų 
drg. Stalinas ne toks jau dur
nas užsiimti su demokratyb.e, 
nes su ’juo atsitiktų taip, kaip 
su tautininkų vadų Lapėnu.

— Stalino Žalnierius.

Pjetraszko Music
Store

722 Queen St„ West 
Toronto, Ont., Canada

Parduoda NAUJIENAS. Galite 
,as tenai gauti Kasdien.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

ADVOKATAI

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

I. P. GUfilS
ADVOKATAS

Miesto ofjsąs—127 N. Dearhom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

J0HNB.B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

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

Telefonas Repūblic 9600.

■Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Tėlephdn«: Renublic 9723

3421
10

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

Tel. Kenwood .5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio. \

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
-Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

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

Telefonas Republie 7868

Ofiso Tel. Boulevard 6913 
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis nagai sutarti

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Phone Boulevard 7042

Vezel’is
Dėntistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. C.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS < 

'Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

S. Halsted St. Tel. Yąrds 2534
Miesto ofisas

No.. Clark St. 11 floras 
Tel. Dearborn 3984

iii

3407 Lowe Avę. į/Tel. Yards 2510

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
•gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu piassage 
Electric ‘treat- 
*nent ir rnągne- 
tjc blankets ir tt. 
•Moterims ir mer
ginoms patari
mą! dovanai.

akiOpecialistai

Dl^AITUSlCOPT/ 
LIETUVIS 

'Optometrically Aldų Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir ioliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Striko!’ is 
Gydytojas >r Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 

Ofiso vąl.:Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 .. <_ 
Namu Tel.: Prospect 1930

Dr, T. DundulisJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĖNUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. C. Ki Kliaugą
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

Dr. S. Nąikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoriją:
1034 Wi 181 h St., netoli Morgan St, 

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

Tėl. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pafk 6755 ar Centrai 7464

Pas mus vienoje gatvėje prie 
kino teatrų matosi didelės iš
kabos. Tie 'teątrai yrą atidaryti, 
net ir sekmadieniais. Mat, jau 
nebetoli rinkimai.

Toje gatvėje laiko savo ofisą 
Dr. Herman. Tai labai turtin
gas žmogus, kilęs iŠ slavokų. 
Apskaičiuojama, jog jo turtas 
siakm apie pusę milijono dole
rių. Praktiką jis turi labai di
delę, o be to, jam dar prikjau-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TfiVAS

4605rI)7 S. Hermitage Avenue Phoųęs Yards 17414742

LAUHAWICZ ir SŪNŪS ■
RRrd Placp Phones Cnnnl 'OKI FL_CinAro KQO«7

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^Jfel. Yards 1829 
įPSPįiL Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. -

Phone MIDWAY 2880.

2314
£
d

8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LKTUVIAI
^Gydytojai dr Dentistai

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piietu
7 iki 8 vat NedėL nuo 10 iki 12

Rez. -Telephone PLAZA 2400 <

-Ląidotuvią Sąlygos 
Lengvais Įšjnokejiimais 

RĘPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
• ■ • i YARds r'

J. F. EUDEIKIS

Iii.'A

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West MadisOit Street 
w-1M

Namu telefonas Brunsvricfc 0597

Ofiso Tel. Dorehester 5194 
Rez.TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, J 
chroniškų iii 

Ofisas 6850 Stoney 1 
Valandos: 2—4, 7—9 v. — 

liomis ir Šventadieniais 10—1% 
dięna.

ikų ir visų 

land Avė.



NAUJI MOS, Chicago, Iii.

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

JUOKAI
Kokis jūsų

Jo:eph Triner Ccmpany, Chicago

GarsinkitSs Naujienose

Perdirba

SSSR!

RADIOPild. Ta
Rankomis

Ph*ra»ae.l

Priimame jūsų seną radio arba baldus į mainus

ELECTRICGENERAL
vestuvių ir parių RADIO

ROOSEVELT

Pildomoji Taryba 
pripirkusi nemaža

Central Districl 
FURNITURECO.

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

pareiškė, 
tautiškos

vertos. Ir supran- 
tik menką dalelę 
begalima bus at-

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

SKALBIMUI
PEČIAI .....

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

BUNGALOW
PEČIAI .........

Šven- 
tamsiai 
Vienoje

medicinos 
nuo 

galvos
blogo kvapo,

Jonišky
Visi

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Pamatykite tuos naujus 
RADIONUS ir kitus 

RADIOS pas

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Abi 
laikomos iki

Aplankykite musų 
Krautuvę ir pasi
klausykite kaip jie 
veikia. Jus busite 
nustebinti.

Siesikų dvaro rūmai 
tvirtovė, 

priešams 
pusių ap-

Man ką tik parvažiavusiam 
į Lietuvą ir pirmą syki papuo
lusiam į tokią kompaniją sta
čiai koktu pasidarė. Be to ir 
pusėtino^VargO su jais turėjom, 
nes vienus'isu 'šešure' vidurnak-

Didžiausi Radio pardavėjai 
Chicagoje

uz 
laikomi 
senovės 
gyviai, 

tebestovi

Siesikų dvaro rūmai pažy
mėtini meno vertybėmis. Ten 
yrą vienintelė graviūrų vinjė- 
tų, Lietuvos kunigaikščių ir 
žymesnių didikų. Graviūros 
darytos prieš kelis šimtus me
tų. Yra daug senų paveikslų 
originalų. Salės išpuoštos fres- 
komis^ kurias pagaminti buvo 
iškviesti 
Rūmuose 
gadynės retų baldų 
Stabiomis cino j medį inkru 
tacijomis. : .

CHICAGIEČIO ARGU 
MENTAS

SENOVĖS GARBIN 
TOJAMS

SUDRIKO PROGRAMAI: 
Subatoje 9:30 vakare WCFL 

Nedėlioję WCFL nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų.

Nedalioj WAAF, nuo 1:30 iki 2 
vai. po pietų. ;

TYPEWRITER 
COMPANY

189 WEST MADISON STREET

Senosios lietuvių ti 
kybos palaikai Siesi 

kuose

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. ,

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

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

KAIP PRAŠALINTI 
DEPRESIJĄ

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELE VIETA PAS: 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Sutaupykite $CR 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEWR!TERS

Chicagos dalyj, vadinamoj' 
Bridgeport,. Padaužoms teko 
nugirsti jauną vyrą kalbant 
šitaip:

“Vaitkus au*go ir mokyklą 
lankė sykiu su mumis. Per tris 
metus jis studijavo Chicagos 
Universitete. Jis įstojo ir Jung
tinių Valstijų armiją ir tapo 
leitenantu. Jis išėjo skraidymo 
mokyklas, tapo aeroplanų me
chanikas ir pirmos klasėsi lakū
nas. Jis išlaikė valdžios egza
minus skridimui per Atlanti- 
ką ir perskrido jį. Kokių vel
nių tas grinorius, kuris var
giai yra lankęs bet kokią re- 
guliarę mokyklą ir nė vienos 
nėra baigęs; kuris paškudina 
kiekvieną gerą dalyką ir kiek
vieną kilnesnį žmogų, — kokių 
velnių, sakau, šitas murzinas 
grinorius užsispyrė dergti 
Vaitkų ir antrąjį skridimą?”

Kadangi Padaužos už dyką 
jokių paaiškinimų niekam ne
duoda, todėl mes nieko ir ne
atsakėme.

Į MES PAIMAM IR PRISTATOM I

CAPITOL CLEANERS 
15^ N. State Stį Kamb. 1323

\ Dearborn 8746

Iš Lietuvoj pergy
ventų nuotykių: val
dininkų girtavimas
Pereitų metų rugpiučio mėn. 

man viešint . pas sesutę Nai- 
siuose pieninėj buvo atsilankę 
du policininkai, vienas krimi- 
naLės policijos, o kitas eivilės. 
Tą patį povakarį dviračiais at
važiavo dar du svečiai iš Šiau
lių — finansų ministerijos tar
nautojas, kuris buvo paskirtas 
peržiūrėti ūkininkų mokesčių 
knygas Šiauliuose 
ir tūlas teisių studentas 
jie buvo atvykę iš Kauno ato
stogauti provincijoje.

Kol tie ponai buvo blaivus, 
tai buvo galima su jais puikiai 
pasikalbėti apie visokius daly
kėlius, bet juo toliau, tuo la
biau pradėjo nebesivaidyti. Be
sivadindami vienas kitą kolego
mis pradėjo pyktis ir mažai 
betruko, kad butų įskilęs ne
mažai skandalas. Gal skanda
las ir butų kilęs, jei teisių stu
dentas nebūtų išvažiavęs į Ry-

Pinigai neleidžiami į cirku
liaciją. Tąi depresijos priežas
tis. Kada žmonės laiko pinigus 
pančįakose, matrasuose, ban
kuose ir ižduose, biznis nega
li eiti.

Kol tautiškoji Susivienijimo 
Pildomoji Taryba liuosai lei
do pinigus cirkuliuoti, tol de
presijos nejautė nė Devenis, nė 
Atstatymo, Bendrovė su jos se
kretoriumi, nė “Vienybė”, ne 
čielas tautininkų pulkas. Lie
tuvos Atstatymo Bendrovei 
$40,000, “Vienybei” $20,000, 
Deveniui $25,000 ir keliems ki
tiems tautiškiems šulams po 
$5,000, po $10,000 ir po $15,- 
000. Suprantama, įegališkai tai 
buvo paskolos ant nuosavybių 
be atsižvelgimo, kiek tos nuo
savybės yra 
tama, kad 
tų paskolų 
gauti.

Tautiškoji 
taipgi buvo 
bondų ir Šerų, kurių vieni vi
sai neteko vertės, o kitų ver
tė susitraukė ni?o dolerio iki 
centų. '

RACIONAS
1936 Metų Radio

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

"Buvo toks kūcjąs ir ųeturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti’.’

Motinos sako, kad Trirer’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
f i.-.o apgynimui nuo nevlrftkinimo, 
prasto apetito, galvos . skaudėjimo, 
r. miegojime, gast;
dos nesveikump Ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

nas
Daugėlą savo rūmuose turi
surinkęs įvairių senoviškų

Puikiausios rūšies. ... 
žemiausiomis kai-r 
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne- 
gu pirksite. Be 
obligacijų. Eks- 
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA-
LIŪGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

Mes ir dabar dar tikėtume, 
kad socialistų jau nėra, bet 
kad sandarietiškieji ir tautiš
kieji organai pradėjo mušti 
trevogą, ‘buk socialistai nori 
apgalėti ir Susivienijimą ir vi
są svietą, pradedame abejot?, 
ar tik pasakos apie socialistų 
išpykimą nebuvo melagingos.

O gal socialistų ir nėrą. Gal 
Susivienijimo nariai yra linkę 
nebalsuoti už partijų sleitus, 
todėl sandariečiams ir tauri
ninkams tenka vesti vainą už 
savo kandidatus. Kadangi Vai
na kaštuoja, mes jiems dova

nosime Devenip namus, “Vie
nybės” namus, Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės Šerų, Lietu
ves laivyno Šerų ir daugybę 
visokių kitų vertybių, į .kurias 
Amerikos lietuviai yra sukišę 
milijonus doleriu, kad parėmus 
tautininkų planus,

kunigas sukilėlių vadas.1 tyje teko kelis kilometrus'vieš
keliu lydėti, o kitiems teko pa
rūpinti nakvynę ant šieno ii* 
dar j ųcs turėjome nuvesti, nes 
patys savo kojomis nebepajėgė 
nueiti.

Tokis inteligentiškų žmonių 
elgęsis padarė į mane, ameri
kietį, gana prastą įspūdį.

R. Šniukas.

Samdytojas 
greitumas?

Nauja stenografė: O, tą jus 
greitai sužinosite.

Kadangi tūliems žmonėms 
yra brangu ir miela viskas, kas 
senoviška, tai mes kviečiame 
juos į senų kiaušinių vakarie
nę. Bus ir dešrų, rastų Nojaus 
arkoj, kurios visgi yra senes
nės, negu gaunate lietuviško
se vakarienėse.

Per kelis metus skaitėme 
sandarietiškas, tautiškas, fašis
tiškas ir klerikališkas gazietas, 
kurios k pakartotinai tikrino, 
kad lietuviai socialistai jau 
dingo; kad keli užsilikusieji 
vadai jau neteko sekėjų; kad 
su socialistais nėra reikalo 
skaitytis, nes jie n(ėra jokia 
jėga visuomenėj, nei organiza
cijose. r /T

Mes manėme, kad sandarie- 
čiai, tautininkai ir klerikalai 
nėra bloferiai ir rašo gryną 
teisybę.

Kada jie ėmė skųstis praki
šę rinkimus S.L.A. ir Detroi
to seime, mes ėmėme tyrinė
ti, ar socialistai nelaimėjo. Tuoj 
ištyrėme, ar nėra Pildomojoj 
Taryboj socialistų. Neradome 
nė vieno. Kalbinome juos sto
ti j socialistų partiją, bet nė 
vienas neįstojo. Dt 
kad jiedu* pasiliks 
Sandaros nariais.

Tokiu budu į S.LJ 
rybą nepateko nė vienas so
cialistas, bet buvo išrinkti du 
sandariečiai. Vadinasi, mes ir 
vėl patikėjome, kad socialistų 
jau nėra.

Dabar, kada vėl prasideda 
S.L.A. viršininkų rinkimas ir 
kada visos partijos srovės ii 
vieros siunčia mums savo šlei
fus ir prašo pamaciaus, mes 
vėl ištyrėme, ar socialistai ne
kiša ir savo sleitą. Viename 
sleite suradome 4 sandariečius, 
2 tautininkus ir 1 klerikalą, 
šitą partyvišką sleitą siūlo «san- 
dariečiai ir tūli tautininkai. Gi 
tas sleitas, kuris primetamas 
socialistams, neturi nė vieno 
socialisto. Taigi mutms ir vėl 
neaišku: socialistai neturi nė 
vieno kandidato iš savo par
tijos į Susivienijimo viršinin
kus. Išrodo, kad socialistai ne
tiki, kad partijos turi būti mai
šomos į Susivienijimo reika-

SIESIKUOSE (Ukmergės 
apskrityje) ant didelio ežero 
krato yra senas puošnus dva
ras. Dvaro rūmuose yra ne
sugadintas išlikęs kambarys, 
kuriame buvo senovės liefu- 
vių tikybos šventykla 
tykios vidus dažytas 
ruda niūria spalva, 
sienoje yra trys įdubimai, ku
riuose stovėjo Perkūno, Pat
rimpo ir x Pikuolio stovylos 
kartu su kitomis meno bran- 
kenybėmis išvežė didžiojo kaj 
ro metu vokiečiai. Greta die
vaičių sienos įdubimuose 
stiklo durelių buvo 
šventi žalčiai ir kiti 
lietuvių garbinami 
Šventyklos viduryje 
aukuras, ant kurio buvo kūre
nama dievų garbei ugnis.

Dvaro savininkas yra Lietu
vos didikų ainis Daugėla. Jo
gailai ir Vytautui apkrikštijus 
Lietuvą, didikų Daugėla gimi
nė dar ilgaįįr/gąrbinp savo se- 
nudliu^ išrengtų
nemalonumų nuo krikščionių, 
senoviškoji rūmų šventykla 
būdavo slepiama, užmaskuo
jama. Šventykloje buvo pada
rytos antros lentinės sienos ir 
įrengtas lyg tarnaičių kamba-

Iš tikrųjų gi laikinas sie
nas atidarydavo, sukurdavo" 
ant aukuro ugnį ir susirinkd- 
Si šeima melsdavosi prięš gaili 
tos jėgų valdytojų dievaičių 
statulas. Vėliau, įsigalėjus kri
kščionybei, Daugėlai gretima
me kambaryje įrengė katali
kišką koplyčią, bet ir senąją 
šventyklą nepanaikino 
jos pagarboj 
šios dienos.

Siesikai yra prie didelio ke
lio tarp Ukmergės—Kėdainių 
(apie 20 kilometrų nuo Uk
mergės). Tais keliais yra žy
giavusios įvairios svetimos ka
riuomenės : kryžiuočiai, šve
dai; Napoleono kariuomenė ir 
Didžiojo karo metu rusai, vo
kiečiai 
senovėje yra buvę 
Kad butų sunkiau 
prieinami, iš trijų 
kasti giliu grioviu, kurį, esant 
reikalui, prileisdavo iš ležero 
vandens. Iš ketvirtos pusės rū
mus daro neprieinamus did
žiulis ežeras. Tvirtovės kam
puose stovėjo keturi bokštai: 
du keturkampiai ir du apskri
ti. , Du bokštus švedai riugrio- 
vė, taigi dabar tebestovi tik 
du: vienas keturkampis ir 
vienas apskritas. Viename 
bokšte įrengtas gana saugus 
kalėjimas: storiausios muro 
sienos ir langelis stipriomis 
geležimis apkaustytas. Tam 
kalėjime buvo uždaryti paim
ti nelaisvėn švedai kariai. 
Taip pat visos kitos pro Sie
sikus žygiavusios kariuome
nės kalėjimu pasinaudodavu
sios savo reikalams. Lietuvos 
nepriklausomybės kovų metu 
ten buvę uždaryti belaisviai 
bolševikai. Baudžiavos laikais 
ten būdavę įmetami nepaklu
snus baudžiauninkai.

Prie Siesikų,ęgęro įvyko di
delės kautynėse Mūviu kariuo 
menės su švedais. Lietuviam 
teko daug patrankų, kurios te
bestovi prieš dvaro rumus. 
Dvare yra ... didžiulis ąžuolo 
stuobris, panaŠirs į Poškos 
Baublį, kuriam^; $ęr 18 niętų 
sukilimą gyveni apie dvi sa
vaites ir slėpėsi, nuo rusų vie-

> i. <• L z ,

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
.Svederįus dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senbs 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.

talų menininkai, 
gausu renensanso 

nuo-

Buy gloves with what 
it savęs

Mera reikalo mo.eti BOe ą» 
danriku. kad rauti torą daatu 
koiele. Liiteriae Tooth Paata, 
dideUa iuoaa parsiduoda ni

Ji valo ir ąpaauąo daa- 
Be to raute autaupiati

$8. n# kuriuoa raUta auaipįrk
U plrlttaaitea ar ka Wt» 

' Lamberi Pharasacal Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

STANDARD ir TRUMPŲJŲ
BANGŲ $*9A RA *r 
RADIO .............. OHFbMU aukštyn

Todėl mes turime stebėtis, 
kad socialistai, komunistai ii 
pažangieji,. Susivienijimo nariai 
užsispyrė neįsileisti sandarie- 
čių, tautininkų ir fašistų į Pil
domąją Tarybą. Išrodp, kad čia 
yra ekonomijos taisyklių su
pratimo stoka. Depresija ne
sibaigs ir visos tautiškos ga- 
zietos ir įstaigos gali užsida
ryti, jei nebus pinigai paleisti 
į cirkuJaciją.

Onutė; Ar manai daug veik 
ti šįvakar?

Jonuks: Ne, aš jaučiuos la 
bai pavargęs.

Onutė: Gerai, tai gali šį 
vakar neiti pas mane.

Aliejiniai' pečiai.... $29.50
Dideli Heateriai.... $19./s
Gasiniai Range’ai $29.50

Taiso —PARDUODA
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystčs perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MĖNESI- 
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444

★STAR

Nežiūrint į viską tą, faktas rys 
pasilieka faktu, kad pinigai 
bųvd leidžiami į cirkuliaciją ii 
todėl depresijos nebuvo. Ne
svarbu ar paleisti pinigai grįžš 
ar ne, bilę tik jie cirkuliuo-

FURNITURE CO. Ine.
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Tel. SEELEY 8760 CHICAGO. ILL.

“Vieta, kur Chicagos Lietuviai Perkasi Baldus”

Paprastas

D R ES ES
IŠVALOM

I^PROSINAM : H
Vyrų siutai ir A' - ^Plus , 
Topkautai—33c. apdr.

3 ar Daugiau

GOMBINATION
PEČIAI .........  $69.50

Atsiklauskite apie musų kainas
Geriausi likeriai ir alus dėl

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

SU PLIENO TŪBOMIS YRA TIKRA 
SENSACIJA

Viršminūtas. ir kitas Gyduoles 
Gausite Musu Aptiekoj

.1. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

iena (.lidžia’usiiv aptieku Cliicagoj

• 1 V A
s . t.IMK Ifiif
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GRIEŽTI ŽODŽIAI

Mattel
Office
act oi

f
Subscription Ra tęs: 
per year in Canada 
pėr year outside of Chicago 
per year in Chicago

$5.00 
2.75 

. 1.50
1.00:

.75

$8.00
$5.00
$8.00
3c per C6py.

. ^ščytięji0 ko-' 
“N,” Red.) ap-

Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
’ paštui

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui y,-,.-r, .j.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.0*0
Pusei metų __________     4JM)
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
■f iri iri tat1 ■■ ■ jf,1 a- s ***■',1 ■riygf,gr£F ■■ri'.'j

NAUJIENOS
The Lithuanitfn Daily News 

Pablished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANaJ 8500

Užsakymo kalbat
ChičagOj'e — paštu: 

Metams $8.00
Pusei metų 4.00 ’l
Trims mėnesiams >w. 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ....._______ .75

Chicagoj per išnešiotojus:

' šeštadienis, lapkr. 2, 1935
—........... —.....

Entered as Second Class 
March 7th 1914 at the Post 
Of Chicago, III. under the 
March

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

Anglijos ^premjeras Stanley Batchdn užvakar pasa
kė viešam susirinkime, kad Anglija esanti pasiryžūsi- 
įvykdyti Tautų Sąjungos sankcijas prieš Italiją, jei bUS( 
reikalo, net jėgos pagelba. Bet kolkas tai dar tik gra
sinimas. 1 ; ■... . ' 7 ,,

Jau beveik du mėnesiai, kai Italija pradėjo karą 
Etiopijoje, o Tautų Sąjunga dar nėra nė paskyrusi die
nos, kada turės pradėti veikti sankcijos. Bet jau prieš 
karo pradžią per kelis mėnesius Italija atvirai ruošėsi 
Etiopiją užpulti: gabeno kareivius ir amuniciją Afri- 
kon ir atvirai visam pasauliui skelbė, kad šitų pasiruo
šimų tikslas užkariauti etiopų žemę.

Tačiau Tautų Sąjunga skyrė komisijas, darė tyri-i 
nėjimus, bandė italus su etiopais “taikyti” — ir dikta
toriaus Mussolini žygio netrukdė. Tai buvo didžiausias 
Tautų Sąjungos apsileidimas, ir kaltė dėl šito apsilei
dimo puola ant didžiųjų valstybių, kurių atstovai sėdi 
Tautų Sąjungos taryboje. Didelė dalis kaltės puola ant 
pačios anglų valdžios.

Britanijos valdžia yra -konservatorių rankose. O 
konservatoriai visą laiką simpatizavo Italijos fašizmui. 
Jeigu nuo jų noro butų priklausę, tai jie fašistų dikta
toriui veikiausia nebūti; darę jokių, kliūčių. Bet Angli
jos visuomenė reikalavo, kad valdžia atliktų savo pa
reigą, kaipo Tautų Sąjungos narys. Už sankcijas Stojo 
Darbo Partija ir’ pažangesnieji liberalai. > ,j

Šitą poziciją buvo J priversti- priimti ir konšėrvato* 
riai. Apie jų nuoširdumą da ir dabar yra abejonių. Val
džios priešai Anglijoje mano, kad praėjus parlamento 
rinkimams, kurie įvyks šio mėnesio 14 d., jeigu Valdžia 
rinkimus laimės, ji gali savo politiką Genevoje pakeikti.

Todėl ar po' griežtų Baldvvino Žodžių seks tokie pat: 
griežti darbai, tai dar klausimas.

Apžvalga
GINA UNIVERSITETO

AUTONOMIJĄ

Lietuvos valdžia sumanė pa
keisti universiteto statutą, pa
naikindama kai kurias, svarbias 
jo teises, pavyzdžiui, skirti 
naujus profesorius. Pagal nau
jąjį statutą, kiekvienų naujai' 
paskirtą universiteto persona
lo narį turi >patvirtinti valsty
bės prezidentas.

šitokiam universiteto auto
nomijos griovimui pasipriešino 
profesoriai, universiteto Vy
riausybe ir dauguma studentų.* 
Rektorius ir kiti universiteto* 
viršininkai nutarė rezignuoti,,; 
jeigu valdžia neatsisakys nuo- 
tų kenksmingų universitetui 
“reformų”, o studentai ėmė lai-- 
kyti mitingus ir tartis apie 
protesto streiką.

šis subruzdimas universitete 
privertė Valdžią nusileisti. Vė
liausios žinios sako, kad nau
jasis universiteto statutas bus 
pertvarkytas. Rektorius prorf.' 
Remeris veda šituo reikalu de-' 
lybas

ganizaciją, bet “Draugas” da
bar Varo agitaciją Už tautihih- 
kų ir sandariečių kandidatas. 
Sako : 1 * 7 .

MKaip ainio kart pranešė
me, tautininkai ir sandarie- 
Čiai turi sudarę savo , kandi
datų sąrašą, kurio priešakyje 
stovi Rastenis, -Lopata ir 
Vinikas. SLA. nariai. turėtų 
paremti šį sąrašą.” 
Kokių užtarėjų, mat, 

Vinikas ir 
laikraščiui, 
rupi, kad į 
patektų p. 
klerfkaliŠko 
gus ir seniai tarnauja už pata
rėją rymiškam Susivienijimui.

. i ' f;

rado 
Rastenis! Klerikalų 
žinoma, daugiausia 
SLA-: Pild. Tarybų 
Lopata, kuris yra 

nusistatymo žmo-

PATENKANTI

KIŠA

su valdžia.

tuos Vokietijos komunistes,' 
kurie gyrėsi, kad šti iašižttiu* 
btts lengva apsidirbti, b pir
miausia reikia pribaigti so
cialistus, kurie buvo apšauk-1 
ti s'dctaįfd^istais. Mes nešu-' 
tikome su visa blėĄngiausįa 
*šocia!fa§izriio’ teorija. ‘Nau-, 
joji Gadyne’ tuojaūs nustatė' 
draugiŠkesnius r$£tu$ S0- 
cialištais. Ji nustatė draugiŠ
kesnius ryšius su pirmeiviš
kais biznieriais, kuriuos ano- 
ji pusė (t. y 
munistai. —
Šaukė parazitais. Jį nustatė 
draugiŠkesnius ryšius su pro
fesionalais. Už tai mus ap-Į 
šaukė buržuazijos ir ‘soęial- 
fašistų’ agentais.

“O dabar kas pas-irodė?, 
Septintame kongrese Komu-, 
nistų Ynterhacionalo kaip tik 
smarkiausia gavo į kailį; tie 
rėksniai ' komunistai, kurie ‘ 
nenorėjo ir nemokėjo orga- 
fiiztlbti jprieš thŠižmą platų 
liaudies frontą. Tame kon
grese jau fiė žodžiu neužsi- 

■ minta apie ‘sočialfašizmą’.
‘ Tame kongrese j aū niekas 

nęagifavo Už bendrą frontą; 
IŠ apaČįoš’, bet už bendrą

ffotttą ‘nuo apačios iki vado-; 
vaujančių virtinių” sociališti-1 
nių partijų ir net daugiau.: 
Pavyzdžiu statoma liaudies 
bendras frontas, ktirin kvie
čiami ir buržuaziniai radika-' 
lai, bile tik jie prieš fašiz
mą.” ; j 
žodžiu, “Sklokininkai” (laimė

jo visu frontu ginčuose sti. 
bimbininkais.

Tai tiesa./ Vadinamų^pozici-: 
nių komunistų nustatymas, 
pasirodė daug protingesnis UŽ 
^kazronųjų” komunistų. - Bet. 
čia reikia pridurti, kad dabar
tiniai “sklokininkai” iki 1931-2 
metų (buvo tokie pat, . kaip ir 
'bimbininkais Tik kai pastarie
ji (išspyrė juos lauk <iš partijos, 
tai jie pradėjo atsikvošėti. Ir 
tas atsikvošėsimas ėjo gana 
palengva.

Da ir šiandie “skloka” tebe
garbina Maskvą, nors tas poli
tinis, teoretinis ir moralinis 
subankrotayimas, kurį “Nauj. 
Gadynė” .pastebi pas “ščyruo- 
sius” komunistus, yra tikrumo
je Maskvos subankrotavima^. 
Bet Pruserka ir jo- vienminčiai 
to pasakyti nedrįsta, 

r t—— i *' --Į--YĮ į.. .
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» '► Apie Įvairius Dalykus
KEISH ŽMONIŲ

PAPROČIAI
Kiekviena Šalis turi savo pA*v 

ptoČius ir j doros supratimus ;̂ 
— šalis, kur vagyste bau
džiama mirtim, o žmogžudys
tė skaitoma nelaime. . 
šinimas gryžbančio žmogžu
džio it jd apvesdinimas Su 
tiūžūflytiojb gamine.!-- Įdo-!

- irtio® iŠvadęs. •

Vai

t 
tyo- 
rbs 

supratimus.; '"Kas vienoj , šaly' 
yra pilnai padoru ir gera, tai' 
kitoj (šaly gali skaitytis labai 
nepadoriu dalyku ir net aštriai, 
baustinu ndsikaltimu. Pav., 
mahometonui pilnai padoru yra 
turėti kėlias žmonas, bet pa
bandyk turėti kelias legales 
žmonas Amerikoj — 'hematalit

<
1 <<

sakydami, kad iš laukų ką tik 
parėjo Yaro ir šaukdamas ir 
rankomis mojuodamas pašišakė 
nužudęs savo kaimyną Kogu 
Endou. Jie susiginčiję dėl iri* 
gacijos griovio ■— ir jis einąs 
stačiai prie Hogouno. Kad ge
riau suprastum musų šalies pa
pročius, ituriu paaiškinti, kad 
tie žmonės atbėgo pas mane ne 
kaip pas miesto majorą ar va
dų, bet tik dSitb, kad Kogu bu-1 
Vo musų giminaitis ir aš esu 
musų Šefmos galva. Mano ga-^ 
lioj yra tik giminės materiali
niai reikalai, bet Hogounas 
kaip vyriausias kunigas turi vi
sas teises spręsti gyvybės ir 
mirties sielos ir Vėlės klausi
mus; dėlto Yaro ir turėjo eiti 
pas jį.

—Mano dalykas lietė tik šei
mos reikalus, todėl pirmas tu-; 
Tėjau nueiti # išreikšti užuo-; 
jautos Kogu šeimai ir paskui 
nueiti ir apgailėti nelaimę su 
Yaro šeima, kurios nariui pasi
taikė žmogus užmušti. Abiejų 
šeimų moterys, skaitant ir Ko
gu motiną ir Yaro motiną, sy
kiu raudojo ir verkė per ištisų 
naktį, ramindamos viena kitą 
ir apgailestaudamos Kogu ir 
Yaro.
- —Kitą dienų Yaro, žmogžu
dys, istisą naktį praleidęs su 
Hogoanu maldoje, atvyko į 
•abiejų šeimų stisirinkitną, ir 
mes risi verkėme sykiu su juo, 
ramindami jį ir gedėdami dėl 
jo ir dėl Kogu, sakydami, “Ai-, 
ai, nelaimė Ištiko Yaro ir ne
laimė ištiko Kogu.”

—Baskui Yaro motina ir 
Kogu motina pagamino maisto, 
dėl Yaro ir mes visi jį ąpkabi-’ 

• nome ir verkėme su juo, nes , 
jo nelaimė bUv© labai didelė, 
ir linkėjome .jam laimingos il
gos kelionės, nes Yaro turėjo, 
iškeliauti į tolimą -kelionę, ap
leisdamas musų kalnus ir klai
džioti ištremtas, t te j iems me
tams |r kat žmohes jo klausė, 
“Kas esi?” jis turėjo verkti ir' 
'.atsakyti: “Deja, aš esu Yaro, 
kuts Sangha laukuose nužudė 
Kogu, ir esu gyvas miręs.” 
.;' 7. ‘ 7 ’ ■. ’ . ■ 7.' i

—Nes per visus trejus me
tus, kol Yaro TdaidŽiojo, mes 
sakėme, kad jis yra miręs. Bet 
trečių metų gale, -tą dienų,- ku-: 
rią Yaro padarė žmogžudystę,- 
musų šeimos vėl susirinko, nės 
Žinojome, kad tą. dieną, jei ko
kia kitokia nelaimė neatsitiko, 
Yaro sUgriš iš numirusių, ap-' 
sivalyti. Tą dieną pavakarį Ho-! 
goumts pasiuntė per visą San-; 
gha miestą būgnininkus, kurie' 
'į&elbe, kad pareiga atlikta iir, 
Yaro grįžta gyvas iš numiru
sių. ' ' ■ ■ 7 , 7 ■ ■

—Jis grįžo -kaip kiekvienas 
padaręs žmogžudystę turi grįž
ti. Jis grįžo dėvėdamas laido
tuvių -rubus iš baltos drobės su 
mėlynomis juostomis, viena 
•ranka laikydamas juodo buliaus 
uodegos. Bulių per minią vedė 
vienas Hogouno tarnų. Kitoj 
rankoj Yaro nešė druskos ga
balą, ’ir minia šaukė: “žiūrėki
te,/ Yaro grįžta iš numirusių. 
Kai Kogu grįš, viskas Vėl: 'bus 
kaip pirma buvo.”

—Atvykęs kur musų abiejų 
šeimos buvo susirinkę, jis buvo 
pasveikintas, apkabintas ir 
druskos gabalą bei laidotuvių 
maršką padovanojo Kogu moti
nai. Bulius buvo paaukotas ir 
abidvi šeimos valgė ir šventė 
drauge, sakydamos: “Kogu taip 
pat turi grįžti it viskas vėl bus 
gerai.”

—Su Yaro viskas buvo baig
ta. Jis buvo apvalytas, .jo bro
liai ' grąžino jam jo namą ’ir 
lauką, kurį jie priŽiutėjo jam 
esant ištrėmime, ir žmonės jį 
apkabindami sakė: “Ak, ką tu 
turėjai iškęsti!” Nes didžiaušia 
yra.ndlaimė užmušti savo kai
myną ir iš tos nelaimės jis da
bai* -buvo išgelbėtas atgaila^

—Dėl Kogu vis tik pasiliko; 
dar daug padaryti. Kogu ture-; 
jo būti grąžintas gyvenimui 
per Yaro šeimos kraują, ka
dangi Yaro atėmė jo gyvybę.; 
Bet Kogu ttiH turėti ir saVOj

sai nef neslepia, o pati įšoka 
į upę ir prisigirdo. Vienu žo- 
dŽiu, draugija yra patenkinta 
jos nusikračiusi, žinoma, vai
kinams visai kitaip. Mes patys 
turėjome savo viešuosius na
mus ten palei geležinkelio bė
gius, kad niekas negalėtų net 
pastebėti kaip koks pirklys ar 
šiaip pašvinkęs šeškas niekina 
jo seserį. Bet jei sužinotų, tai 
jos tėvais ar brolis jį pripiltų 
švinu, jei jis baltas ir iškilmin
gai -pakartų, jei jis buvo juo
das. Ne, tokia sistema nėra to
bula. Net musų sistemoj yra 
netikslumų, ypatingai tuomet, 
kai pats( kunigas gauna patirti, 
kad jo sunuš įgavo triperį ar 
sifilį ir kad veik kiekvieno sū
nūs jį buvo įgavęs. Tiesa, *tai 
nėra tobula. Bet, Dievas mato, 
mes savo seserų dorų giname!

Ir čionai gyvenau mieste, 
kur paties majoro sūnūs pasa
kojo, kad kuomet jo jaunes
nioji netekėjusi sesuo įsigijo 
vaikų, tai visi kaimynai atėjo 
ir sveikino ir jos motina su
rengė balių!

Žmonės pasakoja, kad jei 
patenki į beprotnamį ir. kurį 
laikų pagyveni su bepročiais, 
net ir kaip svečias, greit pats 
susipainioji, nebežinodamas, ku
rie yra sveiki ir kurie yra tie 
pamišėliai. Gal būt kas tokio 
panašaus atsitiko su manim 
begyvenant tarpe Habbe, nes 
aš dažnai pats savęs klausinė
jau ar jie buvo pamišėliai, ar 

i gal mes patys tokie esame...

tų Kogu. Kogu šeimoj Hogou- ; 
nas parinko Kogu brolį, Bomo 
Endou, ir kadangi Yaro nebe- 
turėjo netekėjusios sesers, tai 
Hogounas parinko jauną mer
giną, artimiausią krauju Yaro 
giminaitę, Sadą. Jie abudu gu
lėjo drauge, kol iš jų gimė kū
dikis ir i tą kūdikį Hogounas 
pašaukė Kogu vėlę, ir tokiu bu
do Kogu grįžo atgal į gyveni
mą Ir į Sangha giminę. Tas 
kūdikis buvo pakrikštytas Ko
gu VbtdU ir užaugęs paveldės 
visą Kogu nuosavybę. Tokiu 
būda Žmogžudystės pasekmes, 
buvo pašalintos" ir vėl viskas 
yra kaip buvo pirma.”

Autoriaus Seabroek pastabos

Padėkojau Dounaironui ir 
maniau, kad iš visų metodų, 
kokius žmonija civilizuota ar 
necivilizuota prasimanė žmog- 
'žudystėš klausimams išrišti, 
Šis buvo visų keisčiausias. Ma
niau apie kitų kalnų gyvento
ji?, pavyzdžiui, Korsikos, Sicili
jos, Kontucky, Karolinos pa
pročius, kur ištisos šeimos yra 
išžudomos; kad atkeršytų vieną 
žmogžudystę ir žmogžudystes 
•tęsiasi iš generacijos j genera
cijų^ Pamaniau ir apie musų 
pačių baudžiamuosius įstaty
mus, požemius, kartuves, giljo
tinas, elektros kėdes. Pama
niau, kas atsitiktų, jei paban
dytume pritaikyti Habbe įsta
tymus New Yorke ar Chica
go j. Galbūt dar didesnę žmog
žudysčių orgiją turėtume, negu 
ligi šiol turime? Galbūt taip, 
kadangi mes turime išvystę 
profesionalų žmogžudžių klasf* 
ir profesionalus užmušikus. 
Bet aš stebėjausi,, ką pasaky
tų koks kietsprandis gorila ar
ba samdomasis banditas, besi
rengiąs atlikti savo kruvinų 
uždavinį, jei musų įstatymai 
jam pasakytų: “žiūrėk, mes 
tavęs nepakarsime ir nesude- 
gihsime, net neužrakinsime. 
MM ta užmųšutų žpiogų, tū- 
ttfeėši nueiti, surasti jo moti
ną ir turėsi pasakyti jai, kaip 
skauda tau Širdį.” O ji tau at
sakys, kaip jai Širdį skauda ir. 
kaip jums1 ūbiems širdį skauda, 
jos negyvam sūnui ir tau, ir 
po to ji tau išvirs puikius pie
tas ir juda abudu juos s u val
gysite ir ji tau įdės buterbro
dų kelionei, kai tu turėsi išeiti 
į ištrėmimą...

Kepures šalin! Motina! Tali 
yra stačiai negalima. Visai ki- 
taip yra, kaip civilizuoti žmo
nės daro. Pagauti kaltininką ir 
nužudyti jį. Jis neturėjo šir
dies. Padaryti tai, Žinoma, rei
kia legaliai, per teismų, bet 
nušauti jį taip pat kaip jis ki
tą nušovė. Tai padaro du lavo
nus ir tai‘bus pamoka jam, kad 
jis išvengti įstatymo”. 
Tie du lavonai padaro savotiš-’ 
ką balansą, išlaiko lygias tei
sybės svarstykles ir verčia mus 
gerbti įstatymus. Žinoma, tai 
yra musų inteligentiškas ker
šijimo būdas. Bet gyvendamas 
tarpe tokių pamišėlių kaip Hab
be kad ir tik keletą savaičių 
ir jų pamišę žmonės, tokie kaip 
Bounairotias pradeda tau kal
bėti savo pamišėlio pasaka, ta
vo protas susisuka ir tu lygiai 
pradedi prisiminti pamišusio- 
mis idėjomis ir paskui rašyti 
beprotiškus dalykus.

Daug visokių nepro’tiškų da
lykų apgalvojau gyvendamas 
tarpe Habbe, kurie yra tokie 
išvirkščiai ir pamišėliai. Pa
imk, pavyzdžiui, tą jų seksu
ali dalykų Aš buvau išauklėtas 
krikščioniškoj draugystėj. Čia 
jei mergina ‘Ipražddyta”, ji jau 
galutinai "pražudyta ir jai vis
kas baigta. Dažnai ir jos šėi-* 
mai baigta, bent taip vadina
mų dorų žmonių tarpe, jei to
kia šeima neiššikelia kur kitur. 
Kas 'liečia pačią merginų, ji tu
ri išsikraustyti, ir visi dori, 
žmonės tuomet su pasitenkini
mu žino, kad ji buvo sugedusi 
iš pačių pradžių, ąes ji, saky
sim, buvusi net’ viešuose na
muose. Kariais ji bando daryti 
Sau abortu, arba, užmuša vai
sių, arba Jį ^paslepia, arba rf-

tęs pavogimą? — tariau.
—Taip, už bet kokį pavogi-. 

mą. Taip ir turi būti. Musų vi
sų turtas nėra uždaromas* Net; 
-musų grudų sandėliai yra už
daromi tik mediniais skląąČiaiš.i 
'Mos paliekame laukuose 'savoj 
ūkio įrankius : balnus, kama
nas, pakabintas medžiuose. Jei 
žmonės pradėtų vogti vienais 
kitam,* tai*gyvenimas pasidary
tų nebegalius. Be to, žmogus, 
kurs sykį apsivagia, ji's visuo-i 
-met vagia, n/Geriau, kad vagis 
:pašalinamMlJEad kai vagis pa- 
gaunamas, jį tuojau veidą prie.; 
Hogouno ir jis yra kitą rytąs 
pakariamai, ,Tai yra labai ge-i 
ras įstatymus* Bet laibai retai 
pasitaiko, kad kas tą įstatymą 
sulaužytų. ^e«s žmogus nenži-s 
kuotų sąV/ gyvybe, pavyzdžiui, 
kad pavogtų' tamstos diržą ar-( 
ba pamidorų dėžutę*

-—Vadinas, tikrai Habbe, įs
tatymai baudžia mirtim ‘už pa
vogimą nėt pomidorų dėžutės, 
arba žiursto, arba kamanų ar
ba laukuose pilfktų įrankių?

*-Taip, —. jis -atsakė, — už 
bet kokią vagystę.

< —Gerai, jei jus kariate žmo
gų už mažą ;; vagystę, tai -dčl 
Dievo, ką Jus darote už žmog
žudystę? — paklausiau. Tur 
bu^llį -gyvą virinate aliejuj ar
ba supi^stdĮjė mažais gaba
lais'? ' ' ;■-

—^0, ‘tai' yra visai kas kita, 
— atsakė -Endyalį. — Vagis 
yra negeras it niekam tikęs. 
Tačiau kiekvienam žmogui, 
kad ir visų 'doriausiam gali pa
sitaikyti -nelaime, kad pykčio 
pagautas gali užmušti kitą 
žmogų. Mano paties tėvas gali 
užmušti žmogų. Arba tamsta 
ir aš galime susipykti ir vie
nas antrą nužudyti. . Bet mes 
esame vis tik dori žmonės. Tad 
jei žmogui pasitaiko nelaimė 
Užmušti žmogų, jis visai nėra 
baudžiamas. Jis turi padaryti 
atgailą ir apsivalyti. Kokiu bu* 
du? Kas nors iš senesniųjų, 
kas pats yra matęs, gali Rams
tai geriau .papasakoti.

Sems Dounaironas, nors Vis 
<įar -lovoje gulėdamas, -bet, pa
matęs kad s^kiu su jo sumtm 
-atvykova ir taip gražiai esava 
susidraugavę, mus maloniai 
priėmęs, tarė: Aš jums pa
sakysiu, kas atsitiko su darži
ninku Yaro, kadangi tą įvykį 
aš pats gerai žinatt. Jis tižniti- 
šė žmogų, vardu Kogu Endou, 
musų giminaitį. AŠ gerai atsi
menu. Vieną vakarą, kai mes, 
vasaros lietums pasibaigus, dir
bome kalnuose, taisydami 1#U/ 

’kų irigacijos dūdas ir prūdus, 
iš kulių sausrai užėjus
Jauta, «ta^į 7atbėg© įmonės1

Didelis gaisras 
Kybartuose

2KYBARTAI.’ — Rugsėjo 
d. apie '3y2 vai. pradėjo degti 
skardos dirbinių fabrikas “Uni
tas”. Kadangi fabrike buvo 
daug lengvai degamos medžia
gos, tai gaisras labai greit iš- 
feiplėtČ iį atvykus miesto if ge
ležinkelio gaisrininkams namas 
jau liepsnojo. Aplink fabrikų 
yra daug medinių namų, tai 
pavojus užsidegti grėsė ir 
jiems. Gaisras buvo toks smar
kus, kad iškart vieni kybartie- 
čiai manė nepajėgsiu su juo 
kovoti, todėl išsikvietė Virba
lio ir Vilkaviškio ugniagesius, 
bet šiems atvykus, gaisras pra
dėjo mažėti. Gręsiant pavojui 
aplinkinių namų gyventojai 
greitomis išsikraustė iš namų 
į gatvę ir daržus. Gaisrinin
kams be pertraukos dirbant, 
pavyko gaisrų užgniaužti. Bu
vo pradėjęs degti vienas na
mas, bet jį pavyko užgesinti.

Putė smarkus vėjas, kuris 
kibirkštis nešė medinių namų 
linkui, todėl reikėjo ne tik pa
tį užsidegusį fabrikų gesinti, 
bet nuolatos lieti ir gretimus 
namus. Užsidegusio namo vi
sai sudegė tik viršutinis auk
štas. Apačioj esančios mašinos 
šiek tiek apgadintos. Fabrike 
dirbo apie 00 žmonių, taigi da
bar šie žmonės liks be darbo. 
Nuostoliai dar neapskaičiuoti. 
Gaisro kilimo priežastis dar ne
išaiškinta. Kalbama, kad 
pasirodžiusi viršutiniame 
šte.

žmonas Amerikoj 
atsidursi ikaMjįme. <;

Net ir supratimas, apie rubus 
skiriasi. Pav., jei Amerikoj, ;at 
kur kitur pasirodytų nuoga 
virš juostos moteris, tai ją 
areštuotų už nepadorumą; tuo, 
gi tarpu yra šalių, kur mote
ries apfėdimhs vifrš juostos, 
skaitosi limbai nepadorus daljr-į 
kas.

Tokie doros supratimai reiš
kiasi visose šalyse. Dagi toje 
paloje kuilyje doros supratimai 
ir papročiai nuolatos keičiaši. 
Imkime, kad ir pačioj Ameri
koj maudymosi kostiumų ėvb“i 
liuciją, arba prieš kelis metus 
nešiotus trumpus sijonus, da-į 
bar nešiojamus “short”, mote-! 
rų rūkymą ir šimtus kitų daly
kų-

Keliauninkas WilMam Sea- 
brook pasakoja užtikęs Afrikoj* 
negrų tautelę, kuri turi“ ypa
tingą doros supratimą. Pav., 
pas jąja net už mažiausių va
gystę žmonės yra baudžiami 
mirtimi, o tuo tarpu žmogžu
dystė skaitoma nelaime ; žmog
žudžiams iškeliama puota ir jie 
•išvyksta į sveffnrą šalį apgai
lauti įvykusių nelaimę. Kada 

; jis sugryžta, vėl1 iškuliama puo-t 
ta ir jį :apvefedinama su nužu-i 
dytojo giminaite, kad nužudy-' 
tojo giminė neišnyktų.

Apie tų keistą Habbe negrų 
gėiftę Soabrook savo -apysakoj? 
“Raistų keliais” pasakoja seka-; 
mai:

Jis atsakė, *<0, žinoma, yra; 
blogų žmonių ir tarpe Habbe 
ir Visti r. Tačiau jie niekuomet, 
nedrįstų daryti. tokį dalykų 
l^aip vogti daiktus iš 'tamstos;

į. Taį yra perdaug pavo-; 
jipga ir -ueyertą rizikos; užj

ugnis 
auk- 

(mg)

Mūsiškiai opoziciniai komn- 
! ništai (arba “skldkihinkai”) 
paskelbė “Natfj. 'Gadynėje” il
gą pareiškimą, įrodinėdami, 
kad ginčuose su “Šlytaisiais”; 
komunistais tiesa buvo “sklo- 
kos” pusėj e. Ištikimieji Stalino 
pakalikai, girdi, suklupo darbi
ninkų unijų klausime: jie stei
gė ^revoliucines0 dualines uhi-' 
jas, o paskui buvo priversti 
nuo .jų /atsisakyti, “ščyriej-i”' 
per metų metus skelbė, kad 
darbininkų minios radikalėj# 
ir^dedasi prie komunistų parti
jos, bet dabar jie prisipažįsta, 
kad minios neina pas -komunis-1 
tus. H

Maskviniai komunistai ilgai 
smerkė Darbo Partijos idėją,; 
už kurią jie dabar patys agi-; 
tttojh. Pagalios jie flirtavo sti 
fašistais, o visas savo atakas' 
atkreipdavo prieš socialistus. 
Tačiau ir Šitame klausime ko
munistų tpozįėija susmuko. Opo- 
zicininkai «ako : " b

I 
>

SAVO KLERIKALlKKĄ 
DVYLEKI

kelintu kartu Marijonų;

Cukraus perteklius 
Lietuvoje

KAUNAS. —Kaip aiškėja, 
šiemet abudu cukraus fabrikai 
pagamins apie 20,000,000 kilb- 
grąmų cukraus. Jei cukrus ne
atpigs, tąi jo. vartojimas nepa
didės ir tokiu t>udu galima 
laukti, kad gale mętų susidarys 
geras kiekis cukraus pertek
liaus.

<

Jau
“Draugas” rašo apie SLA., aiš
kiai stodamas už tautininkus 
j r prasimanydamas, buk socia
listai ir komunistai norį “nu
tempti Susivienijimų į Mask
vą”.

Nors klerikalai niekuomet 
nelinko jo gero Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, ne» jie žiu- 
ri į- jį, kaip į “bedievišką” /or

:•

n.

Reikalaufdte “NAU- 
JIENAS” ant bite kam- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jumis patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 
Tumui, bet Jūsų pato- 
gurno delet

V*
,:W
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i fi| skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

*Musų Skaitytojams” būtinai pridedami savo vardą ir pavardę.
I.n ■ 11

Naujas Antausis
Jau* dabar visi žinome, kad 

lakūnas leitenantas Feliksas 
Vaitkus patapo Lietuvių Tau
tos didvyriu, fkišiol. niekas Lie
tuvoje nebuvo taip populiarus 
ir nebuvo taip širdingai ir iš
kilmingai priimtas ir pagerb
tas kaip Įeit. Vaitkus. Apie 
tai visi žinome iš laikraščių 
ir iš Lietuvos gaunamų laiš
kų.

Visa Tauta džiūgauja, tik 
žinoma išskiriant tuos, kurie 
sabotažavo antrąjį skridimą.

Gąl visi atsimena tą, kad į 
Lietuvoje per Varpo dedikaci
ją pirmasis 
tas pats kun. P. Bučys, kuris ( 
Amerikoje tiek pamazgų liejo 
ant to Varpo, jo sumanytojų, 
ir tų, kurie aukavo tam tik-- 
shri.

Ar jiems malonu prisiminti 
tą, ką jie darė tada, kada tas. 
varpas buvo liedinamas ir ta
da, kai jis skambėjo Ameri
kos lietuvių tarpe?

Antruoju antausiu 
dalinasi

Dėl Varpo raudonuoja ir pa- 
kutavoja vieni katalikų vadai. 
Dabar, dėl Vaitkaus, kątfalikų 
vadai gėda dalinsis su kai ku
riais tautiečių vadais. Katali
kų vadai dabar gauna antrą 
morališką antausį, o tautiečiai 
pirmą, ir tik dėl to, kad jų

juo paskambino.

Raudonos Rožės Paš. Kliubas,, 
ir kuris įvyko praeitą šeštadie, 
nį, spalio 26 d.

Parengimas visais atžvilgiais 
pasisekė, publikos Liuosybės 
svetainė buvo kimštinhi pilnu
tėlė, o įiją telpa suvirs tūks
tantis žmonių. Rengimo ko
misija taria širdingiausią ačiū 
toms draugystėms ir tiems biz
nieriams, taip ir visai skaitlin
gą jai publikai, kurie -parėmė 
musų parengimą kaip savo at
silankymu, taip ir medžiagiš
kai. O taipgi didelis ačiū ir 
musų dienraščiams “Naujie
noms”; Draugui, ir Vilnei, ku
rie talpino musų pranešimus.

Viskas butų buvę kuo ge
riausia, jei ne apgailėtinas įvy- 
kis, kuris įvyko apie pirmą va
landą naktį, kai Ciceros pilie
tis A. Paliulis kokiu tai budu 
nukrito nuo balkono ir taip už
sigavo, kad reikėjo vežti į li- 
gonbutį. O dabar kila visai ne
pamatuotų gandų, buk policija 
uždarius vakarą, ir kliubud taip 
ir komisijai busią riestai.

žodis kritikams

tęsti iki pat rytmečio, jei butų 
matę reikalo, nes niekas h<ekal* 
tina Už tą įvykį nei kliubo nei 
komis! j;os. Kai kas u et per laik
raščius pastebi, kad komisijai 
trukę kooperacijos, veikalas 

‘'Kuprotas Oželis” buvo “To©1 
cheap” ir parengimą pavadino 
tiktai vakarėliu. Gaila, kad 
tas kuris rašė su mumis ne*‘ 
kooperavo, o jei butę rengę va
karą su4 kuriais jis koooperuo- 
ja ,tai viskas butų buvę “fine”.'

—Vienas iŠ komisijos.

šaukiamas Lietuvių 
Spulkų Lygos narių 

susirinkimas
Kalbės apie Illinois spul 

kų konvenciją, etc.; 
įvyks lapk. 8

Lapkričio 8 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijos rūmuose 
įvyks Lithilanian Building and 
Loan Associatiop League — 
Lietuvių Spulkų Lygos -narių>

Vakarą butų buvę galima s>asirii!ikimas. -
■ į .... ... . . -------- ------ ----------- ---------------------------------------------------------------- , ..

Pirmasis .antausis
Dabar katalikų vadai gavo 

antrą morališką antausį. Pir
masis antausis jiems buvo tas, 
kai jie anuomet su didžiausiu 
įdukimu priešinosi Chicagos
šaukiamam Visuotinam Lietu- vadai prisidėjo prie katalikų 
vių Seimui. Tada tą Seimą 
smerkė “Draugas”, kun. Bu
čio redaguojamas, ir “Darbi
ninkas”, kun. F. Kemešio re
daguojamas. Seimui nuliedintą 
Laisvės Varpą pravardžiavo 
skambalu, bambalu’ ir t.t. Da
bar, tasai varpai 
džiausioj Lieįuvių
tovėje, skambinama ji)ę> 
mingose valandose, o 
skambinant, visi nusiima 
beles ir galvas lenkia. Tą va
landą ir katalikų vadai trau
kia žemyn kepures ir skrybė
lės ir lenkia galvas pagarbo
je.

vadų boikotuoti antrą skridi
mą.

Katalikų ir tautiečių vadams' 
dabar galima pritaikinti Reims 
so Arkivyskupo Remigijaus žo- 
džius pasakytus 496 metais at
sivertu si aru, į krikščionybę

FORNACE
TAISYMAS PIGIAU

BOILERIUD A U Y S

randasi di- 
‘aųtos šven- 

iškit- 
jam 

skry-

Šivakar Chic. Lietu
vių Dr-jos Bankietas 

Auditorijoje
Šįvakar, Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje, įvyks Jubiliejinis 
Bankietas, kurį rengia Chicagos 
Lietuvių Draugija. Specialiai iš
puoštose salėse įvyks vaišės, 
programas, šokiai ir kiti įvy
kiai, numatyti vakaro progra
mų!. Tikimasi daug publikos, 
nes visi bilietai buvo 
išplatinti.

Laike vakaro bus 
svečių, konkursantų,
dalyvių paveikslai, kurie vėliau 
tilps “Naujienose”. Chicagos 
Lietuvių Draugijos prezidentu 
yra J. Mickevičius.

iš anksto

tratfkiami
programo

y

Dariaus-Girėno laiš- 
$ kai $30,000 pašto 

ženklų parodoje
Eksponatai išstatyti Chicago te
atre; yra su virš 2,000 ženklų

Dariaus ir Girėno—“Lituani- 
cos I” laiškai, kurie buvo per
vežti per’ okeaną ir išgelbėti 
iš lėktuvo, po to kai jis sudu
žo Vokietijoje, yrą išstatyti 
pašto ženklų parodoje.

Laiškai, kartu su lakūnų pa
veikslais ir laikraščių iškarpd- 
mte turi žymiausią Vietą paro
doje, kuri yra įf engta Chicagos 
teatro vestibiulyje. Chicagos te
atras yra priestate ir Lake gat 
vių kampo. L •

Eksponatų—pašto žėnklu . ir 
laiškų, yra apie 2,000*j į ver
tė siekia $30,000. PfM&dų.Jreh- 
gė Žinomas filatelistas-kįmisio- 
nierins, Lou W. Kroedkor. Sta
sys Pieža, reporteris, kuris ap
lanke parodą atstovaudamas 
“Chicago American” sako, kad 
anglų publika rodo didelį susi- 
interesavimą lietuvių laiškais. 
Už juos dabar moka aukštas 
kainas, kartais net $100.

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

frankų karaliui Kloviui. Tasai ' 
arkivyskupas karaliui) sakerž 
“Lenk sprandą išdidusis sikam- ; 
brieti. Garbink tą, ką degin-; 
davai; degink tą ką garbinda- j 
vai.” I į

Katalikų ir tautiečių vaidai! j: 
Gerkite dabar tą vandenį kurj • 
esate prispjaudę.

PEGTNHUU1 PUOPA1, Idttrt 
svafui 18c; musų

GROTELIAI, Kitur sVMftti« 
20c; tnusn Unina 
VANDENIUI VIBDR1UKAI. 
kitur svarui 2»o; Tftfi 
mūra • krtina 
pelenams kratytojai, 
-kitur rtvarai «««; 
musu kaina

Mės turime paslftn- 
HhMttf pilną stoiką 

w»orEsAuEin 
ftETAlL

0 Kitu FurnacelrBdt- 
‘leriu dalys MpkdfOMO-

Musu patyrė darbininkai j 
įd«s i boileri bile: 
k&lcią 'dtfiį tūbai pigiai. 5

Mes turime visokių, varr į 
’-t'o s ptovoMonaliai totų -dailu de'l pečių. (

FURHACE REPA1R
PARTS CO, krautuvės]

Spragilas.

Naujas, lietuviškas 
radio aparatas Chi- 
cagoje-“Radionas”
Tarp žymiųjų radio apara

tų vardų, kaip “Philco”, “Ge-- 
neral Electric”, “Rca-Victor”, 
“Atwater Kent” ir tam pana-, 
šiai, atsirado naujas vardas, ■ 
kuris yra pilnai grynai lietuviš- ! 
kas. Tai yra “Radionas”.

O “Radionas” yra naujas, sa
votiškas radio aparatas, . kuris,, 
sugalvotas, suplanuotas liettb-’-; 
vio, buvo pavadinitas lietuviškai 
ir parduodamas lietuvių brauk
tuvėj. * . . ;

Aparatas turi visus moderniš-j 
kiaušius įtaisymus, metalines' 
tūbas (vietoj, seniau naudotų 
—stiklinių), gali pagauti ir vie
tines, Amerikos stotis ir Eu
ropos ir kitų konftnėnftų. YratC 
skirtingi aparatai, po 7, po #0 , 
ir 12 tūbų. ’ , . >

Laurai už “Ęadidno’ pagamįį 
nimą,. ir jo
tenka J. F. Budrikuį,, kurio, ( 
krautuvėje, 3417 .S. Halsted 
street, aparato modeliai yra iš
statyti inspekcijai'. -’ •• o.

. ..... . ........ ;
" . r’.-

Reiškia padėką pri- 
sidėjiisieinš prie R.

R. Kliubo vakaro ‘
Paaiškina apie A. Fsihieio susi; 
žeidimą; įvykį apgailestauja

-4 t- r ■- .• *
' *»’ '■ "u i

CICERO.---Tai jau ir' po pa-; 
rengimui, ,‘kttrį reng^c Liettęrių

lietuvišką vardą

3417 * S. Halsted

.. i-..'; I

—m—i—i»MMi
__ ___________ ____ ___ __________

DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIUS ŠIRDIES VlEšę^TIES JĖZAUS

IŠKILMINGĄ'METINĮ BALIŲ >
SU 8-MIS DOVANOMIS •«!>.

Lapkričio-Nov. 3 dieną, 1935. ^Pradžia 7 v.’v.
CHIC. LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

' 3130 South Halsted' Street ? Ji . 3
Kviečia visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti prie puikios mu
zikos. Atsilankiusius svečius komitetas priims nuoširdžiai.
Tikietas tiktai 25ė. ypatai ir ta» pats tikietas seras laimėti -dovanas.

4*4-. ,.l' .....

_____ _____________  ____ _ komitetas priims nuoširdžiai.
Tikietas tiktai 25ė. ypatai ir tas pat» tikintas jferas laimėti -dovanas.

1 *'>‘**TT?....... ..

-• ■ v—rengia ----- ' \
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliybas. į

. ' 'ĄS^KMAIMENY/, ' / . ■,'
XapkriČi©-Nov.3,1935 m.
H0LLYW00D SVETAINĖJE" V'/

’F j. •, \ >. - ,

Tlkjetaš lfe;eentų.
; ... . f : , 2417-19 West ;43rd >Street

Pradžįa'5 vai. Vakaro. -t .; " '

Prastoji regėjimą, 1
silpnas ir kreivas akis galima L— 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais« dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAI AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo-
‘X*___ __________________ _ J-ii i.::_ j ■

siūtį, ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk Šiuos nuostabius akinius. -!

Dr. G. SERNER i!
A v /LIETUVIS>AKIŲ GYDYTOJAS j

Ofisas fe Akinių'Dirbtųv«.. Patenkinimas Garantuotas. ?
756 .Street Yards 1829 I

.....________ ______________________.... „ , /Pašalins akių nuo-
• vargi Jr -gaTyosjskąudejimą, Jus įgalėsite su gaiš Skaityti mažas raides,

Ofisas fr Akiniu Dirbtuve patenkinimas Garantuotas.

J"l ' "J 1,1........"T1
-----r—-----------

• Y •

Vynuoges Del Vyno
- . ' Įvairios Rūšies

Alicante—Muscat—•Zinfadel
Carrigan—Malagas-Seedless

•Metę, metais tokią pigių kalnų nėra buv$3 ;
■ Ateikit j traukinių kiemą ir taupykit pinigus

2700 S. Ashland AvenM®
Pristatėm j visas miesto dalis. ,

■ • y...

■I

Į susirinkimą maginami atsi-, 
lankyti Jšpuflkų viršininkai, rink
ti atstovai ir direktoriai.

Kaip praneša sekretorius ir 
auditorius, J. P. Vaikala, adv. 
John Kučinską# išduos rapor
tą iš Illinois Sptflkų konvenci
jos, bus aiškinama kaip įvesti 
į spulkas taip vadinamą “direct 
redueition plarf* ir kodėl jis 
naudingas.

Bus pranešta ir apie receive- 
rius spulkoms, etc.

Susirinkimai prasidės 8 v. v.!

Kelly bylos Bella
Butmanienė vėl 

triuSelyje

la Butmanienė vėl pateko į ki
tą triubelį. 

H, ' *

šį kartą Chicagos moterų, 
teismas traukia ją atsakomy
bėn už paleistuvystės namų 
užlaikymą.

j •

Teisėjai nusiskundžia, kad 
kiekvieną mėnesį Butmanienė 
turi padalyti jiems po kelis 
vizitus, teisiama'tai už vieną,: 
tai už kitą prasižengimą prieš 
įstatymus.
/

Bus teisiama moterų 
teisme už paleistuvy-: 
stės namų užlaikymą

Dar nepabaigusi vargus su 
James Kelly testamento bylos 
nuosprendžiu (ji gavo 6 mėn. 
pabaudos), garsioji lietuvė Bei-

«*>!■■......*11 Į I ...................... .................... I .................    ■ il—l

Svarbu bedarbiams, 
kurie negauna 

sviesto
Bedarbiai, kurie gyvenate iš1 

pašalpos ir turite sviesto kor
teles, bet sviesto negalite gatfr. 
ti- pas savo -krautuvininkus,' 
kreipkitės tiesioginiai į centrą-' 
linę valdžios sviesto pakiavi-' 
mo įstaigą po numeriu 2036 
W. Pershing Rd.

— Steponas.

ŠVENTĖMS PERLAIDAS Į 
SENĄJĄ TĖVYNĘ

Jus dabar galite padaryti patvarkymus dėl persiuntimo 
pinigų Šventėms savo giminėms ir draugams į senąją 
tėvynę.

The Drovers bankas siūlo žemas ratas, skubų •*- 
' Tr saugų patarnavimą. {

‘ KABLEGKRAMOMIS—RADIOGRAMOMIS—BANKINIAIS 
DRAFTAIS—UŽRUBEŽINĖMIS PERLAIDOMIS.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

474 Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

AR JUS EINATE Į BIZNI?
Tavern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas. 

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FIXTURE CO

644-648 W. Matffeon St. Monroe 5066.

MM-MM

MASffiR WI!®0W SHADE C0.
o S. J« Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS <. . MES NUMIĘRUOJAME ĮĮR UŽKABINAME

(ARTI W00D ST.)
TAVERNOMS, NAMAMS ‘IR MOKYKLOMS.

1803 WEST 47th STREET - <

Ua/loWe'e»
NOT 
" OVER

Galu plaus ’have feeen made hy a hustling chap to 
-assure ėach and eyery Pirmynfte and friend a Sun- 

; 'day nite of post-Hallowe’en revelry. Wi’th -filis party
•a week of eęrie goihg
and Onished.

ons will be elimaleed

Klaidos Atitaisymas
Ketvirtadienio “Naujienose”, 

žinioje apie adv. Jurgelioniu 
grįžimą praktikon, įsibrovė ne
maloni klaida. Vietoj, “... ge
ro advokato ...” turėjo būti 
-dat vieno gero .advokato”. Per 

Ųaidą pirmieji žodžiai buvo 
praleisti.'

Skelbikai <&&ujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

$20.00 kaip nauji EUREKA 
Šlavikai po 

•12.75

Everypossible rdea is being eiįaustėd to tranSform 
Neffas’ Hali at 2439 So. Leavitt Into a glamorous set- 
ting for the fun, gaity and dancing 1?ha’t everyone Avilį 
indulge in. We ask everyone that intends to be part 

properly costumed. Only in such 
able to keep that atmosphere of 

pumpkins, 
be sure to 

in. There will be 
r those without.

a way will we be able to keep that atmosphere of 
delicious mtiinacy—biack xwitches, yellow pumpkins, 
biack cats and skėlė tons.*Come aloiig—būt be sure te 
wear that įbstume if you want to get in. There willbe 
some extra costumes at the door for those without 
However, when they are gone^no more admittance

biack ,witches,

DIDIS

Išpardavimas
DRABUŽIŲ
PLOVYKLŲ

IK

KAURŲ .
VALYTOJŲ

Naujos Mados pilnai garam- 
tnotos Drafoužių Plovyklas. 
Reguliarės vertės $49.50. 
Sumažinta
kaina ............................./ O
1936 metų mados pagražin
tos ir pagerintos Maytag 
plovykles Rfl

AUGŠTOS VERTĖS: 
THOR, APEX, A. B. C. 
WESTTNGHOUSE

Naujausios Drabužių Plo
vyklos po -$ jfl C-tfl

Geros Panaujintos -Plovyk- 
les, pilnai garantuotos po

•15.00
IR

'19.51!

$35.00 kaip nauji 
HOOV.ER ŠLAVIKAI po

17.95

Lengvus Išmokėjimai.
Didele nuolaida už senas 

plovykles ir šlavikus.
PIRKIME ČIA DABAR

TAUPYKITE PINIGUS

3222-26 S. Halsted St 
Tel. Victory 4226

Vedėjas 3. KALEOINSKASJ. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programas Iros nedalią, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 kiloc. .* *



gyveni

Parodoj Šiandien

1936
Vienatinis užbaigt žemos arasatnos

DĘALEB APVERTISEMENT

kada

VISOS

■ ■

SH0CKPR00F 
VAIRAVIMAS*

atlikti šaliai
susitvėrė ir

Šaukia mitingą pro- 
testui prieš Lietuvos 

kunigus, popiežių

Chic. paštas rengia 
nepristatytų siunti’ 

nių išpardavimą
Jaunuoliai nori palink

sminti tėvus ir patys 
pasilinksminti

Tūkstančiai įvairių dai
ktų bus parduoti var
žytinėse, antradieni ir 
trečiadienį

į’ J: A*

J. Mackevičius su 
taip vadinami lietu-

padaro vairavimą lengvesniu 

saugesniu negu pirmiau.

žodžiu, kad

tamsinami ir pa
metu. * Kad i

gražiausi ir patogiausi bodies 
nors pagaminti.

“Halloween” vakarą būrelis 
draugų ir giminių suėjo pasi
svečiuoti ir paminėti gimimo 
sukaktuves p-ios Onos žičkie- 
nės, 8416 Lituanica avenue.

Vaišes surengė p. žičkienės 
dvi dukterys, Monica Lyons ir 
Anna Daukšas.

Pp. žičkai yra nauji Bridge- 
porto gyventojai, persikraustę 
iš West Englewood kolonijos. 
Nikodemas žičkus yra savinin
kas Junior Hi Chair Manufac- 
turing 
praleistas linksmai ir gražiai

ARK

spyna,
.. Ji„. ..

Action Matter Modeliai tiktai $20 
.' Kainos pažymėtos šiame 

apskelbime yra salig lieto Flint, Mich. 
it gali būt pamainytos be jokio pra*

TVIRTAS PLIENINIS vieno 
šmoto TURRET VIRŠUS

• Šis pąujas Chevrolet yra vienintelis karas, ku
ris atneša jums visus šiuos gerus dalykus už že
miausią kainą. Vienintelis žemos-kainos karas su 
Naujai patobulintais Hydraulic Stabdžiais. Vienin
telis žemos-kainos karas su glotniu ir pagerintu 
Knee-Ąątion Vairavimu*). Vienintelis žemos-kai
nos kąrąs su gražiu nauju ' Fisher Body—nauju 
augšto spaudimo Valve-inrhead inžinu—tvirtu plie
niniu Turret Viršų ir daugeliu kitų patobulinimų, 
kurie ąutęikią' smagesni, "švelnesnį, saugesnį ir 
daugiau ekonomišką pasivažinėjimą.

Smerkia konkordatą
‘ Negana to, atidavė žmones 

po popiežiaus kontrole pasira
šydami konkordatą. Pagal kon
kordatą, dabar kas metai iš

jiems
šįmet tai padaryti.

GERB. Naujienų skąitytor 
jos ir skaitytojai prąšpjnį 
pirkinių reikalais eiti j tąą 
krautuves, kurios skelbiau 
Naujienose. s

CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT, MICH.
Palyginkit žemas pristatymo kainas ir naujus didžiai 
sumažintas G. M. A. C. 6 nuošimčių išmokėjimo plano 
žemiausios finansavimo išlaidos G. M. A. C. istorijoj.

General Motors Vertybė

^įIĄNDIEN Chevrolet Motor Company pasiekė 
augščįąųsio laipsnio savo ketvirtadalio-šimtme- 

Čio išdjrbystėje prezentuodama šį 1936z metų Chev
rolet— vįęųintelis pilnai užbaigtas žemos-kainos 
karas.

313 jaunuolių kuopų, 
bet yra ir Centro iždo 
globėja

Pamatykit ir pasivažinėkit vieninteliu pilnai 
^baigtu žemos-kainos karu—šiandien t

Šįvakar įvyksta L. 
Y,S. (Jaunimo D-jos) 

maskaradas Birthdąv Party” p 
Žičkus.

ku krašte šimtai badauja ir 
vargsta.

“Lietuvoje religija ir bažny
čia turi būti laisvos, kad tar
nautų progresui
atsakytų moderniško pasaulio 
žmonių reikalavimams, ypatin
gai, Itad nuo despotiškos reli
ginės valdžios pereitų į demo
kratišką valdymasi formą. Vi
sokie bažnyčių ir klioštorių tur
tai, judinamas ir nejudinamas, 
turi priklausyti žmonėms, o ne 
Romos agentams, nes tie na-

Darbšti SLA. kuopa, 
darbšti ir jos pirmi

ninkė

rinksis minios

Daug žymių svečių va
karėlyje

■ ' . . .•

Namas aristokratiškoj apie? 
linkėj, erdvus ir dailiai išpuošk 
tas. čia buvo sukviesta virš 40 
viešnių ir svečių, tarpe’ kurių 
matėsi 
žmona 
viški milionieriai Chicagoj, p- 
nia Nora Gugienė, p-nia Va- 
leria Bručas, adv. K. Jurgelio
nis su žmona, muzikas J. By«» 
anskas, A. Vaivada, p. K. 
AugUst su žmona, Dr. Šimkus, 
Dr. Montvidas, K. Liutkus, 
smuikininkė Valeria čepukaitė, 
adv. Petraitis, p.€ A. Rypke- 
vičius su žmona ir kiti.

Kaip ir bankieto, taip iy šios 
vakarienės principalė rengėja 
ir tvarkytoja buvo SLA. iždo 
globėja ir SLA. No. 313 kuo
pos pirmininkė, p-lė Eųfręzfoa 
Mikužiutė. Gardus užkandžiai 
ir gėrimai, paskui solistų dai
nos, vėliau šokiai, žaismės, 
bridge lošimas kortomis ir dis
kusijos būreliuose sudarė va- 
karo programą. Nuotaiką bu
vo tikrai drauginga ir švėL

AUGŠTO-SPAUDIMO 
VALVE-IN-HEAD 

INŽINAS
duodantis geresnį išpildymą 
su mažiau gazo ir alyvos

Company. Vakarėli

Griežtais žodžiąis pasmerkda
ma Lietuvos kunigiją, popiežių 
ir jo kišimąsi į Lietuvos rei
kalus, “Tautiška” Lietuvių pa
rapija šaukia masinį mitingą 
šį sekmadienį tikslu iškelti pro
testą prieš tuos “nesveikus ap
sireiškimus Lietuvos 
me”.. . ,.-/•••. -
. Masinis mitingas, anot pra

Kiekvienais metais jEhicagps 
pašte susirenka tūkstančiai 
siuntinių, kurių negalima pri
statyti dėl klaidingų adresų, 
dėl siuntėjo adreso trukumo, 
persikraustymo, dr tam pana
šiai. Paprastus laiškus paštas 
sunaikina, gi siuntinius su 
įvairiais daiktais atplėšia ir 
daiktus parduoda.

Tokių daiktų išpardavimui 
naujuose pašto rumuoser prio 
Canal ir Van Buren gatvių, 
yra rengiamos varžytinės. Jos 
nusitęs dvi dieni, antradienį ir 
trečiadienį, lapk. 5 ir 6 dd.

Tarp parduodamų daiktų 
yra rūbų, avalinės, galanteri
jos, įrankių, maisto, “grose- 
rių”, vaistų,’ automobilių dalių, 
žiedų, kitų brangenybių, kny
gų ir, 1.1.

Visos prekės bus išstatytos 
9-tam aukšte pašto rūmuose, 
kur pirkėjai galės jas apžiu* 
rėti, jei nori, pirmadienį, nuo 
8:30 ryto iki 4 vai. po pietų. 
Už pirkinius reikės* sumokėti 
50% ant rankų, o likusius —- 
pirkinius atsiimant.

Kaip aštuntą valandą šįva 
kar puikioj South Town Bali- 
room salėje 
maskąradihinkų, kaip senų, taip 
ir jaunų. Jaunimo, tai suprąn- 
tama bus daugiausia, bet se
nieji nenorės namie liktis ka
da žinos, kad čia tarp savo 
jaunosios kartos galės pasi
džiaugti, pasijuokti. Labai įdo
mu bus pamatyti kokius kos- 
tumus tie jaunieji išsimainys;

Sako, reikia nusikratyti despo 
tiškos religinės valdžios; mi 
tįnga šaukia šį sekmadienį

NO DRAFT VENTILIACIJA
NAUJOSE. FISHER BODIES

ir jų bus daugybė, nes už man* 
driaųsius bus duodami prizai.

šis vakarėlis tai bus pirmų* 
tinis Jaunimo Draugijos pasi
rodymas publikoje šįmet. Per
nai jie labai puikiai atliko sa
vo sumanymus 
sekasi
Neužilgo Draugija rengs lietu* 
vių meno parodą vidurmiesty- 
je; dabar kas savaitę jos par 
stangomis yra duodamos no
rintiems lietuvių kalbos pamo
kos. Be to, šių metų planai yrą 
dideli n* pagerbtini; apie juos 
bus vėliau parašyta. ,

Šįvakar šokiai prasidės aši 
tuntą valandą* ir tęsis iki tol, 
kol bus publikos. Bilietai tikr 
tai 85c. Salės, adresas. 6319 So. 
Ashland Avė. Visi esate kv& 
čiami ir laukiami/ . ‘ '

Jacųues Grandiriesnil.

NORTH SIDE. — Ta pati 
kuopa, kuri surengė milžiniš
ką bankietą Congress HOtelyj 
atsisveikinti su lakumr Vait
kum, pasitikti adv. Skipitį ir 
pavaišinti savo organizacijos} 
prezidentą, adv. Bagočių, šį sy
kį surengė privatinę vakarie
nę pp. Radžiu rezidencijoj, 
2345 N. Kedzie Blvd., spalio 
27 d. J;

—» 1 r*. '*■: r      "
mai yrą pastatyti iš lietuvių 
prakaito ir triūso’’.

NAUJAI PATOBULINTI
HYDRAULIC STABDŽIAI 
saugesni ir" švelnesni kada nors 

pirmiaus padaryti

tikra grožio karūna—saugum 

tvirtove.

PAGERINTAS KNEE- 
ACTION VEIKIMAS*

švelnesnis, saugesnis važiavimas
■-< • ' : ‘ . v.y i ; ■ ' • ‘

• 'iš visų.

nešimo, įvyks • parapijos sve
tinėje, 3501 S. Union avenue 
vai. po piet.

Atsišaukime j publiką, kun 
S. Linkus, tos parapijos klebo
nas sako, “Lietuvos žmonės bu- Lietuvos siunčia ir gabena Ii1 
vo Romos agentų (kunigų) iš- tus popiežiui, gi tuo pačiu lai 
naudojami, 
vergti per 600 
Lietuvos liaudis iškovojo ne
priklausomybę, susitvėrė demo
kratišką valdžią, ir pradėjo 
tvarkytis taip kaip kitos civi
lizuotos tautos, tai Rymo agen
tai ir jų klapčiukai, pamatę, kad 
Lietuvos žmonės atsikra^ 
tys nuo Rymo trus- 
to, steigs mokyklas, vers ku
nigus ir ponus 
naudingą darbą 
nuvertė žmonių rinktą valdžią 
ir įsteigė despotizmą.

Nors 313-toji kuopa dar vi
sai jauna ir susideda netoli iš
imtinai iš Amerikoj gimusio 
jaunimo, jos parengimai sų- 
traukia rinktiniausiąją publiką 
ir pasižymi geriausių syeČių 
patenkinimu.

— Ten Buvęs.
ŠIOS YPATYBES UŽ ŽEMAS CHEVROLET KAINAS 
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, mm ISM VIRS- Listo kaina Naujo Standard
Cnupe Flint, Michigan. Su bumpe- 
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LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠĖLTOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm.. 3341 Ever- 
green Avė., tel. Belmont 7678;

šeštadienis, lapkr. 2, 1935

RADIO 1

Ne vien graži, ir talentuota

Dainuos per radio

3-jų Dienų

Rakandų

po

Programo,

'X
/ /

“Cavalle

19.95
L J. ZOLP PASVEIKO PADĖKAVONĖ

Lengvus Išmokėjimai

2

i S'i <i:

Didelė nuolaida už senus 
baldus mainant ant naujų.

Aržuolo medžio jbreakfast 
setai verti $300? parsi

duoda po

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette '8171

THE BRIDGEPORT ROOFING CO 
Ar justi stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes paša 
kyšima kiek kaštuos pataisyti. Mea 
taipgi darome visokį blikoryctėi 
darbe.

lotųviu direk- 
•eikis, Telėfo-

nfYTT TTOT AT įSVlJuJ&KJLAl
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR
* VELDINĄM .

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue. 

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

Vytauto Didžiojo 
Prospektas ar Bul

varas Chicagoje?
Paaiškėjus, kad WPA pasky

rė $392,000 Chicagai naujų 
gatvių pravedimui, įvairios 
Chicagos tautinės grupės suju
do. Sujudo prašyti miesto ta
rybos pavadinti tas naujas gat
ves įvairių jų didvyrių vardais.

“Chicago American” S. Pie- 
ža žinioje rašydamas apie kitas 
tautas, sako, kad lietuviai no
ri pavadinti vieną iš tų gatvių 
Vytauto Didžiojo Prospektu ar 
bulvaru.

Rytoj Keistučio kl 
susirinkimas; kalbės 

P. Grigaitis
Lietuvių Keistučio Pašalpos 

kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkričio (Nov.) 
3-čią d., J. Yuškos (Hollywood) 
svetainėj, 2417 W. 43rd st.,

Bargenai
ŠEŠTADIENY,
PIRMADIENY 

ir
ANTRADIENY

Šis naujos mados labai 
gražus Parlor Setas, vertas

“.. ’44.50
3-ji/ dalių Modernistic Mie
gamų kambarių

*39.75

$60.00 vertės, 7 dalių kom
binacijos riešuto rmedžio, 

valgyklom setai po

’29.50

Didžiausios, Saugiausios 
Teisingų Kainų Krautuvės.

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

12tą vai. dieną
Visi nariai-ės būtinai daly 

vaukite, nes yra svarbių da
lykų svarstymui. Apart to iš
girsite prakalbą “N-nų” redak
toriaus, P. Grigaičio.

— St. Narkis sekretorius.

Aldona Grigonis, jauna, gim
stanti dainininkė, dainuojanti 
Liaudies Dainų koncerte, kurį 
“Pirmyn” ,choras rengia lap
kričio 10 d. ’C. S. P. S. svetąi- ■ 
nėję, 1126 West 18th street. j 
Tą pačią dieną ir toje pačioje 
vietoje choras stato ir operą 
“Gražioji Galatea”. Bilietai va
karui bus 65c., perkant juos iš 
anksto.

“Halloween” “Pir
myn”. chorui įvyks 

tik ryt vakare
“Halloweeir’ naktis, panaši ’ 

lietuvių “Vėlinėmis” ir lenkų į 
“Dziady”, su visomis savo J 
šmėklomis, baidyklėmis ir bur-: 
tminkėms lekiančių šlilcttomis,- 
“Pirmyn” chorui -įvyks >tik ry
toj vakare.

Viena-dvi diqio£ nedaro jau 
taip labai didelį skirtumą. Va
karėlis įvyks, Neffo svetainėje, 
2439 S. Leavitt street. Visi at
silankę turės dėvėti 'kostiumus, 
įžanga — 25c. Visi /kviečiami.

Šįvakar Chicagoje 
atsidaro opera

Operos ru- 
Tarp solis- 
Frank Fo-

Chicago City Opera Compa- 
ny, užimanti vietą buvusios 
Civic Opera, šįvakar pradeda 
savo sezoną.

Ji naudos Civic 
mus ir dekoracijas, 
tų turi Ežio Pinza,
lest, Edith Mason, Mari Baro- 
va, Eleanor La Mance, Ada 
Paggi. Dirigentas, Gennaro 
Papi. ,

Šį vakarą ,bus pastatyta Boi- 
to opera “MefiStofele”. Pirma
dienį “Don Giovanni’\ antra
dienį — “Carmen”; trečiadie
nį — “Martha” (šioje operoje 
dainuos lietuvaitė, Helen Bar
tush) ; šeštadienį
ria Rusticana” ir baletas.

Laidptuvių direktorius I. J; 
Zozlp, kuris turi ofisą 1646 W. 
46 st., išgulėjęs 3 mėnešius li
goninėj / dabar sugrįžo prie sa
vo biznio ir jaučiasi gerai.

Vynuoges vynui tiesiai iŠ 
traukinių vagonų

Vynuogės, tinkamos vynui 
šįmet yra pigesnės, , negu jos 
buvo per ilgoką laiką. Šįmet 
jų ir yra daug. Uogas galima 
pirkti tiesiai iš traukinių Chi
cago Produce Terminai sandė
lyje, 2700 S. Ashland avenue. 
Ten parsiduoda įvairiausių ru
siu vynuogės.

Svarbus Radio Progra
mai WCFL, 970 kil. Su- 

batos vakare ,9:30
Gera muzika, orkestrą, var

gonai, žymus muzikai, artistai 
ir Rainos iš “Pindfore” ope
retės, vadovaujant muzikui 
Sau'riui.

Nedėlioję iš tos pat stotie^ 
WCFL nuo 5 iki 6 vai. po pie
tų kitas Budriko lietuvių ra
dio programas. Dalyvauja ope
ros damininkė H. Bartush, S. 
Rimkus ir Budriko radio or
kestrą iš ’ 12 šmotų. Bus su
grota V. Niekaus kompozicir 
jos liaudies šokiai ir dainos. 
Tai Budriko žieminio sezor.p 
atidarymo programas. Bus per 
visą žiemą be rekordų, su 12 
šmotų orkestru, reguliariu lai
ku kožną sekmadienį, nuo 5 
iki 6 vai. po pietų.

K?;

Helen Diana Bartush
Dainuos nedėlioję, iš stoties 

WCFL, 970 kil. 5 vai. po pie
tų Lietuvių Valandoje. (

“Dainos” Choras links- 
mins klausytojus

Rytoj, nedėldienį, litą va
landą prieš piet, radio klausy
tojai išgirs gražias daineles, 
kurias, vadovaujant muzikui 
Siauriui, pateiks Lietuvių Vy
čių Dainos Choras. Ypatingai 
sudainuos gražiausių ištraukų 
iš Operetės, <fPinafore”. O prie 
to, bus grąžios muzikos ir la
bai svarbių pranešimų bei pa*? 
tarimų kas kiekvienam yrą ma
lonu ir svarbu girdėti. Todėl 
kviečiami nepamiršti .užsista- 
.tyti savo radio ąht. stoties 

Pr.ogress Furnitūrą 
ir pasįkląusyti.

Rep. R.

General Motors Simfonijos 
koncertas

Ryt vakare General Motors 
simfonijos koncerte kalbės Al-

KAZIMIERAS BAJARUNĄS
Kuris mirė spalio 17 diena 

ir palaidotas tapo spalio 22, 
1935, o dabar ilsis šv. I$iS;i- 
miro kapinėse, amžinai jįjhti-.' 
les ir negalėdamas atsraėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam ’ 
paskutini patarnavimų ir pa
lydėjo ji j ta neišvengiama am
žinybės vieta. f ■ v

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė-- 

■ se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame musu dvasiškam 
tėvui, kun. Linkui kurs atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo , 
siela; dėkavojame grab,oriui 1
Sirevičiui ir Sunui kurie savu - 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ji i amži- 
nastj, o mums palengvinę per- 
kęsti nuliūdima ir rųpesčiųs, 
dėkavojame grabnešiams, gimi
nėms ir draugams už Reles ir ( 
už - mišias ir pagalios dękavo- . 
jame visiems , dalyvavusiems . 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas vyrelį ir tėvelį ? 
sakome: ilsėkis >Šaltoj žemęje..J 
Lauk mus ateinant! , . /

Su didele širdgėla liekame 
ji labai mylinti

žnuma±Dukterys,,

•^ed P. Sloan, General Mo
tors Corporation prezidentas. 
Jįįs >ppdajQy& ^pąįrėi|kimą apie 
ateinančią automdbilių parodą, 
kuri Chįcągoje atsidarys lapk. 
16d., o New Yorke atsįdąro 
šiąnjdipn.

Orkestras, vedamas Erno 
Ęapee ir Ląmuikinįnjtas Jaschą 
Heifetz., išpildys sekamus nii-:

I. Overture to “Mignon”
Thomas

General Motors Symphony : 
' .Orchestra

II. Introęįųbtion. and Rando 
Capriccioso .... Saint-Saens

Jascha Heifetz
III. Waltz.es from “Der Rosen- 

kavalier” .... Richard Strauss 
General Motors Symphony

•Orchestra
Mr. Alfred Sloan, Jr., kalba.

TV. Second Moveihent from 
Symphony No. 6 Allegro con 
gražia .... Tschaikowsky 
General Motors Symphony

Orchestrą
V. (a) On Wings of Song

Mendelssohn-Achron \-
(b) CapricieAsė .... Elgar
(c) Dance from “La Vida 

Breve” de Falla-Kreisler
Jasęha - Heifetz

VI. Roumanian fthapsody No. 1 
l ;><Enesco ;

General Motdrs Symphony 
Oi^hfeStra ,

Ijicagcs Draugijų,
Kliubu Valdybos 

1935 metams
BUMBOLDT RĄ,
;/.LIT(KOS-K^ „

.įį’LBvergrėen AM^tel^Bęlm'o^t- . ; 
' Johri Ęupi^^ų^Mn-

tVabanšia/į ■3<«fcį^.1-i^VFHųinbpĮdJ 
3254. StąhilpyviiBūM^ėkis." fili. rašt. 
A. ZilHiis, kasierius. Tam Kubi
lius. maršalka.

.......  S ČIAPAS
Persiskyrė šiuo pasauliu < 

; spalio 31 .die^ą, .1935 /m., sO-:! į 
laukęs pusės ‘ amžiaus, gimęšu 
Naujamiesčio mieste, Panevė
žio apskr. ;

Amerikoj išgyveno virš 36 t 
"'mėtų. .
v Paliko didėliame nuliudime f 
/moterį ievų pirmu, vyru ? 
, Šurna, 2 .dukteris Elzbieta ir 
jos vyrų Ligg^n ir Ona Nied-» 
varienę ’ ir jokį vyra ir anūkus, 

/sūnų Stanisloyų Šurnų ir gimi- > 
' nes., ■

Kunaš pašarvotas- randasi 
Zalpo koplyčioj. 1646 W. 46 St. ;

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
lapkričio 4 diena, 8:3.0 vai. ry
to iš rnamu į šv. Kryžiaus pa 
rapijos bažnyčių, kurioje atsi 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. o , iš ten bus nuly
dėtas į šy. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo čiupo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
.jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą....... .. . .> . t

Nuliūdę liekame, r
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
žentai, Anūkai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Ežeyskis, Telefonas 
Boulevard 520Š. '

ANELĖ CEINORIS
Persiskyrė su šiuo pasųulįų 

spalio 31 dienų, 8 valandų vak. 
1935 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Tauragės ap., 
šidlav.os parap.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko didęliame nuliudime * 

mylimų dukterį Mikaliną, 3 
brolius Antanų, Kasparų ir * 
Pranciškų ir^ju šeimynų ir 

į giminės. / ,
Kūnas pašarovtas randasi ; 

1616 W. 66 St. Tel. Republic 
2609. ' 1

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
lapkričio 4 diena. 8 vai. ryto 
iŠ namų į Gimimo »Pan. §v. 
parapijos bažnyčiai kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielų, o iš ten bus ąu- 
lydeta į šv. Kazimiero kapines.

Visi .a, ai .Anelės Ceinoris 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- •' 
lyvąųtį laidotųvėsę. ir suteikti , 
jai paskutini’ t patarnavima ir 
atsisvėikijijiĮmV

Nuliūdę ■ liekame. .
‘Duktė.' Broliai. Jų 
šėita^hos dr -'Giminės.

.PatųrnaU- 
torius J. į 
nas'YardF

Izidor Dąunis,. pirm, pąg., 2877 
Claiborh Avė.; Mykolas Chėpul, 
užrašų /rąšt.. 3327 LeMoyne St.; 
Antanas xButvitis, kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgąjtis, marš., 2039 Št. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 

’ Avė; Base vBall mahedžeris Bruno 
.Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

ketverge, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi, 8 ival. vakare. .

AMERICAN LITHŲANIAN ČIU
ŽENS CLUB OF T2th WARD Vąl- 
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner, 
pirm.-pag„ Š118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1153: Paul J. Petraitis, 
inut rašt., 8131 S. Enierald Avė., 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rųšt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, 111.: J. Manikas. kontrolės 
rašt, 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontiėnė. kasierius, 4585 
S. Rockwell St; Dr. A. J. Mani-, 
kas, daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A Va
lavičių, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St, tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel,

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 8131 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų P.o- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

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

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt.

' 4853 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt.. 4635 S. Washtenaw Avė.;

v H. Chaputė kont .rašt., 4403 "S. 
\Albany Avė.; - B; ' -Rudgalviutė.
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So.

i <Kėdžie Avė.; J. žuris teisių pata- 
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.;

, Dr. T. Dundulis gydytojas. 4157 
J Archer Avė.; J. Bendokaitis ko

respondentas. 8116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož

nų mėnesi kas pirmų sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj. 2417 W. 
48 St„ nariais priimami vyrai ir/mo- 
jterys nuo 15 iki 45 metų amžiaus, 
?<3el isiraŠvmo galima kreiptis pas fi- 
riansų rašt. Walter Sharka,1 4635 S. 
;Washtenaw Avė., Shicago. ilL

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ .RŪTOS NQ. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C-; Stericel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb.. C.Chanlinsk ag. 3627 South

1 Halsted St., Uhicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W, 
Zlabes, 740 E.’ 90th Pl„ .Chicago,

PETRAS TENZAGOLSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 31 dienų, 12 valandų va
kare 1935 m., sulaukęs 64 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio . parap., 
Miękenės kaime. ; i

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

męteri Liudvinų po tėvais Pą- 
badįnskaitė, sųnu Jonų, broli 

.Juozapų ir jo šeimynų ir gi-> 
minėš.

Kūnas pašarvotas randasi 
843 ĮVest 3Šrd St.

Laidotuvės ivyks panedėli, 
lapkričio 4 dienų, 8:Q0 vai. ry
to iŠ namų į Šv. Jurgio para- 

; pi jos i bažnyčių,r kurioje ųtsibus ! 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė-. 
tas i šv. Kazimiero kapines. •

Visi a. a. Petro Tenzagols- 
kio, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau- I 
ti laidotuvėse’ ir suteikti jam 
paskutini patarnavimų ir ųtsi- 
sveikinimų. Nuliūdę .liekame.

Moteris. Sūnūs, Brolis 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- J 
torius S. P. Mažeika, T.ėlefo- 1 

; has Yards 1138.

vp parankos.
Amerikoj išgyveno 23 nletus. į 
Paliko dideliame nuliūdima < 

kritei^ Mareli p. O. Kurni <s ’Vac-į'.i
■ lovų. j ir Jonų, marčią Lilian ir ,

randasi ;
_ ... Į;

Laidotuves j vyks pirmadieni

VACLOVAI MONSTAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu '• 

spalio 30 dienų, 1935 m., su-.j 
laukęs 43 metų amžiaus, gi- ; 
męs Raseinių apskr., Marijana- 
vo parapijos.

Amerikoj išgyveno 23 nletus.
P"'*“ ' ~ 1 “

motėf-i Marcelę, 2 sūnūs Vac-

giminės.
Kūnas pašarvotas

'920 W. 37 St.
.■ ________

lapkričio 4 dienų, 10 vai. ryto 
iš namų i Šv. Kazimiero kapines.

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

'Nuliūdę, liekame.
Moteris, Sųnai, Marti 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

' . - H ! • • 1 - ■

III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
Sdi Racine. Avė., Chicago. III.; 
Kasier. gl’ob. P. ’Martinkienė, 3441 
So. Morgan St..* Chicago. Ilk; Kas. 
pagelb. J. Yuškięnienė, 2547 W. 
45th St., Chicago. III.; Durp mar
šalka S. Žukauskas. 2515 -W. 43rd 
St., Chicago, Ilk; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
JBLvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago. III.; Sudžia 
F. Austa, 3489 So. Artesian Avė., 
Chicago, Ilk; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, Iii.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago. III. \----------------- -------------- —--------- -—

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1985 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm.. 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim, p a g., 3812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas. nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt.. 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunaš, ižd., 3508 Gundersin Avė., 
Bervvyn, III.; V. Manikas, D. Bra
zas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožnų ant

rų nedėldienį — Lawler Hali, 8929 
W. Madison St.. 1 vai. po pietų.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Walher Lekią, 
pirm, pągelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 

. J, Janųšauskčas, iždo globėjai, D. 
‘ Antanaitis, maršalka.

Susirinkimai atsibuna kožnų mėne
si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St.-. 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 

i metams: A. Zalagenas pirminirv- 
kas, 7132 So. Racine Avė.. Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. raŠt., 2627 Gladyž 
Avė.. Tel. Van Buren 7361;’ P. 
Viršilas finansų rast., 3415 So. 
Wallace St.; M Alkimavižius iž
dininkas. 4804 So. Laflin St.: B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

VIOLET SLAMAS 
4006 So. Artesian Avė.

Tel. Lafayette 3353 
Ieškau darbo grojii veselijoms, pa

rems ir tt. Už prieinama kaina.

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFING

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant. Pirmo Morgičio, ąrb 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, eic., atsi r

840 West 33rd Street
TELEFONAS; YARds 2790 arbd, 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD A VO JI MO B-VĖS
RAŠTINĖJE

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVAKKOJB .

f*' , •>

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su* 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

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

• nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt.
2539 W. 46 PI., A RamaŠauskienė 
fin. pagelb,. 1218 Independence 
BĮ.. Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka. 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas. J. Pukinskas kasos 

. globėjai.
Susirinkimai yjta laikomi kas mė

nuo trečia nedėlaieni 1 vai. no piet 
Hollywood Inn svetainėj." 2417 West 
48 Street.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudingos.

Valandos: nuo 9 ryto iki ĮLy. vak.
DR. CARĖ

DENTISTAS
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Platas pataisau i tris valandas 

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

Antros lubos priešais Wiebold

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

' P. CONKAD
STUDIO

420 W. 63rd St, 
Englewood 5883-5840 ' 

Dar gražiau, modemiš- 
kiau Įrengta.

Stop 
Itch&ng 
Skin

Niežėjimo, išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit 'palengvina skausmus nuo 
suSvelnlna trltaclją nuo Eczemos, spuo- 
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 26 
metus Žemo vartojamas (r giriamas 
milijonų kaipo švarus ir sausras vate- T! 
tas prašalinitnul odos iri tad jų. Uigir- 1 
tas Good Hpųsekeepfog’ Bureau. No. 
,487^/i-86c, GOc. -tr- $1. Visi vaistinin
kai užlaiko,

žemo
\ irsininčtas ir kitas Gyduoles 

. Gausite Musu 'Aptiekoj' U 

j. R RAKŠTIS 
1900 SO. HALSTED ST;

Viena .didžiausių aptiekti Chicagoj.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co
3750 Wallace Street.
Tel. Boulevard 0250

siuskit per 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip patariaLie  tavos badai

Waltz.es
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Giedoti Pradėjo; Bet Kad Tik Vieną Posmą!
-r

NAUJIENOS, Chicago, III.
ui bu I-jį iri nf'i'irt

: šeštadienis, lapkr. 2, 1935

Reikalauja, kad visa “Pulkim Ant Kelių” butų giedama 
šv. Jurgio Bažnyčioj

(
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C1ASSIFIED ADS.
.? — ................... _ j -■ ■ - *Z‘ — ....................... *- I

Simano Daukanto Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadie
ni, lapkričio 3 d. 1935 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetai
nėj 3133 So.: Halsted St. Susirin
kimas yra svarbus, todėl kiekvienas 
draugas privalo atsilankyti, nes ran
dasi svarbiu raportų ir tarimų, talp
iau kurie nariai esą:e pasilikę su 

būtinai nepamirškite ap-1 
simokėti,

S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 $18 konrnetas—kiernetas $6.60
m. Frank M. -Valaitis pirm.. 18-8 Boehm Clamet Co,

/A < ‘ . ' c.

G. M. Discount Corporation
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE,
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos, kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą. ‘ •
Mds priimsime jūsų seną karą |, mainus, o kitus lengvais išmokėjimais.

, Musical Instruments

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90

KAMBARYS RENDON, apšildo
mas, karštas vanduo, šviesus — ne
brangiai vienam ar dviem vyram. 
3259 S. Hals.ed St., 3 lubos. Tel. 
Victory 5259.kunigų, turi parodyti jiems 

gerą pavyzdį. Reikia pradėti tą 
vykinti, apie\ką taip gražiai 
pagryžęs iš Lietuvos kalbėjo. 
Tada tai mes tikrai matysime, 
kad jis yra vadas ne vien žo
džiais, bet ir darbais. Tada tai 
jam tikrai ir pilnai pritiks 
garbingas vardas pj-aloto, 
piežiaus Dvaro Piliečio.

žodžiai “kaip žirniai”
Klebonas pats dažnai skelbia 

per pamokslus, “kad ir geriau- 
tai taip 

nubirsta kaip žirniai beriami 
ant sienos”. Dėlto gana jau 
gražių žodžių, mes norime, kad 
savo meilę lietuvybei jis paro
dytų darbais. Ir pakol jis ne
pradės vykinti tą, ką skelbbia 
savo žodžiais, tai daugiau jo 
žodžiams nebetikėsim.

Tad, musų gerbiamas klebo
ne, parodyk savo darbais, kad 
myli Lietuvą, lietuvybę, lietu
vių kalbą, jos dainas ir gies
mes, taip kaip tenais iškilmin
gai prisiekei toje rezoliucijoje, 
kad platinsi lietuvybę per mo
kyklą, bažnyčią, literatūrą ir 
spaudą. Už tat pradėk pirmiau
siai per mokyklą ir bažnyčią. 
Patsai juk kontroliuoji ir mo
kyklą ir bažnyčią,1 tad kodėl 
neparodai gražų ir prakilnų 
pavyzdį? Jei pradėsi, tai ir ki
ti tavo kolegos paseks. Dabar 
jie į tave įsižiūrėję irgi pradė
jo pamėgdžioti, pradėjo kalbė
ti angliškai ir Ciceroje, ir Mar- 
ųuette Parke, ir net Roselando 
lietuvių bažnyčiose.

Todėl nelauk ilgiau, 
daryk drąsų . žingsnį/ 
lietuviškus pamokslus, 
Ii jas ir Pulkim ant kelių gie
doti savo bažnyčioje pėr4 visas 
mišias. Ir nėra Abejohes, kad 
tie mizerijos, kiti mažesnieji 
kurie j tave pasižiūrėję buvo 
pradėję jankuoti pamokslus, 
palengva nustos. O jeigu jie ir 
taip greitai nenustos, tai gal 
jų parapijonai suras kokių nors 
vaistų, kuriais galima bus šiaip 
taip ir juos nuraminti nuo tos 
anglomanijos. —Pampi jonka.

Aną dieną buvo^ patėmyta 
‘ Drauge”, kad jau buk giedą 
“Pulkim ant kelių” šv. Jurgio 
bažnyčioje.. Kas tą patėmijimą 
rašė, tai tu r būt neina j baž
nyčią arba tai, padarė sulig 
klebono prisakymo. Tikrenybė
je yra taip. “Pulkim ant kelių” 
vargonininkas iš malonės tei
kiasi sugiedoti tik vieną punk
tą. O toliku tai ir kliurkina 
Cuos vargonus nei šiokiomis, 
nei tokiomis maliodijomis. O 
juk turėtų giedotr^yisus penkis rž<Sį“"be’daAų,

P.. K.r sekr.

tas
Po-

, BUICK, tikras 1936 De Jmxe Sė
dam niekad nevartotas. Visai 

. ! naujas. Paaukausiu už mažą 
dalele originalčs kainos.

PLYMOŪTJI—Vėliausis 1935 De- 
Luxe sedan. Ne daugiau 30 die
nu senumo, 90 dienu garantiją 
išdirbėju ir ' musu. Taipgi

J 1934, ly83 ir 1982
DeLuxe sedan v

BUICK—Vėliausis 1985 sedan, . ne
galima atskirti nuo naujo. 
Taipgi 2 1932 ir 2 $9CK 

.1931 sedanai po ..... .. ...
FORD—Vėliausis 1935 sedan. Nau

jas . ' Taipgi 1983 ir 1932 se
danai ir Coupe, • -1 *265

sax.
naujas ir vanotas ......... . ......

$65 Martin naujas sax ........-----
Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTE1N MUS1C SHOP 

k 914 Maxwell St.

Canalport Avė.; Geo. M. Chernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island Avė., Tel. Dorchester 3403;, 
Batutiš, nutarimų rašt., 2627 Gla-, 
dys Avė., Van Burėn 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., K. Ka-į 
zanauckas, 5730 Bioadway, J.: 
Kąnapkaį 5530 S. Emerald Avė.- 
Organizatorius <T"-----
1843 Avers Avė., Crawford 6907; pasįturinti. Aš eSu vaikinas

PASIRENDUOJA kambarys prie 
vienos moteries. Valgis pagal su- 

, tarti — yra garadžius. Atsišaukite 
nedėlioję iki 2, 4913 S. Keeler Avė. 
Antros lubos.

punktus. Visa giesmė yra ne
liga, ir pakol kunigas apsiren
gia ir išeina iŠ zakristijos, tai 
ir visa “Pulkim ant kelių” bu
tų išgiedota. Bet dabar tai taip, 
kaip mažiems vaikams — pa
rodo baranką ir vėl atima.

*

Vieno punkto negana
Bet ačiū “Naujienų” dien

raščio pastangoms nors vieną 
punktą pradėjo giedoti musų 
bažnyčioje. Bet mes, seni pa- 
rapijonys, nenurimsim tol, pa
kol nepradės giedoti visus pen
kis punktus. Juk mes ne tam 
mokame algas savo klebonui 
ir vargonininkui, kad jie ką 
pamisliję tą ir birbintų bažny
čioje, arba žargonuotų muAis 
lietuviams nesuprantama kal
ba. Mes norime, kad mums bu
tų sakomi lietuviški - pamoks
lai ir evangelijos skaitomos 
lietuviškai, ir kad butų visa 
ištisai giedama musų sena nu
mylėta giesmė. Ir ta giesmė 
turi būti giedama ne tik prieš 
sumą, bet ir prieš vaikų mi
šias, kurios yra laikomos 9 
vai.; ir prieš jaunimą mišias, 
kurios yra 10 vai., ir taip pat 
prieš sumą. Nes kaip, yra žino
ma, žmonės eina’ išklausyti tik
tai vienų mišių, ir jeigu 
kim ant kelių” tebus giedama 
prieš sumą, tai tie/ kurie lan
kysis 9 vai. ir 10 vai. mišių, 
visai tos gražios giesmės ne
girdės. Todėl yra reikalinga, 
kad ta giesmė butų giedama ir 
ankstybesnėse mišiose, kaip 
jau viršuj paaiškinta.

< -. ■

Apie priesaiką Lietuvoj

Ta giesmė turi &uti giedama, 
jeigu mes norime bent kiek pa
laikyti lietuvybę tarpe jauni
mo. O juk musų garbingas pra
lotas M. L. Krušas, būdamas 
Kaune iškilmingai prisiekė lai
ke Pirmo Viso Pasaulio Lietu
vių kongreso lietuvių tautą 
remti tiek moraliai, tiek me
džiagiškai, kur tai būtinai rei
kalinga, kulturinius ir tauti
nius lietuvių išeivių reikalus 
bei jų organizacijas, nepaisant 
jų politinių ar tikyminio skir
tumo; ypatingą dėmesį kreipti 
į jaunosios kartos auklėjimą 
lietuviškoje dvasioje per mo
kyklą, bažnyčią, literatūrą ir 
rpaudą.
Tad musų gerbiamas klebonas, 
būdamas didelis lietuvybės glo
bėjas ir vadas visų lietuviškų

bet pa- 
pradėk 

evange-

Pataria parašyti 
leiten. F. Vaitkaus 
skridimo istoriją

Klausimą kelia X. Shai
kus ir prašo kitų pa
reikšti savo nuomones

Leit. F. Vaitkui perskridus 
okeaną ir pasiekus Kauną, dau
gelis lietuvių, asmeniškai ar 
per laiškus kreipėsi į ALTASS 
valdybą ir į “Naujienų” redak
ciją, patardami arba klausda
mi ar bus parašyta skridimo 
istorija.

HUDSON — Naujausias 1935
DeLiixe sedan. Negalima at

skirti nuo naujo. Taipgi
1932 sadan kaip $1 
naujas ............   VV

NASH—Vėliausis 1934 DeLuxe 6 
sedan; Gražiausia mažas karas 
Chicagoj; Taipgi 1933 ir 
1932 sedanai $275

CHEVROLET Naujausias 1934 
DeLuxe sedari,(. Nevartotas 
Turi trunk, kiiee ąction, air 
ratus. Taipgi 1933 S'ftOE 

sedan, ...................... v
. . rf. r !■■■.■ . .. I. II —R——I

PLYMOUTH 1934 ? Sedan, duos 
daug metų užgdnėdinimo. Mo
toras ir tajerai kaip nauji. 
Taipgi 1931 sedan $994 
tik ..... ......

Personai
Asmenų Ieško',

PAIEŠKAU moteries vidutinio 
amžiaus, kad butų biznierka ' arba 

vidu-
Jc,rawfnrdarfi907: prapertierka ar farmerka ar šiaip 

v .- . i,Crawf°rd 6907, pasiturinti. Aš esu vaikinas vidu-
Korespondentas Mykolas Tanane- amžjauSi turiu valstijos darbą
čia, 670 W• 18‘ Dr. kvotėjas/ vprfao p’eros moteries Ra-A. Yuška, 2422 W. Maruuette Rd.; lr esu vertas *erOS moter*es- na 
Maršarka Ig. Tamašauskas, 822 

. W. 19 St. į' ;
Susirinkimai atsibuna kiekviena 

pirmą nedėldieni 1:30 vai. po pietų- 
1900 So. Union Ąye. i

Ra
šykit.

L. J. P.
P. O. Box 161, Manteno, Illinois.

rartners Wanted
Pusininkų Reikia

PONTIAC—1934. 4 <Mrų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 
1932 sedan, *275

GRAHAM 1934 sedan, taip kaip 
•iš dirbtuvės ir 1932 AĮį 
sedan, tik ..........

• PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino, merginos ar ženotai porai, 
pigiai. 3402 Lituanica Avė. 3-čios 
iuoos, užpakaly.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino ar merginos. 836 W. 34 PI. 
Antros lubos.

■ ■ - j----------- -i .

KAMBARYS dėl vaikino, mergi
nos ar ženotos poros, apšildomas, 
su visais patogumais. Pirmos lubos.

7034 S. Rockwell St.
■ 1 . ........................... ......................—

Business Chances
Pardavimui Bizniai

CHRYSLER—Vėliausis 1933 De- 
Luxe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit. kad įvertinus. Taip

gi 2 1932 ©į
sedanai ..................... I Vv

REO — 1933 DeLuxe sedan, 
kaip naujas, *295

PACKARD—1981 DeLrtxe ; sedan, 
puikus karas, pevar- 
totas ,tik ..

MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, CHEVROLET, BUICK, NASH, 
STUDEBAKER,* MARMON, OLDSMOBILE, REO, AUBŲRN, kurie 
buvo įmainyti j musų naujai įgytus automobilius. Visi K^ri. Jų 
kainos yra $10.00 iki $65.00 NE DAUGIAU!
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR. PIRKIT SĄU 
KARĄ DABAR! . / / / x
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėliomis iki 9 vai. vakare.

18 Apiėlmkės — SLA. Į29 kuopos , 
mėnesinis susirinkimas ivyks sek-/ IEŠKAU PARTNERIO I TAVER- 
madiem lapkočio 3 d. 2 vai. po pie- Ną su laisniais. nes partnerys išei- 
tu.. G. Chemausko svet., 1900 So. damas išsinešė laisnius. Taipgi 
Union Avė. Visi nariai malonėkite yra jr restauranas prie didelių dirb- 
dalyvauti neš turime daug svarbių, tuvių ir dar naują dirbtuve budavo- 
reMų dė! aptarimo; Taipgi> ne; ia skersai gatve,
pamirškit naujų nanų prikalbinti -------- ~ *' ■
prisirašyti prie SLA. 129 kuopos.

K. Batutis, nut. rašt. '
........... U " .•/ f '

Dr-jos šv. Petronėlės susirinki
mas ivyks nedėlioję lapkričio 3 d. 
1 vai. po pietų šv. Jurgio parap. 
svetainėje. Narės malonėkite laiku 
susirinkti. ' \

O. Kliučinskaitė, rašt.

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

11446 Schlitz Avė.

Automobiles

3827 S. Emerald Avė. 
Tel. Boulevard 4586

CICEROJ parsiduoda Tavern su 
namų ąrba atskyrai. Geriausi vie
ta Giedroje, nauji barai, parduosiu 
pigiai, 1330 So. 48th Avė. Cicero, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už virėją i val
gyklą. Esu gerai patyręs - gaminti 
visokius valgius. Kalbu vokiškai, 
rusiškai ir lietuviškai. Praneškite 
W. Švitra, 1526 N. Washtenaw Avė.

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

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

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI!
■..........................................................   y..........hm......... n. n.i ii . .........................   ii

ti ir . daugiausiai pakęsti viso
kių šmeižtų ir kelionių. Ir tai, 
nežiūrint, kad lakūnas jau bu
vo Kaune. Mano supratimu to
kia knyga padidintų lietuvių 
literatūrą ir arčiau supažindin
tų visus prie l$okių aplinkybių 
skridimo Vaįdyba tuyėjo dirb
ti tą darbą ir kas Kuvp drau
gai ir prięšai. ;

Turėtų rinkų Lietuvoje
Tokia knyga galėtų pasiek

ti ir Lietuvoj plačią visuome
nę, kuri su noru skaitytų. Kiek
vienas iš rėmėjų perskaitęs ją 
galėtų pasiųsti į Lietuvą. Lė
šų išleidimui tos knygos, aš ti
kiu, sudėtų skridimo rėmėjai, 
ją užsisakydami. Jei mes su
dėjom kelioliką tūkstančių Li- 
tuanicai, tai jos atminčiai, ro
dosi, lengvai sudėtume kėlestą 
šimtų tamgi mano sumanymui. 
Butų gerai, kad dėl šio suma
nymo ir draugas Grigaitis pa
darytų kokias nors pastabas, 
jei matys reikalą. Norėčiau, 
kad atsilieptų ir visi kiti lie
tuviai ir pasisakytų apie šį su
manymą.

PRANEŠIMAI
LIETUVIU TAUTIŠKOS PARA

PIJOS PASILINKSMINIMO VAKA
RAS iyyks nędelipj. lapkrjčip 3 d., 
pradžia 7 valandą vakare, 'RarapL 
joss svetainėj,1 . ;

3501 S..' Union Avė.
Kviečia . v ei .

Kuh; S, Jankus ir 
Komitetas.

lietuviu Taftos' kataliku BAžNYčIOįS senosios valdybos susi
rinkimas ir prakalbos iVyks sekma
dieny, lapkričio .„,3 dieną, 3 vai. po 
pietų “Sandaros” .(§yet., 814 W. 33rd 
St. Visi p^a^^l^s^aitlingai atsi- 
lanlc^^ti. f j - ■«■v i • •
i : .fd N;, pirm.'

, LIET. SPULKU/ ir VALDYBŲ
■; V- ŽINIAI '. •’ ■

Del svarbiu reikalų žinotinu yi- 
.siems valdybos nariams ir direkto
riams Lietuvišku Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovių (Spulku) šaukiamas 
bėrtaininis sūsirinkimas “Lygos”. 
Lapkričio 8-tą, 1935 8-tą vai. vakarė 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
3131 So.?;; Halsted St.

Chicago, III.
(1) Bus raportas delegato Adv. 

John Kuchinsko iš Konvencijos 
Illinois Lygos!
Bus išdėstyta kaip reikia įvesti 
i savo spuiką “Direct Reduction 
Plan” ir jo naudingumas. 
Apkalbėjimui klausymo Receive- 
rio, skiriamo dėl spulkų “Cook” 
paviete ir kitų bėgančiu reikalų,

Visi valdybų nariai, rinkti atstovai 
ir direktoriai kvječiami atsilankyti j 
šj susirinkimą.

J. P. Varkala,
Sekretorius ir Auditorius.

(2)

(3)

X. Shaikus

ši

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931, 4 durų sedan $225 
SHEVROLET — .

sedan .................. ................ .
FORD — 1930, 4 durų sedan
PĄĮGEj

$16 imokėti, kitą dali pinigų išmo

SHEVROLET — 1930, 4 duru
... _    $165 
.......V_____.... $175 
1928, 4 durų sadan.... $45 

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

kėjimais . arba mainysiu i kita kara.
' P. WALTERAITIS

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

Help Wanted—Malė „
Darbininkų reikia

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

BUČERNĖ ir grosernė, gerai iš
dirbtas biznis, kur galėsite iš pir
mos dienos padaryti pinigų; nesigai
lėsite nupirkę. Liga priverčia par
duoti, yra ir kąmbąriai gyventi.

Kreipkitės laišku:
Box 343, 

1739 S. Halsted St.

BARGENAS, PRAPERTĖ IR 
TAVERNAS.

4633 SO. ROCKWELL ST.

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

REIKALINGAS jaunas, tvirtas 
vaikinas, gerai susipažinęs su mie
stu ir turis patyrimą važiuoti troku.

1351 Blackhawk St.

PARDAVIMUI tavem ir lunch 
room, arba priimsiu pusininkų, vyra 
ar moteri. Yra gera vieta. Atsi
šaukite greitai.

1885 W. Madison St:

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run ............ ja.......... . $5.75
Lump, Egg ar Nut.............. . 6.00
Screenings ........----- -----.......... 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. „ '

Tel. KEDZIE 3882.

AGENTAI REIKALINGA CHICA- 
GOJ IR APIELINKĖSE SUPAŽIN
DINTI SU LITTLE GIANT COAL 
STOKERS IR SPECIAL STOKERSl 
ANGLIMS. $4.99 ir $5.75 UŽ TONĄ 
PERKANT VEŽIMAIS. C. O. D.

„ o
ACME FUEL CO.

3950 SJWABASH AVĖ.
TELEFONAS YARS 1550.

• • • ■ * !

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

BUILDINGŲ IR FARMŲ įrengi
mai apt pardavimo, Jaipgi 40 ake
riu žemė rendon. Atsišaukit j)as 
Gi Boersma, 103 ir Harlem Avė., 
Worth, I|l.

Exchange—Mainai

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Bducational
Mokyklos ..

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

MAINYSIU 6 kambariu murini 
bungalow ant didesnio, namo arba 
grosemės Ęridgeporte.

6436 S. California Avė.

DQN’T 
NEGLECT 
AČOLD

iš dienraščio skaity- 
skridimo rėmėjų, X. 
prisiuntė tuo reikalu7

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

Vienas 
tojų ir 
Shaikus, 
sekamo turinio laišką:

Ar Nebūtų Gerai?
Nors leitenantas F. Vaitkus 

dar negrįžo į Ameriką ir dar 
nesigirdėt kada grįž, bet mes 
visi jau žinom, kad Vaitkus 
yra Lietuvoj, kur jis taip di
džiai gerbiamas. Betgi, jo prie
šai čionai dar nenustoja šmei- 
žę, nelyginant kaip tas Mar
gis, jai į koją negali įkąsti, 
tai nors už 
žiūrint, kad 
išsilaužia.

Taigi ve,
išlaidus skridimo 
butų aprašytas visas skridime 
darbas Hr visi “komplimentai”, 
kokius tik turėjo panešti Įą? 
kūnas ir skridimo darbuotojai, 
o ypač draugas Grigaitis, ku 
riam daigiausiai prisiėjo dirb

lazdds kanda, ne 
net

ar

ir kitas Gyduoles
M tisu \ pliekoj

J. P. RAKŠTIS
k H'ALSTER' ^T/

\ifii;» iliil/iauviu apt/kvi t'ilhas'O).

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTĖS 

PAS MOLĖR’I 
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui.' Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk-—rašykit ar tėlefonupk. 

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

REIKALINGAS virėjas i restau- 
rana. Valgis ir guolis ant vietos.

3740 . So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Nąmai-Jtęing pardąyiinui   

PARDUOSIU namą su bučerne 
krūvoje arba atskyrai; iš priežasties 
mirties priversti parduoti pigiai. 
Kreipkitės laišku, Bok 842, 1739 So. 
Halsted St.

Furniture & Fix turės
Rakandai-Įtaisai

■ i : ,‘ "
PATYRUS mergina prie abelno 

namų darbo, geri namai: nuosavas 
kambarys, be virimo. , Su paliudiji
mais Juniper5 6362.

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

For Rent

Jis bus skulptorius

SLA. 260 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ivyks Naujoje vietoje, tai 
yra 6812 S. Wėstėrn Avė. lapkričio 
3 d. 2( vai. po pietų, tad gerbiamieji 
nariai ir narės esate kviečiami visi 
pribūti laiku, nes yra. daug svarbių

'dalykų, kurie turi bųt apkalbėti, taip-' 
. gi susipažinkit su nauja svetainė. 
‘ Pallock, sekr.

ATIDARAU DELICATESSEN 
BIZNĮ

3525 S. Halsted St.
'■ Turėsiu visokiu namų darbo 

skanumynų.
KilbasŲ, Vedant, Sūrių, Lašinie- 

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

BANYS RUTKAUSKAS

PATAISOME NAMUS
Senas namas atrodys nauju ir už

laikys šilumą. Atdirbame iš Jauko 
su popiera, plitikeip ir asbestu.'Den
giame vięokių rušiu Stogus, dadirba- 
me ;.porČius ir garadžius. Musų 
kainos nužemintos. Darbas atsa- 

tkantiš ir garantuotas.
JOE LELEIKA

4135 S. Campbell Avė. Prospect 3140

dantis dažnai

nebūtų gerai 
knygą, kurioj

“Pirmyn” choro ir “Kaimie
čių Kvarteto” dainininkas, Jo
nas Rukštela, kuris dainuos 
skulptoriaus Pygmaliono rolę 
operoj “Gražioji Galatea”, ku
rią shoras stato C. Š. P. S, 
svetainėje lapkr. 1Q <L . “Gra
žioji Galatea” yra gražus kom
pozitoriaus Von Suppe kūrinys, 
statomas Chicagoje pirmą kar-

/- .7i ■ 7 . / 7' ■ 17 i./

Peter Budvitis
Persikelia i naują vieta

Automobiliu mekanikas ant Brid- 
geporto per 15 metu. x

Esu prisirengęs kąogeriausiai prie 
taisymo ir budavojimo automobiliu 
ir trpku. Turiu susinešimą su ge
riau,.,,. . , 
sulankstytus, suveldinam trukusius. 
Motorai, -brėkiah -ignišinas. - - -

Senas adresas 912 ■ W. 85th St.
Dabartinis naujas adresas
3366 So. Parnell Avemie

GASOLINO STOTIS
- TeU Boulevard 0389
.u: . ■ -.j.-y,

inžinieriais. Ištiesinam

Motorai,- -brėkiaų ignišinas. -

i s

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikČerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarsty k- 
leš, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALųmt 5269.

RENDok 3 kambariai ant 4-to 
aukščio — $6.00 renda — Taipgi 4 
kambariai ir Storas. Renda $15.00 
1951 Canalport Avė. 5 kambariai su 
maudyne pirmas flatas $13.00, 
1955 Canklport Avė. J. J. Jankus. 
Yards 4061.

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

5104 Archer Avė.

BRIGHTON PARK 2 flatu medi
nis namas po 5 kamb., kaina $2,950. 
imokėti $300, kitus kaip rendą.

60 akeriu 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.

Business Service
Biznioi Patarnaviniąs_____

UNI VERS AL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

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

5311 S. Emerald Avė.

RENDON Storas, tinkamas dėl 
barbernės, beauty pąrlor, real estate 
arba kitam mažam bizniui, 4934 W. 
15 St., Cicero, III,

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West . Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

PASIRENDUOJA 5 kambariai dėl 
mažos šeimynos prie namu savininko 
— Renda $10 i mėnesi — yra mau
dynė. 2856 W. 89 St. Antros lubos.

BUČERNĖS ir grosemės biznis 
išdirbtas per 15 metu su namu. Sko-/ 
los nėra, randasi Chicago Heights/ 
Mainysime i 2 ,flatų muro namų.

2 Storai ir 8 flatai mūrinis na
mas. Kaina tik $8800.

6 kamb. medinė ant muro pamato 
“bungalow”, randasi Brighton Par-# 
ke. Kaina tik $2850. ’

Storas ir 2 rl. po 6 kamb., muro 
namas. Randąs! ant 63rd St. arti 
Halsted St. Aukso vieta įvairiam biz- 
nui. Kaina tik $8300.

6 flatu muro namas, beismontas, 
viškos ir garažas. Kainą tik $4500.

Dėl platesniu informacijų kreip
kitės pas '

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. Tel. Prospect 3140

Miscellaneous tor Sale
{vairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PĄS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas caracul ......................
Jap mink ..............................
Natūrai maskrat ............
Leopard kates .................—
American l?roadtail ...___,...4,
Northern seal .......................
Tikra esatern mink ...... ......

Ir daug kitų. 
Jackettes ...................... 
46 kailiuku scarfs nuo

s

_______  $8 iki 
Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

•fe, •* !

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

$150
.. $8 

$18

6 KAMBARIU flatas rendon — 
su vana — Renda pigi. 3634 South 
Emerald Avė., Antros lubos. *

RENDON 6 kambariai, antros lu
bos, naujai išdekoruoti, šviesus. 
$25 i mėnesi.

3961 So. Campbell Avė.

Furnishėd Rooms
RENDON kambarys pavieniui ar

ba vedusiai porai — apšildomas.
6830 So. Talman Avė

Iii i........ .. >111

KAMBARYS rendon apšildomas, 
pavieniams, dviem vaikinam, dviem 
merginom, ar vedusiai porai yra ga
radžius, 4913 S. Keeler Avė. 2 lubos.

BRIGHTON PARK BARGENAS
2 flatis, — kampinis mūrinis na
mas. 5 ir 5 kambariai, 3 mieg- 
kambariai kiekviename flate.

2901 W. 39th Place. 
Atsišaukit

STANLEY REALTHY CO.
179 W. Washington St. 

Randoiph 7055.

RENDON kambarys pavieniui va
irui, kad ir su vaiku. 889 W. 33 PI. 1 
lubos. Tel. Yards 1942.

$700 CASH; likusi ant išmokėji
mo, nupirks išmokėtą murini cot
tage, 6 kambariai, maudynė. Bar
genas dėl tikrauą pirkėjo. Savinin
kas, 8226 Lowe Avė. «
'1 ................. ..............y.....r"-11 . ........  . .... . ........ ■■

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
aukštu, 8 flatai Vertas $10.000 — 
esu priverstas atiduoti už $4,500.

917 W. 85th St.

KAMBARYS dėl pavienio vaikino 
su visais parankamais. Galima var
toti ir virtuve.

8540 S, HalstČd St.

5 KAMBARIŲ didelė bungalow 
furnisu apšildoma, kaina $3200, turi 
turėti $2000 cash. 5618 S. Fairfield 
Avė. Namas atdaras nedėlioj nuo 
1 iki 4 po pietų.

ate




