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Socialistai Laimėjo ir Bridgeport, Conn
............._____ . ■ -—----- ------------ -------------- • “ "......... —*— -------------------------------------- , ---------- ' ‘

Kitur Didelių Permainų 
Antradienio Rinkimai 

Nepadarė '
Socialistai išnaujo 
užkariavo Reading, 

Pa., miestą

a

Socialistai pravedi merą, mies
to "iždininką,q miesto kontro
lierių ir1 laimė jo didžiumą 
miesto taryboj

Socialistai pabaigė 
visišką Bridgeport. 
Conn., užkariavimą

Ne tik kad pravedė visą sočiai 
listų administraciją, bet ir 
miesto taryba susidės vien 
tik iš socialistų

Republikonai džiau 
giasi antradienio 
rinkimų daviniais

Rinkimų žinių sutrauka

Pereitą antradienį įvyko lo
kaliai rinkimai niekiiriose vals
tijose. Ir repul^įkonai džiau
giasi tų rinkimų daviniais, nės 
veik visur padidėjo republikonų 
balsai. Bet šiaip nė republiko
nai, nė demokratai neąplaikė 
didelių pergalių

Didžiausias i 
mėjimaš buvo j 
jie laimėj

kaliai 
tijose 
giasi 
veik visur 
balsai. Bet

■epūbjikonų iai- 
^ew Yorke, kui 

legįslaturos didžiu 
;n viek visados le-

liekanos, lėktuvo, kuriame žuvo KETURI Ethiopai naktį išvijo Trys nuteisti kalėji
italų žvalgus iš 

Makale
man už sudegi 
nimą 10 žmonių

Betgi prie Makale artinasi dį* 
džioji italų armija ir mies- 

v tas bus užleistas italams be 
mušiu

Trys italai, kurie padegė namą, 
kuriame žuvo 10 žmonių, nu
teisti 99 metams kalėjiman.

READING, Pa.r lapkr. 6.-^ 
Socialistų partija, kuri buvo pra
laimėjusi rinkimus 1931 m., 
vakarykščiuose rinkimuose iš- 
naujo atkariavo šį x nemažą in
dustrinį miestą ir aplaikė ne
paprastą pergalę.

Socialistai ne tik pravedė mė- 
ru buvusįjį merą J. Henry 
Stump, kuris sumušė republi
konų ir demokratų kandidatus, 
bet pirmą kartą socialistai iš
rinko miesto iždininką ir miesto 
kontrolierių. Taipjau ir mies
to taryba pateko socialistų kon
trolėm Socialistai pravedė ir 
tris narius 1 mokyklų tarybos. 
Berks kaųntėj*^įenas gdcialis- 
tų kandidatų, Alnos Lesher, 
Inegvai laimėjo kauntės koml- 
sionieriaus rinkimus.

Socialistai ir pirmiau yra val
dę Readingą, bet jie pralai
mėjo 1931 m. rinkimuose, ka
da prieš socialistus susivienijo 
republikonai ir demokratai, su
darė koaliciją ir išstatė bend
rą kandidatų sąrašą.

Clevelando ir Coliim- 
bus merais išrinkti 

republikonai

NEW HAVEN, Conn., lapkn 
6.—Connecticut socialistai vakar 
aplaikė didelę pergalę Bridgė- 
porte, kur socialistas mėras 
Jasper McLevy tapo išnaujo iš
rinktas nepaprasta balsų daU-* 
giĄna, bet ir tapo išrinkti visi 
kiti socialistų kandidatai į mies
to valdvietes. Miesto taryba 
gi susidės vien tik iš 16 socia
listų.

Socailistas McLevy, kuris 
1933 m. rinkimus laimėjo 6,070 
baihų dauguma, jvakaiįrkščius 
rinkimus laimėjo jauv 13,904 
balsų dauguma. Pirmiau mies
to tarybęųpį dar 4bpvo; kęli 
publikonai ir deiftokratai, 0 da
bar jų ten nebus flė Vieno.

Socialistai ten laimėjo nežiū
rint tylaus susitarimo tarp de
mokratų ir republikonų, einant 
kuriuo demokratai išstatė labai 
silpną sąrašą, kuomet fepubli- 
konai išstatė politiniai stiprų 
sąrašą. Bet pasiekta tik to, 
kad republikonai * balsų skai
čiumi apsistojo antron vieton.

Bet kituose Connecticut di
desniuose miestuose—New Ha- 
ven ir Hartford laimėjo dėmę į, 
kratai. .

mą. Bet ten 
gįslaturą kontroliavo repuoiiKo- 
nai. , '' • ■

Republikoniška Philadelpftia ii 
toliau pasiliko republikoų ran
kose. ’

Republikonams taipjau pasi
sekė pravesti savus merus Cle- 
veland ir Columbus, O. ir Det
roitu, Mich. ’ y

Demokratai padidino balsų 
skaičių New Jeisėy valst., nors 
ir nepasisekė užkariauti didžiu
mos legislaturos. Taipjau, de
mokratai atlaikė laimėjimus ii 
niekunuose miestuose, o Pitts- 
burgho ąpielinkės aplaikė svar
bių naųj^jląnpėiimų. ;

Svarbių * aplaikė
ąoęiąMstąl, išgujo atkariauda
mi Reading, Pa., kur veik visa 
miesto administracija perėjo į 
socialistų rankas ir Bridgeport, 
Conn.,; kur socialistai viską niu 
šlavė ir nepaprastai padidino 
savo balsus. Gal jr kur kitur 
socialistai yra laimėję, bet apie 
tai dar nėra žinių. ;

, i . Wreckage of giant airliner
•• ■ v ‘ i • • ■

CHEYE^NE, WY0. p Liekanos didžiulio transportinio 
lėktuvo, Jciiris sudužo keletą dienų atgal, palaidodamas griuvė
siuose keturis žmones, Kiek laiko atgal beveik toje pačioje 
vietoje sudužo kitas lėktuvas, kuriame žuvo 12 žmonių.

Anglija
COLUMBUS, O., lapkr. 6.— 

Vakarykščiuose rinkimuose Ohio 
republikonai aplaikė stambių 
laimėjimų, kaį jjems pasisekė 
pravesti republikbhus į Cleve
lando ir Columbus miestų me
rus.

Republikonai dabar Šaukia, 
kad jiems pasiseks užkariauti 
ir visą valstiją 1036 m. rinki
mais.

Florida su baime
C ■ i

laukia naujo
uragano

lapk

Naciai prašo ameri
kiečius siųsti maistų 

pakelius

JACKSONVILLE, Fla.
6.—Visa Florida laukia su bai
mę sugryžimo to paties uraga 
no, kuris per j užperėjo prieš 
porą dienų. TeČaius uraganas 
dar negryšta ir klaidžioja po 
Meksikos įlanką. Tečiaus jis 
visgi rodo žymes, kad jis keti
na sugryšti, tik dar' nežinoma 
j kurią pusę*

CHICAGO. Vokietijos naciai 
per Amerikos vokiečių laikraš
čius ir radio prašo Amerikos 
vokiečių siųsti j Vokietiją savo 
draugams ir giminėms pake 
liūs su maistu, kad tuo paleng 
vinti jų būklę. :

Republikonai išlaikė 
didžiumą N. J. 
legislaturoje

O R H

NEWARK, N. J., lapkr. 6. 
Republikonams pasisekė išlai
kyti didžiumą New Jersey vals
tijos legislaturoje, nors demo
kratų balsai žymiai padidėjo, 
palyginus su 1932 m- rinkimais.

šiai dienai pra

galbūt lietus ar 
šilčiau.

ta
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę, 
sniegas; biskį

Vakar temperatūra 12 v. die
ną Chicagoje buvo 88.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 4:- 
38.

OTTAWA, Ont., lapkr. 6.- 
Žymus Kanados politikas ir 
Ontario provincijos premieras 
Mitcjiell. F. Hepbum, 89 m., 
paskelbė, kad jis delei pakriku
sios sveikatos visai pasitrauks 
iŠ politikos kaip tik baigsis pa 
vasary Ontario legislaturos pa
sėdis.

Anglija protestuoja 
prieš italų de-

■> monstracijas
RYMAS, lapkr. 6

per savo ambasadorių ASw 
Drummond užprotestavo Italijos , ...
valdžiai prieš Ryme ir kitose 
Italijos vietose0‘įvykusias de
monstracijas priešAanglus.

Ambasadorius visą valandą 
kalbėjosi su Mussolini ir tas 
pasikalbėjimas buvęs gana ašt
rus. Mussolini pareiškęs, kad 
Italijos valdžia r visai nepaiso 
ką daro jos gyventojai gatvėje 
ir ji neinano kištis, jei jie su-z 
mano pareikšti pasipiktinimą 
Anglija. Taipjau Mussolini at
silakė ištraukti kareivius iš Lt 
bya tyrų iki Anglija nesuma
žins savo laivyno Viduržemio 
juroje.

Boikotuoja Anglijos prekes
Fašistai nors ir skelbia kovą 

visoms iŠ užsienio importuo
toms prekėms ir nori, kad ita
lai vartotų vien tik vietinės 
išdirbystėš prekes, bet ypač tas 
boikotas yra atkreiptas prieš 
anglus. ’

Gęnoa liko uždaryta 10 dienų 
sankrovą, kuri atsisakė paliau
ti. pardavinėti Anglijos prekes. 
Dagi užsienio laikraščius ita
lams draudžiama skaityti.

New YdrKb legisla- 
tura bajteko repub- 

1 IikonU i kontrolen
ALBANY, N. Y., lapkr. 6- 

New Yorko valstijoje vakarykš- 
čiuose rinkimuose ^.demokratą; 
aplaikė didelį .smugf, republiko
nams 'atgavus/ kontrolę valsti
jos legislaturosi ' / ‘.

Demokratai prarado devynias 
t vietas įr dabar republikonai iš 
150 Atstovų valstijos atstovų 
bute turės 82 atstovus, taigi 
absoliučią didumą, nors guber
natorium ir ipjiau, pasiliks de
mokratas Lehman.

Bet republikonai paprastai 
kontroliuoja New Yorko lėgis- 
laturą ir tik pernai pirmą kąr- 
tą į 27 metus didžiumą buvo 
laimėję demokratai, išrinkę Tį 
atstovus.; ’

šiuo kad ir nežymiu Nevy 
Yorko valstijos republikonų lai
mėj iipu labai - džiaugiasi visos 
šalies republikonai, nes tai, gir
di, pranašauja galą prezidento 
Rooseveltd administracijos.

Balsuotojai ten taipjau u'žgy- 
rė išleidimą $55,000,000 ' be
darbių šelpimo bonų.

Demokratai laimėjo 
Pittsburgh, Pa., 
^npkiinudse

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 6. 
—Pirmą kartą po civilio karo, 
Pittsburgho kauntej demokra
tai pravedė didžiumą kauntės 
komisionierių.

Demokratai laimėjo ir kele
tą svarbių vietų pačiam© Pitts- 
burghe,, kuris (>ikišioį, skaitėsi 
republikonų tvirtovė. . Miesto 
meras nebuvo renkamas.

Vokietija statosi dar 
16 submarinų

Ne-BERLYNAS, lapkr. 5. 
skaitant 12 pabaigtų statyti ir 
jau - plaukiojančių submarinų, 
Vokietija dabar pradėjo staty
tis dąi^ieąįvairaus dydžio sub- 
marinų^puo 8 iki 600 tonų j- 
talpos didumo.

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Kapt. Charles Kingfish-Sniith 
savo lėktuvu Lady Southern 
Crosš! Y išškridb iš Anglijos j 
Ausraliją ' ' * '•

Iš ITALŲ ARMIJOS, lapkr. ] 
6.—Italijos žvalgai pranešė ar* < 
mijos buveinei, kad Italijos vė- < 
liava jau yra iškelta Makalfe 
mieste, nors dar miestas nėrą 
formaliai pasidavęs.

• / ♦

Laukiama didelio ethiopų ir 
italų mūšio

ADDI'S ABABA, lapkr. 6. —. 
Gautomis čia žiniomis, italų 
žvalgai, kurie buvo užėmę Ma
kale, liko iš ten išvyti, praras
dami 10 kareivių sužeistais ir 
4 belaisviais.

Ethiopai leido žvalgams be 
pasipriešinimo įeiti į Makale, 
bet juos užpuolė naktį ir išvi
jo. Ethiopai prarado 2 Užmuš
tais ir 2 sužeistais.

Tikimąsi, kad didžioji Itali- 
bus padaryta rimtesnių pastan- 
toj ir jai bus leista užimti mies
tą be pasipriešinimo. Kaip ipa- 
tyt, ( ethįopai. ruošiasi padaryti 
kontr-atakį- vėliau:

prie Ma
kale, artinasi ir laikas dideliam 
mūšiui tarp ethiopų ir italų. 
Manoma, kad tas mušis gali iš
tikti už kelių dienų.

Ethiopų armija jau yra toje 
apielinkėje ir yra pasiruošusi 
mušiui, bet ethiopai mano, kad 
neverta yra stoti mušin dėl to
kio jiems nesvarbaus miesto, 
kaip Makale. Tečiaus vėliau 
bus padaryta rimtesnių pastan
gų miestą atsiimti.

Oficialiai paskelbta, kad 7 
ethiopai liko sužeisti italams 
bombarduojant miestą Gorahai, 
Ogaden provincijoj, kur italai 
veržiasi iš Samoli žemės.

Gautosios apie pereitos sa
vaitės Webbi-Shebbeli mūšį ro
do, kad du italų lėktuvai liko 
nušauti. Pirmas jų eksplodavo 
kada nukrito kartu su bombo
mis, o antrame lėktuve žuvo 
keturi italai.

.f f n

Apsivedė Anglijos 
karaliaus sūnūs

...7""‘
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KALAMAZOO, Mich., lapkr. 
6.—Trys žmonės liko užmtišti 
ir du gal mirtinai sužeisti au
tomobiliui užgavus sustojusį ant 
kelio troką. ,

■' ! -.v ■ - -t:/ v ■; ■ ■ J ; , V
John B. Kelly S. Davik Wilton

- PHILADELRHIA. —t IJąujoji Dalyba užvakar pralaimėjo 
miesto majoro rinkimuose. Laimėjo republikonų kandidatas 
S. Davis Wilson, sumušdamas John B. Kelly, kurį rėmė Roose- 
veito administracija.

CHICAGO.—Frank Vitale, 54 
m., groserninkas, kuris pasam
dė Joseph Di Chiari, 36 m., pa
degti jo grosernę, kad jis galė
tų gauti $3,000 apdraudą, ir 
padegėjas, liko išgelbėti nuo 
mirties bausmės, nes jury juos 
nuteisė 99 metams kalėjiman. 
Tą padaryti atsisakė teisėjas 
David, kada jis atmetė jų pri-z 
sipaŽinimą prie kaltės, su sąly
ga, kad jie nebūtų baudžiami 
mirtimi. Teisėjas jiems atsa 
ke, kad jis niekad nebaudė mir
timi prisipažinusių prie kaltės, 
bet abu juos jis vistiek pa
smerks mirčiai. Jury betgi bu 
vo nuolaidesnis už teisėją ir pa
sitenkino tik kalėjimu.

Trečias teisiamųjų, brolvai
kis Joseph Vitale, kuris tik 
tarpininkavo suradime padegėjo, 
prisipažino prie kaltės ir gavo 
199 metus kalėjimo.

Tame gaisre, trijų augštų se- 
name name 558 Taylor St., žu- 
VP yiso 10* žmonių.*

Bedarbių š e 1 p i m o 
administracija ne

mokės nuomų
i. v CHICAGO.—Daugelis Chica 
'fcos bedarbių bus išmesti į gat
vę, nes ateityje Illinois šelpimo 
administracija nutarė nemokė
ti nuomį tiems bedarbiams, 
kurie yra numatyti prie viešų
jų darbą, nors jie ir nebūtų to 
darbo gavę.

Administracija tuo nori su
mažinti savo išlaidas bent 20 
nuoš.

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Gloucester kunigaikštis, tre
čias Anglijos karaliaus Jurgio 
sūnūs, šiandie karališkoj kop
lyčioj Buckingham romuose be 
didelių* iškilmių apsivedė su 
Lady Alice Montagu-Douglas* 
Scott. duktere Buccleučh ir 
Qiieensberry kunigaikščio.

Kadangi jaunosios tėvas mirė 
spalio 19 d., tai tapo panaikinti 
planai iškilmingoms karališkoms 
vedyboms. Iš karalių dalyvavo 
tik Norvegijos karalienė ir bu
vęs Graikijos karalius.

Pajauniais buvo abu jaunojo 
broliai, Valijos ir Kent kuni
gaikščiai. Jaunasis yra 35 m. 
amžiaus, o jaunoji 34 m.

Dabar iš karaliaus sūnų, tik 
vyriausias, Valijos princas ir 
sosto įpėdinis, tebėra nevedęs.

ALLEGAN, Mieli., 1. 6. —S. 
Dolyne, 20 m., liki užmušsta 
ir jo brolis sunkiai sužeistas jų 
automobiliu įvažiavus į troką.

“Oi. tas senis”
THERE LAKĘS, Wis., lapkr. 

6.—Sniegui sningant 74 m. am
žiaus valdžios šelpiamas ūki
ninkas Ezra Worden atvyko į 
šį miestelį ir pas kunigą apsi
vedė su 52 m. našle Maggie 
Cornwall.

ST. PAUL, Minn., 1. 5. — 
McaAlister kolegijos chemijos 
studentams pasisekė pagaminti . 
pigų gasoliną iš laukinių dobi
lų.

KALĖDOS JAU 
NETOLI- -
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 

. IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED. ST„ 

CHICAGO, ILL.
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Kenosha, Wis.
ŽINUTĖ Iš. MUSŲ KOLONA 

JOS-

Kai oras atvėso ir dienos 
pradėjo eiti trumpyn, tai ir 
veikimas pagyvėjo, Taip sa> 
kant prasidėjo žiemos sezoną^. 
Organizacijos užimtos. visokiais 
parengimais, štai aną dieną 
pasitaikė būti vakarinėje mie
sto dalyje. Prie progos užsu
kau pas savo gerus pažįstamus- 
ponus Pabarškast žinodamas* 
jog jis yru Dailės Ratelio, pir
mininkas, paklausiau kaip, da
bar' rateliui sekasi dainuoti. 
Atsakėm jog: kote kas su daino
mis dar nieko neveikiama, bet 
užtai rengiamasi prie pastaty
mo scenoje didelio veikalo “Ka- 
pitonas^Velnias”.. Veikalas bir- 
siąs suvaidintas gruodžio 1 d. 
Poloma svetainėje. Išsikalbėjus 
daugiau pasirodė,, jog, tą vei
kalą yra. sutaisęs- pats p. J. Pa
barškė. Vadinasi, p. Pabarška 
yra tik geras artintas k 
režisiens, bet gali ir' veikalus 
r’i taisyti. I

Veikalui “Kapitonas*Velnias'* 
režisieriaus p. Pabarška. Be 
to,, jis ir vaidins vieną iš svar
biausių rolių, Veikalas, kiek te
ko patirti, yra. gana įdomus. 
Jis atvaizduoja turčių,, bied- 
nuomenės ir vargšų; čigonų gy
venimą. O* kur čigonų yra, ten 
ir gyvumo netrūksta. Kurie, 
esame atvykę iš tėvynės Lie
tuvos, tai gerai atsimename^ 
kaip ten čigonėliai vargeta ip 
gyvena.

P-as Pabarška sakė, jog, jau 
visus aktorius turįs surinkęs; 
Tai. gabiausi.. musų< kolonijos 
scenos mėgėjai. Kai. 'kurioms 
rolėms išpildyti esą pakviesti 
artistai ir iš Racine. žodžiui sa
kant, ;
stangos, kad Reikalas? bu tų kuo 
geriausia suvaidintas. Ir aš esu 
tikras, jog parengimas, bus 
šaunus ir publika turės dau*g 
smagumo.

» » »
Kaip kitos; taip, ir. musų ko

lonija. yra nedarbo prispausta. 
Bet kas dirba, tas nejaučia 
blogų laikų; Pavyzdžiui; ponai 
Pabarškai musų kolonijoje ap* 
sigyveno prieš dešimtį metų. 
Per tą laiką jie neturėjo auto
mobilio. Bet štai- dabar- p; Pa
barška įsigijo naują automobi
lį ir važinėjasi krutinę išpu* 
tęs. Vadinasi, nedarbas jo ne
palietė. O jeigu ir buvo palie
tęs, tai jau praėjo; Kaip paty
riai?, tai dar nelabai seniai po
nams Pabarškoms reikėjo ko
voti su; nedarbui Bet dabar rei
kalai jau pasitaisė: sūnūs ii 
duktė baigė mokslus ir pra
dėjo dirbti. O kada šeimoje 
keli, dirba, tai, aišku, nesun
ku' ir. automobilis įsigyti.

tviem tik dėl to, kad jis; palai
doje* vaiką šalia- mokinęs ka- 
po.

" Gi Rusijos žmonės gerai at
simena, kaip jie buvo visokių 
popų- engiami.. Su tais dvasi
ninkais tad jokių ceremonijų 
ir nebedaro. Ką jie sėjo, tai 
dabar; jiem# ten^a. piauto

& &
Lapkričiai Ii <ū musų, mieste 

pasirodė naujas laikraštis “The 
Kenosha Ląbor”. Laikraštį lei
džia unijos. Leidėjai praneša, 
jog; koli ka$ laikiusi eisiąs 
kartą savaitėje.

Laikraštį redaguoja Paul 
Porter, kuris yra jaunas, en
ergingas ir pažangus žmogus. 
'Laikraštis susideda iš aštuo- 
nių puslapių. Turinys gana gy- 
Jvas ir įdomus. Metams kaštuo
ja tik vienas doleris. Patarti
na jį užsiprenumeruoti, 

o o o
1 Wisconsin- SLA. auksinio 
konkurso* organizatorium liko 
paskirtas p. B Labanauskas 
'(Labank Tai gabus- ir tinkam 
mas- tokiam darbui veikėjas. 
Prieš“ kibk laiko* teko man su 
juo kalbėtis. Pareiškė, jog esąs 
įsitikinęs, kasiki-konkurso, pa
baigos gausiąs, penkis šimtus 
marių.

Bravo, Labanauskai! Dirbk 
ir mes padėsime. Šiaip ar taip, 
turime Susivienijimą sustip
rinti.

NAUJIENOS, Chieago, HL
, ........ .. ■    ■ ............... j "" ■ t....... ...... . " <**■»». "

daugelį; metų; veikią, tarp lia- 
tuyi% & dalyvauja; jų parepr 
girnoj Vargų yr^ buv^. toks 
parengimas, kurį, ji nebūtų^ ap
lankiusi.

Tas- parengįnias! sukėlę labai;, [i 
daug kalbų. Kiti tėvai irgi pra
deda kalbėti: girdi; ku*r musų 
vaikai, kodėl jie mus taip šau
niai nepagerbia?

Ątrodo, jog tai buvo geras> 
pavyzdys: juo gal paseks ir. 
kito vaikai.

— Vieną. iŠ buvusiųjų

Kenosha, Wis.
D ai le a Ratelis statys 

scenoje graži}, vefe*

rnauskų sūnui tada vis^ šoj- 
prikląiis^,' ■

be nemaloni klaida. Korespon- 
‘(^noijoje
ma a^ie./i^ųš^ kplbi^jos. gabų 
scenos ^bUoįto’į»/..P' . A- 
darą. Pasakyta, jog “Blindos” 
režisierių yra- Antanas Kveda
ras. Tuo-tajįjjh torejri būti? Airi 
drius Kvedaras. Atsiprašau.
t •/.. ...............• ■

į Kai pasibaidė kuojos; auto?-J 
Mykimas, . . bprys?' draugų. J
nutarė aplankytu pi. Schlagerj, * 
kuris yra\ ĄĮSįyieniJ imo narys 
ir sėkmingas biznierius. Jis 
yra savininkas kino (judamų* 
jių paveikslų^ teatro “Voguto”. 
Teatras- tikrai-, moderniškai

ir jamevBodbtojaį nau 
įauto ir; pjauto HitoaiU Ka- 
įįdtogį patamyimasr y^ca. parašų 
štai iri bižnia;i eihą. gerini ' 
I P-as. . Sblria^ėr/ 
yo draugua (C;. Mirize); M Jan 
kauską, ponus Kvedarus?, J.

i’l’ - - ' J ■: t iv •>

niai nriSna. įtalpa-
arijojlhika& greit prabėgo. 
Reikėjo sjąrsty^s, oras

Namo parvykau kaip'tik tuo 
Įaiku, kadav pasigirdo p. Bud- 
rįko rądio progyąma. Kalbėjo

Kt Jttrg^Kbnis. Jis labai 
daug tiesos pasakė apie tai, 
kas dędąęj Chicagojet Jo kal- 
ba^.ga&l^ti pritaikyta, ii' m> 
šiį,' ^piįęįjiąi. MeĮ l^tRyiai. tHfcr- 
■jrą^ turime daugiau, pųlltika. sų^. 
sidomėti ir vienybės < laikytis, 
jei norime ko atsiekti.

; Geistina, kad adv. Jurgelio- 
!ni^ ir toliau, per radio tęstų 
sąv^ kalbas;. Q p. ’^u^kuj 
ačiū |iž^ ^uteikikną Ifeiko to- 
kioipsi pamokomoms kalboips.

GAKSINKITES

— Tautietis.

Grandį Rapids, Miete.
ROŽĖS RUKLAITBĘNĖS PA 

GERBIMOl VAKARAS

Per paskutinius kelis ipetus- 
pas mus; vėl pradėjo įeito į. mu- 
dą^ savotiškų; pokyliui rengimas, 
Jiems- aš nesu priešinga, šiaip

yra dedamos visos pa~ aę';tąip;* žptpBėhį turi; progos

kursas.—Klaidos ati
taisymas.— Svečiuose 
pas p-iuis Schlagerius

i —a¥ogjLę’’ teatras.—
Budriko radi o pro
grama.

______ __ J./i
, Dąilęs Ratelis smarkiai ren
giasi. prie pastatymo “Kapito^' 
nas-Velnias”. Įdomu man bu
vo pamatyti, kaip rateliėčiams ; 
darbas sekasi. Tad nuvykau 
pasižiūrėti repeticij ųiiv . Turiu 
pasakyti, jog vaidiniai' eina J 
visai sklandžiai’. Jei taip bus j 
atlikta scenoje, tąi publika ne-j 
apsivilsi. O: kadangi laiko iltij 
vaidinimo, liko, dar- nemažai 
(vaidinimas įvyks gruodžio; į 
d. Polonia svetainėje)^ tai rei
kia manyti, kad artistai? dar > 
geriau susipras ir susivaidins,.

Pats veikalas daro labai- ge- ■ 
rą įspūdį. Režisieriauja p. Pa
barška, kuris pasirūpino su
rinkti tinkamus artistus. Da
lyvauja j b žmona j sūnūs, duk
tė, p-lė Jučaitė ir Schlager,- o 
iš senesniųjų; scenos mėgėjų: 
J; Masilionis, A. Kvedaras ir 
Ą., Pakšy.si” Rengimo, kppiisiją 
susideda iš J. Macnoriaus ir 

,1 . . .

J. Kaspučiui Jie- rūpinasi, kad 
viskas butų, kuo geriausia su- 
tvMkyto ir , SvečiaĮ 
ti«

....... . ".’j* ,......
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MIRĖ JURGIS NAUJA 
HAITIS

Spaįių 29 d. mirė Jurgis Nau- 
jakaitiš; senas šio miesto gy
ventojas. Jfe* buvo kil^s iš Sim- 
tautų miestelio, šakių, apskri-? 
ties. Amerikoj^ išgyveno apie 
30' metų-.

Velionis Naujakaitis paliko 
dideliame nuliudime žmoną Ma? 
'rijjbną,, dukterį Zofiją sūnų; 
Antaną, ir. du-, brolius, — Juo-K JUO* 

azirhierą. Palaidotas bu
vo šv. Petro ir Povilo parapi
jos kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis.

Pirkite savo apieljnkės. 
krautuvėse
•‘k ■

s
l
I

WemralSaving&
‘ ■llMmĮB UOAN; AS*.aClAWONL

Stalinam Pinigus ant Hi-nnų; 
Morgičių. .

TaupykiMiri^tis> uhkrifttri vietoj. JL/& Gpfvernjnent
F. S, and? U apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mpkam dividendą kas. mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.
2324 & Lėa?w tfe Te! Caml 1679

J.USTLN. MACKIEVZICH.. Prezidentas,

--T: ■ >

Gerkit ir Reikalaukit
Visose-AJipės^ 
Mutual Trijytį 
Žvaigždžiui
Kentucky , 
BourbpAi

A.KDavidonis, M.D.
4910.•& Michigan Avė.

Ken-00d BXM
nuo ft* iki 11 valandai ryto

- nuo (t iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio!

valandai vakare.

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandai nuo & iki 4 ir nuo 7yfki 9 
vai.. Nedėliotais nuo 10 ikF12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulėyatd 1401

6122
ežisBr

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

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

Telefonas Republic 7863-

K P. GUGLSĮ
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N.. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tėt Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos- vakarais nuo 6 iki 8:80# 
Tel’.. Boulevard 131<t

Ketvirtadieniais, ir Sekmadieniais^- 
pagal, sutarties.

JOHN B; BORDEN
LIETUVIO ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredbs ir 
Pėtnyčios. 6 iki 9.

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

Telefoną#. Republic 9600.

Telephone;. Boulevard' 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Rep. 6515 So. Rockwell SU 
. Telephone: Renublic 9723

Ofiso: Tėl- Boulevard’ 5913
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Oflfcb valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedaliomis * nagai sutartL . >

t

TeL Office. Wentworth, 6330 
Rez, Hyde Paris 8895 

Dr. Sušauna Slakis 
•ra.%<a3aa^:

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

Pitone Boulevard. 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas-

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th. Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
, Seredoj pagal sutarti.

KI. Jurgelionis,
ADVOKATAS

Veda byįas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

342JL S. Halsted SL Tėl: Yards 2534 
Miesto, ofisas

10 No.. Clark, St, 11 floras
X T.61. Dearborn 3984 

Rezidencija.
3407' Lowe Avė. Tel. Yards 2510

, Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo - 2:iki4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą,.
Ofiso TėL: Boulevard 7820’ 
Namui TeL: Prospect 1930

I ' ; - ' į »
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IGAS

Spalių 29 d., musų miestą* 
aplankė vyskupas Tamulionis; 
šv. Petro parapijos salėje jam 
buvo surengtos prakalbos. Pra
kalbas rengė, kun. Andrušią..

Vyskupas Tampioms- papa
sakojo, jog Sovietų, Rusijoje 
išgyvenęs 8- metus: laisvėje 
du metus ir šešis metus pra
leidęs kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose. Basakąjp,. 
Kaip tekę jam kirsti- medžiai! 
Girdi, kiekvienas kalinys per 
24 valandas turėjęs nukirsti 16) 
medžių, ir juos sukapoti.

Labai skundėsi* kad. Sovietų; 
Rusijos; vyriausybė prastai) žiu* 
rinti į tikėjimą ir persekiojant- 
ta dvasininkus, šiaip apie, tvari, 
ką beyeįk nieko, nepasakė,.

Man gaila vyskupo Tamulio; 
nio, kad. jam bedieviškoje. Bur 
sijoja reikėju tiek, datfg varg; 
to Tačiau; jia turi* prisiminti;, 
jog pas kunigus irgi- nėra* jo-. 
kios tolerancijos. Kur jie yri 
įsigalėję, ten nesidrovi laisvų* 
pažiūrų žmones persekioti. Par 
vyzdžiui, toj pat Lietuvoje ukįį- 
ninkas liko nubaustas kalėjimu

pasilinksminti ir. gražiai, laika 
pratekti; Ligi: šiol, tie pokyliai 
daugiausia, buvo, rengiami jaur 
niėsi.emsi. ‘Sakysime;, rengiasi: 
kas nors apsivesti ir., toto j su? 
silaukia' pokylio.

Bet štai; spalių 24? d,. įvyko 
tikrai) nepaprastas ir įspudin* 
gas parengimas, kuriuo: buvo, 
pagerbtai ii-ia Rožė Ruklaitiė- 
nė.. 'Pokylis- jai buvo; sureng? 
tas 76 metui amžiaus sukak
ties proga. Tas parengimas 
tikrai: visus: nustebino:. Ypač 
dėl. to, kadi susirinko labai; daug 
svečių;, šv. Jurgio Draugijos 
svetainė prisirinko, pilna, žmo
nių, — tiesiog nei apsisukti 
nebuvo, galimai.

Apie. 9j val». vakaro ponai 
Ceplenaii atsivedė R.. Ruklaitie- 
nęik tų; iškilmių, jtfbilijatę. Jai 
taii buvo) didžiausias siurprizas, 
kadangi- apie tą. parengimą; ji 
nieko nežinojo. Prie durų ją 
pasitiko sūnūs S. Edkins, o jo 
maža, dukraitė įteikė raudonų 
rožių bukietą. P-ia< R'.Z'Ėdkins 
ją paėmė- už rankos- ir< nuve
dė prie stalo, kuris buvo pa
puoštas žvakėmis, o viduryje 
stovėjo, didelis keiksas.. Keiksą. 
puošė šilkinis, kaspinas, ant 
kurio buvo, auksinėmis raide 
mis, toks, parašas:. “Linksmos 
gimimo dienos.. SU 75* metais”-

Edukenienę paprašė svečius 
atsistojimu pagerbti, jubilijątę. 
Po to, jį; pasakė, tinkamą, pra 
kalbėlę. Ragino, visus,, kad. jiė 
gerbtų ir. mylėtų tokio am
žiaus žmones,, nes; jie.: to. yra 
tikrai nusipelnę/
| Kalba, buyo trumpa,, bet. 
reikšminga,. Ne. tik jubiliatės 
akyse, pasirodė susijaudinimo 
ašaros,, bet ir pas kitus. Bas
kui pria Edkins įteikė, dova
nas: gražų žieminį, apsiautą, 
kepuraitę ir batukus. Visiems 
atsmaukusiems aveliams ji ta
rė. širdingą, ačiut

Tenka pasakyti, jog prie to 
iškilmuigp pokylio, surengimo 
daiigiaįiaik prisidėjo sūnūs, 
duktė ir, ypač, marti K. Edkins. 
p-ia Ęuklaitieng tokio pagęr* 
bimo tikrai užsitarnavo. Ji pei

SLA. 212. kuopa jau pradė
jo dirbti auksiniame konkur
se. Lapkričio 3 d. įvykę kuo
poj susirinkimas. Orgąniząto- 
riUs J Kasputis pridavė apli
kaciją^ naujos, narės. Būtent 
ponios, šimapaųskienės,, kuri 
yra žinomo Vietos bižnierib 
žmona. P-as šimanauskas Su
sivienijimui priklauso per dau
gelį! metų. Jis visada ręmia 
kiekvieną gerą darbą- ir todėl 
yra gęrai vietos lietuviams pa
žįstamas. O kada turi daug pa^- 
žįptamų, tai ir- biznis- jąm ge 
rai sekasi. '.

Dabar' reikia, tikėti^, kad- 
kas- nors įrašys: ponų Šimą;

DON’T 
NEGUECT 
ACOLD

Krutinės skaudėjimai greitai. 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra; VIEN TIK. 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja, milijonai, 
žmonių; per 25 metus. Jos 
turi stiprumai Rekomenduo
jamos gydytojų, nursių ir 
vaistininkų.

hlIOH

RAKŠTIS^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI,
JUOZAPAEUDEKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių- Sulygo?;
Lengvais Išmokėjimais

REPubIic8M0
5340 So. Kedzie Avenue5340

STRAlGHTKEH

■r t y, ; '

Bietuvii^kosj
Degtinės’

NAPHAN;? 
KANTBR'

-• t. n u • - 1

MnWalLiquoFdo
3 4.707 So. Halstcd SL

Direktoriai

Metimu,
Laidotuyiii Direktorių: Asociacijos.,

: 'k. .■] , . - ’ . .
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I PATARNAVIMAS. DIENĄ IR- NAm ' 
t Tmtųnęi Koplyčias. Visose Miesto. Dalyse;

. . - \ ____________ _________________________ L
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fe Š R MAftFFKA
k 881® Mtaanifca Arentu* Phone Yards 1188‘
r -------------------------------------------- ■ ......- -i»im nu i nm i ■ ................... ....

' * ' '" A. MASALSKIS; 7 .
: 8307 Lituanica. Avenuė ' : Rtafcft* BouleyančL 4139:

______ ii.___ :_____  ■- ■ . • . -------------------------------------- ;----------------------------------------- --------------------------------------------- -- ----------  ■

PETKUS.

i 4 •

Jarusz
and. Midwife

6630 S. Western

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar. ligoninėse, 
duodu, massage 
eleetrie, t.r&at? 
ment ir magne- 
tjftf telankėte ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms; patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT

668 Wes% im Strifcb
RADŽTUS

Phone Canal 6174'

718* West
! Si. M. SKUDAS

18th; Street ‘ Phone- Monree 3877
įlll i;n»W III. IJI. . ........ 111 II — iii ...............................y........... . .iįiiii ■■■■■■■■■t H I I .iii

L J. ZOLP*
. Phones Bo»levard; 52Q8į3418

---------  —,    ■ ,
Weafc 46th Street Phones Boulevard

I HUM.IIIHI Iiil.au III ||»IIIW mm. .............. ....................... , m-■ n'...............................

40OIM& S» Hėitaijas® Aveniie- Fhonės* Yards
1 n."**! 111 n'. n wwįiw,»» » m f ■■ t —

17414742:

' LIETUVIS 
f Optometrically Akių. Specialistas.

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos- skaudėjimo^ 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo». skaudama aidu karšti, atitaiso 
trumparegyste, ir. toliregyste. Priren
gia teisingai- akinius; visuose atsiti- 
kimuoše egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė 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 A v.
Phone Boul0vardt 7589.

~DR?G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
S Mfe, Pritaiko Akinius 
ĮjįHBpIį Kreivas. Akis,

Ištaiso.
Ofisas- iV Aldniu Dirbtuvė- 
756 West 35th SL , 

kampas; Halsted: St; ,
Valandos nuo l_0r--4. nuo 6, iki . 8,, 

Nedaliomis nuo 10 iki-12 vai. dieną.
i . ..........   u i<

'. ■ 4 MULEVIČIUS.
4092 Ąyenufl* ' Bteme. Lafayette 3572; LIETUVIAI

Gydytojai ir Dantistai

du Daktaru 
Nariai..

A. Montvid. M. D;.
Wfest Towh State Bank Bldg. 

2400 West Madttow-Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vaK 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brimswfck 05970597

? Wvroj-Aiį rir'caiftuHGjfc
- 4157 ARCHER AVENUE j

, . Telefonas Virginia, 0086i
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Dentistas - '
Valandos nuo 9—9

24201 West Marquette Road
- arti Westem Avė. Hemlock 7828

‘ Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktf 
Ofiso valandos: nuo 2. iki 4,. nuo 7L 
iki-8:3(1 v. NedSL nuo 10; iki 12 a. nk

GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. II*.

hlTA'IAlClAI

. IŠ RUSIJOS
Gerai, lietuviams žinomas? per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris^

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St„ netoli Morgan Si* 

Valandos nuo 1O-—12 pietų; ir 
nuo 6* iki 7:30 Vai. vakaro.

Tel; Ganai 3110, 
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755. ar Central 7464

. OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO. IBL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai: ryto, nuo 2 iki 4 
vai; po pietų ir nuo * 7'iki 8^30 vaL 
vakaro. Nedėliomis, nuu 101 iki, 12 
valandai diena.

Phone MIDWAX 2880,

Telefonas Yarda- 0994;

Dr. Maurice Kahn
4631. SOUTH ASHLANU AVĖ. 

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietu 

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

Ofiso Tel. Dorchester • 5194 
Rez..Tok Drexel 9191

Dr. & A. Rodi
Rusas- Gydytojas lt OulmrKM 

Moteriškų, Vyrišku. Vaikiu ir visu 
chronišku UęL

Ofisas 6850 Stoney laland Ave.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedfr 

liomis ir šventadieniais 10—12' 
• diena. • . .j

Iiil.au


Ketvirtadienis Chicago, Iii.
m..............  ii............. ii iii M*lįiljį*.I.

.. . . . ... . . . .. . . . I?p7n]i|ipiini I ipfnvifti • neatsiklausus savo piliečių, yra ^tinė Lietuybs valdžią atėmė;

MUSŲ SKAITYTOJAI reikalauja pariaikin- 
' ti konkordatąRaštai skiriami j šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 

Būtinai pridekite savo vardą ir pavardę.

Kaip kunigai numarino 
kišeniuje delegato retd- 
liuciją reikalaujančią 

lietuvių kalbos

Buvo tai laike “Katalikų 
Metinės Konferencijos”, laiky
tos kovo 24 d., 1935 m., šv. 
Antano par. svetainėje, Cice
ro, III. Kaip visiems yra žino
ma, kas met katalikai laiko 
taip vadinamas Konferencijas, 
apkalbėjimui savo pačių ir kit- 
tų reikalų. Vot, tokia konfe
rencija įvyko ir praeitą pava
sarį. Ir kaip paprastai, tokio
se konferencijose yra daug kal
bama apie tėvynės meilę, kaip 
lietuvybę palaikyti čionai Ame
rikoje, ir t.t., o labiausiai kaip 
šventą katalikišką tikėjimą pa
laikyti.

Taigi, tarpe tų labai karštų 
kalbų, kurias tankiausiai sako 
musų klebonai, vienas delega
tas buvo išdrįsęs padėti ant 
rezoliucijų komisijos stalo to
kio maž daug turinio rezoliu
ciją: “Mes lietuviai katalikai 
delegatai srisirinkę Metinėje 
Katalikų Konferencijoje, šv. 
Antano par. svetainėje, Cice- 
roje, III., šiuomi reikalaujame, 
kad musų katalikų lietuvių 
bažnyčioje evangelijos pamok
slai ir giesmės butų laikomos 
lietuvių kalboje per visas mi
šias; kad musų parapijos mo
kyklose musų vaikučiai butų 
tinkamai ir atsakančiai moki
nami lietuviškai, kaip tai lie
tuvių gramatikos, sintaksės, 
istorijos ir literatūros, ir, kad 
lietuvių kalba, butų laikoma 
tinkamoje pagarboje kaip mo
kykloje, taip ir bažnyčioje; 
kad tose bažnyčiose, kuriose 
lietuviai klebonai jau .yra pa
naikinę lietuvių kalboje evan
gelijas, pamokslus ir giesmes, 
kad tuojau vėlei atgal jas gra
žintų.”
Rezoliucija dingsta Vaičiūno 

kišenių j
Atsiradus šitokiai rezoliuci

jai ant stalo, pirmiausiai per
skaitė ją kun. I. Albavičius* 
ir pečius patraukęs r, padavė ją 
kitam dideliam klebonui, kun. 
H. Vaičiūnui, šitas, perskai
tęs, tuojau suglamžė ją ir į 
kišenių. Girdi, tokių dalykų ši
tiems vaikams negąlima duoti 
diskusuoti. Tas dalykas jiems 
nepriklauso, tai, girdi, klebo
nų reikalas,'kaip evangelijas, 
pamokslus ir T giesmes reikia 
giedoti bažnyčiose.

Nors buvo klausta kas pa
davė tą rezoliuciją, bet maty* 
ti tas žmogelis, kaip pamatė, 
kad visagalingas klebonas su
glamžė jo rezoliuciją ir palai
dojo savo kišenėje, tai nebe
drįso viešai reikalauti, kad ji 
birtų perskaityta visam susi
rinkimui. Ir taip buvo palai
dota tikrai rimta ir patriotiš
ka rezoliucija, kuri, jeigu iš
nešta viešumon, butų parod
žius kiek daug . lietuvių kata
likų yra priešingų prieš ta& 
musų klebonų sauvaligkąs ii#- 
masčias panaikinti lietukų kal
bą lietuvių mokyklose ir baž
nyčiose. ‘ >

Juk tai neįtikėtinas dalykas, 
kad dar nepraėjus nei pusei 
amžiaus, dar nespėjus išmoks
ti lietuvių kruvinu prakaitu pa 
statytas bažnyčias ir mokyk
las, pačioje Lietuvoje gimę ku
nigai taip žiauriai užsimos lie
tuvius nutautinti. Tiesa, Lie
tuvoje klebonai versdavo len
kiškai išpažinties eiti, sakyda
vo pamokslus ir evangelijas 
lenkiškai, bet tenais kunigui? 
versdavo kaip kurie sulen^&e 
vyskupai. Bet čionai Ąme^ 
ko j, laisvoje šalyje, čionai nię- 
kas, nei svietiška valdžia, nėi 
dvasiška valdžia, neverčia nėi 
vieno ir nesako kad jus neat
būtinai turite sakyti angliškai

evangelijas ir pamokslus, ki
taip vietos nustosite.

“Lietuvybės Naikintojai”
Kadangi tokie apsireiškimai1 

pas mus jvyksta, tai kito atsa
kymo į tą aš nesurandu, kaip 

; tiktai kad. musų klebonai ir 
.kunigai Virto didžiausi ir tik
riausi lietuvių nutautintojai, 
lietuvybės naikintojai. Kaip ši
tokius apsireiškimus galima iš-, 
aiškinti? Jau kreiptasi pas kar- 
dinolį Mitodelein, ir jisai at- 
sakgj kąd nfci vieno lietuvių 
kunigo neverčia . panaikinti lie
tuvių kalbą bažnyčiose. Nevieh 
nedraudžia, bet įvedė lietuvių 
kalbą į Pteparatory Seminary, 
kurioje mokina lietuvių kalbą 
Kun. A. Linkus, klebonas West 
Pullmati, ir Mundelein Semina
rijoje; kurioje dėsto lietuvių 
kalbą kun. Marčiulionis, iš Ma
rijonų yifenuolijos.

Na, ir kągi tu lietuvi kata
like manai, apie savo kleboną, 
kuris nieko neverčiamas panai
kina Helerių kalbą ir lietuviš
kas giesmes tavo parapijos 
bažityčibjei

Kito atsakymo aš manau ne
surasi, kaip tik tą, kad jie 
yra didžiausi lietuvių priešai 
ir neverti būti klebonais lie
tuvių parapijbše; Jeigu jau mu
sų liėttividi klebonai užsinorė
jo tdš anglų kalbos, o jos pa
tys gerai dar neišmoko, tai 
mes pafrapijonys padarysime 
daug gbriau, jei pareikalausi
me vyšktipo, kad mums atsių 
stų Už kleboną kokį Mųrphy, 
arba Kelly, tai nors tyrą ir 
gražią anglų kalbą girdėsime, 
bet iie tokį žargoną kaip da
bar.

Arba dar geriau, tai kokis 
mUhis yra išrokavimas per ko
letą bldfcų eiti į lietuvišką baž
nyčią, kad vot čia po šonais 
yra katalikiška bažnyčia, ir te
nais galima nueiti, ir Dievui 
bus ta pati garbė. Jeigu 
jaii mes niėko lietuviškai ne- 
begalimė turėti, tai kokia nau
da' prigulėti dar prie lietuviš- 
;koš parapijos? Tik .tiek, kad 
joje dąii^ brangiau turi už pa- 
tarriavimuš užšiniokėti, ■ ir dar 
girdėti užgauliojimus.;

“Dievas visur tas pats” 
» •t: n 4 r ■ » V. •• •' ’’ ' •. • '*■ ' ■ * i

iTk jus tyčiomis’ nueikite ii 
paklauskite airio Katalikų kle
bono kiek jisai jums rokuos už 
šliubą, Už laidotuves, krikštus 
ir t.t. Jus tikrai nusistebėsi
te, kiek musų gerieji klebopai 
piešia. Jeigu, jau musų klebo 
nai niekus daro iš lietuvių ir 
lietuvybės* tai nėra reikalo 
mums ir jų paisyti. Eikite ten 
kur pigiau, o Dievas juk visur 
tas pats, ar pas airį, vokietį, 
ar lietuvį kleboną.

Dabar mes turime žinias, kad 
įsižuireję j garbingą "lietuvy
bės ir tautybės palaikytoją”, šv. 
Jurgio parapijos kleboną, se
kanti klebohai lietuviai įvedė 
angliškus pamokslus“ ir evan
gelijas: kim. H. Vaičiūnas, Ci
cero, 111.; kun. Baltutis Marq- 
uette PaHcė; kun. - Paškauskas, 
yįsų šventų parapijoje, Rose- 
lande, ir Kun. A. Martinkus, 
Chicago Heights, III. Tai ma
tote, mąldnųs lietuviai katali 
kai, kaip jūsų klebonai platina 
lietuvybę ir tautybę, tarpe jū
sų jaunimo. Ištiesų, galima 
tikėtis* kad gal neužilgo (jeigu 
nepaniirš) Anglijos karalius 
Jurgis tūrSS atsiųsti jiems už 
taip ublų darbą po didelį me
dalį, arba šv. Elzbėtos Ordeną. 
Juk tai tUf būt neveltui 1 taip 
sunkiai dirba ir prakaituoja tie 
musų klebonėliai__Stebulė.

Ii. .iiiniihi|U ■

GĖR& Naujienų skaityte- 
jot ir skaitytojai prašomi 
pitkiiity reikalais eiti i tas 
krautuve^ kurios skelbiasi 
Naujienose.

Tautines parapijos masinis mi
tingas reikalauja ir seimų 
sušaukti.

“Reikia panaikinti Liėtuvos 
j konkordatą su Romos popie
žium; atiduoti Lietuvos pilie
čiams bažnyčias ir visą jų tur
tą; sušaukti seimą ir grąžinti 
gyventojams pilietines teises”: 
tokius Reikalavimus pastate 
Chicagos lietuviai, susirinkę į 
masinį mitingą, kurį sušaukė 
sekmadienį Lietuvių Tautišką 
parapija, ir priėmę “Rezoliilci? 
ją Lietuvos Valdžiai”.

Rezoliucija, kuri sakoma bu
vo priimta vienbalsiai, skamba 
sekamai: .
Rezoliucija Lietuvos Valdžiai.

Mes, Lietuvių Tautos Kata
likai, susirinkę tautines bažny
čios svetainėj, 3f501 S. Union 
Avė., Chicago, III., Jungtinėse 
Valstijose, šiaurės Amęrįkoj, 
lapkričio 3, 192j£> m., aptarėm 
ir plačiai apkalbėjome reikalus 
piliečių Lietuvoje.

Ir, kadangi Lietuvos valdžia,

1 padariusi konkordatą su Ro
mos papa;

i kadangi Lietuvos valdžia pa- 
| gal tokį susitarimą su Romos 
Ipapa, - suvaržė visąs civiles h 
( religines teises piliečių Lietu
voje;

kadangi užlaikymui Romos 
katalikų kunigų yra dedamos 
aukšti mokesčiai ant piliečių 
prieš jų riorą ir pritarimą;

kadangi iš Lietuvos, paga> 
konkordato sutarimą, kas me
tai turi šimtus tūkstančių litų 
siųsti Romos papai; ■' ■

kadangi Lietuvos valdžia pa 
gal konkordatą baudžia pilie
čius už atsisakymą pildyti Ro
mos katalikų pareigas, kąip už 
nekrikštyto kūdikio palaidoji* 
mą į motinos kapą (kūdikio 
tėvą Simanavičių nubaudė de
vynis mėnesius kalėjimo).

Yra nutarta, kad Lietuvos 
valdžia turi panaikinti konkor
datą su Romos papa, duoti pi
liečiams laisvę įsisteigti tokias 
bažnyčias, kokios jiems pasiro
dytų naudingesnės; . \ ;

Reikalaujam bažnyčias ir j ii 
turtą atiduoti piliečiams, nė 
skirti pinigų užlaikymui kuni
gų, bažnyčių ir klioštorių;

Įvesti metrikaciją; .
Sušaukti seimą, sugrąžihti 

piliečiams teises, kurias dabar-

kadangi iš Lietuvos

i- Duoti žodžio, spaudos ir or 
ganizavimbsi laisvę; ,

Paliuosuoti politiką ir re
ligiją įkalintus piliečius.

Rezoliucija vienbalsiai priim- 
virš minėtam susirinkime.

L. T. K. B. Klebonas, ;
Kun. S. LINKUS.

L. T. K. B. Pirm.,
Wm. BUKAUSKAS!

L. T. K. B. Sekr.,
A. RASLAVICZ.

ta
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Kuris Žino
■; - ' r /■'.L!. >y 'irt' ;- " i ’,'i. . '.i ;•! v ■

Ar gyduolės kurias var
tojate nuo galvos skau
dėjimo, Neuralgijos ar

ba Reumatizmo yra 
SAUGIOS. Jis yra 

jūsų gydytojas.
Klauskite jo.

Nepavesk Savo ir Savo 
Šeimynos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

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

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

BERGHOFF ALUS 
' BRIDGEPOKTE 

VIENINTĖLfi VIETA. PĄS< 
JOS. RŪTA 

. 3267 So. Halsted St.

P. CONRAD |
- STUDIO
420 W. 63rd St.!

Englewood 5883-5840 . I
Dar gražiau, moderniš- 

kiau Įrengta. I

OF B1TTER WINE

’ Joseph Triner Oompany, Chicago

Pečiai
Mes turime savo 
krautuvėje pilna va
goną įvairių pečiuj 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

$29.50 
$19.75 
$29.50

Aliejiniai pečiai....

Dideli; Heateriai....

Gasiniai Range’ai

VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI ± ... $11.95
COMBINATION
PEČIAI ..........  $69.50
BUNGALOW
PEČIAI ....................  $39.50
SKALBIMUI 
PEČIAI ............ $4.95
Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Central District 
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.
■

Stop
Itcliing

■

SKin

PRIEŠ vartojimą kokių nors gy
duolių ąpiė kuriai jus visko ne

žinote, kaip tai nuo /galvos skaudė
jimo, reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos. klauskite savo gydytojo ką 
jis mano apie jas—sulyginant su 
Tikru Bayer Aspirin.

Mes sakome todėl, kad prieš at
radimą Bayer Aspirin, daugelis va
dinamų “pąin” gyduolių, gydytoju 
buvo patariama nevartoti jų, nes jos 
kenkė skilviui ir, labai tankiai, šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
Pakeitė. medikale praktiką.

Nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
viena meta, išitikino, kad medikų 
ątradiriias apie jų saugumą yra tei
singas.

Atsiminkite tą: Tikras Bayer As
pirin yra priskirtas tarpe greičiau
siai veikiančių metodų kaipo pagelba 
huO galvos skaudėjimo ir visu pap
rastų skausmų ir, saugios kiekvie
nam Žmogui vartoti reguliariai.

Jus galite gauti tikrų Bayer As
pirin bile kokioj vaistinėj—^pirkdami 
neminėkit vien tik vardą “aspirin”, 
bet. visuomet reikalaukit BAYER 
ASRIRIN kuomet pirksite.

■ Bayer Aspirin

. Niežėjimo, Išbėrimų ir Dedervines—
( . Žemo greit palengvina

* ?sušvelnina Irltaclją nvkcf
irų ir panašių odos nesveikumų. Pėr 25

' metus. Žemo vartojamas , ir giriamas J 
milijonų kaipo švarus ir saugus vate- 
tas prašąlinlmui' odos irltacijų, Užglr- ,

. tas . Good Housekeeplng Bureau. No.- 
4874. 35o, 60c, Ir $1. Visi vaistiniu* '■ 
kai užlaiko.

ikgusmua. nuo
Eezenrogrenuo?.

žemo
FOR SKIN IRRI^AvniON

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HAIiSTEI) ST. 
(■na didžiausiu aptiekti

. ...... .

"APŠILDYMO PROBLEMOS?
MES DABAR JOKIŲ NETURIME”

Consumers Service Departmen- 
tas pagelbėjo išrišti apšildymo 
problemas tukstantims Chicagos 

. gyventojų. Jis gali tą patį pada
ryti ir dėl jus.
Jeigu jus negaunate geriausias 
pasekmes iš jūsų furnace, gal 
reikalinga tiktai mažas pataisy
mas arba permaina kuro arba 
naujas kurinimo būdas pataisys 
visas kliūtis. Vienas musų degi
mo ekspertų apžiūrės jūsų apšil
dymo įregimą ir maloniai jums 
patars.
Toks patarnavimas jums nieko 
nekainuos bet jis gali pagelbėti 
išrišti jums keblumus, kuriuos 
jus turite su apšildymo įrengimu 
ir sutaupyti jums ant kuro.

Patelefonuokit Musų Service Departmentui

(Snsųmgrs (Įjmpany
COKE- ICE 

6400 W§S7BU1LD1NG MATERIAL

11

>

Rankomis padirbti
ACCORDIONS

Puikiausios rūšies.

Sisiomis kai-
Pamaty- 

us pirm ne-.
jzu pirksite. Be
obligacijų. Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA
LOGAS. -

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Atsiklauskite apie musų kainas
Geriausi likeriai ir alus dėl vestuvių ir parių.

ANCHOR INN
3503 • So., Halsted St.

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339 

; Muzika ir šokiai DYKAI petnyčios, sukatos ir . nedėlios vakarais. 
PĖTNYČIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.

Subatos vakarais “BANK NlGHT”-‘--$5.00 cash prizais laimėjusiems. 
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųfiies gSrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. —BILL THOMAS.

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
• . •

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas. ’

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.4 1

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygų.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

FURNACE
TAISYMAS

40%
Pigiau

..... ’-L'--- ' t 1 :

BOILERIŲ
DALYS ■

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c 1 musu VAjA 
kaina ___ ■ - 1 ■ '
GROTELIAI, kitur svarui 1 AgA 
20ct musu 'kaina .
VANDENIUI VIEDRIUKAI, . .
kitur svarui 22c; Kitu Furnace ir Bol
mrisij kaina ------------- .nv.ihnn
PELENAMS KRATVTOJAI, 
kitur .svarui 22ė;

. musu kaina -------------
r * . . 1.1 , ■.

* •tSi Musu patyrė darbininkai 
WHQI.esAU^ n jdSs j jusy boileri bile 

KETAU. kokia dali labai pigiai.

įerlyddlyė apkaltino- Mes turime visokių var- 
tOP proporcloiiauai fotu dalių, dėl pečių.

JOHN P. EWAL1)
LOANS and INSURANCE

apd raudos: nuo ugnies, vėjo, ė t c., atsišau

840 West Skd Street
TELBF0NAS: YARds 2790

ACME FURNACE REPAlSP ®
PARTS CO. Į2 krautuvės| ‘"'M''rt:"''H'

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAV0J1M0 B-VES
1 ' ^RAŠTINĖJE ■ . 0.1^
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NAUJIENOS
Thą Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Ęxcept ^unday by 
The Lithuaniąn Newa Pųjj,, Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone £ANal 8500

Sųbąerjption Kates:
<8.00 per yęąr ią Cąnacįa
$5.00 per yęar outside of Ųhicagę
$8.00 per year ią CĮbiępgp 
3c per copy.

Entered as Second Cfyss Mattęi 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienoą eina kąsdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halstęd Si, CMęago, 
Iii. Telefonas Čanal 8500.

Uisakymo krinn:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................
Pusei metų ___ ______
Trims mfiįegįęuns ....____
Dviem mSnęsiams ____
Vieąaųi pąSnęspii ---------

ęhięagoj ppr išnįšiątojus:
Viena kfįųtLl- ---------3c
Sav^t^J ••*••—*• 18c
Mėnęsiųi ------- 75c

n® Chicagoj,

Metąiąs  $5.00
Pusei metų 2.75
Trįm? pa^n^įams---------------- 1.50
Dviem ----- ------

— _ >75
Lietuvon *> ą^eniuose

(Atpiginta)
Metanų, »8.00
Fųsęi n}etįų 4.00
Trims mėnesiams ____ ______  2.50
Pinigus ręjkią siųąti pąšto Money 

Orderiu karta su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

partija? Jos rekordas yra biaurus, ir geriausias daly- L r 
kas butų ja atiduoti kokiapi nors seno šlamšto pędlio- I 
nui. r- l

!■■■! II > | |

Apžvalga
■ Bl |l,iĮ.y».-R— j, ii, i i.iii——■■

PIRKO DU PREKYBOS
LAIVU

LAIMĖJIMAI BRIDGEPORTE IR READINGE
• Ui V

Užvakar ębuvo rinkimai keliuose ateituose ir dau
gelyje miestų. Spėjama, kad balsavimuose galėjo daly
vauti apįę 10 mįlipnų žjnępių. Dąugumoje vietų, žino
ma, vartėsi dėl važias dvi jjidžjočįoč partijos t- demo
kratai ir rępuMikonąi. Bet pastebėtiną, įąd Jcai kuriuo^ 
se pramonės centruose jąp pasirodė gąna stiprus so
cialistai

Didelį pąsisękįĮną ąntrądięnio rinkimuose socialis
tai turėjo prąjnojiingame Connęotięut mieste Bridge
porte ir svarbiame Pennsylvąnijos mieste Ęeadinge.

Bridgeporte buvo išrinktas ne tik soęią}istąs meras Jas- 
per McŲevy, bet visi 16 ąęęjąjįatų kąmjujątai į miesto 
tarybą. Dęmbkratai ir repųblikopai nepravedė nė vieno 
savo kąpdidąto!

Tai viena iš nųostąbįąųaįU pergalių rijimuose, ko
kią yra kada pors ląijpėjųsi bet kuri partija ne tik Con- 
neetieut valstijoje, bet ir kitur.

Socialistas McLevy buvo išrinktas Bridgeporto me
ru dveji metai atgal §,Q70 baUų dauguma. ŠĮ kartą ji-, 
sai laimėjo 13,904 balsų dauguma- Prieš dvejetą metų 
socialistai užkariavo miesto tarybos kontrolę, q dabar 
jie iššlavė iš miesto tarybas visus savo .opopeptus.
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Pennsylvanijos mieste Readinge socialistai taip pat 
smarkiai sumušė savo priešus, čia irgi jau yra buvusi 
socialistų administracija; bet 1931 m. republikonai sų-t 
sijungė su demokratais ir miestu atkovojo.

Antradienyje socialistai pravedė savo kandidatą 
merus J. Henry Stump, laimėjo daugumą vietų miesto 
taryboje, tris vjetąs mokyklų taryboje ir pirmą kartą 
to miesto istorijoje buvo išrinkti socialistai į miesto iž” 
dininko ir miesto kontrolieriaus urėdus.

Be to, Berks kaustėje tapo išrinktas socialistas 
Ąmos Lesher kauntės komisionierium.

Iš tų rezultatų matyt, kad Bridgeporte ir Readinge 
socialistai jau taip tvirtai laikosi, jogęi ir sujungtus 
priešų pąjęgojs jiems nebėra pavojingos.

Po šio antradienio rinkimų sbcįalistąi kontroliuos 
jau keturis stambius miestus Amerikoje: Milwaukeę, 
Minneapolis, Reading ir Bridgeport.

- “Maisto” bendrovė, Kaune, 
pirko iš norvegų du nedidelių 
garlaiviu savo transporto rei
kalams. Juodu yra 540 tonų 
talpumo, daro apie 10 jūrmylių 
į valandų. Turi šaldytuvus (re- 
frigerators), taip kad gali ga
benti mėsų ir kitus maisto pro
duktus be baimės, kad jie su- 
ges.

Tįe du pųyąrtoti (l$20 m. 
statyti) nedideli laivai tai pra
džia Lietuvos prekybos laivy
no, kurio jai taip reikia ypač 
dabar, kada susisiekimas gele
žinkeliais su kįtomiSjĮ , šalimis 
yra labai apsunkintas.

Su Lenkija, kaip žinoma, jo
kių santykių Lietuvą neturi. 
Be to, dabar ir Vokietija ne
įsileidžia Lietuvos prekių. ĮĮįt- 
lęrįo valdžia nęlęidžią Lietu
vai net gabenti savo prekes 
Vokietijos geležinkeliais į ki
tas šalis. Todėl kuone visa Įąe* 
tuyos prekyba sų užsieniais tu
ri dąbąr eiti laivais, per Klai
pėdos uostų. Lietuvai butų lą-t 
bąi ,gvąrj?u turėti tiek prekybos 
laivų; kad visas sąyo prekes 
ji galėtų jais pristatyti užsie? 
pįų rinkoms.

Kada reikia mokėti už prekių 
gabenimų svetimiems laivams^ 
tąi į užsienį ižeipa! Lię.tiiyps pL 
nigai. ^Jųra”, neseniai prądė^ 
jęs .eiti : Klaidoje jąik^afeį 
pašvęstas laivininkystės reika-» 
lams, paduoda tokį pavyzdį 
u? iŠ i
Belgiją 650 ; kiaulių reikia su-i 
mokėti gyętųųiejri^Jąivąms apie 
500 augi, svarui■..(.t^.y.^ ąpię 
$.5,000). Tie pinigai pasilikti} 
Lietuvoje, jęjgu gąbenimas bu- 
itų atliekųmųs Lietuvos laivais,

Juodu yra 540 tonų

NUOBRADAS

APSIĖJO be “BENDRO FRONTO”

Kalbant apie rinkimus Connecticut valstijoje jr 
Pennsylvanijoje, ręikia pastebėti, kad ir Bridgeporte ir 
Readinge socialistai atsisakė eiti į Jokius nors “bend
rus frontus” su 'komunistais.

Komunistai labai siūlėsi i “pagęjl^” ^ęęįąliętų kam 
didatams. Bet ir SJcLeyy Bvidgepęrte ir Stump Read
inge jiems atsakė, kąd su diktatūros garbintojais jiems 
nepakeliui. Jie nurodė, kad, susinėdami su kopipnistais,; 
socialistai ątstįųm^AUP savęs daugelį darbininkų unį- 
jų, kurias yyą griežtai nusjętačįųrios prięš bolševizmą.

Tokiu budu socialistai tuose miestuose ėjo į rinkk' 
mus be komunistiškų talkininkų. Ir laimėjo.

Tai bus pamoka ir tiems “kajriemsięmsn aoicąlis? 
tąms, kuriems patinka maskvinių lakštingalų čiulbėję 
mas apie “bendrą frontą”. Jeigu socialistai nori.pasiek- 
ti darbininkų mases, tai jie turi neprisileisti komunistų 
nė iš tolo. Nes komųpistąj, ardydami darbininkų unL: 
jįas ir šmeiždami jų vadus, organizuotiems darbinių^ 
kams labai įsipyko, O be organizuotų darbininkų seį-* 
mingas socialistinis judėjimas yra neįmanomas.

Visur, kur socialistai laimi — ar tai bus Milwaukeę, 
ar Minneapolis, ar Reading, ai- Bridgeport — jie laimi 
tik su darbininkų unijų pagelba. j

, O komunistai turi labai prastą vardą darbininkų 
unijose. Kur tik jie galėjo, jie tas unijas ardė ir kėlė 
jose šukutę. Jeigu jie nestengdavo uniją suskaldyti, tai
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AMERIKOS LIETUVIŲ
DAKTARŲ DHAVGIM

štiš pąkila, o ant veido odos 
pąsirądo raudonas taškas. Tas 
rąųcton.uipas greitai plaunasi į 
visas šalis ir per 24 valandas 
visas ..vridas.
okjį Odą sutinsta taip, kąd li
gonis. negali matyti, Ligonis 
skundžiasi peršėjimų, veržimą 
ir skausmą tose vietose, kur 
užnuodyta, apie nosį, akis ' ir 
ausis. Tos vietos kurios pir- 
miaus paraudonuoja, po trijų 
dienų pradeda pagyti, bet rau- 
donavimas, t. y. nuodai jei ne
sulaikomi, plečiasi vis toliau ir 
toliau. Jei galvos oda rožės 
nuodais apsikrečia, tai labai 
galva skauda ir vėliaus visi 
plaukai nusmunka, kurie, žino
ma, į trumpų laikų ir vėl at
auga. Rože sergančio ligonio 
širdis ir nervai labai nusilp
nėja, taip, kad jis jaučiasi ne« 
išgysiąs iš tos ligos. Bet prie
šingai didesnė dalis ligonių pa- 
sirgę dvi ar tris savaites iš lė
to sugrįžta į sveikatą.

Gydymas.

-------  —,—  ----------------- . 
Kairiosios partijos, kaip turėjo I 
daugumą senate, 'taip ir tebe- V 
turės. Bet pačiame kairiam ja
me bloke socialistai pasidarė 
stipresni, o radikalai turėjo 
nuostolių. ' ' ‘ : } ' ’ " . • .---------------------- I '_  I 

Tame trečdalyje senato, ku
ris turėjo būti šį kartą per
rinktas, Jungtinė Socialistų ' _ ___ . ______ „
Partija turėjo Ųd W 6 atsto- §ygr ųžkrečiąmų ir neužkręčia- 
vus. Dabąr tapo išrinktą 10. mų lig’ų, kurios pasireiškia odos 
Tuo badu “reguliariai” sociri- išbėrimu. Visokie odos išberi- 
lįstąi laimėjo 4 naujas vietas mai, spaugai, suskirdimąi, ir 

daug kitų yra žinomos kąipo 
Francijoje dar Pd^s Tomis . ligomis ser- 

1 gautis ligonis jaučiasi sveikas, 
išskiriant odos skaudėjimą. 
Taipogi mes turime viso ku- 
po arba sistemiškas ligąs, ku4- 
rįų odos išbėrimas yra tik an
traeilis apsireiškimas. Pavyz
džiui: tymai, škarjetinu, karšt
ligė, smagenų, nugarkaulio plė
vių įdegimai. ;

Dar mes turime tokių odos 
ligų, kurių ^bėrimas nuodija 
visą kūną. Viena iš tokių ligų 
tyra visiems gerai žinoma kai
po ROŽĖ, apie kurią aš čionai 
pakalbėsiu. 1 "

Rožės ligą pagamina mažy
čiai augmenys arba bakterijos 
vadinamos streptococci. Tie 
maži greitai veisiantys ir au
ganti perai tankiausiai įsigau
na žmogaus odon per mažy
tes arba didesnes odos žaiz
das. Mažiausias prabrėžimas 
nosies plėvelės arba odos, kur 
nors apie burną ar ant kitų 
kūno dalių, jei tik nagai pa
sitaiko nešvaros ir aplinkybės 
patogios; peršalimas, nuovar
gis, nedamiegojimas ir kito
kios sąlygos, kurios silpnina kus, tai yra užkalbėjimai ii 
kūno atspąrųųią, gali užnuo-1 visokį užbūrimai, pasirodė ne-

v
ROŽĖ

(ERYSIPELAS)

Rašo Dr. A. YUŠKA.

MUMS yra žinoma kelios rų-

Tl? Įmoni«> pa
daryti ‘‘kritikuodami”
Naujįęws ir Grigaitį. Tuo ypač 
pasižymi vienas pliuškis, kuris 
spęciąlį?nojaši pletkų pąkam- 
pėse rąnkiojjmu išminties. Jau 
ne kartą jisai buvo sugautas 
bęmeįuojąnt,, bęt po kiekvieno 
išsišokimo, jisai, patylėjęs, imą 
pusti naują burbulą, ir vis giT 
riasi:

“Aš žinąų, ąš > tikrai žinau. 
Aš pasakysiu. Pamatysite, kad 
aš nemelagis. Aš tikrąi neme- 
lųojų„” n f

Bet kas jo plepąlų paiso?

SENATO RINKIMAI 
FRANCIJOJE 

i w r, , , - ‘A r* ‘y * * •

Antroję purėje ^paljų męn, 
buvo senato rinkimai' Franci jo
je, kurie dar kartą įrodė, kad 
^kairiosios partijos toję -šąlyjų 
turi daugumų.

Senatoriai Francijoje yra 
renkami devyneriems metams 
ir kas treji ipętai atųaujinama 
vienus tr.ęčdalys senato. Taigi 
šįjįkąrįą rę.ikėįo užpildyti 1Q7 
vietas senate. Jeigu nė vienai 
kandidatas pirmap16 bająavjm^ 
negauna absoliučios daugumos, 
tai įvyksta perbalšavimas.

Frąncijoje pa^ąrųo- 
jų laiku kelia galvas fašistai 

i “Croix de 
Ugnies Kryžius), itai

(susiorganizavę i

kaiįF^os.partijps audayė Vliąų, 
;dięs $r,ontų” .dępiokratipei res- 
pą^ikai Prie kurio pri
sidėjo socialistai, kairieji re-

~ •£. Mo fe^avo, žinoma,

Tiesa, šią vasarą komunistai jau priėjo. $avo 
taktiką fcmti U žada daugiu

Bet " iJ.v
ti tų toram

(tikriaus sakant, liberalai) ir 
komunistai. Franci jos kętipuuis- 
tąi, reikia žinoti, yra jau tiek 
“sudešinėję”, kad Jie nesiprie-

pirma,

Francįjos senate.

Be to, yra 
“nepriklausomų” socialistų gru-l 
pių. Jos pravedė 6 senatorius, 
vietoje 5 senatnjame senate, 
lahnedamos ' vienų vietų. Pra
ėjo taip pat vienas opozicinis] 
komunistas 1 iš “proletarinės 
vienybės”, kuri pirma neturėjo 
atstovų senate. Taip pat pra
ėjo (po antro balsavimo) vie
nas “reguliarės” komunistų 
partijos kandidatas, Marcei 
Cąchin. šios partijos atstovas 
irgi dar piropų kartą pateko į 
senatą.

Tokiu budu darbininkiškos 
partijos išrinko 18 senatoriuj 
laimėdamos 7 naujas vietas se
nate, t. y. beveik padvigubin- 
damos savo atstovybę. Didžiau
sias laimėj imas, kaip matėme, 
teko socialistams.

• i

Tuo pačių laikų radikalai 
prakišo 8 vietas. Jje išrinko 43 
senątorius, vietoję 51 senam ją-1 
me senate.

Konservatoriai prakišo vieną 
vietą. Ji pirma turėjo 2 sena
torių, o dabar išrinko tik 1,! 
Centras pravedė 26, vietoje 25; 
kairysis centras-^- 17, vietoje 
16. < Be to, dar išrinkta 2 ne
priklausomi.

?«i
Spaudai buvo didelė sensaci

ja, kad pirmą kartų pateko į 
senatą yie^s °^?y^asjs” komu-; 
nistas,^ fisąf
.yra' ; bet labai
nepąstoYių pažvalįų, Pasaulio 
karo metų JisąL buvo labai 
kar^ karo |ų|pipkąs, o po 
karo Ji^ąį p.ei:šwet.e į maskvi- 
nio komunizmo pusę. 1921 me
tais jisai su savo sėbrais išpil
dė bol^ęvi^ų įsakymą ir sufį 
skaldė socialistų partiją.

Komunistai užgrobė socialis
tų , partijas iždą ir laikrąštį 
“Humanitė”, kurį buvo įstei- 
gęs ^ąrąusųs ?Jąųresąs. Su k0* 
^U^ąįs.ųųėjo .didelę daugu-j 
ma socialistų partijos narių,' 
todėl socialistų partija pradžio
je buvo beveik 'visąi suųąikin- 

’ įįą. Ęęt Maskvos klapįiukatnsį 
įą įr to buvo ne gana. Jie ne
trukus suskaldė ir profesines ii 
ąąjųngąs, atnešdami dąjį jų 
rienei^Jinės Konfederacijos iri 
prijungdami j aš prie “raudo-i 
nųjųv Maskvos profsąjungų įn-< 
tęrnąęioįuąlo. Į

Todėl, komųnisĮų dėka, (AM i 

^Uinkų judėjimas Francijųję 
per eilę metų po karo buvo 
silpnas, ir Francijoje galėjo 
kaip tinkami f šeimininkautu L i 
Poincare k • kitokie JttarianalisH t 
tąi. Da.ug nelaimių jjęliąi to j 
Įteko pęrgyveutiJ‘ visai Eųropai;, | .

Bet socialistai Francijoje pa
lengvą atsigriebė ir, galų gale, 
pąsįdarė dąug stipresni už ko
munistus, Dabar socialis.tų jė
gos tenai yra beveik dešimtį 
kąrių didesnės, negu maskvi-1 
nįų. Pagalios, įr patys komur] 
nistai suprato, kad jų partijai] 
ateities Francijoje nebėra, įr! 
jjįe jslpiršo spę!iaiistąins į ‘‘feęn-] 
dęą frontų”. Toįiaus ' komunis
tų partiją, žinoma, visąi įš-1 
nyks. Jęigu Stalinas jos 
nę^ęriu, tai ji gal jau peniai 
butų užsidariusi. s

'įi'.Tų 1 "r ■^■1 â.,;-"

Reikalaukite «NAHJWASS' 
ant _$ile tajnpo, kur parduoda-

Mkraščtai. Pardavėjas Įpi-
. IĮws gataw W W

Gydymas, — Rožės liga yra 
labai užkręčįama, dėl to ligo
nis ant kiek galima turi būti 
atskirtas ir lankytojų nelei
džiama į ligonio kambarius. 
Gyduolė duodama gerti dėl su
stiprinimo ligonio nervų Įr šir
dies, dėl sudrutinimo atsparu
mo ir sumažinimo , skausmų. 
Ęad sulaikyti ligos plitimų yra 
vartojama kelių rųšių mostis. 
Tąčjaus, geriausias gydymo 
būdas, tai yra vartojamas ultra 
violetinė šviesa ir {čirškimas 
čiepų po odos. Nekuriuose at
sitikimuose, kada liga smar
kiai plinta ir ligonio kraujas 
labai nusilpnėja, tai būna rei
kalinga įleisti :ąpie pusę kvor
tos tyro kraujo. Senoviški ro
žės gydymo budai,,. ku*rie bu
vo įsivyravę per nekuriuos lai-

dyti streptococcais arba kitaip 
sakant, ROŽĘS ligų. Didęspė 
dalis rėžęs ligų prasideda iš 
nosies ir plečiasi ant burnos, 
bet ji gali išsivystyti ant vi
sų kurio dalių jP'riuo visokios 
rųšięs (žaizdų. •

Seniauš, kada apsisaugo j i- 
mas buvo nežinomas, daug pa
sitaikydavo rože susirgimų po 
operacijų ir palagų, bet pas
kutiniuose laikuose šitokis re-
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žės užkrėtimas būna reteny
be.

Ligonis Užsikrėtęs rožės nuo 
dais greitai suserga, jaučia ką 
tai nepaprasto, ir staiga kar-

naudįngi. Nors užkalbėtojų 
“daktarų” dar ir dabar ran
dasi, bet susirgę rože ligoniui 
prie jų nebesikreipia.

—IŠ LIETUVOS

žinote, prieš Velykas didžiulį 
penktadienį yra šventinamas 
ir ugnis. Ugnį žmonės pešasi 
visokiausiais budais: uždega 
pąptį, kempinę arba tięsięg 
medžįo galų.

Kai nuvykau į šventorių, tai 
ugnis jau kūrenosi. Aplinkui 
buvo susirinkę vaikai ir šildė
si. Bažnyčios viduryje stovėjo 
didelis kubilas pilnas vandens. 
Po pašvęntįnimo ir visų cere
monijų žmonės pradėjo urmu 
pulti prie kubilo, — kas su 
bonkomis, kas su4 uzbonais ir 
kitokiais indais. Vyrai, būda
mi smarkesni ir tvirtesni, ėmė 
su alkūnėmis senas moterėles 
stumdyti. Kilo lermas. Moterys 
rūstavo ir barėsi. Bet vyrai 
nieko nepaisė ir grudėsi prie 
kubilo. Priėjo prie to, jog iš 
zakristijos atbėgo kamža apsi
vilkęs maršalka tvarkai dary
ti. Vienok tas gremėzdas su
kėlė tik dar didesnę betvarkę 
stumdamas žmones nuo kubilo 
ir vandenį laistydamas ant že
mės. ,r •

Tuo metu aš buvau ant viš- 
kų ir žiurėjau kas darosi že
mai. O ten buvo tikra maiša
tis. Labai keista atrodė, kad 
Dievo namuose žmonės taip ne
išmintingai“ elgiasi. Pas tam
sius kaimiečius prietaringumas 
tebėra toks pat, kaip ir pirma. 
Tuo atžvilgiu nedaug permainų 
teįvyko.

Kadą visi prisisėmę vandens 
ir prie kubilo bepasiliko visai 
nedidelis būrelis, nulipau ir aš 
nuo viršaus. Prisiartinau prie 
p. V. Strakšo, kuris eina za
kristijono pareigas (jis yra Jo
niškiečių klubo narių, Kazimie
ro ir Klemenso Strakšų, dė
dė). Mandagiai paprašiau jo, 
kad įpiltų šventinto vandens. 
Įpylė bonką ir jų nušluostė 
rankšluosčiu. Paačiavau jam 
už patarnavimų.

EINU ŠVENTINTO VAN
DENS PARSINEŠTI

--------r-------- ~ į •

Mano namiškiai, pas kuriuos 
gyvenau, papratę mabęs> kad 
parneščiau jiems”.: šventinto 
vandens. Įdavė neipąžą bonką* 
kurią į palto kišenę! įkišęs pa
traukiau Gruzdžiu lihkme- Kaip

Mano giminaite, Liudvika 
Dėbrikienė iš Karvelių kaimo 
pasakojo, ’jog kada ji gyvenu-’ 
si tėviškoje Dargučių kaime, 
tai mamytė prašiusi šventinto 
vandens parnešti, bet ji užmir
šusi. Kad bausmės išvengus, 
ji pasisėmusi iš balos vandens 
ir parsinešusi. Visi namiškiai 
pasinaudoję tuo vandeniu, ir 
viskas buvę tvarkoje. Tik daug 
vėliau ji papasakojusi, kaip Iš 
tiesų buvę su tuo vandeniu1.

— R. Šniukas.
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Ketvirtadienis, lapk. 7, 1935 T A

MENO ŽINIOS
IR PASKAITOS

SPALVOS
geSpalvos gelbsti mums 

riaus matyti daiktus ir juos 
atskirti.

Mikas Šileikis*.
šiame pasaulyje- mes gyve

name spalvų juroje. Daiktai 
ir elementai apsupti įvairiom 
spalvom. Kiekvienas daiktas 
ir daiktelis, kuriuos mes ma
tome, turi savo arba, nuo kitų 
daiktų įgytas spalvas. Net ir 
balta popiera atmuša tokius 
atspalvius, prie kokių daiktų 
arčiau ji stovi.

Yra faktas, kad tokia gany
tos šviesų ir spalvų taisyklė; 
gelbsti mums atskirti įvairius 
daiktus nuo viens kito.

Jeigu daiktai, kuriuos mes 
matome, butų vienos spalvos, 
sakysime, balti, pilki arba 
raudoni,—viskas lygr iš vieno, 
tai nebūtų galima, juos atskir
ti. Tuomet ir matymas pasi
darytų silpnas, nes* spalvų Vil
nių vibracija butų labai ap- 
rubežiuota, o vibracija, musų 
matymui būtinai, reikalinga. 
Nuo balto- sniego žmogaus 
akys kartais apraibsta> jog 
laikynai jis pasidaro lyg ir 
aklas. Anglai sako : “snow 
blind”. Tas įvyksta dėl to, kad 
akys, pratę matyti daiktus su 
įvairiom spalvom, staiga-, snie
go plotme jas; uždenga balta: 
mase. Lygiai tas pats atsitik
tų, jeigu viskas butų iš bet ku
rios vienos spalvos. Nakties 
tamsumoj, irgi nematome itų 
daiktų, kurie stovi savo* vieto
je, kaip stovėję, tik dėl to, 
kad spalvos nuo akių paslėp
tos. ,

Jeigu- butų galima su juodu 
rašalu parašyti ant juodos 
popieros, arba, su baitu? rašalu

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739- South- Halated 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos-—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro: paprasto
mis dienomis;, sekmadieniais nuo 
9:00, ryto, iki 1:00? p, p..

LIETUVOS- KONSULATAS, Konsu, 
las Antanas Kalvaitis, 100. East 
Bellevue Plkce, (Dešimta šimtų 
šiaurėn). Telefonas,, SUPerior 
5619. Valandbs—1d ryto, iki, 1 
po piot. Po to* pagal susitarimų.

♦ ♦ ♦
PAšPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 488 Westc Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
VVABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.<

IMIGRACIJOS BIURAS*. 433. W.est 
Van Buren Street., Tel. WABash 
9207.'

ORO BIURAS# Senasis^ Pkštaa, Jack- 
son ir Clark Sts. Tėl; WABash 
1746.

CHICAGOS CITY, HALL-—Rotušė— 
Washington ir Clark gatves, čia 
randasi majoro Kelly Ofisas;, vi? 
si miesto ofisai, muničipalis, ap
skričio- Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas,, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų, telefonai: RAN- 
dolph; 8000.

Visi apskričio ofisų, teLefoįraj 
FRANklin 3000.

—ant baltos, tai man nebūtų 
reikalb nė- kalbėti apiė spal
vas.

Ne. visi. žmopSa. teisingai ir 
vienodai.mato ir atskiria spal
vas. Yra- žmonių, kurie spal
vas kitaip mątol Mat, spalyos 
dar veikia į . žmogaus psicho
logiją ir skonį. Yra žmonių^ 
vadinamų daltonistais, kurie 
raudoną, spalvą mato, kaįpo 
žalią arba- atvirkščiai. Tokie 
žlnonės- kiekvienų kartų tas 
pačias^ arba kitas spalvas,' ga
li vis kitaip matyti. Ypatingai 
prižmatinės spalvos labai ryšk 
kiai it net erzinančiai veikia 
į dirksnius. Bet spalvos, kaipo 
fizikos dėsnys, pasilieka spab 
vomiš,.

Spalvų harmonija.

Viena priešinga kitai spal- 
iva, reikalinga priešingos spal
vos. elemento.* Kitaip jps bųtų 
paskiros;, be harpionųpSt. Tre
čioji, bet, kuri; pastarosios ga
minė, sudaro dominuojančių 
jėgų, ir suriša* į.skemą.; Spalvų 
skomų kontroliuoja. saules: 
šviesa vienodu tempu, tik su 
^nedidelėm atmainom. Aug
menyse spalvos turi1 viršrpro- 
porciją. augmenims susikau? 
pus b dideles' vienspalves-: ma
nses. Bet čia- seka* lėtas analo- 
jginis, spalvų pasikeitimas- tuo 
pačiu keliu; kuriuo sukasi 
pigmento , ratas. Pavyzdžiui,, 
{žalias augmuo; laipsniškai pe
reina; į; geltonų spalvą, o. jau 
‘tik paskui, virsta į rausvų- ir,, 
{pagalios, į pilnai raudoną. 
'Jauni vaisiai apsčiai turi mė
šlyno pigmento,, paeinančio iš 
žaliojo. Vaisiams subrendus, 
(mėlynasis,, pigmentas žymiai 
sumažėja. Kai: kurie vaisiai, 
kaip slyvos, vynuogės ir, k., 
nepasiekia pilno' raudonumo 
laipsnio, dėl) to, kad jįė. turi di
desnę dalį mėlynojo, pigmen
to,. o mažesnę dalį geltonojo. 
Tokiu budu jie (vaisiai) pa
siekia* tik purpurinę arba fioh 
j etinę spalyąi Yra vaisiųjų aut 
gmenų; kurie, gyvi* budhmi, 
niekad* nepasiekia raudono 
pigmento, Jie analoginiu budu 
įvairiuoju tarp geltono ir, mė
lyno elemento, (šitie. dtL ele
mentai išvysto žalią spalvą, 
kaip kadi mėlyna- ir raudona 
purpurinę).

Augmenyse spalvų daugiau 
ar mažiau, įy*airuoja» nuo> sau
lės, temperatūros, ir drėgmės 
įtakos.

Kartais pavasary,, spypgętan- 
čiųi medžių pumpurai* esti> raų- 
Įsvii Paskui; jie virsta* gelsvais, 
o tik. vėliau, pereiną į> žalią 
spalvą. Vadinasi, augmenyse 
iš kart nepasirodo visi- tays 
spalvų elementai, t. y. mėly
nas* geltonas ir raudonas. Tas 
įvyksta, paeiliui, kaip kad pir* 
ma išaugą stiebas,, o paskui 
gėle arba, vaisius.
5 šitokių budu gamtoje spalį- 
vos keičiasi* Jos, gal; būt, ne 
visuomet, mums patinką; nes 
perdaug vienuodumo. Pavasa
rį spalvos švelnios,, primenan
čios jaunystę savo, šviesumu, o 
rudenį jos virsta ugnies sim
boliu —perdaug, raudonumo..,, 
primeną, ipirtj.
I v Saules, šviesa visą^ masinį 
jspalvų įvairumą subarmoni? 
zuoja^ ji vieną* darnių spalvų 
orkestraoiją.

(Sekantį bartą, apie spalvų 
orkestraaijąjk

Iš WJZIW 
PASAULIO

Opera “Martha” — publi
kos labiausiai numylėta

Sutaisė. Norą

(Pabaiga)

Trečias aktas

M‘edžibklėš gįrią;'. Jauni kai
miečiai ateina pasižiūrėt? kaip 
Karalienė ir jos. svita medžio! 
i ja, su. viltimi, kad gal ras nųį 
kiraminimą, . gal papurs tas tar: 
naites kurioj pab^?. lĮltakett 
,ir nękunę kaimięčiai nuęmą; 
■palikdaini vieną Lionei me.di- 
tujati. apie savo nelaimingų hįieir 
;lę. Užmiršęs., vįstą,. jisai dąi- 
muoja. “Kaip? sapnas šviesi- ii 
skaisti”, kuri, yru viena* labai 
-populiarių ( operetiškų ąrįj,ų.. 
į Tuom, tarpu Lady Ųariuet,. 
■kurį, irgi jaučiasi nelaimingą,. 
[nelinksma, paseka palpcjaus, 
{linksmybes* i^ išeina, sau; kad 
būti- vienų in liūdėti, i Lionei;, 
nors? nustebęs* pamatęs Lady 
Jlarriet karališkuose rūbuose^ 
Jtuojaus išraiškia jai savo mei
lę. Neatsižvelgdama į savo šir
dies! jausmus,* ji pre.tendu*oja 
niekados^ pirmiaus jo? nemačių? 
si. Lionei išdrįstai priminti, jai, 
kad ji yra; legaliai, susirišusi: 
būti jo tarnaite;. Ji* tuometi šau** 
kia medžiotojų pagelbos, saky> 
įdama; kad? šis. žmogus, beproh 
tisi. Harriet draugai:, apsupa 
Lionei;, bet pirmiaus^ ne kaip, 
jįs nuveda, jis* paduoda* Plun^ 
kett savo: žiedą; prašydamas; 
kad jis įduotų- jj> Karalienei.

Ketvirtas aktas-
■

Veiksmas* dėdasi - Plunkett 
namuose. Nors^ žiedas- ir atne*- 
šė; didelį* pagerinimą Lionei5 gy- 
venitnan- tačiaute jo nusimihi1 
;mas * nesimažino.. M ‘Žiėdhs.' įro
dė, kad LibnėV yra* tituluotas 
ponas ir savininkas turtų. Bet 
kas jam iš' to! Lady Harriėt 
žiaurus pasielgimas aptemdė jp 
biihtis. Bet, dabar, kuomet 
Lionei; tapo.* pripažintas augs- 
tos kilmės, tai Lady Harriet 
jau sutiktų; mylėti; j į*. Atėjus 
pas jį;, visokiais* budais mėgi
na sužadinti jo; mintis, bet veU 
tui; Jli prisipažįsta* jam- savo 
didelį^ apgailestavimų ir meld> 
žia\ atleidimo; Bet Lionei* atstį- 
mena tiktai. vieną dalyką, tai 
jos beširdį pasielgimą ir pra
mindamas jai tą; palieka ją 
beverkiančią;
1 1^ kitos pusaši Nancy netut 
ri nė jokių- augštos luomos 
pretenzijų, kad' sulaikyti1 ją 
nuo. priėmimo. Pltfnketo meilėm 
Juodviejų rūpestis ' yra, kaip 
sutaikinti savo draugus, Har
riet ir Lionei*.

Scena atsimaino. Lady, Haiv 
riet privačiuose laukuose bū
rys Įmonių megįna sukelti 
linksmą kermošiau^ ūpą. Ęab

miečiai/ jų moterys, tarnaitės; 
visi tenais; Lionei; ateina Plųn- 
ęett atlydimas. Gęraij atmeną- 
:įii;

gyddąle■"& Lieiiąj 
miglotą protą ir jisai vėl tam
pa, sveikir. Minuta vėliau ir 
“Marta” jo glėbyje. Nancy stū- 
sjžiedttojay są, Plunkett ir vir 
ąi* lįnĄsiąaĮi, “^ąąkutir
lėą Vasaros Rąžėia?’ melibcįįj^ 

AU, žądŽiaįs “Pavasarį^ sugry* 
to — Naujos Rožės* žiejį^* 
se”.;

Flotow muzika pasižymi sa? 
w gyvąnįų^
■‘Marta’’ lįubai melodinga ir. 
lengvai atsiįnęnamos jbą mejąr 
.dijos. *
į Gal ^nebus pęp patoįhe*- 
ii, kad įiėtųyoą .Operos sezą- 
įnaą. buvo pradedamas prerąie- 
:ra, operos “Mąrtos”; kiiri. tu$ą 
|įo* didelį pasfšekimą, visiškai 
patenkindama Kauno publiką, 
taip kad bu4vo kelis kartus 
trumpam laikę pakartptą.

’ Helen Bartush. dėbutavo 
'“Martoje” antrosios: tarnai
tės* rolėje. Tai buvo pradžia 
jos* darbuotės* operoje,* kurioje, 
nėra abejonės, ji* žeągs prie 
pačių svarbiausių rpuų Visi 
lietuviai,: draugai, pažįstami’ ib 
šiaip geros valios- žmones linki' 
jai geriausio pasiselumę..

Daih|iO» Piemęnėlįo Rolę

Stella—Stase Rimkiutė, kuri 
“Gražiojoj Galatėjoje” dainuos 
piemenėlio; Ganimedo rolę. 
“Gražiąją Galatea” C. S. P. S. 
svetainėj. 1126 W. 18th Street, 
stato' ‘*Pirmyn>b choras. Tą patį 
vakarą rengia' ir Liaudies Dai
nų; koncertų; Įžanga—65 c. per
kant bilietus iš- anksto.

SPORTAS

lių. Visi

Automobile nelaimėje 
sužeistas G. Mikėnas

CHICAGOS; POLICIJA, lįth ir State 
gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti, pagalbos, iš 
policijos, reikia Šaukti, BOLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia S a ū k ti 
FIRe 1313.

ILUNOIS EMERGENCYf RKLIEE 
COMMISSIDN, 1819 South. Mfchigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki. 5 p. p.

♦ *,.
IMMIGRANTS PROTECTIVĘ lįĘĄ-
GUE, 824: South Halšted' Street (HU1J 

House).. Telefonas, HAYjnarkei 
6374, klauskit Mis^Helem Jerry.

4» ♦
COOK ABSKBW>j LIGONINE, W.

, HMBtoir ir . WjopdU kamine* 
Tėfefdhari SEEley 8500. ■

i.

14 metui berniukas, Glaudė 
Mikėnas,. 2132 W. 23rtdi stabe t, 
buvo sužeistas, kai; dvi maši
noj, susidūrė prie 43r4. ir 
Archer avenue,: Ji, Gurskiui; 
2506 W., 45thi Street; staigiai 
sustojus;, į; jįr įvažiavo- automo
bilis,, kuriame važiavo sužeis- 
tąsis- ir jp tėvas,. Jpnasr Mikę- 
mas;. KitV;nebuvo: sužeist

laimes lengvojo svorio čempio
natą. Jo oponentas bus Gbch 
raųe, vienas* iš. geriausių boksi? 
ninkų; Iš viso sporto- vakaro 
programoje: dalyvaus* šešios* po
ros boksininkų.

GRĮŽTA SONNENBERG.
t ■ •

Prieš kelis metus, buvo labai 
pagarsėjęs ristikas, Sonnenberg. 
Labiausia, pagarsėjo po to,, kai 
jis , visai netikėtai paguldė Le- 
wisų ir laimėje pasaulio čem- 
pijonatų. Kaipo: čempijonas jis 
buvo labai, populiarus. PasRuil jo 
sveikata pakriko ir jis turėjo 
iš: ristynių pasitraukti; Dakta
rai pranašavo;, jog, jis niekuomet 
daugiam nebegalės ristis. Vie
nok jis; ligų nugalėjo ir dabar 
smarkiai: vėl žengia*, pirmyn, prie 
.čempijonato. Jot oponentas, bus 
Ghief Littlfe chicagįečiama 
jau gerai: žinomas ristikas.

Bus progos;, pamatyti) ir kitą 
j“pražuvušįT ristiką.. Būtent 
'Hans: Steinke.. Per paskutinius; 
kelis metus; jis buvo krutamųjų 
{paveikslų artistas*. Bet matrar 
jsasr matyti;, vėl jį. traukia, Jis 
(risis su švedu Olaf Oleson iš 
Milwaykee. Risis taip, pat 
Dean, kuris sveria apie, ketu
ris., šimtus svarų bei kiti įžy
miausi ristikai; Ristynės įvyks 
fcoliseume.

*

Šie laiškai* yra atėję išs Eu
ropos.-Kam fiė priklauso, te
guli nueina; j\ vyriaueįjp paštą 
(Ganai' ir Van Btiren streets) 
ir prie langelio; kur padėta 
iškaba “Advertised WindowH 
klausia laiškų.

•< 522 Paulauskas Viktoras; 
534 Zviega Francisku.
......... ........ .. 1 ..... ...........

Skelbimai Naujienose 
duoda, naudą dSlto, 
kad' pačios Naujienos,

■; ;> ■ ' * ■
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 y. vak.

DR.CARR
DENTISTAS

Nupigintos, kainos ant visokio Plato 
ditabta Pietas pataisau l tris Valandas 

‘ 856 WEST 63rd ST„
i Tel. Nbrmal' 6109;

Antros lubos priėšhis Wjebold

f*, ♦“ir--; • 4 > *' « • * '• ■ ■ • ■ * »-’W' r"-'-.

Valymas
DRESIŲ

Su viena drėse mu- 
. su paprasta kai- 

na 29c.
' Į Mės paimam' ir P
' L dąstatom Ii

■ cApmn cieMEM
159 N. State St., Kamb. 1323

* Dearbonr 8746

Plūs 
ihs.BOKSO- RUNGTYNĖS: 

: šį B^tądięnj Chį^os. 
idįumą, ląęo W. Maęliąon. St.„ 
suves, sąskaitas Dąvey Day su 
Bąby Arjzmendi; išgarsėju*siu 
Meksikos- boksininku.. Meksir
įkiętis* kąį kuriose- vąįstjjpse yml 
■faktįąar skaitomas lengvojo >svor , 
Irio čempijonu. Tačiau, rytinės 
valstijos to titulo, jam nepri
pažįsta. jis, jei, laimės. „ --nr uM
run^tynesj turės dar persiimti ; 8 1 A Iv U r Ui Iv 
su. Ganzoneri. u <Ul -

j Didelė to vakaro atrakcija Bright»ni Moterų Kliubąs—adresu, 
žada būti Aldo Spoldi, kuris : 7^30 vali vakare; Valdyba.
tik; prieš* dvi. savaites* atvyko į jMbrmh» Star Kliubas, savo kliubo. rūmuose, 203& North. Ava

SUSIRINKIMAI

2605 W. 43rd- St.

Ameriką. Europoje jis yra-la
bai pląčiai* žinųmas boksinin
kas. Prieš kiek laiko jis įvei
kė Stevens, smarkiausį anglų 
hoksinįpkųy Daugelis* pranat 
saują,. jpg Amerikoj ę j įs tikrai

\DANIEEIUS NORUTIS
Persiskyrė, su,. šiuo pasauliu 

mkriČio S diena* 8 valandą 
ryto. 1935* m.M sąląukę^ 30 me
tu- amžiaus;. j?imęs. Ernesta,. Pa.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Domininką, seserį. Tessįe, 
3< brolius Juozapą; Joną ir- Al- 

? Reitų, dėdę Albertą, Stoney iri 
f bobute . Ievą Stasukiėne, 2 pus- 
' seselės- SOlomiją JUodiš ir Ona 
» Valbhtinaą, dėdą Pranciškų No-r 
■, kutį,. dęde ir dėdiene Joną, ir. 
I Elžbieta Valentinus- PMntwater, 
f Mich. in- Riminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
f* 4695' S., Hėrmitfcge Avė;

Laidotuvės įvyks < penktadieni-, 
lapkričio 8 diena. 8 vaK ryto 
išt Ji P. Eudbikio- koplyčios i 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, Kurioje atsibos gedulingos 

f* pamaldos: už: MUohio rsįelą'<: oi 
" iš1 ten bus., nulydėtas į šv. Ka

zimiero kapihesV.
Visi a .ą. Danieliaus Noku- 

čįo giminės,, drąugai ir pažygy 
£ tami esat1 nuošitdziaii kviečia*- 
c. mi dalyvauti,laidotuvėse ir su*, 

teikti jam paskutinį pat'arhavi- 
) mąi in’ atsisveikinimai, 
y Nuliude? liekame;,

TėVas, Sesuo, Broliai' 
į iiri Gimined.: ' “
s Patarnauja laidotuvių, direk- 
3 torius J. F. Eūdeikis, Tęlefd- 

nas Yards 1741

ANTANAS1 PEKORAITIS 
t Persiskyrė su* šiuo, pasauliu 
. lapkričio ’ 4, diena, 6 valandą 
į vakare 1935 m,, sulaukės puses 
J amžiaus; gimęs Šakalinės kai*- 
< me.i Gaurės parąp., Tauragės,
* apškr.
r Amerikoj išgyveno 23’» metus;

Paliko dideliame nuliūdima,, 
moterį Ona. po,, tėvais Pikčiuj 

t naitė, Z surius> Stanislovą . ir 
. Bronislova švogerjr Joną Pau- 
1 Ihk ir švogerka it“ giinihės, o 
į Lietuvoje 2' seseris- Marcele^ 

Bartuliene ir Ona Eičienę ir 
giminės.

I Kūnas* pašarvotas* randasi, 
? 2149 W? 22hd‘ Plące.

Laidotuves? ivykfejpętnyčioje, 
lapkričio 8 diena, 8:00 vai. ry- 

, to, iš namų i Aušros Vartų, pa- 
rapijos* bažnyčiai, kurioje atsi- 

k bus gedulingos pamaldos., už?,
♦ vėlionib siela; o iš ten* bus nu
li lydėtas* it šv.Kazimiero kapines; 
į Visi. a. a., Antano Pekoraičio 
r giminės,, draugai "it pažystami 
j esat; nuoširdžiai; kviečiami: da?:

lyvauti laidotuvėse; in suteikei 
jam paskutini patarnavimą ir

| atsisveikinimą, 
j Nulipdė liekamu; 
1 Mbtbris, Siutai- ir Giminės. 
{ Patarnauja* laidotuvių, diteki-
, toriai Lachawicz ir S.unąi,. Tęįi. 
5 Ganai* 2515

4

Vietoji $21,000 sutin
ka mokėti $1,000
Prieš teisėją; Williaips, civi^ 

liame superior- teisme, vakar 
grįžo byla, kurią Uhiversal 
State banko recejyeria vardu 
William Baireit užvedė prieš 
tris btfvusius šerininkus.

Pagal, šerininkų atsakomy- 
bės įstatymą, tie trys šėrimn- 
kai turį* atlyginti, užsidariu
siam’ bankui $21',000i Bet pa-' 
reikšdami, kad* jie: negali tiek 
sųnąokStij Hė- šėrininkai apsir 
ima atlyginti receiveriui $1,- 
000*. Kaip byla, pasibaigė* ne
žinia. — ji atidėtu ^uodžįe 9; 
pienai.; .. .... ' '.7 '/ .’J

- jį atidėta. gruodžio 9.

KAROLINA* MARAŽAS 
po tėvais-. Vilimai^.-

Persiskyrė- sui šitie. 'pasauliu 
lapkričio 6 diena. 1:00 valanda 
ryto 1935 m., sulaukus 57 me
tų amžiaus^ gimus Dumbliunų 

.kaime, Vabalninku parapijos, 
Biržų apskrt *' ' ■

Amerikai išgyveno, 40 metu, 
Paliko, dideliame nuliudime 

vyra Joną, 2 dukterie Ona.Rim
kus ir žentą Jbna,. Jhli.ią 
Beetin ir žentą* Ernest,. 4, sū
nūs JUrgj it marčia Amelija, 
Jbna ir markia I’auljhą,. Anta
ną ir Juozapa. 6. anukus. ir 
giminės.

. Ktipas* pašarvotas- randasi ’ 
i Roklyčjoj’ 1410 i S/ 49th Court, 

Cicero.
Laidotuvės i vyks? šeštadieni 

lapkričio 9 diena, 2:00 vai., po 
pietų iš kaplyčįbs i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Karolinos- Maražie- 
nės giminės, draugai'ir pažys
tami esat; nuoširdžiai i kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini, patarnavimų ir 
atsisveikinitaš,

Nuliude liekame.
Vyras,. Diiktelys, Sųuab 
Marčios ir Anukši;

Patafnaujb; laidotuvių direk
torius I;1 J.' Zolp;J Telefonas 
Boulevafd 5203. >

k

■ ■ OtiĮį
ONA DAUKŠIENE, 

p.d tėvais Grunavaįtė
Persiskyrė' su šiito pasauliu 

^ lapkričio. 5..- diena;. 8*10.- vąjhridąz 
ryto. 1935-m., sulaukus. 71 me-

• tų* amžiaus, / gimus Raseinių 
j ap:, Kaltinėnų, parap., Gedmh 
, nįškės kaime.
'? Amerikoj! išgyveno - 23 ‘ metus.
1 Pąliką’ didelįame^ nuliudime- 

tris dukteris Uršule Blhęlikie- 
ne. Johanną Remeikiene/ Ortą-'

J Žiliene ir - sūnų Petrui Daukšą, 
du žpnths Kazimierą Remeįkr 
iri Vincentą* Žilių, anukus, akta 

, kės, švoverį Stanislova Dauk
šą ir. gimines.

5 Kūnas* pašarvotas randasi* 
2025 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieni 
lapkričio* 8 dieną, 8' vai. ryto 
iš, namų, i Dievų Apveizės pa* 
rapijOS1 bažnyčią; kurioje' atsR 
bus ^edulims»os, pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šy, Kazimiero kapines..

( Visi a.Ja, Onos. Daukšienė^ 
l gimines, draugai ir pažystami, 
f esat' nuOširdŽihi' kvįečihmi dž- 
5 lyvauti laidotuvėse: ir . sutėiktii 
. jąi, paskutinį pątarnavim a, ir.
i Nuliiidfc libkame, -j
t Uukterys,. Sunįi»f, žentai,. 
J švogeriai, AYiukai-ės ir giminės, 
j Patarnauja- IaidotuviU ditok- 
į torius Šp Mk Skądąss Triefonąs* 
? Mhnroe 3377P* “ v •’ ;

8<v. v. Mi Ghepulis, raštininkas.

Kriaučių, Lokalas 269, A. C. W. of A.-— Amalgamated Centro 
Name, 333 South Ashland* BlVdi, 7:30' P. M. Valdybos 
Nominacijos. Už Valdybą, sekretorius E. Ęrusis.

Lietuyių Taupymo ir Skolinimo Bendrovių Lyga-—Chicagos Lie- 
tuvių Auditorijoje,. 3133 So. ^HąĮsted St., 8:00 P. M. Sek
retorius, J. P. Varkala.. A '

PARENGIMAI
i.

i

i

LAPKRIČIO 10^‘RirmyiĮ? choras; stato operų “Gražioji. GAlau 
tęa,’- ir. rengia Liaudies. Dainų koncertą, G. S. P; S* sve*- 
tainėję, 1126 W. 18th street. Šokiai. Pradžia* 5-;30> P: M'. 
IŽanga; —65-75- centai.

LAPKRIČIO lĮZ^-^BįrutS, stato Šimkaus operetę; “Čigonai” 
ir Koncertas Ghicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133'. Sbutli. 
Halsted st.. Pradžia 6:00.P. M. Bilietai —75c.
Keistučių KĮĮMbot Vakaras, Sokol svetainėje, 2343 South 
Kėdžių avenue. “Naujosios Gadynės” choras vaidina ope
retę, “Nastutę”. Pradžia 6:00 P. M.

liLA’PKRIčIO) 27.—Leit^ Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Ghicagps 
į Liet.. Auditorijoje; Specialia pagerbimo* muzikalis progra

mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanicoa Ii-’ ir skri
dimo filmai, šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viską)

i 75c. Pradžia 7>Q0 P* M.
LAPKRIČIO?

I Lietuviui Auditorijoj e;.

f.

r 2&—V. Bfeliajaus ir grupes* šokių vakaras, CMie..

m
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JUOZAPAS ZEBAS. 
į Pėrsiskyrė- su šiuo pasauliu, 

lapkričio 5 dien,ąv 8:45. valandų 
ryto; 198R. m., sulaukės puses 
amžiaus, gimęs. Raseinių ap., 
Nemakščių parap., Smeltyniu, 

’ kaime. •’
j* Velionis; buvo > narys: DidiLiėt: 
‘ Kunigaikščio, Vytauto, dr-jos, 
t Paliko dideliame nuliūdimoj 
i brolį An^ap&į broliene- in jų) 

šeimyna* ir gijninės, o Lietuvoj;
1 seserį Monika- Zubi-etskiene' it' 
1 giminės: ,

Kūnas ' pašarvotas randasi, 
838 W. 34 StV

Laidotuvės. įvyks* penktadieni 
, lapkričio 8 diena, 8 vai. ryto 
j iš namui i šv; Dovydo parapi

jos bažnyčia,, kurioje, atsibus 
gedulingos’ pąmaldbs už velio
nio siela, o. iš. ten-bus nulydė
tas į šy. Kazimiero kapines*.

i Visi a: a: Jdoziibo Zfebo' gi- 
pminėš; draugai, iri pažystami! 

esat, nuoširdžiai kviečiami da-
' lyvautiI laidotuvėse ir ..suteiktu 
J 3tan paskutinįĄnatarnavima . in'

Bręlią . Brolięnė, Jų 
šeimyna ir. Giminės.,

* Patarnauja^ laidotuvių direk- 
: torius* & R. Mažeika. Telefp-
* nas Yatds U38^

Sis skyrius yra vedamas tikslu
sirasti, kur galima nusfeirktir ty&įhl HWast« ir nepapraatr 
taiktg, iiitiįds^ir^ čia; sMHm< mm*
galite' susirasti ko jieškotį pajaukite Naujienas,. Ganai 85B0; ir 
klauskite BiznitaMterejo. čia jyp gausite informariji^ jeigu tik

te« > • *

*

BOILERIAI
HOILĘRS

boilerius taisom. IR. 
VELDINAM

24; valandų: patarnavimas;
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
j t 3240« South* Archer Arenas. 
2 blokai i vakarus nuo Ashland) Avė# 
[ Tel. Virgfoia 1930.

į STOGŲ* DENGIMAS
j ROOHNG

THE BRIDGEBORT ROOim GO
I Ar jūsų stogas reikdklaujk patai
symo?. Ragaukite miu* ir pa*

' d&rom*

PATAISYK STOGĄ KB 
į RYMASDABA® 
Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
Išskris.. PAšauk' mus dėl dykai 
apskaitliavimu. 25 methi patyrimo. 
7— Blekorius ir- Stogius-.

Leonas, Rbofihg Co.
3756 Wallace Street. 
Tėl.‘ Bbulevard 02511

b

NAUJIENAS 
PINIGUSLIETUVON 

To prašo Lietuvos žmojjėsir 
taip pataria Lietuvos;banfai:



&

Ragina SLA. veikėjus 
imtis darbo Aukse

- ./ ’ •

niam konkursui

Prirodė teisme, kad 
R. M. Sweitzeris iš

eikvojo $414,129

. NAUJIENOS, Chicago, 111.
-I*-.............. iii! .. ............................... .................................... ....................................... ....

“TYKIAI, TYKIAI 1 *lr I• z..’ . Ji... I

NEMUNĖLIS -■
TEKA”

laikraštyje ■

Ketvirtadienis, lapk. 7, 1935

Chicagos rajono organizato
rius Deveikis atsišaukia į 
kuopas; šaukia susirinkimą 
lapkričio 10 d.

‘‘Padarykime SLA. Auksinį 
Konkursą tikrai auksiniu pil
noj to žodžio prasmėje”, sako 
K. P. Deveikis, atsišaukdamas 
į Chicagos rajono SLA. kuo
pas ir kviesdamas darbuotis 
organizacijos narių vajuj. K. 
Deveikis yra Chicagos rajono 
organizatorius.

Lapkričio 10 d., jis šaukia 
visų kuopų organizatorių susi
rinkimą Sandaros svetainėje, 
aptarimui darbuotės ir paga* 
minimui planų. Atsišaukime 
į kuopas jis sako:

“Mažiau žodžių, daugiau
. darbo”

“Visoms’ kuopoms šio rajo
no, yrą išsiųsta atskiri pakvie
timai pasitarimui apie orgahi- 
žųotą veikimą, lapkričio 10 d., 
sekmadienį pirmą valandą po 
pietų, Sandaros' svetainėje, 
814 West 33 stfeet, Chicago.

“Gerbiamieji 'kuopų organi
zatoriai: Prašau atydos. Jeigu 
kurio nepasieks atskiras kvie
timas minėtam susirinkimui 
tai paimkite tą viešą pakvie
timą. Buk laiku, tarsimės, 
mokinsimos kaip padarius sėk
mingą tą auksinį konkursą ir 
laimėjus sau augštą dovaną.

“Vienas mėnuo jau praėjo. 
Ar daug kas nuveikta? Visų 
kolionijų akys atkreiptos į 
plačią Chicagą ir ne be pa
mato. Jeigu mes galime di
džiuotis savo galybę tad tiks
liai veikdami išlaikysime gar
bę. O tas negalima atskirai 
veikiant. Visi supranta, vie
nybė — galybė.

“Bukit patenkinti ttio mano 
trumpu rašinėliu. Aš eŠU tik
ras, jog galima prirašyti la
bai didelius straipsnius spau
dai, bet tas naujų narių ųeat- 
neš. Tad, mažiau rašyti, mą- 
žiau kalbėti, o daugiau dirbti 
su atsidavimu.

“šitas musų pasitarimas tai 
nustatymas planų ateičiai. Mes 
gauname pilną paramą nuo 
savo, kaip sakant, “Tūzų”. Be 
jų paramos neapseisime. Jie 
gelbės visam rajonui. šeš
tas apskritys taipgi tiesia rąn- 
ką. Sako, reikalaukit, o kas 
galima duosime.

“S. L. A. Auksinis Konkur
sas. To žbdio prasmė turi bū
ti auksinis. Prašau visų laiky
tis tos minties.1

“K: P. Deveikis,
“12 rajono Organizatorius.”

$27 milionai WPA.
darbams Illinois 

valstijoje
Iš Washingtono gauta žinia, 

kad federalis kontrolierius Mc 
Cark užtvirtino dvidešimts sep
tynis milionus, ir $327,116 W< 
P. A. (Works Progress Admi- 
nistration) viešiems darbams 
Illinois valstijoje, 
na jvairius viešus 
duoti bedarbiams 
gyvenimui, vietoj

WPA. vykt- 
darbus, <ad 
uždarbį pra- 
pašalpos.

Galvoja kaip suma
žinti pašalpą be
darbiams 20%

Bylos nagrinėjimas gyvėja šią žavingąją dainelę Pirmyn 
choras pirmą kartą sudai
nuos savo koncerte ateinanti 
sekmadienį, C. S. P. S 

j tainėje

sutikus, nežiūrint 
gynėjų priešinimo- 
įraše į liudijimui 
raportą, iš kurio

“Tykiai, tykiai
Nemunėlis teka

Ne taip tykiai

Po ilgos kovos ir argumen
tų teisėjo Lewe kambaryje, 
kriminaliame teisme, valstija 
užvakar laimėjo pirmą punktą 
byloje prieš buvusį apskričio 
iždininką Robert M, Sweitze-

Teismui 
Sweitzerio 
si, vąlstija 
auditoriaus
pasirodė, kad per 24 metus 
iždininkavimo Sweitzeris tikrai 
išeikvojo $414,129. O atmokė
ti -r- nieko /neatmokėjo.

Išeikvojęs pinigus iš vieno 
iždo fondo, Sweitzeris “skoli
nosi” iš kito, kad pirmame 
fonde trukumą padengti. To
kiu budu jis maišęs pėdas. 
Sweitaeriui gręsia kalėjimas.
Taylor gaisro kaltininkai pri

sipažinę maldauja teisėjo su
simylėti

Vienas padegėjas nubaustas 
199 m. kalėti

Kitame, teisėjo David kam
baryje, kriminaliame teismo, 
vyksta byla prieš tris padegė
jus, kurie uždegė namą ties 
558 Taylor strėet. Frank Vi- 
tale, krautuvininkas, kuris gai
srą sumanė, Di Chiari, kuris 
namą padegė, ir Jbseph Vi- 
tale, kuris pagelbėjo, prisipa 
žinę pfrie kaltės. Gaisre žuvo 
10 žmonių, tarp jų daug ku 
dikių. Vienas padegėjų, Joseph 
Vitale, buvo nuteistas į kalėji
mą 199 metams. Kitų dviejų 
byla dar nepasibaigė. Vakar jie 
maldavę teisėjo susimylėti ir 
nepaskirti jiems, mirties baus
mės.
’ i x_V ■ t ;

B ar t u s h dainuoja 
Cavalleria Rusticana

Lietuvaitė Helen Bartush, 
vakar padariusi savo debiutą 
operoje, “Martha”, kurią Civic 
Opera rūmuose statė Chicago 
City Opera Company, šeštadie
nį pasirodys kitoj operoje.

Masčagni kūrinyje, “Cavalle
ria Rusticana”, ji dainutos Lu 
ei jos, motinos rolę, užimdama 
vįetą dainininkės, Mari Baro va. 
“Cavalleria Rusticana” bus pa
statyta 2. vai. po pietų. Be ope
ros, pasirodys Amerikos Bale
tas, vadovaujamas George Ba- 
lanchine.

Siuvėjai nominuos 
valdybą 1936 me

tams
Lietuvių siuvėjų lokalas, 269, 

Amąlgamated linijos, rytoj va
karą nominuos valdybą 1936 
metams. Susirinkimas 4 įvyks 
Amalgamated Centro rūmuose, 
333 South Ashland avenue, 
7:^0 vai. vakare.

Atėmė revolverį nuo 
paciento, nusišovė 

žmona

Chicagos bedarbių šelpimo 
administracijos, Illinois Emer- 
gency Relief commission vir
šininkai suka galvas kaip su
mažinti pašalpą 20%. Suma
žinimą jie sakosi esą priversti 
įvykinti, nes nebegauna ganė
tinai pinigų iŠ federalės val
džios.

Pašalpos tvarkytojai yra la
bai susirūpinę, nes sako, kad 
ir taip bedarbiai negauna per- 
d augiausiai

Liet. Tautiškos Ka- 
pines prieš klerikalų 

intrigas

avenue, “nusidėjo”, 
Užpykusi motina ėmė mergai
tę mušti. Persimetė ją ant ke
lių ,ir diržu per skaudžiąją vie
tą. ftemušdama, motina suda
vė diržo saga mergaitei skau
džiai per galvą. Taip skaud- 

; žiai, kad mažąją Adeline rei
kėjo išvežti į St. Paul ligoni
nę.

CLASSIFIEDADS
Business Service 

, Biznio Patarnavimas

UNIVĖRSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

.5406 S. Halsted Street
Phonp Yards 8408

šrinko komisiją kovoti prieš 
laisvų žmonių tempimą į 

bažnytines kapines

eZ f \' 'S \į>'
><,$:,*'<5?^

i
sve- i

Kaip motule verkia.’’ •
Kas girdėjo J. • Babravičių 

dainuojant šią gražią lietuvių 
liaudies Rainelę, tas liko jos su
žavėtas ir negreit ją pamirš.

Dabar tą jautriąją dainelę 
suharmonizavo Kazys Stepona
vičius, pritaikydamas ją cho
rui, įpindamas įvairias varijar 
cijas ir padarydamas iš jos di
delį, nepaprastai gražų kurinį;

Chicagos (Lietuvių Choras 
“Pirmyn” šią dainą ^irmą kar
tą suUainuos. savo ; “Liaudies 
Koncerte” ateinantį sekmadie- 
nį, lapkr. 10 d., C. S. P. S. 
svetainėje, 1126 W. 18th St. Ir 
jus užgirdę tą dainą ii pilnai su
tiksite, kad tai yra vięna iš pa
čių gražiausių lietuvių liaudies 
dainų ir kad K. Steponavičiaus 
harmonizacija yra nepaprasta, 
tą dainą padariusi dar žavinges
nė, kuri ilgai, ilgai pasiliks vi
sų atminty.

Tą patį vakarą Ibus pastaty
ta ir graži operėtė “Gražioji Ga- 
latea”. Tada vieną ir tą patį 
vakarą girdėsite ir gražų kon
certą ir pamatysite gražią ope
retę. r;,./

Po prdgramo, kaip paprastai, 
jus šokiai.

Pradžia 5:30 vai. po piet.—s.

Dominikos Janulie- 
nes kūnas Chicagoje 

•- • <.-*1........-.................... ; ■ 'i' -l

Vakar Chįcagon iš Phita- 
delphijos buvo parvežtas kūnas 
Dominikos Janulienėš, kij{ri mi
rė šios savaitės pradžioje Penn- 
sylvanijos valstijos' ligoninėje. 
Ji bus pašarvota laid. direk
toriaus A. Masalskio koplyčioje, 
3307 S. Lituanica avenue, iš 
iu‘r šeštadienį įvyks laidotuvės. 
Bus palaidota Tautiškose kapi
nėse.

: I*p. A. Miščikaitienė, A. Za- 
bukienė, Kačerąuskienė ir Pu- 
niškiene buvo velionės sesutės.

. Paug kartų ^dąipąvęs tyon? 
certųo$e, opęrętjėse ir per rądiQ, 
Prapūsv Pukjs .jdąbąt tik; pirip ą 
kartą pasirodo su paveiksiu 
laikrą|įyįę,‘ 51 j ^ia *9*
dėl, kad Šį .^mądienį dainiibs 
operoj, “Gra^Į^i Gklątėa”, ku
ria štato choras ‘pirmyn”. Jis 
dainuos turingo pirklio ir dai
lės mėgėjo/ Ąlįdo^ rbję. '

■ P. Pūkis pRšekmingai 
įdainavęs; !. “Pepita’'?
“Abejotinas Ąšmųto” ir yra 
Kaimięėiu narys.

‘‘Grąžiąją Galatea’* “pirmyn” 
stato C. S. P.S. svetainėj e, 1126 
;W. 18th stręėt. ”

Tragingos mirties su
kaktuves

I . . , . . - ■ • ■■

Vakar mirė Norber
tas Smalelis

, NORTHSIDE.— Vakar 1-mų 
valandą po pietų Norwegian- 

!American ligoninėje mirė Nor
bertas Smaleliš, 46 metų, 19.^3 
14. Kostner avenue. Jis siVsipgo 
spalių 19 d. Buvo gerai žino
mas Northsidę liętųyiąms. Pa
liko žmoną ir kuris daug 
kartų lošė liettivių scenoje. Kū
nas bus pašarvotas Halleman 
koplyčioj, 4138 W. North Avė. 
Laidotuvės įvyks, sųbatoj lap
kričio 9 d. Busvpąlaidotas Tau
tiškose k^pinė&eą Ląido-tuvitį 
direktorius buSį/J. Eudeikis ir 
Tėvas-.. ;

Puodą kalbos
. pamokas vaikams

.■■U ! 1 11 ■ ‘ '■ - / ■

Lietuvių Tautišką parąpija 
praneša, kad įvedą lietuvių kaV 
bos-ir mutzikos pamokas vai
kams. Mokslas .bus teikiamas 
veltui. Pamokos šeštadieniais 
ar . sekmadieniais, 1-mą valan
dą po pietų. Adresas, 3501 S. 
Union avenue. 1 : į

—Klebonas Linkus. •

' ROSELAND.—-Lapkričio 5 d./ 
sukako lygiai 4 metai kaip, au
tomobilio nelaimėje, prie 95-tos 
ir Wentworth avė., m buvo už- 
'muštas ^pusšeštų metui amžiaus 
Alfonsas Žukas,

šitas jaunutis berniukas bu
vo sūnūs Chicago j e plačiai ži
nomos roselandietės p. Sofijos 
Balčiūnienės. A. Balchu’nas, 
stambus, biznierius, buvo jo pa
tėvis. >

Jauno Alfonso mirtis buvo 
skaudus smūgis p. Balčiūnienei, 
patėviui ir kitiems giminėms.

—Senas Petras.

Apie mėnesį atgal, St. Luke 
ligoninės vedėjas, Charles 
Wordell atėmė revolverį nuo 
ligonio, kuris desperatiškas, 
norėjo nusišauti. Pasiėmusi tą 
revolverį, užvakar nusišovė li- 
gonbučio vedėjo žmona, Geral- 
dine Wordell, 48; 2315 E. 68th 
Street. ,

f ■• • . — - ■ 1

$10,000 — miestas duos 
Chicagos operai

Miestas žada duoti $10,Q00 
subsidiją Chicago Civic Opera 
grupei, kuri- pradėjo sezoną 
Givic OperaGivic Opera rūmuose, šešta
dienį. Gavusi subsidiją, gru
pė transliuos operas per Chi
cagos radio stotis.

Užmušė žmogų prie 45 
ir Halsted

Tautiškų Kapinių globėjai lai
kė susirinkimą kapinių rašti
nėje. į susirinkimą atsilankė 
adv. K. Jurgelionis, kuris savo 
laiboje iškėlė klerikalų daro
mas intrigas prieš Tautiškas 
lapinės ir prfeŠ visą lietuvių 
aisvąją visuomenę. Jis pa

reiškė, kad klerikalai nori pa
naudoti savo tikslams ir gra
somus. Jie, klerikalai orga
nizuotai dirba, agituoja, kad 
mirusius laidoti nė Tautiškose 
Kapinėse, bet Kazimįpęinėse.

Yra nė vienas toks atsitiki
mas, kad prieš mirtį žmogus 
niekuomet Lba^nyuią neidavo, 
būdavo^; laisvų minčių. Bet 
jam mirus į gimines daromas 
spaudimas palaidoti velionį ne 
Tautiškose kapinėse, bet šv, 
Kazimiero ir su visomis apei
gomis ir ceremonijomis baž
nyčioje.

“Laisvi pasidarė brangus"
Lietuvoje, susirinkime kal

bėjo, laisvesni . žmones buvo 
įprjversfi steigti savas kapines, 
nes bažnytinės kapinės jų ne
laidodavo, pąkasdavo bet kur 
patvoryje, o Čia Amerikoje tie 
^laisvieji pasidarė taip bran
gus, kad jų kunus tempte tem
pia į bažnytines kapines.
- Atsižyelgdama 4 negeistiną 
padėtį, kapinių valdyba nuta- 

' re išrinkti kovai su tuo ko
misiją. I ją įeina, J. Balchu- 
nas, A. Tomkevičia ir P. Dau
baras. Jie kooperuos su adv. 
Jurgelioniu ir tarp kito ko, 
prisirengs ateinančiais metais 
švęsti 25-tų metų sukaktuves 
ntio LiėtUyiiį/ Tautiškų kapinių 
įsisteigimo. .NoHiha, kad ta 
proga-butų, išleista kapinių is
torija. P. Daubaras,

Lietuviu Motery Lygos 
vakarėlis , į

šį sekmadienį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyksta Mo
terų Piliečių Lygos vakarėlis. 
Publikos laukia' prakalbos, už
kandžiai ir šokiai, pradžia 6 
y; v. Įžanga/ įšc.' M. Zplpienę, 
pirmininkė. !'

Ragina aukoti Raudo
najam Kryžiui

/' įnr"' "T“ \
, Chįęągos.majpras Kelly išlęįr 
do proklamacįją, kurioje ragi
na ęhicagiečiuą į pągąlib^ auk- 
komis Baudonąjam Ryžiui. Tį 
l^bdaYybėš ^rg^m^^u a vary s 
atikų / rinkimo
Paliaubų Dienos , iki Thanksgi-* ii

7 Raudoi|asiš' Kryžius, tarp ki
tę Įco>; diįddlt; ąp^^s 
kuriuose riiokiiĮR \ ^otęriškep 
kpip teikti pb^fa^ pžįįalbąi nėr 
i^imėjį-'? ,#■ f

BRIGHTON.

Apdaužė lietuvio J. 
Rutkausko automobilį

Prie 33rd ir 
Archer avenue vienas Edward
Knack, 3315 S. Hamilton avė., 
įvažiavo į Joną ' Rutkauską, 
4247 S. Sacramento avė. Rut
kauskas nebuvo sužeistas^ bet 
automobilis smarkiai nukentė
jo. W ■' - ■ 7

Pamokos vaikams
Art Institute (Vaikų Muzė-. 

juj) nuo lapkriio 2 iki gruo
džio 21 d., šeštadieniais nuo 
9:15 iki 9:50 y. ryto, specia- 
lės pamokos^ mokyklas lankan
tiems vaikams teikiama dykai. 
Pamokos tik apie meną.

Muzėjaus sargas parodys, 
kur pamokos įvyksta.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras Suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vfcL. faki Šventadieniais nuo 
10 fyto iki Piet

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

' 50 met

Misceilaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAI
LIET. SPULKU IR VALDYBŲ 

ŽINIAI
Del svarbiu reikalu, žinotinu vi

siems valdybos nariams ir direkto
riams Lietuvišku Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovių (Spulku) šaukiamas 
bertaininis susirinkimas “Lygos”. 
Lapkričio 8-ta, 1935 8-tų vai. vakare 
j , Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
; ’ 3131. So. Halsted St.

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

John Kūchinsko iš Konvencijos 
Illinois Lygos.
Bus išdėstyta kaip reikia įvesti 
i savo spulka “Direct Reduction 
Plari” ir'jo naudingumas. 
Apkalbėjimui klausymo Receive- 
rio, skiriamo dėl špulkų “Cook” 
paviete ir kitų bėgančiu reikalų.

Visi valdybų nariai, rinkti atstovai 
ir direktoriai kviečiami atsilankyti i 
ši susirinkimą.

J. P. Varkala,
Sekretorius ir Auditorius.

Automobilio užmuštas 
townoflakietis

Beveik prie pat jo buto, au
tomobilis. ..užmušė townoflakie- 
tį, Feliksą .Filas, 40 metų, 
4621 S. Paulina st. ; Pakliu- 
y o po ratais eidamas skersai 
gatvę.,' • Automobiliu važiavo, 
Rąy Ųallison, 24, 2030 West 
Walton pi.

(2)

(3)

CLASSIFIEDADS j
^Antomobiles f

MAN REIKIA TUOJAU
KELETĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu cash.
Atsišaukite greitai
P. WĄLTĘBAITIS, 

4614 Š. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

>'

Motinos mušama mer
gaitė atsidūrė ligoninėj 

r ■. c*; ■!

BRIDGĘPORT.— Mažoji, 10 
metų Adeline Kačiskas, 3148

8:30 iš 
Ryto

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS ' 
UŽ ^TOBAGE IR PATAlSYMA ‘ 

Taft»i kautai paimti i mainus, 
. jyodas pony kautas 
Ruaas caracųl ....
Jan nvnk ..... .......
Natūrai maskrat ........
Leopard kates ...... ......
American broadtail .. 
Northern seąl .... .......
Tikra eastem mink 

Ir daug kitų. 
Jackettes 
46 kailiui

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

$150

.. $8 
nuo .... $8 iki $18 
s sekcijoj.

__ FUR CO..
166 N. Michigan Avė.

• Ątdara iki 9 vakare.

Help Wanted—Malė
/ > Darbininkų reikia
w*w*a^^^*^*^rw*i«*wwR>s*w**w*rf*ix*x***»****»*****x|*^xw^^i^^x<»r 

REIKALINGAS patyręs porteris 1 
tavernų, kuris guli virti — blaivas. 
Valgis ir guolis. 6101 S. State St.

V'

PAIEŠKAI! darbininko ant far- 
mu. Charlotte Kukas, R. 4, Dowa- 
giac, Mich.

NIEKO NĖlMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Oyęrhaųling, body, taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskąitliavinaas, towing dy- 
kni * ’

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

WAREHOUŠE IŠPARDAVIMAS! 11 
1935 Buickai — 1934 Olsmobiliai 
1934 Fordai —‘ 1034' Buickai — 
1933 Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
1933 Buickai — 1933 Auburnai. 
$350 karai dabar ....................... $200
$250 kąrai . dabar .......   $125
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti kerei teip pigiai

kaip .......     $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

COAL.
Anglys

i*

REIRALINGAS žmogus dirbti i 
rulminghouse. Užlaikymas ir $10 
i mėnesi. 2126 S. Halsted St

“Help Wanted—Female 
Parbiuinkių reikia

REIKALINGA merginų arba mo
teris, nuo 20 iki 30 metų amžiaus, 
dirbti už baro, tavernoj. Turi mo-. 
keti anglų kalba. Rašykit laišką. 
1739 S. Halsted St. Box 345.

JAUNA mergina prie abelno na
mų darbo. Trumpos valandos. Ma
ža Šeimyna. Lawndale 5877.

Help Wanted—-Male-Female

VEDUSI PORA arba brolis ir se
suo reikalingi dėl vietinio ofiso 
Gera alga ir bonus. Pastovus dal
bas reikalaujantis nemenko invest- 
mento. Ganėtinai užtikrintas. Mo
kėsiu augštus nuošimčius, alga ir 
bonusą. Rašykit Box 348, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

MOTINOS pagelbininkė — prie 
lengvo naminio darbo. Nakvoti 
vietoje. Pašaukit po 2 vai. po piet. 
Nevada 4299.

lengvo 
vietoje.

For Rent
ANT RENDOS vieta dėl ofiso, 

daktaro, advokato ar kitokiam pro
fesionalui. Ręnda $20.00.

5104 Archer Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BARGĘNAS, PRAPERTfi IR 
TAVERNAS.

4633 SO. ROCKWELL ST.AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

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

Tiesiog iš. Kasyklų —- Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 

Tel. KEDZIE 3882.

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedčly, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 myliu aplink. 
Tūkstančiai 

.klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

$5.75
6.00
4.75

Educational
Mo' lo»

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER’Į 
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisiu įstatymo 
atneš puikia pagelba Šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
šos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

GERA PROGA dėl lietuvio kuris 
nori pirkti bizni ir name labai ge
roj viętoj. Biznis išdirbtas per 13 
metų. Tavernoj parduodam degti- 
ne« vyną ir alų. Kas nori persitik
rinti, gali pats atvažiuoti arba savo 
pažįstamų pasiųsti. Parduosiu pi
giai. A. Vitkauskas, 9800 Edgewood, 
Detroit, Mich.

2 STORAI — tavernas ir fikče- 
riai pardavimui. Geroj vietoj. Pri
verstas parduoti dėl ligos, 4889 
Archer Avė. Lafayette 4766.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

234 AKERIAI pilnai įrengti, — 
24 galvijai, 4 arkliai, traktorius, 
ūkio irankiai, neša 386 sv. pieno.* 
Kaina po $85 už akerį — $8000 
cash, likusi lengvais išmokėjimais. 
Ūkis randasi 30 mylių North West 
nuo Chicagos — Agentai te neatsi
šaukia. Rašykit Box 346, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

1

Užmušta- džiaugė atradę^ kad sūnūs sau. 
Fu * J A- • w M U'U'U ■» »1 rt w v v B »• «u » v « < v » •• ♦% X rw — *

niineš
DU LOTAI ant So Fairfield Avė., 

arti 72nd parduoda savininkas. J. 
Zeyman. 2828 N. Christiana Ava. 

» • ‘ <į J—

TIKRAS BARGĘNAS. Privatiški 
žmonės parduoda miegruimio setą 
mažiukus telefonui, kavai ir dengtus 
krėslus, šaukit tel. Briargate 0717,

Skerdyklosskelbią statisti
nes žinias, iš kurių pasirodo, 
kad Šiais metais žmones Jung
tinėse Valstijose suvalgė 18% 
mažiau mėsos negu pernai.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Real Estatę For Sale 
Namai-temė Pardavimui

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

• -* 'f. < -

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sihkom. Taipgi Storų fikčerius de 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registeriuB ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
muš pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
: STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269

. .... . ... x. >
1 Manė, kad Siinus 

pražuvo

Valgo 18% mažiau 
mėsos

Pp, Stąsiuliai, ? South 
Union < avėnus; šRfcadfeiH

’ ‘ ’z"' X'j • ^manė,

metų sūnūs, Jonas.

Bridgeportietis Sam Kam- 
ber, 30 metų, 3415 Wallace( 
stręet, vakar užmušė automo- bai susirųpinp; 
biliu, žmogų prie 45th ir Hal- ka^dingbj f ' 
sted gatvių. Jis buvo areštup- žuvo, jų 15 
tas už neatsargų važiavimą ir Bet kaip jie.’ųųstėbo ir apsi- 
pašauktas teisman. . J" 
sis yra John Nash, 52 metų, j ramiai, sveikas buvojo pas gi- 
614-W. Adams st. ’ ' ‘ - -




