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Italai Tik Dabar 
Pasiekė Makale

Italuos armija pa- Vokietija remsianti 
sieke Makale apie- tautų sąjungos 

boikotą Italijos

i- I

v

t

linkės kalnus
šįryt italai tikisi užimti mies

tą, kai bus sulaukę daugiau 
reikmenų >

Iš ITALIJOS ARMIJOS, lapk. 
7.— Dvi Italijos armijos jau 
užėmė kalnus, kurie supa Ma
kale miestą. Bet į patį miestą 
dar neina, laukdami prisiun- 
čiant daugiau reikmenų., 
’ Visur tapo pastatyta sustip
rinta žvalgyba, kad ethiopai 
neužkluptų italų iŠ pasalų.

Tikimąsi, kad Reikmenų ka
ravanas tuojaus ateis ir kad 
rytoj auštant italai galės įeiti 
į Makale. Bet italai pirmiau 
gerai apsižiūrės, nes kiek žino
ma, Makale yra nemažai ethio^ 
pų kareivių......

Italai briaujasi į Ethiopiją 
labai atsargiai, gerai apsižval- 
gydarni, nes jau įvykusioj i ne
dideli susirėmimai įtikino italui, 
kad ethiopai ruošiasi vesti sa
votišką karą—puldinėti iŠ šono,; 
ar pulti iš užpakalio.

tas užbaigė tyrinėti 
Staviskio aferą

PARYŽIUS, lapkr. 7. —Ei
nant Staviskio žmonos ir jo 
bendradarbių bylai dėl dideliij 
suktybių, parliamento komisi
ja pabaigė ilgus tyrinėjimijs 
visos Staviskio aferos. Dabar 
yra spausdinamas jau šeštas h 
paskutinis tomas liudijimų ir 
tyrinėjimo daviniai bus pa
skelbti lapkričio 15 d.

Rusas Alex Stavisky pasižy
mėjo milioninėmisr .aferomis ir,' 
sugautas, pats nusišovė, ar pa
ti policija jį nušovė, kad neiš 
eitų aikštėn visos paslaptys. 
Bet į jo aferas liko įvelta tiek 
daug žymių Francijos žmonių, 
jog kelios ministerijos turėjo 
reorganizuotis iki apsivalė nuo 
Staviskio pagelbininkų.

GENEVA, lapkr. 7. — Tau
tų sąjunga, kuri sankcijomis 
kovoja Italiją, kad priversti ją 
sustabdyti karą Ėthiopijoj, li
ko labai sustiprinta, kai Vokie
tija per savo generalinį konsulą 
Šveicarijoje pusiau oficialiai žo
džiu pranešė tautų sąjungai, 
kąd ji, Vokietija, nebandys pa
sinaudoti iš Italijos ir Ethiopi
jos karo.

Tbkis Vokietijos pranešimas 
sunaikina Italijos viltis gauti 
paramą ir reikmenų iš Vokieti
jos ir jos pagalba atremti tau
tų sąjungos sankcijas. Italija 
gi galėjo tikėtis Vokietijos pa
ramos, nes Vokietija nebepri- 
'klauso tautų tautų sąjungai, 
be to yra didelė valstybė, tu
rinti dideliame kiekyje tų reik
menų, kurių Italijai trūksta, 
būtent geležies ir anglių.

Vokietija sako, kad ji po 
lapkričio 18 d. nebepardavinės 
jokių reikmenų Italijai ne iš 
meilės prie tautų sąjungos ir 
ne tam, kad paremti tautų są
jungą, bet kad išlaikyti pačios 
^Vokietijos neutralitetą.? 
; Berlyno žinih bdtgi visą? tą 
nugina. Berlynas sąko, kad 
Vokietija jokio atsakymo tau
tų sąjungai nedavė ir nemano 
duoti ir kad ji visai nepaisys 
jokių tautų sąjungos'nutarimų.

DĖL GRAŽUOLĖS NUŽUDĖ PASTORIAUS SUNŲ

MEMPHIS, Tenri. — Memphis kabareto gražuolė, Lucille 
Underwood, dėl kurios Mrs. Daisy Alexander Root hušbvė savo 
vyrą, Chicagos pastoriaus sūnų. Našlė manė, kad vyras roman- 
suoja su gražuole ir iš pavydo atėmė jam gyvybę..
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Net ir pašelpų dar
bus ąpryboja 

bedarbiams

Italija Afrikoje turi 
jau 350,000 kareivių

RYMAS, lapkr. 7. — Išro
do, kad Mussolini bando jau 
mažinti kareivių siuntimą į Af
riką ir 7 transporto laivus j- 
sakė grąžinti privatinėn tarny
bon.

Apskaitoma; kad besiruošda
mas kampanijai prieš Ethiopi* 
ją, Mussolini išgabeno Afrikon 
290,000 kareivių. Priskaitant 
pirmiau ten buvusius kareivius, 
Italija dabar Ethiopijos fron
te turi mažiausia jau 350,000

* kareivių.

Italijos armijai grę- 
sia karo reikme

nų trukumas f

V WASHIN^TONa laito. 7,fe 
Bedarbių šelpimo t pą|ęlpų; 
darbų administratorius Hopkinš’ 
dar labiau aprybojo ir pašelpų 
darbų -teikimą bedarbiams.

Jo nauju nuosprendžiu, prie 
pašelpų darbų galės būti sta
tomi tik tie bedarbiai, kurie 
ėmė iŠ valdžios bedarbio pa 
šelpą prieš lapkr. 1 d. Dabar 
įnetekę darbo ir vėliau pradėję 
imti _ paŠelpą bedarbiai darbo 
prie pašelpų darbų negalei, 
gautis . .. /■ ■

Jves vienodus trans- 
ferius tarp busų ir 

elevatorių
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Už 60 dieną bus galima mai
nytis iš busų į elevatorius ir 
iš elevatorių j busus
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Paliuesayo nuteistus Bolševikai militari- 
laikraš&Mhkus para(jaįs af.

Įsismaginęs teisėjas Munson ui šventė sukaktuves
laikraštininkus

AUSTIN, Tex., lapkh 7. —

> ADEN, Arabijoj, lapkr. 7.-4- 
Gasolinas dabar darosi branges
nis ir už vandenį Eritrėjoj, 
kariaujančios su Ethiopiją Ita
lijos armijos bazėje.

Karvedžiai prisibijo, kad ka- 
;da pradės veikti sankcijos, ar
mija visai pritruks karo reik
menų. , , ,z ;

Nors Eritrėjoj ir tapo su
krauti dideli gasolino sandėliai, 
bet esamo gasolino neišteks nė 
Šešioms savaitėms, jei jo iš
teklius nebus papildytas. O tuo 
tarpu gasolino sunaudojimas su 
kiekviena diena nuolatos didė
ja, italams vis giliau briaujau
ties į Ethiopiją.

Vandens trukumas irgi yra 
labai didelis ir vandenį tenka 
gabenti laivais, bet vistiek jo 
trūksta ir vanduo dalinamas 
kareiviams ir darbininkams ne
didelėmis porcijomis.

r —     ■■ ■ ■- *
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Kulkosvaidžiais gin
kluoti plėšikai api
plėšė pašto traukinį

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šalčiau.
Temperatūra vakar 12 v. die

ną Chicagoje buvo 530.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 

4:37.

VARSA VA, lapkr. 7. —-Len
kija biivb pasiruošusi švęsti 75 
sukaktuves didžiojo lenkų pia
nisto ir buvusio premiero Ignac 
Jan Paderewski. Tečiaus viso 
iškilmės tapo atšauktos prašant 
pačiam pianistui. Jo valdžįa 
nebuvo populiari ir jis Lenki
ją apleido 1920 m., nuo to lai
ko niekad į Lenkiją negryšda- 
mas. Jis dabar gyvena savo 
dvare Šveicarijoj.

■■■      y —

Ėthiopijoj kiaušiniai 
tik 2c už tuziną, 

mėšd 3c. sv. 
t;"')-■?.!? '

ADDIS A^BA, lapkr. 7.r- 
driupija ^^fek^^^Ąsitfefca kaipo 
šaVs, ku# ; pragyvenimas . yrą 
pigesnis, negu kur kitur pašau- 
O ' ?■'

Kainos čia.Lyra nustatomos 
valdžios ir 'dabar tuzinas kiau- 
činių Ėthiopijoj kąipUo j a 2 c* 
svaras jautienos mėsos 3c 
sąvaras avienos—2c.‘ Visą? gi 
karvė kainuoja $6., y

- Kadangi Ethiopijos moterys 
nevartoja kosmetikų, tai Lzkos- 
metikai čia parsidavinėja -pus
dykiai. Plaukų papuošimas af
rikiečių budu kainuoja 10č., bet 
amerikiečių budu—20c. ;

| CHICAGO__ Illinois preky
bos komisija nusprendė įvesti 
pas'ažieriams teisę mainytis iš 
Motor Coach Co. busų į ele- 
vatorius ir iŠ elevetorių į bu
sus. Mainytis bus galimat tik 
tam tikrose vietose.

Tų vienodų transferių reika 
lavo busų kompanija, bet jiems 
priešinosi elevatorių kompani
ja, kuri nieko gero iš to nema
to, nes pati nori įvesti savo bu
sus.
, Tas komisijos patvarkymas 
įeina galion už 60 dienų.K

Šis komisijos patvarkymas ne
suteikia teisės mainytis iš gat- 
vekarių į busus. Apie tai ko
misija spręs vėliau.

Jau prieš kiek laiko pradėjo 
veikti gatvekarių ir elevatorių 
transferiai, bet iš jų yra ma
žai naudos, kadangi tik nedau 
gely vietų galima mainytis ii 
todėl toli ne visi važiuotojai 
gali tais bendrais gatvekarių- 
elevatorių transferiais pasinau
doti.

Angleton buvo nuteisęs kelę- 
jiman už teismo paniekinimą 
šešius laikraštininkus, kurie ap
rašinėjo vieną bylą, kurią ap
rašinėti laikraščiams teisėjas 
buvo uždraudęs.

Dabar apeliacijų teismas nu
sprendė, kad laikračiai turi pil
ną teisę aprašinėti teismo vei
kimą ir to aprašinėjimo teisė
jas neturi teisės sustabdyti. 
Todėl ir visi nuleistieji nuo ■ 
atsakomybės už teismo panieki
nimą liko paliuosuoti.

Bolševikų karo vadai vėl kalba 
apie karą, rodydami pasauliui 
savo karinį prisiruošimą

O

Arty-NEW YORK, 1. 7.
pilniai rinkimų daviniai New 
York, N. J., Pa. it Ky. valsti
jose, kur balsavimai lietė visą 
valstiją, rodo, kad demokratai 
gavo daugiau balsų, negu re- 
publikoai.

Areštavo žymias 
sankrovos pikie-

0,< ■ y.', ttibto jaš-■
NEW YORK, lapkr. 7. -r 

Miss Josephine Wertheim, gi
minaitė iždo sekretoriaus Moi> 
genthąy, tapo areštuota Brook- 
lyne pikietuojant May departa- 
mentinę sankrovą, kurios kler
kai streikuoja. v

Ji yra duktė Maurice Wert- 
heim, vyriausio partnerio ban- 
kierių firmoj Wertheim & Co., 
taipjau įkūrėjo teatrų gildijos.

Kartu tapo areštuotos ketu
rios narės League of Women 
Shoppers, kurios direktore p-lė 
Wertheim yra. Areštuoti ir du 
streikuojantys klerkai.

Tos sąjungos narės nesenai 
tarėsi su sankrovos vedėjais 
ir su jais aptarusios pašalinimą 
iš darbo niekurių klerkų ir pas
kui kilusį streiką, nutarė tą 
streiką remti.

< i
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Chinijoj pradėjo 
žudytis moterys

AMO Y, Chinijoj, lapkr. 7.— 
Saužudysčių banga, kurį čia 
siaučia jau kelinta savaitė, pa
siekė Čiukuro vakar, kai neto
limam Wanchuan kaime rasta 
nusižudžiusios sepytnios jaunos 
moterys. Visos jos buvo vedu
sios ir, sakoma, buvusios nepa
tenkintos savo namų gyvenitnu.

Spėjama, kad čia ir Huiah 
Hsien yra susikurusi ‘'saužu- 
džių sąjunga”. f

Nusileido džiunglėse, 
bet išsigelbėjo

MEXICO CITY, lapkr. 7. — 
Amerikos lakūnas Donald ^Jar- 
diff su penkiais pasažieriais 
buvo ; ^.priverstas nusileidi 
džiunglėse prie Bhcalar ežern. 
Tečiaus po 6 dienų kovos su 
džiunglėmis, lakūnas ir jo pa- 
sažieriai iŠ džiunglių išėjo ir 
pasiekė Payo Obispo miestą, 
Quintana Roo provincijoj.

Uraganas gryšta į
Floridą

NEW ORLEANS, la., lapkr. 
7.—Tropinis uraganas, kuris jau 
kartą perėjo Floridą, dabar jau 
susigryžo Meksikos įlankoj ii 
atgal gryšta į vakarinį Floridos 
pakraštį.

! CARRETTSVILLE, Ohio, 1. 
;7.—Iš ęievelando j Pittsburghą 
ėjusį Erie pasažierinį ir pašto 
traukinį čia užpuolė penki ar 
aštuoni kulkosvaidžiais gink 
luoti plėšikai ir šaudydami iŠ 
kulkosvaidžių įsibriovė į pašto 

i vagdną, kur paėnąė pinigiį ir vi
sus vertinguosius siuntinius. 
Paprastų siuntinių nelietė.

Spėjama, kad siuntiniuose 
buvo mažiausia $40,000 pini
gais ir daug kitų vertybių.

Italai Ethiopijoje kenčia vandens trukumą

8®

Viena iš stambiųjų kliūčių, stt kuriom italams reikią susi- 
durti Ethiopijos fręnte yra vandens trukumas. Mažai vandens 
yra, o ir tas nekoks. Tad, kaip paveikslas parodo, italams’fron
te reikia kastis šulinius, kad kareivius vandeniu aprūpinti.

Prezidentas yra su 
sirupinęs užsienio 

padėtimi
HYDE PARK, N. Y., lapkr. 

7.—Pasikalbėjime su laikrašti
ninkais prezidentas Roosevel- 
tas išsitarė, kad jis dabar yra 
labiau susirūpinęs keblia užsie
nio paodėtimi, negu savo ša
lies reikalais.

4 vaikai sudegė
CARIBOU, Me., lapkr. 7.— 

Keturi vaikai žuvo gaisre, ku
ris sunaikino nedidelį namelį, 
kuriame gyveno Mrs. Martin ii 
Mrs. Bouchard su savo vaikais. 
Abi jos su kitais trimis vai
kais išsigelbėjo.

Abiejų jų vyrai sėdi kalėjime 
už nedavimą joms ir vaikams 
užlaikymo.

.. ..  —■■■■■ j------
NORTH PLATTE, Neb., 1. 

7.— Nebraska pabaigė taisyti 
paskutinį tarpą ir dabar Lin
coln 1 cėmentinis vieškelis yrą 
atidarytas nuo New Yorko iki 
San Francisco.

MASKVA, lapkr. 7. — Šian- 
diė visos Rusijos bolševikai 
šventė bolševikiškos diktatūros 
sukaktuves.

Sukaktuvės buvo švenčiamos 
rodymu didelio Rusijos karinio 
prisiruošimo, jos militariškos 
galybės. O ir visų bolševikų 
vadų kalbos sukėsi vien tik apie 
karą.

Maskvoj, kur buvo didžiausias 
karinis paradas, dalyvavo Sta
linas ir visi žymiausieji bol
ševikų vadai. Buvo pirmą sy
kį parodyti dideli 20 tonų tan- 

■kai, vėliausi kariniai pabūklai.
Karo komisaras Vorošilov 

kalbėjo gi apie gręsiantį Rusi
jai karo pavojų, kad ją ruo
šiasi užpulti kita valstybė ir 
kad iš to gali kilti pasaulinis 
karas. Tos valstybės Vorošilov 

;betgi neįvardijo.
Litvinov -gi savo rūmuose, 

kilrie pirmiau priklausė teksti
lės karaliui Morozov, suruošė 
didelę puotą diplomatams.

Ethiopai ruošiasi 
dideliam mušiui į 

—pietus nuo Makale 
v .

7 žuvo oro katastro
foj Francijoj

PARYŽIUS, I. 7. — Septyni 
žmonės liko užmušti Francijos 
armijos lėktuvui susidaužius 
ties Montamaud .

Nutroško nuo gaso

IŠ ITALIJOS ARMIJOS, 
lapkr. 7.—čiabuviai okupuotoj 
teritorijoj praneša, kad labai 
dideli ethiopų pulkai yra su
koncentruoti ties Amba Alaji, 
40 mylių į pietus nuo Makale, 
kur ir laukiama didelio mūšio.

Makale miestas gi yra ethio
pų apleistas ir čia italai nesi
tiki mažiausio susirėmimo. Bet
gi italų armijos šonuose įvyks
ta nuolatinių susirėmimų su 
ethiopais, kurie užpuola ir vėl 
pasislepia kalnuose.

Kellog maisto kom
panija pakėlė algas 

darbininkams

DULUTH, Minn., lapkr. 7.— 
Peter A. Sjoselius, 82 m. ir jo 
žmona, apie 70 m. amžiaus, tė
vai garsios New Yorko operos 
ir koncertų dainininkės Alice 
Sjoselius, nutroško nuo ‘ gaso 
bemiegodami savo namuose. 
Nelaimė ištiko delei įlužusios 
gaso pervados prie pat namų 
sienos.

Nelaimę surado kaimyninės 
grosernės klerkas Carroll,' kai 
jis atėjo ryte atidaryti groser- 
nę. . ....... ...... . .

Mrs. Sjoselius dar kvėpavo, 
bet pasimirė už kelių valandų 
ligoninėje. Jos vyrą gi atgai
vint "nepassekė.

Sjoselius atvyko į Duluth 
1881 m. iš New Yorko. Kitais 
metais iš Portland, Mė. atvyko 
ir jo tada dar busimoji žmona.

BATTLE CREEK, Mich., lap. 
7.—W. K. Kellog padarė tikrą 
siurprizą savo darbininkams, 
pakeldamas 121/2 nuoš. algas vi
siems savo vyrams darbinin
kams, kurie dirba 6 vai. j die
ną.

Ta kompanija jau prieš pen
kis metus įvedė 6 vai. darbo 
dieną.

Ji ir dabar atsišaukė į visus 
fabrikantus, kad- visi jie su
trumpintų darbo valandas ir 
tuo panaikintų visoje šalyje ne
darbą.

BRlDĖPORT, Conn., la|to. 
7.— Pavaduotojas laiškanešys 
Scalo liko sdmtas už sudegi
nimą laiškų, kurių jis nespėjo 
pristatyti i%

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- 
LĖGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 
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Ofiso Tel. Boulevard 6913
šokiai bei darni-

Ukrai
Pirmą kartą scenoj teko ma

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj

Gerkit ir Reikalaukit

NATEL

Radio Klausytojas,

GYDYTOJAI ŽINO
Lietuvių/ Mok

KITATAUČIAIVIDURIŲ

1646

dąly-

urę

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Cicęros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

B A L 
LYGU

LietuviSkos
Degtinis

JŪSŲ VI
TUS tik 
dauge- 

vartoja

Vispse Ąlinise 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kęntucky 
Bourbępi

Radio 
sūreli

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80*8:80 
. Nedaliomis navai sutarti.

visai nieko nepri

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais^

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenuc

2201 W
. < - Valandos . „.. ,
Seredomis ir nedėl. pagal* sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenua

Telefonas Republio 7868

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
I ■ YARds 1741—1742 ‘ ?■

O-M

Lietuvių Balsuotojų Lygų vei 
kėjai. — Svečias.

LIETUVI! 
SUOTOJ

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CĘ4RU»(?AS

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

3343 South Halsted St.
. TeL Boulevard 1401

’alsted St.
—4, nup 6 iki

mutuav Lies, *0$
'-z

PAIN , .
kuris suteikia greitų Ir tikrų 

Į . pęleogylnimų-

Veda bylas visuose teismupsė 
Bįidgeporto ofisas 

3421 S. Ęalsted St. Tel. Yards 2534

floras

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515, So. Rockwell St. 
Telephono: Renublic 9723

tyti p-lę Jerušioniutę^ 1*3 me
tų amžiaus/Ji šoko ir- daįnay 
vo. Reikia pasakyti, kad ^jo
ji mergaite turi gabumų sce
noj ne tik kaipo, šokėją,, bet 
ir kaipo dainininke.

Apie kįąsįk.išk.uą Š9kiu& ne
daug tęnuęimąnąu, tad nieko 
negaliu nė pasakyti, bet kal
bant apie dainavimą, tai p-lė 
Jerušioniutė turi gražų balsą 
ir labai gražiai lietuviškus žo
džius taria. -

šįoį programoj* dalyvavo iv 
L.D.S. choras, kuriam vadova
vo ponią Gasiuniene. Sudaina
vo kelias daineles, paskambino' 
mandalinoms- 
vienas 
gerai 
akampanuojant p, Gasiunienei

(Tąsa nufd. 3-Čiąm)

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai,: Nuo 2 iki Ą ir nuo 6 iki S 

vak. Nedelioj pagal sutarimą., 
" Ofiso Tek: Boulevard 7820 

Namu Tek: Prospect 1930

. J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hėrmįtagę. Ąvęnue. Phonea Yards 1741į474g

A, Montvid. M. D.
West Towų State Bank Bldg. 

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

' Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597.

ir- iš jų tarpo 
jaunas vaikinas. Utad 
išpildė smuiko solo

TAUTU LYGOS 
RADIO PRO

GRAMA

Sunaikinimui Peršalimo- r
Krutinėjo. !

LERIQ

Telefonas Virgipi? 003.6.
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8. v. vak. Nedelioj pagal sutarti

A. MASALSKIS 
8307 Lituanicą Avenuę Phone Boulevard 4139

Šiandien valanti doza, rytoj ‘ nm- 
žetme doza; kassyk, mažiau iki vi* 
duriai patys pradės' normaliai veikt

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dęntistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Physical Therapy 
and; Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
duodu mąąsage 
eiectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canąl 6174

Sė M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga?* 
vyru, moterų ir vaiku. pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu? 
elektros prietaisus,.

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

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

Tek Canai 3110
Rezidencijos, telefonai:

Hyde Park 675ar Central 7464

Dr.: T. Dundulis 
'GYbiri’oJiVš Yr čHikUitGAS

• 4157. ARCHER AVENUE *
T * * • * “—

Ofiso

S0JJO PITTSBURGH, 
Lapkričio. 3 d. 'Lietuvių 
valandos vedėjai buvo 
gę vakarą L.M.D. svetainėj.. 
Programa susidėjo iš lošimo,; 
dainių, muzikos1 ir klasikiškų 
šokių. •

Programoj dalyvavo ir uk
rainiečiui 
įlinkai, kuriems, vadovavo, uk
rainiečių. kun. Dehas 
niečių jauni vaiką!1 ir mergai/-

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 3572

WEDERALdAVINGS 
LQAN ASIOCIATION

Skolinam Pinigus ant Pirmu
Ar • Morgičių.
„2L. j> U. S. Government ištaigoj,, 

F. Š.’ and L. Corp. apdrausta kiekvienos ypAtos iki $5,000,00.
Mokam dividendą kas 6( mėnesiai. Praeityje išmokei om 4%.

2324 S. Leavitt Sti * Tek Ganai 1679 
JUSTIN MACKIĘ’VVICII, Prezidentas..

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Wėst 28rd Place Phones Canąl 2515—Cicero 5927

Tet Office Wentworth 6330 
. Rez, Hydę, Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St, 

Valandos 1—4* PQ pietų, 7—8 v» vai 
išskyrus , seredomis ir subatomis.

LLZOLP 
46th Street ' Phpnes Boulevard 5208*8418

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

DR. VAITUSH, OPI.
. LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
įtrumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akjnius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valand.os nuo 10> iki 8 v. 

[Nedelioj nuo 10 iki, 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

1 mos be akinių. Kainos pigiau 
t ? kaip, pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

šiandie^ i$. rinkinių dąviąių 
jau galima daryti šiokiąs.-to- 
kias išvadas,, į kurią, pusę, bal
suotojai linksta.

Priešrinkimine kampaniją 
buvo, kąršta ir ėjo didelės var
žytinės- tarpe* “naujos” ir “se
nos” dalybos šalininkų, tai yra 
tarpe demokratų ir repųbliko-

A.L.Davidonis, M.D,
4910 S. 1

TeL ]
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienių.

Ofiso Tel. ■ Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 919JL 

Dr. Ą. A. Roth 
Rusas Gydiūojas ir Chirurgas

Ofisas 68$0 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nodi^ 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienų. ______ .u

PITTSBUHGHy Pa. — Lap
kričio 3 d. teko girdėti gana 
įdomią radio programą iš sto
ties K.Q.V. Tai buvo lyg ir 
“Tautų Lygos” programa.

Programoj dalyvavo 9 tau
tų kalbėtojai, (jų tarpe ir lie
tuviai). Taip, pat ir . rųuzikos 
visokių tautų teko, girdėti toj 
programoj. Programa tęsėsi 
per ištisą valandą nuo 1 vai, 
iki 2-ros. po pietų.

Pasirodė, kad minėta pro
grama buvo, surengta Central 
CnUacil Of The Slavic And 
AUied Civic Leagu.es Of Al- 
lę^heny County, Penna., prieš- 
rinkimu kampanijai.

Kaip Tautų Lyga smerkia 
Italiją ir užstoja Etiopiją, taip 
ir musų Pittsburgho “Tautų 
Lyga” pylė kailį republikonams 
ir gyrė demokratus.

Kiek man suprantama, tai 
lenkų kalbėtojas be pasigailė
jimo pliekė kailį- lenkiškiems 
ponams “obovateliam.s” už bi- 
čiuliavimąsi su republikoniš- 
kais atžagareiviais. Lietuvis 
kalbėtojas Antanas LelipniSj 
nors ir nelabai aiškiaij lietu* 
viškai kalba (jis yra Ameri
koj gimęs), bet irgi nepasi
gailėjo pipirų republikonams ir 
kapitalistams; jis demokratu-j 
vadino: darbo, žmonių draugais. 
Tačify 
siminė* apie lietuvišku^- ponus 
“obovatelįus”, kur|ą ; bičfrilftio- 

: jasi su repubiikcįii| 
viais,. ,;.-j

Kitų tautų kalbėtojai, kiek 
galėjau suprasti, taip pat smer
kė repubjikonus ir gyrė demo
kratus. Kaip išrodo, Pittsbur
gho “Tautų Lyga” nemažiau 
nuostolių pridirbs republikonų 
politikai, kaip Tautų Lyga 
Mussoljnio avantiūroms Afri-

Phone Canai 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS, ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 

nuo 1—3 ir 7—8

mus. *
County kagieriu išrinkta 

William Tumer, demokratas. 
Naujas. -

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

Ofiso valandos*
Nup 10 iki 12 dieną. 2 ikj 3. no piietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Reų Telppbone PLAZĄ $4M

Dr. C. K. Kliauga 
Dęntistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Maręuette Road 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

Kodėl žmonės, kurie grįžta li
goninės turi taip normališkaj vei 
kiančius, vidurius, lyg gerai nure 
guliuotas laikrodis ?

Atsakymas labai, paprastas, ii 
tai yra atsakymas i visus 
durių negaliavipius,. jeigu 
pasistengsite tai, suprasti.: 
lis gydytojų ir ligoniniu 
skystus, liuosuotojus.

Jeigu jus žinotumėt ka gydyto
jai žino, jus vartotumėt tiktai' 
skysto, pavidalo liuosuotojus. Sky
stas visados, gali būt priimamas 
laipsniškai numažintam kieky. 
Laipsniškas sumažinimas yra tik
ras sekretas gydyme, užkietėjimo 
vidurių.

Paklauskit gydytojaus anie tai. 
Paklauskit savo vaistininko dabar* 
apie tai, kąip skysti liųosuotojai 
pasidarė taip, populiarus. Jie su
teikia tinkamą pagalbą, tinkamam 
kieky. Skystas liudsuotojas, kuris 
daugiaušią yra vartojamas^ yra 
Dr. Cąldwell’s Syrup, Pepsin. Jaipe. 
yra senną ir cascara—abu natūra,- 
raina liupsuotojai prie kuriu ne-' 
prjprąsi|te, net ir kųdįkjaj, Taigi, 
pabandykit Syrup Pepsin. Jus pri
imat sureguliuota kieki iki Gam
ta atsteigs normališkumą.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729, So. Ashland Avė, 
2-ros lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 0d 4 
vali po pietų ir nuo' 7 Iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėliomis nup 10 iki 12 
valandai dięną.

Phone MIDWAY 2880.

LIETUVIŲ RADIO 
VALANDOS VAKA
RAS TURĖJO GE

RIAUSIO PASI
SEKIMO

T ~ 1 Tf ■■

PITTSBURGkH, 
čia 6 d, 
ir nepilnai, yra žinomos vaka
rykščių rinkimų pasękmąą, Vą- 
kar ne tik Pittsburgho mie
ste bei Allegheny apskrity) 
(kauntėj), bet kartu ir visoj 
Penn. valstijoj, piliečiai rinko 
miestų, miestelių apskričių val
dybas, teisėjus, kongresmanUs 
ir kitus viršininkus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
, ir TĖVAS

Ląimėjo. rinkimus šie 
didątąi:

County Gomipįsąįęųęr 
dųL trys tupėjo būti ijfrij)Jk$i 
išriipkta» J. J-. ii? George 
Rankin* i£ demokratų- ir James 
Malinę, republikonas. Visi 
nauji; senieji prakišo rinkit

ląpkri-
Siaųęljeii, nęęfię dąj’

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS - - - -

Bįcidgeporto ofisas 
«•, —r —

Miesto ofisas 
1Q No,. Clark St. 11 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija 

3407 Lowe Ąve, Tel. Yards 2510

Motinos skaitykite
TąYS ŽINGSNIAI.

~ j PALENGVINTI

s LIETUVIS 
TeL 1829

Pritaiko Akiniu? 
Kreivas Akis.

Ištaiso., 
Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampąs, J 
Valandos nuo. 1'

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos. Nariai.

Be to, Penn. valstijoj bal
suotojams buvo duotą progą 
šiais balsayimąis pasisakyti dėl 
garsiųjų, Penn, vajątijęa 
lynųjų įstatymų” (Ęlue ląvųs), 
kurie šventomis, dienomis draut 
džią visokius pasilinksmini
mus. • ’x

Nors tie “mėlynieji įstaty
mai” nebuvo pildoipi, bet tuo 
naudodavosi viąokie- sukti ppr 
litikieriai, iiųdamį kyšiuą..

Praeitoj; sesijoj valstijos le- 
gislatura išleido. įstatymą^ kad 
duotų pilsią jns balsavimais 
pasisakyti dėl “mėlynųjų įsta
tymų”.

$į kartą, buvo baJsa.vijmui pa
statyta legalizavimas nedėkįie- 
niais rodytį krųtąnųtoąįjųą pa
veikslus. Nora visokių, tikybų 
dvasiški j a buvo sudarius “ben
drą frontą ir varė didžia*ųsią 
agitaciją visose bažnyčiose 
prieš legalizavimą šventadie
niais rodyti krutam.upsius. pa
veikslus, bet prąkišo.

Iš balsavimo davinių pasiro
do, kad, piliečiai neklausė- sayo. 
dusių ganytojų ir legalizavo 
rodymą krutamu, paveikslų, ųet 
dviejų, trečdalių balsų daugu
ma.

šių balsavimų pasekmės, yra 
skaitomos skaudžiausia^ smū
gis j ne tik “mėlyniemsiems 
įstatymams”, bet ir dvasiški- 
jos autoritetai.

Rinkimų, pasekmės rodp; kąd 
pas mus Pittsburghe ir- Alle
gheny apskrity prezidento Ropr 
sevelto “naujoji dalyba7 ir dar
bininkų unijos lošia svarbią ro
lę. politikoj.

Tie demokratų partijos, kąn- 
didatok kurie nuosakiai; stoją 
už “naująją, prezidento, Roor 
sevelto dalybą” ir buvo, dar
bininkų unijų indorsuųti, lai
mėjo rinkimus.

Republikonų partijos tie kan
didatai, kurie daugiausia “nar 
kino” prezidento Roosevelto 
naująją dalybą, pralaimėjo. 
Tie republikonų kandidatai, kufr 
rie nekliudė “dalybos” ir bi^- 
vo unijų indorsųoti, laiipeją,

Skaudžiausia pralaimėjo val
stijos senatorius James J. 
Cpyne, kuria “runijo”' į kaųn- 
tės komiai j onipriaus urėdą, ię 
Hąrry Ųittle, kuris “runijo” f 
kauntės kasiemus. Minėti kan
didatai savo rinkimų kampd* 
nijoj drūčiausia laikėsi; repub>- 
likonų partijoj principų ir 
snkrkiai: puolė “naująją

Mutual Li(įuor€o 
47Q7 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

k Daateict Attomey- išrinkta 
republikonas- Andrew Park, se
nasis. Register of Wills de
mokratas J. M." Htiston, nau4- 
jąę; CpųaV kontrolierius 
Woodsį.dQ* senasis republiko
nas. Prothonotary- urėdui Fra- 
sher, republikonas. Recorder 
of Deeds Foster^ senasis re
publikonas. Glerk of Courts 
bUlman, republikonas.

Pittsburgho miesto tarybon 
išrinkta 4 nariai (konsulma- 
nai);: trys demokratai ir vie
nas republikonas. Visi senieji 
laimėjo. Miesto kontrolierius^ 
senasis Dr. Kėrr, republiko
nas.

Kitų valdininkų rinkimai ir
gi labai maišyti; absoliučių lai
mėjimą neturėjo nė demokra-. 
tai, ne republikonai. Vadinasi-, 
šiuose rinkimuose nebuvo va
dinamojo “land slide”. Dau
giausia balsuotojai rinko ge
rus žmpnąs? ir ypąč tųosį. ku
rie bųyo. dąrbininkųį* unijų in- 
dorsuoti. - - 
. Kaip žinoma, demokratų 
partija statė savo tikietu net 
ir ateivių kilmės žmones, kaip 
tai; žydų, italų ir slavų kil
mės, bet šie visi pralaimėjo ir 
jiems skiriamos vietos teko re 
publikonams, tikriemsiems ame
rikonams.

Jokiu budu “Tautų Lygos” 
. didatai pralaimėjo, tačiau 
ateiviai savo balsais daug pa

gelbėjo demokratų partijai, ži
noma, negalima kaltinti demo
kratų partijos dėl “Tautų Ly
gos” kąndjdątų prąjąjįpėjimp 
demokratę pąrrijps, ji rė
mė juos, kaip, ir savo žmones, 
bet amerikųnai balsuotojąį, dar 
nėra linkę balsuoti už ateivius 
arba ateivių kilmės žmones, 
kurie niekuo nėra pasižymėję 
ir mažai tėrą žinomi:; - f*.

Bent šiuo, kartu neužteko 
vienos ar antros partijos- lė- 
belip,. — reikėjo, kad statomi 
kandidatai* butų plačiąi Žinomi 
ir buto kuo nors, pasižymėję 

S. Bakanas.

tęsk apsirėdę tautiškais rūbais, 
į šoko, sąvo, tautiškus; šokius, o 
n'jją^noą mergaitėj dąimninkės 

J dainavą ukrajnietiškas, dąįpas.
Ųietuyiškąį publikai įię tikrai 

j patiko, ir susilaukė dąug aplo
dismentų.

Buvo suvaidinta vieno veik
snio komedija. Lošime dalyva
vo vyriausioj rolėj p-lė Laura 
Paulekiutė;. kitose rolėse p-lė 
kuiziniutė, p-lė Braząitaitė ir 
dar- viena mergaitė) kurios pa
vardės nenugirdau. Lošimas bu
vo atliktas labai gerai. Buvo 
ne* tik gardaus juoko, bęt ir 
sveiko pamokinimo.

’ F-įė Kuizinaitė išpildė ląbaiJ 
vykusį monologą “Ar aš kal
tą”. Ji yrą gera deklamatorėJ 
'ir grąžiąi lietuviu kalbą var
toja. Butų gerai, kad. ji savo 

i gabumams. neduotų, “rudytį” ir 
dažniau dalyvautų sęenoj bei 
'pasistengtų išmokti daugiau 
.naujų deklamacijų ir monolo-

SDW* PITTSBURGH 
spalių 30 d 
slo Draugystėm svetainėj Lie
tuvių* Balsuotojų, Lygos, buvo 
surengusios vadinamąją “Chop 
SvJey” ąarę, publikos susirin
ko gražus būrelis- iš visų Pitts
burgho dalių. Visi gražiai ir 
draugiškoj nuotaikoj linksmi
nosi prie Jono Vainausko or
kestro.

~ -/ Apie 9 vai. vakaro ..visi sve- 
.čįai: ir viešnios buvo.-pakviesti 
prie stalų bei pavaišinti ska
niai pagamintą mųsų. darbščių 
jinoteru “Chop. Suey” vakarie
ne ir skaniu alučiu Valgyt ir 
.gerti visi galėjo tiek, kiek ku- 
-ria norėją Ir- tas viskas buvo 
•už 75: centus, asmeniui;.
, Po. vakarienės ir v.el svečiai 
ir viešnios, linksminosi, šokda
mi yispkįuą šokius iki vėlybos 
nakties, arba kaip sakoma, iki 
trečiųjų, gaidžių,

... Vakaro, tvarką prižiūrėjo, ly
gų. prezidentas Antanas Janu- 
levičius, sekretorius Juozas 
Narąuskas, Antanas Lelionis, 
Juozas Samulevičius ir kiti 

■ ,’jj'Ugj .'"j.yr. a-r t-<w*.>—-. .■jrrcasggT?
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Laidotuvių Direktoriai

Penktadienis/ lapkr; 8, 19&5
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’' APVOK Ar.Ai~~
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431,-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3328 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tęli Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Telefonas Canai 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iri 12 ą. W

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ii Rezidencija _ 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

eaau

Leagu.es


NAUJIENOS, Chicago, ffl.Penktadienis, lapkr. 8, 1935

Pittsburgh’o Naujienos
dirbdami sunkiai, sukrovė šios 
šalies valdovams turtus dirb
dami Už menkų atlyginimų.

Prieš 50 metų ar daugiau 
tie darbo žmonės sunkiai dir
bo ir skurdžiai gyveno.

Jie buvo išnaudojami. Darb
davys sti jais elgėsi taip, kaip 
jam patiko. Bet nebus skirtu 
mo ir šiai gentkartei, kuri pa
teks j kapitalistų valdžios lai
komas prieglaudas. Jie ne tik 
patys sunkiai ir vargingai 
baigs savo dienas, bet numirus 
jų kaimams nebus v.ietos.

Ar tai nėra aiškus dalykas, 
kaip tie kunigai žmones mul
kina. Ir dar visaip išnaudoda
mi sako, kad numirėliai kelsis 
iš numirusių ir eis su grabais 
ant “Dievo sūdo”.

/■

Kaip gi tos dūšios galės su
rasti savo kunus ir grabus, 
kūriuds 4<štimiiovelis” sudras
kė, o kaulų dalys šunies išval- 
kiojo ir su^rimto? O juk ten 
buvo pdlaidoti įvairių tikybų, 
pažiūrų ir tautų žmonės, — 
daugumoj visi krikščionys.

Mano supratimu, kiekvienos 
tautos žmonės, gyvenantys Su
vienytose Valstijose, galėtų 
įsisteigti seneliams prieglau
dos namus kur nors ant ūkių. 
Vis savo tautos prieglaudoj se
neliai butų geriau užlaikomi ir 
prižiūrimi.

Kaip dabar matome, toj val
diškoj prieglaudoj, kuris dar 
kiek drūtesnis, tai turi dirbti, 
o kuris visai nesveikas, tai be
veik jokios pagelbos ir priežiū
ros negauna. 1

Tai tokia čia yra ta aukso 
šalis. Tai toks 
žmogų laukia 
vėliava.

Pašaukė
Su lapkričio

bent visus galinčius dirbti be
darbius, kurie gauna pašalpą, 
prie viešųjų darbų. Tik nėra 
apribota, kaip ilgai tie darbi
ninkai turės darbo. Bet vistiek 
geriau, kad bedarbiai gauna 
progos sau duonų užsidirbti.

(Tąsa iš pusi. 2-ro
Man rodos, kad L.D.S. cho

ras daro klaidų. Visuose pa
rengimuose, kame tik dainuo
ja, tai vis kartoja tų pačių 
komunistinės agitacijos dainą 
“Visi darbihinkai eikit pas 
mus”. Iš šalies žiūrint išrodo, 
kad tie choro jaunuoliai nega
li jokios kitos dainos išmok
ti, o vis kartoja tų pačių kaip 
kokių maldelę.

Choro jaunuoliai gana gra
žiai užsilaiko ir yra neblogai 
išlavinti; butų dar geriau, kad 
nebūtų politikiškai f analizuo
jami.

Bendrai paėmus, Lietuvių 
Radio valandos vakaras labai 
gerai pavyko. Publikos buvo 
pilnutė Liętuvių Mokslo Drau
gystės svetainė. Tai jau gana 
ilgas laikas, kada teko matyti 
tiek daug publikos Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėj.

Programų vedė Lietuvių Ra
dio valandos vedėjas, Povilas 
Dargis.

— Reporteris.

NĖRA VIETOS NĖ 
NUMIRĖLIAMS

CARNEGIE, Pa. —- Nuo Car- 
negie apie pora mylių Alleghe- 
ny County yra Home Wood- 
ville, Pa., kame priglaudžia se
nelius ir proto ligomis sergan
čius žmones. Ta įstaigų papra
stai vadinama “Poor House”. 
Bet darosi labai nejauku, — 
sako, kad ten buvusios kadai
se kapinės ir numirėlius laido
ję ir kada jau buvo pilnai už
klota ta vieta lavonais, tai prieš 
40 metų laidojimas sustabdyta 
ir toji vieta buvo paversta lyg 
ir kokiu parku, —' lika-įtaisy
ti suoleliui ir takeliąi sepgliams 
pasivaikščioti paskirtu laiku.

Tačiau prieš kiek laiko pra
dėjo tas buvusias kapines ap
lyti ir su “štimševeliais” (ga
riniais kastuvais) kasti apie 
10 pėdų gilumo dėl statyiho 
didelio trobesio. Tasai “štim- 
ševelis” be pasigailėjimo dra
sko lavonų kaulus ir ■■ pieta ' } 
viršų. Aplinkui gyvenančių 
žmonių šuneliai naudojai tųb... 
Galvos išmetamos d&į ndsti- 
trunijurios ir net su plaukais, 
grabų lentos, drabužių* dalys... 
Tai tikrai šiurpus, dalykas. .,

Išrodo, kad Amerikoj jau 
nėra pakankamai • vietos trobe
siams statyti, neliečiant kapi
nių, kame numirėliai ilsisi. 
Mat, tose buvusiose kapinėse, 
tur būt,
vienas turtuolis, 
biedni žmoneliai. Tačiau tenai 
vistiek yra šios šalies piliečiai 
palaidoti ir kuo jie galėjo šiai 
šaliai taip nusikalsti, žemėj 
gulėdami, kad jų kaulai yra 
draskomi ir mėtomi visiems 
keturiems vėjams.

Rodos, vistiek šios šalies pi
liečiams reikėtų kiek pasirū
pinti tų biednų senelių likimu. 
Jie padėjo visų savo sveikatų

Pragyvenimo reikme
nys pabrango 

žmonės net gvoltu šaukia, 
kad duonos svaras pakilo 2 
centais, o bulvės 6 centais už 
pėką. Bendrai kalbant, pragy
venimo 
daugiau 
nūs su 
ku, Gi 
pašoko.

Gražus oras.
Oras šioje apylinkėj tebėra 

labai gražus, — naktimis bis
kį atvesta, bet dienomis šilta 
ir gražu, saulė kaitina kaip 
rugpiučio mėnesį; lietaus visai 
maža.

šioje apylinkėje grybai, vi
sai neūžaugo, bet zuikių tai 
pusėtinai yra. Kai . “strielčiai” 
pasisukinėja po farmas, tai 
parsineša po kelis. Zuikiai šiais 
metais yra riebus ir gražus. 
Fanuose buvo neblogas der
lius, tai ir zuikeliai turėjo ge
rų “burda”.

Nepavykusi meiliška 
tragedija

Lapkričio 3 d. po pietų sa
vo namuose, 76 Grant Street, 
Camegie, Pa., girtuoklis vai
kinas Stanley Szaranowski šo
vė iš revolverio į savo meilu
žę Stella. Galkowskį, o paskui 
pats 
liko 
ausį 
visai 
žeistas.

šovikas liko tuojau areštuo
tas ir nugabentas į Allegheny

reikmenys pabrango 
kaip trečdaliu, palygi- 
praeitų metų šiuo lai- 
kiaušiniai tai dvigubai

bandė nusižudyti. Abu iš- 
gyvi. Merginai tik biskį 
uogavo. Vaikinas j save 
nepataikė, — liko nesu-

likimas darbo 
po žvaigždėta

i darbą.
1! d. pašaukė'

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų, Moterų, 

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

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
4 504W.33rdSt. H

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
____  sekmadieniais.

‘t i]

nėra palaidotas nei 
o vien tik

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Trmer’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus 

t

‘‘Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. SuvlrŠ metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jQsų skelbimą, 
nusipirkau butelj, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vę taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, . Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemallmo, 
prasto apėtlto, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nerVotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re- v 
guliariai, pilną šaukštą pr|ęš valg]. 
Visose vaistinėse. C

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Oompany, Oticago

berghoff alus
■ BRIDGEPORTE

VIENINTELĖ VIETA PASt 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

M

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

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

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue < Island Avė. Chicago

kalėj imą. Jisai teisinosi -. pas 
skvairų Philip Hilien Hėidel- 
3erg, kad perdaug jį mergiha 
kontroliavus. Girdi, atėjus? J jo 
namus persitikrinti, kokiam 
stovyj jisai esųs. Vadinasi, ai 
nėra pasigėręs. Abudu “trage
dijos aktoriai” yra lenkų tau
tybės ir geri katalikai. Mergi
nos, būki; atsargios su girtuo
kliais vaikinais.

— E. K. šiurmaiiiehė. ,

MOKYTOJA PRA
RADO DARBĄ » 
NESALIUTAVIMO 

VĖLIAVOS
CANONSBURG, Pa. — Lap- 

kričio 2 d., kaip jau buvo ra
šyta PittsbuTgho Naujienose, 
šio miestelio viešosios molty- 
klęš/mokytoja, p-lė G»race Es
te^, iešai pareiškę, kad ji at
sisako vėliavų saliutuoti kartu 
su mokiniais. Tai daranti dėl 
religiškų įsitikinimų.

Dėl to kilo skandalas. Mo
kyklų taryba atsiklausė Pėiiri. 
valstijos vyriausio prokuroro 
Charles J. Margiotti dėl mo
kytojos privalumo vėliavų sa
liutuoti.

Valstijos prokuroras Margic- 
tti patvarkė, kad vėliavos sa* 

■ui ...... .         n,

liutavimas mokytojoms ir mo
kiniams yra būtina pareiga. 
Mokyklų taryba, gavusi tok j 
patvarkymų iš valstijos proku
roro, pasišaukė mokytojų Es- 
tėpaitę ir paklausė jos, ar ji 
sutinka vėliavų saliutuoti? Jai 
atsisakius, kad ne, ji buvo pa
šalinta iš darbo su ta sųlyga, 
kad jei ji permainys savo nu
sistatymų dėl vėliavos saliutų 
vimo, tai bus vėl priimta.

' ■ ■ ■/ • • vr I- , •

Mokytoja Estepaitė priklau
so biblistų sektai ir ji dėl sa 
vo religijos atsisako vėliava 
saliutuoti, nes vėliava reiškian 
ti tnilitarizmų ir esanti žmo
gaus padaras.

Dėl to skandalo su vėliava 
mokytoja Estepaitė gavo labai 
daug reklamos Pittsburgho 
dienraščiuose. — X.

JUOKAI
Advokatas: Aš manau, kad 

aš galiu užslėpti jų perskyrų 
bylų nuo laikraščių.

Mūviu žvaigždė: Jokiu bū
du nėdryskite tų padaryti.

Svarbi priežastis
— Kodėl tamsta nori persi

skirti su žnioa.
—■. Todėl, kad aš jų vedžiau.

’ RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-^910 Wėst 14th Street . 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—-(Chiropodistai-^—Atdara dieną ir naktj.— 

SWlMMING POOL PHONE CANAL 9560

PILNIAUSIA EGZAMINACIJA KĄDA NORS PASIŪLYTA Už $1. 
Ąpima kiekvieną dalj ir kiekvieną kubo veikimą: Kraujo spaudimą, He- 
moglobin ir Mikroskopic, šlapumo, komiškus bandymus, elektrišką, ner
vų ir raumenų bandymus, X-RAY, FluOrsėopic, jei bus reikalas, ir vie
nas išmėginimo gydymas . . -
$1. Pilna Viso Kūno Egzaminacija 
Ši moksliška diagnoza parodys jūsų tikrą sveikatos stovi ir kaip 
gydytis ir apsaugoti sveikatą. 1 ’

Gyduolės su Neapmokama Medikale Priežiūra.
DR. SCHYMAN’S natVnstituteLTH

BRUNSWICK 4900 ' 1869 NORTH DAMEN

$1.
reikia

AVĖ.

*

Crane Coal Co.
5332 S. Lpng Avė.

TeL RepUblic 8402

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St.
En<lewood 5883-5840 

Dar gražiau, modemiš- 
kiau įrengta.

Atsiklauskite apie musų kainas
Geriausi likeriai ir alų* dėl

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

vestuvių ir parių.

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullmati 6339 
Muzika ir Šokiai DYKAI pėtnyčios, subatos ir nedėlios vakarais. 

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

> ^SVETAINĖ- UŽDYKĄ ”
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės
; „ LINCOLN TAVERN

Sav. ^Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.”
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092

■Į Arifritf.agi

BOSTON S H O E STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

100 NAUJŲ STYLIŲ
NEPAPRASTI MOTERIMS ČEBATUKAI

.95
ir 

virš.

Taipgi 
ir Burgundy 

Didžio 2 iki 9

Platumas nuo AAAA iki EĖĖ
PARINKTOS
PANČIAKOS

Žali

Sutaupykite $C|j 
ant visokių

Išdirbysčių

TYPEVVRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI Mle IMI r- 
bystės perdirbtą typewriter’Į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į MENESĮ-
*TAIPGI NAUJI PORTABLĖ TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER 

MO 1 ZlbilS. COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Maisto Išpardavimas!
Specials dėl Pėtnyčios ir Subatos, Lap. 8 ir 9

15^c
CATSUP TEMATOS Bonka i 5*c

5cRAUG. KOPŪSTAI JŪSKENAS

PORK & BEANS “Midwest” kenas 5c 
“Midwest” ŽELATINO DEZORTAS ........... 2 pak- 90
“Midwest” COOKED SPAGHETTI Sv. kenai 3 už 250 

. 8 unc. pak. 2 už 250“MINUTE TAPIOČA”
“CALUMET” Baking Powder 21C
“Bagdad” CURRANTS 8 unc. pak.
“Shurfine” APPLE SAUCE........ No. 2 kenai 3 už 250

2 už 250

ŽIRNIAI Sijoti • ,,M1DWg0ST; kenai 2 už27c 
“Midwest” PEANUT BUTTEft ..... . 16 uc. džiaras 190
“Royal” BAKING POWDĖfi Z....... 4 unc. kenas 140
“COMET”~RYŽIAI~............ 1 svaro palT~2~ūž~190
KAVA “Chase & Sanborn’s” SKZ 27C 
“Sunshine” DUCHĖSS COOKIES ............... Svaras 170
“Red Top” MARSHMALLOW COOKIES ....... pak. 190
Libby’s “Rosedale” ALYVOS .... Mason džiaruose 250 
“NASH^MŪŠTARDA 9 unc. džiarukas 90
OVALTINE 14 unc. kenas 57c 6 US 31C 
“Midwest” BARTLĖTT~^RŪSIOS 2% kenai 22^ 
TEXAS~SRAPEFRUIT~Be grūdelių 
GĖ^ONimRIEščTAinJRŪtabagas) .

Vienas 50 
. 2 sv. 50

59 c

BIRCHBARKS
WOODBARK 
JUODI 
RUDI

SUĖDĘS 
KIDS 
PATENT

.95
Didžio * 
4^—12 
D iki 
EEE 
taipgi 
Suedes

VYRAMS IR VAIKINAMS ČEVERYKAI 
IR OXFORDS

GERIAUSIAS PIRKINYS MIESTE
Tikri VERŠIO ODOS 0
Tvirtos Skiltos Padai Ji
Goodyear apkraštis ’P

JUODI 
fcUDI 
PATENT 
PILKI

GEROS MIEROS, ILGO DfiVĖJIMO—NUSIPIRKIT PORĄ DABAR.

“Daisy” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 150
“RED DIAMOND” ĘISMARCK HERRING 5^ unc. džiaras 10c 

“MIDWEST” DRUSKA
“KERBER’S” LAŠINIŲ PALTIS ............... Svaras 360
“DAVIES” MINCED HAM ..........................  Svaras 210
“MANHATTAN” CHICKEN LUNCHEON ROU. 
“Midwest” BLEACH

“JUSTICE” TOILET TISSUE
PALMOLIVE MUILAS

2 svarų pak. 2 už 150

Svaras 29c
Kvort. bonka 10c. Plūs dep. už tankas

Rolė 50
4 už 19c

DYKAI—10 pakelis SUPER SUDS su pirkimu _ ■
OCTAGON MUILAS milžiniški.šmotai 5 už 250 
OCTAGON SOAP CHIPS ’vidųt. pakeliai 100

. . ' . Vienas pakelis To paties dydžio ............................. 1c
! ABUDU UŽ .........................     11c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma “Midatat Storo" tari ir mltot įkyriai, kur įtĮi 
galite pirkti gerą mitą, paukitieną ir tt. ui iemiautuu kaimui

PIRK NUO w NES PIGIAU.

MARGAITĖMS IR KŪDIKIAMS 
ČEBATUKAI.

Visi 
tvirtos 
Odos 

. 8^-3 
didžio.

2Oc; mušti kaina ------
VANDENIUI V1EDRIUKAI. 
kitur .varui 22e: 
ynu s ii kaina - ri. T-----Tr
pelenams kratytojai, 
kitur .varai 22cJ 1
muių kalnu ------- ------

-JtetPt

įį^:

f 

' S' i- •

Musų patyrę darbininkai 
ides i jūsų boileri biie 
kokią dali labai pigiai.
Mes turime visokių var 
totų dalių* dėl pečių.

DEGINIMUI PtJODAl, kitur 
•varui 18c j musu 140 Mes turime pasirin

kimui pilna ataka 
WHOL£SAUB IR 

RETATL
Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
t o • proporcionaliai 
pigiai.

4^

40% 
PIGIAU

iKi^Ž-95
Tiktai 

BOSTON ČEVERYKAI
Ilgai Dėvisi.____

.JOHN P. EWALI) 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, ;

840 West 33rd Street 
lELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

L Nusi- 
pirkit 
sau

Dabar
Išdirbimo Poli ParrOtt 

Garantuoti.

BOSTON ČEVERYKAI YRA GERESNĮ NES JIE ILGIAU DĖVISI. 
........... . ..... ■■■■ ................. . ■ .................. .... ........... ........... ...»

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

i.’ ■

FURNACE
TAISYMAS

BOILERIŲ
D A LYS

BERNIUKAMS ČEVERYKAI tR 
OXFORDS

Tvirti čeverykaki Ilgam 
Dėvėjimui.

£ ■ 1 MM — _ >

Tikros 
Odos.

ACME FURNACE REPAI R 
PARTS 00. [2 krautuvės]

Tel, Hevmarket, fitri.0
KILO ST. ( II.AL*L

' Fe.L M-a v \vuod

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
1v'?-3'JI A ŠTIN K J1
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N«ws 

FubJlshed Daily Except Sunday by 
Jho Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street .
Telephone GANal 8500

Subscription Kates:
S8.00 per year iu Gonada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Cbicago 
3c per eopy.

Užsakymo kaina:
Chicagoje paštu:

Metams T $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesini - .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei 
Mėnesiui

Entered as Second <2ass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Odcago, III, under the act pi 
March Srd 1879. *

Naujienos eina kasdien* Jšskjriant 
sekmadienius, Laidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted Si, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500,

. 8c 
18c 
75c 

SuvtenyteM V«btiio«eį >• Chicągoj, 
pbRui

Metams i|Į5.00
Pusei metų fi.7ė
Trims mėnesiams------- --- 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui...... . .......  .75
Lietuvos ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ....... . .............................. $8.00
Pusei melų ----------------------- , 4.00

2.501 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

i j .
Jisai dirbdavo komiso pagrindu, ir sakoma, kad jisai 
pusėtinai pralobęs, besigrumdamas su pikta dvasia. Bet 
bažnyčioms Jo misijos vargidfį^tnešę kiek pastovesnės 
jąauįicĮ^ Rįmtęsnięji protestonu dvasiškiai žiurejo į jį 
žnairai, <nes jie patyri, kad tąs > Religinis”. ūpas, kuri 
Billy Sunday sukeldavo savo klauniškais pamokslais, 
išgaruodavo, vos spėjus evangelistui išvažiuoti.

Panašiu evangelijos skelbėju dar yra Los Angeles’e 
ir kai kuriose vietose (sakysime, New Yorke) tarpe 
negru. Ju pasisekimas yra paremtas, žinoma, ne religi
ja, bet publikos . palinkimu' prie spektakliu- Ilgainiui 
jiems biznį visai paverš kinematografas, kuris teikia; 
daug kultūringesnes pramogas, negu .evangelisturmisi- 
jos< 
.rr g!!1..1"!'
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Į Apie Įvairius Dalykus ;
ŽMONIŲ NUSIVYLIMAS

Republikonai labai džiaugiasi, kad antradienio rin
kimuose jie laimėjo New Yorko valstijoje ir daugelyje 
įmestų, kuriuose jiems buvo paveržę valdžią demokrar 
tai. Bet vargiai galima pripažinti, kad tie republikonų 
laimėjimai buvo nepaprastai dideli. Tuo tarpu kai jiems 
pasisekė New Yorko šteite, tai demokratai paėmė vir
šų Kentucky šteite; republikonai sumušė demokratus 
Philadelphįjoje, bet demokratai sumušė republikonus 
JPittsburghJe. , (

Antradienio rinkimai parodė, kad didelė dalis* bal
suotojų jau yra nusivylusi dabartine valdžia, bet bal
suotojai anaiptol nepuola su entuziazmu į glėbį repub- 
likonams. Jeigu Amerikoje dabar butų stiprį tremia par
tija, tai milionai žmonių mestų demokratus ir republi
konus ir balsuotų už ją. Kad taip įvyktų, dalinai gali
ma numanyti iš nuostabaus socialistų pasisekimo Read- 
inge ir Bridgeporte. ' . :

Bet stipri trečia partija Amerikoje gali būt suda
ryta tik iš darbininkų organizacijų, o organizuotieji 
darbininkai čia iki šiol mažai tesiinteresavo politika. 
Reikia tikėtis, kad gyvenimas toliaus privers juos pro
tauti.

PASLAPTINGAS 
žuvimas And
rėe EKSPEDI

CIJOS \ •

Salomon August Andrėe. — 
Sumanymas skristi prie šiau
rinio poliaus baliumi. — Ne
pasisekęs pirmas bandymas 
ir nusiminimas, -r- Antras 
bandymas. — Baliunas iš
skrenda ir ,žūsta. Suradi
mas žuvusių ekspedicijos na
rių. — Jų mirties išaiškini
mas.

lis, milžiniškus Australijos, 
Azijos ar Afrikos tyrus, Šiau
rinės Amerikos prerijas, ąr 
per Pietų Amerikos ir cęntra- 
linės Afrikos miškus, tyrinėk 
tojai susidūrė "su ;pavoj,ais, ken
tė vargą ir turėjo nugalėti 
kliūtis, kurių negali aiškiai įsi
vaizduoti tie, kurie neturėjo 
panašių patyrimų.

“Tečiaus sunkiausia yra (tir
ti tolimos šiaurės apygardas. 
Kitur yra ir. palankiuos pagel
bės

NE CIVILIZACIJA, BET PAVERGIMAS

Mussolini giriasi, kad Italija nešanti .civilizaciją: 
nekultūringam Etiopijos kraštui, kur žmonės vaikščio
ja basi. Bet tie, kurie pažįsta Italijos valdovu darbus 
kolonijose, mano, kad iš fašistų valdžios etiopai susi
lauktų tik priespaudos.

švedų generolas Virgin yra neguso (karaliaus) 
H'aile Selassie patarėjas. Jisai sakosi žinąs, kaip italai 
elgiasi savo Afrikos kolonijose, kurios guli paliai pačią 
Etiopijos sieną, ir jisai ve ką pareiškė:

“Man pakankamai teko susipažinti su italų val
dymo metodais Eritrėjoje ir Somalijoje. Iš jų gali
ma padaryti išvadą, kad Mussoliniui pavykus už
imti Abisiniją, turėtų įvykti nepaprastai didelė 
tragedija, paliečianti kiekvieną laisvą žmogų šioje 
šalyje.”
Kiti autoritetai irgi pripažįsta, kad italai savo ko

lonijose ne civilizaciją kuria, bet tik parazitiškai išnau
doja vietinius žmones.

-"W

PAŽANGESNĖ DVASIA LIETUVOS RAŠYTOJUOSE

Lietuvos spauda praneša, kad Lietuvos rašytojuose 
reiškiasi pasiryžimas eiti pažangesniu idėjų keliu. Savo 
neseniai įvykusiame suvažiavime jie nutarė prisidėti 
prie pasaulio rašytoju kongreso Paryžiuje, kuris pa
smerkė fašizmą, nacionalizmą ir imperializmą.

Tame rašytoju suvažiavime pirmininkas prof. Mi- 
kolaitis-Putinas (“Altorių šešėlyje” autorius) perskaitė 
rimtą deklaraciją, ir visas suvažiavimas kaip vienu bal
su pasisakė prieš imperi'alistišką nacionalizmą. Iš to 
aiškiai matytį kad tos atžagareiviškos idėjos, kurias 
šiandie uoliai skleidžia pasaulyje fašistai ir hitlerinin
kai, nerado pasekėju tarpe literatūros darbuotoju Lie
tuvoje.
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MIRĖ KOVOTOJAS SU VELNIU J
-■ ~ > I'

Užvakar Chicagoje pasitarė, sulaukęs 72 metų am-, 
žiaus, “evangelistas” William A. (“Billy”) .Sunday. Prieš 
kelioliką metų jisai nuolatos važinėdavo iš miesto į 
miestą, laikydamas “misijas” milžiniškose svetainėse 
arba tam tyčia pastatytose palapinėse. įmonės eidavo 
j jo pamokslus didelėmis miniomis, kaip i cirką. J

Ir jo misijos tikrumoje būdavo labai panašios j. cir
ko spektaklius. Billy Sunday vąrtodavo paprastą gat
vės kalbą, juokindavo publiką pigios rūšies “džiokais” 
ar Sukaudavo estradoje. Šokinėdamas ir mosuodamas 
rankomis, tartum jisai tuojaus ims ir susikibs su “vel
niu”, kuris tykoja pagrobti krikščioniškas dušiąs.

publikai tai patikdavo ir ji gapsiaį a«fco.<java evan
gelistui. Dalis šitų aukų eidavo vietinėms (protestonų) 
bažnyčioms, kurios Billy Sunday būdavo pasikvietusios.

Prieš kelis metus visus gi
liai sujudino žinia, kad norve
gų žvejai netikėtai surado pa
laikus žuvusios prieš 83 metus 
Salomon August Andrėe eks
pedicijos.

Andrėe yra pirmas baudęs 
pasiekti šiaurinį polių su ba
iliuku ir niekad iš tos keliones 
nesųgryžo. Ir nieko apie tų 

; žmonių likimą nebuvo žinota 
iiki prieš kelius metus buvo su
rastą Baltojoj saloj žuvusiųjų 
kūnai jr niekurie instrumen
tai, taipgi užrašai, kurie bet
gi nepasakė kaip Jie žuvo1. v

Kadangi tos pirmoj pastan
gos pasiekti šiaurinį polių ga
liūnu savo laiku sukėlė dide
lę sensaciją ir susidomėjimą, 
gal bus kam įdomu nors trum
pai susipažinti su ekspedicijos 
rengėju, jos nariais, skridimo 
aplinkybėmis ir tragingu eks
pedicijos narių žuvimų.

Ekspediciją baliunu prie 
šiaurinio poliaus ruošė ir jai 
vadovavo švedas Salomon Au
gust Andrėe, sūnūs aptiekipin- 
ko, gimęs Greimo j, Švedijoj.

Baigęs gamtininko mokslus, 
jis 187,6 m. išvyko į Ameriką 
aplankyti pasaulinę parodę. 
Bevažiuodamas jis perskaitė 
knygą apie vėjų sriovės ir tas 
privertė jį susidomėti aeronau
tika. Parodoj dirbdamas už pa
prastą šlavėją, jis tęsė studi
jas apie jį sudominusį dalyką, 
taipgi domėjosi pradėtais tban
dymais skraidyti baliunais. Ta-i 
da nebuvo nė lėktuvų, nė di- 
rižąbelių, o ir baliunai — pa-, 
prasti prileisti lengvo oro mai
šai — dar buvo irgi tik pra
dinėj bandymo stadijoj.

Sugryžęs švedįjon jis tęsia 
Savo studijas, kartu' dirbda
mas ir visokį kitokį darbą,’ 
ypač kaipo pasižymėjęs libe
ralizmu, individualizmu ir an- 
ti-miljtąrizmu laikraštininkas.

Per mokslui remti draugiją 
jis gavo 5,000 kronų, už ku
riuos jis Jsįgįjp baliųną ^Syeą^y 
eų .kuriuo atliko ,9 skridimu^ 
mokslinių tyrinę j imu tikslais.

Matydamas kaip sunkios i| 
nesėkmingos būdavo ękspędicį 
jo^ į įolim^ją šiaurę, kiek dap< 
yąrgo tekdavo -pakelti ekąpedir; 
ei jų nariams įr |įaip mažaj 
jie pasiekdavo, pas ji ir gimė 
mintis baliunu ąktįstį prie 
šiaurės poliaus,

PirW karią .tą s^vo mintį 
jis išdėstė kalboj švedų Mok-, 
slo Akademijai 1895 m. Toj 
kalboj jis tarp kitko pareiš
kė: i

“Geografiniu atradimu 
pija kartu yra, ir ištupi ją di
delių pavojų ir kentėjimų. 'Be-

- upės, ežerai teikia bū
dą kelionei ir priemonę gyven
ti ir -Lt. Bet šiaurėj nieko pa
lankaus nėra. Yra tiktai šal
tis, kuris viską naikina. Pa
lanki nepasiliąujanti vasaros 
diena sugadiną kelius.

“Pasilieka vienas būdas ke
liauti — rogės, ar tai žmonių, 
ar šunų traukiamos. Todėl iki
šiol mažai atlikta šiaurės ty
rimui ' 9

(<štai nauja priemonė — ba- 
liūnas, gurino galima nuskri
sti prie poliaus ir sugryšti. Jį 
galima dalinai valdyti, o pie
tų vėjas vasarą i .nuneš baliu
ną poliaus link.t Pripildytas jis 
.turi būti šiaurėje”.

Andrėe nuomonę, kad kelio
nė oru yra lengviausia patvir? 
tino vėliau ir acįm. Byrd, sėk
mingai ir plačiai . .naudojęs lėk
tuvus tiriant pietų poliaus sry? 
tis.

Andrėe ėmė " ruoštis! suma
nytai ekspedici®f*baliunu. Ap-’ 
skaičiuota, kad ji kainuos $38,r- 
000. Pinigai sukelti aukomis. 
Tarp finansuotojų buvo švedi.-’ 
jos karalius ir Nobelis.

Franci ja pagamino didelį barį 
liūną ir buvo numatyta keltis
1896 m. iš Danų salos, prie;
Spitzbergeno salos. Atvežtas! 
liko ir hy.drogenas. į

Andrėe liko labai iškilmin
gai išlydėtas iš Švedijos ir iš
vyko ruoštis tolimai kelionėj 
baliunu j neištirtą šiaurę.

Bet nors viskas buvo paruoš 
šta, tečjaus neatsirado palan
kaus oro, trumpa šiaurės va
sara greitai prabėgo ir skridi
mas tais metais negalėjo įvyk- 
m i '' ’ ' j 

Laikraščiai visaip iš jo juo
kėsi ir jį niekino .(taip, kaip 
lygjai panašiai darė niekurie 
mūsiškių negalint Vaitkui dėl 
nepalankaus oro išskrisfi į Lie
tuvą)- Sugryžo Andrėe nusi
minęs, su nepuolusia dvasią, 
visų niekinamas.

Didęjiu smūgiu buvo ir me
teorologo Dr. Elkholm atsisa
kymas nuo skridimo, nes jis 
neipątė jam pasisekimo, kadan
gi baliunas žudo daug hydro- 
geno ir (kad todėl baliunas ne
galės nuskristi prie šiaurinio ‘ 
poliaus ir iš jo sugryšti.

TečiąUs kad ir su nupuolu-: 
ąįa dvasia, Andrėe yistiek puo
šėsi , p^ię antros ąkspedįcįjos. 
Ruošėsi be - noro, tiktai aide-' 
lio užsispirime ‘verčiamas.

Įr įo baliunas “Gynen**, 
(Ąrąs) pakilo iš Dąnų sales 
liepos U d., 2:30 vai. po piet,
1897 m. Kąrįu su Andrėe iš? 
skrido inžinierius^ mokslini^' 
ką^ ir ąmatorius fotografas 
Nils -Strindberg, iš Btockbąį- 
mo, kuris 25 m. gimtadienį aįr 
šventė šiaurės ledynuose. Tra
čias palydovas ,buvo Knut HjaJ-

atletas, kalnų laipiotojas, gele
žinkelių vedėjas ir inžinierius. 
, Išskrido ir prapuolė...

Kadangi tais laikais radio 
nebuvo, tai baliunistai pasiėmė 
kelis pašto balandžiui, kurių 
betgi tik vienas tesugryžo. Pa
siėmė ir pludžių, kurių' ikišiol 
rasta šešios, bet tik dviejose 
jų rasta pažymėjimai, kad ke
lionė sekasi, o kitos buvo tuŠ-; 
čios. J

Balionui prapuolus pasklido 
visokiausi gandai. Ypač daug 
atėjo žinių iš šiaurės Ameri
kos, kad ten ir ten matę nu-: 
sileidžiantj balioną.

Bet paslaptis baliono dingi
mo paaiškėjo tik 1930 m., tai
gi tik ož 33 metų, kada Nor
vegijos žvejai pripuolamai ra^ 
do baliunistų layonos Baltojoj: 
saloj. Striųdberg buVo palai
dotas netoli jų šėtros, o kiti 
du rąstj uęgyvi šėtroj. Jie bu
vo menkai apsirengę, bet jų 
lavonai buvo nepaprastai ge
rai išsilaikę.

Iš jų užrašų galima buvo 
spėtį kad baliunas nuskrido, 
apie 300 mylių. Jį privertė nu
sileisti ledai, kurie storai pa
dengė visą baliuną. Nusileidu
si ekspedięija tečiaus jautėsi 
labai gerai ir traukė į Franz 
Josef žemę. Bet pastebėję, kad 
ledai slenka linkui Spitzberge- 
no, ekspedicija irgi pasuko į 
ten ir apsistojo žiemavoti Bal
tojoj saloj, pasidarydama pa-j 
togią šėtrą iš baliuno maišo li
kučių.

čia jie triukšmingai atšven
tė ir Strindbergo gimtadienį 
rūgs. 4 d. Strindberg įkrito j 
vandenį ir teko Jį džiovinti, 
bet tai nė kiek nesumažino jy 
šventadieniškos nuotaikos.

O neužilgo po to jų užrašai 
maigėsi...

Suradus ekspedicijos lavo
nus, tuojaus pasipylė švedų :ir! 
norvegų laikraščiuose spėjimų 
dėl mirties ir kaltinimu, kad; 
Andree neaprupino ekspedici-: 
jps narius ši|tąis drabužiais kj 
kad todėl ekspedicijos nariai 
Sušalo bemiegodami. Jiems buk 
ir maisto trukę, nors ir pa
čioj šėtrpj rasta nemaža mai-; 
sto.

Del šių kaltinimų ekspedici-; 
jos vadui Andrėe ir dėl įtari-; 
mo, kad jie sušalo, nes netu
rėjo šiltesnių rūbų, atsiliepei 
ir kitas garsus tolimosios šiau-i 
r,ės tyrinėtojas Vilhjąlmur Ste
fansson, kuris davė visai kito
kį jų mirties išaiškinimą. •

Stefansson sako, kad Andrėe 
ekspedicija buvo nepaprastai 
gerai aprūpinta ir kad sugry- 
žo iš šiaurės daug mažiau ap
rūpintos ekspedicijos. Ji turė
jo užtektinai visokio maisto ir; 
švięžios mėsos. Kerosino ir ku
ro irgi užtektinai turėjo. O iš 
baliufio padaryta šėtra teikė 
tinkamą prieglaudą nuo vėjų 
ir šalčio. Baliunas nusileido 
gražiai, nes išliko nepažeisti 
pet opiausi instrumentai, tad 
jr nė Vienas ekspedicijos na
rių nebuvo sužeistas, visų jų 
sveikata buvo kuogerįausia. 
Taip kad ekspedicijai nė šal
čio, nė bado kęsti neteko.

Tai kodėl jie žuvo? Stefan- 
sson sako, kad Strindberg, ku
ris rastas palaidotas, galėjo 
mirti nuo ligos, ypač netikėto 
išsimaudymo juroje, arba ga
lėjo užsimušti krisdamas nuo 
ledyno, arba galėjo ir netyčio
mis nusišauti. Bet Andrėe ir 
Fraenkel mirė kartu, šėtroj. 
Ir jie mirę ne nuo ko kito, kaip 
nuo SMALKIŲ- Tas išaiškinu
ir kodėl jų lavonai taip gerai 
iišsilaikė.

Pasak Stefansson kiekvieną 
šiaurės ekspedicija gali papa
sakoti daug atsitikimų, kur ji 
vos nenutroško nuo smalkių. 
'Vienoj ekspedicijoj ir pąts Ste
fansson vos nenutroškęs nuo 
smalkių. Jis, Dr. Anderson ir 
du eskimosai virėsi vakarienę 
šėtroj ant kerosinįnio pečiuko. 
.Šėtrą padengta
snioiyn taln Vari nanralairin

eskimosą, bet ir tasis sukniu
bo ir ant eskimoąo užvirto. 
Stefansson supratęs kas atsi
tiko ir greitai pečiuką užge
sino, ir kartu su kitu eskimo- 
su ėmė muštis per sniego pu
snis laukan. Lauke abu grei
tai atsigavo, o įėjus oro į šė
trą .išlindo ir abu prjtrošku- 
sieji. Abu jie sakė, kad nieko 
blogo ne jutę iki pat netekimo 
sąmonės. Nuo to laiko betgi 
visi pasidarė atsargesni ir vir
davo valgį tik lauke.

Bet Jie yisi taip laimingai 
išsigelbėdavo, nes nemažai yra 
ir žuvukių nuo smalkių tyri
nėtojų,

Ktap taip žuvo ir Andrėe 
ekspedicija, pasak Stefansson, 
liudija Visos aplinkybės. Likę 
du ekspedicijos nariai, Andrėe 
ir Fraenkel ^virėsi valgį ant ke- 
rosininio pečiuko. Šėtra buvo 
gera, storai apdengta sniego, 
nepraleidžianti šalto oro. Vi
duj buvo šilta, tad abu buvo 
išsirengę, čia pat gulėjo šilti 
miegamieji maišai, į kuriuos 
jie galėjo sulysti, jei butų bu
vę šalta. Besikūrenant pečiui 
kui pasidarė smalkių (carbon 
monoxide) ir vienas , jų sukri
to. Kitas dar spėjo užgesinti 
pečiuką (nes pečiuke rasta 
daug kerosino, kuris butų iš
degęs, jei pečiukas butų bu
vęs paliktas degti), bet jau ne
beįstengę prasimušti iš šėtros 
lauk ir abd mirė.

.Panašiu -budu daug žmonių 
miršta nuo pečių smalkių Lie
tuvoj, o čia, Amerikoj, kai 
bandoma Vžstarduoti automo
bilius uždarytuose garažuose.

Tai taip, Stefansson many
mų, žuvo garsioji nelaimingo 
Andrėe ekspedicija.

KANADIEČIAI 
PAJUDINKIM

KANADĄ!
-———— /

Kadangi S. LA. Auksinio 
Konkurso Vąjauę Komisija pa
skyrė mane 16-to t— visos Ka
nados rajono organizatorium, 
todėl pradėdamas šias svar
bias pareigas atsišaukiu j jus, 
brangus kanadiečiai!

Kadangi ateinančiais metais 
Sukanka 50 metų didžiausiai ir 
turtingiausiai lietuvių apdrau- 
dos ir pašalpos S.^.A. organi
zacijai pasauly, ir kadangi virš 
minėta organizacija yra pasi
ryžusi tą taip svarbų 50 metų 
jos gyvavimo sukaktį tinkamai 
paminėti, o taipogi nepamir
šta ir musų palygiiiti jaunos 
Kanados lietuvjų kolonijos ii 
dėl tampresnio visos Kanados 
lietuvių kooperavimo paskyrė 
generalį organizatorių, todėl 
meš Kanados lietuviai turime 
būti nemažai dėkingi, kad esa
me kviečiami prįe ,taip didelės doleriai.

ir garbingos lietuvių organiza
cijos prisidėti. O kad tą savo 
dėkingumą .tinkamai įrodyti, 
tad turime subrusti. Turime 
subrukti taip, kad sujudėtų vi
sa Kanada .nuo Atlanto ligi, 
Pacifiko! O tą galima pada
ryti, tik reikia noro ir pasi
šventimo 1

Brangus lietuviai, nežiūrint 
kokioje Kanados provincijoje 
nebūtumėt, visur jus galit 
(jeigu randasi nors 10 norin
čių priklausyti prie S.L.A.) 
organizuot S.L.A. kuopas. Dėl 
čarterio abejonių negali būt. 
S.L.A. Centras išduoda čarto- 
rius, o taip pat apdraudos pa
liudijimus kiekvienam nariui, 
o ne kuopai. Tokiu? budu prie 
kuopiu niekas negali prisika
binti, tad belieka tik imtis 
smarkiau darbo. Tiesa, yra ir 
tokių, kurie nori būti visuo
met savistoviais, t. y. nesidė- 
ti prie jokių didesnių organi
zacijų, bet tverti savas. To
kia mintis, be abejo, yra klai
dinga, nes gyvenimas įrodė, 
kad stambesnis visuomet nu
stelbia smulkesnį, o stipresnis 
praryja silpnesnį. Tai jau toks 
gamtos dėsnis ir tam ' priešta
rauti negalima. Be abejo, tą 
gerai žino Amerikos lietuviai, 
kurie buvo pristeigę daug įvai
rių organizacijų ir kurių dau
gelis jau- žuvo, nors savo iž
duose turėjo po keletą tūk
stančių dolerių. Suprantama, 
jas nustelbę stipresnės.

Pasitikedajnas, kad Kanados 
lietuviai pilnai supratę ap
draudos ir pašalpos organiza
cijos reikalingumą stos į dar
bą su padvigubinta energija. 
O tai duos gerų vaisių. Prie 
S.L.A. dabar priimami nuo 16 
ligi t60 jnetų amžiaus ir gali 
apsidrausti pradedant nuo 150 
ligi 5000 doj.

" Taigi, baigdamas šį savo ra
šinėlį kviečiu visus Kanapos 
lietuvius, ypatingai esančius 
Kanadoje SL.A. kuopų orga
nizatoriui, imtis energingai 

švenčiant ..^uksinį 
jubiliejų galėtume ir mes Ka-X 
nados lietuviai savo vaisiais 
pasidžiaugti. Kad perdaug ne- 
apsunkinti S.L-A. Centro, todėl 
visais kaip tai kuopų steigi
mo, literatūra, bei šiaip infor
maciniais klausimais prašau 
kreiptis j mane, o aš gelbėsiu, 
kiek galėsim

J. Jokubynas, 
82 Crawford Str., 

Toronto, Canada.

Elizabeth, N. J
SĖKMINGAS BALIUS

Spalių 20 d. šv. Petro ir Po
vilo parapijos svetainėje įvyko 
Moterų Federacijos balius, 
žmonių susirinko labai daug ir 
visi linksmai laiką praleido. 
Gryno pelno liko, rodos, 187

Rytoj Atsidaro A Paroda

Rytoj daugelio chicagięčių akys bus nukreiptos į Interna
tional amfiteatrą, skerdyklose, kur atsidaro 1936 metų Auto
mobilių Paroda. Naujausi modeliai mašinų, apie 30 firmų, pir
mu kartu pasirodys chicągiečiąms 2 vai. po pietų, kada paro
da bus iškilmiųgąi atidaryta su įvairiomis ceremonijomis ir iš
kilmėmis.

Paroda tęsis iki lapkričio 23 d. Kiekvieną dieną lankyto
jams, arba geriau, laimingam lankytojui bus doudamas auto
mobilis. Kąsdien, puo 4 v. pp. ir 8:30 vakare bus koncertai, o 
ir moterų užinteresavimui

, Am$teatrąs atdaras kiekvieną dieną nuo U-tos ryto iki 
U-tos vakaro. Paveikslas parodo amfiteatrą išdekoruotą ir iš
puoštą parodaj. Jis randasj pn^ ’43rd ir Halsted gatvių.

tuo pačiu laiku įvyks kailinių

ij^/įAŽ!įi:d ' Jįj MKSfc žž^a-'
• ■ ' 1 1 «! t
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Sis skyrius yi» vedamas tikslu pagelbsti nuu, skaitytojams •*
J

galite susirasti to Ieškot, pajaukite Naujiena^ Cml 85^ ir

PAŠPORTŲ BIURAS; Department oi 
State, 433 West Vąn Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WĄBash 9207. Valandps; 9,:QQ. r. 
iki 5 po piet.

kurios 
bėgyje

S' 
ir

CHICAGOS CITY HALL-r-Rotuše— 
- Washįngton ir Clark- gatves, Čia 

randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto, ofisai, mupięipalis ap
skričio Supęrior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas^ apskričio 
klerkas. ✓

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. ■ . -

.Viši apskričio ofisų t ei e f o,naj 
FRANklin 3000.

NAUJIENOS, 1739- South Halsted 
Street. Telefonui—ęANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprastor 
mis dienomis; sekmądięnįais.ųup 
9:00. ryto- iki 1:00 p, p,,

viena moteris ir 
kurie gaus 13 

kontraktą dainuoti 
WBBM su

mo išgirsti efektingai 
J. Gruodžio “Gyvenimo

City 
kom

iai 
stoję

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207; ' •

* ♦ ♦*
ORO BIURAS, Senasis, Raštas, Jaok- 

son- ir Clark Sts. Tek WABash 
1746.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dęšimts Šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto, iki 1 
po piet. Po to. pagal susitarimą.

>rr«^ww

BOILERIAI 
BOILERS .

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM 

24 valandą patarnavimas.
< GUARANTEED B0ILER AND. 

WELDING SERVICE
(._ 3240 South Archer- Aveąua
2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 

Tęl* Virgiąią 1980.,

Dominika Jamilieąę
POų TĖVAIS' KALVAIČIUI

Persiskyrė są šiuo pasauliui - Lapkričio 3 dieną,/ 10:Q0 . valandą
■ vakare 1935 m. sulaukus pusės amžiaus, gimus, toudėnų bažnytkto 
myjr Šiaulių apskr.

PaŲko dideliame nuliudime seseris Z. Poniškienė, A. Kačerau- 
kienėj’ A. Zabukieąė te A» MiŠčiukaitienė, 4r švogęrius, ’• Ponišką,

■ Kačerauską, Ząbuką ir Mi$čiųkąitį ir jy šeimynas. Pusbrolį Kęns. 
, A. Kalvaity sii žmona, dėdė K. Narsevičių su šeimyną, Philadelphi- 
A JO ją pusbroli; ^artiną Kalvaitį te šeimyną, . Lietuvoje, brolį Praną 
i kąlvąiti1 ir šeimyną, Ruąįjpj. brolį Stanislovą Kalvaitį: ir jo, šęįmy- 
: ną ir daug kitų giminių. ‘

• Kūnas pašarvotas rąndasi Masalskio koplyčioje, 3307 South 
< Įiitųajiica Avė. \
I. įąid.Qtųyęę jvyks šeštadienyj Lapkričio 9 Jieną, 1:00 vąl. po 

pjetųpjėtų, v iš koplyčios- į Tautiškas1 kapines, kųcl atsibus pro*.
ponia M. Zolpiene tetadv. K. Jurgelionis.

Visi a. ą. Dęmįnlkėu Janąlįęnės giminės, ’ draugus ir- pažys- 
* tąmuą nuoširdžiai kviečiamą; dąĮyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
- paskutinį patarnavimą ir atšisyęikinimą.
J Nuliūdę liekame, ’ ' .

; . Seserys, švogeriai,.Pusbroliai,. D^tįė te Į&0,W?.
Patdrnauja laidotuvių direktoriuj Ą. Masalskis, Tjeį; Ępųįeyą&Ę 44<$,

PATAISYK STOKA IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengę pirm negu sąiegap 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimu. 25 mėtai patylimo. 
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 WaUajce Street, 
Tel. Boulevard 0250

*..  •......f> 'HM__-J
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NAyjlEN4S
PINIGUS LIETUVON

Teprašo
W pataria Lietuvos bankai
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Penktadieniu lapkn 8, 1935

Iš MUZIKOS 
PASAULIO
Rašo—NORA

Chicagos Radio Stotie WBBM 
pradeda kontestą nežinomų 
dainininkų — tai yra nežino
mų radio pasauliui. Įstojimo 
blankas galima gauti WBBM 
stotyje, 410 North Michigan 
Avenue, Chicago, laikįotąrpyj, 
18 d. Lapkričio te 9 d. Gruo
džio, 1938 m. Bus išrinkti du 
laimėtojai — 
vienas vyras, 
sąvaiėių 
per WBBM su atlyginimu 
$100,00 į sąvaitą. Lietuviai dai
nininkai, paipėginkite sayo lai
mę.

Josef Hofman Kąųnę
Josef Hofman, pasauliniai 

garsus pianistas, pradėjo sayo 
Europinį sezoną su’ dviems 
koncertais Rygoje, paskui klh 
riuos sekė du. koncertai Kau
ne. šiame koncerte dalyvavo te 
Valstybės Teatro Simfoninė or
kestrą, kurią dfrigavo Balys 
Dvarionas. Apart Choptes 
Tschaikovsky ir kitų garsiųjų 
kompozitorių kurinių^ progra- 
me buvo ir lietuviškos muzikos 
— klausytojai turėjo malonu- 

atlikta 
§.okįM-.

Milijonai šeimynų^ 
buvo ilgai izoliuotos, 
kelerių metų surado savo, na
mų dufcis atidarąs pasaulio re
pertuarui geriausios muzikos 
garsiausių artistų. Ta muzika 
juos* pasiekia oro bangomis,

Debussy
* Sulig radinių
Draugijos Kompozitorių,, Auto
rių, Dirigentų ir Leidėju 
Claude Debussy, įtekmihįiAu- 
sias Frąncįuzį kompozitoriui

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WĄBash 
Norint prisišaukti pagajbęs iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIĘę 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South. Michigan 

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

* ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LĘĄ- 
GUE, 824 South Halsted, atįi^et (Hulį 

House). Telefonas, HAYmaskęt 
6374, klauskit Misa Helen Jerry.

♦
COOK APSKRIČIO LIGONINI W. 

Hąrri^on te Sp. Wopd kampas. 
Telefonas ŠEEIejr 8500*

jo amžiuje, ir moderniško mu
zikos impresijopizmo tvčrcįas^ 
kurio kuriniai btfvo skaitomi 
per- daug Wghbrow-’*f papras
tai publikai, Mbūvo populiariš- 
kiausių visų Europos kompo
zitorių; Suvienytų Valstijų rą- 
dio programuose bėgyje 193$, 
metų.

Liliu Raben Moterų 
Simfonijoj:

Chicagos. Moterų Simfonijos 
Orkestrą, kurį nemažai prisi
dėjo. prie to didelio pasisekime 
koncertų Grant Bark, praeitą 
vasarą Chicago je, te įsigyjo 
nemažą skaičių naujų draugų 
te simpatizatorių, atidarys sa
vo dešimtą metinį sezoną su 
koncertu Studebaker teatre, 
sekmadienį, 10 d. Lapkričio. 
Ponia Lulu* Raben-Micevičienė, 
lietuviams gerai žinomą artis? 
tė smuikininkė ir mokytoja, te 
keltos kitęs lietuvaitės randa* 
si sąstate šios orkestros, ku
rią veda Ebba Sundstrum.

» ® »
Kalbant apie moteris, Ethel 

Legiuska, įžymi Anglė muzike, 
kompozitorė ir operų ir simfo; 
nijų. dirigentė, (jį Vedė Chica- 
gos Moterų Simfonijoj orkest
rą kelis metus} 'parašė savo, 
antrą operą vardu “Gale” 
(“Vėtra”), kuri turės pasaulinę 
premierą šiame Chicągo, 
Operos sezone, su pačia 
pozitore kaipo, dirigente., 
bus rodos pirmas įvykis,
šalyj,e, kad opera moteries. p.a~ 
rašyta*, bus pačios, kompozito
rės diriguojama.

Paderew8kio sukaktuvės
Ignaęę Jau Paderewski, bū

damas dar- vis didenybe- gyvų
jų muzikų tarpe, & (L lapkri
čio Šventė sąvo, 75 metų gim
tadienį. Paminėjimui šio įvyt 
kio, Chicagos Simfonijos Or- 
kestroa vedėja^,, Frederick 
Stock,. turėjo speciali simfoni
nį programą, susidedantį į$ Pą, 
dęręwskio; kurinių, viename ku
rių šio maestro atsižymėjęs 
mokiny^. Ernest Sęhelling, da
lyvavo kaipo solistas.

» &
Suvirš 1800 studentų (smui

kininkų, pianistų, kmnpozito- 
ęių^ dirigentų ir dainininkų) sų- 
daroi sąrašą Maskvos konser
vatorijos. 23 iš šių yra ypa
tingai talentuoti, kurių jau
niausias tiktai septynių metų 
smuikos mokinys. Tup pat lai-, 
ku su muzikos studijomis, visi 
m.okinįąi turi būtinai imti kur
sto* abelno. mokslo* Jie gyveną 
konservatorijoj, gauna knygas, 
muziką ir net instrumentus velr 
tuj.

Rimkaus sukaktuvės
šįmet sukako trys dešimtys 

metų nuo Kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus muzikos darbo. 
Paminėjimui šių sukaktuvių 
■Lietuvoje yra rengiami įvairus 
ąpyąikščiojimai.. Ypatingai di
delės. iškilmės įvyko Šimkaus 
gimtajam Seredžiuje,. 13 <L spar 
lių. čia dalyvavo bųryą yalsr 
tybės operos solistų,, tajprgį ir 
musų Mariutė Rakauskaitė, ku
ri ekspresingai padainavo “Sun
ku man gyventi”—“Kur- Baku* 
žė; Samanota” ir “Ne- dėl Tavąs 
aš- Mergelė” pačiam Kompozito<- 
riui Šimkui akompanuojant.

Birutės Choras irgi, kaip fr 
minėdama^ savo, buvusio, vedėjo 
Stasio Šimkaus sukaktuves, 17 
d. Lapkričio-Chicagos Lietuviu 
Auditorijęj, statys šįmka.us 
Gbiąagoję parašytą operetę 
“ČIGONAI”; šis veikalas ąpr 
imą, savyje daug įspūdingos mu? 
zjkos ir- dainų* šiame- pastaty
me pasirodys visų laukiama 
dainininkė, Helen Bartu.sh prin- 
cipalėį sofėje, taipgi ir kiti 
myhmi artistai kaip Antanas. 
Kaminskas, Kazys Paęerskis, 
Jęnas, Balanda, ir buą? rodos 
vienas debiutas, apie kurį ^ė-. 
iįąuė> dalyvaus taip-gi popu
liari smuikininkė Valerija če- 
pųkaii£. ‘ baletas,, chęr^, etc. 
Kad pats pastatymas bus ^ih

Kleofas Jurgelionis rūpinasi re- 
žisutfą, o Jonas. Byanską^ turi 
'atsakomybę mu^ikališko prireų- 
gimo. Po perstatymo bus ant
ra dalis muzikalio; programo— 
bet apie tą vėliąus.

“Pinafore”
Praeitą sekmadienį Dainos 

Choras, Juozui Sauriui vadovau
jant, atidarė savo sezoną su 
linksma, melodinga ir lengvo 
ūpo- Gilbert ir Sullivan operete, 
“Pinafore”, kurią vertėjas su
lietuvino pavadinęs Laivyno 
Laivas “Mindangto”.

Gilbert ir Sullivan operetes 
yrą labai mėgiamos: ir populįa- 
rės svetimtaučių tarpe. Yya net 
buvusios, tam tikros kompani. 
jos ir artistai, kurių specialybė 
buvo pastatymas Gilbert-ir SuK 
livan kurinių. Vienas tokių se
nų artistų, per §uvirš penkios- 
dešimts motų Amerikonų sce
noje dirbęs, ir speęįąliząvęs 
Gilbert ir Sullivan operetėse, 
neseniai mirė. Tai buvo De 
Wolff Ęopper. Tas parodo,, kad 
Gilbert te Sullivan parašyti vei
kalai turi savyje ką nors to
kio svarbaus ir įdomaus.

J. Šauris gerai žinodamas ver
tę šių autorių kurinių,, nobęrei" 
kato pasirinko “Pinafore’'’’ te 
padėjo, nemažai darbų vertime 
į lietuvių kalbą ir- sumokinime 
savo, choro*. Bet pastangos; jo 
atnešė gerų ir gražių rezultatų.

Visi dalyvaujanti artistai yra 
rodos ne kartą, tožsteekonmen- 
davę. musų, publikai, ir šį kartą 
pasirodė jaučianti atsakomybė 
jsavo, darbe. Negaliu, tačiaųs, 
praeiti nepasakių-s, kad ponią 
Qną Piežis,. kąri vaidino įaivę,. 
kapitono dukters rolę, parodė 
turinti specialį talentą šio tipo 
darbui* Ji ypatingai gražiai ir 
lengvai valdo savo aiškų, ma
lonaus tembro, soprano, turi 
prigimtą muzikajį jausmą, taip 
kad visuomet buvo, kaip mes 
dainininkai pripratę sakyti, 
“true to piteh”. Klausėmės jos 
šų pasigėrėjimu. Ląųksime jos 
daug dažniau pasirodant musų 
,šcenoj.e» ' ntn°rf<‘r

Kiti dateininkai,. kurie irgi 
dąųgiąus. pasižymėjo buvo L. 
Tenzis, basso. Jis. turi daug 
gražios balso medžiagos, yra 
dar j.aunae ir beabejonės. lavin
sis, kad ktoogeriausia išnaudoti 
šią dovaną.

Kažinkaa yra pasakęs “suvai
dink gerai savo rolę —nes te
nai gludi tavo, garbė” ir man 
rodos, kad,- ponia Zofiją Sauris 
kaip tiktai ir prisiminė šią pa
tarlę,. ųes. buvo aiškiai matyti, 
kad; nežiūrint į tai,, kad jai pri*- 
sieję vaidinti ne taip jąn dide
lę pteklės rolę, tečiauš jį stenr- 
gėsk. ir jai pasisekė, padarytį 
'įą- atmenama. Kitaip sakant,, 
bųdama rimta meno, darbųotojąį 
ji supranta, kad te mažiausią 
rolė yra tokia didelė kaip ir 
principalė, kad gerai suderinti 
te visapusiškai pilnai atlikti vei-^ 
kalą.
. Kiti vaidintojai irgi davė ge-t 
rus tipus- ir choras hąrmonin- 
gai sudainavę sąvo. dalis, •

Abelnai imant, atsižvelgiant 
į visas sąlygas prie kurių šie 
veikalai prirengiami ir pasta
tomi, reikia priskaityti šią ope
retę prie pasisekusių įr atiduoti 
visą priklausantį j kreditą Dąir 
nos Choro vedėjuį Juozui gąų- 
Iriui.

JI BUS S.TOVYRA Mirė garsusis evan
gelistas Billy Sunday

širdites liga' netikėtai mirė; 
ĘillySunday, garsui evang-elis-. 
tas, kuris ctekiškais: pamoks
lais- ir apeigomis bandė- atvėsti 
paklydusius i “tikrąjį kelią”.

■ Turėję, 73 metus amžiaus, ]$i> 
rė žmonos brolio namuose,. 
1427 Morse ąyęnue, Yra ap
skaičiuojama, kad jo pamoks
lų klausėsi apie 85,,000,090 žmo-

Albina Trili'kąitė, Kaimiečių 
kvarteto, narė ir vieną, iš žy
mesniųjų “Pirmyn” choro na
rių, kurį šį sekmadienį dainuos, 
Galatejos, stovyklos rolę,, “Gra
žiojoj Galatėjoje”. Veikalą sta
to “Pirmyn” choras C. S., P. S., 
svetainėje. Rolė yra labai sun
ki, bet. rengėjai mano, kad, 
p-lė Trilikaitė kuo geriausiai 
joje pasirodys.

mere viešbutyje prie 56-tos ir 
Hyde Park bulvaro, Taj bus: 
dąlįs “Bridge1 Party”' vakaro^ 
kurią kuopa rengia sukėlimui 
pinigų labdarybės dąrbui.

Merginos-, kurios; modeliuos 
brangius apvilkalus, bus-, Ire^ 
na Jonaitis-, Genevieve Mikša, 
Vanda Mieevičįhte, Irena Viz- 
gard,. Lillian ir Wanda .Gave
lis (jos. yrą profesionales mo
deliuotojos) ir Irena Polockas, 

i Visos jos yra kuopos narių duk
terys. -Ui

; Muziką vakarui mieląjį suti
ko parūpinti be atlyginimo, G. 
Stephens. RilietaL centų. 
Pradžia' 8 v.' vi

Vakaro rengimo, komisiją su
darė pp. J. Norkus, J. ^ymon.t,. 
A. Bernotaitė,: iF: Tulienė, Irena 
Brenner,. A. Staniškienė. Kuo
pos pirmininkėvyra p-a Satkaus^. 
kįenę,:' '

Publikos tikimasi iki 20O-.

Mirė majorą motina
Po. trumpę, sirgimo plaučiu 

uždegimu vakar mirė Chicagos 
majoro Edwąrd J. Kelly moti
na, Heįen Kelto 3X15 SA Mor
gan street.

Pavogė iš namų skal
biamąją mašiną

MARQUETE _ Nakties lai- 
ku, iš namų, adresu, 2319 W. 
Marąuette Road, buvo pavogta 
•Tįtor skalbiamoji mašįna. Nu- 
jmeris 3169& modelis FRW 16. 
Įjei kas bandys parduoti var
potą mašiną, pažiūrėkite į nu
merį;, ir jei jis bus toto kaip 
■aukščiau, praneškite policijai.

B

SUSIRINKIMAI

I.

Amalgamated CentroKriaučių Lokalas 269, A, C. W. of f
Name,. 333: South Ashland. Blvd, 7:30 P. M. Valdybos 
Nominacijos. Už. Valdybą, sekretorius F. PrUsis.

Lietuvių^ Taupymo ir< Skolinimo Bendrovių Lyga-^Chicagos Lie
tuvių, Auditorijoje, 3133 So. Halsted St., 8:00 P. M. Sek
retorius, X P. Vatkala.

ZaTasiškių Kliubas — pp. Žukauskų bute, 2128 S. Halsted St., 
8 v. V. Pirmininkas M. J. Šileikis.

šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 2 skyrius — šv. Jurgio P&- 
rapijos salėje, 7:3.0 v* v. Pirmininkė A. Nausėdienė.,

LDS 1464a kuopa — drg. Grigų namuose, 7,200 So. Campbell 
avęnue, 7:3,0 vak. Sekretorius.

RYT OJ

Tvirtina, kad Gust 
: Klumbis yra tSvas

———«—

i Viktorią 'Vaidyla, 4727 So. 
•Hermitage avenue, areštavo ir 
■patraukę teisman Gust Ktum- 
:bį, 23 mėtą jaunuolį,. 18‘į$ W. 
45th stree^ pareikšdama, kad 
jis yrą jos kūdikio. . tėvas*. 
Klumbis buvo areštuotas keletą, 
savaičių atgal, bet teismas 
į'yyks, lapkričio 20 d-
■.u,...1. j?-'.1 ti1 j į.'j1.,.'.'i

Kasdien skaitydami
■ ‘‘NAUnENAS’* lietu
viai įgyja naudinga 
žinių ir1 gerų 
kinimų,

■t 1' v
' U.I !1 «Vl J H...u f'iiv•'i,' ,i,J, J..1."-.1 ■ 'U 1.2->

NOBERTAS SMALKUS
Persiskyrė sų} šiuo pasauliu 

lapkričio 6, dieną, 1:25 valandą 
po pietų, 1935 n?., sulaukęs 46 
metu amžiaus, gimė?. Lietuvoj, 
Aiyo.nių. Kąimp,. Bųąętų 

. Ežerėnu apskr.
. Amerikoj- išgyveno. 25. metus.
• Paliko dideliame nuliūdime
. moteri Barborą, sunu Albiną. 
; Rusijoj broli Izidorių, Lietuvoj į
I seserį su, šeimyną, Amerikęj. 

Indiana Hąrbor, Ind» švogęrius
‘ Francišku Kesili su šęimyną ir 
i Motiejų Kęsili.

Kūnas pašarvotas randasi 
f Hąlleman koplyčioj Parlor A, 
■ 4138 W. North Avė.
i Laidotuvės Įvyks Subatoj,.- 

lapkričio 9 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

V/isi< ą. a. Norberto, Smalelio 
gimines^ draugai i-r pažystami, 
esat nuoširdžiai kviečiąmi da- • 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątąrnąyimą ir' 
atsisveikinimo.

Nujįude liekame,
Moteris, Šųnus, Giminės 

Ėrąugąi;
Patarnauja laidotuvių direk

torius Juozapas Eudeikis ir Tė- 
vąą, £el. Republic 8340.

KAROLINA GARAŽAS 
pą. tovąip. Vilimaite

Persiąkyrė su Šiuo, pąsa.uMų 
lapkričio 6 dieną. 1:00. valandą 
ryto 1935. m.,, sulaukus 57 ipę- 
tu amžiaus, Kimus BumbMuuų 
kaime, Vabalninką parapijas, 
Biržą apskr-

Amerikoj išgyveno. 40. metą.
Palikę, dideljawe; nąljudime 

vyrą Joną, 2: dukteris Qna Rin
kus ir žentą Joną, Julija 
Beetin ir žentą. E^pest, 4 ąu-i 
nūs Jurgi te marčią Ameliją, 
Joną ir. marčią, pątdiną, Anta
nu ir Juoząpą., 6 anūkus te* 
giminės*

Kūnas pašarvotas rapdąsi 
koklyčięj; ĮĄIO/ & 49th Court,t 
Cicero.

Laidotuvės ivyką šeštadienį 
lapkričio 9< dięim, 2:00. yah vf>. 
pietą i$ koplyčios i Tąutiškąą 
kapines^

. Visi ą, a, Kąręlipos, MąrąŽię- • 
nes giminės, d^ąugįaį ir pažys
tami esat nuoŠĮrdžiąi kviečiami, 
dalyvauti laidotuvėse ii? suteik 
ti jai paskutini pątai?nayiipą te 
itsisveikiulmą.

Nuliūdę liekamą,
Vyrąs, Dukterys, Supai, 
Marčios, k Arnikai.

Patarnauja ląidotuyią direk
torius I. J* 2olp, Telefonas 
Boulevard 5203,

SiB.A. Moterų 208 
Kuopa rengia Kaili* 

\ nią Paltų Parodą
Įvyto šįvakar4

■ viešbutyje, kur bus ir Brįdgę 
1 Partyj

Septynios gražios liettovajtėė 
šįvakar parodys savo motinoms 
te SLA. 208 kuopos. “Bridgą 
party”' viešnioms kokitis- kai
linius paltus, mądnoš m.otęriš- 
rėą dėvės; šią žiemą.

Paltų paroda įvyks. Winder-

Kupiškėnų Kultūros Draugija *r- Sandarom svetainėje, 814 W.
33rd St., 7 v. v. Paul Švelnis už valdybą,

SEKMADIENI
Draugija Susivienijimo Brolių te Seserų — Parapijos salėje, 

18th ir Union avė., 1 v. pp. Svarstys sp. 24 d. baliaus 
klausimą. Korespondentas Peter P. Lapenis, 724 W. 
18th st.,

Garfteįd Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Pąš. Kkųbasr^-LawĮer 
Ęall, 3929- W. Madison street, 1 v. pp. Nariai prašomi 
grąžinti vakarienės bilietus. Raštininkas.

Draugija Lietuvos Vėliavos Amerikoje No. 1 — A. česnos sve
tainėje, 4501 S. Paulina street, 1 v. pp, Sekretorius, Joe 
Dabulski, 2575 W. 43rd street.

SLA 55rfos Kuopos — Bimbos svetainėje, 63,T West 119th sL, 
2. v. pp* Renkama komisija vakarėliui, raportai, etc. 
Sekretorius, J. Tamašauskas, 11325 Yale avė.

Teisybes Mylėtojų Draugystė —- Chicagos lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted st-., 12-tą vai. dieną. Už sergantį sekre« 
torių P. Letuką, S. Narkis, korespondentas, 4353 South 
Talman avė. ;

organizatorių susirinkimas SLA Auksinio Konkurso reii 
kalais — “Sandaros.” svetainėjję,’ 814 W. 33rd St., 1 vai. 
pp. šaukia K, P. Deveikis* Chicagos Rajono Organizato* 
rius.( j

PARENGIMAI
• / > ■ ■» ('tylūno 7 >'■' *

". 1 .1 .j’cm-'U'j'. h1 11 a'..'u l i'ia

LAPKRIČIO, 8 — SLĄ Kuopa 208< Kailinių Paltų Paroda (W 
Fashion Review), ir Kortų Party Hotel Windermere, 
56 & Hyde Park Blvd., 8:0D P*. M. G, Stephens muzika. 
bOe,

LAPWW 1^‘Ptemyn” choras stato operą Gater
teą,” te rengia Liaudies Patelį koneertą> % ?• & av9- 
tainėje, 112ą l&th street, šoktei* Pradžia P. M- 
Įžangą -6^-75. centai.

LAPKRIČIO 17—stato Šimkaus operetę “čigonai’^ 
ir Koncertas. Chicagos Lietuvių Auditorijoje,. 313$ South 
Halstedi sL Pradžią 6;:.0(> P, M. Bilietai —75o.

LAPKRIČIO IT Ketetąčie KRuto Vakaras., Sekei svetatoėM 
f 2843 S, Kedzie avenue. “Naujosios Cadynės’* choras vai

dins operetę “Nastutę”, Pradžią 6 P. M, x
LAPKRIČIO 3T~Lete Felikso Vaitkaus Pagertejom Chteagos 

Liet. Auditorijoje* Specialią pagerbimo muzikalia #rograr 
mąs,. kalbos, garsiniai Vaitkaus ‘‘Lituatem W te ekrir 
dimo filmai, šokiai te ’ A x 
75xs Pradžia 7 :9Q P- M.

LAPKRIČIO 28^V; Reliajaua te grupės šokte Ohto-
Lietuvių Auditorijoje*

! 1^'1 i'įii . „u j!iįį. . i1 jm'ioiiJU'iK*.!,. 1 ..U11.-1 m... j .11 - .iii;imij'KĮ'w.!wmew
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Rytoj laidojamas 
northsidietis Nor

bertas Smalelis
Buvo Zarasiškių Kliubo narys; 

ilsėsis Tautiškose Kapinėse

Lapkričio 6 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu Zarasiškių Kliu
bo narys, drg. Norbertas 'Sma
lelis. Mirė Cook County ligo
ninėje. Pašarvotas Halleman

Visi trys buvo areštuoti ant
radienį, kai paaiškėjo, - kad 
Kravvczykienė viliodavo mergi
nas j savo alinę, 4221 Torrence' 
avenue, ir jas versdavo užsi-! 
iminėti prostitucija.

Suimta Goldblatt krau
tuvėje už. vaginėjimą

NAUJIENOS, Chicago, Iii,
< f.'-. ..'j

' yra taių pat, lyg hamų šeimininkės 
i pačios butų susigrupavusios ir kar
tu nusipirktų daugiau maisto išsy- 
kio. Krautuvninkas - šiandien nėra 
vien tam, kad pardąvinėti maistų, 
beteis yra tas asmuo, kuris nųnėr-' 
ka maistų dėl ?namų šeimininkių 
prieinanmiausia kaina. •

Jus rasite, kad geresni ir progre- 
syviškesni grosernihkai yra nariai 
šios kooperatyvės grupės. Tos krau
tuvės yra moderniškai įrengtos ir 
užlaiko rinktihiausi ir geriausi mai
stų, labai prieinamomis kainomis. .

Chicagoje ir apielinkėę y fa virš 
trijų šimtų kratuuvių, žinomos var
du Midwest Grocery Comtfany. o at
skyręs krautuvės vadinasi “Midwest 
Stores”. Jus galite jas pažinti iš 
geltono fronto.

Kas savaitė šių krautuvių apskeL 
bimai . telpa šio laikraščio pusla
piuose. Perskąitvkite šios dienos 
apskelbimų. Jup be abejo nemažai 
sutaupysite ant savo pirkinių.

Apskelb.

Penktądiehiš, lapkr. 8, 1935

“ONUKS”

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Personai
Asmenų Ieško

PAŲSšKAU pusbrolio Kastanto 
Matulioko, kuris 1981 metais gy
veno Chicagojė. Esu atvažiavęs iš 
kito miesto ir noriu sueiti. Prašau 
pačiam ar Žinantiems apie ji atsi
šaukti. Busiu dėkingas.

KAZYS MATULIOKAS 
8141 S. Normai Avė.

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!! 
1935 buickai — 1934 Olsmobiliai 
1934 Fordai — 1984 Buickai — 
1933 Dodge’ — 1934 Chevrolėtai. — 
1933 Buickai — 1933 Auburnai. 
$350 karai dabar .............. ........ 8200 
$25Q karai dabar ......................$125
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigia.

kaip .........    $25
finansavimo atstovas 

ant VIETuS.
1601—1687 N, Ashland Avė.

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
_ Už storąge ir pataisymą 

$18 
$24 
$38 

• $24 
$32 
$26 
$44 

$150

Taipgi kautai paimti į mainus, 
(juodas pohy kautas .. 

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

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

■J.

prie 
buvo 
Cier- 

kauskas, 2508 West 45th St. 
Ji kaltinama vaginėjimu smul
kių daiktų nuo krautuvės sta
lų- ‘
' Suimtoji buvo paleista po 
$100, 'bet kai atėjo teismas ir 
ji nepasirodė, ‘tAi .ji buvo ant
ru kartų areštuota, o kaucija 
buvo pakelta iki .$2,000. Jos 
byla atidėta iki lapkričio 12.

Gpldblatt krautuvėje,
4700 S. Ashland avenue, 

Sophiekoplyčioje, 4138 W. North Avė. Nuimta lietuve, 
Bus palaidotas rytoj, 2 vąl. po 
pi et Liet. Tautiškose Kapinėse.
A. a. N. Smalelis buvo darbš 
tus kliubo narys ir malonaus 
budo žmogus. Paėjo iš Ai vonių 
kaimo, Dusetų valsč., Zarasų 
apskričio.

Liūdi kliubiečiai, netekę ma
lonaus savo nario ir draugo.

šį vakarą susirinkimas
šį vakarą, pp. Žukauskų na

muose, 2126 S. Halsted Street, 
įvyks Zarasiškių kliubo susirin
kimas. Prasidės 8 vai..

—M. J. š.

Kriminaliame teisme už 
paleistuvystę, narko

tikus
Anna Krawczyk, Hazel Mar- 

tinkus, 2445 W. 43rd sitreet, ir 
J. Krawczyk buvo atiduoti 
grand džiurei ir kriminaliam 
teismui už paleistuvystės namų 
užlaikymą ir narkotikų parda
vinėjimą.

For Rent

Suėmė du lietuvius už 
sumušimą ir vagystes
BRIGHTON. — Kiek laiko 

atgal Joe Zagorski, 21 metų, 
5132 S. Sacramento bulvaras, 
ir Charles Norkus, 26 m., 4422 
S. Artesian avenue, buvo areš
tuoti už vagystę ir sumušimą. 
Jie užpuolę krautuvininką, 
Frank Stankus, 2409 West 47 
Street. Užvakar jie buvo 
bausti policijos teismo, 
Halsted ir 47th gatvių.

Už panašų prasižengimą
vo stumtas lietuvis George Tas- 
malis, 4640 S. Wood Street.

Visi šią jauną dainininkę 
mėgsta ir ją draugiškai vadi
na “Onuks”* Kukli, nuoširdžiai 
dirbanti, be pretenzijų, Onutė 
Skeveriute, yra viena iš ištiki
miausių ir geriausių “Pirmyn” 
choro narių. Ji yra dainavusi 
kiekvienoje' choro statomoje 
operetėj, per šešis metus dirba 
ir dainuoja choro naudai. Ji 
skaitoma geriausiai išlavinta 
“Pirmyn” dainininke, šį sek
madienį, lapkr. 10 d., ji dai
nuos choro Liaudies Koncerte, 
kuris įvyks kartu su operos 
“Gražioji. Galatea” pastatymu 
C. S. P. S. svetainėje, 1126 W. 
18th Street.

PRASIMAI ;
LIET. SPULKĮ^IR! VALDYBŲ

Del' svarbiu reikalų žinotinu vi
siems valdybos nariams ir direkto
riams Lietuviškų Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovių (Spulkų) šaukiamas 
bertaininis susirinkimas “Lygos”. 
Lapkričio 8-tų, 1986 8-tų vai.. vakare

Chicagos Lietuvių Auditėrijoje 
3131 So. Halsted SL 

Chicago^Rl : •?.,
(1) Bus raportas-;, delegato Adv. 

John Kuchinško1 tas Konvencijos 
Illinois Lygojs. ......
Bus išdėstytą kaip reikią įvesti 
i savo spulkų "tiifėct Reduction 
Pląn” ir jo naudingumas.
Apkalbėjimui klausymo Receive- 
rio, skiriamo dėl spulkų “Cook” 
paviete it kitų bėgančių reikalų.

Visi valdybų nariai, rinkti atstovai 
ir direktoriai kviečiami atąilankyti j 
ši susirinkimų. '

J. P. Varkalų,
Sekretorius įr Auditorius.

COAL

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

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

, Tiesipg iš Kasyklų -
kaip. 2 ToPus. . /

Tel. KEDZIE 8882.

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

166 N. Michigan Avė.
Atdara iki 9 vakare.

. $8
$18

(2)

(3)

nu- 
prie

bu-
Kas Reiškia Koope 

ratyve Grupė?
CL ASSIFIED ADS

Autonrobiles

$5.75
' 6.00

....... 4.75
Nemažiau

Business Service

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musė biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikalų nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis, Atdarą kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piėt.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wešt Division St.

Tel. Armitagė 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

.,50 met

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

PARDAVĖJAI pilna arba dali lai
ko. Užsidirbkit šventėm pinigu. Ge
ras komisas. 300 žinomų išdirbys- 

Ičių. Roxy Liųuor Co., 810 W. Madison 
Street.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PAIEšKAU merginos už baro 
taverna.

4650 So. Western Avė.

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

5104 Archer Avė. ——*—-------------------- ——.
- RENDON 3 kambariai ant 4-to 

aukščio — $6.00 renda — Taipgi 4 
kambariai ir Storas. Renda $15.00

į 1951 Canalpoft Avė. 5 kambariai su 
maudyne, pirmas flatas $13.00. 
1955 Canalport Avė. J. J. Jankus. 
Yards 4061.

ANT RENDOS TAVERN — 5 
kambariai ir šokių salė. Prie Lie
tuvių Tautiškų Kapinių. Renda pi
gi.

Matykit
A. N. MASULIS, 

6641 So. Westem Ąve.

Furnished Rootns

Help Wanted—Male-Female

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

ANT RENDOS 2 apšildomi kam
bariai dėl dviejų vaikinų su valgiu 
ar be valgio, gera transportacija. 
121 N. 17 Avenue, Melrose Park, 
Illinms.

.. ........................................................................................... • m.................—

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS, PRAPERTfi IR 
TAVERNAS.

4638 SO. ROCKWELL ST.

REIKALINGAS patyręs virėjas —• 
ar virėja Ann’s Restaurant, 4909 W. 
14 St. Cicero.

JOSĖPH N. KASZESKI
PRANEŠA IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

KEDZIE TOGGERY
ANTANAS PETKUS, Vedėjas 

4232 Archer Avenue
ŠEŠTADIENY, LAPKRIČIO 9, 1935

Kur rasite pilnų pasirinkimų marškinių, kaklaraiščių, apatinių 
rūbų, pirštinių, Maliny, Emerson skrybėlių, kepurių — labai prieina
momis kainomis. SU KIEKVIENU PIRKINIU GAUSITE DOVANĄ.

Narys PNA. , Narys American Legion.

Kooperatyvės grupės maisto parda
vinėjimo būdas auga sulig publikos 
pareikalavimo. ^‘Kas reiškia koopera
tyve grupė, ir kas tai per organiza
cija?” Koki. yra ju pardavinėjimo 

rbudai ir. kur randasi jų krautuvės ? 
r Tai yra tam tikras sugrupavimas 
maisto produktų krautuvių, kurias 
valdo ir. tvarko nepriklausomi krau- 
tuvninkai. Tie krautuvninkai turi 
pilna privilegija pirkti maisto pro
duktus didesniu kiekiu per nuosavus 
urmo sandelius. Tos krautuvės nusi
perka maistų labai nupigintomis kai
nomis, nes maistas perkamas vago
nais.

Kuomet tos krautuvės sugrupuo
tos taip, kad jos gali nusipirkti mai
sto produktus didesniam kiekyj, tai

MAN REIKIA TUOJAU 
KELETĄ AUTOMOBILIŲ 

Mokėsiu čššh. 
t Atsišaukite greitai

P. WALTERAITIS, 
4614 S. Avė

Tel. Lafayettę .1329

i

NIEKO NEBbKST ^-12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui^ Įst. 15 metų. 
Overhauling, 'bo^lį. Yrną& male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios^ ujjęšai,, stiklai, fen
deriai, apskaitliųviraas, towing dy
kai. X.

2511 Mllwaukee Avė. Bei. 4845

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodėme paskolas ant mortgičių, 

uždedame visokios; rūšies 'apdrau- 
daš. . Padarome dokumentus. Išren- 
duojam, parduodam arba išmainom 
nėkilnojamas savastis,

’, Z? S. MICKEVIČĖ & CO.
6816 So. Westerp Ąve.

Hemlock 0800

Situation Wanted
Darbo Ieško

VIDUTINIO amžiaus žmogus ieš
ko bile darbo — apie namus, restau- 
rane, taverne ir tt. Atsišaukite 

6403 So. Racine Avė.

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

■ ■i.. ..**. ■ ■ ................„A— — U.................. ...II. , * I..................... .

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

Educational

IEŠKAU darbo prie namu buda- 
vojimO ar pataisymo vandens paipu 
ir visokiu įtaisymu ar už pečkurį ar 
sargu. Stanley Brazinski, 121 N. 17 
Avenue, MelrosO Park, III.

DVI BIZNIO prapertės, abi ta
vernai pardavimui arba mainysiu ant 
farmos. Savininkas T. Walter, 
535 W.*35 St.

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER’J
Garantuotos algos' reikalaujamos 
naujo Darbininkų Teisių ;' įstatymo 
atneš puilriš pagelba ši^ti profesijai. 
Prišlrėngkit • vbikllUiH _ Pavasariniam 
Sezonui. Dienih’ės ir vakarinės klia- 
sos? Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St* Central 6393

MERGINA 23 metu amžiaus ieško 
darbo tavernoj arba už veiterkų. 
Patyrus. Atdresuokit Naujienos, 
Box 849.

PARDAVIMUI. TAVERN arba 
priimsiu partneri. įsteigtas 10 mė
nesių. Cassell’s Tavern, 3517 South 
Halsted St.

.... ."r....... * .. ./.  :. .....
PARSIDUODA kriaučių valymo ir 

taisymo šapa. Biznis randasi ge
roje apielinkėje, parduosiu pigiai.

5 E. 119th St.

,Į Mes paimam ir
I dastatom

Dykai!

arti 71

18'/2*. 12140

PARSIDUODA Tavem, daug metu 
kaip uždėtas ant bizniavęs gatvės. 
Verta pamatyti, 2300 W. North Avė.

2 karu
63 St..

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

IEŠKAU darbo už porteri i ta
verna arba už baro . Esu, patyręs. 
John Kamarauskas, 3454 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 8939.

• PARDUOSIU arba mainysiu kam
pini bizniavę narna 6759 So. Ashland 
Avė. Atsišaukite pas savininku 

8212 So. Wallace St

Specialiai 'Namie Daryti 
FRANKFŲRTS, 
Svaras ...........

Round arba Sirlpin 
STĖKAS,
Svaras :.................

: REIKALINGAS pusininkas Taver- 
no biznyj, kuris galės pašvęsti visa 
laika dėl biznio. Kreipkitės 

2710 W. 59th St.

WILL0W SPRINGS. ILL. parda
vimui 2 namai ir 7 lotai. Paren- 
duosiu namus su 8 lotais. Mrs.' 
Galbert, Willow Springs, III.

IEKAS nesušildo rankas ir širdis taip daug, kaip “jaunos mintis99!
Todėl taip daug reiškianti yra žodžiai, kai žmones sako,“Užsirū

kyk Old Gold dėl jaunų minčių!" Tai reiškia, kad patraukianti skonis 
švelnių Old Gold suteikia daugiau linksmumo givenime. Tai taipgi 
reiškia, kad Old Gold puikesnis tabakas (nunokintas ir išsirpęs Gam
tos saules spindulių) stimuliuoja jaunas mintis.

©P.LorillardCo;,InC. *

j, i>-i* '..... .

V alinas
■ DREŠltfl“

Su viena , dresė mij 
sų paprasta kal

ena 29c. .. ’ 1 Plūs 
ins.

Furniture & Fixiures
' Rakandai-Itaisai

CAPITOl CIEANERS
159 N. State St., Kamb. 1323 

Dearbont 8746 j
^i^;;/nl|lli.Mljįi.... .„.j

IŠPARDUODATiiE BAKU FtKfĮB- 
RIUS, visokio didžių su Coil Baisais 
ir sinkoth. Taipgi Storų fikčerius, ,del 
bile kurio biznio 'iškaitant. svarstyk
les. yegisterius ir ięe:. bąksus, Cash 
arba1 ant’ išmokėjimo. 1 Pamatykite 
mus' Pirin negu? pirkaitė kitur., .

S. E. SOSTKEIM. & SONS< 
' - STORE FIXTURES < - 

1900 S,; State . St. • CALumt 5269

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEšKAU partnerio su mažais 
pinigais į barzdaskutyklos bizni 
Biznis išdirbtas per 20 metu, du 
barberiai dirba visados.

■ • ' 1827 So. Halsted St.

Dykai!
< • . ; | " Laike ; į .

IšKilmi ngo Atidarymo 
Penktadieny ir Šeštadieny------- - Lapkričio 8 ir 9

MONARGH MEAT MARKEI
1835 West 47th Street 

Sujungtas su ADAMS MEAT MARKET
;. ;vl734 W. 47th Street ir 5226 S. Ashland Avė.

b ! ■■■■■■ iww.ei aMiį |įi I>dieniiiinl—^I.r, •. * ■ ........ I ......I ..........ule wiiib«iiiinimĮi;ii|iiOn|...................iie^ae.Į III yi.in įmibyn—hhw.i. . —— m ■ m m. ....... —

LĖKŠTĖS DEL MĖSOS DYKAI KIEKVIENAM KOSTUMIERIUI
Su,pirkiniu už $1.00 arba virš. ____________

ŠIS IŠPARDAVIMAS EINA VISOSE 3 KRAUTUVĖSE
RINKTINĖ MĖSA

Priešakinė čvertis
VERŠIENOS KEPSNYS Ql/ a
Svaras ........................ w/2v
Kulšys arba Inkstukės

....13'/2C

VERŠIENOS ČAFSAI, f
Svaras r.........;..,;../.... ■ ® /2v
VEAL STEW, iri^e

RINKTINI KIAUŠI-
NiAi; tuz. fcfe/ZV

SS'"™ 14’/2c
,4.  T- ■ ■■ ■•■■■ , n.. ....... ... ................ ,i

PORK LOIN KEPI- 1O1/A<iMUI, SV. ■ O/ŽC

JAUNAS PARŠIUKAS 4 Q1 
KEPIMUI, Sv.  10 /2V

PORK čAPSAi,
Svaras ;........:............ 191/2C

ROLLED STEKAS,
Svaras .................... ;... 13!4c
Be Kaulų
BEEF STEW, VIRI
MUI, Sv. ...................... 14’/2c

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

Real Estete For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių cottage 
2 lotai, išmokėti. Karšto vandens 
apšildymas. Kieto medžio grindis. 
Parduosiu nebrangiai.

5535 So. Wells St.

TIK KĄ perėmiau 2 gražius na
mus Kenwoode. Vienas turi 9 kam
barius su 2 maudynėm. Kitas turi 
11 kambariu su 2 maudynėm. Taip
gi 3 karu garažas su ivažiavimu iš 
šono. Aš noriu suseiti su 2 nuo
širdžiom šaimynom kurie ieško tik
ru namu, ir butu skirtingi nuo pa
prastu kasdieniniu namu, šios die
nos markete, tie namai turėtu par
siduoti mažiausia po $10,000 kiek
vienas. Tinkamiem žmonėm pa
aukausiu bile kuri už $6,500. Atsa- 
komingiem žmonėm geromis sąlygo
mis. Rašykite, telefonuokit arba 
ypatiškai atsilankykit.

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
33 W. Washington St. 

klauskit Mr. Lemke 
Tel. Randolph 3750.

CHUCK ROAST, KE- 4
PIMUI, Sv.................. IO/2G
Neck
POT ROAST, KE
PIMUI, sv............:......

II 
121/2C

ROLLED RIB 
ROAST, Sv............... 18y2c
švieži Namie Daryta 
DEŠRA,
Svaras .............. .........

151/20 III

ŠVIEŽI PORK 
SAUSAGE, Sv. .......

151/2c H

BARGENAI
2 augštu muro namas Storas ir 3 

kamb. Tavem, 2 augštu 6 k. fla- 
tas, 2 karu garųdžas, lotas 50x125 
kaina $7,500, puse cash. .

Kampas 2 flatu muro namas 6-6 
kamb. karštu vandeniu šil., 
muro garadžius, blokas nuo 
kaina $8250, cash $2250.

5 kamb. medinė cottage 
St., kaina $2500.

Biznio lotas ant 68 St. prie Rock- 
wel St., vertės $5600, kaina $2500.

A. N. MASULIS & CO.
6641 S. Westem Avė.

Tel. Republic 5550

Nepamirškit šio Išpardavime—Atsilankykit ir gaukit puikią lėkšti 
“PATARNAUJAM SU ŠYPSENA”

. BET NIEKADOS NE ERZINA
. ' L;‘ i ■ :;.?7 .: 7 ■ "i."-''- •, ?■••• ■ -v. į '-“-'H i




