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Italai Užėmė Makale; Briaujasi Link Tana Ežero
Prapuolė Žymus Au

stralijos Lakūnas
3
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|-0irtites Vėjelis Pašelpas Chicagos Bedar 
biams Mokės Pinigais

Vokietija bandys susitarti su Francija
Visos pašelpos Cook kauntėj nuo dabar bus 

mokamos grynais pinigais

Italai paėmė Maka 
le, briaujasi toliau

į pietus
Miestą paėmė be mūšio. Dabar 

siekasi užkariauti visą Tana 
ežero distriktą, iš kur prasi
deda Nilo upė.

RYMAS, lapkr. 8. — Italai, 
kaip jau iškalno buvo numaty
ta* šįryt užėmė Makale miestą, 
Ethiopijoj. Paėmė jį visai be 
mūšio, nes Ethiopijos kareiviai, 

■ jei jų pirmiau ir buvo mieste, 
pasitraukė toliau j pietus, kur 
renkasi didelė Ethiopijos ar
mija ir kur galima tikėtis ne
užilgo smarkaus mūšio.

Nors miestas pasidavė ir be 
mušx\ todėl negali skaitytis jo
kio italų pėrgale^ęfeatfsUtalai 
dėl jo užėmimo reiškia didelį 
Ižiaugsmą. Mat jie ir 4896 m. 
buvo jį užėmę, bet vėliau liko 
ethiopų išvyti.
Vokietija siunčia Italijai anglių

Italija susilaukė pirmo ang
lių siuntinio po tautų sąjungos 
paskelbimo sankcijų. Tos ang
lys, 500,000 tonų, atėjo iš Vo
kietijos.

Tas rodo, kad susiartinimas 
tarp Italijos ir Vokietijos didė
ja ir kad Vokietija nerems tau
tų sąjungos sankcijų.

Prietikis su amerikiečiais
Kaip piktai italai yra nusi

statę prieš anglus, parodo se
kamas įvykis. Trys amerikie
čiai vodevilio aktoriai liko veik 
nušvilpti nUa scenos, kai jie 
prakalbėjo angliškai. Bet padė
tis visai pasikeitė kada jie pa
aiškino, kad jie yra amerikie
čiai, o ne anglai. Tada publkd. 
sustojo ir pradėjo juos triukš
mingai sveikinti ir per visą pu
sę valandos negalima buvo už
leisti užlaidos.

Pasistatė du didelius karo 
laivus

Italai jau davė vardus dviems 
naujiems dideliems 35,000 tonų 
karo laivams. Jei jau jiems 
duotas vardas, reiškia jie jau 
yra baigiami statyti, nors apie 
jų statymą nebuvo skelbiama.

Italai sieksią Tana* ežero
MAKALE, Ethiopijoj, lapkr. 

8.—Italų žvalgai praneša, \ kad 
italų priekiniai būriai jau toli 
pasistūmėjo linkui* svarbaus 
Tana ežero, iš kur prasideda 
didžioji Afrikos upė Nilas. Tuo
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Apsiniaukę, maža, permaina 
temperatūroje.

Vakar temperatūra 12 v. die
ną Chicagoje buvo 540.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 
4:36.

ežeru yra labai užinteresuota 
Anglija.

Tana ežeras yra už 160 my
lių į pietvakarius nuo Makale,^ 
kurį italai šiandie užėmė.

žvalgai taipjau praneša, kai 
italai įsibriovė į Adiabo teri
toriją, kur jie atmušė nedide
lius thiopų būrelius.

Kita italų kolUmna užėmė po
zicijas palei Takkaze upę.

Perėję Makale kareiviai už
ėmė Donghea tarpkalnį, kuris 
valdo priėjimą prie Selicot. Pa
starasis miestelis yra už 15 m. 
nuo Makale ir už 40 m. nuo 
Ambaalgi, kurį dabar italai 
bandys- paimti. ,

Ambaalgi italai bandys paim
ti ne tik strateginiais išrokavi- 
mais, kiek dėl sentimentališkų 
priežasčių, čia italai buvo 
skadužiai atmušti 1896 m. ir 
nuo čia jie turėjo trauktis at
gal iki ties Aduwa liko /galuti
nai sumušti.

Bet kol italai pradės didės; 
nį veržimąsi, praeis-#al dar tfe- 
lios dienos, nes italai nori pir
miau geriau įsitvirtinti Makale, 
taipgi sustiprinti komunikaci
jos linijas, nes dabar jau ga
lima tikėtis griežtesnio ethiopų 
pasipriešinimo.

Pripažino nekonsti 
turiniais holding 
komp. įstatymus

BALTIMORE, Md., lapkr. 8, 
—Federalinis teisėjas Coleman 
išnešė nuosprendį, kuriame pri- 
pereito kongreso priimtus įsta- 
pereito kongreso priimtus į.sta> 
tymus, kurie liečia panaikini
mą viešųjų aptarnavimo įmo
nių holding kompanijų. To 
teisėjo nuosprendžiu, tie įsta
tymais “visame jų pilnume” 
esą nelegališki. <

Bet galutiną žodį turės tarti 
augščiausias šalies teismas.

Amerika priėmė 
pakvietimą į laivy

nų konferenciją
LONDONAS, lapkr. 7. —Už

sienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad Jungt. Valstijos 
formaliai priėmė pakvietimą 
dalyvauti internacionalinėje ka
ro laivynų konferencijoje gruo
džio 5 d.

Iš pakviestųjų valstybių iki- 
šiol tik viena Italija dar neda
vė jokio atsakymo.

Kanados premieras 
Washingtone

WASHINGTON, lapkr. 8. - 
Naujasis Kanados premieras 
MacKenzie King atvyko j Wash- 
ingtoną oficialiam vizitui ir 
svarbiems pasitarimams su 
Jungt. Valstijų valdžia, ypač 
prekybos riekalais. Jis jau lan
kėsi pas prezidentą Rooseveltą, 
kurį dar ne vieną Jkartą aplan-
kys.

■ \ ■ >■ . į i ' ' , \

MIAMI, FLA.—Medžiai lūžo, triobos griuvo kaL kėeltą dienų atgal Floridą, ypatingai Miami 
miestą, užklupo viesulas. Paveikslas parodo kaip galingos palmės linko viesului siaučiant.
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Francija yra pasidalinusi į dvi stovyklas. 
Valdžia linksta prie dešiniųjų. Padėtis kaip 

prieš Hitlerio iškilimą. Voketijoje

Prapuolė garsus
Australijos lakūnas

Prapuolė jis kely iš Indijos į 
Singapore. Spėjama, kad žu
vo Bengaliaus įlankoj, kui 
matė jį kovojant su audro 
mis

SINGAPORE, lapkr. 8. — 
Visame pasaulyje paskilbęs 
Australijos lakūnas Sir Charles 
Kingsford-Smith, kuris prieš 
kelias dienas išskrido iš Londo
no ir šuoliais, skrido į Austra
liją, prapuolė kely iš Allahabad, 
Indijoj į Singaporte, patį pieti
nį Indijos pasiausalio iškišulį:

Prisibijoma, kad jis galėjo 
žūti pilnoje ryklių Bengaliaus 
įlankoj. Jį per tą įlanką skren
dantį matė kitas lakūnas. Tuo 
laiku Kingsford-Smith buvo Už 
150 mylių nuo kranto ir kovo
jo su audromis, o iš jo lėktuvo 
“Southern Crdss” “ėxhalist” 
veržėsi ugnis.

Kingsford-Smith su savo pa- 
gelbininku J. T, Pethybridge 
turėjo atskristi į čia apie 5:30 
vai. ryte, bet ir ikišiol jų ne
sulaukta. Tuo jaus juos ieškoti 
liko išsiųsti laivai, taipgi kiti 
lėktuvai. Jie ieško jų tame pa
vojingame kelyje, kuriame juos 
matė kitas lakūnas.

Garsusis lakūnas, kuris jau 
du sykius nugalėjo Pacifiką, 
iš Londono išskrido trečiadie
ny ir lengvais šuoliais gryžo na 
mo ,Australijon.

Kitas garsus Australijos la* 
kūnas, G. J., Melrose, kuris vie* 
nas irgi skrenda namo, atvykęs 
j čia pranešė, kad jis pralenkė 
Kingsfird-Smith virš pavojin
gos Bengaliaus įlankos, kui 
jis kovojo audras. ' Jis skrido 
tik 200 pėdų augštumoj ir buvo 
150 mylių nuo kranto. Melrose 
jau šeštą dieną skrenda iš Ang 
lijos ir Jam taipjau tekę sunr 
kiai kovoti sti audromis virš to? 
pačios Bengaliaus įlankos, virs 
kurios prapuolė Kingsford’- 
Smith*

Nors Kingsfprd-Smith sakėsi 
skrenda neskubėdamas, nuolatos
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Vaitkusgryš
' KAUNASprliapkr. 8. — Lakū

nas Įeit. Fėlikšas Vaitkus va
kar apleido Lietuvą ir vyksta 
atgal į Ameriką.
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Hitleris dekretu už
darė plienašalmių 

organizaciją
BERLYNAS, lapkr. 8. —Hit

leris išleido dekretą ,kuriuo 
pHenšalmių organizacija liko 
uždaryta visoje Vokietijoje.

Plienšalmių organizacija su
sideda iš karo veteranų su stip 
riais monarchistiniais palinki
mais. Kadangi ji visą laiką 
nesutiko su naciais, tai laips
niškai buvo uždarinėjami jos 
skyriai, o dabar pats Hitleris 
uždarė ir visą organizaciją.

Italai paėmė Gorra 
hei, Pietinėj Ethio

pijoj
RYMAS, lapkr. 8. —■ Oficia

liai paskelbta, kad italai paėmė 
fortifikuotą miestą Gorrahei. 
pieinėj Ethiopijoj, netoli Itali 
jos Samoli žemės sienos. '

Garner Maniloj
MANILA, P. L, lapkr. 8.— 

Vice-prėzidentas Garner ir di
delis būrys kongresmanų 
ir žurnalistų laivu President 
Grant atvyko į čia, kad daly 
vauti inauguracijoje naujos jau 
beveik nepriklausomos Filipinų 
salų valdžios.

' v-''"' " 'C

sustodamas, bet visur jo< susto
jimai buvo trumai, taip kad jis 
j 25 valandas padarė virš 4,000 
mylių. ,

Hitleris bandys susi
tarti su Anglija 

;fcftancija
Siunčia į Franci ją savo, specialj 

pasiuntinį. Tas susitarimas 
gali turėti svarbių pasėkų 
Lietuvai

PARYŽIUS, lapkr. 8. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Hitlerio asmeniškas atsto
vas Joachim von Ribbentrop 
atvyks j Paryžių pabaigoje šio 
mėnesio pasitarti ir galbūt su
sitarti su Franciįa ir Anglija.

Kalbama, kad jis bandys 
Francija palenkti prie Vokieti
jos ir bendrai su Vokietija su
daryti sąjungą prieš Rusiją.

Niekurie franeuzų rateliai ti
kisi, kad Hitlerio atstovas ban
dyk susitarti 5 dėl aprybojimo 
ginklavimos ir dėl sudarymo tri*- 
jų valstybių—Anglijos, Franci- 
jos ii* Vokietijon—oro sutarties.

(Šis Vokietijos ir Francijos 
pasitarimas gali turėti svarbių 
pasėkų ir pačiai Lietuvai, nes 
kiek žinoma, Vokietija už pri
žadą neliesti Franci jos ir Ang
lijos, nori išsiderėti savo teisę 
atsiimti Klaipėdą ir pasigrob
ti visą Pabaltįjį—Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Ilgainiui gi, su
dariusi sU Francija sąjungą 
prieš Rusiją, Vokietija, su pa- 
gelba Lenkijos, nori atimti iš 
Rusijos ir visą Ukrainą. To
kias Hitlerio ambicijas vienoje 
konferencijoje su bankieriais 
išplepėjo Vokietijos finansų mi- 
nisteris ir reichsbanko ? prezi
dentas Dr. ‘Schacht).

VERA CRUZ, lapkr. 7. — 
Banditai ties Rio Blanguillo pa
degė namą ir paskui nušovė tris 
iš namo bėgančius žmones ir ke
lis sužeidė.

PATERSON, n. J., lapkr. 8. 
—Keturi plėšikai užpuolė Pros- 
pect Park nacionalį banką ir 
pastvėrė $18,000.

PARYŽIUS, 1. 8. — Francija 
jąuįnebebandysianti sutaikinti 
Angliją su Italija.

CHICAO. —Illinois bedarbių 
šelpimo komisija nutarė Cook 
kauntės bedarbiams pradėti 
teikti pašelpas ne maistu, dra
bužiais, ar apmokėjimu nuomų, 
bet grynais pinigais, šelpianti 
bedarbiai gaus jiems skirtus če
kius ir iš tų pinigų jie tUrėš 
prasimaitinti, užsimokėti nuo
mą ir nusipirkti sau drabužius.

Manoma, kad čekiai bus pra-
......... . i.... .... ............ —

Neaiški Padėtis Franci jo j

PARYŽIUS, lapkr. 8. — Po
litiniai Francija yra pasidali
nusi j dvi priešingas Stovyklas, 
kuri viena kitą kovoja dė
lei to rimtas svarstymas Už- 
leidžia vietą jausmams.

Visoje. Franci joje darosi pa* 
dėtis panaši tai, kokia buvo Vo
kietijoje prieš pat Hitlerio įsi* 
galėjimą.

” žinoma, yra didelių skirtumą 
tarp Vokietijos ir Franci jos po
litinės ir ekonominės padėties, 
bet yra ir didelio panašumo 
žmonių nusistatyjne.

Iš vienos pusės yra .taip va
dinamas populiaris frontas, su
sidedantis iš visų pažangesnių 
žmonių, pradedant nuo komu
nistų ir baigiant liberalais. Iš 
kitos pusės, yra taip vadinama 
nacionalistų grupė, kuri susb 
deda iš dešiniųjų elementų — 
konservatorių, fašistų ir mo- 
narchistų.

Tarp abiejų grupių santykiai 
yra labai įtempti ir fašistai at
virai kursto prie žudymų. Bet 
gi tuo pačiu laiku nė komunis
tai, nė fašistai nėra stiprus ir 
jokios reikšmės neturėtų, jei 
nebūtų apie juos tiek daug kai 
bama.

Populiaris frontas pritarid 
susiartinimui su Rusija prieš 
Vokietiją ir Italiją. Nacionft 
listai gi labiau pritaria Vokieti
jai ir Italijai prieš komunisti
nę Rusiją ir—dagi prieš demo* 
kratinę Angliją.

Vidaus ir užsienio politika 
yra labai susipynusi. Parliamen
tas yra valdomas populiario 
fronto, bet kabinetas tuo pa
čiu laiku vis labiau linksta prie 
nacionalistų. Yra priežasties 
manyti, kad jei dabar įvyktų 
rinkimai, tai kairieji dar dau
giau laimėtų, nors tuo tarpu 
Lavai krūpčioja prieš atgalei- 
vius.
. Bet nė konservatoriai, nė pa
žangieji nėra patenkinti Lavai 
politika. Nėra patenkinti ir 
tvarkymu šalies finansų. Norš 
jam buvo suteiktos diktatoriškos 
galios tvarkyti šalies ekonomu 
nį gyvenimą, bet jis nieko ne
sutvarkė. Pragyvenimas tebė
ra labai brangus, pinigų nėra, 
o biudžetas ne tik kad nesuba
lansuotas, bet deficitas dar db 
dėsnis pasidarė.
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dėti siuntinėti pradžioj ateinan- J 
Čios savaitės. *

Komisija mano, kad tas su-^ 
mažins jos išlaidas, taipgi gal 
ir bedarbiams bus parankiau, 
nes galės nusipirkti ką jie pa 
tys nori, o ne maitintis tuo 
kas jiems būdavo duodama.

Bet pašelpos pinigais bus 
mažesnės, negu jie gaudavo da
bar prekėmis. . *

Rairieji norėtų franką nupi
ginti ir praliuosuoti pinigus, 
bet konservatoriai nori augšto 
franko, kartu su didelėmis sub
sidijomis kapitalistams ir augš-

-įvežamais muitais; »kad pa- -■
laikyti kiek galima augščiausias 
kainas .

Parliamentas gali nuversti 
Lavai, bet dar nežinoma ar jis 
tą darys, nes gal sutars laukti 
neišvengtinų rinkimų ateinantį 
pavasarį.

11 žmonių žuvo ura
gane Bahamas salose

NASSAU, Bahamas, . lapkr. 
8.—Gautomis čia žiniomis, ko- 
misioinerius John Eldridge 
Russell ir dešimt kitų žmonių 
prigėrė Great Abaco, uraganui 
perėjus per salą sekmadieny.

Penkios žvejų valtys liko pa
skandintos, o kitos apdaužytos. 
Bet Šiaip nuostoliai nebuvo la
bai dideli.

Tai tas pats uraganas, kuris 
pirmadieny perėjo per Miami 
ir pridarė ten didelių nuostolių.

FAIRBANKS, Alaskoj, 1. 8. 
Lakūnas Herman, kuris su 5 
pasažieriais, išskrido į čia iš 
Dawson, N. T., pereitą šešta
dienį ir prapuolė, liko surasti 
ant vienos salos Yukon upei 
Kaip .išrodo, jiems nieko ne
stinga.

į—į

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.
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nebuvo kam, nes

ADVOKATAI

Gerkit ir Reikalaukit

nuo

1936 nuo

AKIU SPECIALISTAI
ūkininkus kazokais

KITATAUČIAI

nau

718 West 18th Street

4092 Archer Avenue

ainiai tų Palangos 
kuriuos nuskriaudė

dąbąi; 
gerai 
papą-

Lietuviškos
Degtinis

masėms*. o 
• visokiems

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turitne Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

panaikinta
1863 m.).

ėmė, su

redaktorių, p. F. Bortkevičienę 
išteisino.

listęrjne 
TCMMB PAŠTE

truko net dveji 
-Liudininkų šioj. byloj

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Moterišku. Vyriškų. . Vaikų, ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney lsland Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedė« 

liomis ir šventadieniais 10—ta

prieš, Pąlapgos ūkininkus.; '
Paskutinį kartų bylą buvo 

sprep.džiąma Kąpąo apylinkės- 
teisme š; m., spalių 9 d. St. 
Tiškevičių atstovavo advokatas 
Bątaitis,, kuris mėgino jyo$fc 
nėti, kad grafas Juozas TĮšk.e- 
vičius turėjęs teisę ūkininkus 
iš ūkių mesti, nes esą ta že
mė priklausiusi nę valstiečiams, 
o jam

Visose Alinėse 
Mutual Trijų, 
žvaigždžių 

KentUcky 
Bourbon

Dr. V; A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TeleptionA: Reoublic 9723

Teismas, išklausęs advokatų 
kalbų, “Lietuvos žinių” atsak.

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

Amerikos, Lietuviu Daktaru 
Dmugijos Nariai.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Ofiso Tek Boulevard 6918
Rez. Tek Victory 2348
Dr. Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 
Nerišliomis nagai sutarti

4179-83 Archer Avė.
i Čorner Richmond Street 

Lafayette 3171

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyšios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonus Republic 9600.

štai,, ką
bylęis

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswkk 0597

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimu. \ 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Phone Canal 6122
Dn S; Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

ligU gydytoja 
alsted St

TeL Office Wentworth 6330" 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vai 
6900 So.

Valandos 1—4 no pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus, seredomis ir subatomis.

A.LDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

P. F. Bortkevičienę gynė 
teisme du advokatai — p. A. 
Torpau ir p. M. Sleževičius, 
A. Tornau pareiškė, kad “Lie
tuvoj žinioms” visai nerųpėjo, 
ar grafas elgėsi pagal įstaty
mus,: ar, ne. “L. žinioms” rū
pėjo tik parodyti, kaip tada

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Pątarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
Electric t re a t-, 
ment * ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ninlšj,. jų.
sfondymąs kazokais^ dragūnais 
ir. t. L Visi.*.-/foktai.Tiudininkų 
jodyti. p.į Ęorit
kevičienę nėra už ką. Prašo 
išteisinti., ' .

Gražiai ir vykusiai atrėmė 
visus skundėjų užsipuolimus 
p. M. Sleževičfos. Savo plačioj 
kalboj \ jis aiškiai įrodė, koks 
buvo aiiąi& laikais; teisėtumas 
ir teisybė.; Įstatymai ir teisė, 
tada tarnavo ne. žrpopėms, nę; 
plačioms, liaudies 
tik dvarininkams 
baronams ir grafams. Papras
tas žmogus valstietis neturėjo 
jokių teisių. Jis buvo šimies 
ar gyvulio vietoje, su kuriuo, 
ką tik norėjo, darė jo ponas. 
Pasiskųsti 
valdžia tada tiirėjo turtingie
ji, kurie siekė tik kuodaugiau- 
siai liaudį išnaudoti. Palangos 
valstiečiai per amžių amžius 
buvo įsikūrę savo Ūkiuose, dir

bo savo žemę, kutį jiems pri
klausė, Bet, štai, grafas užsi- 
rnanė/ jų , ukius pąsįgrobti sau. 
Niekad jam ta žemė nepriklau
sė, niekad, jis jos nedirbo, bet 
jis įsivaizdavo, kad jam* kaip 
galingam grafui* žemė vis tiek 
turi' priklausyti, o valstiečiai 
turi būti tik jo bernai. Kadan
gi tada valdžia buvo ne žmo
nių,- o saujelės tokių pat dva
rininkų, kaip ir Tiškevičiaus, 
tai nęlaimingus. Palangos ūki’ 
pinkus nebuvo kam užtarti ,ir 
jįe bu^o iš savo ūkių ( išvyti 
kazokų nagaikomis, Bet ar tai 
buvo teisingai pasielgta? Ir ar 
galima šiandien tokią “teisy
bę” ginti? Tai buvo nė teisin
gumas, bet valdančiųjų smur
tas prieš valdomuosius. Ne vi
sados įstatymai yra teisėti. Tik 
tie įstatymai yrą teisėti, kurie 
gina ir saugoja daugumos, o 
ne saujelės savanaudžių reika-

Buy gloves with whot 
itsqve$ ' ■ '

.. A, MASALSKIS
3307 Litųanica Avenpe Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanica Avenue Phone Yards 1138

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gęrai lietuviams žinomas per, 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. C. K. Kliauga 
llentistas

Valandos nuo 9—9.
2420 West Marųuette Road

arti Westem Avė. Hemlock 7828

Peoples
KRAUTUVĖSE

Parsiduoda
MAŽIAUSIOMIS 

KAINOMIS

grafui. Esą tada bu
vo tokie įstatymai ir valstie
čiai turėję j u* klausyti, o jei 
neklausė* tai grafas visai tei
singą! juos nubaudę; kazokais. 
Grafos. pasielgęs teisingai , ir 
teisėtai, todėl “Lietuvos ži
nios”, aprašydamos jį kaip 
smurtininką, skaudžiai jį įžei
dė ir todėl “Liet, žinių”’ at
sak. redaktorių p. F. Bortke- 
vičieąę reikia smarkiai nubau-

VISŲ GERŲJŲ
IŠDIRBYSČIŲ
NAUJI 1936

Radios

‘ J; F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

I. J. ZOLP .... ;.........   '
1646 West 46th Street Phones.. Boulevard. 5208-8418

ase. n valo ir ai
Ha ____________
f8. oi kuriuo* raUt% aųdpii 
«. M. *t

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Haląted St.. Tel. Yards 2534 
Miesto ofisas

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

Rezidencija
8407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

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

mos be akinįų. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 .South-Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

llhbERAL^lNGS 
ijAND LOAN ASSOCIATION 

op chicaoo 
Skolinanti Pinigus ant Pirmų 

Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government įstaigoj, 
F. S. and L, Ini3. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjo m 4%.

2324 S. Leavitt St Tel Canal 1679
J USTJN. MACKIEWICH, Prezidentas.

zokų pagelbą,, Stdųkus iš ūkio 
išvarė.; Valant, kazokai nelei
do nę. turto, išsivežti ir nąųšė 
nagaikomis. Stonkus buvo pąt 
sįstatęs trįobesius, kuriems 
medžiagą. buvo . pirkęs iš gra
fo, už. 1000 rublių, tai,; išvarius 
iš ūkio,, grafas nė šių pinigų 
negrąžino.

Katrė Męšluene parodė, kad 
jos tėvą Vaišnorą ir kaimyną 
Želvį* grafas, išmetė, iš. ukių^ 
kuriuos ji© buvo valdę nuosa
vybės • teisėmis daigiau kąip

metų,, Jį žinanti,, kad gra- 
faą. išmetė iš.. ukjų, dar, keturis 
jai pažįstam^ - ūkininkus.. Visj 
buvo., išmesti kazokų pągelba.

Panašiai parodė ir kjti liu- 
dininkąj. St, Tiškevičius. iš sa? 
vo. puw taip pąt buvo pasta 
tęs liudininkų,, kurie turėjo pa- 
jodyti,,kad jo senelis-— gp- 
fos . J* Tiškevičius', nenaudojęs 
kazokų, pagalbos. ir jiems pats 
hevadovavęSfr bet ir iš tų. liu
dininkų kai kurie parodę, kad 
grafos tikrai kazokus, kvietęs 
ir jiems vadovavęs, o liudinin
kas J, Kentra patvirtinę pats 
sąvę akimis, matęs,, kaip 1882 
m., grafos Juozas Tįškevičius 
jojęs priešaky kazokų, pulko

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
, Dentistaa

4645 So.. Ashland Avė.
■ arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^Tel. Yards 1829
( Pritaiko Akinius 

' Kreivas. Akis
Ištaiso. .

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Ęalsted St. 
Valandos nuo 10—-4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

kad. žemę ji.c. iŠ grafo nuomo
ja, o kai žmonės atsisakę to
kias sutartis pasirašyti, tai 
grafas .pasikvįętęg. kazoku^ ku
rie. “uękląužadaa” išplakė. Nuo 
kaukui plakimu, mirusį; viena 
moteris-.
i Morta, Buišienė taip pat pa
tvirtino, kad kazokai žmones 
plakę grafo Tiškevičiaus. įsa-, 
kymu, o tų kazokų, jos žod^ 
žįais, “api.cierfom” buvęs pats 
grafas.
i Ona Gricienė papasakojo^ 
kad grafas Tįškeyičįus buvęs 
kazokų viršininkas ir priver
tęs jos tėvą. Antaną Auželį. pa 
sirašyti sutartį,* pagal kurią jo 
iš tėvų ir» bočių,paveldėtas ūkis 
palieka jam valdyki tik nuo
mos. > teisėmis.
, Jpozas. Sermontis, parode, 
kad jo tėvai Užpelkių kaime 
turėję žemę, kurią, tęvų ievai 
n.uę.. amžių valdę, bet grafos 
Tiškevičius privertęs. pasirašy
ti sutartį, pagal;kurią Sermon- 

kČįaį. privalėję, už savo žemę 
mokėti grafui. nuomą.

Antanas Vainoras papasako
ję, kad grafo įgaliotinis kazo
kas šlitenbakas girdęs kai ku
riuos ūkininkus degtine ir kai
šiojęs jiems pasirašyti raštą, 
kad “visas kaimas nori pasi
likti po grafo”.

Aleks. Stonkus papasakojo 
atsimenąs, kaip jo tėvas turė
davęs mokėti grafui kasmęt po 
30 rublių nuomos už savo že
mę, norą ta -žemė iš senų se
novės priklausė Stonkams. Kai 
vėliau grafas pareikalavęs 
Stonkaus., tėvą priimti kon
traktą, kad ta žemė yra grafo, 
o ( Stonkus, tik nuomininkas, ir 
kai, tėvas, atsisakė tokį kon-

1933 m. rudenį musų demor 
kratiškasis dienraštis “Lietu
vos žinios” paskelbė savo skil
tyse straipsnį, kuriame atsklei
dė nedidelę angelę į tuos lai
kus, kada mpsų protėvius 
lietuviškąją liaudį; dar nebeęiy 
gė ponai dvarininkai ■— baro^ 
nai, grafai ir kitoki darbo žmo
nių išnaudotojaL Tame straip
sny “Lietuvos žinios” aprašė, 
kaip visagalis Palangos . dvarG 
ninkas grafas Juozas Tiškevi
čius pereito šimtmečio gale 
atiminėjo iš lietuvių valstiečių 
žemes, kurias jie buvo amžių 
amžius valdę; kaip, kazokų, ir 
dragūnų pagelba gainiojo lie
tuvius ukipinkus iš savo sody
bų, kaip paties Tiškevičiaus 
vadovaujami kazokai plakė 
žmones nagaikomis, daužė 
kardų makštimis, ir t, t. ir 
t. L Šias kančias ir kazokų 
smurtą Palangos valstiečiai tu^ 
rėjo iškęsti dėlto, kad. spyrė
si ir nepasidavė pono, grafo 
norui, kuris, siekė; užgrobti ir 
pasisavinti sau jų žemes,. Mat* 
kai Kuršių krašte, kurio ribo
se kadaise buvo ir.. Palanga, 
buvo panaikinta baudžiava, tai 
visa žemė buvo palikta dvari
ninkų nuosavybėje, o buvuąie.- 
ji baudžiauninkai galėjo žemės 
iš dvarininkų tik pirktis arba 
nuomoti. Bet Palangos valstie
čiai su tokiu patvarkymų, nę* 
sutiko ir. pareikalavo, kad tįę.{ 
žemės plotai, kuriuos jie per 
amžių amžius., dirbę ir kuriais, 
jie naudojosi kaip savastimi^ 
butų jiems palikti- Ypač su»- 
bruzdo Palangos. valstiečiai rei
kalauti savo teisių po to, kai 
baudžiava buvo panaikinta vi
soj Lietuvoj ir kai baudžiau
ninkams buvo paliktoj .Jų* nau
dotos žemės (Kuršių * krašte' 
baudžiava buvo 
1817 m., Lietuvoj — 
Palangos valstiečiai 
savo dvarininku, grafu. Tišker 
vičium bylinėtis, ręikąlaudąnu 
palikti jiems jų žemes., Bylą 
daėjo net iki paties caro, bet 
tada buvo tokie laikai, kad par 
prastam žmogui valstiečiui: rav 
sti teisybę buvo neįmanoma. 
Todėl visai nenuostabu, kad 
Palangos valstiečiai, nors tier 
sa buvo jų pusėj, pralaimėję 
bylą, o kadangi geruoju nuę 
žemės nenorėjo šalintis, tai Tiš
kevičius ir užsiundė nekaltus 
žmones 
ir dragūnais.

Toki dalykai buvo, aprašyti 
minimai:? “Liet, žinių” straip
sny. Nors nieko ten. nebuvo 
perdėta, viskas aprašyta, tei* 
singai, taip, kaip iš tikrųjų 
bu*vo, bet grafo Juozo Tiške
vičiaus anūkas, dabartinis St. 
Tiškevičius, smarkiai dėl to 
straipsnio įsižeidė, ir patraukę 
“Lietuvos, žinių” atsak. redąkr 
torių p. F< Bortkevičienę į tei
smą.

Byla buvo iškelta tuęj. pę 
straipsnio pasirodymo, bet- kol 
pasibaigė 
metai 
buvo apklausta visa eilė. Dau 
ginusiai 
valstiečių 
grafas J^ Tiškevičius, arba jo 
pasamdyti kazokai 
pasakojo kai kurie šios 
Ii ūkininkai:

Moniką šilauskjepė,. 
jau sena, moterių bet 
atmenanti tuos laikus, 
šakojo, kad grafas Jz Tiškevį- 
čius atėmęs, iš. jos tąvo žemę 
ir kazokų pagalba išmetęs jo 
šeimą iš buto. Metant iš; bufo, 
vienas, kareivis nągąiką. kefe 
kartus m.ušė, joą tėvui,;per gal
vą, o jos motiną.kazokai taįp 
nuplakę, kad ji net mirti tų* 
rėjo.

Jonas žyąąinį§ pąrodė, ka&. 
būdamas, Įjl mętų berniuku, ąti 
simena, * kaij>Tiškevičius vert 
tęs žmones pasirašyti sutartis,

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So, Ashland Avė. 
2-ros lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWA¥ 2880.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

, Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
’ 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietu
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12

R<z» Telephone PLAZA 2400
M AN U>A CTŪ R INO COMPANY®

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

Hemlock 8400

K. P. G Ū G I S
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

LACHAWICZ ir SUNŲS 
23Į4 2Urd Place Phones CanaĮ2515—Cicero 5927

J, MULEVIČIUS
Phone Ląfąyette 8572

Visi 
stratoriai Krautuvių 

peliai ir Išmainyti 
' Pilnai Garantuoti 
\Parsiduoda už mažiau negu 
vieną trečdalį tikros vertės 

$25.00 vertės p,o TE 0. f 0 
$50.00 Vertės po 

17.50 
$75.00 Vertės po 

‘2450 
$$8;00 Vertės po

ir daugybė kitų.
Lengvus; Išmokėjimai
Didelė nuolaida už senus

Radios maįųant ant 
naujų.

BAUDŽIAVOS
LIETUVOS TEISME.

'» , MtJULUDI.* ■ ' f

Lietuvos Žinių” byla su Palangos dvarininku 
grafų. Tiškevičium

.eaoi 
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS , ; 

4157 ARCHER AVENUE. 
Telefonas Virgįnia 0036

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

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 0803

rwwv ■A'mOTTf....A“ .j!'!■>' w-

ATRUGOS

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
VARds 1741—1742 
> R EUDEIKIS

■ • .'A . ?" .• s . j ,-y,z>"

SIRAISHT KENTO! 
^BOURBON

'"/rVAV Vtd.lOft'cuMPAN 
T - , 1Midget RADIOS

’9.75
Consolė RADIOS

'39.50
Pasirinkimas:

PHILCO ,
ZENITH
RCA VICTOR

ir- kitų
kiti Radios Demon

Seni

Laidotuvių, Direktoriai

_____ Kįtj^ Lietuviai pakterai._____  

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHtCAGO. ILL.

Ofiso Tel. Dorchester 5194
; Rez. TbL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rdsas Gydytoje^ ir-Chirurgas

itoney,, , 
7—9 vai. vak.1900 SO

Viena, didžiausių aptiekti Chicagoj

ir kitas Ui.vOhoI 
M ūsu A pliekoj

RAKŠTIS
H ALSTED ST

—4—14 i :. ..
...................... .

“Į ------------------"7"--------1. J' J fi i ■



EDISONO NAŠLĖ DABAR MRS. HUGHES
KORESPONDENCIJOSa PADAUŽŲ FILOSOFUS

Bridgeport, Conn

viską

Sutaupykite $CR 
nni

REIKIA MOKYKLŲ

Rytietis

Kenosha, Wis
Papildymas

korespondenci j o j e

mesk dolerį

SUKAKTUVIŲ

DOVANOS SU KOŽNU PIRKIMU
SUPRANTAMA

pavyktų

KAS BUTŲ

Atdara dl

busti, 
akimi

1935 metų Radios 
už PUSĘ KAINOS

68.00
34.50

liberalų
iš Pa-

PADAUŽŲ AP 
ŠVIETOS MI- 
NISTERIUI

orga- 
šakės

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

Prašau išrišti žemiau paduo
tus klausimus:

Dar mažas būdamas išmo
kau, kad Dievas (Jahve arba 
Jahova) yra visagalis. Ar jis 
gali sutverti tokį didelį akme
nį, kurio nei jis pats nepakel-

SIUSKIT FEK 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

Toronto, Ont 
Kanada

Musu patyrę darbininkai 
įdės j jūsų boilerį bile 
kokią dalį labai pigiai.

Mes turime visokiu var 
totą daliu dėl pečių.

KANADA PRIEŠ 
TITULUS

1935 metų REFRIGERATO
RIAI po......................... .........
1935 metų SKALBYKLOS

parapijos ir draugijos sąskai- 
ton! Nes gal netikri buvo, ai 
liks kiek pelno. O kada pel
no dar liko, tai tada draugi 
jos vardas jau buvo užmirš

Mes turime pasirin
kimui pilnų atakų 

WĘOLESALEIB 
RETAIL
Furnace ir Bot-

Kainos tiek sumažintos, 
kad padarius tą 24 metu 
išpardavimų dar didesnį.

Liet. Programas Nedėlioję nuo 5 vai. po pietų iš stoties WCFL, 
970 k. su didele orkestrą ir Sasnausko choru.

Taipgi Nedėliomis programas iš stoties WAAF nuo 1:30 po pietų.

Kur tik tu keliausi, visur 
tau reikės pinigų. Ir kuo ka
liausi, be pinigų ne nosies ne
iškišk per duris.

Keliauji kojomi, kietu šali
gatviu, neškis pinigų. Čevery- 
ko kurka nukryps perdaug j 
šalį, štai už lango šiaurius: 
pataisys, atstiebs kurką į ma-

Spalių 5 dienos rinkimų 
pasekmės

Jeigu tautininkams pasisek
tų išrinkti į Susivienijimo val
dybą rastenį, šalną ir lopetą, 
galite suprasti į ką toji 
nizacija pavirstų. Tik 
dar truktų.

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTEL8 VIETA PAS. 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

Kitų 
lerių dalys apkainuo- 
t o ■ proporcionallai 
pigiai.

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

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

— Samatarijonas.
Padaužų pastaba. Nors tam

stos sumanymas gudrus, vie
nok nepraktiškas. Domės su 
“brait” mokiniais vienoj kla
sėj negalima laikyti.

B prašo Lietuvos žmonės* 
feįp pataria Lietuvos bankai

Na tas kaip ten nebuvo, iš 
Toronto parapijonų ir nega
lima ko geresnio tikėtis, nes 
jiems draugija nerūpėjo ir 
nerupi. Jų tikslas tai aplo
pyti parapijos skyles dr-jos 
pinigais. Bet jau balių rengi
mo komisijai tai tikrai negali
ma dovanoti už parsidavimą 
parapijonamš. Jie tą ruošė sa
kydami, kad peįnas bus pada
lintas per/ptųsę dr-jai ir para- 
pij ai. Garšinlmus išplatino 
taip pat tokio turinio, todėl ii 
publikos atsilankė nepaprastai 
daug. Pati programa buvo

Išdirbysčių

TYPEWRITERS

40% 
PIGIAUVISUR REIKIA 

PINIGŲ

vedama dr-jos vardu, o na
riai ištikimai stengėsi savo pa
reigas atlikti. Iš viso draugi
jos buvo įdėta daug daugiau 
energijos, negu iš parapijos 
pusės
gimo komisija, pp. N. ir M., 
numatė reikalą tik parapijo
ms pakviesti į bendrą su sve
čiais vakarienę, kuri po trijų 
dienų baliavojinio dar liko ne
baigta, ir kurioj 
ti, prie alučio ir tam panašiai 
buvo pavestas visas pelnas (jei 
jo bus) parapijos naudai.

Sąmoningi dr-jos nariai tu
rėtų žiūrėti į tokią balių ren
gimo komisiją kaipo į dr-jos 
išdavikus, ir ateityje akylai 
saugoti dr-jos turtą. Juk kiek
vienas narys nelaimės ištiktas 
gauna iš dr-još pašalpą, o ne 
iš parapijos. Taip pat reika-

Ar gali Dievas sutverti du 
kalnu, tarp kurių nebūtų klo
nio arba tarpekalnio?

Ar daug angelų gali sutūp
ti ant adatos viršūnės?

Būdamas visagalis, kodėl 
Dievas nenugali Liuciperą?

AŠ esu maldingas žmogus, 
o už sukalbėjimą vienos ar ki
tos maldos gaunu daug atlai
dų, bet man protą aptemdė 
vienas geras katalikas, kuris 
man sakė, jog po mirties ne
busią nei dienų, nei savaičių, 
nei mėnesių, nei metų. Kokio 
kalendoriaus prisilaikoma po 
mirties?

Chicagos lietuviai kunigai 
meldėsi, kad Įeit F. Vaitkui 
pasisektų laimingai perskristi 
Atlantą, kai Įeit. F. Vaitkute 
jau buvo nutūpęs Airijoj. Ar 
jų malda gelbėjo Vaitkui? Ar 
Dievas žinojo, kad jie melsis?

špitolninkas.

Kada tiek daug kalbama ir 
rašoma apie reikalingumą įstei
gti lietuvių kalbos mokyklėles 
musų jaunimui, mes norėtume, 
kad ir senieji musų patriotai 
nebūtų užmiršti. Retas, jų mo
ka šiek-tiek žmoniškiau lietu
viškai kalbėti ir nėra nė pu
sės tuzino, kurie mokėtų gra
matiškai rašyti. Net patriotiš
kų laikraščių redaktoriais pri
sieina statyti pusiau negra- 
motnus patriotute. 7

Ir kadangi Susivienijimo pre
zidentas, rodos, yra linkęs vi
sus tautiškai nusistačiusius., 
nusiteikusius ir nusiteikusius 
narius iškelti j vaikų skyrių, 
tad ekonomiška butų ir musų 
patriotus pamokyti lietuvių 
kalbos tose pačiose mokyklą 
lėse, kurios bute įteigiamos ta
kučiams.

tematiškai tikslią poziciją 
už tai turi duot pinigą, 
kas pakiš tau dienraštį, 
imsi ir už tai vaikui į delniu
ką jčerš1 msi tris centus gry
nais pinigais. O jeigu norėsi 
būt kapitalistiškai krikščioniš
ku, tai, ve, ir elgetai j bleki- 
nu'kę įčerškinsi centą ar da 
už jo prispaustą balsą, žodžiu 
sakant/ kas tik tau patinka, 
už viską ' turi užmokėt, 
turi pirkt.

Važiuosi traukiniu ar 
kas nors pakiš- tau po 
kašiukę orinčių ir parafino, va
dinamo čekoladu, duok už ta; 
pinigų.

' Važiuosi autu (arba ne mo
derniškai sakant: automobi-

I

jlium), ratas pasakys: “pykšt” 
į ir “piššš”. Va, čia garažnin- 
kas. Prašysi jo pagelbos. Jis 
tavo rato taire ras naujintelę 
karpetinę vinutę (yes, carpet 
tack!), pasilaikys ją sau ir už 
tai tu užmokėsi pusę dolerio.

Lėksi savo lėktuvu per At
lantą; sakysi, čia tik oras, de
besys, o apačioj vanduo ir, van
duo; {biznio nedarysi, pinigų 
nereik, nes biznierių nėra. Kly
sti! Baisiausias triukšmas bus, 
jei pinigų neturėsi, arba per- 
mažai jų turėsi, štai pro tavo 
lėktuvą žuvėdra spiegdama 
skris; kirsk doleriu ir pešk 
jos plunksnas — bus šviežios 
paukštienos. Paskui užsimany
si pasninkaut 
į okeaną ir Neptūnas (o gal 
lietuviškas Bangputis) atmes 
tau didžiausią žuvį. Bus di
džiausias pasninkas, kuris rei
kalingas tam, kad tu butum 
lengvesnis ant- oro.

Taigi matote jus, vaikščio- 
tojai, važinėtojai, lakstytojai, 
rašytojai, redagu‘otojai ir ki
ti ginčytojai, dabar mes visi 
žinom, kad visur reikia pini-

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd
Englewood 5883-5840 j

Dar gražiau, moderniŠ-
Iriau įrengta. I

šv. Jono Pašelpinės dr-još 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
lapkričio mėn; 3 dieną. Ka
dangi minimoj draugijoj pri
klausančiųjų narių dauguma 
yra parapijonys, tai jie ir yra 
linkę draugijos turtą parapi
jos naudai pavesti.

Čia jie atsilankė organizuo
tai, nes žinojo, kad iš bendro

su parapija - parengimo, kuris 
įvyko spalių 19, liko, kiek pel
no. Išdavus balių rengimo 
komisijai raportą, kad pelno 
likę 51 ddl. su centais, jie pra
dėjo klykti, kas tas pelnas bu
tų paskirtas vien tik parapi
jos naudai, — dėl apšildymo^ 
bažnyčios ir svetaines. Už
miršo, kad draugija pilnai už
simoka parapijai už kiekvie
ną parengimą; b; iš to turėtų 
gauti pilną apšildymą.

Sąmoningesnieihs nariams 
atsišaukus, kad taip negalima 
draugiją skriausti, tuojau ki
lo dar didesnis lermas šimta
procentinių katalikų parapijo
nų . Tuoj aus tekti, kad 
tą parengimą rėmė vien tik 
parapijonys, aukodami svečių 
vakarienei (kurij,įįuvb užkvie
sti iš Suvienyti^Valstijų, Det
roito) . Užmji’šoč'jie, kad pa
tys, o ne kas kitas sii svečiais 
ir baliavojo tris dienas, ir vis

rait, bet dabartinė 
Taryba, kuri surado 
lą esant pražūtinga, 
bes velnių.

Jeigu “Vienybei” 
suagituoti Susivienijimo nariute 
balsuoti už tautiškųjų srovių 
kandidatus, tuomet viltis vėl 
žybtelėtų, kad mažu vėl kuri 
nors tautiškoji gazieta gaus iš 
Susivienijimo paskolą, pašvę
stą netoli pilnam pražuvimui.

Kada tautininkai yra tiek 
pasišventę Susivienijimo labui, 
kad net $20,000 sutinka paim
ti savo gazietos įstaigai, vis
gi ir dabartinė Taryba turėtų 
jiems simpatizuoti už Susivie
nijimo išauginimą. Ir dar sa
koma, kad dalį tos paskolos 
galių^ bus atgauti.

Negražus parapijonų 
pasielgimas

šon 
turtingo plieno magnato 
Chautauųua, N. Y.

Tokis nuotykis yra pirmu 
kartu šio miesto istorijoje. Ofi
cialus skaičiai iš viso balsuo
tojų buvo 43,823, iš tų balsų 
socialistai gavo 24,267 balsus, 
(demokratai gavo 8,909, repu- 
blikonai gavo 10,363, komuni
stai tik 284 balsus.

Smulkesnes žinias pranešiu 
vėliau.

Ta Pildomoji Taryba, kuri 
paskolino tautiškai “Vienybei” 
$20,000, suprantama, buvo al- 

Pildomoji 
tą pasko- 
gauna ei-

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet iųs dabar galite NUSIPIRKTI bile iSdir- 
bystčs perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

—UŽ $3 Į MENESĮ-
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
A U TYPEWRITERM O 1 COMPANY

189 WEST MADISON STREET

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru. Moterų,

• Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Tąiso senus svederius. Parduo
dam vilnones gijas, Storas ir 

' plonas dėl mezgimo. e

F. Selemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

omis, vakarais ir 
nadieniais.______

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

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

Rankomis padirbti
ACCORDIONS ĮtfMm 

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

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

Savo
Kenosha aš buvau suminėjęs, 
jog p. Schlager yra “Vogue” 
teatro savininkas. Turiu pri
durti, jog tą teatrą p. Schlager 
laiko kartu su p. S. Jociu, ku
ris irgi yra geras “Naujienų” 
rėmėjas, o be to daf, ir Happy 
Hou^ Taverpi są^ininkas.,...

Anglijos karalius kaipo nau*- 
jų metų dovaną kas metai su
teikia įvairius titulus tūlam 
savo pavaldinių skaitliui. Tie 
titulai yra surišti su 
gijomis.

Kanados dabartine 
valdžia paėmė pavyzdį 
daužų Respublikos ir nuspren
dė, kad titulų dalinimas yra 
aktas prieš demokratiją, todėl 
Kanadoj jis neturi būti prak
tikuojamas.

Padaužos ir medalių geriems 
piliečiams neduoda. Užkabina
me juos tik visokiems šelmiams,! 
kad svietas galėtų jų pasisau-'

laukini, kad tuojau balių ren
gimo komisija pasiaiškintų 
dėl šio elgesio. Jei to nepa
darys, tai kitą kartą čiupsim 
per spaudą už pačios skau- 

Bet dr-jos balių ren- į džiausios vietos. Tada pri- 
seis ponams iš gėdos gerai pa
raudonuoti.

— Draugijos narys.

Mr. and Mr». Edward A. Hughes

WEST ORANGE. — Garsaus išradėjo Thomas Aiva Edi- 
našlė trumpą laiką atgal ištekėjo už Edward A. Hughes, 

dabar leidžia “medaus mėnesį”

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
Svarui 18c; musą lAffc 

GROTELIAI, kitur svarui « 
2dc; musą kaina ...— 
VANDENIUI VIEDRIUKAI. 
kitur svarui 22o; IgA 
musą kaina ........
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22c | 
musą kaina -------------

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

bet1 1933 m. socialistų kandida- 
Vai- tas Jasper McLevy pirmą kar

tą šio miesto istorijoje skau
džiai sumušė republikonišką 
slonį ir demokratišką asilą, — 
jis pirmą kartą buvo išrink
tas miesto galva — meru so
cialistų tikietu.

Dviem metam praslinkus so
cialistas Jasper McLevy dar 
skaudžiau' tuos du sutvėrimus 
sumušė, taip kad vargu kas 
iš tų senų partijų" beliko. Visi 
socialistų kandidatai laimėjo; 
gi Misi sloniai ir asilai pralai
mėjo. Socialistų kandidatas bei 
kandidatai gavo daugumą vi
sų balsų; taip kad visų par
tijų balsus sudėjus į krūvą so
cialistų meras gavo jų daugu-

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
"Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nematiniu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallaco A. 
Combs.’’

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nėrvotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Oompany, Chicago

//v t.

BOILERIŲ

ACME FURNACĘ REPAIR 
PARTS CO. [2 krautuves]

(S^COMMENOED
F0R <10 YFARS

FURNACE
TAISYMAS

EYES

23 X. IIAl-Sri’I) STREET 
’Eei. 11 <■ \-1>i;i i !<<• t ()C> 10

ihi o ; J• >. 
Toly

JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE

- ' Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Moigįču), arba 
J apdiaųdos puo ugnies, vėjo, etc., atsiš.iųk^:;: ;

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YAlMs 27<)0 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
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TEISMAS PRIEŠ KONGRESĄ

Fedęralinio distrikto teismo teisėjas WiUiąm C. 
Colem.an, Baltjmore, Md.,. pądąrė sprendimą, kuriųp 
pripažįstama “nekonstituciniu” kongreso įstą-
tymas., apię gaso, elektrikas ir kįtąs viešojo aptarnavę 
mo kompanijas. Prieš tą įstatymą kapitalistinė spauda 
seniai,j kelią riksmą, smerkdama jį daigiausią(■ ųį tai, 
kad jisai duoda galią valdžiai uždaryti '■ vadinamas 
“holdingu kompanijas, t. y. tokias, kompanijas, kurios 
pačios, nesteigia gasp arba elektrikas; įmonių,., bet į tįk 
laiko kitą bendrovių šėruą (akcijas);

Su tokių kompanijų pagelba buvo paėmęs į savo 
rankas milžinišką dalį gaso ir elęktrikos pramonės Ch^į- 
cagos fjnąnsierius. Samuęl InsųllK kuria finansinę “ii^ 
perija” dabar-yra sugriuvusi, ir jisai- pats ką-tik išsisu
ko nuo kalėjimo.

Prieš aukščiaųs paminėtojo teisėjo sprendimą vąk 
džia dar gali apeliuoti J vyriausiąjį teismą Washing- 
tone. Bet jo sprendimas jau (sukėlę didelį džiaugsmą 
piniguočių tarpe, Vieša aptarnavimo kompanijų šėrąi 
ėmė biržoje kilti.

Bet žmonėms turi•. atrodyti keista, kad vienas;, tei
sėjas gali naikinti įstatymą, kurį svarstė ir priėmė, vįi 
sos šalies išrinkti kongresmapai ir. senatoriai ir pasirą- 
šė Jungtinių Valstijų. prezidentas,. Tų, tęįųęjų dagį. nie
kas nerenka. Jie yra skiriami.

Anksčiau ar vėliau bus pridėta prie Jungtinių Val
stijų konstitucijos patąisa, draudžįanti tęięmams spręs-, 
ti apie kongreso priimtų įstatymų tinkamumą. Nes tq-» 
kia padėtis, kaip dabar, reiškia, kad žmonių išrinkai 
atstovai neturi galios leisti tokius įstatymus, kokius jie 
nork

Apžvalga ‘
DIDELIS VAGIŲ LIUDAS

Buvusia “Maisto” bendrovės 
direktoriaus J. Ląpėno, bylą, 
kajp rašo Lietuvos laįkraąčįaĮ, 
dabosi vis s didesnė. Ęe palies 
Ląpėno, Uisųio.. tąrdytojaą, dą- 
bar suėmę, jo brolį Petrą ir 
Petrą žmoną. Tapo , uždėtas 
areštas Lapenų, turtųį.

Teismas surado suktybių ., ne 
tik. “Maisto” bendro.vęs centre, 
Kaunu bęt h jos įmonėse, ku
rios randasi; kituose miestuose. 
Šiaulių apygardos tardytojo 
nutarimu, suimti buv. akcinės 
bendrovės.. “Maisto” • Tauragės 
skerdyklos, direktorius, Ant. 
Pranelis, ir; buv. Panevėžio 
skerdyklos dįrektorius, Anta
nas Kubilius..’ -• ■ ’

šita - Lapėno ir jo gįminių 
afera labai išjudino Lietuvos 
ukįninkus, nes. “Maistas” su
pirkinėja produktus iš. ūkinin
kų.

J. Lapenas labai j grejtąi pra-, 
lobo “tautiškos erps” laikais,: 
prisiplakęs prie valdančiosios 
partijos. .Vięnuį lajkU'jisaį bu- 
vo. tautinįnkų centro, konųteto 
pirmininku,,

VITAĮTĮS- NENORĖJĘS-
SKANDALO KAUNE

—

S, Eį. Vityįtįs sąko„ kftft vtyr 
na SLĄi kuopa jį apšmeižųsų 
kaltindama jį nereikalavus sų- 
teikti progos Dr, J, ŠUųpuį pą* 
sveikinti Viso Pasaulio Lįętu^ 
vių Kongresą Kaune. Vitaitis 
reikalavęs balso šliupui ir ga
vęs žędi iŠ, kongreso pirmiiun-

nę klerikalai.

sirinkimuose ir jeigu jie nega
lės" laisvai organizuotis? Mato
me, kės dedasi hitleriškoje Vo
kietijoje. įę. fašistiškoje Italijo
je, kur dar nėra panaikintas 
visuotinas ir. slaptąs balsavi
mas.

Sklokininkų organas apie tas 
pilietines teises Rusijoje nė ne
užsimena, ir jisai dumia akis 
savo skaitytojams, pasakoda
mas jiems, kad ta bolševikiško 
despotizmo sistema tai — 
°Markso-Lenino mokslo” vai
sius. Bet Marksas niekuomet 
nieko panašaus nemokino. Jisai 
sakė;' kad darbininkai turi iš
kovoti demokratiją, o ne ją su
naikinti. Jisai skelbė,
binįnkų valdžia^, privalo page
rinti tą demokratiją ir įvesti 
reformas,. kurių buržuazija bi
jojo arba nenorėjo. įvesti.

Leninas “marksizrpo” skrais
tę pridengė tas šlykštybes, 
prieš kuriąs Marksas visą sa
vo gyvenimą kovojo. Lenino 
uoliausieji pamėgdžiotojai bu? 
yoi ir yra fašistai. Todėl vadin
ti bolševikišką Rusiją “avan- 
postu prieš fašizmą” yrąr nesą- 
įųęnė. Bolševizmas yrą fašistų

koje žmonės išsirenka valdžią, 
kurį daugiau, remia buržujų 
(turtuolių) reikalus,, tąi tokia 
demokratija bus “buržuazinė”; 
bet j eigų demokratiškoje tvar
koje žmones išsirinks valdžią, 
kuri tarnaus darbiųinkų reikar 
jams, tąi tuomet demokratiją 
Jjaąįrędys “proletarinė”.
? Ręikįą manyti, kad valdžiai 
ęsąn.t darbininkų klesos rąnkor 
še, demokratija turi veiktį ge
riau, nes iš tokios valdžios ga- 
įimą tikėtis, kąd ji labiąų rū
pinsis beturčiais, mažiau duo
sis paperkama, žodžiu, darbi? 
pinjkiška demokratija privalėtų 
bųti tobulesnę, negu “buržua? 
zinę demokratija”.
; Bet skjokininkai džiaugias,] 
sovietais vien tik už tąį, ka(į 
Stalinas pažadėjo (dar tik pa? 
^ądėjo!) įvesti visuotiną, tier 
sioginį ir slaptą balsavimą, t. 
y. tokį dalyką, kurioj aų seniai 
yra įvestas visose, “buržuazinė
se demokratijose”. ’ *

■

Bet kaip žmonės galės tei
singai rinkti valdžią, nors ir 
turėdami teisę balsuoti slaptai, 
jęįgu jiems nebus leidžiamą 
Jąisvai kalbėti spaudoje ir su- perėto jas.

muį,. musų. sklokininkai - dar? vis 
garbina. Maskvą, įsivaizduodfcį 
mi tęnąį; “soęiąiizmo”, “kultyk 
rinę§s Pažąųgps”; ir “proletaria
to gąįybėą’^ stėbukluą. Pažymė
dami) l^tąs bplšęyįkiška per- 
versmo sukaktuves, jie savo 
organą rašę:

. “Sovietai išmoko valdytis 
irrnųą|t;ąrė. praplės^ sąyp šą^ 
lięs ryškęspio ptyįęįąrinįo 
demokratizmo. (! — “N.” 

kvyp-tto.; iyeądąmį.
slaptys tįe^oįįmk, visuotiną 
balsavimą, sulygindami vąl 
stiečius su darbininkais. .

“Mįlšįniškai išaugo Sovie
tų Sąjungos 
pre^ižaą,; ( ?į- 
ty svoris visoje pasaulinėje 
politikoje, Jį privertę nęt sa
vo, jų
tarpą- ^apęįją^ saųdaraųti 
uŽtMW^4'- taikos. Europos 
kęntmęnte, Josios, spėka pa
baigi Japonijos imP^įąJtemą 
(taip “pabaigė”, kąd. > japonai 
prarijo visą Mandžurįją! — 
“N.” bent ląikįnai, su-' 
silaikyti nuę ŠtWtyO TolimU“ 
jų Rytų fronte. Josios, spė
ka, žymioj daly, atsakomin- 
gą ir , už tiiolaikinį Lįętųyos 
saugumą. Jį, Sovietų Sąjum 
gą, yra žymiausias taikos 
faktorius (nuo kurio laiko? 
— “N.” Red.). Ir tuo pačiu 
sykiu -ji yra vyriausias avan- 
PO§tąs...prįeš;. fašizmą (?. — 
w Ręd,)<

‘ žmonėą, kurie šitaip rašo, 
nedaug ręįkąląyimų; stato savo 
skaitytojų inteligentiškumui. 
Juk kąįb&tį apie, “prolętarinį 
demokratizmą’’ tykioj?. • šalyje, 
kur nėra noL visuotino, sląpf.0 
ir aįęsiųgįtyįo kur
nėra spaudos Ą žodžio ląįąvėš; 
kur žvalgybą galį b,e..teismo,,ne, 
tįk,, areštuoti, bęt ■ ir bąųstį ką- 
lęjimu arba ištyęmtyRc lrc 
mirtim* kur nępakenčiama Jo-, 
kią»iW vąĮd^įos^P^įWu^WK 
'Orgamzaciją^ ty jokia opozicinė 
grupė vįešpajtąujaųčloję panti-, 
j — sak^ttv. kad i šitas < k^-. 
vįpąą,, bukaprotiškas, barbariš
kas . despotizmas, tuo j aus pavįr-r 
sįąs “demokratizmu” ir( dagi 
“proletariniu” tai reiškia tyčio
tis iš sveiko proto. .
< Demokratija -rr. buržuazinė 

ir: proletarinę
Kąs yra proletarinė (darbi- 

hįpkįška) demokratija?
“Naujoji Gadynė” mulkina 

savo skaitytojus, įkalbėdama 
jiems, kadi tą. demokratija 
esanti kokios ten ypatingos 
xųšies,. visai skirtinga nuo 
“buržuazinės” demokrati j os.
54at,. j eigų paprastoje (“buržur 
azineję”) demokratijųj< siauri
nama pilietinės laisvės, tai visi 
žino, jogeį taį yra nusidėjimas 
prieš dempkratiją., Kuomet g 
tęs laisves višaį, panai
kintos; kuomet piliečiams ati
mama asmens neliečiamybė; 
kuomet, pagalinus, panaikina
ma visuotinas, lygus, tiesiogi
nis ir slaptas; balsavimas rim 
kimuose, — tai kiekvienas tuo-( 
met žino, kad demokrątiją. taf 
pa.sunaikinta: jos. nebėra, vier 
toje demokratijos tapo įsteig
tas despotizmas.

Tačiau kęmanistaį-, norį įti
kinti publiką, kad * šitie papras
ti ir. kiekvienam sveikai pror 
taųjąnčiam . šųp^aptami 
dalykai liečia tih 
demokratiją, o nę “pręlętąrį- 
nę”. Toje “proletarinėje demo
kratijoje”, kuri gyvuoja. RusL 
joję, gali panaikinti visas.žmo
nių teisęs^ itąį dar Vįstięk.. jį 
'fel— dem,bkrątįjp. G^.jyes.-, 
H vims “avin^vas’^

vartoja.dprboį žmonių, 
pavergimui, bet “proletariška 
demokratija” nėkiek nuo to ne
nukentės !

Bet taį yra grynas humbu? 
gas.

Pręletarįnė demokratiją nęra 
jokia skirtinga valdžioj forma.

)

i

i.

“Tačiau katalikų sriovės 
prezidiumo nariai i tam pasi
priešino”, rašo “Tėvynės,” 
redaktorius, “ir tokiu atve
ju klausimas, ar leisti Dr. 
šliupui kongresą sveikinti, 
butų buvęs sprendžiamas 
kongrešę. žiųąnt kongręsp 
sudėtu, nebuvę., jokių abejo
nių,- k&d tas s Rusimas butų 
išspręstas nęįgįįąinai. Kad i^- 
ven^tį tokio? skandalo ir kad 
nepadarius tokįu momentų 
negaiįbęs- (.?’ t—.į “N.” Red.) 
užsitąrpavusiam' tautos dar
buose • veteranui# prezidiume 
pirmininke Vitaičio.. nęsi- 
klausęss pasiūlė • kongresui 
syęikjąimij.. daužau., neleiąti, 
kurių -dar- buvo— virš< dvięjų 
šimtų, ir kongresas tokį ppn

• sįųlyma: uČ&Tė/1
Skandalas ir , negarbė butų 

buvę ne Ete, SjlupĮuįį 
bet- klerikalams, kurie bųt$ 
nutarę- neduoti j am. balso.. Appt 
p. Vitaičio, nuo tos negarbės 
klerikalus išgelbėjo p. Skipiįįs- 

Gaila, kad “Tėvynės? redąkn 
torius^ nepasipriešino tykiam 

ypačpirmininko elgesiui, 
kupmęt, jisąi buvo gavęs iš pį.r- 
minjnkp prižadą, kad Dr. šįįŲn 
pui bus leista kalbėti.

Reiškia P- šimutis ‘ ir kįti; 
klerikalai, kurie, buvo patekę, į 
kongreso prezįdįumų, laimėjo, 
be kovos, ir Dr, šliupui nebuvo, 
leista kalbėti. Dabar šimutįą 
su savo sėbrais^ sugryžę į Ame> 
rįkąą.;ęiM4 talką. sąndariečįam£ 
ir- tautiniaknms ir banda įipšii 
ti sava žmogų p* Lopaty j SLA 
Pildomą Tarybą. Jeigu SLA, 
nariai neąpaižiurčs, tai. ir. SųsL 
vienijime netrukus bus užimtą 
burna laisvoj minties, žmonėms;

I
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tarptautinis
- "N.” Red.) ad dar-

GARSUS RAŠYTOJAS KANA
DOS GUBERNATORIUS

John Buchan
John Buchan, garsus rašyto

jas ir- istorikas (parašė novelę 
f‘The 89 Steps”), kuris užva
kar užėmė Canados generalio 
(gubernatoriaus 'vietą.
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Lietuvos |vykių
Sukury

į; y „
t sav<t qpwjcinr.__ _gumo “ščyramjam” kotnuniz’-

} Vargąą tięips,. kurie gy vena ■ 
įlįu^įjomią. Juos, dažnai iš- j 
tįųka skaudus, likimas- Mo- 
kėkim pastyri gyvenimą, nors 
taą pažinimas teigtų mums 
karčių vąisįų.; Dęj Lietuvos 
gyvenimo Ąmęrikos spaudoj 
dažnai tępka< uitieji pagrindį- 
pįąį /kįaidįng^j žinių. Kai -ka-s 
norėtų - mntyt^. vįską jųodm^is 
spalvomis ,įr.- nieko g«roi Lie
tuvos ; gyy^iUįė neĮinįę, pas
tebėti. JU.U: neatsimenu, 
kjųrįam< ifckaįriųjų.ty 
skaičiau,/ kad Lietuvoj ( yra 
daugiau kaįp , du šimtai; tųks- 
tančių t bedarbių; tąi išeitų, 
k^d^kasyd^š^tys Lietuvos.gy
ventojas b;a®A minta. Tai yra 
nįękųą P^pėtį. Liętuyoj, kaip 
ir kitur j yra bedarbių, bet ne 
daugiau dešimties tūkstančių 
ir. tąį tįk. žiemos metu. Vienas, 
laikraštis rašė, girdi, Lietuvoj 
šiemet daug: grybų užderėjo, 
girdi, ūkininkams;bus.kas vaL 
gyti, badaųįi ne,teks. Juokui
d augiau, nįeko. Lietuvos ūki
ninkai maisto daugiau turį, 
negu jiems jo reikia. Faktas, 
kąd neturi kur jo parduotį. 
Kąi kas matęs Lietuvoj dūmi
nę pirkę tvitrina, kad visą 
Lietuva ddh taip gyvena. š,. 
Amerikoj tos. augštos cįyiįizar 
cijos kraite yra darv puslauki
nių žmonių, bet iš to dar ner 
seka, kad visa š.. Ameriką 
puslaukinių žmpnių gyvena
ma. Lietuvą, kąrąs, pavertė 
pelenais, griuvėsiais, kai kur 
rįą miestai visai buvo sugriąu,- 
tį,. kaįp. antai Tauragė, šiąuf 
liai ir-tt. Jei nebūtų buyę 
Lietuvoj kūrybinių pdjėgų, tie 
mįestąį, nebūtų. atsistatę, netu
rėtu šiandien dešimtimis tūk
stančių gyyęntojų, Kąunas ner 
turėtų gražaus miesto išvalą 
dęs; Niekas netyirįina, kąd 
Lietuvoj, nėra skurd.0, vargp, 
Įęądj’ joą. vicįaųs padėtis nęr*- 
nąali, bęt. iš to neseką, dąryti 
išvadų, kad jau visaų nieko 
gėrę nėra, štai dąbar stamr 
besnįų ūkininkų nerimavimas 
kai kas nori paversti komunįr 
štiniu judėjimu. Juokai.

Suyalkįjos stąmhesųi uktyi 
yarė intęnsingesnį, ractyną-, 
iesnį ;ukį, skolino pinigus gę- 
rąia. laįl^is, PKbdųkh
tąms ajpįgųs nęrą iš. kp tęs 
Skolas mokėti,,. daugelio, jų 
ukdai ifetytyti į varžytines ir, 
tie ukiųįpkai budimi M £y 
kaulo individualistai, nenori 
immlĮ: ssy® ■ nww(>. twtt.it.

Mrie 
,Aį įM-- 

visame. pcetegavoK Tai,, vįzru,-;
V • • » -. V • < •• '_1 -

Net tame sambūry, iki šiol 
girdėti tikrų • nuoširdžių 
mokratinių šukių!

Kęop.ęrptinię judėjimas, 
grįstas kplęktyviniu

tvar»l čiak kair^čia^kalehoaųddejos!

ne-' 
de-

pa- 
pradų 

Lietuvoj t pasiekė aukšto laips
nio. Jis., lyg įgijo monopęlistę 
tęisę, virto tartum kokiu sių- 
dįkatų. Pięno produktui buya 
galima Uk Prer kooperatyvus, 
pięnp Pertįirliįmo, bendrovėms- 
parduoti, lygiai mėsos pra- 
duktųs- Ir į iižsienį tik organi
zuotai buvo galima išvežtį, 
Grudus supirkinėja didžiaų- 
sias kooperatyvas, Lįętųkis, lį- 
nų prekybą JVr eina veik išimr 
tinai per kooperatyvus. Did
žiuli ausįas miesto - kooperaty
vas Parama varo stambią pre,- 
kybą, kepa duoną ir stumia 
privatų indiyidųolistą pirklį.

Štai pirmi tų ūkininkų sam
būrio smūgiai paleisti' k’ooper 
raty vams, pieninės pradėtą
daužyti, eita prieš, kolektyvinę 
prekybą. Suprantama, indivi- 
(iuolistas ūkininkas, smulkus 
šavininkas,. negali pakęsti kpr 
lektyvės prekybos. Tat tvir
tinti, t kad Lietuvoj; prasidėję 
savotiškas radikalus jddėjip 
mas yra nesąmonė. Nei Aber 
kas, nei Mažeika, kuriuodu 
dabar girias savo., nųopelnąis 
toj< srity šitų dalykų , arbą ner 
išmano, arba savinas - tau- kas 
jiems nedera savintis. Tikras 
kolektivistas, kuris siekia ki
tos gyvenimo tvarkos, o nę 
žmogaus kiįo nąųdąį išgaudo-, 
j įnio pagrįstos, dar šiame ūki
ninkų sambūry neturi kąs vei
kti. Tikro nuoširdaus jo bąį- 
sa čia dar negĮrdėti,; bet jei 
jis kur nors. pasirodo, tai > tik 
pripųalamab ’kąipp nęreįkąlipr. 
gąs tąlkįnįnkąs, kuris: stam
besniam ūkininkui įsigalėjus, 
įųs. staiga nųšlubtąs,. Ir šiame 
atsitikime Mažeikiai ir. Abe- 
kai yra tik neišmanėliai, ner 
mokų tikrų gyvenimo reiški
nių pąžintk Jiems ir, Paramą, 
yra tik akcinė išnaudotojų 
bendrovė, o ne kolektyvė, ko
operatinė prekyba. Juodų 
džiaugiasi, kad kas tai . juodu 
Šveįlęjno, bet aįmęty tokį pai- 
veliąį; švelniai: tariaųt, durne
liai, kąd nesuprato,, kąd W 
paskirų asmenų. paprastas siių” 
patijų pereiškimas. buv<^, o ne 
organizuotas darbas. Tai tų 
asmenų, Rarie paradyti, 
kad ir jie ką tai dardi veikty, 
bpt iki mąętyty judėjimo č|a 
taip dar tolj, kaįp,pėsčiomis iš 
Kauno ejįti į Mąskvą.

Skundai, ųęsįįęn^įiimas sąr 
voiįpddėtipajįtak djar meta mar

žayėtas musų pilotų ir gėrisi 
Lietuviškos konstrukcijos lėk
tuvais “Anbo”. Jo nų.omęne, 
Lietuvos vardas aviacijos: sri
ty dar nė vieną kartą bus pa
minėtas. Tsb., .

----------------- / v, 
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Kandidatai j SEA
Pildomi Tarybą

tikslo siekiąs judėjimas, tai 
yrą tįk dejavimas, savo silp
nybes pareiškįmąs. ir tiek... 
Klaipėdoj, kur tūkstančiai tik
ro proletariato centras, ir Čia 
i krašto seimelio rinkimus Ma
žeikių ir Ab.ekų , šalininkai 
hepajęgė savo kandidatų 
sąrašo išstatyti, o leidosi eitįi 
Hitlerio agentų paperkami! 
Tai faktui ir tų faktų akivaiz
doj netenka daryti bet kąm 
šalčiau galvojančiam iliuzijų. 
Nuosaiki, demokratija dar ne
pajėgia savo pajėgų parodyti, 
tai reikia tvirtai žinoti., Kai I 
Hitlerio sufanatizuota masė 
pavidale jų kariuomenės ir 
smogiamųjų burių puls per* 
Ltetuvą SSSR, vokiečių Ąbekų 
ir Mažeikų dalininkai dar ne
galės atsispirti, pasipriešinti, 
tai gali būti tik paskirų asme
nų atsitiktini išsišokimai ir 
tieky nes ir SSSR, su visu savo 
gerai • organizuotu aparatu da
bar tik veda laviravimo poli
tiką, šokinėja tarp. buožių di- 
ploAiatų. Jei Europos proler 
tariatas organizaciniai butų 
pajėgesnis, ir SSSR, kita kal
ba kalbėtų.ir. .Italijai nestatytų 
maisto..produktų, tai hutų ki-|^ 
tas reikalas. Negyvenkim iliu
zijomis, jos yra pavojinges? 
nes už pavojingiausią priešą. 
Tokiomis \ iliuzijomis besivar 
duodami Maskvos, pplitįkieriai 
pražiopsįojo ir Hitlerio įsiga
lėjimą/ su kuriuo dabar turi 
ir pats viešpats Stalinas skai
tytis.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje nėra politiška organiza
cija, todėl jame gali išsitekti 
visokių partijų ir įsitikinimų 
žmonės. Bet jį visuomet bando 
panaudoti savo partyviškiems 
arba bizniškięms tikslams ko
kios nors grupės.

Per ilgus metus. SLA. valdė 
ir. išnaudojo savo tikslams, san-. 
oarįečiai su St. Gegužiu prie* 
šakyje. Visi atsimena tą. jų šei
mininkavimą. Kiek pinigų bu
vo tais laikais sukišta į viso
kius blogus investmentus — 
bondsus,. Šerus, mortgačius, tai 
da iit šiandie SLA. dėl tų bėdų 
kenčia.

Iš sandariečių bandę, paveržti 
kontrolę bolševikai. Per dešim
tį metų jie kovojo, bet kai pa- 
matė, kad negali nieko padary
ti, tai karštesnieji bolševikai 
atsimetė nuo,SLA. ir sutvėrė 
savo “darbininkišką” Susivie
nijimų.
' Kai bolševikai Susivienijime 
aprimo, tai nariai turėjo pro
gos iškelti į aikštę Gegužio ir 
jo draugų darbelius. Tuomet 
jie susidėjo Pittsburgh’o seime 

J su tautininkais ir sulaužė vi- 
1 suotino balsavimo rezultatus, 

pasilaikydami kontrolę savo 
rankose. Bet, galų gale, > Det
roito seimas paliuosavo Susi
vienijimą nuo tų visiems įky
rėjusių bosų.

Dabar SLA. galėtų ant visa
dos nusikratyti tų politikierių,

Para Beitum.
..  t ĮJį.J.J į..- .įl|   ) ■ .

LAKINO COSTES
NUOMONĖ APIE
VAITKAUS ŽYGI
Spalių mėnesio viduryje vier 

šėjo garsusis prąiięuzų laki
nas, Dieujdonne Čostęs. Costęs 
yrą didelis. aviacijos žinovas. 
Jis Atlantą parskrido jau, 1927 
m., kiek vėliau padarę žygį iš 
Paryžiaus į'New Yorką, o prieš 
keletą metų apskrido aplinkui 
žemę. Buyo. tad įdomu patir
ti jo nuomonę apie Vaitkaus 
žygį. Pasirodo, kad Costes 
Vaitkaus' skridimą, laiko dide
liu4 aviacijos laimėjimų. Ypar 
tingai jis giria Vaitkąus.drąsą 
ir. pąsiryžįmą skristi rugąėjo 
pabaigoje,

Išgirdęs, kad vaitaus, skris
ti rupšėąį* vos metus , laiko, 
ęostęs. nustebo* Jis pats savę 
Žygiui Atlantą buvp ruop 
įęsis penketą metų; Be to, j? 
skridimą,, rėmė prancūzų fir 
mos ir pati prancūzų vyriau 
sybė. O čia'Vaitkus'skrido, paF 
remtas, tįk. paskirų žmohiij,. 
Costes žodžiais, aviacija iš 
Vaitkaus žygio daug kę,galės 
patirti, nes jo toksai ir tokioj 
mip sąlygomis skridimas, yra 
vienintelis aviacijos istorijoje.,

Costes yra labai , gęros nuo
monės ir apie Lietuvos-$ aviar 

suj, kųpą, jis
žindintas. Jis sakosiėšąš ’ su*

dabartinės Pildomos Tarybos 
narių nėra jokios partijos na
riai, bet jie yrą pažangus žmo
nės, kurie nepritaria atžagarei
viams. Nuo tų atžagareivių ir 
reikia SLA. saugoti, jeigu no
rime, kad jisai gerai tvarky
tus! ir augtų.

Susivienijimui, gali šiandie 
būti pavojus tiktai iš fašistų 
ir klerikalų pusės. Fašistai jau 
Pittsburgho seime parodė savo 
ragus, paniekindami, daugumus 
valią. Jie, kaip matyt; iŠ pra
nešimų spaudoje, vėl blokuoja
si su. sandariečiais ir taikosi 
jsiskverbti į Pild. Tarybą. Kle
rikalai eina jiems į talką, nes 
tas “tautiškas” blokas sumanė 
remti klerikalų žmpgų kandi
datų į iždininkus.

Tokiu budu SLĄ. nariai turi 
apsižiūrėti, kąd fašistai su kle
rikalais nęįsigalėtų šitoje orga
nizacijoje. Dabar, atėjo SLA. 
viršininkų nominacijos. Viąi na
riai, kurie nenori fašistų ir kle
rikalų kontrolės Suriviepijime, 
turėtų remti šiuos-kandidatus:

F. L Bagočių į prezįdeptus; 
J. Maižukna į. vice-prezidentus; 
PflętB. JųrgeĮiptę į sekrętąrius; 
K- Gugi. į iždininkus; p-Ję E. 
Mikužiutę ir. J< Miliauską į iždo 
globėjus, ir. D.r,. Staneslow j 
daktarysrkyoUjus.

kitame kandidatų sąraše yra 
įvairių nuomonių žmonių. Juos 
išrinkus į Pildomą Tarybą, jo
kia partija Susivienijimo ne
kontroliuos. Eįiek patirta, už tą 
sąrašą stoja pažangieji SLA. 
veikėjai Chicagoje ir daugelyje 
kitų stambių kolonijų.

Balsuotą jas.

> L I K J I IT111. .T..... ■■

Reikalaukite *NAU- 
riENA«’» ant bile kam
po, Kur parduodami lai- 
traščiai. Pardavėjas lai- 
traščių bus. gatavas 
’ums patarnauti. Jisai 
enai stovi nę savo sma
gumui, bet Jusiį pato-

»■famo^ deleir

twtt.it
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Imperatoriaus 
Įžeidimas”*)

žurnale “Sinšen”Kiniečių 
(“Naujas Gyvenimas”) Nr. 15 
buvo įdėtas straipsnis, antgalve 
“Pasikalbėjimas apie imperato
rius”. Tu straipsnio autorius 
G. šui rašo; “...kiniečių istori
joje nemažai buvo karjeristų* 
kurie sieke tapti imperatoriais. 
Pavyzdžiui, iš tokių karjeristų, 
tapusių imperatoriais, buvo ir 
pirmas Chau Liu — ban dinas
tijos imperatorius. Bet
šo autorius, — ne visi impera- 
toriai buvo laimingi. Du Suna 
dinastijos imperatoriai buvo 
savo priešininkų paimti nelais
vėn ir čia, kaip tarnai, aprėdy
ti mėlynais drabužiais, turėjo 
savo nugalėtojams tarnauti 
prie stalo. Buvo toks impera
torius, vardu Lian Udi, kuris 
mirė net budy ir šiaip daugelis

ra-r

r ■  •••» -•* — - - ■« 
PRISIRENGKITE

' ŠALTAM 
ORUI

Pasinaudokite
> hegm 

KRAUTUVĖS
MAŽOM 

KAINOM 
ant

PEČIŲ 
KALDRŲ 

etc>

Naujos mados šildomi 
pečiai nuo 

17.75
AĮyva kūrenami, šildomi 

pečiai nuo 

34.50.
i

Naujos mados Virtuvių 
Gesiniai Pečiai

29.50

imperatorių yra prašę dievą, 
kad anam pasauly jie nebegim- 
tų imperatoriais. Gi Prancūzijo
je buvo imperatorius,- kuris 
paguldė savo gaivą giljotinai...” 
Toliau autorius,rašo: “Dabartį? 
niais laikais taip pat dar tebe* 
ra keletas imperatorių. Bet ko? 
dėl tie senovės paminklai ne
padėti muziejuje.? Yra, žmoma, 
priežastis jiems gyventi. Mat, 
dabartiniai. imperatoriai turi 
tik, titulą, bet neturi valdžios, 
Kaip mums yra žinoma, japo? 
nų imperatorius yra moksliniu 
kas — biologas. Visi valstybės 
darbai, dirbami jo vardu,, ta
čiau pats imperatorius senai 
jau nebešeimininkauja. Tiesa, 
svetimų valstybių atstovams 
priimti 
toriuSi 
priimti 
torius, kokiomis nors iškilmėms 
suruošti — reikalingas imperąr 
torįus. Kitąįs aiyęjaįs. imperato-. 
rius nereikalingas. Japonijos 
generalinis štabas ir buržuaziją 
— štai (tikrieji Japonijos vieše* 
pačiai... Tačiau dabar dar vaŲ 
domieji Japonijos sluoksniai 
nenori nusikratyti senovės 
brangenybe — “imperatorium”’, 
nes toji brangenybė atneša; 
jiems didelės naudos; juk im
peratorių galima panaudoti vi
sokiems vidaus gyvenimo ti
nimams sušyęlnyti ir kai Kurių 
asmenų nuodėmėms pridengti.; 
Tokį pat vaidmenį vaidina im
peratoriai ir kituose kraštuose. 
Anglijos karalius yra “BĮidžio? 
sios Britanijos valstybės” ka
ralius, tačiau patys angląi ne? 
sidro vi jį vadinti “figure head”, 
kas reiškia “figūrinė galva”.

Baigdamas autorius pastebi, 
jog “patš nelUittiihgiausįas is 
viąų esamų imperatorių, be 
abejo, bus Mandžurijos impe
ratorius Pu II. Jis imperato-. 
rius, tai — marionetė, mario
nečių tarpe”.

Šitas. straipsnis, įdętąs “Sin- 
šen” žurnale, atnešė biaurių re-: 
zultatų.- Japonų imperialistai; 
pasiuntė Napkinui pro testą,) 
reikalaudami; 1) uždrausti leis
ti “Sinšen” ir. sudeginti visus 
to. žurnalo . numerius, 2) pašą- 

i lipti iš vįetos visus cenzūros 
valdininkus, 3) nubausti “Sin
šen V redaktorių* ipj-straipsnip! 
autorių ir 4) oficialiai atsipra
šyti Japonijos*

Visus tuos reikaĮavjmuą nąn- 
,kiniečiai paklusniau, išpildė: 
žurnalą uždarė, redaktorių nu
baudė 14 mėnesių į kalėjimą, 
visose, knygų krautuvėse kon
fiskuojama 
pardavinėti 
ratura.

> “Sinšen.”

- reikalingas impera- 
kariuomenes paradui
- reikalingas imperą-

ir uždraudžiama
anti-japonišfoL lite-.

žunuuas- yra. lipe

w

(<*

Pilnos mieros vatinės 
kaldros 

1.49.
Pilnos mieros su vilnų 

vidum kaldros 

2.49

3222-26 S. HąJsted St, 
Tęl. Victory 4226 

Vedėjas .L KAĮ^ĘI)INSKĄ§

Bosses Won't 
Hite People withi 
Halitosfe ( BREATH)
People whq gęį and h«|d jobs; 

keap th«3ir,breath agreęaįle
f7ith the best to choose frona tljesa days, em-, 
ployers favdr the person who is most attrac-. 
uve. In business life as in the sočiai world, 
hąlitosis (un^ęąsan|,breath) is considered the 

' Unfortunatęly everyboęl/. cuffers from thia. 
loffensive condition at some time or other—.

brush is the cause of most cases. Decaymg 
teethaud.poor.digestjpu also cause odors.

The fluick, pleasant way tQ impxave your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermeutatlon. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomea Bweetį,an<L agreeable. It 
-hii not offend ethers. ,

' If-you value your job and your friends, ūse 
.Listerine, the sale aijtisąptic, regularly. Lam- 
■ bertPbarjnacal Company, ŠL Leuls, Mą.

BĮpn’t offend othęrs * ChęęĮę 
halįtosh with LISTERINL

Leidžiame gražius radio 
programą kas nędėjią, lį 
vai.: prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 kiloe. 
. .. ' ' i .....

.V ij.sni.iK'! as. ir kitas G v ■.iuu.e:.
, Causi'G*' Alust'i ApticKOi

J. P. RAKŠTIS
■ ;j900 so.,.■■ HALS'i’Eh : y'JL., 
Viena; didžiausių aptiekų Chicagoj.

raliais organas; tai — pįrogre^ 
syvinės inteligentijos minties 
laikraštis, tięsa, nusistatęs prieš 
jąppnus.

Japonams ir Nankino vyriau
sybei savaitinis..'“Sipšen” žur
nalas nepatinka dar? tędėl, kad 
jis rašo, jog “yra: dvejopas ka
ras: imperialistinis karas ir ka
ras už. pavergtų, tautų, išlaisvi-- 
nimą iš imperialistų priespau- 
dos”; kad “japonų orlaivis, ku-r 
ris.atvežę į Nankiną korespon
dentą japonų-kinlečių santy
kiams pagerinti, primena' kinie
čiams,; jog tokiais, pat orlaiviais 
buvo bombarduojami kiniečių 
miestai čapas, Visųnas ir ki
to”1; jog. “kiniečių < ekonominiam 
gyVeniman mirtiną smūgį su
daro. kasmetinis^importo1 didėji
mas eksporto sąskaiton”; jog 
“norint likviduoti beraščius, 
reikia daugiau, kreipti dėmesio 
į > materialinį žmonių gyvenimą 
ir t. t,” Pagaliau paskutiniam 
“Sinšen” numery (Nr. 22, 1935 
m, VI. 22.) vedamajam pasa
kyta:

“Kinijos-Japonijos” “drau
gystės” metu, kądą naujas ja
ponų atstovas. įteikįa savo val
stybes įgaliojimo raštus Nan
kino vyriąusybęi, o po to . Kini
jos užsienių ręikąįų. minjsteris 
su naųjupjuja.tstovU;gerią šam
paną, japonų orlaiviąi meta, 
|jonąhas į šiaurinės Kinijos kąl- 
mųs? Tai. žingsnis pirmyn.' į vi-: 
sps Kimios tęrįtorįjos užgro-, 
bimų. Geriau gyventi vieną die
nų, liųtu,, negu/ visą amžių 
avim.”

Ritame, straipsnyj; autorius 
griežtai protestuoja prieš nau
jus Japonijos reikaląvimus, tei
singai ręįkšdąmąs susirūpinimą, 
Japonijos agresijomis. .

Visa tąt, žinoma, nepatinką 
nei japonų imperialistams, nei 
pąčiąm čap—Kai—šėkui.

štai, kaip. “Sm^en’.’ “įžeidė 
jąppnų imperatorių., štai kodėl 
kiniečių žurnalistams ir. rašy
tojams ,yrą, pasiūlytą gęrai įsi
dėmėti ^.koųfMęišką.. .dėsnį — 
“atsargiai, kalbėti; atsargiai 
vaikščioti’’.

“Sinšen” redaktorius Dų 
Gžyn — Jun, išklausęs teismo, 
sprendimų, sušuko: “Kinijoj 
nėra teisybės!” ir žmonės, bu
vę teisme, ėmė šaukti: “šalin, 
japonų imperializmų T Didžioji, 
kiniečių tauta yra nusistačiusi 
prieš visus imperialistus, prieš 
visus imperatorius, savo ar sve
timus! •"

Šią} skaudžią kiniečių laik
raščių būklę geriausiai atjau
čia, visi , tięr kurie, gyveną fa
šistinėse 
stybėse,
gyventojų 
“atsargiai 
vaikščiotą”, 
miegoti...

valstybėse, tose val- 
kur didęlę. didžiuma, 

turi mokėto ne tiki 
kalbėti, atsargiai 
bet. ir atsargiai

*) šiam straipsniui medžiaga imtą 
Siūty straipsnio, tilpusią šių 

metų rusų žurnąle “Za Rųbežopi” 
N r. 25.

i n>< j jiit.Ty11.1..- „Įii.|iii!i,M.>jir.n.uį!

Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
jta, kaadim, nuo., Š.. v >. ryta 

iki 8. vai. vąk, Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki Iv. p. p. 
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millions
to mayonnaise
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Ė different, dęlięjoyą. 
; flayor! Time-hoųojed, įą^ 
į gredients of mąyonųa^e. 

aąd old-fashioiięd boilępL
> dressing, combinaĮ in a 
; new way. Try itL

iįiįįįįjgij
'..įt

ir 
f
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gąu^iausięs? iųtęlektualės j ė- 
gos, t. ,y. kur priklauso <Jau- 

! sįM»Įas> ' iftįęAi^aUjOs^ į, tę* 
su^MdsįRi^ ątriRP 

iJa^fcstP 
ir< Ma,

pt% nį, n<M*ęs. R, tikrfit . frilda

Laimėti laimėjo, bet
*- ■ ’ . Lite ’žitirr’i.m.o . r»rn rwiraine, ir

. i!-""'-

Chicagas
Listuviitį

reikia mustii S

sos stulpą* R; Rimkus. South? 
to^n ligoninėj.

A pie protesto rezoliuciją^ S&44 
36-/oj kuopoj i? upį<h

> žįojimą už nosies,.

Nepamanyki t kad čią? eįąą 
kalbią apie kokius betųs., a£; tąį 
kokį lošimą.v^vi^ųi i Daly
kas štai kąmę... SįklĄi 36f: ’l<jpr<( 
tręčiądienio vakarę, L y. ląpp 
krįčip 6 d/ L|ię(tųvių 
j oj,; laikę sąvo rągyMąiri į n&ęw 
siąį ■ sųąiriųki^ Narių i i sbi 
rįnkiiąų? ątsUąuk^ h^.dąugt; 
buvo ką svarstyti, kądąągb1^ 
skyrus ligpĄių ląiiikytojų, rąn 
portus,. dąųgiąu kitokių. 
portų nębųvp. Taipgi nė. sęąų 
reikalų, n,ė. naujų, sumanymų 
nebuvo,, taip kad.valdybą- 
beveik neturėjo ką veikti-
Taip-.p.at..ir nekuria nariai,:
turbūt jausdami nupbpdumą. 
pradėjp aplęidiųėti. svetainę.
Rezoliucija prieš rezoliuciją.

Galų gale, kuomet susirin
kimas , artinosi prie: pabaigos, 
ir kuomet žymi dalis narių 
jau. buvo apleidę' svetainę, tai 
tąsyk M. Vaidyla, paėmęs hal
są, pirmiausia pareiškę, kąd. 
girdi: nors SLA. konstituciją, 
draudžianti agituoti už kan
didatus į Pildomų ją Tapybą,, 
b.ctgi jis, padarysiąs išimtį; ir 
paagitavęs , už . kp. pirmininką; 
į kasos globėjus,, tuoj aus ųn- 
krypp. prię ĄP^vietos Komisi
jos, .Patėpiiję’šrf'Tėvynėje” Ąft- 
šyįętps Komisijos rezpliu,ęįją,i 
jisai surado toje.- rezplįueįjpje! 
“labai baisių ’iiąlykų”, būtent: 
ir cenzūrą, ir/blogus , norus, ir 
narių demoralizaciją ir. i^aže- 
mjnimą visos organizacijos. O 
pagaliaus, Ap|y. Komisija , ne
turėjus tiesdgytą., savo rezoliu
ciją1 skelbti sįjąudoje. Ir. tuo-, 
jaus ištraukas iš kišenės pers-; 
kaitė savo rezoliuciją, kuyi 
dalinai maž-daug taip skąnįn 
bėjo: “...SLA. 36, kp- laikyta
me savo susirinkime 6 d. lap-, 
kričip, 1935 m. Chicago Lietu-, 
vių Auditorijoje po visapusiš
ko apsvarstymo, nutarė išneš-, 
ti protesto rezoliuciją prieš 
Apšvietos Komisiją...”

Well, aš sakysiu, kad šita 
rezpliucija, jeigu ji b py p “vi-f 
sapusiškai” svarstoma, tai jiį 
buvo svarstoma kur nors, ki-į 
tur, bet ne 36 kp. susirinkį-j 
me. SLA. 36i kp. susirinjkiriie 
prie šitos rezoliucijos nebuvo 
pridėta nė pusė žodžio > nei 
už, nei prieš. Kuomet rezo
liucija buvo formaliai paduota 
ir paremta, tai kp. pirm, už
klausė: “Ar norite kas kalbėk 
ti?’’: ir; kadangi niekas staigiai; 
neatsiliepė, tai pirm., tuoj aus 
klausia: “Norit balsuoti tuo^ 
jaus?” “Balsuoti! 
tuoj aus balsuoti!”

žwim< iw> pirkus ir 
jęįd£mw dalykams eiti t p&M- 

. wt.sw- 
^iĮiuk^ijnę,, t^ p^ kąs< |yyko 

sęiępe. Todėij W 
ęlękįme. T.j .

IŠ Kupiškėnų Klubo
Gaują ii UnįYersiU bąpko, .$92.70

Šiandien laidos Do
miniką Janutienę
Lietuvių Tautiškose Kapinėse 

Šiandien po pietų bus palaido
ta Dominika Janulienė, kuri 
mirė lapkričio 8 d., Philadelphi-

‘ Uaidotuvės prasidės iš A. Ma
salskio koplyčios, 3307 South 
Lituanica avenue, 1 vai. p.p.

Kapinėse kalbės adv. Jurge
lionis ir M. Zolpienė.
> Į laidotuves iš Philadęlphijos 
atvyko vargonininkas Martinas 
Kalvaitis, velionės pusbrolis.

Pašovė draugą be- 
stvdiįundama^ 

revolverį
□

Juliuę Aleksis, 42 metų, 4603
Wells Street, buvo pašau

tas- kjek laiko atgal, kai rodė 
revolverį, savo draugui, J.^Dems- 
kini. Tas manė, kad ginklas 
yra tuščias ir ėmę šaudyti, ” I

„,ę». „y-.-.,

Šįvakar Dievo' Apveiz-
- dos choro šokiai

■<

I

■

į Kaip, žįtyia* Ęupįšfcęnų,; Klubo 
įW; bųya> Pj^Mti , į j U.niYWWl 
Statę, barto;

tąu P?- 
mgaį;tęgspą^įfe. Brįeš.kęĮiąs 
dienas4ty bankp. xiępQ^itpriai ga
vo. ifri W

toto. Tfo pfeugai 
!(čękis),) Mulbo. vaxdu i tuoj > bu-yo 
dę^sitųotį; Varde wro-
hąbamee b$Pto W jįez tep, bus 
Įatosd»tok; kęl;>K^kęim.) 
bae< spu v&įtfas sava ■. skyriais nę- 

kPSiidM- paei^tk.. Ne- 
trukųss bųs« kreiptasi į į visus 
skyrius, , kad jie pasisakytų 
kam tuos pinigus,,siųsti—J.Ę.

Automobilio nelai
mėje sužeista Bere 

nice Zelis
MĄRQUETTE—Bęrepice Ze- 

Ųą, 38, metų, 6122 S. KockweĮJ 
ątęeptĮ ketvirtądieąio. vakare 
buvo sužeistą., ai%mobilio. nę- 
Įaimėje.? prie - 67?tęs ir. Dąmen 
avenųe*.. '

Jį važiavo kąrtu su. vyru. B&- 
sukąnt iŠ: Dąmen į 67-tą į jų 
mašiną; įvažiavo, viepa^ Jacob; 
įyųiąp,; 1541 N, Faįrfięld avė. 
P-a. Zęįis. nųgąbjQiitą ligoninėn,, 
pjrįe 6^thį ir ęąli^ojrnią avenuę.

Automobilio sužeista 
Rose Rimkus

Kdtoj.e, nelaimėje, kuri įvyko, 
ketvirtadienį po pietų,, nuken-( 
tėjo Ęosty. Rimkus, v 28<metų,; 
5835 ‘S. WhippĮę street. Į jos 
automobilį? trenkę kit# paši
ną,, prie, kurios, vairo buvo/ Ir- 
ving Dęutch,. 1831 S. Sp^ing- 
field ayęntfę. Užga.utąs, pirma
sis,, automobilis atsimušė į švie-

balsuoti! 
atsiliepp 

ant syk trys balsai, ir paleidus 
balsavimui, pakilo, ąpįe šeše
tus r aukų,;—kas prieš?-— vier 
n^l^pąręiškė pįyn?ri; ir tup 
pačiu, momentu,, sužiuro kele
tas piktų žvilgsnių į, tą. vięĮą^ 
iš kurios pakilo tą viena rapr 
ka. V '

Pats- Vaįdyla. nors ir mętę 
pi.k:tą žvilgsnį, bet ; iš jo, veidp 
išraiškos buvo galima supras
ti, kad jis šituo savo laimėji
mu. buvo/ pilnai, patenkintas. 
Žinoma, jis butų buvęs kur- 
kas daugiąp .pajęnkintas, jeigu 
jo. revoliucija b.ut buvus pri
imta vięnfeąĮąiąi,.

'• '■ ;į’ ' '• ' ''' . •, ■" ,■'; ■ ■ ■' '' ' .
Nedovanotinas apsileidimas.

Taįgį mąlykite, ką.d šitoks 
nąrįų "nędųvaųptihąą ąpsilei-į 
dįmąį prgąnizącįjai mięko geF. 
ro nęžaįąh SŲjĄk 36 kp. skaito^ 
sįidįd^iąu§Įą,kuopa Ghicągoj^ 
ap^ knę^ sukąri mąž-nę. vi
sa^ kuįiųyii jųdėjįmSSJ.
rioj.e- yra- sukoncentruotos

lįį.Ji
gįįn;’

Suimtas už pergreitą 
važiavimą

šįvakar Dievo Apveizdos pa
rapijos salėje, 18th ir Union 
kampas, įvyks antri metinia’ 
parapijos choro šokiai. Gros. 
Lon Laban orkestras. Pradžia 
8 vai. vak. įžanga — 30c. Už 
geriausi valcą bus duota d< 
vana. (Sp)

J

!

KALĖDŲ EKSKUMIA
I LIETUVA J8P^

V

> Lmija ,
’r^BL i i^einnl wr iriiiiiinii^i

Joseph Manikas, 21 metu, 
2519 West 43rd Street, šoferis, 
buvo suimtas už pergreitą va
žiavimą. Prieš teisėją Gut- 
nnechti

. IŠPLAUKIA. Iš.NEW’ Y0R&0>1 • sgKANČIAIŠ LAIVAIS: 
DROTTNINGHOLM Lapkr. 16?
“GRIPSHOLM” .. Gruodžio 7
1 žemos Ekskursijoms Laivakorčių 
t Kaiųoe. ,
Tarp -Švedijos ir-KląipSdos plaukioja 
1934 .mk statytas modęrniškas laivas 
“MARIEHULM.” Platesnes informa
cijas .. teikia ir pardundą laivakortes 
Visi musų..aųtorįzudii agentai,, taip
gi. visi mūsų skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N* Mielu gan Avė., Chicago, III.
H; —rr.-rjj;—yr.-vĮT’g-.

»

i

i

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

:.1
.1

I

- ----------------------- ------ —....................................................... .................. v ,l;l

10 METŲ JUBILIEJINE P ARE!
Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 16 dieną

SUEINA LYGIAI 10 METU KAIP pp. J. ir P. RAČIŪNAI 
uždėjo bizni Audi.torijos name. Todėl kviečiame visus draugus ir 
pažystamus ant musų jubiliejinės. parės. Bus Spring Chicken ir 

,geri mužikąntai.

AUDITORIUM TAVERN
3 (J.' & P. RAČIŪNAI,- Sav.)
,31?7 SO. HĄLSTĘD; STREET, VICTORY 6172

j

n

*

........  ..  ..

V;
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ŠVENTĖMS PERLAIDAS I 
'■ SENĄJĄ TĖVYNE,.

,(JųS: dabar galite padaryti patvarkymus dėl - persiuntimo 
: pinigų Šventėms savo gimįnėms ir draugams į senąją 

į. tėvynę.
The Drpvers Bankas siūlo žemas ratas, skubų 

ir saugų patarnavimą.

KABLEGRAMOMIS—RADIOGRAMOMIS—BANKINIAIS 
DRĄFTAIS—UŽRUBEŽĮNLMJS PERLAIDOMIS.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. SAvings Bank 

47 - Street antį Ashland Avenue 
CHICAGO

'HU'i fj«^y ■ n.'M i i ui■■■■■!■ niRf . ........

■

Šlifuotu AKINIŲ
IŠPARDAVIMAS

r
i

■ii »

S® ■T4

S L
ri

'Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis
įgalima dažnai atitaisyti su naujai, išras- onrll
.tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jįe ap- Į KO <*Da|
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį I V Up
;ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite ,su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinįus.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 VVest 35th Street’ Telefonas Y-ardą 1829

■FMTT

imt htuFibi w w M UhV <■»» =?\

Draugystė Lietuvos Kareivių., rengia

metinę; iškilmę;
^tadienjį>i)kričio-November, 9,1935 

Lifetuyią. Liuosybės Svetainėj, 14;,St. iry 49: Gt.
J vąį vakare, įžanga 35c..

J§W0i programą iš šokiu, juękų,. dąįųų, taipgi sųloŠ vaįzdęlj “Iš KVĮL ATSIRADO
;^TĄęAI”.‘ tęsis šokiai iki sekmadienio ryto, prie, geros Henry Peters orkestras.

RppgupoG Kįopi^ętąą. užtikrina visiems, daug smagumo. KOMITETAS.

f

i

.4^.,
7’. L' \\

«
stebim
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami j šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 

Būtinai,pridėkite savo vardą ir pavardę.

Tautiečio pastabos
Naujienos teisingai p. Tys- 

liavą pavadino melagiu, tai da
bar p.
“kalnus” užkariauti Vienybės 
laidoje iš lapkr. 5 d. kryžiuo
jasi, kad jis ne melagis. Jau 
apie tūlos Bostono SLA. kuo
pos ir sykiu SLA. prez. Bago- 
čiaus suspendavimą tyli, nes 
SLA. Pild. Tarybos sekr. dr. 
Vinikas Tėvynėje parašė, kad 
tai “pašalinės spaudos prasi
manymai”, SLA. Bostono kuo
pa ir sykiu prez. Bagočius ne
buvo ir nėra suspenduoti SLA. 
centro knygose.

Apie SLA. paskolų netvar
ką Chicagoje p. Tysliava visa 
bėdą primeta red. Grigaičiui, 
buk red. Grigaitis kontroliuo
ja SLA. reikalus ir sykiu SLA. 
ižd. Gugį, bet kaip red. Grigai
tis pareikalavo apie SLA. pa
skolas Chicagoje iš p. Tyslia- 
vos faktų, tai p. Tysliava vie
ton, kad tai pasiteirauti SLA. 
Centre ir dažinoti visus fak
tus, tai nusiplaudamas savo 
rankas dar vis tvirtina,- kad 
“pats Grigaitis pripažino, jog 
tokios netvarkos yra”. Tai 
kiekvienas eilinis 'SLA. narys 
iš savo organo mato ir žino, 
jog Chicagoje su SLA. pasko
loms yra netvarkos, bet 
prie tos netvarkos turi 
Grigaitis, tai SLA. nariui 
ra žinoma ir suprantama.

Tysliava norėdamas

ką 
red.
nė-, 
Ar-

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

išparduoti:
Aliejiniai pečiai
Dideli Heateriai

Gasiniai Range’ai

$29.50
$19.75
$29.50

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI $11.95

r gi jau red. Grigaitis dirbti 
ižd. Gugio darbus? (Tačiau i 
tas riksmas apie “netvarką” si 
paskolomis yra daugiausia ke 
liamas demagogiškais sumeti 
mais. Juk ne iždininkas kai 
tas, jeigu skolininkai neatsi 
teisia ir jų nuosavybes reiki; 
“forklozuoti”. — Red.). 

I

P-as Tysliava statosi dau; 
galingu, būtent jis tikrai žinc 
kad Grigaičio, kaipo ALTASI 
nario pastangomis, lakuna 
Vaitkus nusileido Airijoje, va 
dinas Grigaitis Vaitkų buvo in 
struktavęs į Lietuvą nelėkt 
bet nusileisti kur kitur. Ši 
dalykų aš nežinau, bet ar ja 
Vaitkus toks mažas vaikas i 
visai butų be proto, kad pada 
ryti tokį red. Grigaičio prisa 
kymą nusileisti nepasiekus Lie 
tuvos. Ir jei taip manyti ir sy 
kiu rašyti, tai jau čia dideli 
žeminimas Įeit. Vaitkaus, o Ž€ 
minti, tai reiškia šmeižti, o i 
Tysliava sakosi Vaitkaus “m 
šmeižęs”.

P-as Tysliava prisimena ir 
red. Vitaitį, kuris gal peraš- 
triai Naujienose buvo atakuo
jamas už jo išsireiškimus, nors 
tie red. Vitaičio išsireiškimai 
apie Įeit. Vaitkų buvo neteisė
ti, pav. kad ir dėl gazo sto
kos ; žinoma, mes suprantame, 
kad red. Vitaitis tai rašyda
mas, norėjo pažeminti 2-rojo 
skridimo rengėjus ir visus 
darbuotojus (turbut kelionėje 
į Lietuvą išsiklausęs Dirvos 
vedėjo Karpiaus “nuomonių”), 
bet tai. red. Vitaičiui nepasi
sekė, nes Įeit. Vaitkui pasie
kus Airiją jis dar turėjo ga
zo ir galėjo toliau* lėkti, bet 
gazo rezervas blogam orui esant 
pasirodė permažas ir jo noru 
buvo nusileisti ir pasiimti dau
giau. Kad Įeit. Vaitkus dar ga- 

izo turėjo, tai rodo ir šis pra- 
i nešimas (iš Lietuvos žinių, Nr. 
238, spalių 17 d.): “Lituani
kos II supakavimą ir išsiunti
mą prižiūri p. Harrisonas, ku
rį Lietuvos (pasiuntinybė Lon
done tam tikslui komandiravo 
į Airiją, o taip pat didelės pa
galbos ir patarimų teikia Dum
blino aerodromo karininkai. 
Likusis Lituanicos II benzinas 
padovanotas aerodromui 
‘compliments of Lt. Vaitkus’
(mano pabr. V.); tai jau ga
lima tikrai sakyti, kad jei jau 
to gazo būt mažai likę, tai ii 
nebūtų reikėję dovanoti ir tai 
žymėti. Red. Vitaičio žymėji
mas ir lyginimas benzino prie 
Dariaus-Girėno lėkimo ir Leit. 
Vaitkaus, kaip tik ir buvo, 
kaip aukščiau sakiau, užmeti
mas ALTASS darbuotojams. 
Tą patį dabar ir p. Tysliava 
turi galvoje, nes jis, kaip ir 
kiti pavyduoliai, baisiai neuž 
siganėdinę, kad 2-rojo skridi
mo iniciatyva ir visas darbas 
buvęs Naujienų — Grigaičio, 
o čia dar prie to daugiausia 
p. Tysliavai ir kitiems siaurai 
protaujantiems galva skauda^ 
kad ir Įeit. Vaitkus būdamas 
Lietuvoje didžiausi kreditą su
teikia Naujienų red. Grigai 
čiui.

Jei Įeit. Vaitkus nepaėmė 
Vienybės dvejų ekz. į Lietuvą 
ir jei prie to jau ką turi red. 
Grigaitis, tai išsižiurėtų ne
gražu, nes ir Vienybė (o kaip
su tais kriminališkais šmeiž- reikalingų nukreipiama tautiei

veikatos biuras sa
lį, jam nepraneša
ma apie gimimus

■------------ f-------------

aujagimfru turi būti užregist- 
rucii į dešmts dienų, kad 
Tyui'.i. gimimii certlfiikatus.

darbo vykinimui sako: papras
tai žmonės mano, kad namai 
yra saugiausi. Bet tas ne tie
sa, nes butuose įvyksta 5 kal
tus daugiau nelaimių ir užsi
mosimų, negu keliuose ir gat
vėse nuo automobilių.”

GERB. Naujienų skaityto* 
į joa ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti i tas 
i krautuves, kurios skelbiasi 
i Naujienose.

Chicagos Sveikatos biuro vir- 
linkas, Dr. Herman N. Bun- 

praneša, . kad daugelis 
ir akušerių nepraneša 

urui apie gimimus. Įstatymai 
Įkala u ja, kad gimimai butų 
sportuoti biuruij nevėliau 10( 
enų. Įregistravimas yra būti- Į 
is, kad gauti gimimo certifi- 

“Nočiftcation of Birth

šen,

Draugystė. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto rengia 
Iškilmingą Metinį Balių su Dovanomis. 
Sekmadieny, Lapkričio-Nov. 10 d., 1935 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ—3133 SO. HALSTED ST. 
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti prie puikios mu

zikos. Atsilankiusius svečius komitetas priims nuoširdžiai.
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga tik 25c ypatai ir tas pats tikietas geras 

... laimėti dovaną. DOVANOS BUS SEKANČIOS:
1) 5 galionai alyvos; 2) Elektrikine Lempa; 3) Kvorta Degtinės; 4) 
Vyriški marškiniai; 5) 10 dol. vertės, laikrodėlis; 6) 15 dolerių vertės 
laikrodėlis.k............ . ■ —-........................ ...—/

atą 
eg.'stration”. *
Jeigu motinos negauna certi- 

katų, ir jeigu jų netrukus po 
imimo neaplanko sveikatos 
epartamento slaugė, tas veis
ia, kad kūdikis nebuvo užre- 
istruotas. Tuomet jos pačios 
rivalo apie tai pranešti Svei-. 
atos biurui, kambarys 707, 
itv Hali.

Vaitkaus Skridimo 
Knygą.

COMBINATION
PEČIAI ........... $69.50
BUNGAL0W
PEČIAI ........ $39.50
SKALBIMUI
PEČIAI ..... $4.95
Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami. ,

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Central District
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. —- 
Masažai—'Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
V ■■—■■■■■■■■■■..................    ■ —.... .........................    /

Anelė . SrJaveičikiutė-Steponavičienė, dainininkė ir dainavimo 
mokytoja, kuri rytoj vakare dainuos “Pirmyn” choro Liaudies 
Koncerte, C.S.P.S. svetainėje. Be koncerto, choras stato j rytoj 
vakare toj svetainėje, Von Suppe vieno
“Gražioji Galatea”, kurioj dainuoja p-lės Stasė Rimkaitė, Albi
na Trilikaitė ir Pranas Pūkis ir J. Rukštela, Kaimiečių Kvar
teto nariai.

i, choras stato \ rytoj 
akto komišką operą,

tais, kuriuos “Vienybė” įdėjo 
ir kurių ji neatšaukė? 
— Red.) ir Tėvynė prie 2-ro- 
jo skridimo daug prisidėjo^ 
ypač Tėvynė, kuri įdėjo ir nuv 
no paties nemažai raštų 2-jo 
skr. reikalais. Bet jau p. Ty- 
sliavai lieti dėlei to ašaras ir 
red. Grigaitį vien tik dėlei to 
kaltinti, tai jau butų negražu 
ir reikėtų tuos nemalonumus 
kaip nors užmiršti, išlyginti ir 
ypač dar svarbu, kad kaipo 
laikraštininkams"" ir" redakto
riams nesisvaidyti gatviniais 
žodžiais.

Vinciunas.

Apie “antausius”
Naujienų laidoj iš lapkr. 2 

d. pil. “Spragilas” prabilo apie 
antausius. Kažin ar nebūtų ge
riau, kad jau apie tuos “aut
uosius” užmiršus ir daugiau 
nekėlus vienų didžiavimosi, o

su!kitų niekinimo? Musų visuo
menė ir taip kuogeriausia orien
tuojasi ir gerus darbus nUo 
blogų atskiria.

P. Spragilas užsimena apie 
Lietuvių Seimą Chicagoje, nu
liedintą Laisvės Varpą ir nu
siuntimą jo Lietuvai. Jis tik 
užsimena^ jog tik “Draugas” 
su “Darbininku” buvo priešin
gi tam Seimui ir sykiu nulie
dintam Varpui, bet kas tuos 
laikus ir darbus atsimena, tai 
tikrai žino, jog Seimą Chica
goje šaukė vidurinė Amerikos 
lietuvių sriovė ir, tik vidurines 
sriovės pastangomis Laisvės 
Varpas pagamintas ir Lietu
vai dovanotas. Tai dr. Dran 
gelio ir kitų chicagiečių pa
stangomis tas viskas įvykdin- 
ta ir paruošta buvo. Pravard
žiavimus Varpui siūlė ne tik 
vieni šalininkai iš Draugo ar 
Darbininko, bet tų pravardžia
vimų buvo nemažai ir iš kai
resnės spaudos.

Su antruoju “antausiu” — 
Vaitkaus skridimu, tai irgi ne
mažai užmetimų ir visai be

čiams ir katalikams. Jei vie* 
nas kitas iš katalikų vadų, 
taipgi ir iš tautiečių (iš pa
starųjų tikro boikoto nebuvo, 
o jei jų kai kuri spauda, pav. 
Dirva, boikotavo, tai mažai kas 
į tai kreipė dorų ės) boikotavo, 
tai dideliai savo protą ir žmo: 
niškumą nusvilinę ir jau apie 
tokius reikėtų pamiršti. O 2- 
rojo skridimo ‘^surnanytojams, 
darbuotojams ir taipgi visai 
lietuvių pažangiai visuomenei, 
gavus kreditą, '^pasilsėti, o pa
silsėjus imtis ’kitų-, naudingų 
darbų, kurių mes galybes tu
rime. Bet tų boikotuotojų ma
žai buvo, net niif/iš kunigų ir 
katalikiškų veilcęjų buvo auko
tojų, o jau tautiečiai, ypač ry
tinėse valstijose, tai ir nema
žai darbo ir jėgų su savo ka
pitalu padėjo. Mano suprati
mu, atlikę tą milžinišką darbą, ( 
turėtume jau nustoti didžiuo
tis ir ypač kenkėjams-boiko- 
tuotojams “antausius” svaidę.

Vinciunas.

Beskaitant “Naujienas” pa
eini jau X. Shaikaus išsireiški

mą, kad butų parašyta Įeit. F. 
Vaitkaus skridinio istorija. Aš 
pilnai pritariu tam sumanymui. 
Jeigu tokia knyga butų para
šyta ir nuodugniai Visą skridi
mo prirengimo darbą ir pat| 
skridimą nušviestų, tai butų 
svarbus dokumentas musų tau
tos istorijai. —O. Mittskus. z

Studijuoja kaip saugus 
yra Chicagos namai

' _________ _______

Chicagos mokykloms ir ki
toms viešoms įstaigoms koope
ruojant, Raudonasis Kryžius 
daro Chicagos namų inspekci
ją, kad susipažinti kaip saugus 
jie yra gyventojams. 800,000 
butai bus apžiūrėti.,

RauddhaSis ^Kry^ius, "* ktiris 
Paliaubų dieną pradės aukų 
rinkimo kampaniją, labdarybės

PONT 
NEGLECT 
ACOLD

PILNIAUSIA EGZAMINACIJA KADA NORS PASIŪLYTA UŽ $1. 
Apima kiekvieną dalį ir kiekvieną kūno veikimą: Kraujo spaudimą, He- 
moglobin ir Mikroskopic, šlapumo, kemiškus bandymus, elektrišką, ner
vų ir raumenų bandymus, X-RAY, Fluorscopic, jei bus reikalas, ir vie
nas išmėginimo -gydymas
$1. , Pilna Viso Kūno Egzaminadja $1.
ši moksliška diagnoza parodys jūsų tikrą sveikatos stovį ir kaip reikia 
gydytis ir apsaugoti sveikatą.

Gyduolės su Neapmokama Medikale Priežiūra.
DR. SCHYMAN’S na™nstituEteLTH

BRUNSWICK 4900 1869 NORTH DAMEN AVĖ.

3749

SVETAINE UŽDYKĄ
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams. 

■ Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavem.”
SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUIevard 2092
  /

RADIO
SU PLIENO TŪBOMIS YRA TIKRA 

SENSACIJA

Pritaria Skridimo Knygos 
leidimui.

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

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

------------------——...... —-—r

Rytoj

P. S. rimai pritariu X. Sai
kaus nuomonei parašyti 
leisti Vaitkaus -skridimo 
riją. Taipgi būtinai toje 
goję turėtų būti paties 
F. Vaitkaus parašytas jo
dimas per Atlantą ir įgauti 
visi įspūdžiai kovose su 
ta, Vaitkaus buvimas Lietu 
je ir tt.

ir iš- 
isto- 
kny- 
Leit.
skri Vi ršni i lieta š ir kitas- G y dilo les 

(Jausite M tisu A p tiekų i

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

STANDARD ir TRUMPŲJŲ
BANGŲ $«j |-Q ir
RADIO ............... OHaUU aukštyn

Priimame jūsų senų radio arba baldus į mainus.
gam

1900 SO. HALSTED ST.
Viena didžiausių aptieku Čliiėagoj GENERAL ELECTRIC

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J.. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
, 1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

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

. Lengvais išmokėjimais.STANDARD ŠTORE FIXTURE CO
644-648 W. Madison St. Monroe 5066.

RADIO

RO OSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Tel. SEEpEY 8760 CHICAGO, ILL.
“Vieta, kur Chicagos Lietuviai Perkasi Baldus”

. su
Von Suppe Opera ir LIAUDIES KONCERTU

“PIRMVIV” rhnroc Iškilmingai Atidaro 26-tą Sezoną
JL JLJL^VlJL JL JL d.S^ Von Sunne Onera ir I.IATTDIFS IČANCFR

Dalyvaujant Chicagos Lietu
vių Simfonijos Orkestrui, >

__ K. Steponavičius Vedėjas. |

.P.S. SVETAINĖJE
1126 WEST 18-th STREET

ŠOKIAI, STEPHENS REVELERS MUZIKA
DURYS ATSIDARO 5 VAU VAKARO ĮŽANGA 75c

* V, ‘ (L. v
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Kliubietės aplankė 
Oak Forest senelių* 

prieglaudą
Pereitą ketvirtadienį lap

kričio 7 dieną, ponios Ride
nę, Pivarunienė, Insodienė, 
Kielbienė. ir Zalatorienė, — vtį 
sos Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo narės, — aplanke Oak 
Forest senelių prieglaudą, ku
rioj randasi nemažas lietuvių 
senelių būrelis.

Kliubietės aplankę lietuvius 
senelius minėtoj prieglaudoj 
nuvyko pas ponią Gapshevich’- 
ienę pietų, kur bevalgant ska
nius užkandžius nutarė duoti 
minėtos prieglaudos lietuviams 
seneliams pietus gruodžio 8 
dieną šių metų.

Suodęs.

Joniškiečių. Kliubo 
šokiai: praėjo 

linksmai:
Praeitą sekmadienį Hollywood 

salėje, 2417 W. 43 gatvė, įvy
ko pirmas šio rudeninio sezono 
Joniškiečių balius. Svečių prisi
rinko daug io visi smagiai pra
leido vakarą griežiant p. Alber
to Briedžio muzikai. Buvo ir 
dainų. Būrys Joniškiečių susto
jusių į ratą užtraukė “Sveiki 
broliai dainininkai’. Kitoj vie
toj jaunuolių bureįis uždainavo 
“Vilniaus , kalneliai”. Dar. tik 
truko lietuviškų žaismių, tai 
butų jaučiama visai kaip Lietu
voje pasilinksminimo vakarė
liuose.

P-as Juška kalbėjo apie Lie
tuvą ir lakūną Vaitkų,, kaip<_ 
karštai pamylėjo Lietuvos žmo
nės Amerikos lietuvį už jo 
karžygišką žygį, šio Joniškie
čių kliubo surengimo vakarėlio 
komitetas- susidėjo iš R. Vaitie
kūno, S. Kanuso ir J. Paugos.

Tęgul tas. pate komitetas su-> 
.rengia dar k^kj^erą vakarėlį, 
Mes jis moka" atsilankiusius už
ganėdinti. Jeigu lietingame ore

buvo tiek publikos, tai ką be
kalbėti kas . butų buvę gražiam 
ere. —Grincrius.

Cicero j žada parody
ti iš kur atsirado 

gintaras
O parodys ne kas kitas, bet 

vietos Kareiviai

CICERO,— Jei nežinote iŠ 
kur paeina gintaras, tai galė
site patirti šįvakar Lietuvių 
Liuosybės svetainėje, kur į- 
vyks Lietuvos Kareivių Drau
gijos vakaras,

Ten bus» parodyta kaip Per
kūnas Dievaitis supyko ant 
Kastyčio, ir Jūratės ir j rodyda
mas tą savo piktumą, sudaužė 
dievaitės gintarinį palečių.

Vadinasi, pamatysite to, ko 
nematėte, ir, prie to, turėsite 
daug smagumo iš programo, 
kuriame dalyvaus Jaunosios 
Birutes šokėjai. Po programo 
gros 10 jaunuolių orkestrą po 
vadovyste Henry Peters* šis 
Kareivių draugijos parengi
mas—yra metinis.

’ Ethiopijos Generalis 
Konsulas Chicagoje

Šiandien Ethiopijps Genera
lis konsulas Amerikoj, John 
H. Shaw atvyko Chicagon su-, 
pažindinti vietos vadus su Ėte 
hiopijos pozocija dabartiniam; 
konflikte su Italija.

Chieago Women’š Club ru-t 
mtvose, 72 E: llth' Street; įvyks 
bankietas ,kuriame dalyvaus 
Clarence- Darrow, buvęs , majo-, 
ras: Harrisan, skulptorius Lo- 
rado Taft ir daugelis kitų. Pa^ 
rengimas viešas. Bilietai—$2.50, 
Pelnas skiriamas pirkimui me- 
dikajių reikmenų ethiopiečiams 
kareiviams.

j 7' 
>

ŽINOTINA
NAUJIENOS; 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal/8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:0Q 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmądiepiaįsnuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

< ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100, Eąst 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerioi; 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą, 

♦ + ♦
PAšPORTV BIURAS, Department of 

State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose}. Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r, 
iki 5 po piet.

♦i
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren’ Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WĄBash 
1746.- *

♦ ♦ ♦
CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 

Washington ir Clark. gatyės.Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Supęrior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio-, iždininkas,, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. z

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CIIICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.♦ ♦ ♦

ILLINOIS EMERGENCY REUIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

♦ ♦ +.
IMMĮGRANTS PROTECTIVE. LEA- 
GUE, 824 South Halstęd Street (Hull 

House). Telefonas,. HĄYmarkęt 
6874, klauskit Misą Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINI W. 
Harrison ir So. Wobd^kampas5 
Telefonas-AE®Įe^ 8500.

25 metą ženybinio 
gyvenimo sukak

tuvės
____

•Praeitą penktadienį, lapkr. 1 
d., Visų šventų išvakarėse, žja- 
gariečiai p. Juozas ir Min.na 
Dantai, gyvenanti 4435 S. Ca- 
liofrnia avė., Brigbton Parke, 
šventė savo sidabrines vestu
ves. 25 metai atgal duktė p. 
Zemokų., kuri dabar i gyvena Ža
garėje. Jaunutė, vos tik, turė
dama . 16 . metų, atvyko. iš Lie
tuvos ir greitai ištekėjo už J, 
Dantos.

M. Dantienės tėvelius turė
jau laimės. aplankyti praėjusį 
rudenį , ir įteikiau Jiems širdin? 
gusdinkėjimus H»nua ^dukters ir 
žento, sykiu ir pinigišką dova
nėlę.
' Už tai aš p, Zemokų./buvau 
maloniai pavaišintas.- Jie labai 
yra pasiilgę savo vaikų, ypač 
jaunosios dukters* Emilijos^ ku
ri dar ftik keletu metų kaip at
vykus iš Lietuvos. Pp; Zemokaii 
yra latviai, bet kalba gražiai 
lietuviškai, ir labai malonaus 
budo ‘ žmonės. Pp. Dantai yra 
Jonišikečių ir Žagariečių Kliu? 
bų nariais ir seni “Naujienų” 
skaitytojai. Linkiu , jiems auk
sinių .vestuvių,-sulaukti.

R. šniukas.

Rengia gražų vakarą 
Melrose Parke

! MELROSE PARK.— šįvakar 
vietiniai lietuviai, tai yra MeL’ 
roseparkiečiai Bell,woodiečiai ir 
Maywoodiečiai, 7 vai. vakare 
Susirinks visi, seni ir jauni, pa- 
matyt gražaus programo, kurį 
rengia SLA. 125 kuopą Waichu- 
lių svetainėje ant 23 Avė.- ir 
Lake, gatvių.
: Ilgai bus. minimas šis gražus 
vakaras, rengiamas šios, apy
linkės lietuviams; kadangi SLA, 
125 kuopa yra sutraukus ge
riausių .artistų spėkas. Dalyvau
ja garsus lietuvių šokių' artis-, 
tas, Vytautas. Beliajųs. Lietu-: 
vių jaunimo draugijos geriau
si artistai, Melrose Parko jau
nuoliai, kurie- tikrai nustebins 
publiką su gražiais talentais ir 
puikiu išsilavinimu;.

Po programo gera orkestrą 
gros lietuvių , ir amerikonų šo
kius. Bilietų kainą tik 25 cen
tai. Vaikučiams dykai. Visi 
vietos lietuviai rengiasi į va- 
karą.r-Ąš, Busiu.

Rekomenduoja, š e i m i- 
ninkėms,pirkti jautieną
- Chicagos mėsos, rinkos, biu
ras, informuoja, kad . Šiandien 
ir rytoj prieinamjąijmar'’ busią 
gglim. i^rkĄ.,^n4;af'befif;j 
ir “shoulderrof>'veai?’;'. ... .

Pagerbė J: ir D. Dovi4 
daugkus sidabrinių su

kaktuvių proga

Budriko programas 
; WCFL nuo 5 iki ,6 v. 

popietų*
Per višą . žiemos sezoną Budr 

riko radio programai su gra- 
žiomis dainomis- iv didelė or
kestrą bus duodami kiekvie
ną sekmadienį iš didžiulės W. 
C. F. L. stoties nuo 5 iki' 6 v. 
po pietų.

* Tad1 ir ryt dieną nepamirš” 
Į<ite. pasiklausyti. Išgirsite gra
žių dainų Sasnausko choro, 
po vadovyste kompozitoriaus 
A; Pociaus k choro dainavimo 
kožnam bus malonu pasiklau
syti. Taipgi 12 muzikantų or
kestras grieš įvairius lietuviš
kus kurinius. Beje, primintį- 
na, 'kad ; kitas Budrikos pro
gramas būna irgi nedėliomis 
iš stoties WAĄF nuo > 1; 30 iki 
2 vai. po pietų. —

(WMĄQ-WLS Chicagoje),nuo 
9 iUįi lft-tos i vakaro. Orkestrą 
ves * Eta R&pęe.

PROGRAMAS.
I. Ovęrture to “The Bartered

■ Bride” .............   Smetapa
i 'Gen>. Moters Symphony Orchestra
]II.i Concerto for t Piano and, 

Orchestra jų. A,minor 
First Movement: Allegro

{ Jose;. Iturbi.
III. (a) Praeludium ........ Jarnefeit

(b) Londonderry Air ar r. by
, x Grainger
' Genf Motors Symphony Orchestra t ' '■ . ' ■
IV. Liebestraum- ......  U^t

Geibi.Motors Symphony Orchestra
i V. (a) Spinniųg Song

..................... Mendelssofen
(b). Navarra ........    Albeniz

Jose Iturbi.
VI. A Victory Bali...........  Schelling

Gen. Motors Symphony Orchestra

Grieg

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
Kupiškėnų Kultūros Draugija — Sandaros svetainėje, 814 W.

33rd St, 7 v. v. Paul švelnia už valdybą.

BRIGHTON—Sp. 27 d., pp.. 
Jonui ir Domicėlei Dovidąus- 
kams, 4316 S. Artesian avenue, 
sukako 25 metai ženybinio gy
venimo.

Ta proga, draugai, su, pp. 
Paukštiene, Seleckiene ir Rimr 
kuniene priešakyje, suyeng& 
jiems vakarėlį. Atsilankė su»- 
virš 200 svečių. Iš jų pp<. J. 
Yuška, E. Čepulis, kun. Valan* 
čius; Malela, Vikirienė,. Patkat 
marienė, Tervidienė, Kiškpnas; 
“Upytės” kliubo pirmininkas, 
pasakė po kelis žodžius, o p^ 
Čepulienė sudainavo “Ilgiausių, 
Metų”.

Svečiai, padovanojo pp. Dovi-. 
dąuskams “Maytag“ skalbiamą
ją mašiną.

Šia proga pp. Dovidattekai iij 
jų sūnūs John Dovidauskas dė4 
koja visiems svečiams, ‘Peoples! 
bendrovei ir visiems kitiems už 
atsilankymą, už vaišes, už do
vanas, telegramas, laiškus, gė-j 
lęs ir-'Visą kitą, kas- jiems su-i 
teikė didelį smagumą ii* džiaugs
mą.— (Sp.)

jRADJO'
. ............. .............. I I.Miu ,

Radio klausytojai turėsi 
smagią, valandėlę

Rytoj, nędėlioj,, U’tą ; va-į 
landą prieš piet bus. trans-i, 
liuojamas reguliaris nedėldięS 
nio radįa programas, kurio iš-į 
pildymui. Progress Furniture; 
Company krautuvė visuomet 
užprašo žymius dainininkusį 
ir dainininkes. •

Tąigi ir, rytoj' girdėsite dai-i 
nuojanit Ch. Liek “Pirmyn”! 
Chorą, kuris, vadovaujant K.į 
Steponavičiui, padainuos gra-| 
žiu. dainelių, Prie to bus rinks 
tinos muzikos; įdomių.. kalbų,i 
bei svarbių pranešimų^ Todėl! 
reikia nepamiršti; pasiklausytį.|

Skelbimai. Naujienose, 
duoda naudų -dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra, naudingos.

f KAZIMIERĄ PETROŠIENE 
po tėvais Nevardaųskaitę 

u Persiskyrė, su šiuo pasauliu 
. lapkričio 8 diena, 12:42 vai. 
1 ryte 1935 m., sulaukus puses 
«. amžiaus, giipus Tauragės ap., 
‘ Kvėdarnos par., Gvąldų kaime.

Amerikoj išgyveno 37 metus. 
Priklausė prie Tretininku Apa- 

“■štalystės Maldos, ir šv. Onos1 
Draugijos.

. Palikp, dideliame- nųliuąime 
vyra. Stanislova, 2 dukteris.. Ju
zefą ir žentą Cecil Kellogg ir 
Bronislava ir žentą Juozapą 
Margelius, anūką Stanislova 
Margeli, seseri Zofija t ir švo- 
geri Teodora MontvidUs ir gi- 
minės; Amerikoj,, o Lietuvoj 

h broli Juozapa ir jo šeimyna 
ir giminės* t

Kūnas paš'arovtas randasi 
3237 Lituanica Avė.

Laidotuvės ivykš antradieni 
* lapkričio 12 diena, 8.vąl.. ryto 
išnąmųi šv.( Jurgio , parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
la, o< iš ten bus nulydėtą i šv. 
Kazimiero kapines..

Visi a. a. KazimieroaPetrei... 
. šienės giminės, draugai, ir pa?
žystami esat nuoširdžiai kvietį 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir.. 

■\ suteikti jai paskutini patarną-, 
vima ir atsiąveikihima. Nuii.ude.
Vyrąs, Dukterys, Sesuo kr Ginu 

‘ Patarnauja laidotuvių,, direk
torius A, Mašaiskįs, Telefonas’

Pianistas ^Jose Iturbi
General Motors

Koncerte
I. ••

f- » 1 • .....-..................
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių, ir gerų pamo
kinimų.

• Garsus ispanų pianistas 
dirigentas Jose Iturbi ryt 
k^rer dalyvaus. kaipo soJista? 
General Motors Simfonijos 
koncerte, programas bus tran
sliuojamas per NB$ stotis

Garsinkites “N-nose:
vąr

FINgS MIRTIES 
SUKAKTUVfiS

Draugiją Susivienijimo Brolių ir Seserų — Parapijos salėje, 
18th ir Union ave./l v. pp. Svarstys sp. 24 d. baliaus 
klausimą. Korespondentas Peter P. Lapenis, 724 W. 
18th st -

Grarfiidd Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Paš. Kliubas—Lawler 
Hali, 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.

ŠLA 55-tos Kuopos — Bimbos svetainėje, 635 West 119th st., 
2 v. pp. Renkama komisija vakarėliui, raportai, etc. 
Sekretorius J. Tamašauskas, 11325 Yale avė.

Teisybės 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,

SLA organizatorių susirinkimas SLA Auksinio Konkurso rei
kalais — “Sandaros“ svetainėje, 814 W. 33rd St., 1 vai. 
pp. šaukia K. P. Deveikis,. Chicagos Rajono Organizato

NOBERTAS, SMALĘLJS
Persiskyrė su . šiuo pasauliu’ 

lapkričio 6,.dieną, 1:25 valandą 
po pietų.. 1935/ m., sulaukės 46', 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Aivonių kaimo, D.usetu valsč.,: 
Ežerėnu apskr. , , ų

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

ymoteri Barbora; sunu Albina.
Rusijoj broli Izidorių. Lietuvoj | 
seseri su šeimyną; Amerikoj?' 

> Indiana Harbor, Ind. šyogerius
Franciškų Kesilį su Šeimyna ir 

J Motiejų Kesili., 
Į Kūnas pašarvotas randasi, 

Halleman komV^io.i Parlor A„ 
4138 W. Norui Avė.

Laidotuvės ivyks, Subatoj, 
lapkričio 9: dieną, 2:00. vai. po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas

Visi a. a. ‘ Norberto1 Smalelio, 
- gimines, draugai ir pažystami 
5 esat nuoširdžiai kvięčiami dą- 

’ lyvauti laidotuvėse ir suteikti. 
M jam- paskutini‘ patarnavimą ir 
j atsisveikįp^n^.į j 
z Nulinde, liekame,

Moteri^ Sunus, Giminės,, 
ir Draugai?

Patarnaują, laidotuvių direk-

rvąs. Tel. Repųblic 8840.
i4, '■ ' i,

u Patarnaują, laidotuvių direk-
3 torius Juozapas Eudeikis ir Tėr

z JUOZAPAS NEMONIS 1
Persiskyrė su šiųę pasaulių 

Lietuvoje 10 dieną lapkričio 
, mėn. 1934 m., sulaukęs 70 me

tu amžiaus, gimęs Viekšnių 
? parap., Pakalupės kaime. Ma- 
! žeikių apskr. Tapo palaidotas 

*1 Viekšnių kapinėse 12 d. lap- 
r kričio.
1 Paliko dideliame nubudime 

žentą ir dukterį Uršulę Lauri- 
T. nūs,; sūnų Liudvika Nemoni ir 

jo šeimyna, dukterį Stanislava 
”■ Skabeikienė ir šeimyną, dukte- 
' ri Martą Stakauskienė ir šei- 
y myną ir, dukterį Bronislava 
1 Gutmanienė ir šeimyna Lietuvoj. .

Liūdnai atminčiai musų
4 brangaus Tėvelio ir taipgi Mo

tinėlės Magdalenos, po. tėvais 
Bejanskaitė, kuri mirė rugsėjo 
3 dieną, 1935, Lietuvoje, palai
dota 5 rugsėjo; bus laikomos

j'šv. Mišios šv. Kryžiaus parap. 
., bažnyčioje 12 d. lapkričio m, . 
b 1935 m. 8:00 vai. ryto. Kvie
čiame > visus gimines, draugus 
'■ir pažystamus atsilankyti i pa- 
Ą maldas ',on paskui, ir i namus 
~ ant, pietų pas p, Laurinus 

4601 S; Pauliną St. Kurie nę- 
(. galėsite ant pamaldų prašome 

atsilankyti ant pietų. Kviečia 
Laurinai. Mes Tave Musų 
brangiausieji i tėveliai niekuo- 

rmętj neužmiršime. Jus pąs.
5 mus jau nebėsugrišit, bet mes 
3, anksčiau; ar vėliaus pas Jus 
h ateisime. • Laukite mus ateinanti

Nuliūdę lieka, 
žentas, Dukterys,, Sūnūs. 
ir, Gimines.

IMI

rius., ,

PĄ RENGIMAI

s Dominika Janulienė
PO TĖVAIS KALVAIČIUTL

•n . ' >

į„ Persiskyrė su šiuo -pasauliu Lapkričio 3 dieną, 10:00 valandą 
' vakare, 193.5 m. sulaukus pusės amžiaus, gimus Raudėnų bažnytkie- 

Smyj, Šiaulių apskr..
\ Paliko dideliame, nuliūdime seseris Z. Poniškienė, A. Kačerau- 

kiėnė,. Ą.v Zabukienė ir. A. Miščiukaitienė, 4 švogerius? Ponišką, 
L Kačerauską, Zabuką ir Miščiukaitį ir jų šeimynas. Pusbroli Kons.

A. Kalvaiti su žmona; dėdė K. Narsevičių. su šeimyną, ;Philadelphi- 
’ joję pusbrolį Martiną^ Kalvaiti ir Šeimyną, Lietuvoje broli Praną 
(. Kalvaiti ir šeimyną, Rusijoj brolį Stanislovą Kalvaitį ir jo šeimy

ną ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioje, 3307 South 

Lituanica, Avė.
$ Laidotuvės ivykš šeštadienyj Lapkričio . 9 dieną, 1:00 vai. po 
/Pietų koplyčios i Tautiškas kapines kur atsibus -programas.
; Kalbės, ponia M. Zolpiene ir adv. -K. Jurgelionis.

Visi a, a, Dominikės Janutienės giminės,, draugus ir pažys- 
r tarnus nuoširdžiai} kviečiame - dalyvauti laidotuvėse ir suteikti •’ jai 
v paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą., 
( Nuliūdę liekame, 
r Seserys, švogeriai, Pusbroliai, Dėdė ir Broliai.
€. >

X Patarnaują laidotuvių; direktorius A. Masalskis, Tel, Boulevard 4139. 
i, • ' t.< '■<

Albert P Dolan
In sad and loving memory of our 

dear son and, , brother who passed 
away ten years ago to - day Nov. 

' 9, 1925.
While he lies in perfect sleep, 

£ Kis memory we shall apvays kąep. 
u How we miss ,him words cennot telk

His btight happy face we loved so
1 well;. h

The sweetest tne.mories . are all we,
,, ^have^ęft;, - L?.:
v Of oiir ■ deąr/|oW and brother gone> , 

to refet. ' •'

M^eff-.and/Brdthęi^;
. ■ ■ ,<i .• 13 į L *■
''t.1. ' ''K'/’. r W. . h J . .........

LAPKRIČIO 9—Lietuvių Kareivių Draugi jos Balius, Liuosybės
Svetainėje, 14th rr 49th Place. Lošimas, Jaunoji Birulė.
Pradžia 7 v. v. . . -z

SLAi 125 kuopos balius—Waichuho svetainėje, 23 Avė. 
ir Lake St. Gražus programas; Vytauto Beliajaus grupe, 

. ' lokalis talentas, šokiai. Įžanga 25c vaikams dykai 7 v* v. 
LAPKRIČIO 10—“Pirmyn“ choras stato operą “Gražioji Gala- 

tea,“ ir rengia Liaudies Dainų koncertą, C. S. P. S. sve
tainėje, 1126 W. 18th street. šokiai. Pradžia 5:30 P. M. 
Įžanga—65-75 centai. ?
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto D-jos Metinis 
Balius Ghicagos Liet. Au|litoriJAyS»dfi^j^Y^PQVMnos na
riams" neėmusioms pašalpos 10-20 metų,v dovanos sve
čiams, šokiai. Nariai turi dalyvauti. P. Killis, sekr.
Lietuvių Moterų Piliečių Lyga vakarėlis; Gliic. Liet Au
ditorijoje, 6. v. v. Prakalbos apie pilietybę, vaišės, šo
kiai. Rengimo komisija i pp. Jąnuskauskienė, Aleliunienė, 

. Maziliauskienė, Zolpienė.' Įžanga 25c. •
LAPKRIČIO 17—“Birutė stato Šimkaus, operetę, “Čigonai” 

ir ^Koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje^ 3138 South 
Halsted st.. Pradžia 4:00 P. M. Bilietai —75c.

LAPKRIČIO 47 — Keistučio; Kliubo Vakaras^ Sokol svetainėje; ■* . ... ’
2343 S. Kedzie avenue. “Naujosios Gadynės“ choras, vai
dins operetę “Nastutę“. Pradžia 6 P. M.

LAPKRIČIO 27—Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet.' Auditorijoje. Specialis- pagerbimo muzikalis progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanicos II” ir skri
dimo filmai., šokiai ir, bufetas. Bilietas, (apima viską) 

( 75c. Pradžia 7:00 P. M. <
LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių vakaras* Chic.

Lietuvių Auditorijoje.

GARSINĖMS “NAUJIENOSE”

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINE BIZNIO SĄRAŠAS 
alfabeto tvabkojb

. i

I
* i

šte skyrius yra vedamas tikslu pagelMti mus*, skaitytojams su- 
siraati, kur galima nusipirkti įvairii paprasti ir nepaprasti 
daikti^ intaisi; ir reikmenim Jeigu ii telpančii ėia skeibimi se- 
gaHtej susirasti ko jieškoL pašaukite Naujienas; Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo., čia jųs gausite informaciji, jąigp tik

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų, patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue,

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.;
TeL Virginia 1930..

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 *WalIace Street, 
Tel. Boulevajd 0250

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ar jūsų stogas reikalauja patai 

symo ? Pašaukite mus ir mes paša 
kyšime kiek; kaltuos pataisyti; Meti 
taipgi darome visokiu blikoryst* 
darbą.

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'ir 
taip pataria Lietuvos bankai



■
Pradeda 2C-iUs gyvavimų 

metus

Choro “Pirmyn 
darbuotė

Rytoj Atidarys “Pir- 
inyn” Choro 26-tą 

Sezoną

Praeitą sezoną Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn, vado1- 
vaujartias gabaus muziko p. K. 
Steponavičiaus, labai gražiai 
pasirodė. Aš manau dar ir šian
dien atsimenam 25 metų jubi
liejinį koncertą “Kornevilio 
Varpus” ir “Bailų Daktaru”.

šiais metais arba šį sezoną
Chicagos Lietuvių Choras “Pir-| 
myn" pradeda 26 metus savo 
gy vavimo. Tai jau pusėtinas 
amžius ir vot, pirmwtinis šio \ j tuvju 
sezono pasirodymas bus atei- ... * 
nantį sekmadienį, lapkričio 10 v® ejas’ 
.i cs G! . i ary*.

Jis ves 
statyme

Kazys Steponavičius, “Pirmyn” 
choro p mokytojas ir' Chicagos 

Simfonijos orkestro 
kuris rytoj vakare 
choro 26-tą sezoną, 

orkestrą ir chorą pa- 
operos “Gražioji Ga-

d., 5:30 vai. /vakare C. S. P. S.
svetainėj, 1126 W. 18 St. >'

Bus statoma scenoje komiš-. latea” ir Liaudies Koncerte, kut 
rį choras rengia tą patį vaka
rą. K. Steponavičius prirengė 
ir chorą ir orkestrą vakarui. 
(Kitų žinių žiur. “Parengimuo
se” ir garsinime.) -

ka opera “Gražioji Galatea”, 
taipgi bus ir Liaudies Koncer
tas, kuriame dalyvauja ir Chi- 
cagos Lietuvių Simfonijos Or
kestrą. J '
“Naujienų” ir Chicagos Lietu

vių Draugijos bankietai jau 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Dabar Chicagos. Lietuvių 
Choro Pirmyn kaip tik pirmu
tinis toks didelis ir gražus pa
rengimas šį sezoną.

Reiktų paremti Chicagos Lie
tuvių Chorą “Pirmyn” skaitlin
gu ; atsilankymu ir priduoti 
daugiau > energijos tiems dar
buotojams, kurie dirba gražų 
dailės ir kultūros darbą.

Tokiam ? gražiam * 'vakarui 
jžanga visai nebrangi. Perkant 

tik 60c, .prie durų

Į vieną vakarą pat 
davė namų už 

$32,525.00
Cicero lietuvių spulka 

gė varžytines

Pereito

suren-

antra-

iš anksto* 
75c.

Tikietų galima gauti Naujie
nose, pas pp. Steponavičius ir 
visus choro narius. * ,

Arttanėlis.
. ‘f.

Dėl Universal State 
Banko dividendų 

atmokėjimo

CICERO
dienia vakare vietos Lietuvių 
Spu’ika turėjo varžytines, “auc> 
tion Sale” išpardavimui savo 
namų. Pirkėjų susirinko nema
žas skaičius 
savybių už

Tai buvo 
dymas ir 
Jeigu tokie 
pasikartos, 
nė įstaiga
apie “prosperity grįžimą”.

žmonės norį platesnių infor
macijų apie namus, gali kreip
tis adresu, 4917 West 14th st.

(Sp)

ir jie išpirko nuo- 
$32,525.00. ,
pirmas toks ban- 

pasirodė neblogas 
vykę išpardavimai 
tai ’ musų finansi- 
bujos. Visi kalba

Dividendai išsiuntinėti depozito- 
riams pęr paštą, bet daug 
klaidingų adresų

Kiek laiko atgal “Naujieno
se” buvo pranešta, kad apie sp. 
22 d., užsidariusio Universal 
State Banko (33rd ir Halsted) 
depozitoriams buvo išsiuntinėti 
dividendų čekiai. Jie atstovavo 
15% uždarytų pinigų.

Čekiai buvo išsiūtatinėti per 
paštą. Kadangi daugelis depo- 
zitorių nusiskundė, kad jie če
kių negavo ir kreipėsi į “Nau 
j ienas” su įvairiais paklausi
mais, valstijos auditoriaus ofi4- 
sas buvo atsiklaustas informa
cijų. Patirta štai kas.

Daug laiškų sugrįžo
Dividendus išsiuntinėjus, 

gal sugrįžo daugelis laiškų,
kai ktfrie depozitoriai pakeitė 
adresus, persikėlė į naujas vie
tas gyventi, o banko knygose 
nepakeitė. Depozitoriai, kurie 
čekių negavo, gali juos atsiim
ti nuo receiverio.’ Jo ofisas 
randasi mieste, būtent, Mr. M. 
A. Hagel, 7 South Dearborn 
street, antram aukšte. Einant 
čekius atsiimti, reikia pasiimti 
su savim visus dokumentus, kad 
įrodyti asmenybę ir “claims”.

Karas ir Fašizmas 
prieš taiką ir 
Demokratiją’’

Ta So-tema Chicagoje kalbės 
nia Branting, švedė social
demokratų partijos steigėjo 
duktė

at
neš

šiandien laidos N. Sma 
lėlį ir perkels sunaus 

kūną
šiandien 2 vai. po piet iš 

koplyčios 4138 W. North avė. 
bus išlydėtas Norberto Smale- 
lio kūnas į Lietuvių Tautiškas 
kapines. pačiu kartu bus 
perkeltas*'prieš 8 metus miru
sio jų sunaus kunas j.lotą ša
lę tėvo.—Rep.

.s

NAUJIENOS, Chicago, 111.

G. M. Discount Corporation
. ' . ■ ■ ■ ■ ' • •

IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARBENUS NAUJAI ĮGYTŲ 
AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE.

Musų automobilių kainos dar niekuomet 'nebuvo taipįi žemos, kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra pęržiurėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą. . ,
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais.
3UICK, tikras 1936 De Luxe Se

dan, niekad nevartotas. Visai 
nauias. Paaukausiu už mažą 
dalele originalės kainos,

OLDSMOBILE—Vėliausis 1935 De- 
Luxe sedan. Ne daug.au 30 d 
senumo, įrengtas su Kadio-Hea- 
teriu, “Knee Action” 90 d. ga
rantija išdirbėjo ir musu. Taipg 
1934, 1933 ir 1932 
DeLuxe sedan .

HRYSLER—Vėliausia J938 De-: 
T uxe sadan. beVe’k nevartotas. 
Pamatykit, kad jVerti'nuš. Taip-

7^ J $185 ■ędanai ...... i..;....
___________________ _________ _____ lA__ ___ ___ ' -.......-L*'-.'.. -JI-S.-. -

FORD—Vėliausia 1935 sedan. Nau
jas . Ta.ngi 1933 ir 1932 se
danai ir Coupe, 
po ............ .....

HUDSON — Naujausias 1935 
DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi, 
1V82 sadan kaip $1 
naujas .............................I vv

NASH—Tikras 1936 DeLuxe 6 
sedan. Gražiaųsis mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1933 ir 
1932 sedanai $275

PONTIAC—1934i 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 

1932 sedan, $975
tik ......................  ' ■ W

šeštadienis, lapkr. 9, 1935

Namas randasi 
įplaukos vien iš

PARSIDUODA namas su Tavernų 
— prie Stock Yardų. Pilnai įreng
tas — Biznis gerai išdirbtas.’ 

4314 So. Ashland Avė.

GERA proga kuris nori pirkti bu- 
černe ir groseme su namu ar be 
namo. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Parduosiu pigiai. Šaukit 
Vįctory 2567.

Sfivininkas T. Walter.

. šios die-
nąmai turėtų paj-

Tinkamiem žmonėm pa- 
Atsa-

Automobiles

$8
$18

IEŠKAU darbo už porteri i ta
verna arba už baro . Esu patyręs. 
John Kamarauskas, 8454 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 8939.

PAIEŠKAU merginos už baro i 
taverna.

. 4650 So. Western Avė.

COAL 
Anglys

MERGINA 23 metu amžiaus ieško 
darbo tavernoj arba už veiterka. 
Patyrus. Ataresuokit Naujienos, 
Box 349. '

$5.75 
6.00, 
4.75

CLASSIFIEDADS
• • • • >

—------------ -----------------------------------

Musų biuras suteiks patarimus namų
• • v *1 Z __________£___— _ «...

rendauninkais. Maža narinė mokes-
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

I TAUTIŠKOS PARAPIJOS PASI-I 
LINKSMINIMO VAKARAS ivyks

1 Lapkričio-November 10 d. Parapijos ) 
svetainėj, 8501 S. Union Avenue. 
Pradžia 7 vai. vak.

Kviečia
Parapijos Komitetas.

' r;. .... >■:. . *

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

CHEVROLET — Naujausias - 1934 
DeLuxe sedan. Nevartotas 
Turi trunk, knee action, _ air 
ratus. Taipgi 1938 
:sedan, ..L..... .

*—1 »’ ‘ ’ ’* —- - i- f ii n 1 ,

PLYMOUTH 19«4 sedan, duos
, . daug metų;‘UŽganėdinimo. Mo- i 

toras ir tajerai kaip nnuii. l 
Taipgi 1981 sedan >225 
tik .........................................

GRAHAM' 1984 f sedan, taip kaip 
iš dirbtuvės ir- 1932 $9 A C 

sedan, tik......u.... .
____ _______ __________ i; --------- ---------------- -

REO — 1938 ' DeLuxe sedan.
kaip naujas, >295

PACKARD—1931 DbLuxe 
puikus karas, nevar- < 
totas ,tik į..... .... .......

BUICK—Vėliausis 1985 sedan, ne-
. galima atskirti nuo naujo 

Taipgi 2 1932 ir 2 
1931 sedanai po "**

M.ES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, CHEVROLET,, BUICK, NASH,
STUDEBAKER, MARMON, OLDSMOBILE, REO, AUBURN, kurie 
buvo įmainyti į musų naujai įgytus automobilius.' Visi yra geri. Jų 
kainos yra $10.00 iki $65.00 NE DAUGIAU!
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DA^AR. PIRKIT SĄŲ 
KARĄ DABAR!
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėliomis iki 9 vąl. vakare.

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

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERĮ! "
•______ u— , - ■ z

- \ > i . •«

Helen Bartush šian
dien dainuoja “Cava- 

leria Rusticana”
Lietuvaitė dainininkė Helen 

Bartush, kuri pereitą trečiadie
nį debiutavo operoje ‘Martha’, 
šiandien po pietų ęĮąįjjųos Mas- 
cagni’o operoje, “Cavalleria 
Rusticana”. Jai buv^ duota 
Lucijos’rolė.

Pranešdami apie p. Barttfsh 
dainavimą, operos vedėjai pa
reiškė, kad ji taip gerai pasi
rodė trečiadienį, kad jie pada
rė pakeitimą beveik paskutinėj 
minutėj. Lucijos rolė buvo 
skirta dainininkei Mari Baro va.

Opera statoma Civic Opera 
rūmuose, 2 v. p.p.

Tokiu budu Dariaus-Girėno 
Amerikos Legiono skyrius ir 
rengia tam tikras iškilmes su 
tam tikromis apeigomis, į ku
rias verta kiekvienam lietuviui 
atsilankyti. ■

Paroduos gatvėmis
Paroduos gatyęmjs sekmadie

nį po pjet gjęąjįiąį, papuoštais 
trpkais su'American Legion 
Di'um ir Bugie Corps važinės 
po nekurias lietuvių kolonijas 
paraduodami įp /.garsindami bu
simo vakaro/ programą, todėl 
Posto nariai, kurie , turite uni
formas, malonėkite susirinkti 
kaip 1:00 vai. po piet į Holly- 
wood; svetainę, iš kur prasidės 
patodavimas. i

—Frank Krasauskis.

Legiono Kuopa ren
gia Paliaubų Die

nos iškilmes

Automobilių sandėlis — 
“vvarehouse”

MAN REIKIA TUOJAU 
KELETĄ AUTOMOBILIŲ 

Mokėsiu ęash.
Atsišaukite greitai
P. WALTERAITIS, 

. 4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ- 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas .. 

Rudas caracul ................
Jap mink ................... ....
Natūrai maskrat ............
Leopard kates .....>..........
American broadiail .....
Northern seal ...............
Tikra eastern mink ..... 

ir daug kitų. 
Jackettes ........................
46 kailiukų. scarfs nuo .... $3 iki

- Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
,> Atdara iki 9 vakare.

$18 
824 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. PRAPERTfi TR 
TAVERNAS.

4638 SO. ROCKWELL_ST.____
DVI BIZNIO prapertės, abi ta

vernai pardavimui arba mainysiu ant 
farmoš. L ‘ 
585 W. Š7 St.

PARSIDUODA kriaučių valymo ir 
taisymo šapa. Biznis randasi ge
roje apielinkėje, parduosiu pigiai.
________ 5 E. 119th St. _______

PARSIDUODA Tavern, dausr metu 
kaip uždėtas ant bizniavos gatvės. 
Verta pamatyti, 2300 W. North Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
Rrosernė, dėl priežasties, einu į save 
name ir i tavern biznį. Atsišaukite 
3218 Lime St. Tel. Boulevard 3444.

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

^W>WlW l̂*b*W*^*%<*W*L*« ,̂l%***WW*W^«W*i*>W*^W%«**<*»^^***W**W^**,

PARDAVĖJAI pilna arba dali lai
ko. Užsidirbkit šventėm pinigų. Ge
ras komisas. 800 žinomų išdirbys- 
čių. Ęoxy Liųuor Co., 810 W. Madison 
Street.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

NAMAS su restaurantu ir taver
nų pardavimui arba rendon. Pilnai 
fornišiuotas — 8 kambariai viršui. 
Naujai perdirbti, 
biznio di&riktc.
rendų $100 per mėnesį. Telefonas 
Lafayette 9087.

PARDUOSIU , arba mainysiu ant 
privatiško namo, 4 flatų narna su 
Storu; tinkamas bile kokiam bizniui 
— 2 katu garadžius. Mary Anderson 
919 W. 35 St.

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!! 1
1935
1934
1933
1933
$350
$250 .. _____ „ _______ ___
150 visokios mados ir modelių karų.
Gerai bčganti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Buickai — 1984 Olsmobiliai 
Fordai —<1934 Buickai — 
Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
Buickai — 1983 Auburnai. 
karai dabar .....i............... $200
karai dabar ............  $125

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

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

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. .

"Tel. KEDZIE 8882.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408 

....... ..i;... .-^4. i-,.? —
NAMŲ SAViiOfctl ATYDA1 

savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narin§ mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 

i 
ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

6403 So. Racine Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

1827 So. Halsted St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU pasiturinčio gyveni
mo draugo. Nesenesnis kaip 45 
metu. Esu našlp, turiu namą, šei
mynos neturiu. Turi mokėti anglų 
kalba ir turėti gera apsiėjimą.

Rašykit
Box 347

1789 S. Halsted St., Chicago, III.

Varžytinės Europoje tarp ka
ro ir fašizmo elementų, vienoje 
pusėj ir taikos ir demokrati
jos— kitoje, yra tema, kuria 
Chicagoje kalbės Sonia Brant
ing. Ji yra garsi Europos ad
vokatė, tarpininkė Stockholmo 
naminių santikiu teismo ir duk
tė Šveidijos social-demokratų 
partijos steigėjo, Hjalmar Bran- 
O ■ . i i m

Garsią viešnią sutikti ir su
rengti jai paskaitas ir prakal
bas, susidarė komitetas, į kurį 
įeina, prof. A. J. Carlson iš 
Chicagos universiteto, federalis 
teigėjas W. H. Holly, aldermo- 
nas Oscar F. Nelson, prof. May- 
nard Krueger, Fred Atkins 
Moore ir daugelis kitų.

S. Branting pasakys pirmą 
kalbą lapkr. 14 d., Viking 
Temple rūmuose, 3257 Shef- 
field avenue, paskutinę, lapkr. 
19 d., Morrison viešbutyje, kur 
jai rengiamos ir vaišės. Ji kal
bės angliškai.

Hollywood svetainėj įvyks 
apeigos ir vakaras

of

Ištempė iš namų į 
nuovadą

Jonas Novįckas, 27, 4532 S 
Mozart street, buvo areštuotas 
ir įkalintas Už per didėlį gir
tuokliavimą. Navickienės pa
šaukta, policija atėjo j 
ir Novicką išsitempė.

c .' • ■.. ' ■
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namus

Darius-Girėhas Post 271 
the American Legion rengia di
deles iškilmes paminėjimu4! Ka
ro paliaubų 'dienos sekmadienį, 
lapkričio (Nov.) 1Q,< Hollywopd 
svetainėj, prie 2417 W. 43rd St.

Apeigos prasidės 6:00 valan
dą vakare. Po tam seks trum
pos programėlis iš kalbų,, dai
nų ir muzikos, o vėliaus krtt- 
taihi paveikslai ir keli aktai la
bai gražaus floor show. Po vi
so ko bus šokiai prie geros or
kestras.

Komendantas B. R. Pietkie- 
wicz vardu Dariaus-Girėno 
Posto kviečia lietuvišką visuo
menę, senus ir jaunus kaipje- 
gijonierius taip ir visus karo 
veteranus atsilankyti j šias 
nepaprastas iškilmes ir drauge 
iškilmingai apvaikščioti tą taip 
didelę' šventę —Karo paliaubų 
dieną—kuomet apsistojo kanuo- 
lių hžimas, granatų švilpimas ir 
nekaltų jaunų vyrų kraujo lie
jimas. Irxmusų jaunuoliu ke
li tūkstančiai paguldė savo ne
kaltas galvas Francijos laukuo
se. Atėjus tai dienai nei vie
nai motinai ir tėvui, broliui ir 
sesutei skaudžiai sugelia širdis 
ir išsveržia ašaros, nes tą die
na primena jiems, kad jų sū
nūs ar brolis nelaimingai 
kah) lauke.

Northsidėje buvo atidarytas 
didelis automobilių sandelis — 
“warehouse”,' 1601-1637 North 
Ashland avenue. Sandėlis turi 
apie 250 automobilių, kurie par
duodami už nesumokėjimą už
laikymo išlaidų. Kai kurie au
tomobiliai tik $25. (Apg.)

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių, 

uždedame visokios rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam, parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVIČE & CO.
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

PATAISOME NAMUS
Senas namas atrodys nauju ir už

laikys šiluma. Abdirbame iš lauko 
su popiera, plitikėfn ir asbestu. Den
giame visokiu rušiu stogus, dadirba- 
me porčius ir garadžius. Musų kai
nos nužemintos. Darbas atsakantis 
ir garantuotas.

JOE LELEIKA
4185 S. Campbell Avė. Prospect 3140

-

U-to wardo demokra
tai rengia sukaktuves

BRIDGEPORT.- — Lapkričio 
17 d. ll-tą wardo Lietuvių De
mokratų organizacija rengia 
sukaktuvių balių. Įvyks Chica
gos Liet. Auditorijoje. Bus šo-, 
kiai, i užkandžiai j,' gėrimai. Pra
nas Naujokas • organizacijos 
vardu 'visus kviečia. Bilietai esą 
galima gauti nuo narių.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak.
DR. CARR

DENTISTAŠ
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Platas pataisau į tris valandas 

856 WEST 63rd ST4 
Tel. Normai 6100.

Antros lubos priešais Wiebold
..   ............................................... ....ta., ■  ...........................   «■■■■

T

" ' "■ 1 . ......... ..... ............. . ...... .. ................ .

V alymas

žutyo

įiįrji

Educational
Mokyklos

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLOS ANT
PIRMŲ MORGIČIŲ

! $1,000.00, $l,500v00 ii
$2,000.00.

Del tolesnių informacijų at 
silankykit į ofisą ypatiškai.

4559 So. Paulina St

DRESIŲ
Su viena, drese mu
sų paprasta kal- 

, na 29c. '
'/fc'jtfes paimam įr Į "

i dastatom I

CAPITOl CLEAMERS
159 N.. State ŠU KėmK 1323 

\ Dearborn 8146

M Plūs

..................... I

Furniture & Fixiures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaii 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius de 
bile kurio biznio įskaitant svarst3k 
les, ragistėrius ir ice baksus. Casi 
arba ant išmokėjimo. PamatykiU 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S, State St. CALumt 5269.

PASIRENDUOJA šviesus, froriti- 
nis kambarys dėl vienos ypatos — 
Gali vartoti virtuve. 4547 South 
Talman, antros lubos.

vi
PAIEŠKAU savo tėvo, Juozapas 

Jakaitis, apie 60 metų, paeina iš 
Ramygalos miestelio, Panevėžio ap. ’ 
Daugiausia gyveno apie mainas Okla- 
homoje. Gyveno pąs Narbutą. Kas 
žino apie jį malonėkite, pranešti.

KAZIMIERAS KRIŠTOPAITIS 
3012 S. Union Avė. Chicago, III.

For Rent |ts, un_ u- _r i_r j-u-ur^nj-uru-
RENDON 8-v kambariai ant 4-to 

aukščio — $6.00 renda — Taipgi 4 
kambariai ir Storas. Renda $15.00 
1951 Canalport Avė. 5 kambariai su j*1 
maudyne pirmas flatas $13.00, kl 
1955 Canalport Avė. J. J. Jankus. 
Yards 4061. g

ANT RENDOS TAVERN.—.5 
kambariai ir šokių salė. Prie Lie- w 
tuviu Tautiškų Kapinių. Renda pi
gi. t

Matykit
A. N. MASULIS, 

6641 So. Westem Avė.

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

RENDON 3 ruimai, renda $8.00 p 
mėnesiui. a

4225 So. Campbell Avė.

ANT RENDOS 6 kambariai — 
antros lubos — šviesus išdekoruoti. d 
3961 So. Campbell. Prospect 5495. r

Furnished Rooms ' f
KAMBARYS RENDON, apšildo-!7 

mas, karštas vanduo, šviesus — ne- 
brangiai vienam ar dviem vyram, 
arba ženotai porai, 3259 S. Halsted 
St., 8 .lubos. Tel. Victory 5259.

APŠILDOMAS kambarys rendon— 
pavieniui — Su ar be valgio — 3634 
So. Union Avė. Pirmos lubos.

, RENDON furnišiuotas kambarys r 
dėl vaikino pridgeporte — galima 
vartoti virtuve. 3540 So. Halsted St, 
N. Andrijauskas. /

RENDON kambariai karštu vande
niu apšildomi — dėl vaikinų arba 
ženotiems. Su ar be valgio už $5 1 
į mėnesi, yra ir brangesnių. 3312 S. 
Union Avė. Pirmos lubos.

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

Rendon šviesus didelisz kambarys i 
arba 2 su valgomuoju. Apšijdomi. L 
ženotai porai arba pavieniui. 6007 L 

“ So. Maplewood Avė. 1-mos lubos.

Farms for Sale 
Ūktai Pardavimui

234 AKERlAI pilnai įrengti, — 
24 galvijai. 4 arkliai, traktorius, 
ūkio įrankiai, neša 886 sv. pieno. 
Kaina po $85 už akerj — $8000 
cash, likusi lengvais išmokėjimais. 
Ūkis randasi 80 mylių North West' 
nuo Chicagos ~ Agentai te neatsi
šaukia. Rašykit Box 846, 1739 S. 
Halsted St.. Chicago. Iii.

Real Ėstate ForSale 
Natnai-žemėPardavimui

TIK KĄ perėmiau 2 gražius na
mus Kenwoode. Vienas turi 9 kam
barius su 2 maudynėm. Kitas turi 
11 kambarių su 2 maudynėm. Taip
gi 3 karų garažas su įvažiavimu iš 
šono. Aš noriu suseiti su 2 nuo
širdžiom šaimynom kurie ieško tik
rų namų, ir butu skirtingi nuo pa
prastų kasdieninių namų, f 
nos markete, tie namai turėtu par
siduoti inažiausla po $10,000 kiek1 
vienas. ■—*—- -----
aukausiu bile kurį už $6,500,. 
komingiem žmonėm geromis sąlygo
mis. Rašykite, telėfonuokit arba 

>atiškai atsilankykit.
FRED’K H. BARTLETT & CO.

88 W. Washington St. 
klauskit Mr. Lemke 
Tel. Randolph 3750.

BARGENAI
2 augštu muro namas Storas ir 3 
imb. Tavern. 2 augštų 6 k. fla- 
s, 2 karu garadžas, lotas 50x125 
tina $7,500, puse cash.
Kampas 2 flatų muro namas 6-6 
imb. karštu vandeniu šil„ 
uro garadžius, blokas nuo 
liną $8250, cash $2250.
5 kamb. medine cottage 

kaina $2500.
Biznio lotas ant 63 St. prie Rock 
ei St., vertes $5000, kaina $2500.

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

Tel. Republic 5550

2 karu
63 St.,

arti 71

WILL0W SPRINGS, ILL. parda- 
mui 2 namai ir 7 lotai. Paren- 
losiu namus su 3 lotais. Mrs 
albert, Willow Springs, III.

PARDUOSIU arba* mainysiu kanti
ni bizniavo narna 6759 So. Ashland 
ve. Atsišaukite pas savininko 

8212 So. Wallace St.

2-jų FLATŲ mūrinis namas par- 
ivimui, su lotu. 5-5 kambariai. Ga- 
t apšildomi. 2 karu garažas*. Ori- 
nalė kaina $12.000, paaukausiu už 
:000. Atsišaukit tiktai nedėlioj. 
►34 So. Western Avė., Lafayette

PARDAVIMUI FOR- 
CLOSUOTOS PIRO- 

PERTĖS

8523 South Givins Court
960 West 36th Street

Del toleshių ; inforamcijų 
•eipkites į pfisą ypatiškai.

V. P. PIERZYNSKI, 
4559 So. Paulina St.

PARSIDUODA 6 kambarių ta
tai moderniška rezidencija. Karštu 
vandeniu apšildoma, mūrinė. Mar- 
luette Parke. Naujausia nauja. 
Kaina $4800/ Ant išmokėjimo, ši 
lama pirkti bus pigiaus negu pirkti
koki sena forefeloseri narna.

CHAS. URNICH, 
56 W. Washfngton St. 

Room 514.
f.’.f"*
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