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Amerika Rūpinsis
Taikos Išlaikymu

Susitarimą su Kanada prezidentas paskel 
be karo paliaubos dienos iškilmėse

Net ir legionieriai reikalauja išlaikyti 
neutralitetą ir panaikinti karo pelnus

WASHINGTON, lapkr. 11.— 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
paskelbė, kad nauja prekybos 
sutartis tarp Jungt. Valstijų h 
Kanados tapo padaryta jo as
meniniuose pasitarimuose su 
naujuoju Kanados premieru 
William MacKenzie King, kuris 
viešėjo Washingtone. .

Sutarties smulkmenos ne
paskelbtos. Veikiausia yra su 
sitarta tik dėl principų, o smulk
menos vėliau bus išdirbtos abie
jų šalių ekspertų.

Pranešimą apie naują sutar
tį su Kanada prezidentas Roo
seveltas padarė savo kalboj ka
ro paliaubos dienos iškilmėj 
Arlington nacionalinėse kapinė
se. 4 ''‘ ’ .' >

***’’*•*• *~^įM**“

Amerikos taikos pastangos
Kitais metais karo paliaubos 

diena tankiai buvo paverčiama 
propaganda už didesnį ginkla
vimosi, stipresnį militarizmų. 
Bet Šiemet ji buvo daugiausia 
pašvęsta taikai. Jau savo at
sišaukime dėl karo paliaubos 
dienos šventimo prezidentas 
Rooseveltas užsiminė, kad ta 
diena butų pašvęsta patvirtini 
mui Amerikos pasiryžimo iš
laikyti taiką su visomis šali
mis ir įsitikinimo, kad taika 
gali būti atsiekta visame, pa
saulyje.

Ir prezidento Roosevelto kal
boj Arlington kapinėse nebuvo 
mažiausio žvanginimo ‘ ginklų 
bet buvo parodytas vien Ame
rikos troškimas išlaikyti taiką, 
gyventi taikoje su visomis ki
tomis valstybėmis ir pagelbėti 
išlaikyti taiką visame pasaulyj.

Prisiminęs kad Amerika be
reikalingai buvo įtraukta į per
eitąjį pasaulinį karą, pareiškė, 
kad dabar visos šalies pastan 
gos turi būti dedamos neįsileis
ti į naują karą, nes nė vienas 
Amerikos pilietis naujo kaor ne
nori, išėmus gal tik tuos, ku
rie tiesioginiai iš karo pasipeb 
nytų.

Amerika, sakė prezidentas^ 
užgiria ir kiekvienos kitos vals
tybės pastangas išlaikyti taikų 
ir stengiasi toms' pastangoms 
pagelbėti. Ji tad rūpinosi Su 
mažinti ginklavimąsi, pašalinti 
prekybinius ir kitokius nesusi
pratimus tarp valstybių, su^

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

Giedra ir šalčiau.
Vakar temperatūra 12 V. die

ną Chicagoje buvo ,420.
Saulė teka 6:36, 

4:33.
teka 6:36, leidžiasi

kurstyti vienos valstybės pasi
tikėjimą kita ir gerbimą tarp* 
tautinių sutarčių.

Tečiaus su apgailestavimu 
reikia pasakyti, sakė toliau pre
zidentas, kad tos pastangos ne 
davė pageidaujamų pasekmių. 
Pavydas tarp valstybių tebėra 
labai didelis; ginklavimąsis di 
deja; pasitikėjimas tarp vals
tybių nyksta ir gimsta pavo
jingos nacionalistinės ambici‘ 
jos.

Tokia padėtimi Amerika ne5- 
gali nesusirupinti, nes ji negah 
apsitverti nuo pasaulio siena, 
nė pasislėpti nuo gręsiančio pa 
vojar/s, o naujas karas prives
tų prie visiško ekonominio ii 
socialio valstybių susmukimo- 
kokio dar niekad .pirmiau ne? 
buvd. ,

Kad to neatitiktų, pati Ame 
rika turi pirmiausia pasirūpin
ti savęs apsigynimu. Bėt 
rupindamosi savęs apgynimu, 
Amerika užtikrina, kąd ji, bent 
kol bus dabartinė administraci
ja, niekad neužpuls jokios ki
tos šalies. Ir Amerika gink 
luosis tik atsižvelgdama į savo 
saugumą ir sidig to kaip gink: 
lUojas kitos šalys. Kaip tik 
kitos šalys sumažins ginklavi
mąsi, taip tį tuojaus padarys 
it* Amerika. ’ "r? •

Jungt. Valstijos visuomet la 
bai draugiškai sugyveno su Ka
nada. Abi šalis riša kaimy
niniai, kilmės, draugiškumo ii 
ekonominiai ryšiai. Todėl pre
zidentas karo paliaubos dieną 
skaito tinkamiausiu laiku pa 
skelbti, kad jam pasisekė pa
daryti su* Kanados premieru 
haują sutartį, kuri dar labiau 
abi Šalis suartins, iš ko bus di
delės naudos abiems šalims.

Geras pavyzdys yra didelis 
akstinas visam pasauliui. Jei ir 
kitos valstybės persiims Amėrr 
kos pavyzdžiu taikaus sugyvė 
nimo su kaimynais, tai Ameri
kos pastangos nebus bergždžios 
it tas greičiausia priartins prie 
Visuotinos taikos,—baigė pre
zidentas. -
Amerikos Legionas už išlaikymą 

taikos ;
Pb prezidento kalbėjo Ame

rikos Legiono komanduoto j aš 
Ray Murphy. Bet ir jo kalboj 
nebuvo* jokių džingoistinių šū
kių, kuriais pirmiau taip labai 
pasižymėdavo legionierių kal
bos.

Jis tik kvietė Ameriką prisi
dėti prie Legiono ptogramo iš
laikymui taikos ir Amerikos ne* 
ūtrūliteto. Legiono gi taikos 
programas yra: s

Visiškas Amerikos neutralu* 
mas visuose karuose; z

Tinkamas Amerikos prisiruo
šimas apsigynimui, ištikus puo
limui;

U

ko- 
be

Garsus australų lakūnas Sir Charles Kingsford Srnith (šalę žmona), kuris dingo Bengalo Įlan
koje, Azijoje, bandydamas perskristi iš Indijos Australijon. Paveikslas parodo lakūno lėktuvų 
ir kelią. Dabar laivai Smithq ieško įlankoje. Iš lakūno nieko negirdėti kelinta diena.

Dar vienas gangste 
ris nušauta 
New Yorke

f
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“Vilnies’’ Redakcijoj 
pdicįjaiušovė

■ ■ s- . "

Kaip praneša policija, perei
tą naktį apie .9:30 vai., policija 
“Vilnies’’ Redakcijoj 
lą; lietuvį 46m. amžiaus. Pa
vardė dar nežinoma. .

Visų įvykio \ smulkmenų ne
žinomą, Apie tai bus praneš- 
ta, ryto j. : • .

BERKELEY, Cal. 11. —Ap- 
skaitoma, kad Californijos Ūkių 
pajamos šiemet sieks $6,000,- 
000,000. ;

jis uždavė valdžiai 
SKAUDŲ SMŪGI

NEW YORK, lapkr. 11. — 
Iš pravažiuojančio automobilio 
-lika ^rMiūhael - Sisto,
55 m., narys taketierių šaikos.

Tai jau septynioliktas gangs
teris nušautas savitarpiniame 
New Yorko gansterių karė lai
ke pastarųjų dyiejų mėnesių.

Italiją yra pasiruo
šusi kariauti visur, 

sako Mussolini
"RYMAS, lapkr. 11. — Dikta
torius Mussolini kalbėdamas 6C 
m. gimtadieny karaliaus Em? 
manuel, pareiškė, kad Italijos 
armija yra pasiryžusi ginti ša 
lies interesus Europoj, Afri
koj ir visur kitur.

Vokietija baus besi 
skundžiančius mais 

to augštumu
BERLYNAS, lapkr. 11. — 

Naciai stvėrėsi “nepaprastų 
priemonių” kovai su žmonių ne
pasitenkinime prieš kasdien vis 
augščiau kįlančias maisto kai
nas. Tuo tikslu naciai įsteigė 
specialius teismus, kurie bus 
tuos, kurie bandys skųstis dėl 
pragyvenimo brangumo.

Panaikinimas visų karo pel 
nų.

Neutralitetas, sakė legionierių 
komanduoto jas, nėra vien su
stabdymas amunicijos eskpor- 
to, bet ir nesimaišymas į ki 
šalių kivirčius. Tečiaus karo 
propaganda gali perverti stip
riausius neutraliteto šarvus, jei 
tik žmonės neapsižiurės. Todėl 
reikia buėti ir kovoti Yisokią 
karo propaganą.

Ateinančiame kongreso posė
dyje busią pareikalauta praveš-' 
ti įstatymus, kurie įvestų vi
suotinąįmonių ir turtp kons
piraciją, taip kad ne Vienas ne
galėtų iš karo pasipelnyti. Pa 
naikinus karo pelnus išnyktų 
ir svarbi karų; priežastis.

Teisėjas Wiiliūih C. Coleman, 
kuris uždavė Roosevelto admi
nistracijai skaudų smūgį, nu
spręsdamas* kad Wayburn- 
VVheeler įstatymas kontrolia
vimui visubmėnėš aptarnavimo 
įmonių (kaip elektras; gaso 
bendrovių) yra nekoristitucinis. 
Jo nuospreiidį tegali pakeisti 

laukSfiaustaB tetoBAS.

, -,

Italai stato fortifika
cijas Makale 

apygardoj
MAKALE, Ethiopijoj, lapkr. 

11.—Visu. keliu nuo Adigrat . ’ } ' , ’•>* 'ii'* ’ ’ ’ » • *
ikL Makale • eina didelis Jude j i 
mas, italams skubiai statant 
cementines fortifikacijas ir kul
kosvaidžių guštas, o ir šiaip vi
saip stiprinant savo pozicijas.

Tas rodo, kad italai ruošiasi 
pasilikti Makale ir padaryti jį 
savo veikimo baze, čia stei 
giam.a ir aviacijos bazė.
v Iš Makale armija paėjo to- 
liua į pietūs ir dabar dominuo
ja Sceliot klonį. J

Makale gubernatorium paf 
skirtas perėjęs italų pusėn Ras 
(kunigaikštis) Gugsa.
Užmuštas žymus ethiopų vadas

GORRAHEI, Ethiopijoj, lan. 
11.—Gen. Afework, vienas iš 
gabiausių ir geriausią prasila
vinusių Ethiopijos karvedžių, 
pasimirė Jijiga ligoninėj. Jis 
buvo mirtinai sužeistas italų 
lėktuvo mestos bombos ske
veldroj. -

Jį su4žeidūs dėl bombardavimų 
iš oro tarp ethiopų kilo panika 
ir privertė juos pasitraukti iš 
Gorrahei.

3 moterys apdegė 
linuose

lt* —Trys: VILNIUS, lapkr. 1L—Trys 
moterys, linų braukėjos, gal 
mirtinai apdegė nuo parverstos 
žvakes užsidegus linams, ku
riuos jos braukė. Kilus gais
rui tarp moterų kilo panika ir 
nė viena jų neįstengė atidaryti 
durų. Namas liko sunaikintas 
ugnies. r

moterų kilo panika ir 
jų neįstengė atidaryti 

Namas liko sunaikintas

Judge Č6leihan

SINGAPORE, lapkr. 11. — 
Vis dar nęužtikta jokių pėdsa
kų garsaus Australijos lakūno 
Sir Charles Kingsford-Smiht ir 
jo pagelbininko Penthybridge, 
kurie prapuolė skrendant per 
pavojingą Bėngaliaus įlanką. 
Bėt ieškojimas tebesitęsia.

M ARIETA,O.,1. 11. — Su
degė vietos 63 m. senumo mies
to salė. Salę padegė vienas ka
linių. •

.Ui.
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UŽDARĖ KR1KŠCI0 
NIŲ IR LIAUDININ

KU PARTIJAS
Visoj Lietuvoj pasi
liko tik tautininką 

partija .
KAUNAS.— Kauno karo 

mendantas visai netikėtai, 
jokio iškalno įspėjimo, išleido 
įsakymą, kuriuo jis uždare Kau
ne ir visoj Lietuvoj liaudinin
kų ir krikščionių demokratų 
partijas. Kadangi socialdemo
kratų ir kitos partijos jau pir
miau buvo uždarytos, tai dabar 
visoj Lietuvoj liko tik viena 
partija— valdančioji tautinin
kų partija.

Spėjama, kad abi partijos li
ko uždarytos delei prasidėjusio 
ūkininkų ir valstiečių studentų 
bruzdėjimo, taipjau dėl sustip
rėjusio abiejų partijų reikalai 
vimo grąžinti Lietuvoje teisėtą 
valdžią ir Seimą.

KELSIS Į KLAIPĖDOS 
KRAŠTĄ

Komendanto įsakymas buvo 
viasi netikėtas ir partijos ne 
buvo jam pasiruošusios. Tečiaus 
uždaromųjų partijų vadai spėjo 
atlaikyti susirinkimus, kuriuo
se liko nutarta abiejų partijų 
centrus perkelti į autonominį 
Klaipėdos kraštą, kur juos ne 
galėtų pasiekti Kauno karo kO 
mendantas. Centrai bus per
kelti, jei bus gautas atitinka
mas leidimas Klaipėdos krašto 
autonominės valdžios.

Italijoje jau pradeda 
šuoliais kilti mais

to kainos.
RYMAS, lapkr. 11.— Italijoje 

pradėjus šuoliais kilti maistu 
kainoms, tuo kilimus sucimpi* 
no ir fašistinė valdžia. Kiek
viena fašistų organizacija pa
skyrė tam tikrus komitetus, kU 
rie žiūrės, kad nebūtų pelna- 
gaudystės ir prekės nebūtų par
davinėjamos augščiau nustaty
tų kainų.

Daugelis sankrovų jau liko 
uždarytos už pelnagaudystę.

Išgelbėjo 100 žmonių 
nuo skęsančio laivo

MANILA, P. L, lapkr. 11.— 
Didelis anglų tavorinis laivas 
Silver Hazel audroj užvažiavo 
ant uolų palei Luzon salą ir 
perlūžo.pusiau. "Viena pūsė lai
vo paskendo. Tečiaus keturi 
pasažieriai ir 96 nariai įgulos 
išlipo ant uolos ir liko išgelbėti 
kitų laivų.

ATHĖNAI, lapkt 11. —K** 
liose vietose buvo jaučiamas ga
na stiprus žemės drebėjimas, 
kuris sugriovė kelis namus.

Armijos baliunas nu
statė naujų augš- 

tumo rekordą

RAPID CITY, S. D., lapkr. 
11.—Didelis armijos ir geogra
finės draugijos baliunas, val
domas dviejų armijos baliunis4 
tų—kapitonų Albert W. Ste- 
vens ir Orvil Anderson, šįryt 
pasikėlė iš daubos ir nustatė 
naują -augštumo rekordą, pa 
sikeldamas į dausas 14 mylių.; 
Tokios augštumos dar jokia 
žmogus, jokis kitas baliunas 
nebuvo pasiekęs.

Kilimas truko virš 4 valan-; 
dų. Nusileisdimas gi užtruko 
virš 3 valandų.

Stratosferos baliunas, išbu 
vęs ore 8 vai. 13 minučių grae 
žiai nusileido ties White Lake, 
S. D., netoli Nebraska sienos, 
už 250 mylių nuo pakilimo viep
tos. Baliunas taip gražiai nu
sileido, kad nė balitfnistai, nė 
pats baliunas nebuvo nė kiek 
Plisti,, ap sutrenktų 'j:-- j/, '- .

Jie nusileido laukuose už 12 
mylių tiuo White Lake. Iš ten 
ūkininkas abu baliunistus savo* 
automobiliu nuvežė į miestelį 
“pasilsėti”.

Baliunistai buvo pasikėlę 
74,000 pėdų, arba arti 2,000 
pėdų augščiau, negu buvo pa* 
sikelę rusai baliunistai, kurio 
paskiau žuvo nusileisdami. Ru
sai sakosi buvę pasikėlę 72,166 
pėdas, bet tai yra neoficialią 
rekordas.

Dausose šaltis, kur jie buvo 
pasikėlę siekė 68 laipsnius že
miau zero. Baliunistai padarė 
svarbių mokslinių tyrinėjimų, 
kurie bus sužinoti tik vėliau, 
kada bus sužiūrėti visi instru- 
ihentai, kuriuos jie vežėsi su 
savim.

Baliunas buvo aprūpintas ra- 
dio ir visą laiką palaikė susi
žinojimą su žeme.

Abu baliunistai jau pirmiau 
bandė keltis į dausas. Pernai 
pasikėlus iki 60,713 pėdų jų ba
liunas subluiško ir jie išsigel
bėjo šokdami parašiutais. Antru 
kartu jie bandė keltis šiemet, 
bet baliunas plyšo tik prade
dant keltis. Susilopę suplyšusį 
baliuhą jie .šiandie juo vėl kė
lėsi ir nustatė naują augštumo 
tekordą.
■*...... ..............................

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 asa- 
rA išspaus.
SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
Išlaidos nebrangios.
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Vytautas Galskis, supus kon

CHICAGOS

ADVOKATAI Ofiso Tel. Boulevard 5918

MažeikaiAuna

Gerkit ir ReikalaukitAntąnavi

3407

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

718 West

Akinius

wem
Joseph Triner Company, Obicago

ias ir Chirurgas

ŠIANDIEN CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinas

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

KONKURSAS P R A 
ILGINTAS; INICIJA 

CIJOS VAKARAS; 
IŠKILMES, DOVA-

dienų 
Alex

(pranešta, jeigu suspėsime, se 
karnų antradienį šiame sky 
riuje.

marąuette- 
kulturinio 

n įra- 
mokslo 

Ambraze-

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

tė, stenogrąfS. Šių jaunuolę 
Draugijon įraše kon. A. Vis- 
baras.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 south Ashland avene
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Reuublic 9723

nąthan 
KANTER

■ Lengvais

REPublic S3 W 
5340 So. Kedzie Avenue

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Kon. Ona Mittskienė:
Alevander Martin, northsi- 

dietis, geras v,ir ėjas, Draugi- 
j on įraše kori. - p-nia Mitts- 
kiene.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: p. MILLER; finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

Kon. P. Galskis įrašė;
Ignacas Orląkis, 1730 South 

Halsted St., artimas “Naujie
nų” kaimynas, taverno savi- 
nipkas, gerai pasiturįs žmo
gus. P-nas Orlakis iki šio lai
ko nepriklausė jokiai lietuvių 
organizacijai. Chicagos Lietu
vių Draugijų bus pirma orga
nizacija, kuriai jis priklausys. 
Gerai, kad p. Orlakis čia pri
sidėjo, turėsime didesnį skai
čių pasiturinčių žmonių savo 
eilėse, i '

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Bridgeporto ofisas
S. Halsted St. Tel. Yards 2534

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

vak. fcfedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Konkursas ėjo pavasario ir 
vasaros metu. Oras 'konkur- 
santų darbuotei buvo nepa
lankus, bet ir tokiose nepa
lankiose sąlygose veikiant 
musų konkursantai turėjo ne
paprastai dideles pasekmes 
savo-darbe. Dabar ruduo ir 
tuoj ateina žiema, veikimui 
sąlygos musų konkursantams 
bus kur kas geresnės. Dar be 
to galima priminti, kad laips
niškai ekonominės sąlygos ša
lyje gerėja, pas žmones pra
deda rastis kiek daugiau cen
tų, tas taipgi nemažai paleng
vins musų draughrfis konkur
santams ir kitiems veikėjams 
sėkmingiau darbuotis bei gau
ti naujų narių.

Tokių tai motyvų vedama 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
valdyba praeilgino konkursą 
šešiems mėnesiams. Dar pra
vartu priminti, kad valdyba 
ne tiktai prailgino konkursą 
šešiems mėnesiams, bet page
rino bei palengvino įrašymą 
naujų narių Draugijom Da- 
bąr nariai, įstojantys Draugi’ 
jon gaus $1.00 vertės tikietą% 
kuris bus geras į Draugi jus 
Inicijacijos ir Laimėjimų va-, 
karą. Bus proga ne tiktai da
lyvauti šauniame įdomybių 
vakare* bet ir laimėti stam
bias dovanas.

Kokios dovanos eina laimė
jimui, kur įvyks šitas įdomus 
vakaras, kokią sumą Draugia 
ja paskyrė*dovanoms, tai bus

• S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanįca Avenue Phope Yards 1138

Dr. T. Dundulis , 
Gydytojas ir chirurgas ‘ 
.; n iSm(ARCHER?AVENUE v -

Telefonas Virginia 0036 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

J I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

AJLDavidonis, 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.

7:30 vai. vakaro, šiandien, 
įvyksta Chicagos Lietuvių Dr- 
jos susirinkimas. t Masonic 
Temple svetainėje, 1547 North 
Leavitt St. “Pirmyn? choras 
duos trumpą programą, ap
svarstysime kitus organizaci
jos reikalus.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Sekretorius.

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. Suvlrš metų laiko turėjau bė
dos su nėmallmu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelį, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemaUmąa dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dąbar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, VVallace A. 
Combs.”

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

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

S. M. SKUDAS
Street Phone Monroe 8377

montas įrašė:
P-lė Ona Varnaičiui?, Har- 

vey, III., lanko aukštesnę mo
kyklą. Jos tėvai yra Draugi
jos nariai, o dabar jų jauna 
duktė įsirašė.

Jonas Tamošauskas, taipgi 
Harvey pilietis. J j, kaip ir ki
tus iš šio miesto naujus na
rius4, įrašė kon. A. L. Skir- 
.paontas, ' a , ,f . , v 
"Edvardas Shilėnskis, jau
nuolis, jo tėvai Harvey gerai 
žinomi biznieriai, laiko valgo
mų daiktų krautuvę,, 15601 So. 
Halsted St. P-nas Shilenskis, 
tėvas šio jaunuolio, yra narys 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Greitu laiku visa pp. Shilens- 
kių šeima bus Draugijos na
riai.

P-lės Elzbieta ir Ola Ratkiu- 
tęs, abi jaunuolės. Jų dviejų 
tėvas Justinas Ratkus taipgi 
yra šios Draugijos narys: ’su- 
nus Kazimk|?as Ratkus irgi 
yra narys, o dabar lauksime, 
kada p-ia Benigda Ratkienė 
čia prisidės. Gerai, kad p-lės 
Ratkiutės įsirašė Draugijon; 
turėsime didesnį skaičių jau
nuolių.

P^nia Helen Beinorienė ir 
p-lė Genevieve Beinoriutė, 
močiutė ir duktė, abi įsirašė 
Chicagos Lietuvių Draugijon. 
Pats tūzas, p. Beinor, jau nuo 
seneiiau yra Draugijos narys. 
Vadinas, dabar visa Beinorų 
šeima iš Harvey bus Draugi
jos nariai. Dar pravartu pri
minti, kad pp. Beinorai laiko 
taverno biznį 562 E. 155 S t.

Šiuos visus narius įrašė mu
sų geras kopkursantas A. L. 
Skirmontas. Pažymėtina, kad 
p. Skirmontas tarsi tas karei
vis klauso viršininko įsakymo, 
—taip ir musų kon. Skirpion- 
tas klauso konkurso vedėjo į- 
sakyinų. Jam Draugijos kon
kurso vedėjas įsakė įrašyti tu
ziną naujų narių iki spalių 31 
d.; jis tą ir padarė. Puiku! 
Dabar konkurso vedėjas dar 
drąsiau į|ako, kad iki konkur
so pabaigos ,tai yra baland
žio 30 d., dar tuvi būti kitas 
tuzinas naujų narių. WeŲ, 
esu tikras, kad p. Skirmontas 
savo kvotą “šiur” užpildys, ■

Kon. Antanas Visbaras 
įrašė:

Dr. Joseph George Stone, 
Cicėroje. šį jauną profesiona
lą įrašė Draugijon musų kon, 
Antanas Visbaras.

Pdė Estetą Bartkus, cicerie-

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

2400 Weąt Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietį. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas ' Drunswick 0597

J. R BADŽIUS
668 West 18th Street ' Phone Canal 6174

cagos Lietuvių Draugįjon. Da
bar visą pp. Gąlskių šeima 
bus Draugijos nariai. Tas ir 
gerai.

P-nia Magdalena Brundžie- 
'ne, gana inteligentiška mote
riškė. Jos vyras, p. Brundza, 
buvo seneiiau Draugijon įsi-, 
irašęs* o dabar įr p-nia Brund- 
zienė jau čia. (

P-nia Liudvika Skrabuliįs; 
ją taipgi Drąugijon įrašė kon. 
įP. Galskis. Jos vyras p. Skra- 
bulis prieš porą savaičių ank
sčiau įstojo Draugijon, o da
bar ir p-nia Skrabulienė.

P-lė Ęsabele August, mar- 
ųuettėparkietė, assistent Phar- 
macist, dirba p. Benošiaus 
vaistynėje, 2612 W. 71st St. 
Jauna lietuvaitė. Ją taipgi 
Draugijon įrašė kon. P. Gals-

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų Iiru ūdytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietii. 7—8 v. vak, 
išskyrus seredomis ir subatbmis.Tur būt, nė vienos lietuvių 

organizacijos konkursas nėjo 
taip sėkmingai, kaip kad ei
na šis Chicagos Lietuvių Dr- 
jos Jubiliejinis konkursas. Per 
pusmetį musų darbštus kon
kursantai ir kiti Draugijos 
veikėjai įrašė 857 narius, iš 
šio skaičiaus 306 čiagimiai lie
tuviai. šiandie Chicagos Lietu
vių Draugija turi virš penkių 
šimtų čiagimių lietuvių, taip 
kad kas ketvirtas narys yra 
Amerikoje gimęs lietuvis. 
Draugija šiuo laiku turi per 
dvidešimt penkis šimtus na-

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dabartiniu laiku Chicagos 
Lietuvių Draugijos konkur
sas yra pasiekęs aukščiausio 
čiukuro, konkursantams daję- I • * i P1bas eina riepaprastai sklanda 
žiai, čiagimis jaunimas noriai 
rašosi Draugijon. Didžiuma 
konkursantų skundėsi, kad 
negali spėti surinkti savo 
prospektų, o kai kurie apli
kuotai dėl pinigų stokos ne
galėjo laiku sumokėti įstoji
mų, jie taipgi prašėsi palauk
ti ilgėliau. Taip sąlygoms su
sidėjus, Draugijos valdyba ne
matė kitos išeities, kuri butų 
gera konkursantams, Draugi
jos veikėjams ir pačiai Drau
gijai—kaip tik prailginti Dr- 
jos konkursą dar šešiems mė
nesiams.

DR. VAITUSH, OPT.
LIjETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
PalensTvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, ąkaudama akių karšti, atitaiso 
trumpąregyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia ipažiausias klai
das. Spęciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nup 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kąip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kon. Louis Antanavi
čius įrašė:

Kazimieras Mineika, 18-tos 
apielinkės gyventojas, Draugi
jon įrašė kon 
čius.

Kon. Pranas Klikna 
įrašė:

Joseph Petrušionis, 4345 So. 
Californija Avė., čia laiko 
smulkių daiktų krautuvę. P-ai 
Petrušioniai yra svetingi, ge
ro budo žmonės. Gerai, kad 
p. Petrušionis įsirašė Draugi
jon, bet dar bus geriau, kad 
ir p-nia Petrušionienė čia įsi
rašytų.

Kon. Zigmas Mickeviče 
. įraše:

Adv. Jack J. Klepak, 1647 
So. California Avė. Jaunas 
lietuvis advokatas, Draugijon 
įrašė kon. Zigmas Mickeviče.

P-nia Helen C. Mickeviče, 
žmona musų kon, Zigmo Mic
kevičiaus. Tik sykį man teko 
sueiti p-nią Mickevičienę, bet 
reikia pripažinti, kad p-Jiia 
Mickevičienė, taip sakant, yra 
tikrai inteligentiška moteris. 
Malonus būdas, gražus apsiė
jimas, šias brangias ypatybes, 
turi musų nauja narė, p-nia 
Helen C. Mickevičienė.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas.

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakąro. 
Seredoj pagal sutarti.

manią p-nią Draugijon įrašė 
kon. P. Galskis.

Antanas Akočka, šį nąųją 
narį Draugijon įrašė taipgi 
kon. P. Galskis.

Stanley Fabionas., 2136 W. 
23rd St., muveris, apsukrus 
biznierius Westsidėje. Nuo
pelnas kou* Galskio už šįo 
biznieriaus įrašymą.

Patys įsirašė:
Magdalena Baubienė ir jau

nuolis Alex Diktavičius; abu 
įsirašė Draugijon atvykę as
meniškai į ofisą.

Kon. B. V aitekūnas 
įrašė:

Pranas Overlingis, 3310 So. 
Halsted St., kriaučius, taipgi 
valo ir prosina senas drapa- 

(Tąsa uual. 3-čiam)

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

Kon. Alex Ambrazevi 
čia įrašė:

Petras Insoda, 
parkietis, žymus ___
darbo dalyvis. Draugijt) 
šė jo jaunų 
draugas kon 
vičius.

Joseph ir 
jauni žmonės toli iš Chicagos 
Northwest. Šiuos abu narius 
įrašė kon. Alex Ambrazevičius 
prigelbstant p-nams Tumo- 
sams,

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9^—9 
2420 West Maręuette Road 

arti Węstern Avė. Hemlock 7828

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Dr. Hėrzman
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tek Canal 9110 
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

WederalSavings 
llANO LOAN ASIOCIATION 

jCjMKV..; OFCHICĄOO
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

‘ Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp, apdraustą kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

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

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MĄCKĮEWICH, Prezidentas.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

TeL. YARPS 0W

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose

3421

kampai Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

NedCŲopiis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piietų

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA W

■t 'I *1    "! T!' J a !"'l! I!l>">1" "iW U*I1 ■!"'■■ —————

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 91$1

Dr* Ae Ae Rutli
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vynškų, Vaikų ir visų 
ęhronišku ligų- , 

Ofiąas 6850 Stoney Isiand Avė.
Valandos: 4, 7—«9 vai. vak. Nedė< 

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Pravartu priminti, kad p
Zigmo S. Mickevičiaus niaująs P. GaĮ^Įo,, taipgi yįsjrašė Chi 
bįznio adresas yra 68,16 $o 
We$terii Avė.

John Kuchis, iŠ amato buče 
rys, jį taipgi Draugijon įraši 
kon. Z. S. Mickeviče.

.'ai'ivjggĮiv. L i «■' i ■■■ t . ' ■ n . i 1 . j', j

AMBULANCE' PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742
J. E* EUDEUŪ@

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Tritaiko

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. 

’ . ;/ • ■- • ■ ’ • • <V ~ .

""■I <■’ ' '■     ....................... ....................................... i r ............... ..

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

P-nia Kastancija Baraus 
kienė, bridgeportietė, šią su 

——--- -- ...— ---------- ----------- Į Miesto
.   1111...........■■■■■■■  Kamb.

• Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Bįr ĮMĮk Tel. Boulevard 1310.
jiOS I Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 2,2 St,) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

' 1     ....... ... į , r ,j i u i i . i ■

Laidotuvių Direktoriai 
■ , , ' • ■ ■ < ■ -W . , . r ■ ‘ ______________________ _______

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2

■-p——■r-——r- 'i'iĮtu.i i i1,u 1 wi'n>iw

riCZ ir SŪNUS
Phones Gana] 2515—Cicero 5927

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K, GUGIS, Diyjoą Advokatas, X P. VARKALA, Draugijos Auditorius. ""———' ——*-P———■■■—W n < . JT’H'M Jių'1*F!I"IIIV 1 IHM11!   "II— ............... ■■■■■■■■......... . ........——.............................  , ■ —   — ;i I
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais. nuo 9 vai., ryto iki 8 vaL 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norintį įstoti Chięagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti į Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 Sohth Halsted Street, Telefonas Canal 0117

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3Q v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m,

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

——
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NAUJIENOS, Chicago, UIAntradienis, lapkr. 12, 1935

cagos Lietuvių Draugija. Svei- 
1/inn Tiid mileli ’

JKU

KORESPONDENCIJOS
Wilkes Barre, Pa

šis-tas

■A.y..r

Crikuliuojantis Pečius

geras

p-nia

geras

Vardas

Adresas

Pečiai

40%$11.95 PIGIAU

$69.50

$39.50

$4.95

chica-

Musų patyrę darbininkai 
įdės i jūsų boileri bile 
kokia dalį labai pigiai.

Kukštai 
jaunaved-

lietu-
musų
Gra-

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

SKALBIMUI 
PEČIAI .... .

strei- 
muš-

BUNGAL0W
PEČIAI ........

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

COMBINATION
PEČIAI ..........

Lu
kam-

Įtaisytas į jūsų krautuvę arba 
namus šis tvirtas, puikiai vei
kiantis pečius automatiškai 
duos sveiką šilumą kada ir kur 
ji bus reikalinga.

Aliejiniai pečiai....
Dideli Heateriai....
Gasiniai Range’ai

Jo žmona 
įsirašė, o

\ itstuinčlas ir kitas Gyduoles 
Gausi t <• ai ūsu A pliekų i

J. P. RAKŠTIS 
19(111 SO. HALSTED ST. 3

8
II Melitu i ii ly

Waterbury, Conn
Rezoliucija dėl Hitlerio ruoši
mos! prieš Klaipėdą ir Lietuvą

DEGINIMUI PUODAI, kltui 
svsirul 18c j musą 146 
GROTELIAI, kitur svarui 1 Afį 
20c? musą kaina------
VANDENIUI VIEDRIUKAI. 
kitur svarui 22c t 
musq kaina --------------- *
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22oi < 12A 
musą kaina_______

r fonY°ur
EYES

• . HF.COMMENDED
■*v., FOR 40 YEARS>•QUi 
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tasa iš pusi. 2-ro* 
nas. Biznis yra Bridgeporte, 
visiems gerai žinomoj vietoj.

Jonas Obeliūnas; šį draugų 
taipgi kon. Vaitekūnas Drau- 
gijon įrašė.

Juozas Eringis, 5746 West 
65th St.: taverno savininkas, 
kon. Vaitekūno įrašytas.

Jonas* Mačanskas, stationery 
fireman, sumanus vyras, jį 
Draugijon įrašė taipgi kon. B. 
Vaitekūnas.

Vincas Platkauskas, iš ama
to bekeris, geras vyras, naujas 
Draugijos narys.

P-nia Louise Gereltaus- 
kienė įrašė:J

P-nia L. Gereltauskiene, 
marąuetteparkietė, a kt y v i 
Draugijos narė, įrašė Chica- 
gos Lietuvių Draugijon p-nių 
Rose Tamošaitis.

Pati įsirašė:
P-nia Barbora Prokuroras iš 

Gary, Ind., atvyko įsirašyti į 
Draugijos ofisų. Ji sako, kad 
Gary gerų pašalpos organiza
cijų nesu, mylinti būti nariu 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kon. Agnės Grakaus
kienė įrašė:

Dan Kissel, 4070 Archer 
Avė. šis musų naujas narys 
laiko gerai įrengtų tavernų, 
yra geras biznierius, malonaus 
budo žmogus.

P-nia Katrina Arbašauskie- 
ne, Cicero gyventojai, apsukri 
moteriškė, seka lietuvių kul
tūrinį gyvenimų.

Jonas Šiugžda, 
vis; jį Draugijon 
gera konkursantė 
kauskienė.

Pranas Lukas, taipgi 
lietuvis ir geras vyras, įsirašė 
Chicagos Lietuvių, Draugijom

Jonas Fabionas,» northsidie- 
tis; kon. Agnės Grakauskienė 
taipgi jį įrašė Draugijon.

Kon. Petronėlė Šliužas 
įrašė

Ignas Bergis, 2213 W. 22nd 
St., taverno savininkas, inte
ligentiškas žmogus, 
seneliau Draugijon 
dabar ir jis čia.

Charles ir Anna 
abu jaunuoliai ir
žiai, įstojo Chicagos Lietuvių 
Draugijon. , .

P-le H ar riet Steponkus —• 
šauni p-lė iš Brighton Park, 
jų Draugijon įrašė musų gera 
konkursantė p-nia šliužas.

Jurgis Dermoptas; šį narį 
Draugijon įrašė p-nia Šliužas.

John Lazauskas, jaunuolis, 
p-nios šliužas įrašytas Drau
gijom ..

P-nia Josephine Raibis, 1752 
W. 47th S t., gerai įrengto ta
verno savininkė.

P-nia Antonette Balnaitis, 
apsukri moteriškė, jų Draugi
jon įrašė p-nia šliužas.

Walter Ivaškevičius, taipgi 
konkursantės p-nios Šliužas 
įrašytas Chicagos Lietuvių 
Draugijon.

P-nia Elzbieta Rupšliene; 
šių p-nių Draugijon įrašė taip 
gi kon. Šliužas.

P-nia Katy Kieselus, sumani 
moteriškė, dabar narė Chica
gos Lietuvių Draugijos.

kiną Jus, Galybė yra musų 
skaitlingumę.” Tuoj aus pra
sideda ir programas. Vakaro 
vedėjas p. V. B. Ambrose, pa
sveikina visus ir pasako gra
žių prąkalbėlę. Padėkoja kon- 
kursąntąms, paminėdamas jų 
vardus ir po kiek kuris įrašė 
į Draugijų naujų narių. Padė
koja ir dienraščiui “Naujie
noms“ 
mė ir garsino šios 
vajų. Pąsekmės 
Per pereitų vasarų 
rių įrašyta 857. Po 
dainos, smuikas ir 
tauto Beliajaus
Grybaitės. Jie stebėtinai gra
žiai šoko. Vistas programas bu
vo tinkamai ir gražiai suren
gtas. Kad ir per visų naktį tę
stųsi—nenusibostų. Po progra- 
mb visa publika buvo pakvie
sta eit pasistiprinti prie gra
žiai, puikiai aptaisytų stalų ir 
apkrautų visokiais valgiais ir 
gėrimais. Valgė ir gėrė kiek 
tik kas norėjo ir galėjo. Be to 
dar, jauni dainoriai gražiai 
dainavo, publikų linksmino. 
Padainavo ir mums. Ilgų Me
tų SpringfieldiečiaMnls.“ Taip 
skaitlingai publikai tiek daug 
valgių prigaminti, tai nejuo- 
kai. Gėrimų ir ant viršaus ir 
žemai* Ir viskas, b viskas dy
kai. Gėrė žmonės,* dainavo, šo
ko, linksminosi. Dainos tęsė
si per visų naktį, bet viskas 
gražiai. Nei girtų, nei besigin
čijančių nesimatė. Visi links
minosi, kaip broliai, kaip 
draugai. Čia matėsi visokių: 
daktarų, advokatų, darbinin
kų, biznierių ir tt.

Labai gerai valdyba padarė, 
kad Draugijos vajų dar pra
ilgino ant 6 mėn. Dar bus ge
ra proga ir tiems prisirašyti, 
kurie iki šiol nesuspėjo į Dr- 
-jų įstoti. Dasigyvenome laikų, 
kad jau dabar privalome ra
šytis vien prie didelių ir ge
riau sutvarkytų draugijų to
kių : kaip Chicagos Lietuvių 
Draugija ir SLA. Tik didesnė
se ir tinkamai sutvarkytose 
draugijose yra labiau užtik
rinta ligos pašalpa ir pomirti
nė. Už Chicagos Lietuvių Dr- 
jos išauginimų priklauso di
delis kreditas dabartinei val
dybai: Juliui Mickevičiui, P. 
Miuleriui, J. Degučiui, K. Kai
riui, V. Mankui, P. Galskiui, 
P. Miląšauskui ir kitiems. Tai
pgi verti, didžiausio pagerbi
mo visa eilė konkursantų, — 
kai kurie per šimtų narių į- 
rašė.

1 Sekmadienio rytą
Mudu su p. V. B. Ambrose 

nuvykome pas drg. Marijonų 
Kemešienę ir ten, mus laukė 
skanus pietus. Kepta žųsiena 
ir kiti gardumynai. Alutis ir 
kitkas. Sutikta daug pažįsta
mų ir draugų. Kiekvienas pas 
save kviečia, taip kad nežinia 
nei kurio pirmiau loskų pri
imti. Mes tariame chicagie- 
čiams labai nuoširdų ačiū už 
jų taip draugiškų svetingumų. 
O Chicagos Lietuvių Draugi
jai labiausia dėkojam ir lin
kime tapti didžiausia AmerL 
kos lietuvių Draugija ir susi
laukti auksinio jubiliejaus.

Namo išvykome pirmadienį 
kaip 9-nios ryto. Sugrįžome į 
Spx?ngfi«ldų laimingai. Bet 
važiuojant visų kelių smar
kiai lijo. Parvažiavome sykiu 
su drg. Fraeriais.

—V. Černauskas, 
Springfield, III.

dienraščiui 
kurios nuoširdžiai rė- 

Draugijos 
stebėtinos, 
naujų na- 
tam seka 
šokis Vy- 

ir Veneros

Spalių 27 d. įvyko SLA 7-to 
apskričio metinis suvažiavimas. 
Delegatų atvyko 39, atstovau
dami 15 kuopų. Su apskričio 
valdyba sudarė viso 45 atsto
jai su sprendžiamu balsu.

šis apskričio suvažiavimas, 
tur būt, buvo pirmas toks ra
mus kaip apskritis gyvuoja.

Nebuvo jokios agitacijos 
prieš SLA P. Tarybos nomina
cijas, net apie tai neužsiminta. 
O dar įdomiausia tai, jog SLA 
68 kp. įnešė, kad auksinio kon
kurso metu butų surengtas 
prakalbų maršrutas 7-to ap
skričio ribose ir užkviesti SLA 
prezidentų F. J. Bagočių. Įne
šimas buvo priimtas vienbal
siai.

Laikas keičiasi, keičiasi ir 
narių nusistatymas. Prieš Pitts- 
burgho seimų buvo sudarytas 
iš 7-to ir 1-mo apskričių bend
ras frontas prieš Bagočių, kad 
neįleisti j P. Tarybų. O prieš 
Detroito seimų 291 kp. buvo 
įnešus, “kad Bagočius jokiu bu- 
du seime nebūtų prileistas prie 
prezidento vietos”.

Gi šiam,e suvaižavime tos pa
čios kuopos delegatas, būdamas 
rezoliucijų komisijoj pritarė, 
kad BagoČiui butų surengtos 
prakalbos.

» » » ’ .
Tarp unijų karasi pasibaigė
Prieš du metus buvo suorga

nizuota nauja unija vardu 
Anthracite Mine Workers of 
Penn. Per tuos du metus tarp 
senosios ir naujos unijos ėjo 
tikras karas. Nauja unija bu
vo keletą kartų iššaukus 
kus, ir visados įvykdavo 
tynių.

Paskutinis . , streikas O. • .į; buvo 
žiąuriaus^^^^a^gyb^ -dangų, 
namų, mašinų išdaužyta ir net 
du mainieriai buvo nušauti. Ke
letas buvo nubausti kalėjimu 
nuo 5 iki 10 metų už stubų 
dinamitavimų ir apie 3—4

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

išparduoti:
$29.50
$19.75
$29.50

Svečiuose pas Chi 
cagiečius.

Chicagos Lietuvių , Draugi
jos jubiliejinio bankieto, ku
ris įvyko lapkričio 2-rų dienų, 
ilgai ilgai neužmiršiu. Pana
šius pokylius tur būt,
giečiai ir gali surengti. Publi
kos visokių pažiūrų ir profe
sijų 500 žmonių. Visi manda
gus, linksmi, tik sveikinasi ir 
juokauja. Svetainė kuo gra
žiausia išpuošta. Ant steičiaus 
nupiešta iškaba “Apsauga. 
Kultūra. Draugiškumas. - Chi-

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Central Dislrict
FURNITURECO.

i- ’

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

tūkstančiai naujos unijos narių 
streiko metu neteko darbų. Bet 
štai šiomis dienomis buvęs 
naujos unijos prezidentas Tiro
nas Maloney paskelbė vietos 
spaudoje, kad likviduoja naujų 
unijų ir pataria visiems grįžti 
: senųjų unijų, tai yra U. M. 
W. of A. Vadinasi, karas už
baigtas.

Po rinkinių
Republikonai , laimėjo 

zerne kaur.tėj. Rinkimų 
panija buvo karšta tarp repub-
iikonų ir demokratų. Demokra
tai laimėjo keletu vietų mies
teliuose. šiuose rinkimuose ga
lėjo balsuoti 19 miestų ir mies
telių “ar nori, kad sekmadie
niais butų muvies”. Laimėta 14 
miestų ir miestelių. Wilkes 
Barre balsuota už 12,000, prieš 
6,000.

įdomiausia kova buvo Kings- 
tone, — už muvius 2,828 bal
sai, prieš 2,827 bal. Vienu bal
su laimėta.

Kiek socialistai surinko bal
sų, dar nepaskelbta.

St. Žukauskas.

vos nepriklausomybės ir toliau 
Meš priešingi visokiems gro

bikiškiems kąrąms, nežiūrint, 
kas juos pradėtų.?.

Komitetas:
Pirm. ThoMos Matas, 
Sekr. Juozas Strizauskas, 
Kasierius J. Adomėlis.

Wilkes Barre, Pa.
Laikas išduoti .atskaitų

Kovo 18 d. 1934 m. Wyo- 
mingo Klonio lietuviai suorga
nizavo antro transatlantinio 
skridimo komitetų. Kiek komi
tetas surinko pinigų, nėra ži
noma. Ar 'visus surinktus pini-

Kadangi dabartiniu laiku Vo
kietijos hitlerininkai pradėjo 
atvirai rengtis užgrobti Klaipė
dą ir įvesti tų hitlerinį barba
rizmų; w

Kadangi hitlerinės Vokietijos 
žygiai taip pat grūmoja pačiai 
Lietuvai ir kitų Pabaltės mažų 
tautelių nepriklausomybei ir 
neišvengiamai 'veda prie naujo 
pasaulinio karo, rtodel

Mes lietuviai, susirinkę į 
masinį mitingą lapkričio 3 d. 
1935 m. Waterbury, Connec- 
ticut, Suvienytose Valstijose, 
Šiaurių Amerikos,

Nutarėme užprotestuoti prieš 
tuos Hitlerio i£ jo valdžios plė
šikiškus pa$imfejimus4 pasmer
kiame hitlerininkus kaipo nau
jo karo ruošėjus, šaukiame h 
Vokietijos žmones priešintis 
Hitlerio rengiamai kruvinai ka
tastrofai. • . > ■'lAMA-'.-..-. .

Mes stojame už Klaipėdos 
ląisvų apsisprendimų ir pasiža
dame visais mums’ galimais bu
dais veikti ir kovoti prieš bile 
kokius hitlerininkų pasimoji- 
mus ant Klaipėdos bei Lietu- 
—- r—--------—......... ..............

rinkti turi būt išduota visuo
menei atskaita, kiek pinigų su
rinkta ir kūr jie padėti? Ar 
visi pipigai pasiųsti centrui 
Chicagon, ar liko kiek paą ko
mitetą? ;

Taięi laikas komitetui pa
busti iš miego ir pradėtą dąr- 
bą baigti bęi išduoti^ galutiną 
atskaitą. Nes to reikalaują tiek 
pavieniai, tiek ir darugystės, 
kurie aukavo. —St. Žukauskas, 

Buvęs Spaudos Kom. Narys . * < J 1 . • . » ‘
. Į'l -if .................................... '-i.... y » ...

Skelbimai NaU.iTenoBe

gus pasiuntė ALTASS valdy
bai Chicagon, taipgi nėra vi
suomenei žinoma.

Praeitų rudenį “Garso” na
me buvo sušauktas valdybos 
susirinkimas, kuriame nutarta 
už dviejų savaičių šaukti kitų 
susirinkimų, kad galutinai pa
gaminti atskaitas ir išduoti vi
suomenei. Bet jau daugiau ne
kaip metai praėjo, o valdyba 
to nutarimo neišpildė, — nesu
šaukė susirinkimo ir nepagami
no atskaitų nei po šiai dienai. 
Juk, rodos, pats teisingumas 
to reikalauja. Jeigu buvo visuo
menė kviečiama prisidėti prie duc^ft naud$ 
antro transatlantinio skridimo kad pačios NąujienOF 
su auka, tai užbaigus aukas | vrn naudinRros,

Dėl Krautuvių ir Pečium Apšildomų Butų

AUTOMATIŠKA GAZO ŠILUMA

The Gasteam 
Radiatoris

Pati per save veikian
ti apšildymo vienutė. 
Kiekvienas radiatoris 
pats per save gamina 
štymo šilumą. Pasi
rinkimui visokio dy 
dilo.

•Nežiūrint kokios jūsų apšildymo problemos nebū
tų, nesirūpinkit; tam tikras gazo pavartojimas išriš 
jums šį klausimų. Be priežiūros, švari ir automatiš
ka, gazo šiluma su kiekviena diena prašalina se
noviškus apšildymo rūpesčius. Iškirpkit ir pasiuskit 
mums žemiaus paduotų kuponų.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPAFIY 
?. Telefonas . WABash 6000 ,

PADARYKIT TAI 
DABAR 

Pasiųskite šį 
.Kuponą 
dėl Pilnų 

.Informacijų. .

Prašau man prisiųsti pilnas smulkmenas, apie Cirkuliuojanti PeČiiį 
ir Gasteam Radiatorį, ir dykai apskaitliavimą Ipek man atseku ji 
įsivesti.

Miestas

T elefonas

. . * 1 ■ 1 •!,’ ,* \ - "į J ;>

__________ ■ - - - -........... - -- .....-................................................... —........... '.......... —1............ 1.......... - - 4- - ----- ' . - -.........

■ ųpi' ■ ■p.iL.nilu^k

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

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

....................... —.......-u. V........................' -.L-......................... ■---------------—------ -J

SUKAKTUVIŲ
Išpardavimas

DOVANOS SU KOŽNU PIRKIMU

FURNACE
TAISYMAS

BOILERIŲ
D A L Y S

1935 metų Radios 
už PUSĘ KAINOS

Mea turime pasirin
kimu! pilnų atakų

VPHOLESALE IR
RETAIL

Kitų Furnace ir Boi- '
leMų dalys apkalnuo- Mes turime visokiu var
tos proporclonaliai totu daliu dėl pečiu 
pljiai.

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CO. [2 krautuves]

AJ.STEI) STREET 
l'el.. 11 < • \-11111 k < • t .. 0610:

1010 ST. ( HARI.ES R()AI>, 
... W 1 Kainos tiek sumažintos, 

kad padarius tą 24 metų 
išpardavimų dar didesni.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk: 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD A VOJIMO B-VES
K'V ?. RAŠTINĖJ !•! jgĮMp

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

1935 metų REFRIGERATO- $gg Aft 
RIAI po.............. ..... . VViiUU
1935 metų SKALBYKLOS $ gQ

JOS. F. SUDRIK, Ino
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
Liet. Programas Nedėliojo nuo 5 vai. po pietų iš. stoties WCFL, 

970 k. su didele orkestrą ir Sasnausko choru.
Taipgi Nedaliomis programas iš stoties WĄAF nuo 1:30 po pietų.

HARI.ES


*
NAUJIENOS

The Lithaanian Daily News 
Published Daily Except Sunday by 
The Ulhuanian Nbw« Pub., Co., Ine.

173# South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second (2ass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagofe — paštu:

Metams *___ —•—  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims menesiams___ ____ 2.00
Dviem mėnesiams__ .____ 1.50
Vienam mfinesiui .75

Chicągoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei .___ _  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijos^ nė Chicągoj, 
paštu:

Metams ~___  $5.00
Pusei mėtų 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviem menesiams ............... 1.00
Vienam menesiui . ............. — ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ..... ..................... $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

OPOZICIJOS PARTIJŲ UŽDRAUDIMAS LIETUVOJE
I I 1

Rytinių valstijų spaudoje tilpo žinia iš Kauno, kad 
Kauno komendanto nutarimu tapo uždraustos vai. liau
dininkų ir krikščionių demokratų partijos Kaune ir vi
soje Lietuvoje. Priežastis šitokio griežto komendanto 
elgesio tai garsusis buvusiųjų prezidentų ir ministerių 
pirmininkų pareiškimas p. A. Smetonai.

“Naujienose” tas pareiškimas prieš kiek laiko tilpo. 
Kaip musų skaitytojai žino, jame buvo reikalaujama 
sudarymų valdžios, turinčios visos tautos pasitikėjimų, 
ir Seimo sušaukimo.

Vai. liaudininkus ir krikščionis demokratus Lietu
vos valdžia apkaltino da ir tuo, kad jos sukalusios ne
ramumus tarpe universiteto studentų ir Suvalkijos ūki
ninkų, kurie net išėjo į streikų, protestuodami prieš 
žemas ūkio produktų kainas.

Uždraudus vai. liaudininkų ir krik, demokratų par
tijas, Lietuvoje palieka tik viena politine partija, kuri 
gali laisvai veikti, t y. tautininkų sąjunga. (Neva kaip, 
legalė partija, beje, dar gyvuoja ir Lietuvos Socialde
mokratų Partija, bet valdžia jau seniai neleidžia jai 
veikti; jos skyriai negauna leidimo laikyti susirinki
mus.)

Associated Press žinia sako, kad Vai. liaudininkų 
ir krik, demokratų centro komitetai, jų partijoms ne
tikėtai susilaukus Kauno komendanto dekreto, skubiai 
susirinko ir nutarė perkelti savo centrus į Klaipėdą. 
Kadangi Klaipėdos kraštas turi autonomijų, tai Kauno 
komendanto patvarkymas tenai negalioja. Jie tikisi, 
kad tenai partijų centrai galės gyvuoti. -

Bet tai, žinoma, priklausys nuo Klaipėdos guberna
toriaus malonės. Butų tačiau labai keista, jeigu guber
natorius slopintų Klaipėdos krašte lietuvių partijas, 
kuomet tenai tenka vesti atkaklių kovų su vokietinin
kais. Kad kokios, tai Lietuvos vai. liaudininkai bus pri
versti prašyti Klaipėdos vokietininkus, kad jie užtartų 
juos ir apgintų nuo Lietuvos valdžios!

Tai butų ironija!

tikėjimų

•kataliko 
religiško

' ji < 1 ' . " ' 1 ' .

K. Auguras

Religinis Karas 
Meksikoj

, H*i>i»iii i.i u

Laikraščiai daug rašo apie 
tai, kad Meksikos katalikai yra 
persekiojami. Rašoma, kad vy
riausybė neleidžia žmonėms iš
pažinti savo tikėjimų, veja lauk 
kunigus, uždarinėja bažnyčias. 
Amerikoje yra vedama propa
ganda, kad Washingtonas tu
rėtų nutraukti santykius sU 
Meksika. Girdi, jokia civilizuo
ta valstybė nesielgia ^taip sU 
katalikais, kaip bedieviška 
Meksikos vyriausybė. Tai esąs 
niekas daugiau, kaip tik bolš^ 
vizmas,. kuris siekiasi 
panaikinti.

Įdomu tad išgirsti 
nuomonę Meksikos
konflikto klausimu. Ir tai prak
tikuojančio katalike, kuris su 
bažnyčia nėra nutraukęs ryšių. 
Be to, tokio žmogaus nuomonę, 
kuris yra gerai susipažinęs su 
Meksikos gyvenimu ir jos isto
rija.

Kataliko balsas
“Foram” žurnale George A. 

Moreno rašo apie “šventų ka
rų Meksikoje”. Pirmiausia jis 
paduoda žinių apie save: gimęs 
Amerikoje ir esąs praktikuo- 
. antis katalikas. Meksikoje iš
gyvenęs penkerius metus. Per 
pusketvirtų metų jis nelankęs 
bažnyčios, nes tai daryti buvę 
pavojinga. Keliais atvejais vos 
nepražudęs savo gyvastį. O dė- 
liai to buvę atsakingi Meksi
kos katalikai.

Konfliktas, sako Marelio, pra
sidėjo 1926 m., kafla*4vyiiausy^ 
jė sumanė pritaikinti katalikų 
bažnyčiai konstitucijos numa
tomus patvarkymus. Tos kon
stitucijos, kuri buvo priimta 
1917 m. Kadangi ligi to laiko 
konstitucijos patvarkymai ne
buvo vykdomi, tai ir katalikų 
dvasiškiai jokių protestų ne
kėlė.

Ganytojiškas laiškas
Bet štai liepos 2 d. 1926 m. 

prezidentas išleidžia dekretų, 
kad tie konstitucijos paragra
fai, kurie liečia bažnyčių, turi 
biiti vykdomi. Tuoj kilo audra. 
Katalikų dvasininkai išleido ga
nytojiškų laiškų, kuriame sa
koma, kad su popiežiaus suti
kimu liUo liepos 31 d. visose 
Meksikos katalikų bažnyčiose 
pamaldos ir kitokios religiškos 
apeigos bus nutrauktos.

Pradžioje tai padarė didelį 
Įspūdį žmonėms. Bažnyčios bu
vo prikimštos. Tiesiog ėjo ko
va dėl vietų. Visi norėjo įsi
grūsti į bažnyčių, atlikti išpa
žintį, apsirūpinti kitokiais baž
nyčios patarnavimais. Vaikai 
buvo krikštijami, vedybos pa
didėjo. Jaunieji, skubėjo susi
tuokti bažnyčiose.

Keliose vietose kilo riaušės. 
Žapotiltic miestuke, Jalisco 
valstybėje, Moreno nuėjo Į baž
nyčių. Susirinko didžiausia žmo
nių minia su paniurusiais vei
dais, susijaudinę. Kunigas pa
sakė karštą pamokslų. Vaiz
džiai nupasakojo pragaro bai
senybes. Gąsdino žmones, kad 
jiems per amžių amžius teks 
pragare degti, nės be bhžny-i 
čios nėra išganymo. Dėl tos 
nelaimės esąs Mitas piėžiden- 
tas ir jo agentai* Juos jis iš
vadino eretikais. Kalbėjo jis 
apie KHstų ir kaip jis nubaudė 
Dievo priešus, žmonės verkė.

Kraujo praliejimas
Pasibaigė paftialdos. Paniurę 

maldininkai apleido bažnyčių. 
Kunigas išėjo ja^ku^ls. Jis 

’ užragino bažnyčios Suris u pa-

RINKIMAI BRITANIJOJE

Už dvejeto dienų įvyks parlamento rinkimai Ang
lijoje, Škotijoje ir Wales,e. Visa Europa yra labai su
sidomėjusi, kokie bus tų ,rinkimų rezultatai, nes nuo jų 
priklausys Britanijos politika ne tik namie, bet ir už
sieniuose. Anglijos valdžia paėmė iniciatyvų Tautų Są
jungos opozicijoje prieš Italijos karų Etiopijoje. Tai 
rinkimų pasėkos gali atsiliepti ir i visos Tautų Sųjun- 
gos nusistatymų Etiopijos karo klausimu.

Dabartinė Britanijos valdžia yra neva koalicinė sa
vo išvaizda, nes į ja įeina kaip ir trijų partijų atsto
vai: konservatorių, darbiečių ir liberalų. Bet. tikrumo
je, kad ir ta valdžia vadinasi “nacionaline” (Visos tau
tos), ji yra konservatorių valdžia. Liberalai ir darbie- 
Žiai, kurie dalyvauja koalicijoje, yra nuo savo partijų 
atskilę.

Stipriausias konservatorių priešas yra Darbo Par
tija, kuri jau du kartu turėjo savo rankose valdžių, bet 
yra netekusi, daugumos savo atstovų parlamente po to, 
kai jų suskaldė MacDonaldas. Dabar yra klausimas, 
kiek Darbo Partija šiuose rinkimuose atsigriebs.

Sąstatas parlamento, kurį valdžia neseniai paleido, 
buvo toks:

Konservatorių 457 ; ,
.Nacionalinių liberalų ....... 37
Nacionalinių darbiečių ...... 13
Nacionalinės partijas ....... 3
Airių nacionalistų ............  2
Nepriklausomų ................... 3
Darbo Partijos ..... 63
Liberalų ............ .............. ... 34
Spykeris ir du pirmininkai 3

I llfcMU -. .iii. ■

Viso ...... «15
(Reikia čia pastebėti, kad j šitą skaičių įeina ir 6 

vakansijos, buvusios parlamento paleidimo laiku.)
Taigi 'feejiamjatne parlamente valdžia tūrtj&dau-*

KULKASVAIDŽIAIS ATSAKĖ I ANGLIAKASIŲ REIKALAVIMUSgiau kaip 400 balsų daugumą* Nėra abejonės, kad šita 
dauguma bus žymiai sumažinta, bet kiek bus sumažin
ta, tai niekas tuo tarpu nedrįsta pranašauti* 4 '
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kabino didelę spynų. Minia 
ėmė protestuoti. Kunigas pa
purtė galvų. Girdi, tai Čalles ir 
jo šalininkų nuopelnas. Kito
kios išeities nėra*

.Įtūžusi minia puolė miesto 
prezidentų. Jo namų durys bu
vo išmuštos. Pasigirdo smūgiai, 
riksmas, klyksmas. Sukruvintų 
prezidentų išvilko lauk. Netru
kus jis buvo užmuštas* Tokio 
pat likimo susilaukė jo žmona 
ir keturi vaikai. Jų kūnai buvo 
tiesiog sudraskyti. Kai vyko ta 
baisi ir šlykšti tragedija, kuni
gas stovėjo prie bažnyčios. Jo 
rankos buvo iškeltos į viršų,— 
į dangų.

Kokių teisių reikalauja Mek
sikos katalikai? Ko jie nori ir 
kodėl jie priešinasi konstituci
jos patvarkymams?

Katalikų bažnyčia Meksikoj
Amerikiečiams, sako Moreno, 

butų ne pro šalį su fais klau
simais susipažinti. Juo labiau, 
kad kai kurie pradeda reika
lauti boikoto. Jie nori, kad 
Amerika boikotuotų Meksikos 
dirbinius* Yra ir tokių, kurie 
nori, kad Amerika nuimtų em
bargo ginklams. Vadinasi, siųs
tų ginklus “Kristaus karei
viams”. Senatorius Borah įne
šė į kongresų net bilių, kuris 
reikalauja ištirti bažnyčios 
konfliktų su Meksikos vyriau-' 
sybe. .

Kova tarp valstybės ir baž
nyčios Meksikoje prasidėjo ga- 
<ha seniai. Per paskutinį šimt
meti ji buvo aktinga. Tos ko
vos diegai buVo pasėti 1521 
m., kada ten įsikūrė pirma is
panų kolonijų, popiežius Alek
sandras VI gegužės 4 d. 1493 
m. paskelbė btl^, kurios esmė 
buvo ta, kad naujai atrastos 
Amerikoje žemės priklauso Is
panijos karaliui, o ne ispanų 
VMstybei. 1518 m. popiežius 
Julius 11 paskelbė kitų bulų, 
kuria naujajame pasaulyje ka
talikų bažnyčios priešakyje pa
statė Ispanijos karalių* Tokiu 
budu karalius pasidarė tiek 
svietiškas, tiek dvasiškas va-, 
das. Dvasininkams buvo su
teiktos išimtinos privilegijos. 
Svietiški Įstatymai jų nelietė, 
iškelti jiems bylos svietiškuose 
teismuose nebuvo galima.

Kunigų gerieji in blogieji 
darbai

Nors tokia sistema apsaugo
jo dvasininkus iiuo visokių ne
malonumų, vienok kai kurie jų 
nebandė naudotis savo privile
gijomis. Jie dirbo gerų darbų. 
Steigė mokyklas, ligonines. Už
tarė baltaodžių skriaudžiamus 
indėnus, gynė jų teises. Jie is- 

universitetų* 
prie to, kad 

nebuvo vi* 
/ 

MANNINGTON, Ky. — Ašarų bombos ir kulkosvaidžiai sutiko 1,000 unijistų angliakasių, kai 
jie numaršavo į Williams kasyklas protestuoti prieš kompaniją, kuri atsisakė skaitytis su uni
jos organizatoriais. Kompanija nenori unijos Įsileisti. Kairėj šerifai, Floyd Wilkey, Hirst Borwn 
ir Benjamin Ashby, kurie vadovavo milicijai, šaudančiai į unijistus. Dešinėj paveikslas paro
do kai kuriuos sužeistuosius unijistus, kuriuos bombos apdegino. Aštuoni buvo sužeisti, trys 
nušauti. ...

su gyvuliais, buvo visai natū
ralūs dalykas.

Tarnaudami valstybei ir val
stybės proteguojami, Meksikos 
kunigai darėsi turtingi ir ga
lingi. “Kalbėdami apie dangų, 
jie stengėsi nusavinti žemę”, 
dar 1555 m. pastebėjo kunigas 
Benavente. Kad dvasininkų naš
ta žmonėms pašidarė sunki, 
bus numanu iš ito, jog 1644 m. 
Meksikos Miesto taryba para
šė popiežiui peticijų prašyda
ma, kad daugiau nebebūtų 
steigiami vienuolynai, kurie 
. au ir taip kontroliuoja pusę 
visos žemės. Taryba prašė taip 
)at, kad popiežius įsakytų vys
kupams nebe'šventinti jaunuo
lių kunigų, kurių jau esųs di
delis perteklius, — 6,000 kuni
gų neturį vietos.

Revoliucinis judėjimas
Aštuonioliktame r šimtmetyje 

‘iš Meksikos .buvo išvyti jėzui
tai ir jų nuosavybes nusavin
tos. Pagaliau 1808 m. žmonės 
sukilo. Jie pasiryžo nusikratyti 
tuo jungu, kurį jiems buvo už
dėję Ispanijos didikai ir kuni
gai. Įdomiausias dalykas yra 
tas, kad vienas iš stambiųjų 
sukilimo vadų buvo kunigas 
Melchor Talamantes Salvadory 
3aeza. Sukilimas buvo sutriuš
kintas ir kun. Talamantes mirė 
kalėjime. 1810 m. kitas kuni-

to pasakyti

teigė Meksikoje 
Jie daug prisidėjo 
Meksikos indėnai 
siškai suiibikinti.

Bet negalima
apie visus dvasininkus. Dauge
lis jų rūpinosi tik savo asme
niškais reikalais. Jie atėmė iš 
indėnų žemę ir laikė juos ver
gais jau po to, kai įstatymais 
Vergija buvo panaikinta. Susi
laukė Meksika ir inkvižidjos/ 
kuri buvo panaikinta tik 1821 
m. Aztekų rekordai apie jų 
kttltUfų ir istoriją buvo kuni
gų sudeginti. Pėr ilgų laiką 
bažnyčios “daktarai” vedė dis
putus Mausimu, ar indėnai yra 
įmonės, ar ne. Kai kurie tų 
f‘daktarų” įrodinėjo, jog indė
nai, gyvendami Amerikoje, ne
galėjo kilti iš Adomo ir Ievos. 
0 jvigu taip, tai jie neturi sie- 

. Rjs, Elgtis W indėnais, kaip

±sat

gas, Miguel Hidalgo y Costillo, 55 metus (nuo 1821 ligi 1875
m.) vyriausybė pasikeitė 72 
kartus. Kruvinos revoliucijos 
paprastai vedė prie valdžios pa
kitėjimo. Faktai rodo, jog tos 
revoliucijos dažnai buvo kuni
gų vadovaujamos.

Savo interesams apginti ku
nigai nesidrovėjo susidėti ir su 
svetimomis valstybėmis. Jie rė
mė prancūzų invaziją ir didku- 
nigaikštĮ Maksimilianą, kuris 
buvo pasodytas į Meksikos so
stą. Kitas religijas katalikų 
dvasininkai persekiojo su di-

(Bus daugiau)
U-- - — , . .

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad

stojo sukilimo priešakyje. Jis 
buvo ekskomunikuotas, suim
tas ir sušaudytas. Tokio pat li
kimo susilaukė ir kunigas Jose 
Maria Morelos y Pavon. Bet 
tai nenustelbė judėjimo* Atsi
rado daugiau kunigų, kurie ry
žosi kovą tęsti. Pagaliau 1821 
m. kova buvo laimėta, --- Mek
sika atsiskyrė nuo Ispanijos.

Revoliuciniame judėjime da
lyvavo ne kokie atsimetėliai 
kunigai. Nieko panašaus. Ka
da 1824 m. buvo priimta kon
stitucija, tai vienas jos skyrių džiausiu žiaurumu. Tai liudija 
nusakė, jog Meksika yra kata^- 60 nužudytų protestonų kapai, 
likiškas kraštas ir visuomet 
tokis pasiliks. Girdi, katalikybę 
saugos teisingi įstatymai ir ne
leis plėštis bet kokiai^ Įeitam 
tikėjimui.

Vadinasi, ne konstitucinėmis 
priemonėmis meksikiečiai buvo 
apsaugoti nuo visokių “kreivų” 
tikėjimų. Jie turėjo pasilikti 
katalikai aę to norėjo, art ne.

Revoliucijos
Meksikos nepriklausomybe 

pasinaudojo kunigai. Jie sustip
rino savo Įtakų dvasiškuose 
reikaluose. Jie visomis priemo
nėmis stengėsi išlaikyti tuos 
turtus, kuriuos per 300 metų 
bU^o įgiję4 visokiais kreivais 
budais. Tatai privedė prie pa
sikartojančių civilių karų. Per

re—yrntr’t.

Šiais laikau jokio biznio įmo* 
nė be reklamos negali gyvuo
ti^ K^n kutentu yr«’tlrfc Ahtf. -C 
kad tik nuolatinis, kasdienėms 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentą skaidą,

Amerikos įmonės getai su
pranta, kad be gerbs rekllttmn 
neapleisi, * Kuo daugiau tek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi, 

Reklama, kari atliekama theė* 
dant Skelbimus į laikraičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi “Naujienose", 
tie visuomet turi naudos,

• "~ '“i .
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Klaidu Atitaisymas

MUSŲ SKAITYTOJAI Tamulionis ne Tasmalis

JUS

SUSIRINKIMAI

ŽINOTINA

taip pataria Lietuvos bankai

Dvi kojos nulaužtos 
lietuviui dviejų auto- 
jų autom, nelaimėje

Kas de<tas šv. Antano lie
tuvių parapijoje ir baž
nyčioje?

Lauke prie kampo gatviakario 
kai įvyko nelaime; paguldys 
tas St, Paul ligonįneje

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jąck- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

PĄŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St, 
(Naujuose pašto romuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r, 
iki 5 po piet.

CHICĄGOS POLICIJA, llth ir Stote 
gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

DRAUGIJA Palaimintos Lietuvos—Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 3133 S. Halsted Street, 8:00 vai. vak. Rinks dar
bininkus draugijos vakarui, lapkr. 24 d. G. Pakeltįs už 
Valdybą.

LAPKRIČIO 17—“Ęirute stato Šimkaus operetę,

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

illow Springs 45. 
pašarvotas randasi

gatvėje pasirodė greitai va
žiuojantis automobilis. Kitas tą 
automobilį vijosi, šoferis pir
mam automobilyje, matyt, nega
lėjo jo suvaldyti ir užvažiavo 
ant šaligatvio, permesdamas ir 

! su važinėdamas Krasnauską.
Jam buvo nulaužtos, beveik 

nukirstos abi kojos, ir perskel
ta galva. Krasnauskas paguldy
tas St. Paul ligoninėje.

Pirmą automobilį valdė vie
nas James Edward, 29 metų, 
911 West 31st Street, o antrą, 
N. Fisher, 42, 2938 South Ca- 
nalport avenue.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Placę, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryte iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Bonų Komiteto—Netikėtas, ekstra 
susirinkimas, 3133 South Halsted Street, 8:00 vai. vak. 
Visi draugijų atstovai privalo pribūti. Bus svarstoma 

dabartinė Auditorijos padėtis ir sukėlimas kapitalo Auditorijos 
reikalams. Sekretorius M. Kadziauskas.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W 
Harrįsop įr JŠfe kąmpas. 

Telefonas SEEįey 8500. __ _

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Mięhigan 

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

♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECT1VE LEA-
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

Hoųse). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

Raštai skiriami j ši skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams' 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

iš jų.—Painformuotas,

CRICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro įCelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų tęlefęnai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų tale-fonaj 
FRANklin 3000.

Burdingierius iš pa
vydo bandė nudurti 

šeimininkę

BRIDGEPORT—Joseph Krau- 
se-Krasauskas, 56 metų, 3233 
South Parnell streęt sekmadie^ 
nio vakare buvo sunkiai sužeis
tas kai jį suvažinėjo, automo
bilis, prie 33-čios ir Wąllące 
gatvių.

Prie to kampo Krasnauskas 
laukė gatviakario. Stovėjo ant 
šaligatvio. Bestovint, Wallace

sįuntnpui Ląisv. Etinės-Kultu- 
ros Draugijos Kupiškio skyriui 

Pįnįgąi priimti įr bus pa
siųsti iUętuyop kąįp kiek di 
desnė sumą susirinks.

Nežiūrint įsivyravusios de
presijos, visvien Amerikos ku
piškėnai neužmiršo savųjų’ ir 
šiemet jau pasiųsta $33.60 Ku
piškiu Ląisv. Etinės-Kulturos 
Draugijos skyriui.

Artinasi Kalėdos ir Nauji 
Metai. Aš pilnai įsitikinęs esu, 
Kad Amerikos kupiškėnai ne
pamirš priduoti kalėdines dova
nas ir pasiųs pasveikinimą su 
Naujais Metais su rimta suma 
dolerių.

Jau $2.40 p. Paulina Balčiū
nienė pridavė.

Who’s next ?
Dr. A. L. Graičunas, 

3310 S. Halsted St., Chicago,Ill.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas;

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA

N u troško betaisydamas 
automobilį

čigonai” 
ir Koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133, South 
Halsted st.

LAPKRIČIO 17
2343 S. Kedzie avenue
dins operetę “Nastutę*

LAPKRIČIO 24

Pradžia 6:30 P. M. Bilietai—75c.
Keistučio! Kliubo Vakaras* Sokol svetainėje, 

‘Naujosios Gadynės” choras yąį- 
Prąęlžia 4 P. M. įžanga — 50c. 

Palaimintos Lietuvos Draugijos Vakaras v 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

LAPKRIČIO 27—Leįt. Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet. Auditorijoje. Speęiąlis pagerbimo muzikalią progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanięos 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,. Chię. 
Lietuvių Auditorijoje.

LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportinįnkų šokiais— 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th ir 49th Court, Ci
cero, Įfenry Peters orkestras, įžangą 35c.

Penktadienį “Naujienose” 
tilpo žinute, kad įtariamas vo
gimu areštuotas George Tas
malis, 4640 S. Wood St. Geor
ge Tamulionis, kuris gyvena 
name, tuo antrašu, sako, kad 
tokio žmogaus ten nėra ir ne
buvo. Nebuvęs suimtas nei 
jis pats, nes su virš, menuo 
kaip serga ir guli lavoj ę. R.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
narė p. Pąulina Balčiūnienė, 
lapkričio 9 dieną pridavė liku
čius Petrų deinos $2.40 per-

Iš pavydo, kad jo šeiminin
kė labiau mėgsta kitą burdin- 
gierių, o ne jį, Henry McClos- 
key, 60 metų, bandė ją nudur
ti. Sunkiai sužeista, Mrs. 
Louise Hartwig, 50, 3655 E. 
99th Street, buvo išvežta ligo
ninėn, kur daktarai turėjo su- 
dėti 75 “stičiUs”. Burdingierius 
suimtas.

H0WARD Munns, 53 m., nu- 
troško nuo nuodingų gazolino 
dujų, kai taisė automobilį, už
sidaręs garaže, užpakalyje sa
vo buto, 5405 Thomas Street.

NiežBjimo, IšbSrhnlj ir Dedervines— 
Žemę, greit palęęgvina skausmus nuo 
sušvelnina irltacijs nuo Eczemos, spuo
gu ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų z kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimul odos irltacijų. Užgim
tas Good Housekoeplhg Bureau. No. 
4874. 35c, 60c, (r $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Užsipmęnumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kąs gerbia senovę, nori pa
dėtį savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ.”
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny x10

JONAS GEDMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 10 diena, 3:15 valan
da po pietų ^935. m,, sulaukės 
55 metu amžiaus, gimęs Nir- 
tąičiu kaime, Šiaulėnų parapi
jos. Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

draugus ir pažystamus. ,
Laidotuvėmis rūpinasi Kučin

skai — *
Kūnas

Butkaųą koplyčioje, 710 W. 18, 
Street. j

Laidotuvės ivyks kevirtadie-* 
ni lapkričiol4 diena, 11:00 vak 
ryto iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visi a. ą. Jono Gedmino gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir- suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisyeikipįmą.

Nuliūdę liekame
Draugai.

Patarnauja laidotuvių direk
torius ^Butkus, Tel. Ganai 3161.

Aš išklausęs jų kalbų sakau, 
gerai vyrai apie tai parašysiu 
į Naujienas. Tai vot taip ir 
padariau. Tik pęą.šąu gerbia
mo redaktoriaus, kad niekam 
neišduotume te musų pravar
džių, nors kas ir„ kažin kaip 
prašytų. Mat klebonas, suži
nojęs galį mumis ant bąž.py- 
čios išpublikavoti. Bet nega
lėdamas kunigo sauvaliavimo 
pakęsti, ir parašiau. Taip vot 
čia visi ir pasirašome.

Šv. Antano par. pavapijonai.
Redakcijos Prierašas:

Redakciją nįekąm kores
pondentų vąędų įr pęavąrdžių 
neišduoda. Redakcija pagei
dauja, kad ir dąugiau parapi- 
jonai rašytų iš savo parapijų 
reikąlus įr klebonų dąrbeįįųs. 
Visų rašytojų pravardės ir ■ 
resus redakcija užlaikys sląp-r 
tybėje, ąpie tąį rąšytęjąį galį 
visą! ąęabgjętį.

Naujienų. Redakcija.

Aš, tankiai skaitydamas ko
respondencijas apie šv. Jurgio 
bažnyčios vargus dėl lietuvių 
kalbos, manydavau, nejaugi 
niekas' ir nęparašys ir apie 
musų Cicero lietuvių bažny
čios klebono daromas sauvaly- 
bes. Juk ir pas mus, musų 
daug plepąs klebonėlis, įsižiū
rėjęs į Šv. Jurgio pralotą M. 
L. Krušą, pradėjo jau kelinti 
metai sakytį ir evangelijas ir 
pamokslus jaunimui jankiš- 
kai. Suprantama, niekas iš jo 
to nereikalavo, ir pąrapijonys 
nenori, kad jisai barškėtų an
gliškai, bet vot, būdamas te
kis didelis užsispyrėlis, pra
dėjo ir savo varo ir gana.

“Nei gurktu kas rašo”
Tad, susėję mes keli seni 

parapijonys nutarėm parašyti 
korespondenciją ir apie savo 
parapiją. Sakome, juk jau 
tur būti ta “Naujienų” redak
cija visgi išlaikys sekretą ir 
nepaskelbs musų pravardžių. 
Mat, jeigu klebonas sužinotų, 
ypač vienam musų draugui tąi 
galėtų daug pakenkti. Jis, 
mat, yra biznierius. Mums ki
tiems tai jisai nieko nepada
rys, mes dirbame fabrike, ir 
jo nebijome. Tad sakome ir 
rašysime, tik jau paspaudėme 
viens kitam ranką ir prisiekė
me sulig Dievo Perkūno, kad 
niekam nei gurkt, kas rašo. 
Bet sakome, rašyti turime, nes 
musų klebonas irgi užsigeidė 
lietuvybę naikinti.

Vienas iš musų sako, kad 
buk tai musų klebonas norįs 
likti dideliu kunigu, norįs bū
ti pralotu, norįs raudoną ap
siaustą gauti nuo- ‘ kardinolo

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo, 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

musų kalbą, seną lietuvių kal
bą kurią viso pasaulio moks
lo vyrai gerbia ir mokosi, ją 
piekįinti, varyti laukan iš mu
šu pačių užlaikomos bažny
čios. . Juk, prieš Didįjį Karą, 
kada Lietuva buvo po Rusiją, 
tai tada valdžia vertė nekal
bėti lietuviškai, bet juk Čionai 
Amerikos, valdžia nieko nesa
ko niums, mes galime kalbėti, 
ir melstis įr giedoti'savo baž
nyčiose lietuviškai. Taip pat 
mes sužinojome per savo ad
vokatą, kad ir Chicagos dva
siška valdžia neverčia musų 
kunigų naikinti lietuvių kal
bą. Tai kuris nelabasis jiems 
atėjo į gąlvą panaikinti lietu
vių kalbą įpusų pačių pasta
tytose ir užlaikomose bažnyčio
se. Jeigu juos nei svietiška 
nei dvasiška valdžią neverčia 
panąikinti lietuvių kalbą, tai 
kodėl jie taip elgiasi,

Siuto nebeiti į bažnyčias '
Jonas, kuris per visą vaka

rą pypkę traukė, ir tylėjo, ant 
galo prabilo. Žinai sako, 
draugai, ką mes turime \ da-? 
ryti, jeigu musų klebonai vir
to tokiais lietuvių priešais? 
Petras atsiliepė, “na ką?” 
“Mes turim nębeiti į bažpy-. 
čias”. Kunigai ne tik, kad 
musų kalbą panaikino m.usi| 
sunkiai uždirbtais skatikais 
pastatytose bažnyčiose, bet 
musų klebonai ir baisiai plėr 
šia už visokius patarnavimus, 
Pavyzdžiui, paauga tavo su
miš ar duktė, suderėjo vesti, 
nueina pas kleboną, tai už p.a-^ 
prasčiausias vestuves $25. O 
jeigu nori, kad daugiau žva
kių ir elektrą degtų bažnyčio
je, tai tuojau $75 arba ir dau
giau. Tai baisu ir pamįslyti.; 
O nueik pas airišių kunigą, tai, 
už tą patį patarnavimą nedaug 
giau kaip $10, arba pasakoį 
kiek tamstos lošk a. Arba vėl,; 
mirė tavo patį ar vyras, su4 
nūs ar kas kitas, nueini pas; 
kleboną, tai vienos mišios suj 
pakrapijiinu ir pasmilkimų 
$25. O jeigu nori, kad butų 
dar K' ekzekVijtį' “ir trejos mi-j 
šios, ir pamokslas ant kapi-j 
nių, tąi tau klebonas užgiedos: 
$il25, arba net daugiau.

Vis.ur tas pats Į)ievgs
Na, už tą viską nueik pas 

ąirįšį kataliką kunigą, ir jeigu 
užmokėsi $25 tai jisai tau su 
savo ma$biax nuvažiuos į kapi
nes įr duobę pakrapys įr vis
ką ątliks. Reiškią 5 kartus pi
giau, negu pas lietuvius klebo-. 
nųą, o, Dievo garbė vis tą pątį, 
tas pat Dįevas. Tai kokis iš- 
rokavimas mums mokėti taip 
didelius pinigus savo klebo
nams, ypač dėlto, kad jie mu
sų pastatytas banyčias paver
čia į angliškas,? Jie nestovi 
prie Dievo nei kiek arčiau ne
gu kitų tautų katalikų kuni
gai. Tai kadangi jie mus baž
nyčias taip nutautiną, ir dar 
taip brangiai plėšią už savo 
patarnavimus, tai nebėgą jo
kio reikalo mums pas juos ei
ti, ir taip brangiai mokėti. Tad, 
eikime ten kur pigiau, juk tie 
patys katalikai, ir tąs pat Die
vas.

...SKAUSMAS DINGSTA 
KAIP ŽAIBAS!

Taip pasadaro vartojant 
Johnson’s Red Cross klaste
ri. Milionai parduodama kož- 
ha metą, todėl, kad nčra 
kitu tokiu žyduoliu kaip šios. 
Palengvina greitai. Svarios, 
malonios. Veikia kol dar 
yra užteptos. Niekas ju ne
pastebi. Nėra jokio nemalo
numo. Nieko daugiau nerei
kia.
Pastębėkit .Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada/ pirksit

RED CROSS 
PLAS.TER

Padarytos Johnson U Johnson, didiiaasių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

Tąs ne visai atitinka tiesai 
Bendrovę valdo direktoriai.. Jie 
yra sekami: <

J. Barsevsky, pirmininkas; 
A. Vąlukas—vice-pirm.; iždi
ninkas Ą. Johnson; P. Bąiflsh- 
eąęk, sękr. L Barsevsky, direk
torius ir knygvedis; o G. Pa- 
terson, šėrininkąs ir menadže- 
ris. Ęelectro 'Steel Foundry 
and Co„ antrašas yra, 470Į 
West 15th Plaęe, Cicero.

Toliau sakoma, kad p. Vala
kas tebuvo vienintelis lietuvis 
tarpe svetimtaučių nuo 1923 
m. Tas nėra tiesa, J. Barsęvs- 
ky pradėjo dirbti įstaigoje 
1926 metais, o Valakas įsigavo 
i bendrovę per J. Barsevskio 
pastangas ir tai tiktai 4930 me^ 
tais,

čia reikia pažymėti,x kad ži
nios autorius turėjo pasikal
bėti su direktoriais ir valdybą, 
q ne išgarbinti kokius neva va-, 
dus, krųįe statoti dideliais žmo
nėmis, lietuviu republikonų va^ 
dais, ne nėra kąs kiti, kaip tik
ri maskviečiai, ypatingai vie
nas

ANTANAS MARCINKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulin 

lapkriti0! Jieną, 9:05 valandą 
ryto 1935 m., sulaikęs puses 
amžiaus, gimęs Tauragės ap. 
Varsėdžių par., Gaidėnu kaime.

Amerikoj išgyveno 36 metus
Paliko dideliame nuliūdimų 

mpterį Ąleksanjrą po tėvais 
Vainauskąitė, 2 duktęrys Oną 
Mureika, žentą Petrą, Marijo
ną Kurash, žentą Eranęįšku, 5. 
anukus, 2 brolius Joną ir Ka
zimierą Martinkus ir ju šeimy
nas, pusbrolius, pusseserės ir 
daug kitu gįminiu, Lietuvoje 
bręij Jurgi ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3223 S. Liiuanica Avė.

Laidotuvės ivyks tręčįadięni 
lapkričio. 13 dieną, 8:00 vai. ry-1 
to iš namu i šv. Jurgio para
pijos :Wy$a. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio* 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i ŠV- kapines.

Visi ą. a. Ariįano Martini 
kaus giminės, draugai ir pa- 
žystapai esą^ nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ii 
suteikti jam paskutini patar- 
nayiiną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, žentai, 
Brolyti ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk- 
tprius S. p. Mažeiką, Telefonas 
Yaras 1138.

PATAISYK STOGĄ' IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimu.' 25 metai patyrimo. 
— Blekorius ir Slogius.

Leonas Rpofing Co.
3750 Wa!lace Street,
Tel. Boulevard 0250 _

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARIOJI

Sis skyrius yru vedamas tikslu pagelbsti muai skaitytojam* au- 
sįrastL į^ur gajima nusipirkti tvairiv paprasti ir nepapraatM 
daiktų, intaisi fr reikmenų. Jeigu ift telpanti^ čia akelbimi 
galite susirasti ko jieSkot, pakaukite Naujienas, Caual 8500, ir 
klauskite Biznio Patarčjp. Cja jqs gausite informadjg, jeigu tik 
ju bus Kabina gauti.

Apie Electrocast Steel 
Foundry

g.įįį.‘ĮĮ^,> Į' 'j f

Gerb, “Naujienų” laikraštyj;, 
spalių M numeryje tilpo žį- 
nįą apie stambią įmonę Cice- 
rpj ,kurią valdo lietuviai, EJeo- 
trocast Steel Foundry and Up. 
Buvo pasakyta, kad A. Valat
kas ir Karčiauskai yra savipinf

Rankomis padirbti
ACCORDIONS JIMMff 

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai- 
nomiš. Pamaty- 
kit mus pirm ne- 
gu pirksite. B,e
obligacijų. Eks- 
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
UOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Ęlue Island Ąve. Chicago,

Mundeleįn, kaip kad gavo šv. 
Jurgio par. klebonas. Ir, gir
di, dėlto ir pradėjo sakyti an
gliškus pamokslus, kad geriau 
įtikti kardinolui. Bet aš tuo 
reikąlu kreipiausi net prie 
advokato, o jis sakė sužinojęs, 
kad praloto titulą kardinolas 
Mundelein davė ne dėl anglų 
kalbos įvedimo, bet kas dau
giau aukų "kardinolui sudėjo, 
kada jisai važiavo į Rymą, pąs 
Popiežių. Bet, kaip ten ne
būtų, bet yra aišku kad musų 
klebonas nori pasigerinti kar
dinolui. Ir, vot, nieko nepra
šomas ir neverčiamas pradėjo 
angliškus pamokslus, ir even^ 
geli jas jaunimui sakyti, ir vis
kas, nors musų jaunimas ge
rai ir grąžiai lietuviškai kąL 
ba, ir supranta. Bet mat, mu
sų klebonas jaučiasi tokis di
delis, kad jisai visai nesiklau
sęs parapįjonų, įvedė angliš
kus pamokslus ir evangelijas, 
taip, sau tyčiom, įr žiuri į pa- 
rapijonus iš aukšto, “ką 
man padarysite”.

Ką parapijonai sako
Rodos dauguma iš musų 

tapome amžinais piarapijonais, 
įmokėdami į parapiją po $200 
su viršum. Bet klausimas, ar 
busime bent į bažnyčią įnešti 
kaip numirsime, kad ir sumo
kėjome tiek daug parapijos 
reikalams, naujai bažnyčiai. 
Juk mes girdėjome kaip atsi
tiko su Šv. Jurgio par. Chica- 
goje. Kai anais metais buvo, 
klebonu Kanauninkas Rriau-, 
čiunas, tai daug senų parapi-. 
jonų buvo sumokėję po $109 
ir po daugiau kad likti amži
nais parapijonais. Bet kaip 
jisai pasimirė, tai dabar nau
jas klebonas Kun. M. Krušas 
visai tokių amžinų pąrapijo
nų nei nepripažįstą. Ir jeigu! 
nepuri užsimokėti $50 ar dau
giau, tai nei į bažnyčią nelei
džia įnešti. Nors tie parapijo
nys tą bažnyčią pastatė, užlai
kė, ir šimtus dolerių aul^avo, 
bet, pasenai — nebedirbi, kle
bonas parsimainė, tai į tavo 
pastatytą bažnyčią nei įnešti 
nebeleidžia, nei vienų mišelių 
neatlaiko.

Tai sakou taip pat gali būti 
ir pas mus Cicero. Neduok 
Dieve numirtų, tai kitas pali
kęs klebonu, visai nebepripa- 
žintų musų šimtų sumokėtų 
dėl bažnyčios, kaipo amžinų 
parapijonų. Ir tas pat su 
mumis gali atsitikti, kas at
sitiko su švento Jurgio par.1 
ir kitur. Ar negirdim ar ne
matom kiek klebonai tų am
žinų parapijonų paiso. Pase
nai, neturi pinigų, tai tau ir 
nereikia; sako vežkite į kapi
nes ir kilkite į žemę, juk šven
ta žemelė, nereikia jokių ce
remonijų.

Ar tik Dievas nekovoja?
Bet musų draugas Petras, 

nebeiškentė ir sako, “Kkip jus 
šou norite, bet man atėjo min
tis, ar tik ponas Dievas neko- 
roja musų kleboną, užtai kad 
jisai lietuvių kalbą pąnaįki- 
kino”. Juk esu kitą sykį gir
dėjęs vieną kunigą iŠ Lietuvos 
kalbant, kad musų lietuvių 
kalba esanti taip sena, ir graži, 
kad net rojuje Adomas su Jie- 
va kalbėję lietuviškai? Ir dėl
to gal Dievas už tai ir pako- 
rojo musų kleboną, čiaudėji
mo liga, kųd jisai drįso lietu
vių kalbą panaikinti musų 
bažnyčioje?

Nežinau, ąr tame dalyke 
Petras teisybę sąko ąr ne. 
Bet kąįp lenais nebūtų, juk 
mes tą banyčią pastatėme ir ją 
užlaikome* b* klebonui ir ka-: 
mendoriams algas mokame. 
Tai jįe neturi jokips tiesosį 
" " ..... ......... —ggM" ’ i 'H IRIU.! ...u. ! '

Skelbimai Naujienose
navda 6<lto, ■ 

kad pačios Naujienos - 
yra naudingos. .__ ■

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFING

TUĘ BRIDGEPORT ROOFING CO
Ąr jūsų stogas reikalauja patai* 

syino? Pašaukite mu> ir mes paša*, 
kyšima kiek kaštuąs pataisyti. Mes 
taipgi darome yisokj H^kprysti*

8216 8o. Halsted Strsat, 
_____ W«LS HDtwa £96L

Skin

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTEl) ST 
ena didžiausių aųtiekų Chicagoj

žemo
F O R S K IN I R R I T A T I O N S

1
■ ■ ■ . 1



CLASSIFIEDADS
Automobiles

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

COAL
«Mmb

7

Mes paimam ir 
I dastatom

i

apie statulą, 
būdu paliko

Personai
Asmenų Ieško

Partners Waiited 
Pusininkų Reikia

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Operos dainininkė pasirodys 
prieš lietuvių publiką 

lapkričio 17 d.

NIEKO NE^MOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, malė* 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, tovving dy- 
kni

*2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

kinų pečių.
Toliau buvo pažymėta, kad 

vietos gyventojai palaiko gerai

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

Nepatenkinti aprašymu laik
raštyje — tie visi lygiai dir
ba, sako.

PAIESKAU gaspadines, ženotos 
poros. Duosiu kambarį, šviesą ir 
šilumą — už pridabojimą vieno kū
dikio ir prižiursimo namu. Galima 
matyti po 6 tai. vakare. 4036 Brigh
ton PI.. 1 lubos. , .

pažymėta, kad šioje 
gyvenantis lietuviai 
dirba už namų pri- 
(janitorjus). Ir žinia 

kad namų prižiūrėtojai

1933 Auburnai.
$200
8125

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

$350 Alto Safc 1935 m. modelis $75.00 
$18 Cornet už  ........................ $8.50
$25 Albert Clamet ............... $10.50
$18 Smuikas,, kęsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., arti Sangamon.

REIKIA merginos namą darbui. 
Kambarys, valgis ir $3 i savaite. 
Tel. Sheldrake 6578.

REIKALINGAŠ pusininkas taver- 
no biznij, kuris galės pašvęsti visą 
laiką dėl biznio. Kreipkitės 

2710 W. 59th St.

Valymas
DRESIŲ J

Su viena drese mu
su paprasta kai

na 29c.

BUCERIS reikalingas. Turi būt 
unijistas. *

3631 S. Halsted St.

PAIESKAU pusininką bei pusinin
ke i lunchrumį su $100, arba par
duosiu visą, fikčeriai tinka saliunui. 
Užinteresuoti, nepraleiskite to ne
paprasto bargeno.

2114 So. Halsted St.
—p—

Buickai — 1934 Olsmobiliai 
Fordai — 1934 Buickai — 
Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
Buickai — 
karai dabar 
karai dabar .

H. Bartush dainuosi dų, 7 dienas į savaitę prie dul-|

“Birutės” statomoje
i—• •••(Vietos gyventojai paiaiKO gerai i Tenopereteje Čigonai gyvuojantį Garfield Parko vy- Horner

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ............ ,..................... $5.75
Lump, Egg ar Nut ................... 6.00
Screenings ....... 1....—................. 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus.

Tel. KEDZIE 3882.

Real Estate For Sale
. . NetnąĮ-fcęmė Perdavimui_____
PARSIDUODA 6 kambarių labai 

moderniška režidencija. Karštu van
deniu apšildoma, mūrinė, kuria 
esamė prisirengė tuojau statyti, 
Marųuette _ Parke. Naujausia naują; 
Kaina 
naują 
pirkti

PARDAVĖJAI pilna arba dalį lai
ko. Užsidirbki t šventėm piiiiRd. Ge
ras komisas. 300 žinomų iŠdirbyg- 
čių. Roiy Liųuor Co., 810 W. Madison 
Street.

Business Service 
Rįąiiio RątąriiaYĮjąąg 

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Lomr Distance 
Furniture and Piano Movime 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

-j..

Gražus “Pirmyn” 
choro 26to sezono 

atidarymas

NAUJIENOS, Chicago, 111.
' ■■■ ■■■ ...................—-J------------------------------------------------------------

Antradienis, lapkr. 12, 1935

Pastatė sėėnoj sekmadienį “Gra
žiąją Galateą”; “Tykiai Ne1- 
inunėlis Teka” gražiai tekė
jo. ••

ii* 
taipgi melo

Apie 600 “Pirmyn” rėmėjų, 
draugų ir šiaip publikos susi
rinko j C.S.P.Š. svetainę, į cho<- 
ro koncertą ir “Gražiosios Gr- 
latejos” pastatymą^ sekmadie
nį vakare. Nei blogas oras j 
nei lietus žmonių nesulaikė nuo 
atsilankymo į tą parengimą, 
kuriuo “Pirmyn” pradėjo savo 
2t>tą sezoną..

Operetė “Gražioji Galatea” 
pasirodė gražus, ir linksmas kū
rinys, ne vien muzikos, bet 
turinio atžvilgiu4, 
dingas.

Dalykas sukosi 
kuri stebuklingu
gyva. Sunki tos statulos, Gala- 
tejos, rolė teko jaunai Albinai 
Trilikaitei, kurį, ją pildydama 
pasirodė geriau, negu pirmes- 
niųose koncertuose, (nors ir ten 
nepelnė sarmatos). Atpasakoti 
jausmus, kuriuose pergyvena 
Galatėja, staigiai palikusi 
va, pirmu kartu pamačiusi 
gamtą, žmones—butų nemenka 
našta ir prityrusiems daininin 
kams.

Kitas roles . operetėj pildė 
Pranas Pūkis (turtingas pirk
lys, dailės mėgėjas-Midas), Jo
nas Rukštela (dailininkas Pyg 
malionas) ir .Stasė Rimkaitč 
(tarnas-Ganemedas). Nežiūrint, 
kad ir jų rolės buvo sunkios 
jaunieji choro dainininkai, kai 
kurie pirmu kartu vaidina, kaiį) 
solistai, nuoširdžiai stengėsi 
kuo geriausiai pasirodyti. Pub
lika jų pastangas įvertino ii 
energingai plodama artistus pa
lydėjo kai nusileido uždanga.

Koncertinė dalis , 
: • i i * • • ' i *

Antroji programb dalis buvo 
koncertinė. Ją atidarė Chica
gos Lietuvių simfonijos orkest
ras grojęs ir operetei, su Šu
berto kompozicija, “Nėbaigta 
Simfonija”. Ją atliko gy^vai it 
sutartinai. Matomai truputį 
praretėjusi, orkestrą vienok tu 
ri gerų, muzikų, kurie jauni, 
bet instrumentus valdo gerai,

Koncertinėje dalyje pasirodė 
dainininkė Vera SkuseviČiutė. 
Ji kelis , metus nedalyvavusi 
choro parengimuose, specialiai 
atvažiavo iš Champaigne, kUi 
lanko universitetą, kad sudai
nuoti koncerte ariją iš “La 
Boheme” ir Dirvianskaitės “Pa
saulis”; Publika viešnią suti
ko maloniai. <

Ona Skeveriutė ir Aldona 
Grigoniutė vykusiai atliko Šim
kaus “Plaukia Sau* Laivelis” ir 
Čaikovskio “Pikų Damos” due^ 
tą, bet vakaro laurus nusineš 
še choras.. Be trijų liaudiės 
dainų * ir be gyvos ir melodin
gos, Italų Liaudies dainos (V. 
Herberto), choras atliko vedė* 
jo K. Steponavičiaus sutaisytą, 
“Tykiai Nemuhėliš Teka”.

Įdomiai sutaisytą meliodiją 
choras perdavė puikiai, Įdėda
mas tiksliai j interpretaciją lt 
jausmą ir spalvas, kurių taip 
daug yra toje sentimentališkojo 
dainoje. Choras toje dainoje 
tikrai gražiai užsirekomendavo.

P-a Steponavičienė taipgi pa
sirodė tik labai trumpam. Jii 
sudainavo solo dalį italų liaiv 
dies dailioj. Publikos mėgia
ma ji buvo labai karštai su
tiktai

Norbertas Smalelis 
palaidotas Liet. Tau

tiškose Kapinėse
Dalyvavo daug lydėtojų; daug 

autothobililį; kalnai gėlių.

MOTERŲ KANKINTOJAS] suoti, tai turi palikti kitą žmo
gų prižiūrėti darbą.

' Kliubo susirinkime įsirašė 
naujas narys, jaunas 19 m. p. 
Davidonis.

Garfield Parkietis.

Praeitą' NORTH SIDE.
šeštadienį Lietuvių Tautiško
se Kapinėse buvo palaidotas 
notthsidietis Norbertas Smale- 
lis. Palydėti savo draugą į am
žiną gyvenimą Šusirinko Šim
tai žmonių. Koplyčioje, kur 
buvo pašarvotas lavonas, bu
vo sukrauta virš dvidešimties 
vainikų nuo giminių, draugų 
ir organizacijų, prie kurių 
velibnis priklausė.

Išlydint a. a. Norbertą Sma- 
elį iš Halleman koplyčios, 

4138 W. North Avė., vargonai 
sugrojo keletą liūdnų muzi
kos šmotelių. Laidotuvių di
rektorius Eudeikis, pasakė at
sisveikinimo kalbą. Tada a. a. 
Norbertą Smalelį didžiausi 
eilė automobilių nulydėjo į 
topines.

Prie kapo Stasys Rimkus, 
smuiku akompanuojant, pa
giedojo porą liūdnų dainų, 
curios ne vienam išspaudė 
gailią ašarėlę.

Čia sunkiausi momentą per
gyveno velionies žmona Ėar- 
>ora Smalelienė ir sūnelis Al
binas. Prie kapo ir vėl laido
tuvių direktorius p. Eudeikis 
'tėvas) pasakė, keletą žodžių, 
>et ir jis susigraudinęs nu- 
jraūkė ašaras ir nebaigė kal
ios.
Tuo pačiu sykiu buvo perkel
tas karstas Smalelių sūnelio 

Leopoldo.
Tuo pačiu kartu buvo per

geltas sūnelio Leopoldo Sma- 
elio karstas, kuris 1927 m. 

mirė sulaukęs 4 metus ir 4 
mėn. Dabar tėvas Norbertas 
r siitlus Leopoldas, palaidoti 
ote šalę viens kito.

Perkeliant karštą, reikėjo 
cam nors pakalbėti^ir plačiau 
paaiškinti, kad publika žino- 
ų, jog šis momentas yra labai 

reikšmingas motinai, bet, de- 
a, tas nebuvo padaryta, nes 
iUvo numatyta nekviesti kal- 
Jetojų. Gerai dar, kad laid. 
direktorius, p. Eudeikis, apie 
tai prisiminė...
A. a. N. Smalelis buvo pažan

gus žmogus.
Velionis buvo pažangus ir 

apsišvietęs žmogus; Priklausė 
prie kriaučių unijos lietuvių 
okalo, Chicagos Lietuvių Dr- 

■jos* Zarasiškių Kliubo ir kitų 
organizacijų. Buvo darbštus ir 
teisingas žmogus.

Velionis buvo dar jaunas, 
vos 46 metų amžiaus. Susirgo 
staiga. Daktarai dėjo pastan
gas išgelbėti jo gyvastį, bet 
nepavyko ir pasirgęs trejetą 
savaičių County ligoninėje pa
simirė.

Liūdi žmona Barbora ir sū
nūs Albinas. Albinas yra ketu
riolikos metų amžiaus; gabus 
Scenos vaidila ir gerai išauk
lėtas vaikinukas. Jis jau bai
gia liigh school.

Lai būna lengva tau, Nor
bertai, ilsėtis šaltoj žemelėj!

Po programo publika.linksniai 
praleido tikslias vakaro valan
das šokdama ir besivaiŠindama 
prie baro. Publikos buvo ii 
visų Chicagos dalių, ypatinga 
iš Roselando, kuri atsiuntė Vi
są organizuotą būrį.

šokiams grojo G. Stepkėn 
orkestrą.—-av.

Keletas įdomių da 
lykų apie žydus ir 

jų šokius

tu su Ethiopiečiais pasisavino 
žydų liūtą .vėliavoms.

Žydų tauta yra viena iš se
nųjų tautų, jos istorija ilga ir 
triukšminga. Galima sakyti 
rašyta krauju ir ašaromis. Per 
amžius buvo persekiojami ir 
dar juos persekioja.

^ydų keli tikėjimai
Žydai taip pat kaip protės 

tonai, išsidalinę į keletą de
nominacijų. Didžiuma 
klauso prie Aškenazu-Misnag- 
du sinagogos, antrą vietą uži
ma
Hasidai, reformatai, Konser- 
vatyvai, Laisvoji sinagoga ir 
keletą kitų sekcijų. įdomiau
sia visij žydų demonstracija 
yra Hasidai. Jie randasi Len
kijoj, ypatingai Galicijoj, Uk
rainoj ir Amerikos didmies
čiuose. Juos galim prilygini 
prie katalikų. Jie tikį į šven
tas dvasias, stebuklus0 ir die
višką apveizdą, į šventus, vi- 
sagalingumą rabinų, į viso
kias misterijas, velnius bei 
aniuolus. Jie tvirti ortodoksai 
ir vadinami tamsiausi žydų 
tarpe. Dėvi paskirtus deabu- 
žius. šikšninę kepurę, ilgą 
žiponą arba Halatą, 8 trumpas 
kėlės su baltom kojinėm ir 
šliuriukes, rituališkus marški
nėlius, kurie vadina “Tsitsis“ 
ir nekerpa plaukus prie ausų, 
nešioja juos ilgus, kaip kasas. 
Moterims uždrausta maišytis 
vyrų tarpe arba parodyti nuo
gą galvą. Kaip tik apsiveda 
turi plaukus nukirpt. Ant 
gatvių vyrai turi nuo moterų 
atsitraukti nors dešimts pėdų. 
Tiesiog į moters veidą tik 
vieną kart amžiuje gali žiūrė
ti, o tas tai tik prieš šliubą, 
kada jaunikis atidengia šydrą 
nuo veido. Jų įsitikėjimas į 
rabinų visagalingumą neapra
šomas. Tūkstančių stebuklin
gų apysakėlių apie juos ra
šyta. Jei moteris vaikų ne
gimdo, eina pas rabiną išpirk
ti kortelę kad vaikus gimdy
tų. Išperka korteles ir dėl 
nuodėmių atsiprąšymo. 
binai gali kalbėti - ‘šti

Sefardai, paskiau seka

pn-

■

RADIO [CLASSIFIEDADS
Dainuos “Granadieriai” 
kalbės Dr. P. Zalatoris, 
“Charlis Kepurė” ir tt.

| Joniškiečių Kliubas 
išrinko valdybą 

1936 metams
I Pirmininku liko J. Gasparaitis 

kliube veikimas ima gyvėti

Lapkr. 10 d. J. Yuškos sa
lėj, Brighton Parke, įvyko Jo
niškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas. Narių atsilankė nema
žai, ypač daug buvo moterų. 
Atsibuvusio vakarėlio komisija 
išdavė raportą — 
Tad už tai ji liko

Šiandie 7tą valandą vakare, 
antradie 

kuris

Ha- 
dvas-| 

sioms, aniuolais ir kai kada 
su pačiu Dievu. Mato kas at
sitinka už šimtą mylių ir jau
čia jeigu kur kas vargsta. Jų 
galingumu abejoti nuodė
mės.

Vestuvių metu, vyrai linksi 
minasi vienam kambaryje, o 
moterys kitam.' Jeigu vyras 
nori pasišokt su savo pačia, 
tai tik gali laikydamas nosi
nėles kad, Dieve sergėk, viens 
kito rankos nesusitiktų neti
kėtai. Jie sau linksmai šoka 
ir šaukia “oy su vey”. Kaip 
jie šoka pirmą kartą matysite 
Beliajaus koncerte Lietuvių 
Auditorijoje, lapkričio 28 die
ną. --X.

Viena patarlė sako “Kur jų 
nėšesi ten ir auga”. Taip ir 
su žydais, jų visur yra.* Apart 
pačių žydų, yra keletas tautų 
kurios užlaiko žydų tikėjimą. 
Tokių yra juodieji Falaša: 
Abisinijoj, tamsi Bene-Israel 
Indijoje, tyro kraujo žydiški 
kiniečiai Kinijoj, karaimai Ru
sijoj, Lenkijoj ir Lituvoj (Pa- 
nėvėžyj ir Trakuose). Be to 
dar keletas tautų stengiasi įro
dyti, kad jos žydų kilmės, 
kaip — Ethiopiečiai. ♦ Jie sa
kosi kilę iš karalienės Magėda 
(šeba) ir žydų karaliaus Sa
liamono. Anglai taip pat kar-

buvo pelno, 
visų narių

I pageidavhku surengti dar kitą 
pramogą. Lauksime ir vėl tos 
dienos, kada tas pasilinksmini- 

F |mo vakaras įvyks.
. i A. a. Juliaus Butaučio komi-
Jerome De Jonckheėrė . , , ...tetas pranešė, kad ant jo kapo CHICAGO — Jerome De ... ... mr ., • i / , . hko pastatytas paminklėlis. TuoJonckheere kuns buvo SU1m- darbį daugiausiai rupinosi p| 

tas uz užpuldmejim^ir teron- Yank šaIkauskai< Kanušas| 
zav.mą Chicagos moterų Jis Bukni K. Baltaa ir kiti velio. 
jas sumusdavo if išgėdindavo. . . • .
Kai kurios nukentėjusios su- ,7 .. . ‘ \ .
imtąj, pažino kaipo kalt.ninkų. Į įams. nutarimų rašt. >B Vai I 

• ..—-------- i' ' ■ =s tiekunas, finansų sekretorius
Dainuos J. Gapšis—A. A. J. Rimdžius, ižd. K. Baltas,

Kaminskas. kontrolės rašt. "M. Laučienė,
Apart kitų įdomybių kon-rr0? į K“im'e™-

certe dalyvauja ir graik«čioji į,ene’.^ M^evi&ene ir B., 
ponia Julė širvaitė-Gapšis. Ji ?a.r"iškls- Respondentas R. 
su p. Kaminsku išpildys due- Sn*ykas* j
tų iš operos “Eglė” ir atskirai Per, 2 Paskutmius_ metus pir-1 
išpildys keletą įdomiu kuri- mmm o pareigas ėjo p. Bar-; 
njų. -y, niškis. Jo vietoj tapo išrinktas

-Lapkričio 17 d. Lietuvių Aū- Plačiai žinomas chicagiečiams 
ditorijoje bus visų chieagieČių P1' uokls Joniškiečių kliubo dar- 
sueiga. čiopą}, jus*sueisite sa-puoto.jas^ Jonas Gasparaitis. Jo 
vo draugus, čionai jus gal su
tiksit birutieČius, kurių dar
bais gerėjotės kokį dvidešimts 
metų tam atgal.'Taigi, bus įdo
mu padaryti palyginimą. Visi 
į Birutės vakarą, bukit prisi- 

| rengę iš kalno.
’ / ,< t ----rpen JįUVęS

pripuola reguliaris 
nio radio programas, 
jau 7 metus nuolatiniai lei- 
diamas .^Peoples Furniture 
Company Krautuves, 2536 W. 
63rd Street ir 4183 Archer 
lAvenue. Šie programai vi- 
sųohiet, pasižymi geru turiniu, 
nes juos išpildo žymus solis
tai, solistės, chorai ir kvarte
tai.

Šį vakarą dainuos būrys žy
mių dainininkų, kurie save va
dinasi radio “Granadieriais”. 
Kalbės Dr. P. Zalatoris, M. D., 
dalyvaus juokdarys Čalis Ke
purė. Prie to, bus gražios 
muzikos ir svarbių pranešimų. 
Todėl kviečiame nepamiršti 
užsistatyti savo radio.

Iiep. xxx.

s Edučational

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER’I
Garahtuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbihinku Teisiu įstatymo 
atneš puikią pagelba šiai profesijai. 
Prisirehgkit Veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
SOS. ~ ’

59 Ė. Monroe St.
=s=s—_________

Furniture & Fixiures 
Rakandai-Itaisai

Pašauk—rašykit ar telefonu ok. 
h MOLER SYSTEM

Central 6893

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir šinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bižnio įskaitant svarsti k- 
leš. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant Išmokėjimo. Pamatykite 

pirm negu pirkaite kitur.
E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIXTURES
State St. CALumt 5269.

mūš
S.

19(10 S.
—.... ............ .... . _____

Miscellaneous 
įvairus

REIKALINGAS jaunas piktas šu
va. Kas tokį šunį turi ir norėtų 
atiduoti, aš priimsiu ir primokėsiu.

Tel. Canal 9719

Miscėllaneous tor Sale 
Ivaitąs Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas earacul ..................
Jap njink ........ .................
Natūrai maskrat ............. .
Leopąrd kates ..................
American' broadtail ......
Northern Seal ..................
Tikra eastem mink ....

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

Apie garfieldparkie- 
čius, jų darbus ir 

“dulkinus1 pečius”

GARFIELD PARK. — Tūlas 
laikas atgal tilpo “Naujienose” 
korespondencija iš šios koloni
jos. Buvo 
kolonijoje 
didžiumoj 
žiūrėtojus 
sakė, 
turi dirbti po 16 iki 19 valan-

“Čigonai” jau čia pat
Kaip jau visiems žinoma, 

“čigonai” niekuomet nestovi 
ant vietos. Taigi ir musų Bi
rutės čigonai eina pirmyn 
smarkiu tempu. Netrukus, 17 
lapkr. ? Lietuvių Auditorijoj s 
mos juos pamatysime pilna
me gražume.

Debiutuos H. Bartush.
Artistų sąstate apart* debiuJ 

tuojančios su “Birute” Helen 
Bartush, bus keletas kitų, ku
rios į save domesį atkreips,! 
būtent p-lė Irene Yonaitis. 
Jos brolis dainuoja chore. Jis 
yra žvaigždė Lindblom aukš
tesnės, mokyklos footbolo jau-Į 
kte. Abu juodu yra uolus bi- 
rutiečiai. . ;

Repeticijos dabar eina visu 
smarkumu. Choras susirenka 
pirmadieniais ir ketvirtadie
niais, gi artistai kitais vaka
rais. Visos pamokos yra laiko
mos Sandaros svetainėje.

pagelb. V. Kazirųieraitis.
Pasireiškia geresnis ūpas

Taip pat liko nuskirti kny
gas peržiūrėti — J. Vaičiulis, 
J. Yonkus ir p. Bitinas. Prisi
rašė naujas iiatyš p/ Mickevi
čius.

Girdėjau, kad iš senųjų na
rių kai kurie jau grįžta prie 
kliubo. Taip pat reikia tikėtis, 
kad dalykai pas Joniškiečius 
pradės eiti geryn ir korespon
dentas gal turės rankoves pasi
raitojęs rašyti apie kliubo vei
kimą. Dar buvau pamiršęs pri- 

I minti, kad kliubo ižde randasi 
pinigų viso $739.42. —Kor.

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1985
1934
1933
1933
$350
$250
150 visokios mados ir modeliu karų.
Gerai bedanti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS.
1601—1637, N. Ashland Avė.

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

$150

... . ____ $8 
kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė.
Atdara iki 9 vakare.

—Ot—

Chicago iškilmingai 
atšventė paliaubas

rų ir moterų kliubą.
Kliubas laikė mėnesinį susi

rinkimą lapkričio 10 d. Tame 
susirinkime rūstavo nekurie

■ ' 1 • -• ’■ I

nariai, buk apie juos neteisin
gai aprašyta ir liepė aitŠauktį. 
Jie sako, janitoriai nedirbą 7 
dienas j savaitę ir ne po 16 iki 
19 valandų į dieną. Be to, iie 
prie dulkinų pėčių ir nė beis- 
mantupse. Esą, Gatfieldparkie- 
čių kliubo nariai būvį pažemin
ti. : ; :;

Vienas palyginimas toj ko-! 
respondencijojė būvo toks: po 
vakarienės kliubiečiai užsidarys 
prie dulkinų pečių;' kaip meš
kos per žiemą. Palyginimas pa
vartotas ne įžeidimui^ bet kad 
šaltam ore žiemą janitdriai ne
gali daug t' atsitraukti ^RįK> pe
čių. 0 kad pečiai kūrenami, 
tai apie tai ginčų nereikia.

O kad j anitoriai kelias nuo 
5 vai. ryto, ir iki 10 vai. vaka
ro (turi dirbti, tai kiek valan
dų yra ? Tai tik vidutiniam ir 
neperdaug šaltam orė. Taipgi 
atrasime, kad kurie anksčiau 
keliasi, tie vėliau baigia darbą, 

i Jei kada reikalas yra pasiliuo-

žiūrint lietingo ir visais at
žvilgiais bjauraus oro, Chicago 
iškilmingai atšventė Paliaubų 
dieną. Kaip buvo numatyta, 
Įvyko paradai, maršavimai gat
vėse, o prie City Hali, lietui 
pilant, majoras Kelly ir kiti pa
sakė kalbas.

1 Ten buvo ir gubernatorius
• ir kiti žymus miesto 

[valdininkai, kariuomenės atsto
vai ir legionierių būriai.

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

Buy gloves with whcrt 
it suves 

MBhi relkelo isoėeti 
daužiau, kad zautl <era 5**." 

Ltotertie Tooth Paste. 
didelis tūbas parsiduoda ui

. .afnert Pbarssacal tV

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

f

/įij-šniinrt as' ■ ir kit as ■ («><iii<>li 
:Viltiekoi

J. P. RAKŠTIS
19()() SO. HALS'rEI) S'l

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

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderaiš- 
Iriau įrengta.

NORIU pusininką į Tavern biz
nį — Biznis gerai eina — Vienam 
persunku — 14660 Spaulding Avė. 
Harvey, III.

Crane Coal Co
5332 S. Lpng Avė.

TeL Republic 8402

PAlEšKAU savo tėvo, Juozapas 
Jakaitis, apie 60 metu, paeina iš 
Ramygaloj miestelio. Panevėžio ap 
Daugiausia gyverio apie mainas Ok- 
lahomoje. Gyveno pas Narbutą. Kas 
žino apie jį malonėkite pranešti.

KAZIMIERĄ KRIŠTOPAITIS 
3012 S. Union Avė.. . Chicago. III.

...... . T
Business Chances

\ Pardavimui Bizniai
ŪMAI BUSI turtingas ir nepri- 

gulmingas nusipirkęs pus-dykiai mo
demiška bučernė. - Rašyk tuojau 
laiške. 1739 S. Halsted St. Box 350.

Plūs
* ins.

CAPITOL CLEANERS
159 N. State SU Kamb. 1323 

Dearborn 8746

$4800. Ant išmokėjimo. ši 
namą pirkti bus pigiaus negu 
koki seną forecloserį namą.

CHAS. URNICH, 
56 W. Wafehingtpn St. 

Room-514.




