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■ M HHh M HMussolini Protestuoja Prieš Valstybių Boikotąiv

Bando Atsispirti 
Savo Boikotu

PASIKĖLĖ ARTI 14 MYLIŲ Į :

__—------------------------

Skridimas stratosfe- 
ron buvo sėkmingas, 

sako baliunistai

2 mirė, 2 miršta užsi
nuodiję “alkoholiu”

• • » .

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
12—^ ' “ “

Italija boikotuos prisidėjusias prie tautų 
sąjungos sankcijų valstybes

iyin ............. . ii i.... i

Pasiuntė visoms valstybėms protesto nota
GENEVA, ląpkr. 12. —. Ita

lijos diktatonuą Mussolini, ap
lenkdamas tautų sąjungą, iš- 
siutinėjo visoms valstybėms no
tą, protestuojančią prieš tautų 
sąjungos paskelbtas Italijai 
sankcijas. Notos pasiųstos vi
soms valstybėms, kurios prisi
dėjo prie sankcijų, o taipjau 
ir neprisidėjusioms, ar nepri
klausančioms prie tautų sąjun 
gos. Pastarosioms tik “infor
macijos delei”.

Notos liko išsiuntinėtos tuoj 
po Mussolini viešo pareiškimo, 
kad tlalija yra pasiruošusi gink
lu ginti savo interesus Euro* 
poje ir Afrikoje, “ar visur ki
tur”.

Savo ilgoje not®94ultaliją pla
čiai išdėsto argumentus prieš 
sankcijas. Bet tie argumentai 
nėra nauji. Tai yra pakartoji
mas tų argumentų, kuriuo^ jau 
pirmiau išdėstė tautų sąjungos 
susirinkime Italijos atstovas 
Aloisi ir kuriuos tautų sąjunga 
atmetė.

Tautų sąjunga nusistatymo 
nepakeis

Nežiūrint Italijos protesto 
ir nežiūrint Italijos paskelbto 
boikoto tautų sąjungos nariams, 
tautų sąjunga savo nusistaty
mo visai nepakeis ir jos pa-< 
skelbtos sankcijos įeina j galią 
18 d.—ateinantį pirmadienį.

Italijos uždraudimas impor
tuoti niekurias’ prekes taipjau 
nieko nereiškia, nes tos prekės 
kaip tik yra uždraustos tautų 
sąjungos nariams eksportuoti 
į Italiją.

Italija boikotu bandys kovoti 
sankcijas

RYMAS, lapkr. 12. — Musso
lini paskelbė boikotą tautų są
jungos nariams už paskelbtas 
Italijai sankcijas.

Jis išleido dekretą, kuris nu
stato, kad reikalinga yra gauti 
specialius laisnius importavi
mui 128 (ar 197) įvairių reik
menų. Tas patvarkymas įeina 
galion nuo lapkr. 18 d., t. y. 
lygiai tą pačią dieną, kada pra
dės veikti sankcijos prieš Ita
liją. Tik gavus specialį leidi
mą, tas prekes bus galima ipi- 
portuoti į Italiją, bet ir tai tik

iš tokių šalių, kurios nėra pri
sidėjusios prie tautų sąjungos 
paskelbtų sankcijų.

(Bet tautų sąjunga kaip tik 
yra uždraudusi savo nariams 
eksportuoti į Italiją lygiai tas 
pačias prekes, kurias dabar Ita
lija “uždraudžia” importuoti iš 
tautų sąjungos narių).
Italija atsigryšta prieš Franci ją

Kitas Mussolini dekretas yra 
atkreiptas išimtinai prieš Fran
ci ją. Jis uždraudžia iš Italijos 
eksportuoti į Franciją, jos ko
lonijas, ar Francijos per tautų 
sąjungos mandatą valdomas ša
lis bet kokias prekes, jei ne
bus už eksportuojamas prekes 
sumokėta iškalno pačioj Italijoj.

Tas dekretas irgi įeina galion 
lapkr. 18 d.

Italija tais dekretais taikosi 
parodyti pasauliui, kad ji nepai 
so tautų sąjungos sankcijų ir 
gali jas nugalėti.
Washingtonas irgi gavo Italijos 

protestą
WASHINGTOty lapkr. 12.— 

Nors Jungt. Valstijos nepriklau
so prie tautų sąjungos ir ne
sideda prie paskelbtų Italijai 
sankcijų, vistiek Italija “im- 
formacijos delei” prisiuntė pro
testo notą ir Jungt. Valstijoms. 
Į Italijos natą nebus duota jo
kio atsakymo.

(Jungt. Valstijos, pasiremiant 
neutraliteto aktu, yra uždraudu 
sios pardavinėti abiems kariau
jančioms šalims ginklus ir ki« 
tas karo reikmenis, taipgi yra 
atsižadėjusios bet kokios atsa
komybės už prekybą su kariau
jančiomis šalimis ir už teikimą 
joms kreditų).

Sweitzerio byla jury 
rankose

baigėsi
kalbos

Armijos baliunistai 
užvakar dideliu suk

kapitonai Anderson ir Stevens, ku- ... «... ..  - ' ;-V ■ ■■ ’ r ■ >-.'Z » .. f
sulopytu baliumi iš daubos'ties Rapid City,ne

S. D./pasikėlė j stratosferą arti 14 mylių — pasikėlė augščiau, 
negu kas kitas ikišiol buvo iškilęs. Ir paskui labai gražiai nu
sileido žemėn, nepažeisdami nė baliuno, nė gandolos. Tai buvo 
jų įtrečias bandymas keltis į stratosferą, šį įkartą labai sėkmin
gas, nustatęs naują pasaulinį augštumo rekordą.

Sunkiai sužeista 
mergina maldauja 

ją nužudyti

Japonija patiekė 
naujus reikalavi

mus Chinijai

R HSį
Chicagai ir apielinkei federą- 

lio oro biuras šiai dienai prą- 
našauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

. Vakar temperatūra 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo 410.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 
4:32.

CHICAGO— Vakar 
prokurorų ir advokatų 
btfvusio kauntės iždininko Ro- 
bert M. Sweitzer byloje ir byla 
dabar atiduota jury nuospren 
džiui.

Senas demokratų vadas yra 
kaltinamas, kad būdamas kaun
tės klerku pasisavino ar išeik
vojo $414,000 kauntės pinigų ir 
jų nesugrąžino naujam klerkui. 
Tečiaus Sweitzer teisinosi, kad 
jis žinąs apie trukumą, bet 
trukumo suma esanti daug ma
žesnė. Jis sutinkąs trūkstan
čią pinigų sumą tuojaus sugrą* 
žintį'kai bus tikrai gerai per
žiūrėtos knygos ir nustatyta 
tikima trūkstant! suma.

, Prokurorai reikalauja jam ka
lėjimo, kaipo pinigų išeikvoto
jui, o jo advokatai prašo jį pa- 
Uuosuoti kaipo garbingą žmogų.

BUFFALO, N. Y., lapkr. 12. 
Mišs Anna Becker, 34 m., at
sikreipė prie Erie kauntės me- 
dikalės draugijos paskirti dak
tarą ją nužudyti.

Prieš porą metų ji liko sun
kiai sužeista važiuojant taksi- 
kabu. Nuo to laiko ji guli lo
voje ir yra nepagydoma ligonė. 
Kadangi ji neturi pinigų, tai 
darosi sunkenybė kitiems, o ir 
pati nežino ar turės ji kitą die
ną pavalgyti. Iš apdraudos 
kompanijos buvo priteista 
$6,000, bet kompanija likividuo- 
jasi ir ji pinigų * negavo. Kitos 
sutaupos jau senai pasibaigė. 
Todėl jai gręsia ir badas. Be 
to Visą laiką turi kentėti dide
lius skausmus.

Kad pnsiliuosuoti nuo tų vi
sų skausmų ir vargų, ji prašo 
daktarus ją nužudyti, nes ji 
'pati neturinti drąsos tai pada
ryti.

Tas jos maldavimas ją nuz 
žudyti visoje šalyje sukėlė di
delius ginčus, kaip tarp medi
kų ,taip ir tarp pašaliečių žmo
nių. .

Tie ginčai apie žudymą ne
pagydomų ir besikankinančių 
ligonių eina jau ilgą laiką, bet 
dabar jie paaštrėjo, atsirandant 
panašių maldavimų. Vienas An
glijos daktaras prisipažino nu
žudęs penkis nepagydomus Ii* 
gonius, kurių trys buvo suau
gę žmones. Ir visi j įe mirė 
dėkuodami jam už išgelbėjimą 
nuo kančių.

TječiaUs kol kas žudymo tękių 
ligonių šalininkai yra didelėj? 
mažumoje.

TOKIO, lapkr. 12. — Japo
nijos užsienio reikalų ministe
rija pasiuntė Chinijai naują 
ultimatumą, kuriame išstatė 
keturius reikalavimus.

Reikalaujama nubausti užmu
šėja Shagnhaijuje japonų juri 
ninko, taipgi atlyginimo nuosto
lių, kad Shanghai meras atsi
prašytų japonų ir kad Chinija 
užtikrintų saugumą japonams 
Chinijoje.

Tuo tarpu Shanghajuje dar 
daugiau japonų jurininkų išso- 
dita ir, kaip matyt, japonai 
ginklu ruošiasi priversti chinie- 
čius patenkinti jų reikalavi
mus.

KIMBALL, S. D., lapkr. 12. 
—Armijos baliunistai kapitonai 
Stevens ir Anderson, kurie di
deliu balium? buvo pasikėlę va
kar arti 14 mylių į stratosferą 
—augščiau negu kas kitas buvo 
pakilęs, šiandie supakavo savo 
baliuną ir ruošiasi gryšti į sa
vo bazę prie Rapid City, S. D., 
iš kur jų kilimas į dausas pra
sidėjo.

Abu baliunistai sako, kad 
skridimas sulopytu baliunu bu
vo labai sėkmingas. Sunkiausia 
dalis kelionės buvo pradžia pa
sikėlimo, nes veikė nepalankus 
vėjai ir reikėjo dėti visas pa
stangas, kad nenublokštų balių 
ną žemėn. Bet pasikėlus augš
tyn jau jokio vargo nebuvo. 
15,000 pėdų augštumoj jie siv 
sineŠe į gondolą visus instru
mentus ir tada gondolą akli
nai uždarė.

Jie buvo pasiekę virš 73,00Q 
pėdų augštumą, bet galėjo sau 
giai kilti dar 5,000 pėdų. Toj 
augštumoj jie išsilaikė valandą 
it 40 minučių darydami įvai
rius mokslinius tyrimus. Toj 
ąugšt.ųuiOį bųvo 76 laipsniai že 
mi.au zeroišdlčio, bet jie nejaus 
te jokio nesmagumo, nes gon
doloj niekad temperatūra ne
buvo žemesnė 23 laipsnių augš
čiau zero. Dangus buvo tam
siai mėlynas su parpurine at
švaiste. žemėje gi beveik nie
ko negalima buvo atskirti. Tik 
galima buvo išskirti upes, mies
tus ir ūkių kletkutes.

Iš tos augštumos jie pradėjo 
leistis. Visą laiką leidosi labai 
gražiai; išpradžių greičiau, o 
prie žemės ir visai lėtai. Ųž 
dviejų pėdų nuo žemės buVo 
paleistos visos dujos ir gondola 
nutaupė žemėn, kiek pavirsda
ma, bet nieko nepažeisdama.

Taip baigėsi rekordinė kelio
nė į dausas. Dabar mokslinin
kai patikrins visus 'instrumen
tus įr sužiūrės kas naujo su
žinota šioj kelionėj į stratos
ferą.

•Robert Halley dirbdamas 
rūsy surado galioną, kuriame, 
jis manė, yra geriamas alko
holis. Pasikvietęs draugus jis 
pradėjo “alkoholiu” vaišinti 
juos. Bot galione butą ne al- 
koholiaus, o nuodingo varni- 
šiansu narnėjo, kuriame taip
jau butą medinio alkoholio.

Pasėkoje tų vaišių, pats Hąl- 
ley ir Mrs. Lucille Stephens 
yra jau negyvi. O jos sesuo, 
Miss Pauline Lyell yra apakusį 
ir kritiškoj padėty. Taipjau 
kritiškai serga Homer Williams 
ir jo sūnūs Melville. Senis Wil- 
liams gal ir išliks gyvas, nes 
sūnūs tuoj aus privertė jį iš
gerti tomačių sulčių,' pieno ir 
kovos., Tas gal ir išgelbės jo 
gyvastį. Bet kiti du ‘veikiausia 
mirs. J. i •

Depresija Amerikos 
bizniui kainavo 

$26,000,000,000
Tiek biznis panešė nuostolių de

presijos laiku. Dar ir dabar 
biznis neapsimoka

WASHINGTON, lapkr. 12— 
Valdžia apskaito, kad depresija 
Jungt. Valstijų bziniui kaina
vo net $26,631,000,000.

Tą milžinišką sumą, pasak 
prekybos departamento, sudaro 
Skirtumas tarp išlaidų ir paja
mų iš gamybos ir patarnavimų. 
Tie pinigai turėjo būti paimti 
iš pirmesnių sutaupų.

Net ir 1934 m., kada biz
nis žymiai pagerėjo, jis vis- 
ttek neše nuostolius ir negalėjo 
padengti susidariusių išlaidų.

Mergina nušovė tur 
tingą vokieti

NEW Y.ORKE, lapkr. 12. - 
Miss Vera Stretz, graži 23 m. 
sekretorė, dailės mokinė, taip
jau mokytoją, nušovė jo apart- 
mente Dr. Fritz Gebhardt, 42 
m„ turtingą Vokietijos finan
sininką, fabrikantą ir filozofi- 
jos daktarą. Ji nors irgi pasi
turinti, dirbo vienai firmai, ku
rioj buvo užintereuotas ir nu
šautasis. Nors ji ir atsisakė 
dubti bet kokių paaiškinimų, 
tečiaus spėjama, kad. žmogžu
dystė įvyko dėl meiliškų prie
tikių. Ji buvo karštai į vokie
tį įsimylėjusi, tuo tarpu jis bu
vo vedęs ir turėjo du vaiku. Jo 
žmona ir vaikai gyvena Vokieti- 
jpje-

Illinois vėl žudys 
varnas

Vokietija irgi prade
da varžyti reik

menų eksportą
SPRINGFIELD, III., lapkr. 

12.—Už kelių savaičių valstija 
vėl pradės masinį žudymą var
nų. ’A'

Kaip tik ateina žiemos orfcsT

Bruno Hauptmann 
reikalauja naujo 
bylos nagrinėjimo

M1’”- ' . . • ■

WASHINGTON, lapkr? 1^.— 
Bruno Hauptmann, kuris de
vyni mėnesiai atgal liko pa
smerktas mirčiai Už pagrobimą 
ir nužudymą lakūno Lindbergho 

‘kūdikio, dabar atsikreipė į ša
lies augšČiausiąjį teismą, rei
kalaudama naujo bylos nagri
nėjimo, nes New Jersey teis
mas nebuvęs bešališkas, o ir 
prokuroras vedęs bylą taip, kad 
jis paneigęs konstitucines Haup- 
tmanno teises. Tai buvęs ne 
teismas, bet “Circus Maximus”. 
kuriame viešpatavusi “govedos 
dvasia”.

Augščiausįo teismo nuospren
džio galima tikėtis tik sausio 
ar vasario mėn., o iki to laiko 
turės./.I?uti atidėtas ir Haųpt- 
manno žudynfas,

____  ‘ v

MpUNT HOREB, Wis., 1. 12. 
—Du jaunuoliai iš vietos CČC 
kempės liko užmušti ir trys su* 
žeisti jų automobiliui įvažia
vus į griovį.

mas, kuris tęsiasi Veik iki pą 
vasario.

šiemet bandoma surasti pi
gesnes bombas, negu ikišiol 
vartotas dinamito bombas. 
Varnos buriasi ir gyvena pul
kais. Dienos metu, kada jų 
nebtfna, į jų tupejimo vietas 
padedama bombas, kurias su
jungiama elektros vielomis ir 
paskui naktį bombas išsprogdi
nama. Sužeistas varnas pribai
giama lazdomis ir šautuvais.

Tokiu budu per tris metus, 
kada prasidėjo kova su varno
mis, išžudyta jau 1,500,000 var
nų,—apie po pusę miliono kas
met. Bet vistiek -dar tebėra 
daug varnų. Varnas žudoma to
dėl, kad jas skaitoma labai ža
lingomis ūkiams ir kitiems pau^ 
kščiams,' ypač giesmininkams.

Nu'o to laiko kaip Illinois pra
dėjo kovą su varnomis, prie 
tos kovos prisidėjo jau 18 vals
tijų.

BERLYNAS, lapkr. 12. - 
Nącių valdžia išleido aštrų dek 
retą, uždraudžiantį eksportuoti 
UJVokietijos daugeli gyvenimo 

Ijrgjįpienų,. nes jau iL pačioje 
Vokeitijoje, pradeda raikštis di
delis tų reikmenų trukumas Ir 
kainos kopia vis augštyn, kas 
kelia tarp gyventojų didelį ne
pasitenkinimą. Ypač pradeda 
trukti maisto.

Nedarbas pastaruoju laiku 
irgi pradėjo žymiai didėti, o su 
tuo didėja ir žmonių skurdas.

Nepaprastas Kaspi- 
jaus juros nusekimas

MASKVA, 1. 12. — Tūkstan
čiai Kaspijaus juros žvejų su- 
gryžo į savo uostus, pranešdami 
apie pasireiškusį nepaprastą ju
ros nusekimą. Jura staigiai nu
seko visu 150 mylių šiauriniu 
pakraščiu ir žvejų laivai per 
penkias dienas tupėjo ant sau* 
so juros dugno už kelių kilomet
rų nuo kranto. Paskui vanduo 
vėl pakilo ir laivai galėjo su- 
gryšti j savo uostus.

Laukiama šią savai
tę smarkaus mū

šio Ethiopijoj
ADDIS AB AB A, lapkr. 13. 

—Iš ištikimų šaltinių patirta,! 
kad šią savaitę laukiama pirmų 
smarkaus mūšio tarp italų įr 
ethiopų šiaurinėje Ethiopijoje. 
Mušis turėtų įvykti pabaigoje 
savaitės, jei jį nesutrukdys 
smarkus lietai.

Skris per Atlantiką• .
CkSABLANCA, Moroko, lap. 

13.—Miss J®*11 Batten, garsi 
Naujosios Zelandijos lakūnė, at
skrido į čia iš Anglijos ir skren
da į Theis, Senegal, iš kur ban
dys skristi per pietinį Atlantą 
į Natai, Brazilijoj.
<---- -—---------------------  '

WASHINGTON, 1. 12.— Nu 
statyta, kad naujas milžiniška* 
armijos lėktuvas susidaužė 
Dayton, O., spalių 30 d., delei 
susirakinimo kontrolių (vairo) t 
Lėktuvas susidaužė ir sudegė 
vos pasikėlęs nuo žemes. Ne
laimėje vienas armijos lakunąs 
liko užmuštas, o keturi lakunąį 
liko sužeisti.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 12— 
Grafas Ąpponyi, vienas iš Veng
rijos monarchistų vadų, liko 
atiduotas teismui už nelegališ- 
ką politinį veikimą.

KALĖDOS JAU 
NETOLI—
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.
SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
leg: PERSIUNTIMO 

bOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

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

. ‘ \ . ..teL kenwood 5167 
VALANDOS: 

hub 9 ! 
4nio 6f 

Apart šventa*Detroit/Mich;

Phdnė Canal 6122

ADVOKATAIduona fili

Gerkit ir Reikalaukit

3407

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIU SPECIALISTAILaidotuvi Direktoriai
KITATAUČIAI

DRAUGAI

Jdfcejoh Triridr Company, Chicago

ne

8319 Lituanica Avenue

NAthan 
KANTER

Lietuviškos
Dėjttinla

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. T ei. Victbry 2343

nuo 1—3 ir 7—8 
nedėl. pagal sutarti 

>. California Avenue

Visose 
Mutual Trijti 
Žvaigždžių 

Kėhtucky 
Bourboh

k dėlto, 
aujienos

25 dunces for
Maniifitturad bf baltfag poftdtr 
«p«ciali»t» who mak« nothing 
būt bakinf powdtr—under 
suparvhion of eapart chamicts 
•f nailonai reputation.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Trinėr’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jtis

r nuo 
. sutarti

RAKINO POWDER 
for flnest bakiftqs 
Šaittfe pričfe todaV

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti

Amerikos Lietuviu Daktaru
Draugijos Nariai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos:

Seredomis į 
Rez. 6631 S

Telefonas Republic 7868

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

adėkoti už Triner’s Bitter 
ką. tik valgiau

Tokios 
to, kai dudnbs 

.panaikintos.

gtaši bulvėihiis. Tai svarbiau 
sias Rtisijos valstiečiu ir dar

rėikia rtiokėti už įvaiHų Inai 
i: kvie

LAIDOTUVIŲ, DIREKTORIAI

PHlLADELPĖIA
Nona Schultz nekreipia dotnės 
j tai, ką kiti sakys* Nors šuniėš 
snukis purvinas ir seilėtas, bėt 
kai kalba eina apie draugišku
mą, tai nei seiles nedraudžia 
pasibučiuoti.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Dr. V* A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted .St, 
TeL Boulevard 1401

organizacija 
garbintojų.

Dienoj nominacijų jūsų kuo
poje visi privalote dalyvauti 
susirinkime. Paduoketi dau
giausia balsų už čia pažymė
tus kandidatus. Bendrai veik
dami, mes tikslą tikrai atsiek
sime. Jonas Baltušis.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Dalyvaus visas chords, ra- 
dio valandos artistai ir Miss 
Lithuania of Detroit. Ji buvo 
išrinkta choro piknike rUg- 
piučio 25 d. iš 23 gražuolių 
kon tęsiančių tarpo Liberty 
parke.

KAS VALDYS SLA. 
“PAŽANGUS ŽMO
NES AR ŠANDA- 
RIEČIŲ-FAŠISTU 

BLOKAS?

Nariai Chicagos, Ciceroš Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

krautuvėse 
po . 60 kapeikų 

Dabartinė kai- 
už kilo-

Ofiso valandos:
2 iki 8 no piietų 
nito 10 iki 12

A. Montvid. M. D.
VaL 1 “tž.c - 

Namu telefonas Dransirick 0597

Beje, šib parengimb visas 
pelnas yra skiriamas lietuviš
kų radio valandų palaikymui. 
Kaip žinia, radio valandas 
duoda Detroito Lietuvių Dai
lės Choras. Programos yra 
tbdnsliuojamos kiekviena šeš
tadienį 5 tai. po piėt iš W. M. 
B. C. stdtleb. Taigi atvykę į 
patengiftių jų§ ne tik šttiagtai 
laiką praleisite, bet tuo pačiu 
metu prisidėsite ir prie radio 
programų firiansavimo.

Pažangiųjų S. L. A. natių 
kandidatai riohiinaėijoms ir 
finkimanis yra šie: : 
P. J. BagoČiuš, ptežidentas, 
J. K. Mažiiikna, vice-ptežiden-

. bando klaidinti;
ĮjeiiJ sparnus, sp 
ankoje bando sa
idų paslėpti. Bet

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

vak. Nedėlioj. pagal sutarimą.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prokpect 1930

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cėfrmhk Rėad (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakardis: Pariedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki d. 

Telefonas Canal 1175.
Nainai: 6459 S. Roėkvėll Street 

Telefonas RepUblic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Rėš. 6515 So. Rbckwell St. 
Telephon«: Reuublic 9723

Miss Lithuania of Dėtrbit 
yra niekas kita kaip p-lė So
fija Kolesukyte. Tai Šauni mu
sų panele.

Gerbiamieji Detroito ir apy
linkės lietuviai, nepraleiskite 
šios progos. Būtinai atvykite 
į vakarą. Tikrai nesigailėsite. 
Choras savo parengimais nie
kuomet nėra suvyjęs publikos, 
nesuvils nei šį kartą. Po prb- 
granios bus šokiai abejose sve
tainėse. Viršutinėje svetainė* 
je bus šokami amėrikoniški 
O žemutinėje* liėtitViški šokiai.

Vakaras prasidės 7 vai. Vąš
karo. įžanga labai maža ir vi- 
sieins prieinama. Choras šir-

Tel. Offiėe Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Motetu ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 
išskyrus seredomis ir subatoinia.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hėfmitagė Avenue' Phoneš Yards 1741-1742

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Nuo 10 iki 12 diei 
t iki 8 vaL Ne<_. __ __

Rėz. Telephohe PLAZA 2400
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1188

enF w E dera l Savinos
T1aN0 LOAN AliOClATlėN

Ut CHičAė©
Skolinam Pinigus aut Pirmų 

Morgičiij.
Taupykit piniRiis iiittaiftUj Vietai, U. S. Government . jstaiKOj,
F. S. and L. Ina. Cor|p. apdiaūsta kiekvienos ypatoš iki $5,000.00.

Mokam dividendų kas 6 iheiiešidh Praėityje išmokei o m 4%;

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Veda bylas Visliose teismuose

3421

dingai kviečia visus atsilan

Nub W|g||
Neuralgiškų

Skausmų
reikalaukit vlšatnė pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR. A

PAIN-EZPEULEftlO 

kuris suteikia greitą ir tikrą 
palengvinimą

Ofiso TeL Dirchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rušas Gydytojas it Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visu chroniški HgU.
.. Ofisas 6850 Stoney Island A ve.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned8< 

liomis ir šventadieniais 10^*12 
< diena,

Šeštadienio vakare, lapkri
čio 23 d., Lietuvių Svetainėje^ 
Vernor Highway ir 25 gatvė* 
Detroito Lietuvių Dailės CKd- 
ras rferigia didėlį Vakėr^j 6btt- 
ras deda višaš pastangas; kad 
vakaras kuo geriausia pasi
sektų. Nėra abejonės, kad 
publika bus patenkinta. Nes 
kiek teko patirti* vakafb pro
grama bus labai įvairi ir įdb-

'Pel. feoulevafd 5914 Diena ir NakU 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4,. nuo 7 
iki 8:30 v. NfedSl. nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
Gydytojas ir chirurgas 

Ofisas Ir Rėžidčncija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO; ILL.

“Turiu pi 21 _2 _ _1_.
Vyrią,. Sii'virš metų laiko turėjau bė
dos šu nomallmu — f. 2“ ‘2’
gasai darydavrtš Vidutili'osė. Tris sa
vaitės atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
hustpirkau bV “ 1 ‘ ’ 1
inb, paėmimo 
vo i 
ihėfl 
kia kaip, laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su fcrigarba, 
Combs.” . ... . . .

Jei JŪS kenčiate nuo 
prasto apetito, hevirškihimri, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, 
maus riiiėgo, didėlio nuovargio 
kitę Tri 
gili išriti!. 
Visosė vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

ėiiį kriidpOš — 2 tub. 30 kap.; 
taiėžhį MUdjM ~ 1 rhb. 50 
kap.; ryžiai — 6 rub.; pirmos 
YuŠieš šihka -t- 8 Fdfe/; ant-

1 0 hib. 50
huo 15 ligi 25 
nuo 3 rub. 20 

silkės —

Ph'onė Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
, Dėntistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakahr.
Seredoj pagal šutartL

Dr. C. K. Kliauga 
Dėntistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marųuette Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828

4sLDr. T. Dundulis
* gydytojas Ir chirurgas 

4157, ARCHER-AVENUE, .
. ’' Tmefonha Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2—4 
6—8 v. vak. Nedalioj Pag;

ras rengia didelį spektaklį,

EUDEIKIS 
ir TĖVAS I 

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 SO. Kedzie Avenue

Nuo spalių 1 d. Sovietų Rū- 
sijoje liko panaikinta kortelių 
sistema visose sovietų respub
likose. Gyveiitdjėms dabdf 
nebereikės kortelių mėsai, žil
viai, cukrui, šilkėms, rieba
lams* bulvėniš ir kitiems mai
što prbdUktanis gauti.

Apiė tą naują patvarkymą 
pfdnėŠa “Ižvėštija” laikraštis 
iš rugsėjo 26 d. Ten įdėta de
kretas, po kuriuo pasirašo Mo- 
lotovaš ir Stalinas, d taip pat 
naujas kainbfaštis įvėiHehiš 
maisto produktams. Pažy- 
inihia šėiiesnėš ir dabartinės 
kdinds. Višd tai dardma re
miantis Leninu. Iš Višo bol
ševikai jokio klausimo ne
sprendžia bė Lfenihb pagalbos. 
O citatų pas Lėniną daug ir 
jų pakanka visoms proble
moms spręsti. Reikėjo* pa
vyzdžiui, pereito sausio mėne
sį panaikinti kortelėse duonai 
ir tuoj susirado citatos, ku
rios rodo, jog dabartiniai val
dovai seka Leninu. O kada 
tos kortelės buvo įvestas* tai 
irgi be Lenino neapsiėjo, žo
džiu, Leninas dabar galima 
tampyti ant visokių kurpalių* 
— jis viską pateisina, ką su
mano daryti Stalinas ir jo sė
brai.

įvesdami kainas, komisarai 
paskirstė visą teritoriją į as
tuonias “juostas”. Kiekvienai 
j Uostai nustatoma skirtingos 
kainoc. Čia irgi citata iš Le
nino, kuris skaitė lygybę ir 
laisvę “buržuazišku ir anar- 
chistišku prietaru”.

Ir jeigu Leninas buvo prie
šingas lygybei, tai komisarai 
turi teisės padalinti kraštą į 
aštuoniaš juostas ir kiekvieno
je jų įvesti skirtingas kainas 
maisto produktams.

Dekretas pra,sidęda . nud

P. yJurgeliute, sekretorius, 
K. P. Gugis, iždininkas, 
br. Stanislbvaitis, daktaras - 

kvotėjas,
E. Mikužiutė ir J. Miliauskas* 

iždo globėjai.
Ne Ųktai Europoje* bet ir 

čia Amerikoje fašistinis ele
mentas kelia savo murzinas 
galvas; senove pašvinkęs ele
mentas visur nori sėsti į vaL 
džios roges. Tamsios jėgos ir 
Š. L. A. organizuojasi, silpnos 
valios, mažo žinojimo organi
zacijos narius 
Prisisegę ang 
rūtų šakele r: 
vb tikrąjį ve 
pažangus S. L. A. nariai ne
duos savęs suklaidinti, pažins 
maskuotą esybę, įspės savo 
draugus, savo pažįstamus, — 
kas jie yra, kokios rūšies jie 
Yra paukščiai.

Visi pažangus S. L. A. na
riai turi budėti, būti savo or
ganizacijos sargyboje, nesi
duoti klaidinimtii maskuo
tiems angelaitis, visiems ne- 
skaldanl savo balsų balsuoti 
hdminacijosė ir rinkimuose už 
vlfš pažyiiiėtUs kadidatuš. 
Praeiti S. L. A. rinkiniai aiŠ1 
ktai pUfodė, kad pažangus ele
mentas S. L. A. yra skaitline 
gas„ bet savo jėgas ne visai 
tiksliai sunaudojome. Dabar 
musų klaidos, padarytos pra
eitais rinkimais, tari būt ati
taisytos; visa S. L. A. Pildom 
moji Taryba turi susidėti iš 
tinkamų ir pažangių žmonių 
S. L. A. pareigoms eiti.

Kaip visas atžagareiviškas 
gaivalas S. L. A. šucimehtavd 
savo jėgas prieš pažangiuosius* 
taip mes visi pažangųš S. L. A. 
nariai turim darbuotis bend
rai, nesiduoti suklaidinti prie
šų spaudai ir jų slaptai agita
cijai. Musų yra didžiuma* 
musų kandidatai yra pilnai 
kvalifikuoti Š. L. A. Valdybo
je pareigomis eiti* todėl ir 
dirbkime, kad sandariečių-Ja^ 
Šistų blokas susilauktų dar 
skaudesnio smūgio, negu kad 
jis susilaukė praeitais rinki
mais. Šis mušis tegul būna 
paskutinis; įrodykime, kad

Dr. Heržman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 85 
metus kaipo patylės flrydytpjas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan 8L

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakarč.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optbmetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos bė akiriiU. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto bfieas—127 Dėarborn Št.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas:—3323 Sb. Halsted St.

Valandos vakarais hiio 6 iki 8:30.
Tel. BoUlėvšrd 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St. 

TeL YARDS 0808

kėpu dėšrds 
rub.; žuvis 
iki 4 rub. 20 kap 
nuo 3 rub. 75 kap. ligi 5 rub.; 
sviestas — nuo 13 rub. 50 kap. 
ligi 19 rub. 50 kap.; margari
nas nuo 9 Hib. 50 kap. ligi 15 
fiib.; buvęs — 32 kapeikos, 
W t. t.

Vidiiliniškės dafbihinkh Už
darbis Rusijoje siekia 115 rub
lių per mėnesį. Tai nomina
lus uždarbis. Bet faktiai dar- 
bihillkhs tiek hėgąuna, ka
dangi iš uždarbio yra atitrau
kiami visokie mokesčiai* ku- 
HUbs, iioH nenori* reikta 
mokėti.

Tie skaičiai patys už save 
kalba. Iš jų kiekvienas gali 
Štiprasti, koks “rojus’4 yrd Ru
si jb j e. M.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas, h? Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas Halsted St* , 
Valandos nuo 10—4, hub 6 iki 8 

Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. diėria. 
a i iHft'fttrirfiTifi,ii»i Sibniiit linui i

Dr. Charles Segal 
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-fos lubos 

CHICAGO. ĮLL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2380.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Bridgeporto ofisas
S. Halsted SI. Tel. Yards 2534

Miesto ofisaš
No.. Clark St. 11 floras

Tel. Dėarborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Mrs. Anelia K. Jarusz

@
Physical Therapy 

and MidvHfe 
6630 S. Wėstern 
•Aye., 2pd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo riamdd 
se ar ligoninėse* 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai;

bihihkų maistai Tai btivo k. 
pirma* tAip yra ii1 dabar. Mė-|sta produktų kilb^amų 
§bš ir Kėbulų rušai niekiiėftięt 
hėtiirėjb pei-d^U^- D pb KA- 
fb ir PAVoliucijbs lų dalykų 
dAF mažiau beliko. štai ko
dėl dekretas d Augi Austa dįrfte- 
sib kreipia į duoną ir bulves;

Dekretu ruginė duona nupi
ginama penkiolika nuošimčių. 
PirmiAu už diionbs kilog^ainų 
reikėjo mokei! 1 rub. '_____
buVb kainob 
kortelės J 
Prie^ koptelių pariaikiniihą 
duona valdžios 
pabsidavinėjo 
už kilogramą 
ha bus 85 kapeikos 
gramą.

Per tą laiką darbininkų Už
darbis padidėjo)ilik dešimtimi 
nuošimčių. Atabdo jbg tai di
delis laimėjitaaš 
pigb 0 UždArbiAį padidėjo. Bet 
pažiurkime koktaš dabaf yta 
kainos (žiuriftL į juostas, jos 
šiek-tiėk įVAiftibjA), Štai kiek

ai...........

KORESPONDENCIJOS
ii imi m it iii irniinro TiuTinr r

J. F. RADžIUS
668 West 18th Street Phone Cahal 6174
f .. ...' . S. M. SKUDAS ' ...
118 West 18th Street Fį1011® Monroe 3377
— I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

NAUJIENOS, Chicago, UI
-  ' - ---J__________________________2. •/. .. ..  ■

PANAIKINO KORTE

emalimas dingo. Bū 
kaip atidėjimas bausmės pas 

iri žmogui. Dabar, viduriai vėi
Su pagarba, Waila.ce A. 

netaalimo, 
dpetlto, hevlrškihimd, gasd, 
įkaudėjimo. nervotumo, nėra- 

_ , didėlio nuovargio, pir- 
r’s, Bitter Vyną; imkite re- 
pilnį, šriukštiį iitieš valgj.

MILUONA OF POUNDS HAVE PEE 
USED BYOUR GOVERNMENT

(lutisiie Musu plieM’l

J. P. RAKŠTIS
1900 SO* HALSTEfD st.

Viena didžiausių aptinku Chicagdj

sLS v S < lUi s i

■ ■ •. »> .JSOĮg..8

H..
• •-•-iii



NAUJIENOS, Chicago, III 8Trečiadienis, lapk. 13, 1935

pereiti skersai
tinkamai perduoti tas

Gavo
sios

visus balsus Pildomo 
Tarybos nominacijose.

valdė, Arle Bas
South Morgansavo darbais visuomet 

tik publikoje, bet ir

NUSTOJO DARBO, NES 
NESALIUTAVOBagočius, adv. Gugis 

Jurgeliutė laimėjo 
SLA 273 kuopoje

J. Bagočius, dabartinis 
prezidentas laimėjb Pil

domosios Tarybos nominaci
jose, kurios lapkr. 10 d., įvyko 
SLA. 273 kuopoje, Hammond, 
Ind.

Jis gavo visus susirinkime 
balsus—14. Kandidatė į Pil
domosios Tarybos sekretores, 
p-lė P. Jurgeliutė, kurią re
mia pažangieji, taipgi gavo 14. 
Adv. K. P. Gugis, dabartinis 
iždininkas buvo renominuo- 
tas tai vietai 12t balsų.

Pilni nominacijų rezultatai 
yra sekami:

F. J. Bagočius, į preziden
tus ...........  14 balsų

J. K. Mažukna, į vice
prezidentus .............. 14 ”

P. Jurgeliutė, į sekre
tores ......................... 14 ”

K. P. Gugis, į iždi
ninkus .....................  12 ”

A. Trečiokas, į iždi
ninkus ....................... 2 ”

E. Mikužiutė, į iždo 
globėjus ........................ 12 ”

J. Januškevičius, Jr.,
iždo glob............  12 ”

K. J. Paulauskas, iždo
globėjus .................

T. Matas, į iždo 
globėjus .................

Dr. E. Klimas, 
dakt. kvotėjas ......

A. L. Graičunas, 
dakt. kvotėjas ......

Susirinkime įvyko ir kuopos 
valdybos rinkimai. Visi perei
tos valdybos nariai apart sek
retoriaus, buvo palikti 1936 
metams. —Vietinis.

SLA.

2

2

12

99

»»

Sako, lietuvių salių 
scenos neturi reika

lingų patogumų
Nusiskundžia, kad negalima 
gero dalyko sulošti; bet Liet. 

Kareivių vakaras, Ciceroj, 
nusisekė.

skas su savo grupe. Bet už vis 
geriausiai pasirodė p. šemetaš 
su savo buriu. P-nas šemetas 
yra didelis sporto mėgėjas, 
medžiotojas.
šį sekmadienį — susirinkimas

šį sekmadienį Kareivių Dr- 
ja turės savo susirinkimą 
Liuosybės svetainėje, 1* vai. po 
pietų. Prisižadėjusieji 
draugijon yra raginami 
rinkime dalyvauti.

įstoti 
susi- 
—D.

Iš Lietuvos sugrįžo 
“Lituanicoš II” skri

dimo laiškai
Laiškai su išskridimo data, 

Vaitkaus parašu ir specia
liais ženklais.

Vakar rytą Chicago pasiekė 
“Lituanicoš II” laiškai, kuriuos 
lakūnas Vaitkus nuvežė Lie
tuvon* skrisdamas per Atlanto 
vandenyną.

Ant konvertų yra Brooklyno 
pašto štempelis, parodąs iš
skridimo datą, būtent “5 A. M. 
Sept. 21, 1935”, Įeit. F. Vait
kaus parašas, specialiai Lie
tuvos pašto ženklai, skirti skri
dimo pagerbimui, ir Aero 
Kliubo antspauda.

Laiškai atėjo Chicagon re
gistruoti, nes Lietuvos Aero 
Kliubas nusprendė, kad ki
taip, laiškai turėdami didelę 
vertę,, gali pražūti kelyje.

Dainos ir Birutės 
Choras

Rašo NORA

turtin- 
palikimas.

tik tiek yra rei- 
nunešti mus sa- 
sparnais į savo

r

CICERO. — Lietuvių Ka
reivių Draugystės metinis pa
rengimas praėjo pasekmingai 
ir paliko gerą įspūdį. Jis įvy
ko šeštadienį, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje. Nežiūrint ke
lių kitų parengimų ir lietingo 
oro, erdvi svetainė buvo už
pildyta. Programą pildė “Jau
noji Birutė”, kurios nariai 
gražiai pašoko. Nei nepajusta 
kaip prabėgo geras pusvalan
dis.

Po trumpos pertraukos, lai
ke kurios buvo padaryti keli 
trumpi pranešimai apie drau
giją ir kitus vakarus, atsidarė 
scena antrai programo daliai. 
Kaip ją aprašyti, nei nežinau. 
Gražiai išpuoštoj scenoje buvo 
atvaizduota gintaro atsiradi
mas. Pasirodė, kad gintaras 
tai yra likučiai puikių lietuvių 
dievaitės Jūratės rūmų, ku
riuos Perkūnas sudaužė užsi
rūstinęs, kai sužinojo, kad 
dievaitė įsimylėjo į žveją, Ka
stytį.

Gaila, kad musų lietuvių 
salėse nėra reikalingų pato
gumų lengviau gerą dalyką 
pastatyti scenoje, kad lošėjam 
nereikėtų kovoti su visokiais 
keblumais ir vargti.
Visos draugijos “irt corpore”

Po programo įvyko šokiai, 
kurie nusitęsė iki sekmadienib 
ryto. Visi gražiai linksminosi, 
kaip vienos šeimynos nariai. 
“In corpore” dalyvavo R. R. 
Kliubas, Optimistų Kliubas, 
Vakarinės žvaigždės Paš. 
Kliubas, Uniformuotų karei
vių skyrius, Lietuvių Tautiš
kos seserys, biznieriai, drau
gijos nariai ir pašalinių. Tarp 
jų buvo grabortai pp. Lacha-
wicziai, Sirevičius, F. Danau-į

Dainos, lietuviams 
giausias kultūros 
Visa tautos praeitis stftalpinta 
dainose. Kiekvienas skausmas 
apraudotas, kiekvienas džiaugs
mas apdainuotas. Ir ką šios 
dainos, šfe jausmų išreiškimai 
reikalauja iš mus? Nieko dau
ginus tiktai išklausymo jų, nes 
jos tiki, kad 
kalinga, kad 
vo melodijų 
pasaulį.

Longfellow pasakė, kad “dai
nos gimsta prie žalių medžių 
eilių... prie lapuotų takelių, po
ezijos puošiamų krūmelių... 
skiasčios saulutės šildomų, ma
lonaus vėjalio glostomų—-links
moj vasaroj.’ Todėl nėra ste
bėtina, kad mes visi tankiai 
geidžiame paklaidžioti tose ža
lių medžių eilėse, pasirinkti 
vieną ar kitą lapuotą takelį su
tikdami 
bragniais 
svečiuoti 
valandėlę.

BIRUTĖS CHORAS
Per 28 metus savo gyvenimo 

labai tankiai suteikė mums lie
tuviams tokio malonaus pavie- 
šėjimo progas muzikos ir dai
nų pasaulyje.

Pradėdama šį 29-tą savo se
zoną, Birutė stoja darban su 
didžiuma Amerikoje gimusio 
jaunimo, kuris, apart to, kad

turi sau nemažai naudos ir ma
lonino susipažindamas su lie
tuvių daina, deda visas pastan
gas kad 
dainas .

Birutė 
rado ne 
visų menininkų tarpe nuoširdų 
pritarimą ir kooperavimą.

ČIGONAI
Perstatyme, kuris atidarys 

Birutės 29-tą sezoną ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 17 d. 1935 
m., Chicagos Lietuvių Audito- 
rioje, turėsime ypatingo ma
lonumo matyti ir išgirsti “či
gonus” svarbiausioj rolėj, jauną 
lietuvaitę, kuri savo debiute ir 
antram pasirodyme Chicago Ci
ty Operoj praeitą sayaitę pa
traukė domę visų svetimtau
čių kritikų. Jie pranašauja jai 
gražią ateitį operos darbe. Kal
bu apie p. Helen Bartush. Kiti 
dalyviai-artistai irgi turi nema
žai gabumų, nesykį atsižymė
dami įvairiuose lietuvių paren 
gimuose praeityje,—kaip tai An 
tanas Kaminskas, ir Kazys Pa 
žerskis. Iš jaunesnių daininin 
kų išgirsime Joną Balandą ir 
debiutantę Irena Jonaičiutę. 
Smuikininkė Valerija čepukai 
te, Andriejevo baletas ir Biru 
tės Choras irgi los svarbią ro 
lę šioje operetėje, kurią kom
pozitorius Stasys Šimkus para
šė Chicagoje gyvendamas ir Bi
rutę bemokindamas jai? apie 20 
metų atgal.
> KONCERTINĖ DALIS

Programas, kuris susidės iš 
senų ir visiems mylimų dai
nų,. taipgi ir iš naujų, pirmą 
kartą dainuotų kurinių, bus iš
pildyta viršpaminėtų daininin
kų ir taip-gi musų visų myli
mos dainininkės p-nios Julės 
Širvaitės-Gapšienės, Helenos 
Vespendaitės, Vandos Micevi- 
čiutės (Birutės prezidentės) Bi 
rutės mišraus ir mergaičių cho
rų ir kitų.

Operetėj” režisierius Kleofas 
J ųrgelioni^^^ĘįrutęSi’^ędėj as 
Jonas Byanskas laiko repetici
jas kas vakaras, tai su viena 
tai antra grupe, tai visu4 an
sambliu. Sprendžiant iš man 
priduoto programo, Birutės sek
madienio parengimas išlaikys, 
o gal ir pralenks, tą augštu 
mą, kurioje Birutė per visus 
savo 28 darbuotės metus sto
vėję muzikos pasaulyje.

jį pervažiavo automobilis ties 
lįulsted ir 124-toš gatves. Gal- 
mėnas bandė 
gatve.

Automobilį 
ler, 49, 6345
Street, kuris buvo suareštuota 
ir įkalintas inkvestui.

MIRĖ KRASNAUSKAS
St. Paul ligoninėje vakar ry- 

;ą mirė lietuvis Juozas Krause-
Krasnauskas, 56 metų, 3243 
Parnell avenue, kuris buvo skau
džiai sužeistas kai jį suvažinė 
jo automobilis prie 33-čios . ii 
Wallace gatvių. Krasnauskui 
buvo nulaužtos abi kojos ir per- 
sketla galva. Velionis stovėjo, 
ant šaligatvio, netoli kampo 
laukdamas gatviakario, kuomet 
šoferio nesuvaldomas automo
bilis iš gatvės puolė ant šali
gatvio jį kliudė.

Dėl nelaimės buvo suimti, 
James Edward, 29, 911 West 
31sta ir N. Fisher, 42, 2938 S. 
Canalport avenue.

MIRĖ GEDEMINAS

Mokytoja Grace Estep, Can- 
nonsburg, Pa., kuri buvo pra
šalinta iš vietos už atsisakymą 
atiduoti pagarbą Amerikos: vė
liavai. Ji skaito priesaiką per 
daug militaristiška.,

•, ’ M

nesitikėjo, 
Nelaimė įvyko

suvažinėjimą
Herman Died-

pakelyje su senais, 
draugais, kad pasi
tinkamai vieną-antrą

Florence Balsiute 
šiandie vėl dainuos 

radio programe
Šiandien vakare Naujienų 

radio programo solistė daini
ninkė bus p-le Florence Bal- 
siute, pasižymėjusi savo malo
niu radio balsu. Ji vėl pa
dainuos keletą savo dainų, 
kurios labai patiko klausyto
jams pirmiau, o taipgi ir nau
jų, dar negirdėtų.

Ndujienų programas prasi
deda 9 vai. vak. iš stoties 
WSBG, 1216 kilocykles.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Automobilis ant vie
tos užmušė Juozą v • 

Galmėną
Nuo žaizdų gautų nelaimėse mi

rė kiti du, Krasnauskas ir 
Gedeminas

C

L Sutaupykite SCR 
ant visokių —- 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS
Taiso.—PARDUODA— Perdirba

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
b y s te s perdirbtą typewriter’į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

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

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

Telefonas DEARBORN 8444

Del

A H TYPEWRITER M O 1 ZTLJTk COMPANY
189 WEST MADISON STREET

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J.. Vondrak , Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

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

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

Apskričio ligoninėj, tuo tarpu, 
mirė trečias lietuvis, Jonas Ge
deminas, A. Kučinsko, Willow 
Springs, bartenderis, kuris bu 
vo sužeitsas prie 82-tros ir Kean 
avenue. Gedeminui po nelai
mės tuoj buvo padaryta opera
cija, bet daktarai 
kad jis gyvens, 
penktadienį.

Už Gedemino 
buvo suimtas,
riekseh, 638 North Kensing* 
ton avenue, La Grange Park.
Sudaužyta Lietuvio automobilis

Ties 47th ir Whipple gatvių 
vakar įvažiavo į kits kitą du 
automobiliai, vieną kurių vai 
dė Aleksandras Erčius, 30 me
tų, 4544 S. Fairfield avenue. 
Šoferis išliko sveikas, bet au
tomobilis labai smarkiai nuken
tėjo. Antra mašina priklausė 
rtenam Marshhll Hampsted, 22, 
2215 CafhjSBell place.

Lietuviui pavogė arklį
Petras Spodis, 4127 Emerald 

avenue nusiskundė kaimynams 
ir policininkui, kad turbut koks 
nežinomas vagis nusivedė jo 
arklį. O gal nuklydo. O gal pa
simetė. Bet arklio, nebėra

SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas
DOVANOS SU KOŽNU PIRKIMU

1935 metų Radios 
už PUSĘ KAINOS

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

i Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FIXTURE CO

644-648 W. Madison St. Monroe 5066.

Kainos; tiek, sumažintos, 
kad padarius ta 24 metu 
išpardavimą dar didesnį.

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai, atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai
toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve. , . Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

1 n. •y*——? ■ • .

49 metų lietuvis, Jirozas Gal- 
menas, 12213 Emerald avenue, 
buvo užmuštas ant vietos, kai

__ __ _____  ....

AKINIŲOIlItlOlVĮ. IŠPARDAVIMAS

1935 metų REFRIGERATO- $gg QQ
RIAI po ........................................ WWiBWW
1935 metų SKALBYKLOS gg

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Am'’.'

DON’T
Liet. Programas Nedėlioję nuo 5 vai. po pietų iš stoties WCFL, 

970 k. su didele orkestrą ir Sasnausko choru.
Taipgi Nedėliomis programas iš stoties WAAF nuo 1:80 po pietų.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

0 A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gfėdients of mayonnaise 
and ofd-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

NEGLECT 
A COLD

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

\ i rs m met as ir kitas Gyduoles 
Gausite Musu Aptiekoj

J. P. RAKŠTIS ; 
1900- SO. KALSTEI) ST. 
ena didžiausių a pliekų (’hieagoj.

kitai

. . ... , , ......—.................................. .....—.. .... ..................... .............. .

FURNACE
TAISYMAS

f 40%
PIGIAU

BOILERIŲ
D A C Y S

JOHN P. EWALD 
LOANSand INSURANCE

DEGINIMUI PUODAI, 
svarui 18c j musų 
kaina —---------—--------narna....... ................... „e—.—.—
GROTELIAI, kitai svaru!< gA 
20c; musų kaina----- -
VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 22c;
macų kaina -------- —
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22o; 
musq kaina —— *

Musų patyrę darbininkai 
įdės į jūsų boileri bile 

t; kokią dalį labai pigiai.

Mes tarime pasirinkimą! pilnų ataka
VVHOLESĄLE ib 

KETAU.
Kitų Furnace ir Boi
lerių daly* apkainuo- Mes turime visokiu var
tos proporcionaliai totu daliu. dėl pečiu, 
piriai.

ACME FURNACE REPAIR “ r. ! 1 1: J -V’ 
PARTS CO. [2 krautuvės]

m

apdraudos nuodugnius, vėjo, ete,, atsišauk
I 810 West 33rd Street

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

GARS1NK1TES “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuaniąn Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
jhą Lithuanian Nęwa Pub„ Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

Suhscription Batas:
18.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Seępnd Oasa Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
pf ęhieago. UJ. under the ąct pf 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chlcago, 
Jli. Teląfoąąs CjąnąĮ 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoję —, paštu:

Metanas -------------------- $8.00
Pusei metų 4.0Q
Trims mfinesiams .......__ .___ „ 2.0Q
Dviem menesiams - -----------  1.50
Vienam mėnesiui —____ __ „ .75

Chicągoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...................  3c
Savaitei ___—__ _ 18c
Menesiui ______ J" 75c

Suvienytose Vąh|Ujoqe, nę Cjiicagoj, 
pašto:

Metams ——.—---------------$5.00
Pusei metu 2.75
Trims mėnesiams ___ __ ...... 1.50
Dviem mėnesiams .......... 1.00
Vienam menesiui ——_____ _ ,75

Lietuvon ir hitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama .........    — $8.00
Pusei metu ----- 4.00
Trims mėnesiams__ _______ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu, su užsakymu.

SOVIETUOSE AREŠTUOJA 
TROCKININKUS

VIDUJINĖ KOVA FRANCIJOJE

Francijoje einą aštri kovą tarpe fąšistų ir demo
kratijos šalininkų. Ji tolyn vis labiau aštrėja, nes abi 
pusės organizuojasi, veda smarkią agitaciją ir stengia
si patraukti savo pusėn gyventojų mases. Užvakar, ka
ro paliaubų dienoje, fašistai ir fašistų priešai darė di
deles demonstracijas Paryžiaus ir kitų miestų gatvėse.

žiūrovai sako, kad demokratijos eilės dabar yra 
daug skaitlingesnės, negu fašistų. Demokratinei respub
likai ginti šiuo laiku Francijoje yra susijungusios vi
sos kairiosios partijos, pradedant radikalais ir baigiant 
komunistais. Mat, ir komunistai šiandie jau sakosi esą 
demokratijos gynėjai (tik ne Rusijoje), nors per metų 
metus jie demokratiją visaip niekino, kaipo “buržuazi
jos išmįslą” ir “darbininkų mulkinimo įranki”

Tos kairiosios partijos sudarė vadinamą “liaudies 
frontą”. Prieš jį stovi įvairios “patriotinės” sąjungos, 
suorganizuotos armijos pavidalu. Još daro muštrą, ren
gia mąršayimus gatvėse ir pratinasi vartoti ginklus. 
Stipriausią tarpę jų yra “Ugnies Kryžius”. Dąugęlis tų 
organizacijų narių yra buvusieji kareiviai. Jos prime
na Italijos juodmarškinius ir Vokietijos “nacius”. Po
litiškai jas remia .dešiniosios partijos.

Tarpe fašistų ir jų priešų dažnai įvyksta susirėmi
mų, ypač kuomet vieni ir antri tą pačią dieną surengia 
savo demonstracijas, kaip kad buvo lapkričio 11 d. Jei
gu šitoks įtempimas tęsis ilgesnį laiką, tai Franci joję 
gali prieiti ir prįe pietinio karo, kurio pasekąs šian
die sunku npiųątytįt a f i * : ■' ' x J

Viso šito triukšmo syąrbiąusįąs pamatas yrą eko
nominis krašto krizis. Gerovės laikais Francijoje apie 
fašistus nebuvo girdėti. Jie atsirado, kuomet Francijo
je prasidėjo depresija, kuri prispaudė ne tik darbinin
kus, bet ir smulkiuosius biznierius, profesionalus ir 
kitus mažo turto žmones. Jeigu depresija pradėtų eiti 
mažyn, tai ir fašizmas imtų smukti — panašiai, kaip 
Anglijoje, kur ekonominės krašto būklės pagerėjimas 
taip susilpnino pono Mosley “armiją”, kad jfeai dabar
tiniuose parlamento rinkimuose nedrįso nei pats eiti j 
parlamentą, nei statyti kitus kandidatus.

Franci jos demokratija galėtų padaryti fašizmui ga
lą, jeigu ji ne tik mąršavi'mais gatvėse rodytų savo jė
gas prieš “patriotinius” respublikos priešus, bet paim
tų į savo rankas valdžią ir pavartotų valstybės galią 
kovąi su finansininkais ir stąmbįąisįais kapitąlįstaįs, 
kurie fašistus šelpia. Kairiosios partijos turi dauguma 
parlamente, bet jos leidžia dešiniemsiems kraštą valdy
ti. Šitame kairiųjų partijų nuolaidume — tikriaus sa
kant, apsileidime — ir yra didžiausias fą|izmo pavojus.

Rusijos komunistų organas 
“Pravda” praneša, kad Kijeve 
susektas “trockininkų sąmoks
las”. Suimta 20 žmonių, kalti
namų rengiantis “suardyti So
vietų transportaciją”.

Jęigu suimtieji yrą tręcki- 
ninkai tai, žinomą, absurdas, 
kad jie rengėsi “suardyti 
transportaciją”. Panašius kri
minalinio pobūdžio kaltinimus 
despotiškos valdžios sugalvoja 
prieš sayo politinius priešus, 
norėdamos juos diskredituoti.

O jeigu suimtieji tikrai kri
minalistai, tai vargiai kas gali 
tikėti, kad jie “trockipinkąi”. 
Nes Trockio pasekėjai tai tam 
tikra politinė srovę, o- ne geng- 
sterių gauja.

Trockis yra komunistąs-bol- 
ševikas, bet jo nuomones ski
riasi nuo Stalino ir kitų vieš- 
patąujančios partijos šulų. Ko
munistiška Rusijos valdžia, 
mat, net komunistams neduoda 
laisvės, jeigu jie kame nors 
nesutinka su valdžios politika. 
O apie kitas partijas, tai jau 
nėra nė kalbos. Jos visos griež
tai uždraustos.

LENKIJOS PREMJERAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

Lenkų laikraštis “Iliust. Kur-
jer Codzienny” praneša įdomų 
dalyką, kad naujasis Lenkijos 
ministerįs pirmininkas Koscial- 
kovskis kalbą lietuviškai.

Kosciąlkovskis susitiko par
lamento korespondentų k^ube 
Varšuvoje su p. Gustainio (“L.

K. Auguras

F. VAITKUS GRĮŽTA 
AMERIKON

LIETUVĄ KETINĄ “ATSIRE
VANŠUOTI” AMERIKIEČIŲ 

SKRIDIMAMS

Kauno laikraščiai rašo apie 
paskutines Felikso Vaitkaus 
dienas Lietuvoje. Lakūnas lan
kėsi daugelyje vietų provinci
joje, bet apie lapkričio pien. 
pradžią ketino grįžti Amerikon. 
(Iš tiesų, iš Lietuvos F. Vait
kus išvažiavo kiek vėliau, at
seit lapkričio 7 d. Pakeliui ji
sai dąr gal sustos vięnur-kitur 
Europoje.)

“ĮJTVANĮCĄ IĮ” KĄŲNĘ

“L. Aidas” rašo, kad lėktu
vas, kuriuo Įeit. F. Vaitkus 
perskrido AtĮąntiką, tapo par- 
gaheptąs spalių 29 d. j Kąuną. 
“Lituapica IĮ” buvo nugaben
tą į kąro aviacijos dirbtuves. 
Tuojau buvo paskirta spccialė 
komisija lėktuvą apžiūrėti įr 
nustatyti jo tinkamumą karo 
aviacijai. '

Amerikos lietuviai jau suor
ganizavo au skridimu per Ąt- 
ląntiko pkeaną Lietuvon. Da
bar Lietuvoje kalbama apię 
atsilyginimą amerikiečiams, 
įvykinant skridimą iŠ Lietu
vos į Ameriką. Pulk. įr aviaci
jos inžinierius . Antanas Gus-: 
taitis apie tai vieno laikraščio 
atstovui pareiškė, kad ~

“tikrąį yrą numatomą ame
rikiečiams lietuviams ątsįre- 
vąnšųoti. Skridimas iš musų 
Į Ameriką bus. Tačiau apie 
tai dąr per anksti daug kai? 
bėtj.”

Lietuvą pasiekė žinios, kad 
Ąmerikoję kas tąi rengiąs ar 
ketinąs rengti trečią transat
lantinį skridimą (tai, matyti, 
“garsiojo”. Kietos skymas). h Bet 
Lietuvos aviacijos sferose į tą 
sumanymą žiūrima nepalankiai. 
Tas sumanymas esąs “daugiau 
reklaminio j»bųdžto5\

Ąido” korespondentu) ir. susi
pažinęs su juo, užkalbino jį lie
tuviškai. j ’

“Premjeras Ęoscialkovskis 
lįetuyįškąi pasisveikino su 
juo įr lietuviškai kalbėjosi. 
Po pasikalbėjimo Gustainis 
pareiškęs lenkų žurnalis
tams : -Premjeras gerai kalba 
lietuviškai’.”

NEPRIKLAUSOMOJI DARBO 
PARTIJA PĘIEŠ SAJfKUISĄS

Britanijos kairysis socialistų 
spąrnas yrą nusistatęs prieš 
sankcijų vartojimą prieš Itali
ją. Dauguma tų kairiųjų yra 
susimetę į Nepriklausomąją 
Darbo Partiją, kurį kitąsyk 
buvo labai įtakinga organizaci- 
ja, bet dabar yra visai sumen
kę j usį.

Neprikląųsomiečių daugiau
sia yra Škotijoje — tarpe ang
liakasių įr uostų darbininkų. 
Jie yrą atsimetę nuo Darbo 
Pąrtijos ir stato priešingus jai 
kandidatus dabartiniuose pąr- 
lamento rinkimuose. Tokiu bū
du Škotijoje darbiečių balsai 
sųsiskaldys.

Kairiųjų Britanijos socialis
tų nusistatymas prieš sankci
jas, remiasi dalinai kraštutįniu 
pacifizmu (“taika kad ir čia 
dąr taip”), o dalinai grynai 
ekonominiais sumetimais. Ūos-
tų darbininkai, pav. tikisi tu
rėti daugiau darbo, jeigu Ang
lija neboikotuos Italijos įr pa
staroji duos jai statyti karo 
laivus ir pirks Anglijos prekes, 
kurios bus gabenamos anglų 
laivais.

Religinis Karas
Meksikoj;

. ■ ' • ' W • tirt - \ '
< .■'iii'M.'.f-

O tuo tąrpų 
bokštai, kilo
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m. įvyko
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(Tęsinys) rašyti.
Konstitucija ir kunigai ^an^ų!
Keliais atvejais liberalai ban- 1911

15,000 baž- 
į viršų, i

revoliucija.

Kaip indėnai virto 
katalikais

Kai Meksiką užkariavo Cor- 
tez, tai tūkstančiams indėnų 
buvo antmestas katalikų tikė
jimas. ./Katalikais jie tapo per 
prievartą. Jie turėjo tik du pa
sirinkimus: mirti arba tapti 
katalikais. Naujas tikėjimas 
jiems buvo "išaiškintas pasku
bomis, — dažnai per vieną die
ną, Indėnams atrodė, jog ka
talikų tikėjimas' maža kuo tesi
skiria nuo jų pagoniško tikėji
mo, kurį jie praktikavo per 
šimtmečius. Jie tikėjo vieną 
vyriausią dievą. Jie garbino Vi
są virtinę mažesnių dievų, ku
rie visai atitiko visokius šven
tuosius. Jie irgi turėjo padavi
mą apie visuotinį tvaną. Pago
niškos apeigos reikalavo atlik
ti išpažintį. Jų dievas Quęfzal- 
coatle atrodė visai panašus j 
Kristų. Kryžių religiškam sim
boliui jie variojo per šimtme
čius, nors apie baltaodžius ir 
nieko dar nebuvo girdėję.

Taip dalykams esant daugelis 
Meksikos indėnų tapo katali
kais tik iš vardo, širdyje jie 
pasiliko pagonys. Pavadinę sa
vo dievus kitais vardais, jie ne
paliovė juos garbinę. Taip bu
vo praeityje, taip daugelyje 
vietų tebėra ir šiandien. Seno
viškų prietarų ir pagoniškų ce
remonijų galima visur užtikti.

buvo sulaikytas. “Kristaus ka
reivių” vądąs pradėjo jį kvos
ti: kas jis, iš kur, <kąip ilgai 
manę Mekąįkoje pasilikti. < pa
tyręs, kad Morenų yra katali
kas, vadas sušuko: “Sunąu, 
leisk apkabinti tave; aš esu 
kunigas!”

Praėję po to įvykio keli mė
nesiai. Moreno vėl važiavę trau
kiniu Durąngo • valstybėje. 
“Kristaus kareiviai” puolę trau
kinį ir sulaikė jį. Jų vadas su 
keliais palydovais perėjo vago
nus. Pirrpiausią jis paręiškęs, 
jog niekam nieko blogo neatsi
tiksią. Nprįs jis |ik aukų pa
linkti kovai su vyriausybe, jo
kios prievartoj nebusią: kas 
nori auką duoti, — gerai, o 
kas ne — irgi gerai. Vadas su 
visais labai džentelmeniškai el
gėsi; net su tais, iš kurių au
kų negavo.

Tačiau vienas dalykas kritęs 
į akis: savo palydovams vadas 
paliepęs tris vyrus išvesti iš 
vagono. Netrukus pasigirdo Šū
viai. Trys vyrai buvo sušau
dyti. Sušąudyti už (tai, kad jie 
dėvėjo masoniškus ženkliukus!

Ir šiuo atveju <(Kristaus ką- 
ręiyiams” vadovavęs kunigas,

Kovą tęsiasi
Tokios šlykščios kovos prie

monės nerado prįtąrimo Meksi- 
kos žmončsc. Aukštieji dvasi- 
pinkai, tiesą, “Ęrįstaųs kąreį-

atgaivinti. Iš pasalų yra .puola- 
mi mokytojai, kurių per » 
nesįų buvo nužudytą 71. Sako, 
kad mokytojus žudyti kurstą 
kunigai, kuriems nepatinką vy- 
riayęybh išleistą mokykloms 
programa.

Meksikos pažanga
šių metų pradžioje Moreno 

vęl aplankė Meksiką. Bažny
čioj vedamą kovą, sako jįs, 
ŽtUOPės dabar mažai besidomi. 
Kur kas jiems daugiau rupi 
kraštu tvarkymas ir tas prog
resas, kuris buvo padarytas 
per paskutinius kelis metus. O 
padaryta labai daug. Baigiama 
pravesti du gelęžinkeliai. 800,- 
000 valstiečių gąvo žemės; 
prieš 20 metų jie buvo vęrgai. 
Išdygo tūkstančiai naujų mo
kyklų. Miestuose įvedama van
dentiekiai ir kanalizacija. Žmo
nės šiandien galį naudotis po
litiškomis ir socialėmis teisė? 
mis. Pramonė smarkiai žengia 
pirmyn. Nedarbo Meksikoje nė
ra. Valstybės biudžetas suba
lansuotas. Finansišku atžvilgiu 
Meksika yra susitvarkiusį daug 
geriau, negu kitos valstybės.

Visa tai žmonės mato ir to
dėl jUO tolyn, juo mažiau jups 
bevęikia kunigų propaganda. 
Mąto jie taip pat, jog kuni
gams rupi ne tiek dvasiški rei
kalai, kiek visokios privilegi
jos, kuriorpis jię naudojosi per

Kunigai patys save 
diskredituoja

*

Kada kunigai paskelbė strei
ką ir nutraukė pamaldas, tai
žmones paėmė savo globon vi
sokių šventųjų statulas, pa
veikslus bei altorius. Tuo jie ir 
pasitenkino. Kunigų likimu jie 
mažai itesirupino. Didelės mer
ės jiems jie nejautė. Ilgainiui
jie pro pirštus pradėjo žiūrėti 

krikštynas bei šliubus. Dau
gelis jautė net palengvinimą,— 
nereikėjo kunigams mokėti už
patarnavimą. Apleidę žmones, 
kunigai dabąr atsidūrė tokioje 
padėtyje, kad juos jau prade
da žmonės apleisti.

yįų” neorganizavo- Bęt tuo pa
čių laikų jįę ųedrąudė jų vei? 
kimą. Rąip tik priešingai, 
suteikė jiems savo palaimini
mą, į927 m. jie rado reikalui-
gą pareikšti, kad “Kristaus ka
reivių” sąžinė gajiųti būti ra
mi. Esą išmįntįngiąusi Romos 
teologai žiuri palankiai j jų ve
damą kovą.

1929 m. “Kristaus kareivių”
judėjimas įš dalie? buvo likvi
duotas, Bet vis dar tebėra de
damos pastangos tam judėjimui

* • *

šimtmečius. Dėl tų paprastų 
privilegijų jip dabąr daugiau
sia, ir triukšmauja. Bet praei
tis grąžinti jau nėrą įmanomas 
dalykas. Kiti laikai, kitos dai
nos. *
x Anksčiau ar vėliau kunigaį 
turės suprasti, jog iš jų rauku 
krašto vadovybę išsprūdo. Q 
kada jie tat supras ir nebesi- 
kiš į politiką, tfti tarp valsty
bės ir bažnyčios pranyks kpn- 
įtiktas.

(Galas)

dė pravesti įstatymus, kad at
skirtų bažnyčią nuo valstybės. 
Jie bandė nusavinti bažnyčių 
nuosavybes, panaikinti dvasi
ninkų teismus, pavesti mokyk
las svietiškos vyriausybės kon
trolei. Kęvojo jie dėl sąžinės 
laisvės, tolerancijos. Net per 
keturis kartus buvo pravesti 
įstatymai tiems reikalams su
tvarkyti.

Kiekvieną kartą dvasininkai 
pajėgė priimtus įstatymus pa
versti niekais, Tiek jie buvo 
galingi. Ypač jie kovojo įsta
tymą, kuris siekėsi atskirti 
bąžnyčią nuo vąlstybės. Aki
vaizdoje tų faktų, sąko More? 
no, visos kalbos apie kažkokį 
bolševizmą yrą bumbųgąs. Ko
va tarp bažnyčios ir valstybės 
Meksikoje prasidėję prieš ĮQQ 
metų. Civilizuotose šalyse sąn- 
tykiąi tarp bažnyčios ir vals
tybės jąu seniai liko suregu
liuoti- Bet Meksikoje dėl dva
siškuos užsispyrimo jie misĮtę- 
sė ligi šio laiko.

Diktatorius Diąz
1857 metų konstitucija, ku

rią buvo pravedęs prezidentas 
Benito Juaręz, gąliavo iki 1911 
m. Tačiau diktątorius Porinio 
Diaz, kuris valčĮę kraštą per 
§5 metus, su konstitucija nęsi- 
skaite. Jis leido dvasininkams 
turėti nuosavybių ir naudotis 
visokiomis privilegijomis, nors 
tąi buvę prieš konstitucijoj pa- 
tvarkymus, buvę spaų- 
džįąmį aršiau, negu ka<įa nąrs. 
Jų švietimu niekas nesirūpino. 
Įš mdęnų po senęvės buvo at- 
imama žemė, nors (tai puvo 
priešinga įstatymams/Per pas
kutinius savę ądmiąistravimo 
dešimtį metų Diaz atėmė iš 
žmonių 16,000,000 akrų žemes. 
Į»į6 jft. bežemiai
ąųdarS Tiuojžimčiu Visų sft 
veltoj y.
tojų nęffiokęjo nęį skaityti nei

Diktatorius Dia?* buvo nuvers-
tąs? Kraštą valdyti paėmę Fran- 
eisęo Į Mądero. ’ Bet meksikię- 
čįąi, per šimtmečius laikomi 
tamsybėje, nemokėjo kra'Šįą 
valdyti. Daugelis revoliucijos 
vadų neturėjo jokio patyrimo, 
patys buvo ignorantai. Atsira
do ir tokių, kurie norėjo iš 
revoliucijos tik pasinaudoti, 
įvyko naujas sukilimas. Per 
kęlįg metus krašte nebuvo ra
mumo.

Trys frontai
Kruvina kova nusitęsė iki 

1917 m. Per tą laiką susikris? 
itąlįzavo grupė gabių įr įtakin
gų žmonių, kurie atsistojo val
stybės priešakyje. Buvo priim
tą nauja konstituęįją, kuri, 
tąrp kitko, atskyrę bažpyčią 
nuo valstybės.

Vienok įstatymai, kurie lietę 
bažnyčią, vis dar nebuvę vyk
domi- Vyriąųsybė buvę užimta 
svarbesniais reikalais, Reikėję 
išspręsti daug problemų, su
tvarkyti daug dalykų. Tik 1926 
m< kito bažnyčios klausimas. 
Tą klausimą iškėlė patys kuni
gai', kąda jie pareiškė, jog ne- 
sįskaitysią su konstitucijos pa? 
tvarkymais.

Kppįgąi kpnstituciją ėmę 
atakuotį trimis frontais: nu
traukė bažnyčiose pamaldas; 
paskelbė boikotą, ir pradėjo or
ganizuoti “Kristaus kareivius” 
ginkluotam pasipriešinimui.

Nutraukimą pamaltu ir kitų 
religišku apeigų žmonės labai 
Šaltai pasitiko. Kruvinų riaušių 
palyginti įvyko nedaug, žmo- 
pės.ę( buvę galima pastebėti 
kažkoks abejingumas, nepaisy- 
mas tikėjimo. Ir tai visai su
prantamą: per keturis šįmtus 
metų kunigai nepadarė iš mek- 

pindami žemukais ji? 
nepąsiatej«č isyęiOTinli 
md jausmo žmonfse.

Bažnyčių uždarymas pagim
dė savo rųšies butlegeriavimą 
sakramentais. Pavyzdžiui, sako 
Moreno, kunigas pasisiūlęs pa
šventinti jo butą (kunigo tvir
tinimu, prieš tąi tame bute gy
venęs bedievis!) už 100 pesų! 
Moreno girdėjęs daug nusi
skundimų iš meksikiečių, ku
rie ieškoję kunigų patarnavi
mo. Skundęsi jie tuo, kąd ku* 
nigai reįkalaują neįmanomai 
didelio atlyginimo už vaiko pa
kristi j imą arba atlikimą kito
kių religiškų ceremonijų. Tai 
dar labiau diskredituoją kata
likų dvasininkus žmonių aky? 
sę.
Boikotas ir “Kristaus ka? 

reivių” H^vinjį darhąi
Prekybinis bęikotas, sako 

Moreno, jokių teigiamų rezul? 
tatų nedavė. Dauguma meksi? 
kiečių yra tiek neturtingi, jog 
dažnai jie neturi pinigų ir ręi- 
kalingiausiems daiktams nusi
pirkti. Labiau pasiturintys 
žmonės į skelbiamą boikotą be
veik’ jokio domesio nekreipė. 
Per tris mėnesius boikotas vi
siškai susmuko.

“Kristaus kareivių” (Criste- 
ros) ginkluotas sukilimas pra
sidėjo 1926 m. Jis nusitęsė li
gi 1929 m. Tai buvo tikrai ap
gailėtinas reiškinys. -Vyriausia 
nukentėjo niekuo nekalti kata
likai.

Mofono pąsąkoją, kA!P jis 
1927 m. važiavo Guadalajara 
traųkmiu, kurį puolė “kriste- 
ros”. Kada traukinys sustojo 
dėl išąrdytU bęgią, jie prądėjo 
šaudyti. Kareiviai, kurių parei
ga buvo gintį pąsąžįeyųs ir 
traukinį, bandė atmušti ątaką. 
Jų buvo 50, ir jie visi žuvo. 
Tąsyk atėjo eilėj pasažierų. Vy
rai, moterys ir vaikai buvo 

be jokios otadMros.
Ir ‘'kristeros” visa ląįką
"Lai gyvuoja Kristus Kara- 
liuo!”

Ta cĮiępą |uvg W Ž0WjU- 
Daugiausia pašalėtai. Moreno

Feliksas Vaitkus Lietuvos Provincijoj
f .

KAUNAS, Spalių 29 d. — 
(Specialiai ”Nauj i e n o m s”). 
Kurį laiką F. Vaitkus buyo iš
važiavęs į Lietuvos provinciją 
ir čia jis buvo neprasčiau pri
imtas, kaip Kaupe. Visur ir 
visi jį iškilmingai sutiko, Jo 
sutikime dalyvavo visų pažiū
rų žmones ir visai nesivaržė, 
jam pagarbos reikšdami. Vait
kaus žmona kaip kur ne ma
žai maloniai huvo nustebinta, 
nes ją kai kurių mpkyklų mer 
gailės ar tai berniukai pasvei
kino anglų kalba. Mat, jau 
daugely Lįętuyęą mokyklų 
aukštesnėse klasėse yra įvesta 
anglų kalba. Įr įšyiso gimnari- 
joše dabar stengiamasi vįetę- 
je vokiečių kalbos, mokyti an
glų kalba, taip kad jau dabar 
Lietuvoj angliška kalbą yra ne 
naujiena, o po Heleriu m^tų ji 
labąi Lietuvoj bus paplitus. 
Mat, prękybinįs Lietuvos gyve
nimas pasviro kąįp lik į tuos 
kraštus, kur labiąu įsivyravus 
yra anglų kalba, tai jąu prak
tiškais sumetimai^ yra būti
nas reįkalas jos mokytis.

Provincija į F, Vaitkaus su
tikimą visur mėgino . įtraukti 
ir mokyklas. Bę abejo^ yįsa 
tai turėjo didelės ąuklėjančįos 
reikšmės. Įr čia F. Vaitkus 
mokinių tarpę parodė daug 
sąmojaus ir jaunutes sielas 
greit paskubo užkariauti ir jų 
tąrpe įgyti daug pagarbos ir 
prisirišimo, štai Šiauliuose F. 
Vaitkus mokinių tarpe pasa
kę, kad esą jus dabar stebi
tės mąno atliktu skridimu, bet 
kąį jus užąngHt* gal Rapo įas 
darbas atrodys Jabąj mažu, 
nęs jus busit atlikę daug di
desnius už maus darbus—r

Juk tai tikrai daug auklė
jančios reikšmes toksąi F. 
Vaitkaus išsireiškimas turėjo. 
Na, ir kaip mokiniams vjsa 
širdžių F. Vaitkų nepamilt^

Teisybės žęįis tarti reiktu* 
Galima ir ątląntus pugaĮgti, 
gulima didžius darbus nuvei
kti, bet galima likti visai vięn-

rišiu, nes žmonių širdžių, jų 
simpatijų galimą neįgyti. F. 
Vaitkus, matyti, yrą' ne iš to
kių vyrų, jis simpatingas ir 
kąįp eįlinis žmogus- §tąi jau 
kuris laikas jis Lietuvoj, o 
vienok jis nepraranda įgytų 
simpatijų įr visi jį gerbia, ne 
vien tik kamo Atlanto nugalėk 
toją, bet ir kaipo šaunų vyrą, 
pilną gero sąmojaus ir sveiko 
jumorq.

Dabar F, Vaitkus yra menp 
nipkų tarpę, jie jį piešia, lip
do, braižo. Daug kantrybės 
reikia turėti menininkams pa? 
gret keletas dienų pozuoti.

F, Vaitkus dar ne visą Lie? 
tu vos provinciją yra apląn? 
kęs, dar nėra jis buvęs Sudu? 
yų krašte, Pijaus Grigaičio 
gimtinėje ir tenais visų F. 
Vaitkus laukiamas.

Lietuvos fotografams taį ti
kra rugiapiutę: kur tik Vąit? 
kus nepasisuks, jis tuoj foto-, 
grafuojąmas ir tos fotografi? 
jos, momentaliai yrą išperka
mos, nes kiekvienam norisi 
įsigyti tokį yaįzdelį, kuriame 
jis kąrtu su F- Vaitkum pri
puolamai nusifotografuoja. 
Todėl F* Vaitkaus fotografijų 
yiąur pilna. Visi jas grąįpsto, 
visi jas gaudo.

Spąųda jąu dabar visą pilna 
burna rąžo, kad F? Vaitkaus 
skridimą organizuojant dąu? 
ginusiai nuopelnu turi tai 
NĄŲJĮĘNOS, {odė! ir jų var
das visur Čia skambą. Ir vįs 
dėlto Lietuva, visa Lietuva 
vienodai įvertina F. Vaitkaus 
atliktą darbą įr visi juo čia 
Lietuvoj dįdžįuojasį. Jis nįe- 
kąm nėra svetimas ir visų 
gerbiamas.

korespondentus.
■ ■-................................................. .......... ..............

BeikaląyHto
bilę kw P3F4wfe- 

W įaikragčfaį, Pasiją? įg-

ternautU Jtai tata eta* m* 
V® OnRapMnuį, M įum 
mnui detoL
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami j š‘į skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 

Būtinai pridekite Savo vardą ir pavardę.

Malonu buvo skaityti
“Naujienų” pirmaeile n i o, 

lapkričio 11 d. laidoje atspau
sdinta buvo iš “Lietuvos Ži
nių” Felikso Vaitkaus marš
rutas iš Šiaulių | Gruzdžius, 
Žagarę, Skaistgirę, Joniškį, ir 
jo tėvo gimtinį kaimblį Luko- 
šaičius. Ypač man labai metė
si į akis mano parapijos gruz
diečių nuoširdus lakūno Vait
kaus pasitikimas.

Man tik dar, keletas mėne
sių* kaip apleidus tą apielinkę 
ir tuos asmenis* kurie taip 
garbingai priėmė Vaitkų ir jo 
žmoną, kaip tai dr. žemaitis, 
klebonas Račas, mok. Čepu- 
kauskas, dr. Alminas, Rfckš- 
nienė (yra policijos viršinin
ko žmona) ir viršaitis ponas 
Motuzas, juos visus daugelis 
ypatiškai pasipažjsta. Jie yra 
Gruzdžių valsčiaus aukščiau
sios galvos. Taip pat yla ma
lonu girdėti, kad ir kaimų 
žmoneliai, ypatingai moterė- 
lės-senukėlės, reiškia didelę 
savijautą. Regis ir matau tiios 
visus malonius veidus tų žmo
nių su kurtais ir aš visai ne
senai mačiausiu kalbėjausi ir 
dalinausi visais gyvenimo var
gais .
Vaitkaus gatvė Gruzdžiuose.
Gruzdžių miestelis apart 

pavadintų lietuviškais var
dais gatvių, dar susilaukė vie
nos kuri vadinsis Vaitkaus i 
gatve. Tai didelis nuopelnas 
gruzdiečiams, kaip ir kitiems; 
Dar prie progos priminsiu 
Skaistgirio kleboiią, kun. Čiuj 
berkį, kuris skaistgiriečių 
Vaitkaus pasitikime prakalbė
damas angliškai pradžiugino 
p-nią Vaitkienę. Su kumtčju- 

jberkitHAiktf teko stišfttktUpra-’ 
ėjusį rudenį Joniškiečių kliu-

bujždiriinko pi K. Balto jgiiii- 
tiniame kaimelyje, Reibiiiiuo- 
se. prtš p. Baltus. Jis tho nletu 
kalėdojo. Labai dlaugiškaš ir 
iškalbūs kūttigas. Apie 10 
metų atgal kuli. čiūberkis gy- 
vetto Bert ton Bafbof, thd., jis 
ten turėjo parapiją ir labai 
gražiai sugyveno sū parapijo
nais ir bendrai su visais Chi- 
cagos lietuviais. Per daugelį 
metų gyvendamas Amerikoj 
pats būdamas simpatiškas 
žmogus, įsigyju plačių pažin
čių ir dabar jis negali pamirš-* 
ti chicagiečių ir Bento Harbof 
lietuvių.

Blaziejus Baltas ir jo moti
nėlė man pasakojo, kad kun. 
Chiuberkis Sekmadieriio su
laukęs bažnyčioje nepasakos 
bei vieilb pamokslo, kad riėiŠ- 
girtų Amerikos lietuvius ir jų 
organizacijas. R. Smakas.

Komunistų pastan
gos išardyti užka

riauti Keistučio 
Kliubą

Bandysią paimti organizaciją 
kontrOlėit ateūlahciuose 

linkimuose.

ŽINOTINA
• ....t.. >■ -

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valantk)S-^-8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienOriiiS; sekrhadiehiais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

♦ * ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Blace, (Dešimts šimtų 
šiaūršn). Telefdūaš, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

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

♦ ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

x Van Buren Strėet. Tel. WABash 
9207.

♦ ♦ ♦
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jaėk- 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

♦ ♦ ♦
CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 

Washington ir Clark gatves, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Stfperior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų tėlčfdnai 
FRANklin 3000.

♦ ♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, llth ir Štate 

gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos; reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia Šaukti 
FlRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEP 
COMMISSION, 1319 South Miėhigan 

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

♦ +
IMMlGRANfS PROTECTIVĖ LĖA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Misa Heleri Jfcrty.

♦ ♦ 4»
COOK APSKRIČIO LIGdNINfi, W. 

Baffisdh If Š6. Wobd kainpas. 
Telefonas ŠŽEley.

Lietuvių Keistučio Pašelpos 
Kliubas, iŠ didžiųjų lietuviškų 
pašelpos organizacijų gyvuo
jančių Ghicagoje, užima antrą 
Vietą. Pirmoje vietoje stovi 
Chicagos Lietuvių Draugija, o 
antra vieta tenka Keistučio 
Kliubui, sti skaitline 1300 abie
jų lyčių narių.

Keistučio Kliube ptiklauso 
didžiumoje bepartyviai žmo- 
neš.'4’ AštūOrilos dbšifhtyš nuo
šimčių nepriklauso jokiai par
tijai, 15% sudaro komunistų 
pasekėjai, O 5% yra tikrųjų 
inatuškos Rusijos garbintojų, 
ir tas pustuzinis ščyrųjų Mas
kvos garbintojų yra užsimo
jęs Keistučio Kliubą užkariauti, 
taip kaip komunistai mėgino 
užkariauti Š. L. A. ir kitas lie
tuvių organizacijas bei korpo
racijas. Nėra nei vienos žy
mesnės lietuvių organizacijos, 
kurios komunistai nebūtų drą- 
skę. Dabar jiemSiCriis yra di- 
džiausis galvosūkis kaip pasi
grobti ramų Keistučio Kliubą.

Rinkimai gruodžio 1 d.
Numanau, kad komunisti

nis elementas deda visas pas
tangas, kad kaip nors ateinan
čiais kliubo valdybos rinki
mais, kurie įvyks gruodžio 1 
dieną, kliūbų užkariauti. Ga
lima taip spręsti iš to, kad 
ščyrieji stalincai per visus iiie» 
tus kliubo susirinkimuose kė-

Bosses Worf t 
Kire People with 
Halitosis ( breath) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreėable
f/ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the peraon who is ifadšt attrtč- 
tive. In business life as in the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

tJnfortunately ėverybody cuffert frorti thie 
offbnsive condition at some time or j>ther—- 
many more regularly than they thi..k. Fėrihen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
bruah is the rausė of ihost rases; Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deddorant, 
every morning and everv night.

ĮJsterine halts fermehtatioa, a riiajor rausė 
of odors, and overromea the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■dll not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

boif’t otteftd otherš»Chetk 
hlittth W»thUSTEftlNE

lė didžiaušį triukšmą, visaip 
niekindami kliubo pažangiuo
sius narius if valdybą:

Bet praeitami susirinkime 
ktiris įvyko lapkričio 3 d; ir 
kririariie' kalbėjo vyriausias 
“Naujienų” redaktorius P; 
Grigaitis viešpatavo gražiausiu 
nuotaika. Mat, bolševikėliai 
hori, kad, nariai nors 'kiek Už
mirštų jųjų triukšmą if per 
rinkihiUš balšuotų už juos.
Kliubo korespondento darbai

Kada P. Grigaitis saVo kal
boje dėstė susirinkusiems kliu- 
bb nariams apie dorą susipra
timą; ragindamas prie toleran
cijos bei demokratijos, tai vis- 
tiek viena komunistų davatkė
lė neiškeritė protarpiais kam
pe sėdėdama neburbjėjus. Tai
gi, kliubo korespbnderitas Beri- 
dokaitis neiškentė savo šriiėi- 
žiančioje kofėspohdėncijoje iš
liejęs purvų kibirą ant švietė
jo P. Grigaičio. šitokie ko
munistų darbai žehriha Keistu
čio Kliubo vardą. Nariai tū
rėtų pabarti ir neduoti koriiu- 
nistams autoriteto žeminti if 
šmeižti kliubą ir jo dąrbuš;

“Reikia budeli*
Esantys Keistučio Kliube ko

munistai rengiasi ūžkūfiaūti 
kliubą jau seniai. Praėitų va
sarą mėgino nuversti valdybą 
ir įkurti sūvo diktatūrų, bet 
jieins tas nepavyko. Bandė 
prirašyti saVo komisarą, bet if 
tas rtOriusisekė, nes nariai iš 
anksto sužinojo ir iiė^fiihrė; 
Be abėjo, it tolintis bolševikai 
mėgins lirifdšyti pfie kliūbO 
komisarūš iŠ “Vilnies” abazo, 
bet nariai turėtų Uždaryt 
jieriisiems dūtiš į Keistučio 
kliubą; —Motinos Sūnūs*

gis-tas įdomaus apie 
pečius-1936 metų 

modelius
Pasirodo, kad pečiai nėra lygus 

«>onx. i-,-* . Hpečiams

Šiemet žiema savo metinį vi
zitą mums rengiasi padaryti la
bai nerangiai. Jau veik pusė 
lapkričio praėjo, o dauguma 
dienų panašių į rugpiučio mė
nesio antrąją pusę.

Toks nereguliarus oras kiek 
paveikė j pečių industriją, km 
ri šiemet dar nepasiekė parda
vimuos tokio laipsnio kaip kp 
tais metais šiuo laiku. Tas 
vienok nereiškia, kad šiemet 
žmonės bandys kentėti žiėhia 
be jokio pečiaus. Tiesa, dau
gelis šeimų, kuTiOS dar pri
spaustos depresijos daugiau hc- 
gu kitos, planuoja šiaip taip 
apsieiti su savo senais pečiais. 
Daugelis šeimų vienok rengia
si pirkti naujus ir tik pifkiiną 
atidėlioja dėl dar tebesančio 
šilto* oro.
Laukia didelio prifeikalaviiho

Pečių industrija yra tikra, 
kad bėgyje kelių afeiriahčių ša-

I Ilsu Vplieki’i

.1. P. RAKŠTIS
'“'10 SQ. H AUSTI'I) ST.

Vilkuty(ij<rži-ė’š:hiį Uhięagoj

/

DAINUOS ^BIRUTES0 
KONCERTE

P-a Julija širvaitė-Gapšiėnė, 
kuri dainuos “Birutės” koncer
te šį šėkfnhiliehj. koncertas 
įvyks Chicagos LiėtUviiį Artdi- 
tbrijojė. Tą patį vakarą choras 
štato Šimkaus operetę “Čigo
nai”.

ghli būti kūrenami if anglimis 
if malkomis, gi svarbiausiai — 
lėngvai apšildo pfenkių kambarių 
visą fliatą—apaftarhentą.

Atpigo aliejiniai pečiai
Aliejiniai šildytuvai (kūrena 

mi aliejum) prieš kėlis metus 
nėbudavo įpėrkami ūž mažiau 
negu šimtą dolerių, šiėmėt te 
kainuoja daug mažiau, net 
£34.50. O yra daug šeinių, ku
rios išbandė aliejum kūrena
mus šildytuvbs jokid budu 
grjštų prie kitokio šildymo 
do. Tvirtina, kad aliejum 
dymas yra net geriau negu 
rū (stertmhėat);

, Gasihiaį Virtuvių pėčiai 
met taip pat atpigo; 
pirmiau galėdavote
naują pečių už 20.00$ ką galite 
iadaryti dabaf?

Jei netikite: aplankykite 
Rooševelt Furniture kompani
ją ^kurios baldų krautuvė ran-

ne- 
bū- 
šil- 
ga-

sie-
Kada gi 
nupirkti

valčių, kada ėfas tiktai atšals 
—pečių pdffeikrtlavittiaš bris Iri- 
bai didčliš. Baldų LfaiitūVėš. 
pafdūodahčibs pėčiūš f elgiasi 
tą pafėikalSvimą šūtikti pfiši- 
fėhgušiai: sriVo stakūs pfipildb 
Vėliausiais ihodėliais.

• Peniai iš daliėš tai taip, kaip 
it automobiliai, kas ritei padir- 
būihi hąūjUUsė modėliribs, šu 
gefėšhiais pagUrihiihaiš Įjėi pa- 
tebūlihifhaiš; Pavyzdžiui, pfiėš 
itėliš m'ėtus pibkdaVotū p'ečity 
mokėdavote keliaš dėšifritiš do- 
iefių, galėdavote kufėilti jūūš 
tik ah^lihiiš ir gaiė tb viso, jis 
apšildydavb ne daugiau kaip du 
kambariu, f |

šiemetiniai pečiai, parsiduo
da už taip žemai kaip $19.50,

ligoriirtėje po operacijos. PęY 
dvi dieni; sako gydytojas, jb 
gyvybei buvęs pavojus. Jo mo
teris ponia Gaidamavičienė la
bai buvo nusiminusi, bet nuo 
sekmadienio B. Gaidamavi
čiaus sveikata žyihiai pagerė
jo ir dabaf jau prileidžiami 
lankytojai.

German Deaconess Hospital 
randasi prie Garfield bulvaro 
ir Morgan Št. —Niekutis

Bomba vakar ryta 
apgriovė advokato 
raštinę, koplyčia

Sprogo liakties laiku, padary
dama $2^500 ,nuostolių; nu
kentėjo grab. Radžiauš na
mas.

Apie 2-trą valandą vakar 
daši adresu 2310 West Roose-1 rytą visą 18-ta apielinkė su- 
velt Bbad;

ši lietuvių kfau’tuvė; kurios | gusi prie advokato Sinon Mur- 
savirtinkai yra ehieagiečiams

pažįstami—Mikas Jova- 
rrtuskas if Jonds Bėftuliš, jau 
filio šerio žihoriiA liėtuViaihš, 
kaip vieta kiif jie gauna vis
ką namų reikmenyse. Fifrtibs 
Šriiafkūs aūgimaš liudija, kad 
ji tūfi gefą pašisiekimą preky
boje; —-Bizhio žvalgas.

kėlė ant kojų, bomba, spro-

ta ir tardoma lietuvė Sofija 
SVirsky, kuri kiek laiko atgal 
pateko į' policijos rankas ry
šy sū išsprogdinimu alinėš 18 
apielinkėje.

8:30 iš
Ryto

ray raštinės, 666 West 18th st 
Dirirtiriitas raštinę visai su

griovė, išnešė namo sienas if 
smarkiai apdraskė lietuviu 
graboriaus J. Radžiaus koply
čia, 668 W. 18th Street. Be 
to, aplinkiniuose namuose iš
byrėjo langai.

Advokatas Murray sakosi 
nežinąs kas bombą pametė. 
Paaiškėjo, kad vienu laiku jis 

Padaryta o p e r a c i j a Puvo ^alis Patar6ias. §easte- 
Rrnnn Gaidamavičiui r,ahls Terry Druggan lr 1<lian- unino uaiaamaviciui |kie Lake kuric 1)rohibicijos 

laikais užsiėmė alaus pardavi- 
riėjimū. Taipgi savo laiku 
Mtiffay buvo miesto advokatu 
padėjėju, (laike ThompsoriU 
Administracijos). Jis rengėsi 
kandidatuoti į republikony 
komitimanus, balandžio ritėm 
11)36 ril., tinkimuosė.

Sprogimas žmonių nesužei
dė. Ryšy su įvykiu buvo suim-

Nors trečiadieniu Vakarą vi- 
sai sveikas B. Gaidartiavičius, | 
3428 Lituanica avė.-, grįžo iš 
darbo; bet naktį staigiai apsir
go. Atvykęs gydytojas; 2 vai. 
nakties, pripažino^ kad jam 
esanti trukus akloji žarna;

Greitos pagelbos automobi
liu ligonis buvo nugabentas į 
German Deaconess ligoninę 
ir 5 vai. ketvirtadienio rytą 
jau B. Gaidamavičius gulėjo

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGM 
1360 kilocyclės. 
Girdėt višttr. 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS 

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Pamaty- 
kit liras pirm ne- 
sru pirkaite. Be 
obligacijų. Eks- 

m<W
UOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC OO. 
1014 Blue Island Avė. Chicago

PADfiKAVokfi

JUOZAPAS ŽIBĄS
.Ky J,. r

Kuris mite 5 dieną lapkri
čio ir palaidotas tapo lapkri
čio 8 d., o dabar ilsis Šv. KaT 
zimiero kapinėse, amžinai ąu- 

• tilęs ir negalėdamas atsideką- 
vbt tiems, kūi-le suteikė jani 
paskutini patarnavimą ir pa
lydėjo jį i tą heišvengidmą ain- 
žinybeS vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo pi-dsiŠalinimą iš mūsų 
tarpo, rfeiŠkiahiė giliatišiį pd- 
dčką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonSttiš ir šUtėikusiehis 
vainikus draugams.

Dėkavojame kunigams šv. 
Dovido bažnyčios, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldąs už jo 

’ šičia; dekėvojame graboHūi S. 
P. Mažeikai kuris savu geru ir 
manddjfiU batatriavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastj, 
b rtiuhis palehgVinO perkėšt 
nulįudimą ir rūpesčius, dėka- 
vojamfe šv. Mišių dukąutojabišį 
grabnešiams ir pagalios dėka- 
vojąme visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; b . tau 
musų mylimas, brolį šakoine; 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliude lieka,
Brbliš ir Giiiiihės.

Jonas Gedminas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 10 dieną, 3:15 valan
dą po pietų 1935 m., sulaukės 
55 metų arhžiaUŠ, girhėš Nlr- 
talčių kaime, Šiaūlėiių parapi
jos, Šiaulių apskf.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko didėliame nuliūdime 

draugus ir pažystamus.
LaiddtUvėmis rūpinasi Kučin

skai — Willow Springs 45.
k Kūnas pašarvotas t randasi 

BUtkaus kobiyčiojė; 710 W. 18 
Street:

Laidotuvės įvyks kevirtadie- 
nį lapkričiol4 dieną, 11:00 vai. 
irylė iš koplyčios i Tautiškas 
kapinės.

Visi a. a. Jono Gedmino gi
minės, draugai ir pažystahii 
esat nuoširdžiai kviėčiami da
lyvauti laidotuvėse ir siitėikti 
jam paskutinį patathavimą if 
atsisveikinimą.

NuliUde liekame
Draugai;

Patarnauja laidotūvių direk
torius Butkus, Tel. Ganai 3161.

SUSIRINKIMAI

DRAUGIJA Palaimintos Lietuvos—Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 3133 S. Halsted Street, 8:00 vai. vak. Rinks dar- 

/ bininkus draugijos Vakarui, lapkr. 24 d. G. Pakeltis už 
Valdybą.

A

PARENGIMAI

MNiiMiii

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

FRANK VENSLAtJSKi 
(WINSLOW)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 11 dieną. 8:20 valan
dą vakare 1935 m., sulaukės Š2 
metų amžiaus, gimęs ChičagŪi 
Illinois.

Paliko dideliame ftulidūihiė 
motiną Petronėlę; rto tėvais 
Križinauskaitė, 8 brolius, Sta
nislovą, Tadeušą ir Petrą, 2 
seseris Anną ir Grace. Bro
liene Marcella, pusbrolius,. puš^ 
seseres ir daug kitų giininių.

Kūnas pašarvotas randasi 
6318 S. Fairfield Avė. Tėl. 
Hemlock 0369.

Laidotuvės įvyks pėthyčioj, 
lapkričio 15 deną, 8:6'0 vai. ry
to iš namu i Šv. Jurgio parapi
jos banyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlibhid 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines;

Visi a. a. Frank Venšlauskio 
giminės, draugai ir pūžystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina, Broliai, Seserys, 
Brolienė ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, T©1. 
Yards 1138.

LAPtČRIčIO 17—štato Šimkaus operetę, “čigonai” 
if Kuricertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, SuUth 
Halsted st. Pradžia 6:30 P. M. Bilietai—75c.

LAPKRIČIO it — Keistučio fcliuto Vakaras, Sokol svetainėje, 
2343 S. Kedzie avehuė; “Naujosios Gadyhės” choras Vai- 
dins operetę “Nastutę”. Pradžia 4 P. M. Įžanga — 50c.

LAPKRIČIO 24 —Bahimifites Lietuvos Draugijos Vakaras — 
Chicagos Lietuvių AūditofijUj; 3133 S. Kalsted St.

LAPKRIČIO 27—Leit. Feliksu Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet. Auditorijoje. Sriėcialis pagerbimo mužikalis progra
mas* kalbos, gafšihiai Vaitkaus VLituanicriš lt’* if skri
dimo filmai, šokiai if bufetas. Bilietas* (apima Viską) 
75ė. Pradžia 7:00 P. M.

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių Vakaras* fchie. 
Lietuvių Auditorijoje*

lapkričio 28—Raudonos Rožės Kliubo sportininkų Šokiai— 
Lietuvių LiūošybSš svetainėje* 14th if 49th CoUrt, Ci
cero* Henry Pelefs orkestras* įžanga Shc.

ONOS PUZAUSKIENES
Prieš du metu, metu, kurie rtirtrtis šimtmečiais išrodė, 

beširdė mirtis išplėšė iš musų tarpo tave, brangiausioji 
moteris ir motinėle ir suardė musų laimės pilną gyvenimą.

Išplėšė tave ir nunešė mirusiųjų karalijon tada, kai 
mums tavęs labiausiai reikėjo. Tavo apleidimu, brangiau
sioji moteris ir motinėle; sužeidei musų širdis giliausia 
žaizda, kurios niekas pasauly nepajėgs užgydyti.

If raudatn prie kapd mes tavęs kasdieną, tikėdamies 
kad Visagalis Dievas, raudų išgirdęs, skausmą pamatęs, 
gfąžihš tave mums... Bet... nejaučia musų; skausmo ta ka-> 
po yelėha, musų ašarų nemato... Tavęs mums negrąžina... 
Ir didiha širdies skausmus.

Ieškodami suraminimo pas Visagalį Dievą, jaučiam, kad 
gal if mūsų mielos motinėlės ir motėrės siela reikalauja 
pagalbos. Todėl užprašėme gedulingas šv. Mišias už ą. a. 
Onės sielą* kūfi pasimirė lapkričio 13 d. 1933. PariiardOs 
Ivyį^v ketvirtadienį* Lapkričip-Nov/ 14 d. 1935 m. Dievo 

<APv§^ losApafapijos^DažhyČioje, 8:15 Vai. ryto, 18-tos ir 
’’ Unįon avė--s .-.M . l

Nuoširdžiai kviečiame, visus gimines, draugus ir pažjs- 
y tarnus dalyVaųli gedulingosę pamaldose ir palengvinti mu

sų Širdžių sopėjimą. Nuliūdę:
- Boleslovas ir Dukterys — Ona ir, Elena.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO S48ASAS
AlJrABBTO TVAM»a

tls m **i*ftu» pagdMtt rot skaitytojams su. 
gfcasti, kur gkte PtHMj ir nepaprastu
daikt,, Intais? ir reikmenų jeigu IS telpaaBt «« skelbimu ne
galite susirast! kO JIežkot, pajaukite Naujims, Genai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite MOMAHft, Jeigu tik 

bus gelinia gimU.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEBotlf toUFĮNO CO
Ar jūsų stogai reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir me* 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Met 
taipgi darome visokį blikoryst* 
darbą,

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavihiū. 25 metai patyrimo. 
~ BtėkdriUs if Btogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street, 
m 0860 __
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“VILNIES” REDAKCIJOJE NUŠAUTAS LIE- 
TUVIS—BUVO KAZIMIERAS KUNZGAILA
Norėjo nušauti spaustuvės formaną Ru 

daiti; rytoj įvyks inkvestas

veikėją, 
Atsiti-

atėjo į

BRIDGEPORTAS.— jPfrmą- 
dienio naktį, apie 9:30 vai. “Vil
nies” redakcijoj jaunas polici
jantas Ross Grant nušovė lie
tuvį, uolų komunistų 
Kazimierą Kunzgailą. 
kimas buvo toks.

Kunzgaila iŠ ryto
“Vilnies” redakciją pasimatyU 
su Vincentu Rudaičiu, spaus
tuvės užveizda. Jo spaustuvėje 
nerado. Kunzgaila pasakė sek
retorei, kad jis sugryšęs va
kare.

Kaip 9:00 vakare vėl atėjo ir 
pareiškė turįs būtinai pasima
tyti su Rudaičiu. Rudaitis at
ėjęs į ofisą pamatė Kunzgailos 
rankoje revolverį.

Nesuprasdamas kas daromi 
Rudaitis prabilo: “Tai ką čia 
dabar draugas!... Kam tas re
volveris reikalingas? Bet Ru
daičiui neteko ilgai teirautis, 
nes Kunzgaila šiurkščiai at
kirto: “Atėjau tave nužudyti”. 
“Nužudyti?!” Rudaitis su iš
gąsčiu pakartojo.

“Taip, nužudyti”, ir tuos žo
džius tardamas Kunzgaila ėmė 
slinkti artyn prie Rudaičio.

Rudaitis ėmė trauktis atgal, 
o Kunzgaila sušuko: “Stovėk 
vietoj, šausiu”. • Rudaitis kiti 
įbestas sustojo vietoj.

Kastėnas pašaukė policiją
Walter Kastėnas, “Vilnies” 

redakcijos narys, matydamas 
kas darosi, išbėgo į gatvę šauk
tis policijos pagelbos. Pamatęs

pas p. Antaniną Šimonį, 4845 
So. Wood St., pas kūpą prieš 
metus nušautasis gyveno. Ši
monienė atsakė, kad Kunžgai- 
la buvo karštas komunistas ir 
“Vilnies” rėmėjas. Jis per daiv 
gelį metų vaikščiojęs po namus 
ir prikalbindavęs žmones stotį 
į komunistų partiją ir skaityt 
ti “Vilnį”. Jis neapkęsdavęš 
žmonių, kurie eina į bažnyčią!

Sulig Šimonienės pranešimų; 
jis per penkis metus neturėjęs 
darbo, bet rupindavęsis kokiai^ 
tai išradimais. <,■ / ' ’

“Nežinomi išradimai” \
Apie “nežinomus išradimus” 

papasakojo P. Mikulinienė, 3239 
So. Emerald avė., pas kurią gy
vena Walter Kastėnas (jis pa
šaukė policiją.) Ji tvirtina, kad 

1 pažinojusi per 
daugelį metų ir jis pas ją karts i I 1 ' tr •

NAUJIENOS, ęhicago, Iii.
---- —  —*—*-*—    —     <i.11"!1! I..JĮ..I į ,,>»11 

gos ir chorai išpildys muzika 
lį programą. \

jauną policininką Ross Grant, 
kuris tik dvi savaitės tam at
gal buvo priimtas tarnybon, 
pradėjo šaukti, kad bėgtų į re
dakciją gelbėti žmogųmuo mirt 
ties. -

Ross Grant jbėgo į vidų ir 
pamatęs Kunzgailą besišvais
tantį su revolveriu, sušuko 
“Mesk revolverį į Šalį”. Mesk 
tuojaus... nes šausiu”...

Bet Kunzgaila atsisukęs at
statė revolverį policijantui į 1 
krutinę ir griebė jį už apikak- Kunzgailą ji 
lės. Policijantas nieko nelauk- , v ., . .
damas šovė ir suvarė į Kunz-;»u° karto, geidavęs. Jai paša-

1 ......... ‘r.?'-""- "

Rudaičiui pasiroiliilts išsitraukė 
revolverį. j ? .

Antanas B£u^yi&us, 1423 
Minnesota ayebue, iš South Mil- 
vvatikee, Wis., vakar buvo aps
kričio lavoninėje ir ten konsta
tavo, kad nušautasis buvo tik
rai , Kazimieras Kunzgaila. Jis 
buk esąs jo žmonos Margaret 
Radavičienės, brolis.

Ketvirtadienį rytą, 10:30 vai. 
ryto lavoninėje įvyks inkvestas. 
į kurį bus pašaukti “Vilnies” 
redakcijos ir ofįso nariai.

v ■ ■ F. Bulayv.
i • . ..... ■-■'■••-J. . ■

Vaitkaus ‘Pagerbimo 
Iškilmes’ lapkričio 

27. Liet. Auditorijoj
• • ’ r ’ > ’ •

Trečiadienis, Įapk. 13, 1935

lį programą. ' 1 \
Po iškilmių įvyks vaišės, 

kuriose dalyvaus visi vakaro 
svečiai ir publika. Po vaišių 
šokiai. įžanga asmeniui bus 
75 centai.

Moronas gatvėje už 
puolė dainininkę 

OnąPiežienę
Pasikėsino prieš ją ties 

ir Fairfield gatvių prie 
nyčios kiemo

44/71 
baž-

. ...... .  . ........ !■. " I ..........— " '■» 'IĮ ' T.-L . ...............  . ........... 1................. ........ . ...... . ..

Suėmė moroną f ■ ■" -:;n ’■ '
.Vėliau tą patį vakarą Chi* CLASSIFIEDADS T clnfic C,,-cago Lawn • policijos, stotis su

ėmė moterų užpuldinėjimu 
kaltinamą Bruno daly, 28 me
tų vyrą, kuris gyveno, 2440 
W. 63rd Street. Ar tasai už-

gailą tris šuviuš. Tas nugriuvo. 
Buvo užmuštas ant vietos.

Jo kūną išvežė j Čook County 
lavoninę.

“Vilniečiai” neduoda infor- 
macijų

Vakar buvo daromas tardy
mas patirti dėl kokios priežas 
ties Kunzgaila kėsinosi nužu
dyti Vincentą Rudaitį, bet iki 
šiolei nei Rudaitis nei kiti “Vil
nies” darbininkai nedavė aiš
kaus atsakymo.

Po tragedijos, kada atvyko 
anglų laikraščių reporteriai 
“Vilnyje” gavo tokį - atsakymą: 
“Jus komunistus vadinate rau
donukais, o nežinote, kad ir tas 
policijantas, kuris nušovė Kunz- 
gailą yra tiek pat raudonas 
kaip ir mes. Jus negerbiate ko 
munistų, tad negausite jokio 
paaiškinimo.”

Dėl tikrumo buvo kreiptasi

kodavęs, kad jis išradę^ naują 
mašiną, tik jos ištobulinimui 
reikią pinigų. Prašęs ir jų pa 
skolinti, bet ji atsisakius.

Mikulinienė sako; “Tur būt 
Rudaitis paniekino jo išradimus 
ir dėlto jis nuėjo “Vilnies” re- 
dakcijon jam atkeršyti, nes 
Kunzgąila su Rudaičiu , buvę 
artimi draugai.”

Mike Tarutis, New Gentury 
Tavernos savininkas taipgi pa
žinęs Kunzgailą ir tvirtina, kad 
jis niekada negerdavęs degti
nes ,tik retkarčiais kokį stiklą 
alaus. ,
Nesutikdavęs su “vilniečiais”

Jie pasakoja, kad Kunzgaila 
dažnai ateidavęs į “Vilnį” ir 
ten praleisdavęs daug laiko, be
siginčydamas ir bekritikuoda
mas laikraščio nusistatymą. Tą 
dieną, kada norėjo Rudaitį nu
šauti, jis buvęs iš ofiso išmes
tas. Sugrįžęs degė kerštu ir

Bus rodomi Vaitkaus 
m o filmai, dalyvaus 
lis žymių svečių.'

skridi- 
dauge-

išvaka-Dėkingumo Dienos 
rėse, lapkričio 27 d!, Ghicagos 
Lituvių Auditorijoje, įvyks iš
kilmingas vakaras pagerbimui 
tranzatlantinio lakūno, Felik
so Vaitkaus,

“Lituanicos II” žygio orga
nizatoriai rėmėjai ir aukoto
jai ten susirinks pareikšti sa
vo diaugsmą skridįmė pasise
kimu ir atiduoti pagarbą jau
nam drąsuoliui kuris susidur
damas su didžiausiomis kliū
timis atliko didelį žygį aviaci
joje — vienintelį šiais metąis.

Vakare atsilankys žymus 
Ariierikos aviacijoje žmones, 
žymus Chicagoš * ir Amerikos 
lietuviai ir Chicagoš ir Illinois 
valdžių atstovai. Be kalbų, 
jpr^graman įeis garsiniai fij- 
mai, kurie parodys įdomes
nius momentus iš skridimo is
torijos. Žymios meninės jė-

BRIGHTON — Jaunas, ne
žinomas moronas užvakar va
kare užpuolė gatvėje lietuvę 
daini įlinkę Anna įPiežienę, 
4436 South Fairfield avenu?, 
bandydamas ją išgėdinti. Jis 
užklupo dainininkę ties 44tli 
ir Fairfield avenue, prie 
Brighton Parko lietuvių para
pijos bažnyčios kieme,’ kur 
tamsu ir nėra gyvenamų na
mų.

A. Pįežienė ėjo iš krautuvės 
namo,! kai prie jos prilindęs 
jaunas vyrukas pirmiausiai ją 
užkalbino, o paskui bandė įsi
tempti į ielą. Nusigandusi ji 
ėmė šaukti pagalbos, pasilei
do bėgti. Užpuolikas bandė 
vytis,, bet šauksmą išgirdę 
žmones pasirodė gatvėje, ir jis 
dūmė į tamsią ielą. Dingo.

Rankoje piktadaris turėjo 
skėtį, kuriuo buvo besiren
giąs Piežienę mušti, kai ji ėmė 
nuo jo gintis ir šaukti.

Užpuolikas buvo jaunas, 
apie 22 metų vyras, apie 6 pė
dų aukščio, tamsaus veido ir 
turėjo užsivilkęs mėlyną švar-

Furniture & Fixtures 
Rakąndai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. reglstęrius ir ice baksus. Cash . t »._ Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.« . S0NS

ČALumt 5269.

Miscellaneous 
įvairus

REIKALINGAS jaunas piktas Šu- 
Kas toki šunį turi ir norėtų 

atiduoti, aš priimsiu ir primokėsiu.
Tel. Canal 9719

vv. uoru sirevi. /ir iusui u/.- ISPARDUO 
puolė lietuvę p. Piežienę, dar RIUS. visokio 
nebuvo konstatuota. lr sinlcont

P-a Pięžiene yra žymi lie^p™, 
tuvių dainininkė,, dažnai dai- J™ nJ2?eni?£
nuojanti per radio ir koncer-1 
tuose. Paskutinių kartu ji 
pasirodė operetėje “Pinafore”, 
kurią statė ainos choras. 
Jos vyras, p. S. Pieža, yra 
“Chicago American” reporte
ris.

CLASSIFIEDADS
m—  ——.................—■

Automobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
k&i

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS I! I
1935
1934
1933
1933 Buickai —
$350 karai dabar
$250 \ '
150 visokios mados ir modelių karų.
Gerai bėganti karai taip pigiai 1 

kaip ..   $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Buickai — 1934 Olsmobiliai 
Fordai — 1934 Buickai —
Dodge’ — 1934 Chevroletai —

1933 Auburnai. 
. 8200 

karai dabar .. .....  $125

Business Service

UNIVĘRSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movlng 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

S. E. SOSTHE1M & S 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St.

va.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas .. 

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

Ir daug kitų.
Jackettes ......... .............. ............... ...
46 kailiuku scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

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

$150
.. $8

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

* BUČERIS IEŠKO DARBO. 
Tel. Canal 1376

IEŠKAU darbo už bartendėri prie 
tavern — Esu 28 metų, patyręs, 
teisingas ir atsakomingas. Atsišau
kite 4642 W. Cermak Rr. arba ra
šykite i Naujienas Box 351.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų rdlda

PARDAVĖJAI pilna arba dali lai
ko. Užsidirbkit šventėm pinigų. Ge
ras komisas. 300 Žinomų išdirbys- 
čių.f Roxy Liųuor Co., 810 W. Madison 
Street. t .

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks 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 np 
CHICAGO Inkorporuotas 
|642 West Division St.

Tel. Armįtage 2951 
Mes psame jau šiuo adresu virš 

5 50 met
...... ■'i .................................. ......

'• 'į*

?

COAL 
Anglys

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgifcių 

uždedame visokios rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išrfen- 
diiojam, parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

.... $5.75
.... 6.00
.... 4.75

SSSSSSSSSI
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IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTĖS 

PAS MOLER’I 
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių Įstatymo 
atneš puikių pagelba šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam “ Pavasariniam 
Sezonui. Dienines ir vakarines klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

59 E. Monroe St.

Educational
Mokyklos

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN
/ ILLINOIS ANGLIS 

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

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais

Tel. KEDZIE 3882.

TAI TODĖL CHESTERHELDS YRA 
LENGVI IR BETGI JIE ‘ 
PATENKINA

Valymas
DRESIŲ 

Su viena drese mu
sų paprasta kai-

? . .. .

Mes paimam ir 
dąstatom_

CAPITOL CLEANERS
159 N. State Sta Kamb. 1828 

Dearborn 8746

JNfZPZ gerai, pradėti, mes imame tabaku 
iŠ musų pačių pietinio krašto—• lengvas nu
nokęs tabakas su daugybe naturališko kvap
snio bet be šiurkštumo ir kartumo

TADA KAIPO ANTRAS ŽINGSNIS— 
'.'i''.- ' ' '' : i .

Mes sumaišome sitg. namie-augintą ta
baką su kvepiančiu aromatišku turkišku 
tabaku iš anapus jūrių. Šitie turkiški ta
bakai, gal jūs žinote, turi kvapsnį ir saldų 
kvepėjimą visai skirtingą nuo musų

BUČERIS reikalingas. Turi būt 
unijistas.

3631 S. Halsted St.

PLAČIAI pagarsėjusi kompanija 
išdirbanti tam tikrą elektrišką pro
duktą ieško trijų angliškai ir letu- 
viškai kalbančių vyrų norinčių dirbti 
3 valandas i dieną. Turi būt nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Puiki pro
ga dėl atsakančių vyrų. Matykit 
Mr. Owen, kambarys 618, 203 North 
Wabash Avė.

ALAUS distributorio route su 
nauju troku, dideliu ice box ir daug 
kostumerių parduosiu pigiai. Pašau
kite Crawford 5699.

1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Turi mokėti gerai karves 
melžti ir mokėti kara draivinti.

2200 W. Cermak Rd.

“Helį-Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

JAUNA MERGINA prie lengvaus 
namu darbo. Kambarys, valgis ir 
mokestis. Schwartz, 1655 N. Spauld- 
ing, Albany 8050.

■
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Vienoje dienoje žmonės iš net dešimts val
stijų aplankė musų Chesterfield fabrikus.

8,200r svečią pereitais metais matė kaip 
Chesterfields yra gaminami.

KAIPO TREČIAS ŽINGSNIS—
Šitie tabakai yra kryžiavai sumainyti 
sulieti krūvon — geriausiu mums rastu 
budu gauti malonesnį kvapsnį ir geresnį 
skonį į cigaretą

4
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MOLER SYSTEM
Central 6393

JAUNA mergina prie abelno na
mų darbo, mažas apartmentas.' 1 
kūdikis. Be laundry ir virimo. 
Mrs. Raben, 3149 Ainslie St. Tel. 
Independance 6521.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderni!- 
t Iriau įrengta.v

Partners Wanted
Pusininkų Reikia_________

NORIU pusininką i Tavern biz
ni — Biznis gerai eina — Vienam 
nersunku — 14660 Spaulding Avė. 
Harvey, III.

For Rent

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 84021, ■ ■ ■" < ,

DUOSIU ruimus dėl mažos šeimy
nos su šiluma ir šviesa už 5 dole
rius i menesi už telefono atsakymo. 
Kreipkitės Mrs. Emily Kaminsky 
1619 So. 49 Avė., Cicero, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ŪMAI BUSI turtingas ir nepri- 
gulmingas nusipirkęs pus-dykiai mo
derniška bučerne. Rašyk tuojau 
laiškų, 1739 S. Halsted St. Box 350.

PARSIDUODA namas su Tavernų 
— prie Stock Vardų. Pilnai Įreng
tas Biznis gerai išdirbtas. 

4314 ; Sof f Ąshland Avė.

Real Estete For Sale 
, -Pąrdyimuį

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis cottage — Vėliausios mados įtafc 
symas. Aržuolo grindys — Mar- 
Suette Parke — Prieinama kaina — 

lalima matyti subatoj ir nedėlioj.
6809 So. Campbell Avė.
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