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Tai yra pataisytas senatvės pen 
sijų planas, kuris tapo sude 
rintas su federaliniu laktu

Naujosios Zelandijos lakūnė yra 
pirmoji moteris lakūnė viena 
perskridusi pietinį Atlantu

KALĖDOS JAU 
NETOLI-

Paryžiuje tup tarpu jau su 
kinėjasi keli 
kietijos žvalgai, kurie apžiūri 
nėja dirvų Hitlerio asmeniniam

Graikijos karalius 
Jurgis gryšta 

Į Graikiją

Lietuvos kabinetas nenusisprendęs 
Lozoraičio rezignacija nepriimta

Chicago, III., Penktadienis, kapkričio-November 15 d., 1935

Valdžios atstovai sako, kad 
jau neužilgo Ethiopijos armija 
pradėsianti ofensyvą šiaurinėje 
ir pietinėje Ethiopijoje ir ban
dys iš jos išvyti italus.

CHICAGO 
iždininko Robert Sweitzerio by 
la šiandie bus atiduota jury.

PARYŽIUS, 1. 18.
jos žydai kreipėsi prie kabine
to, prašydami juos apginti nuo 
fašistų.

STOCKHOLM, lapkr. 14. - 
Paskelbta, kad šiemet niekas 
negaus Nobelio dovanos už ii’ 
teraturų.

PITTSBURGH. Pa., lapkr. 14. 
-—Noras gauti Kalėdoms naujų 
lėlę, kainavo gyvastį Mary 01- 
well, 12 m. Ji parašė laiškų sa
vo dėdienei prašydama lėlės ir 
laiškų bandė padėti ant augštos 
lentynos virš besikūrenančio 
kamino. Bedėdama laiškų ji 
numetė kitų popierį į kaminų, 
nuo kurio užsidegė jos drabu
žiai ir ji mirtinai apdegė. ■

LONDONAS, lapkr. 14. — 
Šiandie karališkomis iškilmė
mis liko išlydėtas iš Londono 
Graikijos karalius Jurgis, ku
ris išgyvenęs ištrėmime 12 me
tų dabar gryšta atgal į Athe- 
nus išnaujo užimti Graikijos 
sostų, Graikijoje atsteigus mo
narchijų.

Jis dar sustos Paryžiuje ir 
paskui per Italija vyles į Grai-

NEW YORK, lapkr. 14. - 
Didelio triukšmo čia kilo ka 
kelios dienos atgal policija už 
klupo artistų parengimų ir su
ėmė penkias merginas u*ž tai 
kad jos šoko nuogos ir pusnuoTrims kalėjimas už 

girtą važinėjimąsi

paąiutiniui pulk. Joachim von 
faibbentrop ir Vokietijos pro
pagandos ministeriui Goebbels, 
kurie neužilgo atvyks į Pary
žių tartis su premieru Lavai.

Vijurkas Lavai, matyt, pra
deda suprasti, kad visai nusi 
kratyti Rusijos ir tuojaus su» < 
sidraugauti su Vokietija, bus 
negalima. Prancūzai tokio La 
vai manevro (tikrai nepakęstų.

Todėl Lavai esųs susigalvo
jęs naujų pienų, kuris bent pen 
kiems metams turėtų patenkin
ti ir Rusi jų ir Vokietijų.

Jis nori pasiūlyti Vokietijai 
nepuolimo sutartį penkiems me
tams (nes per-tiek laiko veiks 
ir Rusijos-Francijos sąjunga), 
su sąlyga, kad Vokietija prisi 
žadėtų per tą laikų nepulti Ru
sijos ir čechoslovakijos.

Apie dvi skaudžiausias vie-

4 PALATKA, ylą., lapkr. 14. 
—Nedideliatnę plote Šiaudinėje 
Floridoje pereitų naktį buvo 
jaučiamas nestiprus žemės dre
bėjimas, kuris nuostoliu nepa
darė.

Pikietuoja savo buvusios 
žmonos namų

BIELEFIELD,» Vokietijoj, 1. 
14.—Andreas Lawecki liko nu
teistas trims metams kalėj i- 
man už bandymą pastverti žmo 
gų. Teisme jis prisipažino, kad 
jis tiek prisiskaitęs apie Bruno 
Haptmanno bylą, jog nuspren
dęs pats pabandyti kidnapini-

KLAIPĖDA, lapkr. 14.—Vo
kiškųjų partijų vadai Klaipė
dos seimely su pasipiktinimu 
atsisakė pradėti derybas su 
atstovu Borchertas, kurį Klai
pėdos gubernatorius Kurkaus- 
kas buvo paskyręs sudaryti 
naujų Klaipėdos krašto direkto
rijų. Tas -iššaukė naują krizj 
Lietuvos santykiuose su Klaipė
dos kraštu. Taipjau nemažai 
sujudimo sukėlė Lietuvos val
džios nutarimas padadinti Klai
pėdos policijų dar 72 policinin
kais.

Borchertas yra vienas iš pen
kių į Klaipėdos seimelį išrink
tų lietuvių atstovų. Kiti 24 at
stovai yra vokietininkai, kurie 
reikalauja, kad HeWTllš jų 
butų parvesta* sūdarytr-direkto- 
rėjusi. ' ’

Gub. Kurkauskas išvyko į 
Kauną apsvarstyti su Lietuvos 
valdžia susidariusių padėtį.

Vokiečiai skundžiasi, kad Lie
tuva nerodanti palankumo tai
kintis, ką ji buvo prižadėjusi 
po rinkimų. Laikraščių cenzu-

res, nes 
liesti.

MILWAUKKE, Wis., 1. 14.— 
Louis . King, .53 m., apdraudos 
agentas, kalbindamas prospek
tų išsiimti apdraudę, priminė, 
kad tankiai žmonės miršta stai
giai. Vos spėjo tai ištarti, kaip 
jis pats staigiai sukrito ant 
grindų ir bevežant į ligoninę 
pasimirė.

ty, palikdųmas Klaipėdą ir Aus
triją, prie kurių Vokietijos na
ciai taip taikosi—pačios Vokie
tijos malonei.

Lavai, kaip matyt, norėtų 
Klaipėdą ir Austriją išmainyti 
ant Vokietijos palankumo. Ta
da Klaipėdą ir Austriją galėtų 
išgelbėti tik tautų sąjunga, dau
giausia Anglija, jei ji norėtų 
prisiimti ant savęs tą sunkų 
darbų.

Gondola baliuno Explorer II, kuris buvo pasikėlęs į dausas arti 14 mylių. Iš gondolos, baliųnui 
nusileidus, išimami moksliniai*instrumentai, įųrie tuojau tapo perduoti mokslininkams tirti.

NATAL, Brazilijoj, lapkr. 14. 
— Garsi Naujosios Zelandijos 
lakūnė p-lė Jean Batten, 24 m., 
kuri prieš kelis metus metė mu
ziką, kad užsiimti skraidymu 
ir jau spėjo nustatyti kelis re
kordus dėl moterų, vakar sėk
mingai perskrido pietinį Atlan
tą iš Dakar, Senegal, Afrikos, 
į čia. 1,280 mylių kelionė per 
vandenynų truko 13 valandų.

‘Jis yra pirmoji moteris vie
na perskridusi ’ pietinį Atlantą. 
Kita moteris, kuri perskrido 
šioj vietoj Atlantą yra Lind- 
berghienė, kuri skrido kartu su 
savo vyru.

Natai grąžiųjų lakūnę Batten 
tiek pat iškilmingai pasitiko, 
kaip ir Lindberghus.

Pasilsėjusį per naktį lakūnė 
šįryt išskrido į Rio de Janeiro, 
kur baigs savo rekordinę ke
lionę iš Anglijos į Brazilijos 
sostinę.

Ji skrido De Haviland Gypsy 
lėktuvu, kuris pirmiau priklau
sė Valijos princui.

AKRON, O., 1. 14. — Priėjo 
prie to, kad buvusieji vyrai 
pikietuoja savo buvusias žmo
nas. Ir tas pikietavimas, pasi
rodo, yra tiek pat nemalonus, 
kaip nemalonus yra samdyto 
jams pikietavimas dirbtuvės 
laike streiko. Todėl Mrs. Eli- 
zabeth Stręid kreipėsi į teismų, 
prašydama uždrausti jos buvu 
šiam vyrui pikietuoti jos na
mų, nes jis pikietavimu bando 
neleisti jos vaikinui jų lankyti

Italai giriasi jau esą užėmę
5,875 ketv. mylių plotų. Et- 
hiopai kaltina italus už 
mumus

Lietuvos Užsienio Reikalų
\ _____

Ministeris Rezignavo
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Vokiečiai atsisako tartis su Lietuva dėl 
lietuviškos direktorijos

y j ? ■ 'V'-' 
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an
7, 1914 at the Post Office at Chicago, III 
of March 3, 1879

Nors buvo tikimųsi labai 
triukšmingos bylos ir susirin
ko liudyti veik visi parengime 
dalyvavę artistai, o ir teisėjas 
buvo pareiškęs, kad nepadoru
mas yra lygus visur, ar tai bu
tų biednuomenės, ar turčių dis- 
triket, bet to triukšmo nebuvo. 
Teisėjas išklausęs policijos liu
dijimo bylų išmetė ir aktores 
išteisino, kadangi einant įsta
tymais, aktorės yra neatsako- 
mingos už vaidinimų. O polici
ja gi buvo suėmusi tik akto- 

rengėjų ji nedryso

BAYONNE, N. J., lapkr. 14. 
—Trys jaunuoliai, kurie girti 
būdami perlėkė per miestelį au
tomobiliu 83 m. į vai. greitumu, 
liko priteisti užsimokėti viso 
$1,875 pabaudos. Kadangi jie 
tiek pinigų neturėjo, tai visi 
trys liko pasiųsti į kalėjimą nuo 
30 dienų iki trijų mėnesių. Tei
sėjas juos, už jų beprotišką va
žiavimą, pavadino galimais už
mušėjais.

LONDONAS? lapkr. 14. - 
Iki 11 vai. naktį stovis partijų 
parliamento rinkimuose buvo 
sekamas

Konservatoriai-— 37, darbie- 
čiai 20, liberalai—34, nacional- 
liberalai—4, nacional-darbiečiai 
— 13, nepriklausomieji — 13.

(Nacional-liberalai ,ir nacio- 
nal-darbiečiai įeina į dabarti
nės konservatorių valdžios koa
liciją. Pilni rinkimų daviniai 
bus sužinoti tik šiandie).

MADISON, Wis., 1. 18.— čia 
labai pamaži akmenėja Dolores

: M-B

ADDIS ABABA, lapkr, 
Pulkas Italijos kareivių, 
ėjo linkui Makale, kad sustip
rinti ten esantį garnizoną, bu
vo užpultas siaurame tarpukal- 
ny Ethiopijos partizanų bū
rio, kuris visai sumušė italus, 
daugelį jų išžudy damas ir at
imdamas 81 mulų ir 100 šau
tuvų.

Ta žinid parodo,. kad dideli 
partizanų būriai veikia užpa
kaly italų linijų, į šiaurę nup 
Makale, kurį italai prieš kiek 
laiko L-žemė.

Illinois atstovą bu
tas priėmė senatvės 

pensijų bilių

Italai gėdina Ethiopijos moteris 
.Ethiopijos valdžia išleido ofi- 

cialį pranešimą, kuriame kalti
na Italijos kareivius už užpul
dinėjimų ir gėdinimą Ethiopijos 
moterų visuose miestuose, ku- 
riuosi italai ikišiol užėmė.

■ Italijos kareiviai su moteri
mis elgiasi taip šlykščiai, kad 
jais turėtų pasibiaurėti visas 
civilizuotas pasaulis, . sako val
džios pranešimas.

Jie užpuldinėja ne tik ethio- 
pes moteris ir merginas, bet 
neaplenkia ir Ethiopijos kunigų 
žmonų. Italai dagi įsiveržė į 
vienuolynus ir ten išgėdino 
.•ąunas vienuoles.

Tūkstančiai ethiopų bėga iš 
okupuotos teritorijos, kad pri
sidėti prie Ethiopijos armijos, 
kiti gi bėga į tyrus, kad tik 
nereikėtų kęsti italų priespau
dos ir nuožmumų.

Italai sakosi jau yra užėmę 
didelį Ethiopijos plotą

MAKALE, lapkr. 14. — Ita
lai skelbia, kad susirėmime su 
ethiopais, 300 ethiopų ir viena3 
baltas žmogus liko užmušti ir 
63 sužeisti. Iš italų pusės 17 
liko užmušta ir 63 sužeisti.

Aneksavus rytinę dalį Tigre 
provincijos, italai jau yra už
ėmę 5,875 ketv. mylių plotą 
šiaurinėje Ethiopijoje. I fialai 
laiko plotų iki AiŽ 10 mylių j 
pietus nuo Makale ir vakaruo
se iki 15 įmyliu į* pietus nuo 
Aduwa ir Aksum. ' Tokį plotą 
jau yra užėmusi šiaurinėje 
Ethiopijoje Italijos armija įš 
Ėritrea. ,

Gal nemažesnį plotą yra už
ėmusi pietinėje Ethiopijoje ita
lų armija, kuri veržiasi j pieti
nę Ethiopijų iš Italijos Samoli 
žemės.

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 - 
LEGRAMA.
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Klaipėdą Nori Pirkti 
Nacių ralankumą

PARYŽIUS, lapkr. 14.—An
glijos politikai dominuojant Eu
ropą, šiandie viską dominuoja 
Angljios rinkimai.

Italijos protestas prieš sank
cijas nieko nenustebino ir ne
nugąsdino. Italijos nusiskundi- 
mas nepaveikė net palankių 
Italijai francūzų.

Visa Europa Italijos protes
tą pasitiko labai šaltai. Nepa
veikė ir Italijos grūmojimas 
paskelbti boikotų prisidėjusiems 
prie sankcijų valstybėms.

Dabar tėra tik klausimas, ar 
atsakymą Italijai į jos protestų 
duos atskirai kiekviena valsty
bė, ar atsakys visos kolekty
viai. Anglija norėtų kolektyvio 
atsakymo per tautų sąjungų, 
kad parodyti valstybių solida 
rūmų ir neleisti mažosioms vals
tybėms nusigąsti Italijos grū
mojimo; h .
--.francija “girlabiau* norėtų- 
skirų atsakymų, nes Franci ja 
vis dar visaip sukinėjasi ir ne
įstengia griežtai nusistatyti 
prieš Italiją. Ji dagi bijosi h 
perdaug didelio tautų sąjungos 
ąustiprėjimo.

Lavai intriguoja su Vokietiją 
prieš Lietuvą

‘ «» t 
•t***.

- >./•

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

Apsiniaukę, galbūt tarpais 
lietus ar sniegas; šalčiau.

Temperatūra vakar 12 vai. 
dienos Chicago j e buvo 39.

Saulė teka 
4:80.

ra Klaipėdos krašte vėl paašt
rėjo.

Papendick, kurį vokiečiai siū
lo sudaryti direktoriją, sako, 
kad klaipėdiečiai sutinka koope
ruoti su Lietuvos valdžia, tik 
nori persvarstymo bylos, ku
rioj 80 klaipėdiečių liko nutėis- 
ta ilgam laikui kalėj iman už 
suokalbiavimą prieš Lietuva. 
Jis sako, kad vokietininkai ne
darę jokio suokalbio ir kad tai 
nebuvę įrodyta teisme.

LOZORAITIS REZIGNAVO
; KAUNAS, lapkr. 14. — Už
sienio reikalų ministeris Lozo
raitis šiandie įteikė savo rezig
naciją premjerui Tubeliui, bet 
premjeras, atsisakė-jų-< priimt ji

Kabineto susirinkitne, kuris 
išklausė gub. Kurkauško rapor
to, buvo svarstomas Klaipėdos 
klausimas. Bet dar nežįnia, ar 
Lietuvos valdžia leis vokiečiams 
sudaryti direktoriją. Manoma, 
kad rytoj įvyks kitas kabine
to susirinkimas.

SPRNGFIELD, III., lapkr. 14. 
—Valstijos atstovų butas šian
die priėmė naujų senatvės pen
sijų bilių, . kurį pasiūlė gub.' 
Horner, kad Illinois senatvės 
pensijų planų suderinti su fe
deraliniu ekonominio saugumo 
aktu ir gauti paramos iš fede 
ralinės valdžios.'

Bilius priimtas 134 balsais 
prieš 6. Jei senatas priims bi
lių dviem trečdaliais balsų, tai 
bilius įeis galion nuo sausio 1 
dienos.
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Inauguravo Filipinų 
prezidentą; gimė Fi

lipinų respublika
WASHINGTON, lapkr. 14.— 

Prezidentas RoosėVeltas šian
die pasirašė proklamaciją ir pa* 
skelbė Filipinų salų nepriklau
somybę. Taipjau pasiuntė pa
sveikinimą pirmam Filipinų 
valstybės prezidentui Manuel 
Quezon.

Tuo pačiu laiku Maniloj di
delėmis iškilmėmis liko inaugu
ruotas pirmas Filipinų preziden
tas Quezon. Inauguracijos iš
kilmėse dalyvavo' Jungt. Vals
tijų vice-prezidentas Garner ii 
didelis būrys kongresmanų. 
Prezidentą Rooseveltą inaugura
cijoj atstovavo karo sekreto
rius Dern. ,

Nuo šio laiko Filipinų salos 
valdysis nepriklausomai ir tu* 
res savo valdžią. Bet pilną ne
priklausomybę įgys tik po ko- 
kipi-.d^ėtko metų.

NAUJ
The Lithuan

Entered as second-class matter Marų 
under the A<
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Gerkit ir Reikalaukit

6733 Crandon Avė.
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nuo 7

AKIU SPECIALISTAI
DirektoriaiL aido t u vi

Phones Boulevard 520Š-8413

. »«r.uc*

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
. Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Lietuviškos
Dėgtinės

Vėliavos Šaliiitavimo 
“revoliucija” plinta

Del to nesutikimo tiek rei
kia pasakyti: butų geriau, kad 
Gasiunas pasirūpintų atsteigti 
taiką tarpe komunistuojančių

“wildcat” 
epaduodami 
■ Girdi, tą

ANGLIAKASIU UN1 
JOS 5 DISTRIKTO 

METINE KON
VENCIJA

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuose

3421 S,

Dr. V. A. Sunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 Sbtith Halstėd SL * 
Tek Bdulevard 1401

Ofiso valandos:
12 diena. 2 iki 8 po biietų bKeh.”*“LIETUVIAI

Gydytojai ir Deritištai

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

pirm jos 
buvo pa- 

lokyklų tarybos šu- 
Jai pašildyta pasi-

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH j. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephon«: Ranublic 9723

Dri T. Dundulis;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Pittsbi/rgho 
senikį komisaras p 

]iasivadirięš ‘

massage 
t rea t-

tie bląnkets ir tt.
S patari- 
ovanai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pptnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175.___

Namai: 6459 S. Rockwell Street
Telefonas Republic 9600.

vyriausias bol 
. J. . Gasiu 
Reporteriu 

Vilnyj”, yra pa

ndo 1-3 nuo 6:80-8:80 
s na erai su tarti

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 
YARds 1741—1742

& P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue Phone Yards 1188

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4649 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 . ii* nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tei: PrOsfrect 1930

Kvaili Gasiuno pra 
sifflanymai

ADVOKATAS

, Bridgeporto ofisas
Halsted St. Tel. Yards 2534

Miesto ofisas
o. Clark St. 1,1 floras 
Tei. Dearborn 3984

Rezidencija
Lowe Avė. Tel. Yards 2510

nas
“Laisvėj
rsišęš g&hh dati£ kretilų prasi
manymų. Ir tai, tur būt,* yra 
daroriia dėl labo “bendro fron-

LACRAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd PJace Phones Canal 2515—Cicero 5927

Ofiso Tel. Dorchestęr, 5194 
Rėž. Tei Drtatel 9191

Dh A. A» Roth
Rusas GvdytoJftS ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. -Vaikų it visų 
chroniškų ligų. .

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedfe

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
dienų. /

Ai MASALSKIS
3307 Lituariica Avenue PhOne Boulevard 4139

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

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

. Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių

- Kentucky 
Bourbon

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

....
Res. Tėlep'

Tie Visi “keišMi” išsivystė iš 
biblistų sektos narių atsisaky
mo saliutuoti vėliavą.

Mokytoja Estep, 
fjašalihiifio 
kviėšta j 
širihkiihą. 
rinkti yiėhą iš dviejų: skirtiš 
ŠU darbu arba sii j oš religiš
ku nusistatymu dėl salitttavi- 
rho vėliavos. Jinai (mokyt. 
Eštep) atėjo j susirinkimą ly
dima advokato, atsinešė raš
tišką iš anksto prirengtą pa
reiškimą ir savo religijos sek
tos narių akivaizdoje drąsiai 
pareiškė mokyklų tarybai: “Jei 
j lįs nebūtumėt taip kvaili, bis- 
kį patyrinėtumėt, tai. ii* patys 
liktumėt Jehovah Liudiniiikų 
religijos nariais.”

PO tokio jos drąsaus pareiš
kimo jai buto pranešta; kad 
šibji diena yta jos paskutine 
diena kaipo Canonsburgo mo
kyklos mokytojos.'

Tame pačiame susirinkime 
Mokyklų Taryba padarė nuta
rimą, kad mokytojos Estep 
brolis ir sesuo, aukštosios mo
kyklos mokiniai, jei jie nesu
tiks vėliavos saliutuoti* bus pa
šalinti iŠ mokyklos,

Abudu iš vietos tarpe susi
rinkime pareiškė* kad jie ne
saliutuosią vėliavos kaipo žmo
gaus padarytą simboli.

Paskiri Mokyklų Taryba in
struktavo miestelio advokatą 
Dayid Campbell teisine atsto
vauti mokyklos principalui L. 
S.; Davidson ir keturioms mo
kytojoms, kurie yra šaukiami 
pas taikos teisėją T. M. Reese

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Setėdotnis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Californią Avenue 

Telefonas Republic 7868

CANON’SBURG, PžL — Iš 
lapkričio 8 d; “Pittsburgho 
Naujienų” skaitytojams jau 
yra žinoma, kad mokytoja 
Grace Estep; 25 metų dfnžiaus. 
dėl atsisakymo savo mokinius 
vesti saliutuoti šios šalies vė
liavą prarado darbą; Buvo ma
noma, kad tuo viskas ir pasi
baigs.

Tačiau pasirddb, kad tai “re
voliucijai” prieš vėliavos sd- 
liutavimą vadovauja religiška 
sekta, .kuri save vadina Jeho
vah Liudininkai, arba kaip pas 
lietuvius yra žinoma, biblistai. 
“Revoliucija” plinta visoje šio
je apylinkėje.

To religiško “maišto” pasek
mės yra sekamos:

(1) Mokytoją Grace Estep, 
Mokyklų Taryba (Schooi 
Board) pašalino iš darbo.

(2) Jos brolis Charles, 19

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Averilįe Phonė Lafayette 3572

A.L.Davidohiš, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

j a i - Kenwood 5107 VAtANboS:
»W0 9 iki 11 valandai ryto 

. nųę 6 iki 8 valandai vakarų. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. G. SERNER 
LlfeTUVIS

. Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wėšt 35th St 

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

■ J. F. RADŽIUS
668 Wėst 18th Street Phone Canal 6174

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

DR. VA1TUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulėvard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th Šfc
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso vaT

gėrusio žmogelio nedarė sau 
politinio kapitalo.

Tdčidu p. Gasiunas it girtų 
žmonių murmėjimais bando 
lakinti” savo politiiiį priešu. 
Ir tki, tur būt;. daroiiia dėl la
bo “bendro froilto”. Pasirodd, 
kad Gasiuno politinis “baga
žas” yra visai Subankrutavęs.

Tai dar neviskas. Gasiunas 
atranda ir “nesutikimų tarp 
■lietuvių šocijališttibjaiiČiį žinb- 
nių”. Esą Lietuvių Balsuotojų 
Lygą kapitalistiniai politikie
riai pasukę į "demokratų pi>

17 nrfetų, augštosios mokykldš 
(high schooi) mokiniai praša
linti iš mokyklos.

(3) Kitas jos brolis, viešo
sios mokyklos mokinys Mtir- 
ray, 13 metų amžiaus, kartu 
su kitais 4riais tos pačios mo
kyklos mokiniais liko atiduoti 
jaunuolių teismo (Juvenile 
Court) ptiėžiUrai. /

(4) Caironsburgo mokyklos 
pflričipalaš ir keturios riioky- 
tojoS yra kaltimimi ir tiėson 
traukiami dėl mušimo moki-

Motenj ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St 

balandos i—4 po pietų, 7—8 t. vak 
išskyrus seredomlų ir subatomis.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W; Washmgton St
Room 737 

i ’

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta

j East Canonsburg dėl muši
mo mokinių.

Juos apskundė Joiin George 
ir Mrs. Aiina Prinios, kurie 
tvirtiiii, kad principRlas ir mo
kytojos (Rųth Aiken, Viola 
Laskowski, Ėlizabeth Rušh ii 
R^agan) senovišku budu pla
kė jų vaikus, kad jiems įva
rius baimės dėl atsisakymo sa
liutuoti

Sumušti vaikai esą Ruth, 9 
metų, ir Timothy, 11 metų, 
George. Anna, 11 metų, ii 
Pauline, 13 metų, Prinios bei 
Murray Estep, 13 metų, šie 
vaikai yra atiduoti Juvenilc 
Court priežiūrai.

Vėliavbs saliutavimo “maiš 
tas” jdu yra pasiekęs ir ki
tas kauntes. Iš Waynesburg, 
Pa., Green kauntes praneši 
ma, kad ir tenai John JCurak 
ir Stanley Weikewicž '<*yi‘k.- ap* 
skųsti pas taikęs ^teisėją .jfel 
atsisakyrno leisti savo vaikus 
į mokyklą. / V

Jie neleidžia savo vaikų į 
mokyklą vien dėl to, kad jų 
vaikai esą verčiami saliutuoti 
vėliavą, kais ėsą priešinga jų 
religiškiems įsitikinimams.

— S. Bakanas.

Dr. C; Ki Kliauga 
' Dentištas

,.Valandos nuo 9—9 .
2420 West Marąūette Road

arti Western Avė. Hemlock 7828

WytEDERAL3AVlNGS
' H|and loan Asiociation

JCSfcV OF CHICAGO

Skolinam Pinigus ant Pirmu 
Morgičių.

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

Mokam dividendų kas b mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
" JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Phone Boulevard 7042.

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So; Ashland Airė.
arti 47th Street

Valandos nub 9 iki 8, vakdro.
Seredoj pagal sutarti.

Aprašydamas ^ięt,uvių-Uk- 
rainų Radio valandos1 koncer
tą, kuriame dalyvavo ir bol
ševikų choras, atranda, kad 
panelė LRura Paulekiutė dai
navus vieną dainą “pusėtinai 
aiitisėmitinę” ir kad “tokias 
dainas tai tik fašistai tedai- 
nuoja — niekinančias ir 
šiepiančiais žydus”.

Vatdinaši, p-lė Paulekitite 
fašiste. Bet toji “faišištė” 
kairtą yra dainavus pačių 
hliiiiistų par e n gi m trose,
“bėhdrb ftoiltb” paifengiftiai 
jokiu bildu negali apsiėiti 
p-lėš Patilėkiūtėš.

O kaslihk tbš “aritiserriiti- 
nės” dainos, tai bereikalingai 
p. Gasiunas sielojasi. Jei jis 
nors kiek daugiau butų susi
pažinęs su lietuvių liaudies dai
nomis, tai lengvai butų supra
tęs, kad toji “antisemitinė1” 
daina yra sena jUokingW)įąųį 
dies daina ir visai nieko ben
dro neturi nė su‘ “antiseniitiž-i 
mu”, nė su “fašizmu”.

Antras p. Gasiuno prasima
nymas, — tai kad tame kon
certe Bakanas turėjęs nueiti 
nuo pagrindų nebaigęs savo 
kalbos. Mat* iš publikos kas 
tai pradėjęs sakyti:- “Gana, ga
na tų kalbų”.

Tačiau Bakanas turi pasa
kyti, jog jisai nuėjo nuo pa
grindų baigęs savo kalbą. O 
kad pas mus Pittsburghe pa
sitaiko taip, kad prakalbų me
tu koks įsigėręs žmogelis pra
deda murmėti, tai nėra jokia 
naujiena. Gal dar Gasiunas 
dar nėra pamiršęs, kaip jo 
draikui Abektii kalbant nūb tų 
pačių pagrindų ir toj pat sve
tainėj buvo murmejiinas prieš 
kalbėtoją. Bet niekas iš to įsi-

LAifoOl'tJtlU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulygęs 
Lengvais Išmokėjimdis

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

prikasitflą 30 -tėtitą; o pikiu 
prikirstos tik 40 centų.

O kur unijos nebuvo, tai ir 
iškastos anglies svėrimas bu- 
Vo kompanijų bosų žinioje, — 
kiek norėjo', tiek ir atsvėrė, ir 
prieš tai nibkš niek# hė^dlejb 
pasakyti.

Iškfatišius valdybas ritpbr- 
tu‘s, prasidėjo dienotvarkės bei 
diskušavimąs konstitucijos pa
taisų, kurios bu^o patiektos 
pfriteiiy Klėtį korivčncijdj. Apie 
tolimesnę konvencijos eigą pR- 
ri^ysiu kitame Pittsburgho 
NStijiėiių

— S. Bakanas.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros liibos

CHICAGO. ILU 
. OFISO VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 vdL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pieta ir nųcK7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nito 10 iki 12 
valandai dienų. --

Phone MID5VAY Ž&O.

Mutual Liquor Co
4707 So, Halsted St

TeL YARDS 0803

PITTSBURGH 
kričio 12 d. Moose Temple pra
sidėjo United Mine Workers 
5-to distrikto metiilė kbnvefl- 
cija, kame atstovaujama 35,- 
000 organizuotų Angliakašių iš 
Pittsburgho apylinkės.

Konvenciją atidarant pasa
kė sveikininio kalbate Pittsbtir- 
gho miesto tarybos nariai 
ChaTles Anderson it John J. 
Kūne.

Pirmoji konvencijos diena 
daugiausia buvo užimta su val
dybos raportais. Distrikto val
dybą bendrame savo raporte 
pirmiausia pasmerkė neąųtori- 
zuotus vadinamus 
streikus, nors ir r 
tų streikų skaičių, 
streikų buvę tam tikras skai
čius. Pasak valdybos, tokie lo
kaliai angliakasių streikai esą 
labai kenksmingi pačiai anglia
kasių unijai, nes ardą pama
tus kolektyviškam susitarimui 
ir pasirašytų kontraktų pasi
tikėjimui tarp angliakasių uni
jos ir kasyklų savininkų.

Ypač šiais metais tų nelega
lių streikų gana ddug yta bu
vę, kada kėlėtą kartų buvo 
rengtasi prie štrėiko. Tačiau 
streikas vis buvo atideddiiias, 
nes buVb lūukiamū, kad kon
gresas priims senatoriaus Guf- 
fey bilių. ’’

Vėliau pasirodė iš patiekto 
raporto, kad 5-tam dištrikte 
yra 190 lokalų, 35,000 pilriai 
užsimokėję angliakasių unijos 
nariai ir kad Pittsburgho apy
linkėj angliakasiai yra 100 
procentų organizuoti.

Pittsburgho Unijų CėniHli- 
rtės Tarybos sekretorių^ Elo^v- 
ard \VOodmansee, z kalbėdamas 
konvencijoj, graudeho delega
tus prieš “vidurinį veikimą” 
pačiose unijose. Jo kalba bu
vo taikoma prieš komiiiiištinj 
gręžimą unijose iš vidaus;

Finansinė > distrikto padėtis 
yra gera. Kasoje esti $27,413.- 
90. Distrikto prezidetitas F. T. 
Fagan savo kalboj pažymėjo 
tuos sunkumus, kuriuos unijai 
reikėjo pergyventi tais garsiai
siais Hooverio laikais bei pa
sisekimus pradedant su 1933 
metais, kada organizuotų an
gliakasių Pittsburgho distrikte 
buvo telikę tik 5,000. Tuo lai
kotarpiu nuo 1933 m. iki šios 
konvencijos narių skaičius uni
joj pašoko nuo 5,000 iki 35,- 
000.

Su* unijos atgijimu ir augi
mu pagerėjo ir bendra anglia
kasių padėtis. Aktualus uždar
bių pakilimas esąs nuo 47 iki 
277 procentų. 1933 metais ne
buvę “Standard” (bendros) Už
darbio skalės nustatytą. Da
bar tai esą padaryta.

Pavyzdžiui, kai kurios kom
panijos tik temokėjusios hio- 
tormariui $1.50 ūž diehdš dŪr- 
bą; dabar tos pačios koinįią- 
nijos jau mokančios tiems jo
tiems darbininkams už tą fca- 
tj darią ir 7 valandų darbo 
dteną $5.66; Tai esąs didėlis 
skirttimds.

Kritikai, kurierhš mo'kaina 
nuo tonų, ir geriausia apmo
kamose kasyklose 1933 metais 
gaudavo nedaiigiAti kaifr 39 
centus už prikasiirią angliės 
tortbS. Dabar gauna 68 bentliš. 
Pičk^vork riŽ prikašimą tdho 
anglies tošė pačidšė>*kūs^klose 
gauddvo 56 cėfitūš; dabar gali
na 89 centus.

Daugybe buvo * tokių kasyk
lų, kame temokėdavo už ma
šiną pakirstos anglies tonos

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams židoinas Dėt 85 

metus kaipo patyręs ardytojas chi
rurgas ir akušeriu.

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

Ofisas ir Laboratoriją:
1034 W. 18th Si., netoli Morgan. SL 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijas telefonai: .

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Mrs. Anelia K. Jarusz
< r > Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 

H Avė., 2nd floor
ĮSBpBMM Hemlock 9252

Patarnauju prie
B tfiindymo namuo

se ar ligoninėse, 
duodu 
ėlectric 
ment ir magne 

ft _______
/ ' ■ Moterims ir mer-

ginorii 
mai d

I savo žmonių, užuot rūpinęsis 
socijaliŠtuojančUis žriibnėmis.

Jule dči tb “UaĖbitiiiAų Klu
bo”, kiiriame Gasiunas sU sa- 
vo uošviu šeimininkauja, yra 
ddii^iau nesutikirtių komunis
tuojančių tarpe negu kur ki
tur.

Dėl Lietuvių Balsuotojų Ly
gos taip pat nereikėtų Gasiu- 
riui šdvo gaW$ę kvaršinti. Bal
suotojų Lyga nėra komunistų 
partija ir jtte niekais nesliki- 
nėja ir niėkas jhli rifediktuoja. 
Ji elgiasi p^gk! datigi&noš Sa
vo narių nutarimą ir pildo na
rių valią.

Prie pabaigos Gasiunas su
rado kokį ten demokratą par
tijos išleistą darkyta liėtUvlą 
kalba plakatą. Ir suranda, kari 
tai Bakano esąs parašytas. Tgo 
tarpti Bakanas ne tik to pla
kato nerašė, bet nėra visai jo 
nė matęs.

Kam tad taip per akis ir 
negražiai • meluoti ?

— S. Bakanas.

AtlVOK ATA1'~
K.P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel, Boulevard 1810. . 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

‘ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

t j. ZOLP i:
±646 West 46th Street r _____ ' /

Kiti Lietuviai Daktarai,

Tėl. Boulėvard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso vdlandOs: nuo 2 __
iki 8:$0 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikdis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halstėd St 

CHICAGO. ILL.

NATHĄN 
KANTER

T ™ «
t J



Penktadienis, lapk. 15, 1935

Bridgeporto biznie
rius ir tėvus užpuo
lė naujas raketas

“Mister, picose take a 
chance”.

BRIDGEPORT. — Vaikučiai 
ir mergaites, amžiaus 6 iki 12 
metų, yra paleisti grupėmis py 
2 ir 3 vaikščioti gatvėse ir po 
krautuvininkus rinkti po cen
tą ar daugiaus “išlaimėjimui” 
kurį savo žinioje turi doras 
mokytojas, vietos parapijos 
klebonas.

Pasarga tėvams.
Tėvai turėtų suprasti,! kad 

siuntinėjimas jų vaikučių gat
vėse iki vėlybo laiko vakarais, 
o ypatingai- kada jie eina pc 
Tavernas ir kai kur nugirsta 
nepadorių žodžių ir t.t., tai yra 
netik nepadoru, bet ir kenks
minga vaikučių sveikatai.

Teko patikti dvi mažas mer
geles Taverne, tarpe 11 ir 12 
vai. vakare. Pakalbinus kas jas 
siuntinėja, gauta atsakymas, 
kad kunigas, ir kad jom ža
dėta dovana, jeigu parneš dau
giaus centų už kįtus rinkėjus. 
“Todėl, girdi, mudvi dirbamo 
iki vėlumos”.

Du nemalonus atsitikimai.
‘ Taverne buvo apie tuzinas

žmonių. Jų tarpe atsirado du, 
kurie papasakojo gana keistą 
ir nemalonų atsitikimą su’ jų 
pačių vaikučiais, kurie tėvams 
nežinant ėjo rinkti centų dėl 
dvasiško tėvelio. , Sako: “Mes 
pradėjome pasigesti smulkių pi
nigų, tai iš žmonos paketo ii 
pagaliaus ir iš kelnių kišeniaus. 
Pradėjom teirautis kur musų 
mergaitės praleidžia laikų va
karais iki vėlumos. Sužinojome^ 
kad jos eina rinkti centus. Cen
tus surinkusios praleidžia savo 
reikalams tada vagia nuo tė
vų, kad atsilyginti su kunigu. 
Rodos, pats kunigas, dorovės 
mokytojas geriausiai turėtų su
prasti, kad tokis siuntinėjimas 
vaikučių gatvėmis neveda juos 
prie gerų palinkimų, bet duoda 
jiems daugiaus progos suteikti 
blogų, nuo kurio juos reikia 
apsaugoti.

Vaikučiai turėsų būti namie 
vakarais ir atlikti savo mokyk
los namų darbą, ir tinkamai 
atsilsėti, kad rytų butų tinka 
mesni dėl mokyklos.

Lietuviai legionieriai 
iškilmingai minėjo 

Paliaubų Dieną
Surengė parodą, vakarą Holly 

wood svetainėj; dėkoja

Praėjusį sekmadienį lapkričio 
10 dieną, Dariaus-Girėno kuopa 
No. 271 Amerikos Legiono, su 
didelėmis iškilmėmis minėjo ka
ro paliaubų dienų arba ‘^Armis- 
tice Day.” Publikos atsilankė 
nepaprastai daug, Hollywood 
svetainė tikrai buvo perankšta, 
nes 
kiek

daugumas atsilankiusių 
vėliaus turėjo grįžti at-
1 rv..tąinę jau nebuvo ga-

Įima

NAUJIENOS, Chicago, Iii. 8

AŠ JAUČIUOS GERAI
f _____________

Motinos skaitykite

UŽKIETfiJUŠlAIS ♦viduriais kudi- 
kis lengvai gali būt pataisytas, 
tik gaila kad daugiau motinu apie 

tai nežino. .
Motinos, skystas liuosuotojas yra 

tam atsakymas. Atsakymas į visus 
rūpesčius dėl užkietėjimo vidurių. 
Skystis gali būt numieruotas. Kiekis 
gali tikrai būt. nustatytas, kad ati
tiktu kiekvienam amžiui bei reika
lui. Sumažinkit kieki kassyk iki vi
duriai pradės veikti patys per save 
ir be jokios pagalbos.

šis gydymas bus pasekmingas su 
kiekvienu kūdikiu ir su kiekvienu 
augusiu žmogum.

Gydytojai vartoja skystus liuo- 
suotojus. Ligoninės vartoja skystos 
formos liuosuotoja. Jeigu toks jiems 
yra tinkamiausias, jisai yra geriau
sias ir dėl naminio vartojimo., šian
dien yra pilnai milionas šeimų, ku
rie jokio kito liuosuotojo neį. ne 
nori.

Skystas liuosuotojas kuris abelnai 
vartojamas yra Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin. Tai yra gydytojaus pres- 
kripcija, dabar taip plačiai žinooma, 
kad jus ja galite gatavai prirengta 
gauti kiekvienoj vaistinyčioj.
Ad No. 205

DON’T
NEGLECT

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 gydytojų, mirsiu ir 
vaistininkų.

■1900 SO. HAI.STED ST.<
Viena ditlžiapsių aptieku Chiėagoj

V/
PAI N-EXPEIAER

Siausmų Pačiuose ar Sustirusių 
Muskulų Praialinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

. palengvinimą_______ .

važinėjosi troku su legionie
riais po įvairias lietuvių kolo
nijas ir krėtė visokiausias štu- 
įas ir juokino visus, kas tik 
pasitaikė susitikti. Jeigu tik 
paradas kur sustodavo valandė
lei, tai, žiūrėk, jau minia ap
linkui apstojus, kad tik pama
tyti Charley Chaplin ir jo ro
domas komedijas.

Padėkos žodis
Pietkie

Kienb naudai tas raketas?

Aš abejoju ar patys parapij- 
jonai žino kiek tų nedorai gau
tų centų nekalti vaikučiai par
neša klebonu4! ir kaip jis juos 
suvartoja. Parapijonys, ypač 
tėvai, kurių vaikučius vartoja 
kunigai savo raketui, turėtų 
arčiaus pažiūrėti kaip tas rake
tas yra vedamas ir kieno nau
dai.—-Rustus parapijonas.

Užmušė bedarbį ran 
kiojantį anglis

Illinois Central traukinys va
kar užmušė bedarbį John An- 
dacht, 48, 849 East 36th place, 
kuris vaikštinėjo tarp bėgių 
rankiodamas anglis.

Apie 7:00 valandų vakare 
prasidėjo paliaubų dienos ap
eigos, kurias vedė pats komen
dantas B. R. Pietkiewicz ir jo 
pagelbininkas viče-komendan- 
tas Dr. Nariauskas.

Kalbėjo J. Yuška
Apeigoms pasibaigus neseniai 

grįžęs iš Lietuvos bosto iždi
ninkas, J. Yuška, pasakė labai 
gražių kalbų apie įspūdžius be
silankant Lietuvoje. Po to adv.- 
J. žuris rodė labai juokingus 
judamus paveikslus ir pasiro
dė grupė jaunuolių “rolerių 
čiužinėtųjų” “roller skaters”, 
kurie parodė daug joukingų 
triksų. Juos buvo užkvietęs 
Teodor Maženis, • užlaikantis ta
verną po antrašu4, 3857 S. Ked- 
zie avė.

Kiek 
show.
gražiai pašoko ir pridarė dau
gybę įvairių komedijų. Toliau 
tęsėsi šokiai, užkandžiai alutis 
ir draugiški pasikalbėjimai, ku
rie tęsėsi ligi ankstybo ryto.

Į šias iškilmes net ir pats 
Charley Chaplin “ypatiškai” 
buvo atsilankęs ir visą popietį

Komandantas B 
wicz vardu Dariaus-Girėno Bos 
to širdingai dėkoja sekančioms 
ypatoms: P. Norkui, 1706 W. 
47th St., už suteikimą troko 
jr šoferio, kuris visą popietį 
vežiojo “American Legion Druni 
ir Bugle Corps”, kas padarė ne
mažų įspūdį į publikų ir išgai
šino

Maženis už užkvietimų grupės 
^‘roiler skaters”, kas nemažai 
prisidėjo, prie pagražinimo va
karo programoj taipgi legionie
riui Adam Naujoku^, kuris visą 
laikų taip artistiškai lošė Chai- 
ley Chaplinų. Padėka priklau
so visiems, kurie dalyvavo pa
rade su mašinomis; adv. J. 
Zurini už krutamus paveikslus, 
visiems vakaro darbuotojams, 
kurie taip mandagiai patarna
vo paskirtose vietose.

Visai publikai už taip skait
lingų atsilankymų už mandagų 
ir rimtų užsilaikymų laike pro- 
gramo ir šokių. Dariaus Girė
nas Post 271 of the American 
Legion yra visiems labai dėkin
gas ir LZa reiškia savo podėkų.

—Frank Krasauskis.

Sutaupykite $|Jjj 
JK||mK1 ant visokių — 

Išdirbysėiu 

TYPEWRITERS
PARDUODA— PerdirbaTaiso

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir
by stės perdirbtą typewriter’|, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

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

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai-

vėliau prasidėjo flbor 
Grupė jaunų mergaičių

nuo

Dabar stokite į

Lietuvių Darbininkų
Susivienijimą

f jį 1 t ‘

Apdraudos Skyriai: 
$150, $300, $600, $1,000 

Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12
Laike vajaus įrašymas nupigintas; sutaupinkite 

$2 iki $5. Vajus tęsis iki 15 d. balandžio, 1936 m.
Nariai priimami nuo 2 iki 50 metų amžiaus: vyrai 

moterys ir vaikai.
Kiekvienas narys gauna laikrašti ,tTiesąf>.

Narių Turi Virš 6,000. Kuopos Visose 
Kolonijose.

Per penkis metus savo gyvavimo LDS išmokėjo: pašai 
pomis virš $86,000; pomirtinėmis virš $41.000.

Turtas siekia $110,000. Finansinė vertybė 
168.15 nuošimčių.

Dėl informacijų kreipkitės j vietos kuopas arba šiuo antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y

10-ties Met vj. Sukaktuvivį 

IŠPARDAVIMAS A JI JLV JLf V JL JL JL JnL
10 Metų Pasekmingo Biznio Brithon Parke yra ne menkos vertės rekordas. Musų nusi
statymas yra visuomet suteikti pirmos rūšies prekes ir neaukštas kainas yra tas rekor
das. Atsilankykit pas mus laike šių iškilmių ir persitikrinkite, kad čia visuomet rasite 
puikiausio styliaus drabužius.

Spcialiai įkainuoti per 
šį musų 10-ties metų 
Sukaktuvių Išparda

vimą!
Visi — Grynų Vilnų

Overkautai
* Paskiausi Styliaif * Nau
jausi Materiolai. Pirkit da
bar ir sutaupyki! nuo $5.00 
iki $10.00 ant kiekvieno pir
kinio... Atsilankykit anksti, 
kad galėtumėt pasirinkti 
geriausius 1

ir virs

Šalikas arba Marš 
kiniai Dykai

Su kiekvienu pirkiniu Siuto 
arba Overkauto

Brush Vilnų
SVEDERIAI

$1.55 - $2.45
$2.95

Tikrai stebuklingas 
vertybes rasite tarp 
šių grynų vilnų Rude

ninių ir žieminių

Pritaikinti dėl ilgo dėvėji- / 
mo ir puikiausio stylio. Jie V 
devėsis ilgiau ir geriau negu 
brangesni siutai. Vienlinkio v 
ir dvilinkio susegimo, mode
liai iš puikios materijos ir 
gero pasiuvimo.

Jaunų Vyrų
KELNES

— $2.98
virš.

$2.45 - $2.00
ir. virš.

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

M o 1 rli\. COMPANY
189 WEST MADISON STREET

ŽIŪRĖK! SPECIALESVTERTYBES
Puikiausios Rųšies Maistas žemiausiomis Kainomis.

IŠPARDAVIMAS Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio-Nov. 15 ir 16 dd.

Kl AUŠINI AIcANDLED BU A—TUZ. 241/2C

MILTAI “GOLD MEDAL”
svarų 24% sv.
maiŠ. vUv maišelis

“WHEATIES” ...... ......
“JELL-O’’—Višų—Skonių .........
“SHREDDED WHEĄT
“GINGY” CAKE MIX

2 pak. 23c
4 pak. 220 

pakelis 12c 
pakelis 15c

NATURAL “LIBBY’S" HAWAIIAN
PINEAPPLE JUICE No. 1 kenai 2 už 19c
LOAF CHĖESĖ American or Brick ............... sv. 26#
“MA BR0WN” Old Fashion Sliced pickles 15 unc. 15#

’ “Domino” POWDERED SUGAR sv. pak. 2~ūž"17#
).,.,“Snidey,s” SAUCĘ 1^. unc. .......17^# 
r DIGESTIBLE SHORTENING svaro

VIvlOVV 3 svarų kenai 59c kenas ■ I V
“DUTCH MILL” COOKIES šviežiai Kepti ..........  svaras 12c

BEAN SPROUTS No. 2 kenai ........
CHOP SUEY SAUCE 3 unc. bonkos
BEAD MOLASSES 5 unc. bonkos

2 už 19c 
2 už 19c 
2 už 25c 

“SHURFINE” VANILLA EXTRACT 3/4 unc. bonka l~už~17c

“AFGA” 4% unc. *f Am
IMPORTUOTI 11 unc. kenai 20c kenai . ■ UV

“Midwest” CUT GTREEN BEANS No. 2 kenai 15# 
“Midwest” WAX BĖANS No. 2 kenai Z....... .  . Įg#
“Leader” ŠLUOTOS Stiprios ......................  viena 39#
“SHURFlNE” DEGTUKAI ...Z .. .... .......  6 dėžutės 23#
“MIDWEST” LUNCHEON MEAT .............     sv. 31#
“DAVIES” FRANKFURTS .................................. sv. 19#
“Manhattan” VEAL SAUSAGE ..........................  sv.
Californijos Valencija ORANŽIAI .................... tuz. 190
Šviežios Californijos TOMAITĖS ............... 2 sv. 17#
SWEETHEART SOAP.......... — šmotas~5c
O. K. MUILAS ................... Specialiai šmotai 3 už 10#
OGTAGON POWDER ...................................... 3~ūTĮQ#

3 kenai 13#OCTAGON CLEANSER
NAUJA ŽEMA KAINA!
SILVER DUST ........................2 pak. 23c
“Midwest” SODAS «k ginger 3 didelės 2fec ALE V bonkos

Plūs depozitas už bonkas.
SPECIALIAI! vienas 10c pak. SUPER SUDS už 1c su

NAUJU DIDELIU PAKELIU SUPER SUDS už ...................... 19c
Abudu už .................. 20c

$100 Kiekvieną Savaite. Prisidėkite prie musų kontesto
__ _____________ KLAUSKITE SMULKMENŲ,___________
PASTABA —- Dauguma "Midtvett Storai' x turi ir matot tkyriat, kur įt/i 

galite pirkti gerą mėtą, paukltitng ir tt. ui itmigutiat kainai!______

NES PK5lXuPIRK NUO

Brighton Park Clothiers
Kur Viešpatauja Augšta Rūšis ir Styjius 

4249 Archer Avenue 
(Kampas Archer ir Whipple)

Krautuvė jat-dara 
Antradieny, Ketvir
tadieny ir Penkta
dieny vakarais iki 
9 yąlandos. šešta* 
dieny iki 10 vai. 
vak. Nedėlioj iki 
12 dienos.

. w JOHN P. EWALD O
R:<r<«WANS^ąnd4NSURANęE^

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, ; 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ėtč,, atsišauk

840 West 33rd Street
TELEFONAS

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
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Tho IMuanUn Daily News 

Phblįshetl Daily Except Sunday by 
Jh# Utbuaniąn Nąw* Pufe., CatIąQ.

1788 South Street
Telephone CANal 8500

Uisakymo kąlna:

S8.(į0 
4.00 
2.00 
1,00 

...... .75

Subscriptlon Ratas:
18.00 per yęar įn (fengda
$5.00 per year antsįde o< Chlcauo
88.00 per year įp Chicago 
3c per cppy.

Entered as Seeond <3«wa Mattel 
March 7th 1014 at tbe Post Office 
of Chicago, W. under the act of 
March 3rd 1879.

Chicagofe paStų:
Metalas —
PuHt metą
Trim* menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

ChicagoJ per itaettotpfas*
Viena fcopija
Savaitė! ------ 18c
Mėnesiui 7Sįe

Suvienytose Valstijose* ne Chįeagoj,

Metama  ......... ......... .........., $5.00
Pusei metų   - 2.?5 
Trims mėnesiams------ ----  1.50
Bviem mėnesiams -_____  1.00
Vienam mėnesiui--------------  48

Lietuvon ir kituė užsieniuose 
(Atpigini)

Metams ...... ...................  $8.00
Pusei metų —__ -—-------------- 4.00
Trims mėnesiams  ________2.50
Pinigus, reikia, siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

nauji, moderniški ir gaųp 
brangiai kaštuoja.”

eeeeeięmesaęe

. IJI ll| , Į, ĮI.II. ... ■,

Naujienos eįna kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Napjim Ben
drove, 1789 S. Haleted St, Ghięago, 
III. Telefonas CanaI $500.

■ .......i—H ■ niMf'iffii'irr.iri-rfyyiiT-.r,

VATIKANAS PADEDA FAŠISTAMS
. >'<;■!....... .. 1 <

Vis labiati aiškėja, kad Romos papa talkininkauja 
Italijos fašistų diktatūrai jos plėšikiškame žygyje prieš 
^Etiopiją. Kada prieš pradesiant įsiveržimą Etiopijon 
Mussolini paskelbė visuotiną mobilizaciją, tai skambino 
varpai ne tik visose Italijos bažnyčiose, bet ir popie
žiaus ^valstybėje” Vatikane.

Dabar, kada jau eina karas, tai Romos katalikų 
bažnyčios galva ne protestuoja prieš krimihališką puo
limą etiopų žemės, bet stengiasi sulaikyti kitas valsty
bes nuo žinksnių, atkreiptų prieš Mussolini. Per savo 
“valstybės sekretorių” popiežius deda pastangas, kad 
butų atidėtas tolesniam laikui boikotas, kurį nutarė pa
skelbti prieš Italiją Tautų Sąjunga.

Papa nori įtikinti kitų šalių diplomatus, kad jeigu 
ekonominės sankcijos (bausmės) bus atidėtos, tai bus 
galima greičiau prieiti prie taikos. Bet jeigu papai tik
rai rūpėtų taika, tai jisai turėtų pirmiausia kreiptis į 
Italijos fašistų valdžią ir reikalauti, kad ji paliautų 
bombardavusi Etiopijos miestus ir kaimus.

Boikotas prieš Italiją, pagal Tautų Sąjungos nuta
rimą, turi jėiti j galią ateinantį pirmadienį. Ačiū Fran
cuos valdžios obstrukcijai, Tautų Sąjunga per keletą 
mėnesių nesiėmė jokių priemonių prieš fašistų valdžią, 
kuri tą laiką panaudojo pasiruošti katui, užpulti be- 
ginklią šalį ir užimti didelius plotus jos teritorijos. Jei
gu MussoHniui bus duota dar daugiau laiko be trukdy
mo veikti, tai pusė Etiopijos bus užkariauta, pirma nįe- 
gu prieis prie kalbų apie taiką,

Tokiu budu ši Vatikano diplomatinė intervencija reiš
kia tiesioginę pagelbą Italijos fašizmui. Ar tai šitaip 
reikia elgtis katalikų bažnyčios vyriausybei, matant, 
kad silpna šalis yra nekaltai užpulta ir teriojairia? Ką 
pasakys Afrikos “laukiniai” žmonės apie takius “Kris
taus vietininkus” ir “krikščioniškos civilizacijos” atsto
vus?

Apžvalga
VYRIAUSYBE NUPIRKO

“LITUANICĄ II”

UL, Aidas” praneša, kad spa
lių mčn. 31 d. Lietuvos minis- 
terių kabinetas savo posėdyje 
nutarė jgyti “Lituanicą II”. 
Galima numanyti, kad nutari
mas buvo netrukus {vykdytas, 
kadangi už keleto dienų po to 
Įeit. F. Vaitkus išvažiavo atgal 
j Ameriką. Kiek vyriausybe už 
lėktuvą užmokėjo, dar nėra ži- 
nios.

LITUANICA IF BUS
SUTAISYTA

Vienas sparnas visai 
didelio apie pustrečio; 
galo, sulaužytas lie- 
priešakys, važiuokle 

sulankstytas pro-

NAUJAS KRAŠTO APSAU- 
GQS MINISTERIS

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad gen. Šniukšta rėzignavo 
dėl nesveikatos iš krašto ap
saugos ministerio pareigų ir jo 
vietok buvo paskirtas atsargos 
pulk. St. Dirmąntas.

Naujasis minisleris yra gi
męs 1887 m., ėjo inžinieriaus 
mokslą Maskvoje ir laikinai dir
bo Tomsko technologijos insti* 
tute. Lietuvoje dirbo įvairiose 
ministerijose ir mokytojavo ka
ro mokykloje ir karininkų kur
suose, kuriuos' pats įsteigė. 
Prieš dvejetą metų pasitraukė 
atsargon ir galutinai pasišven
tė pedagoginiam darbui.

VYSKUPAS P. BUČYS PLA 
TINA “SLAVŲ KALBĄ”

LIETUVOJE

specialiai 
susiorgani- 
menininkę

Vienam Kauno laikraštyje 
randame tokią žinią: ‘ ?

“J. E. vyskupas Petras 
Pranciškus Bučys, grįžęa VL 
sų šventų šventei iš Telšių 
į Kauną, lapkričio L 2 ir 8 
dienomis Įgulos bažnyčioje 
laikys rytų apeigomis slavų 
kalba iškilmingas pamaldas,,., 
Mišioms giedos 
šioms šventėms 

! zavęs jaunųjų 
choras.”
Taigi vysk. Bučys laiko Kau

ne misiąs, giedodamas slavis- 
kai “Gospodi pomihii”, ir kad 
daugiau žmonių butų pritrauk
ta i tas mišias, (tai yra sudary
tas ir specialia choras.

Ar Lietuvai šitokių balabai- 
kų, reikią?

Seniaus bažnyčia per šimt
mečius Lietuvą lenkino, ir to 
rezultate dideli plotai Lietuvos 
teritorijos (ypač Vilniaus, kraš
te) tapo visai sųl^kįįntj, Da- 
bar Romos papa panaudoja lie
tuvį kunigą, P. Bučį, skleisti 
slavų kalbą ir.apeigas pačiame 
Kaune.

Kol popiežius ir jo dvasiško
ji armija Lietuvoje Šeimiriin- 
kaus, tai Lietuva vis bus tem
piama šimts žino kur.

SOCIALISTAI, LAIMĖJĘ RIN 
KIMUS REĄDINGE

Laiškas iŠ Maskvos
ku savo pavaldinių ’■ nuomonę 
patirti — jie tyli, o kai tyli, 
tai jau bloga. Betgi reikia tie
sos žodį tarti, kad armijoj jos 
vūdai yra populiarus, karinin
kai sugyvenami. Mat, karinin
kai, komandų sąstatas atren
kamas iš gabesnių, prasimoki- 
nhšių eilinių kareiviij. šią ga
besnių kareivių atranką paskui 
paskiria į junkerių—kariniams 
kadrams ruošti mokyklas ir iš 
itenai jau išeina visokį koman- 
dieriai. Tai toki komandieriai 
gerai pažįsta kareivius, nes ir 
jie yra • eiliniais kareiviais bu
vę; be to, kiekvienas kareivis 
baigęs atitinkamą mokslą gali 
tapti karininku-ofilcieriu. Rodos, 
panašiai prieš karą buvo daro
ma visose demokratinėse vals
tybėse, nors tikrai to negaliu 
tvirtinti, bet kadetų korpusų 
durys buvo visiems adaros, tik 
carų Rusija į junkerių mokyk
las seniaū priiminėjo tik dva
rininkų vaikus.

Kartą man traukiny įteko iš
sikalbėti su vienos valstybės 
karo atstovybės ašmenių. Jis 
pasirodė dideliu savo srities ži
novu. Jis taip pat pagyrė SSSR 
armiją ir tvirtino, kad techniš
kai jau ji toli pralenkusi buvu
sią caro armiją, bet dar nepa
sivijusi Vakarų Europos vals
tybių armiją, nors skaičiumi 
tolį ją pralenkusi. Pasak jo, 
prancūzų armijoj 12—15 ka
reivių tenka vienas karinin
kas, karys specialistas, o ne 
tik vien kovotojas. Italai turi 
15—18 kareivių vieną karinin
ką. Vokiečiai 10—14, net ja
ponai 15—20 kareiviams turi 
Vieną kvalifikuotą karininką, o 
tuo metu SSSR armija 25—30 
kareivių turi vieną specialistą, 
bet tai esą didelė pažanga pa
daryta, nes caro armija šimtui 
kareivių* ne visuomet* vieną ka-t 
rį specialistą turėjo. Tokiai di
delei teritorijai kaip SSSR ir 
maža aeroplanų turi, ’ nes ke
turių tūkstančių kiek dabar 
SSSR turi aeroplanų dvylikai 
milijonų armijąį yra mūža. 
Sunkios artilerijos' turi tūks
tantį armotų, tai vis esą ne 

.toki dideli skaičiai, kurie jau 
; labai didelės reikšmės galėtų 
turėti. Bet, girdi, SSSR tuiįi 
būti labai dėkingi prancūzams, 
kurie verste privertė kurį lai-

pik. inž. Antanas Gustaitis. 
Lėktuvas buvo apžiūrėtas 
Kauno muitinėje (jis ten iš 
stoties buvo nugabentas). 
Apžiūrėjimas užttuko dau
giau kaip dvi valandas. Po 
apžiūrėjimo parašytas smul
kus aktas, kuriame sužymėk 
ti visi pastebėjimai.

“Mūsų redakcijos bendra
darbis vakar vakare specia
liai teiravosi pas karo avia
cijos viršininką av. pik. inŽ. 
Gustaitį, kiek yra nukentė
jusi “Lituanika II”. Pulk. 
Gustaitis pareiškė, kad Litū- 
anicai reikės pagrindinio re
monto, 
neturi 
metro 
mens
numušta, 
peleris. Tačiau lėktuvo moto
ras. nedaug nukentėjęs, in
strumentai atrodo tvarkoje 
esą, Lituanica antroji bus su
taisyta ir ja bus galima 
skraidyti. Kartu apžiūrėjime 
dalyvavęs lakūnas Itn. F. 
Vaitkus davė paaiškinimų, 
Ltn. F. Vaitkus paaiškino, 
kad Lituanica II yra nuken
tėjusi ir pačio sklidimo me
ti#. Baigdamas av. pik. A. 
Gustaitis pareiškė, kad šis 
labiau tik bendras apžiurėjį- 
mas ne tiek pasako, kiek pa
aiškės tada, kai lėktuvas bus 
pagrindinai išardytas musų 
karo aviacijos dirbtuvėse.

“Musų bendradarbis taip 
pat kalbėjosi ir su komisijos 
nariais. Ąts. av. mjr. J. Ga- 
rolis pažymėjo, jog lėktuvas 
yra nukentėjęs jį Išardant ir 
keMort^je, tačtaū jis yra vėju

Buvo jau minėta, kad buvo 
paskirta Lietuvos karo aviaci
jos komisija apžiūrėti “Litua- 
nicą II”, kai ji buvo pargaben
ta į Kauną. Kaip komisija lėk
tuvą apžiurėjo ir ką ji rado, 
rašoma “L. Aide” (spalių 31 
c’.), būtent:

“Užvakar. rytą traukiniu 
atgabentas 'iš Klaipėdos į 
Kauną transatlantinio lūku- 

ĮtM> ltn, Felikso Vaitkaus lek
tūras “Lituanica ft” vakar 
buvo apžiūrėtas specialios 
komisijos, kurią sudarė: av. 
mjr. Mačiuika — pirminin
kas ir nariūi: kpt. Mintau- 
tas, inž. Bliuhientalis ir Lie
tuvos aeroklubo atstovas 
klhbo pirmosios eskadrilės 
vadas ats. av. mjr. Jeroni
mas Garais, Kartu lėktuvą 
apžiūrint dalyvavo patą la- 
kunūs Itm K VaitktU w
ro aviacijos* viršininkas av.’ skridimo prietaisų, kurie yra

Miesto ir apskrities rinki
muose Reading’e, Pa., laimėjo 
Socialistai. Kaip praneša “Read- 
ing Labor Advųęątė*^ išrinkta 
šie asmens: J? Hebry Stump — 
meru, Steward N. Tęmlison- ~ 
miesto tarybos nariu (4 me-t 
tams), Howard *r-
tarybos nariii (4 Ulei), Char
les F. Sands — tarybos nariu 
(2 met.), Williūiri O.
— iždininkii, Walter R. riol- 
linger.

Meras 8>tūmp ^Vo 
balsus ir jum betrūko tik 01 
bal. įfe absoliučios daugūmoš, 
nes Už republikonų kandidatą 
buvo paduota 8,258 b., o, už 
demokratų kandidatą 12,534 b.

Be to, socialistai pravedė sa
vo kandidatą, Amoė L©8bėr? j 
Berks kauntėš kimiisičūiefius 
ir du kandidatu į fcalejimU ta
rybą ir tris į mokyklų tarybą.

Komunistai, kurįe Readįnge, 
neturi jokios organizacijoj, šiį- 
lė savo “parąųią” socialiąiū$s 
rinkimuose. Bet Socialistai tą 
pasiūlymą atmetė, kaipo hetu- 
rintį jokios vertės. Tačiau re- 
publikonai ^u 4ėmokratais pa
naudojo tą komunistų manjęv- 
tą demagogiškam riksmui apie 
“raudoną pavojų”. Jįę Skelbė, 
kad komunistai nuvešiu socia
listus “į Maskvą”. Bet balsuo
tojai nesidavė šitą demagogija 
suklaidinti,

Reikalaukite “NAUJIENAS:> 
an| bile kamM W Pėduoda
mi laikraščiai. Bardavėįas lai 
kraščių bus gatavas jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovį ne sa-

.y, ■

(Per malonę).
Kai visur apie karą kalba

ma, tai visai stiprantama, kad 
visų akys nukreiptos į armi
ją. SSSR taip, kaip ir kitun 
didžiuojasi sąvo armija. Tur
būt, jau jus žinote, kad rusų 
armijai grąžinti prieškariniai 
činai—laipsniai. Kas čia įdo- , 
mu, kad generolo laipsnio nė
ra, jis dįhgo. Mat, caro, armi
jos generolai labai blogą at
siminimą paliko, darbininkų 
tarpe, tai neišdrįso tą činą vėl 
atgal grąžinti.

I . / . .

Nėsėhai dar atsakingi ko
munistai mumis tvirtino, kad 
raudonoji armija išsiskiria iš 
visų armijų, nes neturi buožių 
karįninkų laipsnio, o čia stai
ga kaip iš dangaus, ar iš Sta
lino malonės, atsirado ir tie 
visi . prieškariniai činai. Tu-, 
rim dabar vįsų mokyklų uni
formuotus mokinius, lauksim 
ir ar tik nesulauksim, kada 
bus grąžinti valdininkams visi 
činai, titulai ir mudirai. štai 
patsai viešpats Stalinas titulą 
jau turi — galingasis pasaulio 
proletariato genialusis vadas 
Stalinas... . ,

Visą tai suprantama; tai vis 
diktatūros padariniai. Revo- 
Jįųcįja daug žmonių iš darbi
ninkų tarpo, o taip pat iš dar
bo inteligehtijos ir miesčio
nių iškėlė į gyvenimo pavir-Į 
šių. Jie tapo žymiais politikais 
ir valdininkais SSSR gyveni- 
moi (Vairuotojais* Bet kuri jų 
yeiksmų iš apačios kontrolė 
visai dingo, nes juk mes čia 
ne dėmokratiškai tvarkomas, 
valdininkai nerenkami, bet 
skiriami. Seniau dar buvo į- 
prašta viskas kolegialiai tvar
kyti, ha kad ir fabrikų admi-Į 
nistracija buvo 1 sudaryta iš 
kolegijos. Dabąę yiskas per
duota į vienas rankas — grįžo 
prieškarinių direktorių insti
tucija. Taigi šiėį vyrai iškilę 
aukštumoj nendri žemiau tū
pti, dėlto skubipaš kaip nors 
•savo padėtį sustiprinti, įšitvir- 
; tinti, pasidaryti- - nepakeičia
mais,. nepamainomais, todėl 
ir mėginama sudaryti tipingų 
valdininkų kadrai — grįžta] 
prieškariniai luomai tik kitu! 
pavidalu, kitu, pavadinimų. 
Nors kiekvienam žingsny šau
kiam, kad mes kuriame be- 
luominę valstybę, socialistinę 
iš esmės ir nacionalę iš for
mos, bet tikrumoj taip nėra. 
Iš esmes yra valstybe turinti 
komisarų luomą, > dabar susi
kūrė profesionalų karių luo
mas ir yra darbo žmonės vals
tybinio kapitalo eksploatuo
jami, nes’ iki socialistinio gy
venimo dar labai toli, turim! 
įneš valstybės ūkį, kurios na- 
ęiąnaliams interesams turi 
tarnauti ir turim būti išnau
dojami.

Ne žmogus žmogui patarnau
ja, bet žmogus valstybei tar
nauja. Bet aš nukrypau, kelis 
žodžius turiu tarti apie raudo
nąją armiją. Jį gerai atrodo, 
neprastai aprėdyta, neblogai I 
maitinama, na p karinis kad
ras dar gėriau gyvena, kaip 
caro laikais gyvėno. Seni Cari
niai karininkai-oficieriai nega
lėjo net galvoti apie tokią kie
tą armijos drausmę, kokia ji 
dabar yra. Tikrai geležinė dis-1 
ciplina įsėsta.. Berods, sako, 
kad ji dabar sąmoningai visų 
vykdoma ir visų suprantama. 
Suprantama, kad kaip kam gal 
ir pavyko į galvą įkalti kam 
tai visa reikalinga, bet kokiam 
nors užkūthpio Petrovui visvfe- 
na visa tai nesuprantama^ Jis 
tiktai visa kenčia ir tyli, nes 
tylėti yra priverstas, j Ūk ar
mija hepriValo nei kalbėti, nei 
politikuoti: buvo taip kalbama 
caro armijoj, taip kalbama ir 
dabar.

Taigi armija savo išvaizda, 
savo drausmė, susiklausymu 

, gerai atrodo, bet kas jį yra iš 
, esmės tai sunku pasakyti. Juk 

diktaturimai besjimkant. sun-

galingasis pasaulio

jie tyli, o kai tyli,

ką laikyti vokiečius visai be
ginkliais, tai per tą laiką SSSR 
galėjo vytis vokiečius ir net 
juos pralenkti. Bet dabar ang
lai patylomis leido vėl. vokie
čiams apsiginkluoti; 1 
SSSR reikia labai skubėti, nes 
vokiečiai gali juos pralenkti. 
Japonai jau i 
SSSR, bet tenai tokios sunkios 
karo sąlygos, kad japonai veda štabų padarytas. Berods, rėi- 
gudrią politiką ir be karo toli- i pasakyti, tai SSSR armi
niuose rytuose mėgina Įsigalėti. U°J labai jaukiai buvo sutik- ••-k. » k • « • * 4* n T11

kiek ji yra ištverminga, kiek 
ji yra ryžtinga? Jau dabar ai
šku, kad kare, jei toksai įvy
ks, teks jai bendradarbiauti 
su kitų kraštų generaliniais

tai jau Stabais, Tai rizikingas reika
las. O tas bendradarbiavimas 
bus neišvengiamas, štai tų či- 

ir butų puolę1 nų-Iaipšnių grąžinimas ir ne
be įtakos svetimų generalinių

Be to, japonų labai silpnas oro 
laivynas, tai ir tas juos sulai
kė stoti į atvirą kovą.

Tai tokia to karo žinovo 
nuomonė apie SSSR armiją. 
Lietuvių daug tarnauja SSSR 
armijoj, daigiausia jie dirba 
specialiose dalyse, kur daugiau 
mokslo žinių reikia ir didesnio 
techniško patyrimo.

Aš galėčiau daug pasakyti iš 
lietuvių karių gyvenimo, bet 
dėl konspiracijos turiu apie tai 
nutylėti.

SSSR armija ne tik techniš
kai mokoma kariauti, bet ka
rius ir politiniai apšviečia. ŽL 
noma, visa kas komunistiška 
keliama į padanges1 ir visa kita 
smerkiama.. Tai labai primity
vi taip, vadinama politgramota.

Komunistai visa savo pri
gimtimi nepakenčia svetimos 
nuomonės, kas ne taip mano, 
kaip jie, tai jau yra didžiau
si darbininkų priešai, fašistai. 
Jie nuodugniau visų visuome
nės klodų santykių nelinkę 
nagrinėti ir nenori arčiau visą 
sudėtingą žmonijos gyvenimą 
pažinti. Pas juos labai primi
tyvus visko, supratimas, du 
pasauliu sau tik įsivaizduoja: 
komunistinį ir fašistinį. Jokių 
kitokių pereinamų momentų 
pažinti nenori ir visa kita 
mirtinai smerkia. Tokią siau
rutę politgramotą įgyja it 
SSSR armijos kąrys. Vargu 
tai tverminga pasaulėžiūros 
bazei susidaryti platforma.

Daugumoj ir visi komunis
tai turi tokį siaurutį pasaulio 
regraitį, iš čia -seka jų didelė 
kitaip manančių neapykan
ta. Nors žmonės siektų tų pa
čių tkslų, bet butų pasirinkę 
kitus kovos budus, 
tams nėra sankeleiviai, kovos 
bendrai, o tik priešai.

Dabar visi šaukiami į ben
drą frontą, bet nęišgyvendi- 
hus šios siauros pažiūros var
gu ar su jais galimas bendras 
darbas. O juk ir armijoj yra 
daug žmonių kitaip manančių. 
Tat savaime kyla klausimas,

tas. Juk buvusiam proletarui 
dabar labai smagu pasijusti 
kapitono laipsny, apie ką se
niau ir svajoti nedrįso. Tai 
vis slidus Stalino keliai, kurie 
nežinia kut buvusią carų Ru
siją gali nuvežti. Tat visai ne
nuostabu, kad Stalino išoru- 
mas miestų sąmoningesnių 
darbininkų tarpe dingsta, bet 
jis daros populiaresnis kaime, 
smulkios buržuazijos tarpe.

Kaimas, tie smulkus savi
ninkai, geriau dabar Staliną 
supranta, nes gimsta pas juos 
viltys didesniais savininkais 
tapti, o tuo metu darbininkai 
su baime dairosi.

Rusai mėgsta anekdotus, da
bar kursuoja labai budingas 
anekdotas, štai jis. Vienas 
aukštas komisaras turėjo tris 
vaikus. Kelių mėnesių mer
gaitę Stalinka vadinamą. Ke
lių metų mergaitę Oktiabrin- 
ka vadinamą ir jau paaugėju
sią dukterį Leniną, štai nak
ties metu pravirko mažutė 
dukrelė ir tėvas sušukęs: Ok- 
tiabrinka, pašauk Leniną, Sta
linka sušlapo, — žinoma, ru
sai žodį sušlapo—tirščiau pa
vadina..?

Tokie pas mus pergyveni
mai—Stalinas sušlapo...

—Įsakaitis-gelzkelietis. 
Tarp Maskvos ir Minsko. 
Spalių 10 d.

JUOKAI
Persižegnok... 
(bijodama).

komunis-
KALĖDOJANT

Kunigas. -
Moteriške

Vardan Dievo Tėvo... ir Dva
sios šventosios. Amen.

Kunigas. — O kur sūnūs?
Moteriškė. — Sūnūs į mišką 

išėjo...

Mokytojas: Poviliuk, pa
sakyk kas yra ledininkas.

Mažasis Poviliukas: Tai 
yra žmogus, kuris visuomet 
ateina kada papa nebūna na
mie.
J,1 J/, r t.tg=
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MUZIKOS ŽINIOS
Ražo — NORA

Kipras Pėtrauskas
Rugsėjo ^4 d. 1935 m. 

jo lygiai 25 mėtai kaip Kipras 
Pėtfaiiškas, priimtas Marijos 
Teatrdri Pelrdpily, pirmą kat- 
tą dainavo operoj. Kadangi 
1936 metiibse sukaks 80 rhetų 
nuo j d pasirodymo pirmoje Lie- 
tdvos Operoje, Bitutėje, jo Mo
lio Miko Petrausko parašytoje, 
tai paminėjimas abiejų šių ju
biliejų įvyks 1936 metuose.

tirone Drangelienė
Lietuvos Universiteto choro 

pirmam akądėmiškdm koncer
te Kaune didžiąją dalį progra- 
rho išpildė Amerikos lietuviai 
artistai, kurie nuvažiavo Lietu
von dalyvauti Pasauliniam Kon
grese ir dar vis tenais vieši, — 
Chifcagietės p-ia Brdnė Drari- 
gėliėhė, dainininkė, p-lė Aldo
na Briedy te; pianistė ir smui
kininkas Greičius iš Gleveland. 
Poiiia Drangelienė padarė dide
lį įspūdį visose savo dainose, 
ypatingai gerdi pasižymėdama 
savo angliškųjų autorių kuri
nių pildyme. Apie p-lės Brie- 
dytės piano skambinimą muzi
kos kritikai atsiliepė irgi sim
patingai.

Meddlidi dttiėrikiėčiams 
artistams

Kaune spalio 27 d. DULR 
įteikė visiems trims Amerikos 
artistams, p-iai Drangelienei, 
p-lei Briedytei ir p. Greičiui 
jubiliejinius (P. Rimšos kūry
bos) Klaipėdos atVaddvinio ir 
Vilniaus didžiojo seimo sidabri
nius medalius.

“Parduotoji Nuotaka” — 
Kaune

ČekdslovakijOS nepriklauso
mybės šventės proga, Lietuvos 
opera, spalio 28 d. pastatė če
kų kompozitoriaus Smetonos 
parašytą operą “Parduotoji 
Nuotaka” (Bartered Bride).

« » »
Statistika parodo, kad Vo

kietijoj yra 100 operos rūmų, 
kuriuose nuolatos statoma ope
ra.

šiiS-

————— '
lingai ir įspūdingai pildyti nU- 
niėrį, kurianie dalyvauja ir 
choras ir orkestrą, jeigu ne 
žinomoji hnisų dainų intėrpre- 
tatore Anelė Steponavičienė. 
Rodos kaip ir džiaugdariios, 
kad jos įdėtas darbas, jos rd- 
pestingos pastangos mokinime 
atskirų šio programo dalyvių, 
neapvylė ją ir atnešė pageidau
jamų rezultatų, ji pakėlė savo 
galingą balsą toje visuomet 
populiarej Italų liaudies daino
je; iš Vietok Herbet’o operetės 
“Išdykusi ftlariutė”, ir tikrai 
negalėjo b liti tirikamesriio find- 
lo tokiam įvykiui. Bravo Alicė!

» » »
Pbpūlihriš ptdghimas

Chicagos Simfonijos orkest
ros įvyks šeštadienio vakare, 
Lapkričio 16 d. Orchestra Hali. 
Programe bus pildyta Glazou- 
nov, bdhriatiyi" ir Grieg kuri
niai, bei principais šio progra
mo veikalas bus TschaikovskiO 
Penktoji Simfonija.

ši Simfonija susideda iš ke
turių dalių ir buvo parašyta 
1887 metdbsė. Jbje kbhipozito- 
rius piešia savo liūdesį.

Įžanga yra pamatuota ant 
nepaprastai liūdnos temos, kuri 
įžymiai girdisi per visą simfo
niją. Ji įeina į “allegro”, kuri 
yra gyvesnio, ūpo ir pamatuota 
ant dviejų dalykų — vienas iš 
jų melancholiškas spalvoje, bet 
antrdš skaistus ir stiprus. Po 
jų išsivystyjinio, tačiaus, ta 
liūdna introdukcijos tema ir 
vėl pasirodo ir vėl nyksta ba
liniuos vamzdžiuose.

Antra dalis yra formoj ro
manso, meliodija
“horn” solb,' tblidus einanti su 
‘cello ir vėliads Stygoms, ši te
ina yra vieiia ypatingo grožio 
ir ją seka naujos temos dėl

'4

» » »
Varšavos operos sezonas bu

vo atidarytas sii Mohiiiškos 
opera “Halka”, kurią dirigavo 
p-ia Waydowo. ši opera buvo 
pastatyta lygiai 1000 kartų šio
je nafcijoflaiėj operbj.

Pirmyn choro vakare 
pastebėta ‘

kad kaipo įžanga von Suppe’s 
operetėj “Gražioji Galated” 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestros vedėjas Kazys Ste
ponavičius pasirinko sau anglų 
librhpbzitoriaus, Sir Ėl^ar, pa
rašytą “Porrip ahd Circumst- 
arteė” uvertiūrą.

Kad p-iai Anelei Steponavi
čienei tenka daug kredito tiž tą 
jos rūpestingą ir nuoširdų dar
bą, kurį reikėjo įdėti prirengi-* 
me operetės sąstato, visi kurie 
yra jos mokiniai.

Kad pildyme savo liaudies 
dainų, t’irmyn Choras parodė 
gan gražią* pažarigą, ries buvo 
galinta pastebėti ddiigiaus eks
presijos, spalvos ir abelnos in- 
terpfetacijoš.

Kad p-lė Aldona Grigoniute 
padarė malonų siurprizą su 
pažanga jos daihavithė. Nuo 
jbš pasirodymo “Kornevilio 
VarpuoSfe” 'pernai, ji žymiai 
pagerėjo savo balso valdyme ir 
pradeda parodyti dadgiaus gra
žios medžiagos. Įdomu bus sek
ti jos tolesnį progresu.

Kdd Ona Škeveriutė, kuri 
nuolatos ir rimtai tęsia savo 
balšd lavinimą, kaip yisildmet 
taip ir šiaiiie koncerte buvo pa
žiba programo. Jus natūralūs 
ir simpatingas pasielgimas scė- 
iiojė visados greitai randa at
balsį publikoje. • \

Ir kas-gi iš nulštj daininin
kių gali tdip išdidžiai, taip ga-

5
Visus atsilankyti ir nboširdžiai Į 
prižada višuš Vienodai pavai- ^^SUOKU Odryil 
Sinti sii puikia muzika ir daina. palyginimus! 

/ —Julius. *----------

SEKMADIENĮ PADARYS iššiaiSkina, pagaliaus, ir ^ittįfo- 
SAVO DEBIUTĄ įiiija baigiasi smagioje Duotai-, 

koj. '
‘4 t »«*•!»

Šį sekttiliieftk Biru
tė atidarys savo

Mėrib riiyiėiojai šbkdriiį šek- 
riihdiėhį; 17 d., IhpkHčib feaiji 
šeštą valdiidą Vakaro, L(0uviiį 
Auditorijoje ■ turės trinką kuo 
skaitlin^iaušiąi* siisirliikti ir pa- 
riat^ti savo 29-1U fiiėttj Auįy- 
iiW “OtOV .mehb Mriių.

šiudtii kartu Birutė pAsiren- 
gds šavb štečiiis paišinti su 
labai i>liiki& OpebStį; “Čigo- 
ndP’; ktiriiį riatAŠįŠ žino- 
thds SiMšjrš šiiri
kitš; bp'br6tė aįi^d^td labai 
gražia muzika. ; šiuom kartu 
įdoriiiaiŠ čigbnaiš keta būti sė- 
kariti artišutf mėniriihkal: He 
lėri BartUsh, (operos d^ihiiiin 
kS-arti^gj, 'Kteys tęskis, 
AHtarias KUhiinškaš, Jonas Ba
landa Ii- jitina <lfcbiutafitS, Ite; 
na JO’iiaičihtė. i

Kaiį) matyti, artistų sąštoštas 
šu’siddro vieriaš iš žymiausią, 
0 jiėihš vadovaują talentingas 
ir garbės Vertas mužikas, JO- 
iįriš Bianskkš. Šalę kąliiairios 
bhbretėš, bus duotos puikus aįi- 
nų ptbgrariiaš, kiiriį išjjildys 
Bitiitėš chofaš. Yra’ žinių, kad 
p-i^ Vanda Biahškiėnė, budarha 
Liėtiivoj, štiririko ir t>rišliirito 
Birutės vedėjui J. Bianškdi 
daugelį naujų dainų, su kurio 
mis Biriries choras sOkatitį Sek
madienį palinksmins susirinkti 
sius. ' •' f>

Taigi, ria^ižymškite dieną ir 
nepraleiskite šitos puikios mu
zikos pilotes; 5 Birutė kviečią

SAVO DĖČIŲ TĄ

Irena Jonąičiutė; jauna lietu
vių dainininkė, kuri sekmadie
nį padarys savo debiutą ope
retėje, “čigonai”. Ji dainuos 
motinos, Karinos rolę.

Operetę stato “Birutės” cho
ras, kuris be to, išpildys Liau
dies Dainų Koncertą. Vakaras 
įvyks Chicagos LiėtuVių Audi
torijoje.

‘4

“Vidurnaktis” Chicago- 
jte vakar po pietų

Vakar; beVėik per visą dieną 
Chicago buvo iižįūlį debesys, 
r tikas ir dūmai. Jie buvo tiek 
tiršti, kad apie vidurdienį Vi- 
saih fnieste biivo taip tamsu, 
kaip Vidtirriaktį. Per visą die
ną bebuvo galima apsieiti be 
elektros šviesų.

Be tamsumos ir drėgnumo 
prie chicagiečių mizerijos pri
sidėjo šmulkuš lietus, lyno ją s 
bėvėik - visą diėrią. Dėl blogo 
oro koiriuriikacija gatvidkariais 
ii* elėvatbriais buvO šušitruk- 
dižiuŠi.

Skėllbdinhi K'aujiehdse 
duoda liaudy cfeltb, 
kad pačioj Naujienos 
yta naudiriįes.

palyginimus!
Didžiausią problemą kokią turėjo 

namą seimininkės — tai yra supii- 
kinėjimą maisto produktų dabdr 
tapo labai palengvinta. Nėra rei
kalo eiti daugeli blokų, arba spėlioti 
apie, maisto kainas. Viskąs ką. jUs 
tiiritę padaryti, .tai atsiškleįsti Naų*. 
.lienas • ii* pasiėiškbjus “Midwešt 
Stores” apskelbimą, ji ątydžiąi per
skaityti., Skelbimas telpa Šios die
nos laidbje.

Idaftt tinkamai patardavus. “Mid- 
west Stores” savininkai Siūlo. jurus 
puikiausios rūšies maisto produktus 
žemiausiomis kainomis; nes jie nori 
duoti namų šeilriiriirikems visus ga
limus patogumus. Jtiihs nėšunku 
bus parskąityti šios dienos ąpskel- 
bimą, o paskui pasirinkti reikalingus 
jUmš dalykus. Susirašykit viską 
kas reikalinga ir suskaitykit patįs 
kiek jums viskas atseis.

| JUS suprasite virš šumihėtUš fak
tus geriau?, jeigu jus paimsit ąty- 
don, kad- maistąš “Midwėst Stores” 
kurios randasi. jušų apiehnkėje Atga
benamos iš visokių . manufaktūrų, 
dirbtuvių ir išdirbėjų, kurių dirbtu
vės. fatmog ir urmo sandeliai ran- 

. dąsi dąugelyj valstijų ir kai kurie 
~ net sVfetinibse šalyse. Čia jiė visi 

stropiai surinkti ir parinkti dėl jūsų 
pasirinkimo.

.. Kadangi visas i 
mas vagonais, tai mmiuo .>*« nuk, 
pigiausios. Maistas atgabenamas i 
puosayu? “Midwest Stores” prganiza- 
ęijoš urmo, sandelius ir iš tėnai pri- 
štatomas kasdien i atskyrkš krau
tuves, v i— visuomet naujas .visuo
met šviežias.

Atsilafikykite šiandien i savo afcje- 
linkės krautuvę — gausite kuopiąn- 
dagiausi. patarnavimą, gėriailši mais
tą pigiausiomis kainomis 

Apskelb.

‘ •p. f t

—X

išreikšta

“Obbe” ir klarinetų; vedanti 
prie įspūdingo visbš ofkbštros 
finalo.

Thečibj daly, vieton prįiriitb 
scherzo, kbmpbzitoriūš duoda 
mums gracingą ir poęzijbš pil
ną valcą, pamatuotą ant dvie
jų temų, kurio plaukiirią kar
tas nuo karto pertraukia prin- 
čipalė teina piririoš dalies.

Filiale turi ilgą introdukciją, 
kultoje pririCipalė tema ir Vėl 
girdisi. Priaugusi prie išdidaus 
“crescendo” ji ir vėl pranyks
ta. Po tb, "kaip Staigi priėdinŠ 
tema yra išvystyta, antra te
ma yra išdubta pirmiaūs “wbod 
winds” paskiaus smuikų. Nuo 
šios viėtoS iki pabaigai, šios 
dvi temos figūruoja, bet ta 
prdriaširiga iritrbdtikčijoš tema 
visuomet dominuoja. Situacija

THE BRiDOĖPORt 
KNITTING SHOP

Neria Plonus it Stonis Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA , VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso sėnus svederiūs. Parduo
dam vilnones ‘gijas; storas ir

■ plonas, dėl mezgimo.

K Selemonavicia
504 W. 33rdSt.

(Nėtbli kbrm^l Avė.)
Viėtory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir

i.’anfOuu

n£9|

PETRAS PLUSKUS
P’ersįskyrė su Šiub pasauliu 

• lapkričio 14 dieną. 4:20 valan
dą ryto 1935 m., siilaiikės 45 
inetų amžiaus, gimęs Sutkunų 
kaime, Šiaulių apskr. ir para* 
pijos.

Amerikoj išgyveno 28 mėtus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barborą, dukterį Agnieš
ką 1 metų, 2 pusseseres, Teva- 
doriją Nainiene, Oną Firan- 
tiene, 1 Švogeri Firąnta ir se
serų valktis,. Liėitivoj tėvą, 4 
seseris ir i broli.

Kūnas pašarvotas randasi
1248 W. 5& St.

Ląidotuvės Įvyks subatbj
lapkričio 16 difePa, 1:30 vai.
po pifetįj iš namų į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Petro PlUskaus gi- 
mihes, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžią] kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Niiliude liekame.
Moteris, Duktė, Pusseseres, 
Švogeris ir Giminės.

Patdrhaiija laidbtdvid direk
torius J. D. Young, Telefonas 
Triangle 0596

KAZIMIERAS YURKUS
Persiskyrė sii šiuo pasaiiliu 

lapkr. 14 d. 9:30 vai. ryto 
1935 m., sulaukęs 57 metų 
amžiaus; gimęs Raseinių aps. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Pranciškų, 2 dtikteris 
(ištekėjusias) Stella ir Kaži- 
miera, vieną anūkę ir pusbro
lį, Lietuvoj gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi J. Etidėi- 
kio ir Tėvo Koplyčioj, 5340 S. 
Kiedziė avė.

Laidotuvės įvyks pii’riiadie- 
nį, lapkr. . 18 d. 8:30 vai. rytb 
iš namų į Šv. Claras parapi
jos bažnyčią, 55th St. ir Tal- 
man avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Resurrection kapines.

Visi a. a. Kazimiero Yur- 
i kaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvautj laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame
Moteris; DuĮktėryš, Ahukė, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnatijd lai
dotuvių direktoriai, J. Ęųdei- 
kis ir Tėvas. Tel. hepublič 
8340.

NEBŪKITVERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Ttinef’s Bitter Vyhdš
Gali Paliuošuoti Jus
“Turiu 4pRxiėk,otl, už Trlner’.ą.Bitter 

Vyną. Stivirš,. tįętu laiko turėjau 
dos su.^mąlimu, -r- .tik .valgiau 
gasai aarydavpą, viduriuose.. Tris są- 
V^ites. Atgąijdsų, ąkMbirną, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip. Jftaip atidėjimas bausmės pas
merktam Žmogjtu. Dabar, viduriai yei- 
kia kąlp ląfkro.^is i,r Vtou tik 
noriu, Su pagarba, Vvaliaoe A. 
Cbinbs.“. ..
(.( jei Jūp .kenčiate ,nuo ųęmaįiiųp, 
prasto apetito, nevirškinimo, gasp, 
galyos .skaudėjimo, neryotųmo, ne.ra- 
nikus mieko, didelio iiuovargib, pir- 
MrsMrM

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis
People O gėt and hdld jobs 

keep thėir breath agteeablė
fZith the best to choose Irom theaetjąya, em- 
ployers favor the pąrson «lho is moSt attrac- 
tive. In buslness rife as Iri the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is conside'red the ! 
worat of fapfti

Unfortunl 
offensive co; 
many more i

tirt i 
BREATH;

TRINER’S ELIXIR 
, OF BITTER WINE 

------ f-------.  ——. Joseph Triner Coriipany, Ohicftgo

T
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DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

FRANCIŠKUS^ PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiUox pasauliu 

lapkričio 15-tą d. 1933 metais. 
Dabar ilsis Lietuvių Tautiško
se kapinėse. Paliko didelia
me nubudime ’ moterį Brigytą, 
dukterį Prancišką ir sūnų Sta
nislovą.

Jau praslinko 2 metai kaip 
Tave musų mylimas vyre ir , 
tėveli žiaurioji mirtis ištraukė 
iŠ niusij tarpo. Fer 2 metu 
daug kas petsikeitė, bet mtims 
rieberšikeite ir rteęumaŽėjo Šir
dies skausmai ir brangi dtriiih- 
tis, kuri pasiliks musų širdyse 
ant visados.

Mtims atsiminus aniė atšiški- 
rinią šu jumis, miliaušia ypata, 
ašaros veržiasi iš akiu kas 
dieną.
šalnai užėjus
Lapai riub inedžių krinta 
Atiluš pavasariui 
Gamta aprėdd medžius 
Ir vėl gražumas sugrįšta 
O Tu brdngiaūsls JaU nėbbsd-

Nųliudė liekame,
Motėtis, Duktė, Siinus 

. ię Giidinės

FLOllfeNCE JAKUBAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 12 dįeM, 2:00 valan
da pd pietų 1935 m., sulaukus 
8 metų amžiaus, gimus ChL 
cagoje. , ,

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Helen pę teVais žVina- 

. kiš, brolį Rayriidnd, tetą ir dė
dę Josėphine ir Paul Leases, 
dėdę Frank žviriakis, jlėdte lt 
tetą Antaną if THeresą Jaku- 
bauskUą ir giminėš.

Kūnas pašafVotdš riliitlaši 
6749 So. Oakley Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
lapkričio 16 dieną, 8:00 VUk 
ryto iš namų į Gimimo Pane
li šv. paraPlibš bažnyčią, ku
rioje atsibus: gedulingos ,pa? 
maldės už velionės šiėlą, 6 iš 
ten bus nulydėta i šv. Itdži- 
miero kapines.

Viši įk Florence Jakpbau- 
sk^š giminės, draugai ii* pūžy- 
stami .esat nuoširdžiai kviečia
mi . dalyyduti laidotuvėse ir Nu
teikti jai paskutini pdtArnavi- 
mk ir ątšisvėkimmą.

Nuliude liekame, , 
Motina. Brolis, Teibš, 
Dėdės ir Giminės;

Patarnauja laidotuvių ęlifėk 
: torius g;. P, r Mažeika, Tęlefo

Rankomis padirbti 
ACCORblONS

Puikiausios rūšies, 
žemiaūšibmiš kai
nomis. Pdmaty- 
kit mus pirm ne
gu pirkšltė. Bė 
obligacijų. Eks
pertai mokytojau 
DYKAI KATA
LOGAS.

. L__ ______
1014 Blue Island

INTERNATIONAL MUSIC 00
14 Bliie Island Avė. Chicago 

.... € * - K »

berghoęfalvš
BRibGfcFOktĖ

VIENINTELI VIETA PASt
JOS. RŪTA.

32ę7 . So;¥ri8ted. St  „

SUSIRINKIMĄ I
šiAN.D.IEN
ttMNMNBHNNHIMMMHHBBHHHM

KLIUBŲ ir Draugijų Susivienijimo—Darbininkų svetainėj, 10413 
Michigan Avė., 7:80 vai. vakare. Sekretorius J. Tania- 
šdtiškas.

CHIČAGds Lietuvių Vyro Ciior6 repeticijos Neffo svetainėje, 
2435 South LėdVitt šiteet, 10 vii), r^to. Choras ruošiasi, 
hiokiiiasi daindš ‘‘feliiido^’* pastatymui. Viši t&ri&i įH- 
valo būti. Už valdybą, X. Shaikus.

LIETUVOS Ūkininko Draugijos—buvusioj Meldažio svetainėje 
>, (paprastoj Vietoji ii vili;; po piėtų. Draugijos reikalai, 

lėta Liikbšiiitė, Fih. raštiiiittkė. 7011 S. Artėšiari dtė.
AMERIKOS Lietuvių Piliečių Kliubas 12-tam warde, K. Gra- 

moiitb svetainėje; 4535 S. R0ckwell Street, 1 vai. pp. Paul 
J. Petraitis, raštininkas.

LIETUVIŲ Piliečių Brolybes Kliubo Amerikoje—Jorio Garbuzo 
svetainėje, 3749 South Haisted Street; 1 vai. pp. Proto- 
tokolų rašt; J. Didžiulis, 3336 S. Parhell avė.

CICERO Lietuvių Kareivių Draugijos—Liuosybės svetainėj, 14th 
ir 49th et. 1 vai pp. Valdybą.

teeth and pi
The quicfc. ,p 

breath is to " 
every morninę and everv

Your breath becomea swėet and agreeable. It. 
■v’ll not offena othefs.

Don’toffėHd tithers • Chfečk 
halitoSis witH LISTERIJIE

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
šeštadieiiį. .Į^tikr.-Not. 16 dien^ 
Bus keptas jaunas paršiukas veltui, ir gėri mUžikantUi.

UžkOiečid visus draugus ir pažystamus.
LINCOLN TAVERN 
(Buvusi sdv. ČMargies” Tavėrn) 

3749 SO. ĮlALSTED ST;

RUSIŠKA IR TURKIŠKA I’IRTtS “ 
1FOURTEENTH STREET BATU ĖbUŠĖ 

908*910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMĮS.

Po niaują šdvinitiktj įiriėžittra; jhaująi išremontilota iš išmalevbta. — 
...... , Masažai—Chiropodistdi—Atdara dieną ir.naktį.— . ,
swi^iNąp20L nt ......

SVETAINE UŽDIRĄ
Tiiifcd dėl šUširinkimm parių, vestuvių ir thordnis.

' ; Kreipkitės: .... <. £., ,K.
LINCOLN TAVERN

Sav. Maigaret Belcher, pėrsikelo iš “Šidrgiė’a T&vetn." ' 
3749 SOMĄ HALSTĘD STREET tėj.. 2992

■ - ■ - - , *""—-.... M .......... '‘If+
PILNIAUSIA EGZAMINACIJA KADA NORS Hs|trLYtA 'Vi $1. 

Apima, kiekvieiią dalį ir kiekvieną kūno veikim^: Kfiujb BpaudiiiiąĮ^ H6- 
moglobin ir Mikrąskępię; šlapumo, kemiškus bandymus, elektrišką, ner- 
yų. ir jąąų^nų bandymus, X-RAY, Fluorscopic, jei bus reikalas, ir vie
nas išmėginimo gydymas
SI... Pilna Viso Kūno Egzamihaėija $1.
Si moksliška .diagiiOžU parbdys jdsų tikrą sveikatos stovį ir kaip reikia 
gydytis ir apšku^oti sveikatą, i . ..

Gyduolės su Neapniokama Medikalė Priežiūra.
.DR, SęHYMAN‘S ~ “

1869 NORTH D AME N AVĖ,
■r-T—t—

Atsiklauskite apie musų kainas
Ge'riaiiši likeriai ir alus dėl vesttįyltl 4~

ANCHOR INN 
3503 Halsted si

PARENGIMAI
LAritRičio 16—dariida ftUft VyHj ų SioteHj ft»- 

šeljiittid Kliubtt 26 nifitų Sukaktuvių Salite, MctJHMy 
Hali, -1089 U’ėst Madison Street, 7:30 Vai. vak. tiiiėki 
55ė. iš dhkšto, 65c. prife dižrų; kAlaktitą Hkariėhė, jtfb- 
gramas, šokiai, gferii rtltižika. Laikė takaHėhėš iiatijiila- 
rįai, 16 iki 25 rii. priiriiami tiž dyką, 25 iki 45 iii; ~ iiž 
$1.00. '

LAPKRIČIO 16 — ttiiihboidl t>ark6 Liėtutitį ^diliikhš fcllttto 
Šokiai, Lėgioii’s Hali, 3045 W. JTortk Atė. Š tai.
vak. Įžanga 25fc.

LAPKRIČIO 17—“iHttitlj stato šiihkaus opėrėlę, “Čifcbiidi” 
ir Kbncėttas Chicagos Liėttfvių AuditoHjojė, 8183 Šdiith 
Halstėd st. Pradžią 6:30 P» ii. Biiiėtai—75c.

LAPKRIČIO 17 — Keistučio Kliubo VakAra% Sokol svėtairteje, 
2343 S. Kedziė avenue. “Naujosios Gadyhės” chotas vai
dins operetę “Nastutę”. Pradžia 4 P. M. Įžanga — 50c.

LAPKRICiO 24 —Pakihiihtos Lietuvos liraiigijite Vakdrds 
Chicagos Liėttivių Auditorijoj, 3133 Š. Halstėd Ši; Pra
džia 6:30 v. V. Įžanga 4<)C.

LAPKRIČIO 27—Lėit. Fėliksb Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet. Auditorijoje. Specialia pagerbiiho muzikalis ^to^ra- 
mas, kalbois, garsiniai Vaitkaus “Lituariieos Ii” ir skri
dimo filmai. Šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viską) 
75c. Pradžia 7:00 P. M.

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių vakaras; fehic. 
Lietuvių Auditorijoje.

LAPKRIČIO 28—RaUdOitos Rožės Kliubo šokiai—
LiėtuVių Liuosybės svetainėje, 14ih ir 40th čbttrt; ti- 
cerb, Hėnry Pėters orkestras, įžanga 85c.

- 11Ž

dihs operetę “Nastutę”. Pradžia 4 P. M. Įžanga—• fcttc. 
LAPKRIČIO 24 —Pakirtiihtos Lietuvos Prailgi jos Vafcdhh u-

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄBASAŠ

sis skyrius yra veoamas tikslu pagelbsti muši skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairii paprasti ir nepaprasti 
daikti; intaisi ir reikmenų Jeigu ii telpanti[JHs rito 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Carial 
klabėkite ifizuto FalarSjm čia jqs gausite itiformacŲi;
ii bus galima gauti.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

Tilt; BRIDGEPOET ROOTINO Čd
Ar jūsų atogas reikalauja patai* 

symo? Pašaukite mus ir mes paša* 
ear 
darbai: ... j

»žM.l Otel

PATAISYK ŠtO&A IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengę pirm negu.Sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimų. 25 metai patyrimo. 
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Rosflaii Co.
8750 Sf *£ 
Tel. Bo



NAUJIENOS, Chicago, 111
Globia,tieneAtviras laiškas vysk. Teofiliui -Matulioniui CLASSIF1ED ADSCL ASSIFIED ADS

AutomobilesHoodlumėjimas

prie 95th ir Maple

Ko amerikiečiai

atgimimas

For Rent

COAL

RENGĖJAI

Rakandai-Itaisai

Dr-tės sergantys nariai,

Walter,

$24

$150

3962

Radios

Mar

YICTORY 6172

1

Prūde rado biauriai su
mušto žmogaus lavoną

Personai 
Asmenų Ieško

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

DU LOTAI ant So. Fairfield Avė 
arti 72nd parduoda savininkas. J 
Zeyman, 2828 N. Chistriana Avė.

“Naujienų” Radio Programai 
Nauju Laiku iš Naujos Stoties

teisybie- 
visokiais 
žemiaus 
Narkis, Grane Coal Co

5332 S. Long Avė.
Tel. Republic 8402

SPECIĄLIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentu 

$350 Alto Sax 1935 m. modelis $75.00 
$18 Comet už .........................  $8.50
$25 Albert Clarnet .............. $10.50
$18 Smuikas, kęsas ir smičiolas $6.50 

GpLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

vietose sava 
J. E. buvimo 
išnyks žymos

Kokio palikimo mes Ameri
kos lietuviai katalikai iš J, fo 
tikimės ? Ką tokio Tamsta tu
rėtum musų tarpe atlikti, kas 
butų neužmirštama, kas tvertų 
per metų metus ir butų naudin
ga Tamstai, Lietuvybei ir Baž
nyčiai ?

Tamstos galia ir pareiga pa
daryti mums tveriantį paliki
mų plaukia iš J. E. aukšto pa-

Milleriė- 
nė, Strainis Antanas, A. Mik
šys, P. Letukaš, M. Galuncas, 
K. Getautas. Jei kuriem drau- 
gam-ėms 
lankykite juos ir nuraminkite 
liūdnoj valandoj.

Bukime nuoširdus teisybie- 
čiai iy atjauskime savo drau
gus nelaimėj.
— St. Narkis, korespondentas.

užtikrinti,' kad TED 
geriausi alų ir

- 1934 Olsmobiliai
1934 Buickai —
1934 Chevroletai —

1933 Auburnai.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai 
skaitant ice baksį, svarstyklės, mė
sai malti prietaisas ir sleiceris.

2012 So. Peoria St.

PARDAVIMUI gerai išdirbtas ta 
Vernas, nepaprastas bargenas. Atsi 
liepkite greitai. 644 N. State St.

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Laba 
nausko, paeina iš Raseinių apskr. 
Pašaltonio kaimo. Gyvena Milwau 
kee. Ona Adomaitienė — Labanaus 
kiutė, 901 W. 19 St., Chicago, III.

ANGLIŲ pardavėjai su ar be pa
tyrimo, didelis komisas. Ofisas rarv- 
dasi, 288 W. 51 St.

REIKALINGAS patyręs kriaučius. 
prie kailiniu taisymo. 3608 South 
Halsįed St. Tel. Boulevard 3243.

PARSIDUODA Tavern Marąuette 
Park apielinkėje. Graži vieta ir ge
rai išdirbtas biznis. Savininkas ei
na į kitą biznį. Rašykit laišką dėl 
informacijų. Naujienos Box 554.

LOTAS 30 pėdu, pilnai išrengtas, 
ant 6031 Kolin Avė. Nebrangiai. At- 
sišaukit 5138 £. Laflin St. 2 lubos.

didžiausių Amerikos 
bėdų yra tai lietuvių 
paniekinimas lietuvių 
katalikų bažnyčiose, 
esi tinkamiausias as-

PARDAVIMUI tavernas ir rui- 
ming house su visais įtaisymais iš 
priežasties ligos.

11446 Schlitz Avė.

PARSIDUODA kriaučių Šapa už 
labai žema kaina. Kreipkitės 

1825 So. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
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 op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Didelis pasiriit 
lių ir _ 

5140 S. Kedzie avė,

REIKIA anglių pardavinėtoju, už
dirbsite gera alga. Atsišaukite 
Dearborn Coal Co., 2426 So. Halsted 
St., Wholesale and Retail.

Sekmadienį Keistu
čio Kliubo vakaras, 
operete “Nastutė”

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

Prūde
wood avenue, vakar buvo ras
tas lavonas apie 50 metų žmo
gaus. Kūnas bi.vo labai su
žalotas, matomai, nuo mušimo. 
Policija spėja, kad užmuštasis 
buvęs Hank TayĮpr, malorius, 
kuris užvakar vakare pražuvo. 
Gyvenęs apie 83rd ir Halsted 
Street.

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičiu 

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

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

Hemlock 0800

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Nuo lapkričio 19 dienos, “Naujienų” radio 
programai bus leidžiami oro bangomis utarnin- 
kais, ketvertais ir subatomis nuo 9:30 iki 10 vai. 
ryto iš naujos ir galingos stoties—WCBD. 1080 
kilocycles (5000 Watt jėga).

Šiuos “Naujienų” radio programas girdės 
visi Chicagos lietuviai ir apieliųkių miestelių lie
tuviai, gyvenanti nuo Chicagos už kelių šimtų 
mylių.

PLAČIAI pagarsėjusi kompanija 
išdirbanti tani tikra elektrišką pro
duktą ieško trijų angliškai ir letu- 
viškai kalbančiu vyru norinčiu dirbti 
8 valandas i diena. Turi būt nuo 
25 iki 4o metų amžiaus. Puiki pro
ga dėl atsakančiu vyru. Matykit 
Mr. Owen, kambarys 618, 203 North 
WaUash Avę.

THE RAN-DĄ-VOO
11859 S. Michigan Avė. ’ Tėl. Pullman 6339
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, sukatos ir nedalios vakarais.

PĖTNYCIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.
■■1 ’ r • ■ ■ ■ “; ♦ ■■1

.Subatos vakarais “BANK NIGHT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems.
Namie gaminti §kanųs valgiai visada. Visokios rųšies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. —BILL THOMAS. PARSIDUODA vienas iš 2 bizniu 

— už pirmą gerą pasiulijimą. Ta- 
vem arba Bučęmė — Vienai mote
riai persunku bizni vesti.

Pullman 3990

Lapkričio 17 d. Lietuvių vie
nuolyno Auditorijoj, Chicago- 
je, Jūsų Ekscelencijai yra ren
giamas išleistuvių bankietas. 
šnekama, kad Ekscelencija Chi- 
cagą apleidęs, Vyksi į rytines 
valstijas, o neužilgo keliausi į 
Lietuvą.

Amerikos lietuvių tarpe J. E. 
esi išbuvęs arti poros metų. Ką 
busi palikęs mums amerikie
čiams per tą savo buvimą mu
sų tarpe? Jei nieko daugiau 
nepaliksi, kaip tik tą, ką esi 
pasakęs viešose 
pasirodymuose, 
pėdsakai $reit 
nepalikdami.

REIKALINGA mergina prie na 
mų darbo ir prižiūrėti 3 metu ku 
dikj. Keystone 9754.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling.c body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaltliavimas, tovving dy- 
kni ■

2511 MilwaUkee Avė. Bei. 4845

Jurgis Steponavičius
Sekmadienį Sokolų svetainė

je, 2343 S. Kedzie Avė., įvyks 
Lietuvių Keistučių kliubo meti
nis vakaras, kuriame Naujosios 
Gadynės* choras pastatys ope
retę; “Naštų tę”. To choro ve
dėjas yra Jurgis Steponavičius.

Vakaras prasidės 4 vaL va
kare. Po operetes, kurioje da
lyvaus dainininkai, Rašinskienė, 
Jakienė, Virbickas, Valantas, 
Mockapetris ir choras, įvyks 
vakarienė, šokiams gros dvi 
orkestros, G. Steponavičiaus ir 
Jakučių. Bilietai, perkant iš 
kalno 40 centų, prie durų—50c.

(Sp.)

PARDAVIMUI pekamęs irengmai 
— mašinos maišyti tešlą ir keksus, 
automotiškas miltu sijotuvas ir visi 
vėliausios mados įrengimai vertės 
$4000. Parduosiu viską už $500. 
J. Walter, 4603 S. Richmond St.

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDĖSIT EUROPĄ

1 metus išmokėti — priimsim 
mainus . ■

RADIO ENGENEER. SERVICE CO. 
įsteigta 1922

Garantuotas ekspertų - patarnavimas 
imas įvairių mode- 
padarymo.

emloek 2929

EMMA’S castle cafe
Dabartinis MAE WEST CLUB

644 North State Street Chicago,
MUZIKA IR PROGRAMĄ IŠPILDYS 

COfWBOY BOB IR THE WEST GIRLS. 
Atsilankę 'svečiai bus dykai pavaišinti skaniais pietais. 
Draugai ir pažįstami širdingai kviečiami atsilankyti.

EMMA, Mgr. Į Delaware

NAMAS su restaurantu ir taver
nų pardavimui arba rendon. ’ Pilnai 
fornišiuotas — 8 kambariai viršui. 
Naujai perdirbti. Namas randasi 
biznio distrikte. įplaukos vien (ifl 
rendu $100 per mėnesi. Telefonas 
Lafayette 9087.

musų 
čiose 
grynai lietuviškų draugijų ir 
organizacijų lietuvių jaunimas 
nutausta, nutolsta nuo religijos 
ir lietuvybės, ir “hoodlumėja” 
Be grynai lietuviškus dvasios, 
be grynai lietuviškų draugijų 
ir organizacijų iš musų jauni
mo belieka tokie skeveldrai, ku
rie netaps organiškomis dale
lėmis nei Bažnyčios,į nei* musų 
Tautos, nei šio kramto gyveni
me jokios rolės nesjuloš. Tad, 
Ganytojau, sušauk tnusų dva

sios vadus į konferenciją ir į- 
tikink juos, kad savo naudai, 
Lietuvių tautos naudai, Rymo 
katalikų bažnyčios naudai, šio 
krašto naudai, atstatytų lietu-, 
vių kalbą musų bažnyčiose, kad 
ugdytų lietuvių katalikų drau
gijas ir organizacijas. f

Mes žinome, kad ^Tamsta ne
gali duoti privalomų įsakymų^ 
musų kunigams. Bet Tamstai 
turi morališką galią tą daryti. 
Del labo Lietuvybės ir Kata
likų tikėjimo teikis pasidarbuo
ti, kad Chicagos lietuviai kle
bonai nustotų lietuvių nutauti
nimą per lietuvių Rymo kata
likų bažnyčias.

Manome,* kad čia išreiškia
me jausmus ir pageidavimus 
milžiniškos Chicagos lietuvių 
Rymo katalikų visuomenės ir 
todėl Viiiafnės,- kad tas musų 
balsas neliks balsu tyruose.

Su priderama Jūsų Eksce
lencijai pagarba,

Lietuvių Katalikų Bažnyčiose 
Kalbos Gynimo Komitetas.

šaukimo ir Jūsų pergyventų 
metų Sovietų Rusijoj.

Tamsta autoritetingai kalbė
jai minioms iš sakyklų, sve
tainėse, ir nuo estradų salėse. 
Prašome lygiai autoritetingai 
prabilti ir į musų dvasios va
dus, kunigus klebonus.

Viena 
lietuvių 
kalbos 
Rymo 
Tamsta 
muo prabilti į lietuvius kunigus 
ir musų iždidžius klebonus apie 
lietuvybės / palaikymą Ameri
koje. Iš Sovietų Rusijos Tams
ta buvai išliųosuotas ne kurios 
nors didelės valstybės pastan
gomis, ne galingo Popiežiaus 
rupesniu, o atgimusios Lietu
vos Respublikos pasidarbavimu. 
Lietuvių Tautos 
Tamstai turi būti reikšminges
nis, negu bet kuriam kitam lie
tuviui. Lietuvybės ugdymas 
Tamstai taipgi turėtų rūpėti 
daugiau, negu bet kuriam ki
tam lietuviui. Todėl, didžiai 
gerbimasis Ganytojau, neap
leisk Chicagos neatsteigęs lietu
vių kalbos lietuvių Rymo ka-

__  ____ 10 METŲ KAIP pp. J. ir P, RAČIŪNAI 
uždėjo biznj Auditorijos namę. Todėl kviečiame visus draugus ir 
pažystamus ant 'musų jubiliejinės parės. Bus Spring Chicken ir 
geri muzikantai.?,

AUDITORIUM TAVERN
(J. & P. RAČIŪNAI, Sav.) 

3137 SO.HALSTĖD STREET.

bituation Wanted
Darbo Ieško

EXTRA svarbų, susirinkimą ren
gia Lietuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios senoji valdyba. Sekmadieny, 
lapkričio 17 d. 2 vai. po pietų, 
“Sandaros” svet., 814 W. 33rd St. 
Kviečiame visus susirinkti, kurie 
esate aukavę, skolinę ar taip kuo
mi prisidėję prie įsteigimo L. T. 
K. B.Bus išduoti paliudijimai ir 
patirsit daug nauju dalykų.

Užkviečia visus
Kun. C. Urbaitis ir Komitetas.

Šiuom laiku yra sergantys 
sekanti nariai: Julija Jurgai

RENDON 5 kambariu mūrinis cot 
tage. Furnice šildomas; vieno ka 
ro garažas, .pigi renda.

5640 So. Cąrpenter St.

grynai lietuvių dvasios 
Rymo katalikų bažny- 

ir musų mokyklose, b 3

Pranešimas
THEODORO DAUČIUNO 

GIMTADIENIO P ARĖ 
NEDĖLIOJ LAPKRIČIO 

17 d. 1935 m.
- Viši THEODORO DAUČIUNO 
draugai, kuris pirmiau užlaikė Bu- 
černę prie 45th ir Artesian Avenue 
yra širdingai kviečiami atsilankyti i 
jo Gimtadienio Parę, JO NAUJOJ, 
TAVERNOJ, adresu

4300 So. Western Ąve.
Galite būti
TAVERNOJ gausi 
degtinę. Atsilankykite,

talikų bažnyčiose. Užkirsk ke
lią nutautinimui ir “hoodlumi 
nimui” Amerikos lietuvių jau 
nimo.

tikisi iš Vys 
kupo

NEPAPRASTAI- gera proga dėl 
jūsų, kas turite Cottage ir norėtu
mėte mainyti ant 2 flatų namo 
Randasi ant 69 Street arti Mar- 
ųuette Park. Nėra skirtumo kaip 
toli jus esate. " .

2502 W. 69th St.

IEŠKAU darbo už pragyvenimą ir 
mažą atlyginimą. Esu 49 metų, 
pavienis, suprantu visokį darbą; ja- 
nitoriąus, painterio ir karpenderlo. 
Esu negirtuoklis, netinginys ir tei
singas žmogus. Kas reikalaujate 
žmogaus, greitai atsišaukit laišku. 
Box 352, 1789 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės pastogės. 

Susirinkimas

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935 Buickai
1934 Fordai ■
1933 Dodge’ -
1933 Buickai
$350 karai dabar  ...................  $200
$250 karai dabar  ............. $125
150 visokios mados ir modeliu karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

FINANSAVIMO* ATSTOVAS ‘ 
ANT VIETOS.

1601—1637 N. Ashland Avė.

DVI BIZJJIO prapertės, abi ta
vernai pardavimui arba mainysiu ant 
farmos. Savininkas 
535 W. 37 St.

PRAKALBOS
Kalbės J. E. Arkiv. S. A. Geniotis 
ir kiti kalbėtojai

SENELIU ŠELPIMO REIKALE, 
Nedčlio, Lapikričio-Nov. 17 d., 

3-čią vai. po pietų, Lituvių Auditori
jos salėje, 3133 So. Halsted Street 
Chicago, III. . . ;..

Ateikit ’ visi, jauni ir seni ir pa
klausykit, kaip* šis šelpimo pienas 
yra vykdomas. Įžanga nemokama, 
širdingai Kviečia

10 MĖTŲ JUBILIEJINĖ PARĖ! 

šeštadienį, Lapkričio-Nov. 16 dieną
• SUEINA

Kaip jau buyau rašęs, kad 
aš nuo pusmetinio susirinkimo 
rezignavau iš sekretoriaus vie- 

V/Jt J ’ I
tą ir ją buvo Užėmęs P. Lėto
kas.

Dabar drg. Leduką ištiko ne
laimė, todėl susirinkimas ir vėl 
išrinko mane eiti sekretoriaus 
pareigas. Todėl, visi 
čiai įsitėmykite tą ir 
reikalais kreipkities 
paduotu antrašu: St, 
4353 So. Talman Avė

"|V"UOMET DRAUGAS duoda jums Old Gold su šypsena sakyda- 
mas: 6iImk naujų minčių!" jis nekrečia baikų. Jis surado į Old 

Gold malonų stimuliantą kuris pakelia dvasią. Old Gold nepadarys op
timisto iŠ pesimisto. Bet jis suteiks jums malonumą. Pabandykit pa
kelį . . • jus dasižinosit ką musų sakymas reiškia.

P. CONRAD
STUDIO

420W.63rdSt
Englęvood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau {rengtą

Praeitą nedėį^iėnj įvyko Tei
sybės Mylėtojų / Dr-tės mėne
sinis susirinkimas Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Susirin
kimas buvo tvarkus ir nutar
ta daug svarbiųl dalykų.
St. Narkis ir vM Užėmė sekre

toriaus’Vietą.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run .........................-..... $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screeriings ....... — ..................... *4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

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

z Ir daug kitų. 
Jackettes ........ ...............................
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

IŠKILMINGOS
3-jų Metu Sukaktuvių Iškilmes 

į ‘ — rengiamos —

Educational
____________ Mokyklos____________
IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ

ROS ARBA BARBERYSTĖS 
PAS MOLER’I

Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininkų Teisių įstatymo 
atneš puikią pagėlbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonu ok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Real Estete For Sale

PARSIDUODA 5 kambarių mūri 
nis cottage — Vėliausios mados įtai
symas. Aržuolo grindys — Mar- 
quette Parke — Prieinama kaina — 
Galima matyti subatoj ir nedėlioj.

6809 So. Campbell Avė.

Business Service
BiznioPatarnayimag_____

UNIVEHSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lonsr Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

'Business Čhancės
. _ - . Pardavimui Bizniai_______

NUSIPIRK modemišką bučernę 
nebrangiai, busi laimingas ir turtin
gas. Rašyk tuojau laišką, 1739 S. 
Halsted St. Box 350.




