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Dideli MūšiaiTli i . < ...be •Ethiopijoj
Pats Ėthiopijos karalius isyyko į karą

Italų lėktuvai išžudė 2,000 ethiopų

Ethiopijos karalius

vyko į karo laukų

Spėjama, kad ethio 
pai yra aplaikę 
svarbią pergalę

Išskrido į frontą vadovauti vi
sai su Italija kariaujančiai 
Ėthiopijos armijai

Apie didelį italų pralaimėjimą 
šiauriniame fronte galima 
spėti iš pačių italų pranešimų

ADDIS ABABA, lapkr. 19.— 
Ėthiopijos karalius šiandie sku
biai išskrido iš’ sostinės ir ma
noma, kad skrenda į frontą va
dovauti kariaujančiai su italais 
Ėthiopijos armijai.

Į kurį"frontą jis išskrido, nė
ra tikrų žinių, bet nesitikimą, 
kad jis greitai gryštų į sosti
nę. Gryš tik veikiausio po 
didžiojo mūšio tarp jo menkai 
apginkluotos armijos su daug 
geriau apginkluotais italais.

Manoma, kad jis vadovaus 
visai armijai, veikiančiai tiek 
šiaurėje, kaip ir pietuose.

Paskutiniame pasikalbėjime 
su laikraštininkai.Jis pasisa
kė, kad Jis netiki, jog sankci
jomis' taiftų sąjungai pasiseks 
nugalėti Italiją. Bet visgi Sank
cijos pagelbės Ethiopi j ai, UŽ ką 
jis esąs labai dėkingas.

Karaliui išvykus į frontą ga
lima tikėtis, kad neužilgo pra
sidės ilgai lauktas ethiopų ofen- 
syvas.

Egypto nacionalistai 
protestuoja tautų 

sąjungai
GENEVA, lapkr. 19. 

tiečiai paskelbė Egypto naciona
listų partijos Wafd vado pa
siųstą protestą tautų sąjungai. 
Tame proteste kaltinama, kad 
nominaliai nepriklausoma vals
tybė ištikrųjų yra pavertga 
Anglijos.

Italų sukurstyti Egypto na
cionalistai sako, kad Anglija 
lošia dviveidišką politiką—skelb
dama taiką kitiems, tuo pačiu 
laiku pati tyroniškai vergdama 
Egyptą ir prašo tautų sąjungos 
pagelbos nuginkluotam Egyptui 
atsilaikyti prieš Angliją.

Egyp-

NEW YORK, lapkr. 19. — 
Sekmadieny savo namuose Fo- 
rest Hill, N. Y., pasimirė Bal- 
lard MacDonald, 53 m., parašęs 
daugelį populiarių dainų ir mu
zikalių veikalų. Tarp jo popii- 
liariškiausių kurinių yra“Beau- 
tifud Ohio”, “The Trail of 
Lonesome Pine”, “On the Mis- 
sissippi”, “Parade of the Wood- 
en Soldiers” ir daugelį kitų.

Chicagai ir apielinkei 
lio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Apsiniaukę, šalčiau.
Temperatūra vakar 12 v. die

ną Chicagoje buvo 450.
Saulė teka 6:45, leidžiasi 4

federa- 
ii prw-

. LONDONAS, lapkr. 19— IŠ 
žinių iš Italijos fronto galima 
spėti apie didelį italų pralaimė
jimą šiaurinėje Ethiopijoj, nes 
tuose pranešimuose italai atsar
giai prisipažysta prie pasitrau
kimo. Geruoju gi juk nesitrau
kė—buvo atmušti.

Kita žinia sako, kad 20,000 
ethiopų pastojo kelią einan
tiems iš Makale per Tembien 
kalnus italams.

[talijos lėktuvai sėja 
mirtį tarp ethiopų

20 lėktuvų užpuolė ethiopų sto
vyklą ir išžudė 2,000 kareivių

ASMARA; Eritrea, lapkr. 19; 
—Italų oficialis pranešimas sa
ko, kad Italijos karo lėktuvų 
eskadronas užpuolė ethiopų sto
vyklą ir išžudė 2,000- Ethidpi- 
jos kareivių.

Į lėktuvų bombas ir 
svaidžių ugnį > ethiopai 
šautuvais ir du lėktuvus 
šė. Viename jų skrido
Ciano, diktatoriaus Mussolini 
žentas, kuris betgi išliko svei
kas. Mūšyje dalyvavo ir abu 
Mussolini sunai.

Lakūnai buvo užpuolę 15,000 
ethiopų stovyklą ir ją visą iš
blaškė. Mušis įvyko šiaurinia 
me fronte, ties Makale.

kulko- 
atsakė 
numu- 
grafas

Ethiopai ruošiasi 
pulti italus

žygiuoja atkeršyti už lėktuvų 
išžudytus jų draugus

Chicago, III., Trečiadienis, Lapkritis-November 20 d., 1935

FRANCIJOS-VOKIETIJOS APSIGINKLAVIMO SUTARTĮBANDYS SUDARYTI

Joachim von Ribbentrop

Maxim Litvinoff

Europa priduoda labai daug svarbos konferencijai, kuri netrukus įvyks Paryžiuje tarp premjero 
Lavai ir Vokietijos ambasadoriaus, Joachim von Ribbentrop. Jie tarsis tikslu sudaryti Franci- 
jos-Vokietijos ginklų sutartį. Prisibijoma, kąd derybos sukiršins Franciją su Sovietais, nes de
rybose tarp sovietų užsienio ministerio LitvinoVo ir Lavai buvo susitarta, ’ kad nei viena, nei 
antra šalis ned&hrs faktą ginklų sūthrčią su/trečia šalim.^Franęųa.;.m.an<)įjk;ąd; sutartis, tarp Vo
kietijos ir Francijos turės tiek svarbos, • kiek Versalio (traktatas.

Vokietijos naciai ne
paliauja persekioję 

žydus

Italijos moterys turi 
atiduoti- savo žiedus

Uždraudė žydams pardavinėti 
knygas ir ruošiasi uždrausti 
verstis advokatūra

MAKALE, lapkr. 19. — Iš 
“mirties klonio”, kur italų lėktu
vai išžudė 2,000 ethiopų, dabar 
eina dideli ethiopų pulkai ker
šyti už žuvusius savo draugus 
ir ruošiasi piilti italų linijas 
tarp Makale ir Dolo.

Italų lakūnų puolimas ethio
pų klonyje buvo didžiausias 
mušis, kokis ikišiol yra ištikęs, 
dabartiniame Italijos-Ethiopi- 
još kare.

Bet puolimas iš or nesude- 
moralizavo ethiopų, kaip buvo ti
kėtasi, ir jie dabar ruošiasi dar 
didesniam mušiui.

Veik visi dalyvavę puolime 
20 italų lėktuvų nukentėjo nu j

BERLYNAS, lapkr. 19. —Na
ciai nepaliauja stumti žydus iš 
Vokietijos ekonominio gyvenimo 
ir atiminėti jiems pragyvenimo 
šaltinius.

štai dabar Vokietijos knygų 
sankrovininkų sąjunga nutarė 
uždrausti žydams verstis kny
gų prekyba ir užlaikyti knygų 
sankrovas.

Ateinantį penktadienį gi lai
kys susirinkimą nacių advokatų 
draugija, kuri tarsis apie už
draudimą žydams užsiimti ad
vokatūra.

Pardavė nuodingą 
kepimo sodą: 

3 mirė
SAN FRANCISCO, Cal., lapk. 

19.— Sveikatos departamentas 
paskelbė, kad, viena Mission dis- 
trikte sankrova pardavė 900 
svarų “baking soda”, kurioj 
rhsta daug noudų. Visi per
kantieji sodą bus įspėti per ra- 
dio pasisaugoti ir tos sodos ne-

Vedybiniais moterų žiedais Mus- 
solini tikisi papildyti tuštė
jantį Italijos aukso išteklių

RYįMAS, lapkr. 19.—Kadangi 
Italija nebegali gauti užsieny 
kreditų ir paskolų ir už viską 
turi mokėti auksu*, tai jos di
džiausias reikalas dabar yra 
turėti kųodaugiausia aukso. To 
aukso ištekliai tuo tarpu gi 
nuolatos mažėja.

Kad papildyti aukso išteklius, 
Mussolini įsakė visoms Italijos 
moterims atiduoti valstybei sa
vo auksinius vedybų (šliubi- 
niu’s) žiedus. Už atiduotus 
auksinius žiedus moterys gaus 
geležinius žiedus, ant kurių bus 
užrašyta: “Lapkr. 18, 1935. Ita- 
Ijios moterų atsakymas Žene
vai”.

Jei visos moterys išpildys 
diktatoriaus reikaMvimą, tai 
kaip bankieriai apskaito, bus 
surinkta 10,000,000 žiedų, ku
rių auksinė vertė sieks $120,- 
000,000. Tuo Italijos aukso re
zervas padidės arti 20 nuoš.

Krikščionių darbai
MEXICO CITY, lapkr. 19— 

Iš Gu’adalajara gautomis žinio
mis, katalikai sukilėliai užpuolė

ethiopų šūvių, bet tik du buvo 
priversti nusileisti. Tečiaus jie 
nusileido už italų linijų.

19.—Mrs. Edith Kermit Roose- 
velt, 74 m., našlė buv. prezi
dento Theodore Roosevelt, sun
kiai susirgo širdies liga ir jos 
keturi vaikai neatsitraukia nuo 
lovos. Ji prieš kelias dienas 
išsilaužė'1 ; kulšį,
parkritusi savo namuose, J 
dėtį pablogino širdies ataka.

paslydusi ir

vartoti

Ta soda netyčiomis buvo su
pilta į statines, kuriose pir
miau buvo nuodai ir todėl su
simaišiusi su nuodais, pati pa
sidarė nuodinga. Nuo tos so
dos nusinuodijo jau trys žmo
nės ir aštutoni sunkiai susirgo.

LONDONAS, 1. 19. — Vo* 
kietis Dr. Hęrmann Gortz liko 
suimtas už šnipinėjimą Vokie
tijos naudai.

Darbininkės prašo 
prezidento žmonos 

užtarimo
Prašo paveikti Sąlem, Mass., 

dirbtuvę ir neleisti šalinti is 
darbo motinas

SALEM, Mass., lapkr. 19. — 
900 moterų, kurios dirba vie
noj vietos audinyčioj kreipėsi į 
prezidento Roosevelto žmoną, 
prašydamos jos užtarimo ir 
kad ji paveiktų į audinyčią ir 
priverstų ją atšaukti savo nu
tarimą pašalinti iš darbo visas 
motinas. Jos reikalaują teisės 
turėti kūdikius ir kartu dribti 
dirbtuvėj.

Ta ąudinyčia nesenai paskel
bė, kad visos vedusios mote
rys, kurios susilauks kūdikio, 
taipjau visos merginos, kurios 
apsivestų, bus pašalintos iš 
darbo. Pasak dirbtuvės virši
ninkų ,motinos su kūdikiais ne
gali tinkamai atlikti du darbus 
ir turi pasitraukti iš dirbtuvės, 
kad galėtų tinkamai auklėti 
vaikus. Tas pats yra ir su 
apsivedančiomis merginomis: 
joms turi rūpėti ne darbas, bet 
sukūrimas savo šeimyninio liz
do ir vyro prižiūrėjimas.

Prieš tokį dirbtuvės nutari
mą darbininkės, kurių daugelis 
jau’ laukiasi kūdikių, griežtai 
protestuoja. Merginos gi sa-

dvi seseris 
mokytojavo 
Jalisco, ir 
joms ausis, 
jų tėvui.

mokytojas, kurios
Hidalgo miest., 

nupjaustė abiems 
Tą patį padare ir

Niekas negaus Nobe 
lio taikos dovanos
OSLO, Norvegijoj, lapkr. 19.
Nobelio komitetas nutarė nie 

kam neskinti Nobelio taikos do
vanos už 1935 m.

■ ■ ' ■

Valdžios šelpimas 
bedarbių apsistos 
po gruodžio 1 d.

Bet reikalingi pagelbos vistiek 
bus aprūpinti ir niekam ne 
teks badauti

WASHINGTON, lapkr. 19.— 
Prezidentas Rooseveltas vis dar 
tikisi, kad federalinės valdžios 
šelpimas bedarbių apsistos gruo
džio 1 d., nes iki to laiko pasi- 
seks visus bedarbius pristatyti 
prie šelpimo darbų.

Tečiaus prezidentas sako, kad 
federalinė valdžia nepaliaus ii* 
po tos dienos šelpusi reikalin
gus pagelbos žmones, kurių 
negali aprūpinti pačios valsti
jos.

Prezidentas sako,
kam neteks badauti ir jeigu 
tokių žmonių negali aprūpinti 
pačios valstijos, tai juos gelbės 
federalinė valdžia.

kad nie-

Ūkininkai ir lentpiu- 
vės protestuoja prieš 

Kanados sutarti

Vokietija paskelbė

porto embargo
Uždraudė eksportuoti ne tik 

ginklus, bet taipjau anglis ir 
kitas žaliavas, taipgi nepra
leis aliejaus

Republikonai bandys panaudoti 
tą sutarti kampanijai prieš 
prezidentą Rooseveltą

WASHINGTON, lapkr. 19.— 
Nauja sutartis su Kanada iš
šaukė audrą protestų iš fabri
kantų pusės, kam ji nupigina 
įvežamuosius muitus Kanados, 
įii-ėkėnfe. Bet 1 protestuotojai 
visai užtyli, kad ir Kanada iŠ 
savo pusės irgi nupigina mui 
tus Amerikos prekėms-.

Prie daugelio protestų prisF 
dėjo ir lentpiuvės, kurios tiki
si konkurencijos iš Kanados 
pusės ir todėl tutrės nupiginti 
lentų kainas. Depresijos Kie
tu, kada nepaprastai atpigo 
darbas ir visa žaliava, tai lentos 
ir kita namų statybos medžia
ga ne tik nebuvo atpigusi, bet 
dar labiau pakilo. Todėl me
džio apdirbimo trustas ir ver
kia dėl žemesnių muitų iš Ka
nados.

Protestuoja ir ukininkąi, 
ypač National Grange, prieš 
numarinimą muitų niekuriemš 
Kanados ūkio produktams. Gir
di, tai pasmaugsią 
ūkininkus
kainos neprikaluso nuo muitų, 
štai prieš kelis metus, nežiū
rint augštų muitų, kviečiai 
Amerikoje buvo tiek nupigę, 
kad už juos buvo mokama da
gi mažiau, negu siekė muitai. 
Tada už kviečių bušelį biržoje 
buvo mokama tik 41c, kuomet 
vien muitai buvo 42c ant buše
lio. Taigi nė augšti muitai ne
galėjo pagelbėti ūkininkams.

Republikonai, kurie ieško kad 
ir menkiausios priekabės prie 
dabartinės administracijos, ; 
ruošiasi pasinaudoti šiuo ,r 
kantų nepasitenkinimu, 
dėti naują kampaniją
zidentą Rooseveltą, nes \ 
jų pirmesnės kampanijos nuėjo

Amerikos
Bet u’kio produktų

ko, kad tai uždraudimas vesti, 
nes šiais laikais ,prie dabartie 
nio menko uždarbio, iš vien vy
ro uždarbio jau nebegalima 
pragyventi ir todėl jos dabai 
yra pasmerktos senmergiavi- 
mui.

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Pirmąją sankcijų dieną, gabe
nimas prekių į Italiją Šveica
rijos geležinkeliais pasiekė re
kordinio daugio.

BERLYNAS, lapkr. 19. —■ 
Hitleris staigiai uždraudė išga
benti į Italiją visokias karo 
reikmenis ir žaliavas. Del neži
nomų priežasčių, Hitleris pa
skelbė Italijai dar aštresnį 
eksporto embargo, negu numa
to tautų sąjungos sankcijos.

Ne tik kad Vokietijos milži
niškos ginklų ir amunicijos dirb
tuvės liko Italijai uždarytos, 
bet Vokietija taipjau atsisako 
praleisti į Italiją per Vokieti
ją sinučiamą aliejų. Anglių eks
pertas į Italiją irgi bus žymiai 
sumažintas.

Tuo tarpi? Austrijos ginklų 
dirbtuvės dirba dieną ir naktį 
pildydamos Italijos užsakymus.

[talijos fašistai grū
moja ir Jungt. 

Valstijoms
Laikysis “akis už akį” politi

kos, jei Amerika atsisakys 
parduoti Italijai aliejų

ĘJ^MAS, Lapkr. 19. —- Oficia
lus valdžios atstovas šiandie

negali tikėtis spėcialės Italijos 
konsideracijos, jei jos, laikyda- 
mosios neutraliteto, toliau dar 
labiau suvaržys prekybą su Ita-

Jis betgi atsisakė pasakyti 
kokių ypatingų priemonių Itali
ja stversis, jei Jimgt. Valsti
jos atsisakytų pardavinėti alie
jų ir kitas reikmenis, kurių 
pardavinėjimas Italijai dar nė
ra uždraustas. Tai esą nutars 
pati valdžia, kada busiąs rei
kalas. Tečiaus jis pareiškė, 
kad nebus daroma jokių išim
čių Italijos “akis už akį” pro- 
grame.

Fašistai vėl tarėsi, 
bet neskelbia 

nutarimą
RYMAS, lapkr. 19. —Antrą 

kartą į tris dienas vėl buvo su
sirinkusi vyriausia fašistų ta
ryba pasitarti dėl paskelbtų 
Italijai sankcijų, bet ką ji nu
tarė, nėra skelbiama. Susirinki
me daugiausia kalbėjo vien tik 
Mussolini.

.• Taryba vėl susirinks gruodžio 
18 d.

pra- 
pre-

KALĖDOS JAU 
NETOLI—

niekais

Lenkija parduoda 
Amerikai kiaules
NEW YORK, lapkr. 19. —Su

rinktos žinios parodo, kad įve
žimas kiaulių ir kiaulienos iš 
Lenkijos pastaruoju laiku ne
paėstai padidėjo. Dabar vien 
Lenkija įveža daugiau kiaulių, 
negu pirmiau {veždavo visos 
šalys bendrai.

JŪSŲ GIMINES 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-
LESIAIS — PAŠTU AR KAB- 
tĘGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.



2 NAUJIENOS, Chicago, IK. Trečiadienis, tapk. 20, 1935

Lietuvos1 Naujienos
i i'U" iiw'f ’
ir kitą išvadų. Visai galimas 
daiktas, kad tai butą Kęstu
čio- Vytauto laikų, o. gąl dar 
ir ankstesnių laikų kalėjime, 
kur lietuviai laikė sugautus 
kryžuočius.

PPŽSmiuą pradėjo 
ti senovės žinovai iy jų

RASTA VĖL SVAR-

..... /'inr'.y.u’.TrTT,--.-"1 —,..,t—-r----r —— 
sprendimus Čepulis kaįėjimę i$- 
sę^ę 9 nųetųą ir 3 mėp. Iš 
kalėjimo palęistąs 1934. III, ^4.

Čępųlis dabar gvdi Šiaulių 
miesto ligoninėje. Jo gyvybe

T t—

TUVOS LIEKANŲ

- viskąs buv*?

Lietuvos senovės 
intensyvus darbas buvo pa
dėtas tik nępn^ąusęmybfc 
gavus. Pasirodė, kad esama se 
novei palipti labai dpųg me
džiagos. Senkapiai, piliakalniai, 
pilių liekanas
neištirta. Dabar Lietuvos se
novės tyrinėtojai dirba net iš
sijuosę.

Skaitytojai jau buvo supa
žindinti sų Apuolės, Impilties, 
Velykuškių piliakalnių tyrime 
jimais. Yra girdėję ir apie 
nosios Lietuvos tyirtoyes, pj- 
Jis. Pasirodo, kad tų. pilių by? 
ta daug daugiau, nęgp ligšipl 
buvo manomą, šiomis štai dm*? 
nomis rasta naują pilis, ir tąi 
įrodo, kad ankščiau pareikštas 
tvirtinimas yra visai teisin
gas.

ši naujoji pilis užtikta ant 
Nemuno kranto, Kačergynės 
miške, bekasant žvyrą. Giliai 
žemėje buvo rasta muro sie
na ir laiptai. Siena yra metro 
storume, sumūryta iŠ didelių 
raudonų plytų su kalkėmis. Iš 
visko matyti, kad tai butą sti
praus pastato, pilies, leurioję 
senosios Lietuvos Šios vietos 
gyventojai atremdinėjo kry- 
žuočių puolimus. Pąstebėtirią, 
kad apie tąi, j.Qg Ęąčąi:gynėje 
butą pilies, li#i šiol niekas net 
nesapnavo ir radinys nustebi
no visus Lietuvos senovės ty
rinėtojus. Dabar ši vieta yrą 
saugojama. Pijies liekanos 
smulkiau ištirtos bųą sekan
čiais metais.

šiomis dienomis buvo sura
sta ir seniausia Peikimo s|<h 
vyla. A. ■ - ; .--a—

Senovės lietuviai tųręjo die
vų keletą, kufių vyriausias fru? 
vo Perkūnas. Jį įąjKė pasaulio 
viešpačiu ir jam moMėsį, tyer 
no\Ųs tyrinėtojai ieškojo šio 
dievo stovylų, nes yrą žimų, 
kad musų protėviai jų turėjo. 
Ligi šiol tačiau nė ką tepavy
ko surasti. Tai dėl to, kad pla
tinant Lietuvoje krikščionybę, 
visos senojo lietuvių tikėjimo 
liekanos buvo negailestingai 
sunaikintos.

Suprantama tad, kad žinia, 
jog yra rasta Perkūno stųvy- 
la, nepaprastai sudomino mok
slininkus. Stovylą rado Ymbra- 
do valsčiaus, Saveikių pradžios 
mokyklos mokytojas Urbonas. 
Stovyla yra 35 centimetrų auk
štumo. Ji vaizduoją Perkūną 
sėdintį ir įaikąntį rangoje vi
lyčių, iš kurios eina žaibai. Ma
nomą Jkad ji yrą pądarįrfa 
daugiau kaip prieš 1000 me
tų. ; •. /

Pagaliau netikėtai yrą 
tikti ir kažkokie poženjiąi Kąu- 
ne. \

Prieš kelias dieąą.6 Kamift 
prie dvasinės sęmiriąrijos ną? 
mų buvo pradėti statyti Me
tropolijos arkivyskupo rųmąi- 
Bekasant žemės užtiktą kažin 
kokių paslaptingų skliautų if 
mūrinių namų pamatų. Nepa
prastas sienų storumas liudi
ja, kad tai esama vietoves, kųi’ 
prieš 500-600 metų buvo ką- 
žin kokie pastatui. Ųrje šių sie
nų rasta žmonių kaulų ir ką- 
li pinigai iš KVII-XVIĮĮ 
Taip pat apaktą jvąirių kok
lių likučių, plytų ir Lt IŠ tų 
daiktų kai kas daro išvadą, 
kad šioje vietoje galėjo buiįj 
paląiduotą maro epidemijoj 
metų mintieji žmonės. Tąčiap 
paskutiniu laiku toje vietoję 
yienąs • iš d.arbiniųkųį ąt^adp 
žmogaus kojos kaulus su ap
kalta geležimi, o netoliese bu- 
yo aptikta briedžio ragas, apifc 
maišas medinių Anglių, gyvu
liu, kaulu ir kitokių sėmenų. 
Be to, atraitą įy skliautai ve
dą į kažin kokį požemį. Taigi 
iŠ šitų davinių galima' daryti

bus išaiškintos.
Tuo tarpu Lietuvoje jau

tir
pa
lui

vč- 
lyvap rudt^, yjHsMm jr is- 
torinių vietų tyrinėjimas jau 
nebėra įmanomas. Senovės ty
rinėtojai ruošiasi ateinančių 
metų darbui. Senovės tyrinė
jimą sekančiais metais mano
ma pravesti labai plačiu ma
stu. Tenka manyti, kad atei
nančiais metais susilauksime 
daug ko įdomaus. Tsb.

DULK kreipiasi 
svarbiu dalyku

Draugija Užsienio Lietu- 
yiąpis Remti, Lietuvos Biblio
grafijos Instituto Direktoriaus 
PrOf. V. Ęjržiškos prašomą 
kviečia visus užsienip lietuvius 
paremti Instituto dideles kul
tūrinės ir istorinės vertės dar- 
bą.

Institutas registruoja visus 
lietuvių leidinius, svarbesniuo
sius laikraščių straipsnius i), 
juos skelbia specialiame žur
nale “Bibjiogrąjij.os žinios”. 
Per-“Bibliografijos žinias” Lie
tuvos visuomenė, sužinos apie 
užsienio lietuvių leidinius, o 
užsienio lietuviai apie visas 
Lietuvoje išleistas knygas. Su
registruoti leidiniai padedami 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Bibliotekon.

Todėl prašoma visų užsienio 
lietuvių laikraščių, brošiūrą 
knygų ir kitų spaudinių leidč.- 
Ją. siuntinėti po ągz. ąąyp 
leidinių šiuo adresu; ’ Lietuvoj 
Bibliografijos Institutas, Vy
tauto Didžiojo Universitetas, 
Kaunas, Lithuania. x

Adv, B, Skipitis 
Pirmininką^.

J, Vilkutis
Reikalų Vędėjąs.,

.7^ "i-1 1

Peršovė plėšiką 
Čepulį M. •

f$pąįių. 30 d, ąąksti rytą Šau
kėnų policiją sužino j p, kad kąž 
kokie dų nepažįstami yyraį 
nešini maišais eina Šaukėnų k.a- 
pinių linkui. Taip pąf šąųkjęnų 
ppjįciją buvo pąąięKųsj žinią, 
ką.d tą pačią naktį Šaukėnuose 
nepąžįstąijii pįktadariai buvę j- 
sįląužę į, Misęl.ęyięiąuą krąjįtuvę 
ip i& ten išnešė įvairių, prekių 
apie 3,000 lt. 3ipną.

Nuovadus yiršiųįnkas, turėda
mas šias žinias, nieko nelauk- 
4ąn)ąs, pasiėmęs <dąr vieną po
licininką, vyko kapinių linkui 
patikrinti, kas per vieni eiųą 
su mąįšąiš. Čia policininkai įsi
tikino, r jog tikrai dų vyrai ei
na kąpinįų liukui ir nešasi mai
šus. Jįęmą besiartinant prie 
nepažįstamųjų, šie dų vyriškiui 
pradėję šaudyti j policiją. Poli
ciją, mątydąpia, jog. geruoju 
piktadariai nepąsidųodą, yyd.a- 
mąsi taip pat į juos šaudė. 
Per stvsišąųdymą vienas iš nępą- 
Žįstąmųjų sųpkiąį sųžeistąs? 
kuris neįegaĮedąinąs bėgti pąr- 
griųvo, tačiąų ąnjtram, pasinau
dojant tamsa, pasisekė iš polici
jos persekiojimo pasprukti.

Pasirodė, kad šis sužeistasis 
yra jau seniai žinomas plėšikąs- 
vagis Alfonsas; Čepulį^, Jonos., 
33 mt. ąmžiąųs, pastaruoju 
laiku gyvenęs Šiauliuose.

Kaip, paaiškėję ^epųjis su 
kįtu nepažįstamuoju maišuose 
nešėsi iš Miselevįčiąus krąųtu- 
vės pąvogtpę dąiktųę.

Čepulis už plėšimus baustas
1932 m- kąriBDipenęe teismo ir
1933 m. Šiaulių apyg. teismo, 
Be to, kelis kartus baustą^ už 
įvairias vagystes. Pagal teismo

Studentai pagerbė 
Vaitkų

Musų studentiją, korporaci
jos “Unitas” iniciatyva, didžio 
joje V. D. universiteto salėje 
iškilmiųgaj studęptiškai pager
bė Atlanto nugalėtoją Itn. F. 
Vaitkų. Studentų buvo pilna 
ne tik didžiulė salė, bet ir vi
si universiteto koridoriai. Bu
vo atsilankęs ir V. D. univer
siteto prorektorius prof. B, 
Česnys. Lakūną sU jo žmoną 
studentai sutiko didelėmis ova? 
ei jomis. Kalbą pasakė korpora
cijos pirm, A. Tąrųlis, pažy
mėdamas, jog ųnitiečįąi lakū
ną Vaitkų priima į sąvo šei
mą. Ląkunųi iškilmingai uždė
ta korporaptiška kepuraitė ir 
jis per juostąs studentiškomis 
spalvomis. Be to, ląkunui įteik
ta korporantišką grandiftęlę 
prie laikrodžio- įteikta gražių, 
dovanų ir jo žmonai. V. D 
universiteto prorektorius prof- 
B. čėspys džiaugėsi, galėdamas 
sveikinti ląkųną musų Univer
siteto mūruose. Pats lakūnas, 
kaip buvęs studentas, jaukiai 
jautėsi studentų draugijoje. Jis 
linksma nuotaiką papasakojo 
savo gyvenimą ir išreiškė 

būti 
Lie

tuvos universitetas — pareiš
kė jis — yrą nei kiek neblo
gesnis už jo lankytą Čikagoje. 
Jis čią norėtų studijuoti. La 
kūnas plačiai ir vaizdžiai pa 
pasakojo apie skridimą, pažy
mėdamas, jog du darbus jis 
numatė: ruošimąsi į skridimą 
ir patį skridimą, tačiau tokio 
didelio priėmimo .įĮą; yi^aį ne
atspėjo. Jis- lįnkėj^ stUr 
dėnti j ai išaugti ditTvyriais,’, a t; 
likti dar didesnių žygių. Iškil
mes baigtos Gaudeamus. Iš
vykstantį ląkuną' įr jp žmoną

gyvenimą ir 
džiaugsmą, galėdamas 
tarp Lietuvos studentų.

JL

IŠRADIMAS IŠRADĖJĄ VOS NESUNAIKINO

WASHINGTON. — Išradėjas Coųstantine Vlacbos išrado 
aparatą, kuris, anot jo, turėjo skristi kaip paukštis. Bebandant 
mašiną, sprogo j qs gazolino tąpkas ir Vlachos vos nežuvo lieps
nose. .Jį. išgelbėjo,, budrus policistas, kuris, kaip paveikslas pa
rodo, ištempę išradėją iš mainos. ; -

s
s

studentai išlydėjo1. * didžiausio 
mis ovacijomis.

Tabako sindikatas 
nubaustas 50.000 

litų
Kainų tvarkytojas liepos 8 

d, buvo pareikalavęs iš taba
ko fabrikantų, jėinąnčių į sim 
dikatą, sudaryki tokias tabako 
dirbinių pardavimo sąlygas, 
kad 
nių parduotuvės galėtų gauti 
sindikato urmo sandėlyje pa-

i ■■■■„ii u

geidaujamų tabako dirbinių 
markių ir nebūtų verčiamos 
imti nepageidaujamųjų. Sindi
kato sudarytos tabako prekių 
pardavimo sąlygos be reikalo 
pykino vartotojus, kurie nega
lėdavo mėgiamu tabako ir pa
pirosų markių gauti; tatai, be 
abejonės, galėjo turėti neigia
mos įtakos ir į bendrą tabako 
prekių apyvartą bei akcizo pa
jamų didumą.

Tabako fabrikantai savo lie
pos 19 d. raštu sutiko išpildy
ti Kainų Tvarkytojo reikala
vimus ir prašę pratęsti jų įgy
vendinimo terminą. Kainų tvar-

kytojąs pratęsė terminą ligi 
rugsėjo 15 d. Kadangi minė
to reikalavimo įgyvendinimo 
terminas yra, jau sopai prąėjęs 
ir tie reikalavimą!, dar ligi šiol 
nėra įgyvendinti, todėl Kaiųų 
tvarkytojas ųųbąųjję tąbąko 
fabrikantus, a.tątiųkąmąi jų 
gamybos dydžiams, iš viso 50,- 
000 litų.

ADVOKATAI

advokatas
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14.34—Tel, Central 4411-2 
Namų ofisas—-3323 So, Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sųtąrties.

-----------------------------t. ......... — ' -

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS i ADVOKATAS

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 0459 S. Rockwell Street 

Telefonas Repubjic 9600.

Telephone: Boulevąrd 2800 -

JOSĘPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

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

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė,
„.,.x,Teį 5M»7
VALANDOS: ,

W U V^ąpdai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose7 ■
3421 S. Halsted St.
Ofiso vai, vakarais nuo 6 iki 9 vai.

10

3407

ADVOKATAS

Bridgeporto ofisas 
Tel. Yards 2534

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija 

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IĘ C^IRŲ^ĄS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki. • 
vai.. Nerišliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL
Tėlf Ęoąlevard 1401

.  —! ."i ,t 1 ,»yr*«r tu -v.1 r n'

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wę^ 22»S Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Tekfonąa Repuke 7868

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tęl. Vifitory 2843
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedčiiomis pagal sutąrtj,

T^Offke Wentwprįį 633a 
Rez. Hyde Parą 3395 

Dr, Sušauna Slakis 
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So, Halstęd SL 

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomls ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredęj pagal sutarti.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT J Jį”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
. |r nežiūrint, ką, val^ė vis buvo jnenr 
kas. Viąuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasakė apie Triner’s, 
Blt|$r Vyną”.

Triner’s Bitter Vynas y.ra senas, at
sakantis šeimyninis vaistąs, kuris ap
saugo nųę u^kjetėjiiųo, gasų, nemip^ 
gojimo, blogo kvapo, odos ųesyęik.u- 
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
irevęlkiipų, ir priduoda pasĮgėrėJiiųą 
silpniems apetitams. Galite gąųtl jų 
visose vaistinėse.

TRINER’S EL1XIR
OF BITTER WINE

Josepk Trijier, Company, Chicągo 
fc,—...................—........... . ■..............ą

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORĮĄI
JUOZAPAS

EUDE1K1S
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
L ęn g vai s Išmokėjimais

REPnblic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

r

i
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

S. C. tauhaviez*
ATIDARĖ

Naują Laidotuvėms 
Koplyčią 

ROSELANDE
Patarnaujant ilieną ir 

nąJUj.
Tel. PL’LI.MAN 1270 

CANAL 2515 
42-44 East lQ8th St

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

> i 

jfrąisčdžnj
\( Kentųcky 

'^^oorbop

ir 
Lietuviškos 

Dęgtįnic

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787• • t

Vąl, 9 ryte iki 5 yąl. vakare. ",
Ofiso Tel. Central 4490

» * ■

QVv. vietą: 6733 Crandąn Aye.
naipą Tel.: —• Hyde Payk 3395

Dr, Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 so. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ikį8 

vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofisą Tel,: Ęoujpvąrd 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

l. AKtĮSEffĖS ■>
Mrs. Ąnelia K. Jarusz

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Physical Therapy 
and RIidwjfe

6630 S. Western 
Aye., 2nd flpor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gjpidymo pąnųip 
se ar ligoninėse, 
duodp massage 
elęętrįę -1 r e a t- 

. ment ir magne- 
i tie blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginome patari
mai dovanai,

AKIŲ SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

8

T

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai,

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue Phone Yards 1138

' 'M * * * k * »-

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street jphones Boulevard 5208-8418

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

. J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

i ,

J-

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

' PATARNAVIMAS D IENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th‘Street Phoųę Momoe 8377

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
giu teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dąs. Specialė atydą atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitųiso- 

iuos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Pįone Boulevard 7589

LACHAWICZ ir SŲNŲS
2314 West 23rd Place Phoneg Canal 2515—Cicero 5927

i J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue

-TT'?"..— ?"
Phone Lafayette 8572

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiųiuą 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. T.« Dundulis
GYDYTOlJA^ IR CHIRURGAS

- 4157 ARCHER ĄVENUE
Telefonas Virginią 0036

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

Dentistaą 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marąuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

_____ Kiti Lietuviai paktarai.
Tek Boulevąrd 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nųp 7 
iki 8:30 v. Nedčl, nuo X0 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So, Halsted St

CHICAGO. ILL.

KITATA10AI
Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
ipetus kaipo patyręs ardytojus chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidenciją telefonai: 

Ęyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OF4SĄS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
< OFISO VALANDOS;

Nuo. 10 iki 12 vak ryto. nuo. 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliopiis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn

A, Montvid. M. P.
West Town State pank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai, 1 ildį8 po pietų. 6iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvrkk 0597

;-------------------------- ------------ ' .......................................■................................. ....................... — ■■ -................— -- ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTI 
YARds 174M742

Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki. 3 po piietų 
7 ild 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12

Ęez, Telephone PM^A 2|pfl

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku, Vąikų ir visų 
chroniškų, ligų. 

Ofisas 6850 Stoney
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"The Unknoivn o f the Seine 
Soįving the Dragoris Teeth 
“Miss Hardtvare.” 
City of the Blind.
Babies of Fame.

Atdara 
Ketverto 
ir Subatos 
vakarais 
iki 8:30

PIRMYN
SHĄRPS and FLATS

THE W0RLD AT 
A GLANCE

Kainomis. Visi 
ir naujausios

another perJlaps 
not drink deep 
love or glory, 
the Seine”, likę

some two 
f “Pirmyn’

Kaminas užgriuvo 
moteris.

Į organizuojamus prie pra
džios mokyklos kursus suaugu
siems iki šiol įsirašė 70 žmo
nių. Daugiausia amatininkai ir 
paprasti darbininkai.

Verslovininkai įsteigė patarimų, 
biurą.

Kursai suaugusiems turi 
pasisekimą.

stovės and kettles, 
Hardware” built an evening 
of brozen wire screen, trim- 
the sleeves and cuffs with 
scouring cloth. She fashioned 

and

darni patarimai, rašomi prašy
mai, pareiškimai ir atliekami 
tam panašus reikalai.

Vetrenik is the city of the blind, 
built purposely to provide hbmes 
for Jugoslavia’s sightless veterans 
of the World war. These men, now 
husbands and fathers, live in irio- 
dest būt modem houses to each of 
which is attached a sizable piece of 
fertile ground. Every man drawsa 
monthly pension of at least $38, 
with additional money for his wife 
and children, if he has any.

England and Other nations of the 
16th and 17th century let their 
crippled and sightless veterans rot 
i n foul prison and fetid hulk, or 
generously gavę them the right to 
beg on the public highways. Today 
most nations provide moderately for 
their sons disabled in war.

Būt tomorrow, with the coming 
of. real civilization, both the dogs of 
war and the wolves of want wlll be 
creatures of history, likę the • can- 
nibal and the slave-owner. Driving 
Nature with the twin reins of 
science and art, all the sons and 
daughters of men will live in the 
abundance and happiness of peace 
and economic security.

Do marriages and children keep a 
woman from a career?

“The “pros
man mušt choose between fame and 
family, cite Florence Nightingale, 
England’s angel of rnercy ; in the 
Crimean war, Frances E. Williard, 
founder of the W. C. T. U., and 
Jane Addams, America’^ saint, AH

happier and more normai life.
So the wise man and the wise 

woman, regardless of a career, will 
seek wedlock and children.

Lietuvos verslovininkų są 
jungos Kretingos skyriaus vai 
dyba Kretingoje, Aušros gat 
vė Nr. 1, jsteigė patarimų biu 
rą. čia verslovininkams preky 
bos ir amatų srityje bu‘s duo

Sunaikinimui Persalimi 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly; 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

With face and figure of extraor- 
dinary beauty—a look of peace on 
the serene brow, lips slightly parted 
in an enigmatic smile—thus appear- 
ed the giri whom Parisian fisher- 
men hauled out of the Seine.

Struck by her beauty, and by the 
mysterious motive which had sent 
this lovely giri to a suicide’s grave, 
an artist made a cast of her face 
to help friends or kin to identify 
her. As nobody knew her, he named 
her “The Unknown of the Seine.”

Reproductions of “The Unknown 
of the Seine” soon hung on wall or 
rested on desk and mantel-piece in 
countless drawing-rooms in Europe. 
Nameless as the unknown soldier, 
this giri- fixed her features in the 
minds of millions of European men 
and women.

Dying likę many 
because she could 
the heady wine of 
“The Unknown of 
Boy-poet Chatterton and Mark An- 
thony, attained in death the fame 
that life had denied her.

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

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

lured Adam
daugthers

today’s
and suits made of fish

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite, 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku. .

Sutaupykite Sgį 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEVVRITERS

Lašt Friaay^evening, at the Lewis 
Institute, the Lewis Players presen- 
ted a Molicre comedy “School For 
Husbands”, with Miss Blauzdis star- 
ring. A gem in a rough setting, she 
acted and handled her lines with a 
brilliancy that kept the audience 
in constant merriment.

The story of “School For Hus
bands” , is simple, limited, būt loved 
and understood the world over. An 
old and domineering guardian, Sga- 
narelle, (Ted Wallace) intending to 
marry his ward, Isabelle, (Helen 
Blauzdis) has locked her up. A 
more delightful brother, Ariste, 
(Fred Silberschein) allows the sister 
free sway in the matters of heart. 
For Isabelle to fall in love with their 
charming neighbor, Valere, (Ray 
Haskins) is inevitable.

For an amateur group, the Lewis 
Players handled skillfully the intri- 
cate rhyhing patter of the play. 
Tho the . scene was limited to a 
Street square and the action curtail- 
ed, the racy and humorous dialogue 
made things fly.

(ĄLMOSTJ
<S&NID A UAOOE 

<®TAMPeO/ SEL.F 
AOOQ4=-S<BED 
BKIVBuOOe- 
POQ Zk MZkP 

OC -T-uoS

cast, 
good 
tion, 
do some tall work to keep their 
end of įt up to par.

It seemą that most of the 
new members were either not. 
aware or forgot that the first

&SS? WfEDERALSAV!NGS 
■aNB«.LOAN ASSOCtATlON 

OF CHICAGO
Skolinam Pinigus ant Pirmų 

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

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

fig-leaf 
beaches 

warier malė with

Bartašienė Marė, gyv. Rudai
čių k., Kretingos valsč;, po kai
mo išskirstymo savo trobas jau 
buvo perkėlus! j vienkiemį, o 
senoje trobų vietoje beliko'tik 
kaminas su senoviška virtuve. 
Bertašienė sumanė tuo kami- 
nu dar pasinaudoti, nes nau
jame name nesuspėjo virtuvę 
ir pečių įrengti. Tuo tikslu ji 
su savo tarnaite Satinai te aną 
dieną nuėjusios prie senosios 
krosnies užsikūrė ugnį. Joms 
besidarbuojant griuvo kaminas, 
kuris po savim palaidojo Ber- 
tašienę Marę, 60 metų amžiaus, 
o tarnaitę, kuri suspėjo kiek 
į šalį pasitraukti, gerokai su
trenkė. Satikaitė nugabenta 
Kretingos apskrities ligoninėn.

Federal courts have held unconsti- 
tutional the N. R. A., the law to 
cut the tentacles of the utility octo- 
pus, and the Frazier-Lemke act to 
save the mortgage-ridden farmer 
from the mag of his creditor. The 
Illinois supreme court declared void 
a law levying a graduated income- 
tax.

All these laws, intended to pre- 
vent millions of useful citizens from 
losing job, home, and family, strove 
to keep such men and women from 
being turned into radicals whose 
burning desire is to upset the so- 
ciaborder that has deprived them of 
the hope of happiness.,.K

By holding .puch .laws unčdnstitu- 
tional, our federal and statė courts 
have sown the dragon’s teeth from 
which mušt spring 
and communists.”

Šlifuotų Išpardavimas

Eve 
gown, 
entice 
“scanties1 
net. Būt only a Miami maid had the 
originality to hunt her game with a 
garmet made of bolts and nuts, of 
pots and pans.

To advertise a store selling bolts 
and fixings, 
“Miss 
gown 
ming 
metai 
a purse of the šame material 
held it together with part of a chain 
from an automobile jack. On her 
well-poised head she then sėt an 
aluminum pot, embellished with a 
piece of gold-covered scouring cloth 
and an egg-poacher, with an ice- 
pick and a paint-mixer.

Eve’s daughters have lošt none 
of their cunning. When they sėt 
their cap for poor, weak, befuddled 
men, he might as well gracefully 
say, “I do!”

žemlajifiiomlfl Chicagoje 
vilnonio kafimero — 

mados tweeds.

Helen Blauzdis Scores 
hit in “School for 

. Husbands”

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

2500fi!eNŠ
BARGENŲ OUTLETE

Visi Chieag'OR bargenų ieškotojai kvie
čiami i iškilmingo Dreslų Išpardavi
mą 1 Atsiveskite visą savo šeimyną, nes 
šj išpardavimą NIEKAS NE GALI PRA
LEISTI 1 Išpardavimas prasidės Ketverge 
9 vai. ryte.
x SILKINES
x SATINOS
x NAUJOVIŠKOS
x ACETATE^
xDRESR8 DEL

KIEKVIENOS 
PROGOS.

MASTER WINDOW SHADE (0.
S. J« Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

BLUE jFLAME OIL BURNER DABAR
GALITE GAUTI TAIP PIGIAI KAIP $15.50

Pilnai i^įrępgti ir Įsodinti i jūsų pečių. Reikia pamatyti, kad 
Įvertinti. Atsilankykite ir pamatykite. '

HALSTED AUTO REPAIR
'1831 SO. HALSTED ST.

Atdara nuo 8:30 ryto iki 10:30 vai. vak.

With this edition of the 
“Sharps and Flats” the writ- 
ing of the column is falling to 
new hands. For the time being 
the one responsible for jthe con- 
tents will remain hidden behind 
the scenes. būt when proper 
time comes, he will reveal his 
indentity.

Before we proceed further 
may we of “Pirmyn” congratu- 
late our friendly rival “Birutė” 
for its success lašt Sunday. It 
would be pleasant to have the 
group make its bow before the 
public a littlę oftener.

Helen Battush waš the 
bright star of the evening and 
“Pirmyn” takes pride in the 
fact that she made her first 
public appearance on the Lith- 
huanian stage in the 
Auditorium 
ago at one 
tions.

Following
spell our choristers are again 
plunging into work to bring 
forth in some two months Maš- 
ėagni’s masterpiece, “Cavalleria 
Busticana”, on the stage of the 
Sokol Hali. The opera was to 
follow a lively operetta “Oro 
Bangomis” originally intended 
for the Sokol Hali event, būt 
it was necessary fo make a 
slight change

“Cavalleria” 
to our midst 
čius who has 
in seclusion of marital bliss and 
the confines of Michigan avenue 

What with Frank, a good 
a good orchestra and a 
stage for the presenta- 
the chorus will have to

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet iys dabar galite NUSIPIRKTI bile iSdir- 
bystės perdirbtą typewriter*|, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESI-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444 
a n typewriterX O 1 ZTLJTK company

189 WEST MADISON STREET

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

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FIXTURE CO

644-648 W. Madison St. Monroe 5066,

these women, according to the rehearsal following a perform- 
“pros”, had te remain single to ance js noį a continuation of 
seiwe manlęind eminently. usual labors, būt a pleasant

Būt the “antis” point to Margaret , ,
Sanger, mother of a fine son and breathing spell (as menlioned 
also of the American birth control aboye) with an abundance ot 
movement. Likewise, they point to gandwiches to accompany mer- 

rimėnt over a job well donė.
Needkss to' say, the inter- 

lude was sųccessfd and so 
screen actress, believes lįvęly as to expand beyond the 

limits of Neffas’ Hali and reacli 
into the home of hospitable 
Anna Benikaitis, a newčomer

$-f 98 
vortėR 

iki

Ed|th Wharton and Mary Roberts 
Rinehart, beąrers of both children, 
and widely-r^ad v novels. Thoųgh | 
putting hortie ąbove a career, Virgi- 
nia Brųce. 
that wifę-and motherhood enable a 
woman to portray emotion better 
than single blessedness.

Bųt for both men and women, 
marriąge and parenthood make the into the ranks of “Pirmyn”.

It developed that evening that 
our feminine membership has 
some pėculiar tastes as far as 
their favorite animals are con- 
cerned. Those on the knov 
wilj be shocked, while others 
will be interested to learn that 
Aldona Grigonis experienced 
great joy on viewing a moun- 
tainous elephant; Ann Beni
kaitis, we believe, simply thrills 
at the idea of having a lizard 
for a pet. A horse is the thing 
for Milda Baronas, while Stell 
Pūkis finds that a puppy, such 
as the one petted to death by 
the Stephenses and a host of 
other admirers, is most to her 
likings. v

Stell Pūkis- hoped for a dog 
and, presto, the dog did come, 
A calico canine together with 
some five pocketbooks and 
other paraphernalia were show- 
ered on the Miss lašt Saturday 
night. A cohort of friends 
were to start out for the. bike 
races, būt unexpectedly landed 
at the Pūkis home on the east 
side to let Stell know that her 
birthday was not a secret 13 
them.
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ENGLISH SECTION

Didžio 14 
iki 20. 17 

. 1 naujų Btylių. 
k' Storesnioms
& 40 iki 52.

šios vertybės 
yra nuosta- 
blausios šia-

, me sezone. 
Atsilanky- 
kitę anksti I 

® A Dvi kitos 
grupės pa- 

O sirinkimui

$2.48
Mergn1t«»ins 
Chinchilla 
Kautukai 

a tinka taipgi
& dėl berniukų.
K ■ Tamsiai mė- 

lyni, kariš- 
kais guzi- 

» kais. Visi 
Rtgfe grynų vilnų. 

Hk Didžio 2 
iki o,

į $2.85 
VYRAMS

SIUTAI IR 
OVER- 
KAUTAI

M $8.00

DON’T
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JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE
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kardinolas Schuster ir Brindisi arkivyskupas Tommaso 
Valeri.

.Arkivyskupas Valeri atsišaukė į savo diecezijos-
kunigiją, ragindamas ją remti Mussolinio žygį Afrikoje.

Šitie bažnyčios kunigaikščiai, žinoma, negalėtų taip 
elgtis be papos žinios ir pritarimo.

Tai parodo, kokios rųšies “krikščionybę” šiandie
praktikuoja katalikų bažnyčia. j

, 3fe 
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
pMėttfi
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Trečiudienh, lapt. Ž0, 1936 

(UravičiUs pkdhvė Upei.. skuhdą^ 
Bausmė buvo sUmhžihth iki io 
rtlętų sUlri^ darbų kalėjimo. At
sirado naujų liudytojų ir pa
aiškėjo naujos aplinkybės, bū
tent, kad Karietitme su vyhi 
neSugyvetiuš, kad ir tada fš 
vestuvių važiuojant ėirius vyrįi 
j galvą skėčiu mušti, kad po 
KarietdS mirties neaiškiu budu 
dingo 1,200 lt. valdiškų pinigų, 
kad Sindaravičius nenormalus 
ir apie Karietos nužudymą Iš
galvojo kenks versijas, o Ra- 
rietienė su Alšauskaitė ,po Sih- 
daravičiaus teismo savo drau
gams ėmė kalbėti kaip iš tik- - 
•rų buvę ir Lt. *ir t<t. Ginklą 
turėjęs Sindaravičius, bet ves- 
tuvėse Jam esant neblaiviam 
revolverį .galėjęs paimti Karie
ta Sindaravičiui nė nepastebint.

Vyr. tribunolas tumų spren
dimą, kt/riuo Sindhr&vifeiuS nu- 
<batistua TO met*, s* d< kalėjimo 
(panaikino. Rūmai bylą spretb 
de iŠ naujo ir SindaraVi&ų nū* 
baudė 1 met. papr. kalėjimo Už 
neatsargų nužudymą. Vyr. W- 
buttblas ir šį sprendimą kasavo. 
Spdlių 30 d apėl. rūmai $ihdfc- 
ravičių visai išteisino. Sindata* 
vičius dėl ’tofe bylos iškalėjo 2 
mįtus 1 mėn. ir 9 dienas.
šeimos židinį kure aršeniko 

pagalba

• Spalią 30 d. apėl. rūmai spren
dė triją jaunų biržėnų bylą. 
Turinys toks: Vilius Gudauskas 
mylėjosi, si? Jule Kregždaite ir 
iiorėjo. tuoktis, bet per mažas 
Kregždaitės turtas; apie 9 ha 
žemės, o 4 įpėdiniai. Nutarė 
sumažinti įpėdinių Skaičių. 'Gtt- 
žauskas nusipirko aršeniko, o 
Julė pakvietė vyr. seserį, -iš
kepė sūrio su aršeniku ir vab 
gino; JauttėShįji brolį Marty
ną įkalbėjo padėt, sako, tau ntv 
pi&siįp iiatiją rūbų eilutę, ^di- 
šiifsmi ir .^galėsi gerai gyventi. 
Buvd dar vienas mažas broliu
kas, sw kuriuo manė irgi 
ką padaryti. . 1

Vyr* sesuo suriu su aršenikų* 
vaišino, bet išliko gyva.

Panevėžio apyg. teismas pri
pažino kaltais kėsinimųsi nu
žudyti ir nubritidė GtfŽatiS'ką ir 
Julę Kregždaitę ,po met. surik, 
darbų kalėjimo, o/Martyną 
Kregždę e met* s< a* kaitimo.

' Rūmai Gužausko ir Julės 
ąpel. skundus atmetė, o Mur- 

’tynul bausmę ./sumažino iki 4 
baudė visą amžių kalėti. Šin- met. s.- d. kaĮėjimo.

ką (kiek Vietos žinioms <dU6ti) 
ir hpie žinių parinkimą bfei 'ten
denciją.

O apie tai, kad “Tėvynėje” 
nebūtų dedama jokių žinių iš 
kOlomfijų, tai Apšviėtos Komisi
jos pareiškime nėra pasakyta 
nė žodžio. Todėl iritis didžiai 
nustebino pranešimas r“Tevy- 

’nės” redaktoriaus prieraše prie 
ApŠVMočp Komisijos pareiški
mo (lapkr. 1 d.), kad jisai, vy
kindamas Komisijos ‘‘įsakymą”, 
Visas /žinias iš Didžiojo -New 
Yorko kolonijos ir “aplatno 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
veikimo” panaikina! šitaip im 
terpretubti KomiSijbs žodžius 
gali tiktai žmogus, kuris ne
moka afba nenori suprasti to, 
-kas parašyta.

Atrodo, kad p. Vinciunas pa
tikėjo tuo p* Vitaičio qaiškiiii- 
mu”, ažuot pats atidžiai per
skaitęs Komisijos /pareiškimą 
ir pagalvojęs apie jo turinį. 
Prieš pradėsiant rašyti kritiką) 
visuomet reikia aiškiai patirti,] 
apie ką eina dalykas. Jeigu] 
musų rašytojai 'laikytųsi Šitos 
paprastos, taisykles, tai butų 
išvengta daugelio ‘bereikalingų; 
ir “karštų” $inČų Spaudoje. <

Redakcija. į 
— . ...................... '

IS LIETUVOS
Iš teisino salės

> Sąjungos sahkcijas ptfieš ItalU 
ją, nbs tų šalių valdžios yra 
įparsiflaVtisios Mttssoliiiiui. Bet 
socialistai tose šalyse griežtai 
smerkia tokią pardavikišką po
litiką.

Vengrija dar /turi parlamen
tą, kuriame yra ir sočialdęmo- 
kratų atstovų. Jų vadas Toyci* 
pareikalavo parlamente, kad į 
dienotvarkę butų įdėta rnihis*- 
torio pirmininko Gbemboes’o 
kalba apie Vengrijos poziciją 
Tautų Sąjungoje. /

\

Atstovas Peyer nurodė, kad 
Vengrija nusideda savo parei
goms, kaipo Tautų Sąjungos 
narys. Jos priedermė esanti 
dalyvauti tokiuose Tautų Są-; 
jungos žygiuose, kurių tikslas 
yra apginti tarptautinę taiką.

“Mes reikalaujame progos 
pareikšti”
mes dar tebesame Tautų Są
jungos narys ir norime atlik
ti savo pareigą kartu su ki< 
tomis tautomis.”

sirupino paimti savo kontrolėn 
Pasaulio Lietuvių Kongresą 
(suvarydamas į jį burius afei-’ 
tininkų ir kitokių “pabažhų”' 
žmonių). Jisai pastatė savo at
stovą fftlmoms cenzūruoti. Jisai 
Stengiasi kontroliuoti radib 
programus.

šitokiu budu KVC žmonės 
veikia, anot arkiv. Skvirecko, 
kaip “dieviškas raugas”.

VENGRIJOS SOCIALISTAI 
STOJA Už TAUTŲ 

SĄJUNGĄ

i.

LENKIJA IR UKRAINIEČIAI

kaip

'V

MUSŠOLINI ANGLIJAI: "O KAIP PAVS GAVAI SAVO KOLONIJAS?

DIEVIŠKAS RAUGAS”

ŠIŲ DIENŲ KRIKŠČIONYBĖ

visur kiša savo snapą. Jisai pa-

Buvo nubaustas visą amžių ka 
lėti, o paskui išteisintas

vaistyk 
nuo im- 
Užgaidų

Entered as Second (2asi Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Dl. ttoder the act of 
March Srd 1879.

tarė jisai, “kad

PABALTIJO VALSTYBES IR 
SOVIETŲ SĄJUNGA

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.
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Austrija ir Vengrija, 
žinoma, atsisakė remti Tautų

amui

“KOMUNIZMĄ”

t>AR VIS APIE TĄ 
“CENZŪRĄ”

kokios još 
ar socia- 

ar kitokios, darbus,)
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Lenkija dar vis “malšina” ukrainiečius. Dvylika jų 
dabar yra patraukti tieson, kaipo sąmokslininkai ir te
roristai. Valdžia juos kaltina nugalabijus Lenkijos vi
daus reikalų ministerį Br. Pierackj. Kiti to “teroristi
nio sąmokslo” dalyviai esą pabėgę į Čekoslovakiją.

Lenkija kaltina, kad ir Lietuva teikianti pagelbą 
Ukrainiečiams jų kovoje prieš Lenkijos valdžią, nes* są
mokslininkai gaudavę pinigų iš ukrainiečių komiteto 
Kaune. Sis kaltinimas, tur būt, yra nieku nepagrįstas, 
nes Kaune gyvuoja Vieša Lietuvių-Ukrainiečių Draugi
ja, bet ne slaptas komitetas, kuris finansuotų ukrainie
čių teroristus Lenkijoje.

Baimė, sako, turi dideles akis. Lenkijos valdovai 
mato visur “sąmokslus” ir “priešus”. Tai negrynos są
žinės pasekmė. Kam Lenkija skriaudžia kitas tautas, 
už kurias ji dabar yra stipresnė? Jeigu ji elgtųsi su 
lietuviais, ukrainiečiais ir kitais kaimynais žmoniškai, 
tai jai nebūtų reikalo bijoti iš jų pusės keršto.

Galicijoje, kurią Lenkija valdo, dauguma gyvento
jų yra ukrainiečiai. Jai turėtų/buti duota autonomijai 
Tuomet ukrainiečiai nurimtų.

ŠUOLIAIS l

Diktatorius Stalinas sako, kad Rusija -ketinanti ne
trukus pasiekti dar aukštesnę ekonominio ir socialinio 
vystymosi stadiją?; <’komwzmĄ,,*r ! i . -

Iki šiol bolševikai tą milžinišką šalį “socializavo”. 
Dabar šis darbas jau esąs baigiamas ar visai pabaig
tas, ir Sovietą Sąjunga daranti “pasiruošimo žinksnį”, 
kad socializmas butą pakeistas komunizmu.

Toje komunizmo tvarkoje busią taip, kad kiekvie
nas žmogus gausiąs maisto, rūbą ir kitą „dalykų, kiek 
jam reikia, o ne tiek, kiek jisai gali saVo uždarbiu nu
sipirkti. *

Stalinas tai aiškino savo kalboje, kurią jisai pasa
kė trims tūkstančiams pasižymėjusių darbininkų Krem
liuje. O publicistas Karolis Radėkas diktatoriaus mintis 
išdėstė ir papuošė citatomis iš Lenino (mat, Rusijoje 
viskas turi eiti pagal Lenino evangeliją) partijos, orga
ne “Pravdoje”.

žodžiu, Rusija tai tikrai stebuklinga šalis, 
žengia, bet milžiniškais šuoliais lekia progreso 
Joje dar nebuvo nė kapitalizmas kiek giliaus

Ji ne 
keliu, 

įleidęs 
šaknis, kuomet bolševikai pasigrobė valdžią į savo ran
kas. Bet per pusantros dešimties metų jie įsteigė Rusi
joje “socializmą”. Vadinasi, per kapitalizmą visai “per
šoko”. *

Dabar dar vienas šuolis, ir rusai gyvens tokioje 
tvarkoje, kur žmogui visai nereikės rūpintis, kiek jisai 
uždirba, nes valdžia jam duos visko tiek, “kiek telkia”!

Klausimas čia tiktai kyla, kas spręs, kiek žmogui 
“reikia”: ar jisai spręs pats, ar už jį spręs valdžia? 

f *
Jeigu spręs Stalinas ir jo komisarai, tai jie gali 

nuspręsti, kad žmogui reikia labai nedaug. Dabar, pa
vyzdžiui, Rusijoje paprastas darbininkas retai gauna 
pietums ko nors geresnio, kaip lėkštę buizos ir šmotą 
juodos duonos. Bet Stalinas sako, kad toks gyvenimas 
jau esąs “socializmas”.

O laisvės, piliętinių teisių ir kitokių dalykų, prie 
kurių yra pripratę civilizuotųjų šalių gyventojai, tenai 
nėra nė mažiausio pėdsako. Bet vistiek tai vadinama 
“socializmu”.

Jeigu taip, tai Stalinui bus nesunku ir “komuniz
mą” įsteigti. Pridės dar vieną riekę juodos duonos kiek
vienam proletarui ir sakys: “Dabar jau jus turite ko
munizmą !”

Butų bepigu steigti “socializmus” ir “komunizmus”, 
jeigu citatomis iš Lenino raštų butų galima žmones pa
valgydinti. *

Jau du stambus kataHktjbažnyčios šulai Italijoje 
pakėlė viešą protestą prieš Tautu Sąjungos sankcijas, 
kuriomis “bandoma sulaikyti karą "Etiopijoje: Milano

Tarptautinės teisės žurnale 
(American Journal of Interna
tional Law), spalių mėnesį, til
po Dr. G. Rutenbergo straips
nis apie Pabaltijo valstybes ir 
Sovietų \ Sąjungą. Originaliai 
jisai buvo parašytas vokiečių 
kalba. Jį išvertė į anglų kalbą 
Californijos universiteto profe
sorius Malbone W. Graham- • i

Straipsnyje išdėstoma politi
niai santykiai tarpe, Sovietų 
Rusijos vienoje pusėje ir Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Suo
mijos— antroje. Autorius nu
rodo, kad tų santykių istorija 
dalinasi į dvi fazes (tarpus). 
Pirmas tarpas prasidėjo nuo 
1920 metų, kai Rusijos Socia
listinių Sovietų Respublikų Są
junga pasirašė taikos sutartis 
su. keturiomis valstybėmis, gu
linčiomis prie Baltiko juros, 
šitomis sutartimis Rusija atsi
sakė nuo buvusiųjų senosios 
rusų imperijos' teritorijų, ku
riose po pasaulinio karo įsikū
rė Lietuva, Latvija, Estija ir 
(nepriklausoma) Suomija, • ii* 
pripažino šitų valstybių nepri
klausomybę.

Antra fazė prasidėjo nuo to 
laiko, kai Socialistinių; Sovietų 
Respublikų Sąjunga padarė ne
puolimo ir neitraliteto sutartis 
su paminėtomis respublikomis. 
Pirma tokia sutartis buvo pa
daryta su Lietuvai-^i 1P26 iri.," 
o paskui su Suomija, Latvija 
ir Estija — 1932 m.

Autorius laiko šitas sutartis 
svarbiu veiksniu tarptautiniuo
se Rytų Europos santykiuose.7 
Jisai nurodo, kad jos neprieš
tarauja Tautų Sąjungos įsta-i 
tams, ką pripažino spedialė 
Tautų Sąjungos komisija, kuo
met Maskva buvo padavusi ap
likaciją dėl įstojimo j Genevos 
organizaciją. Jisai mano, kad 
tos Sutartys užtikrina taikingą 
plėtojimąsi Pabaltijo 
bėms ir apsaugoja jas 
perialistinių Rusijos 
ateityje.

“Darbininkas” įdėjo kores
pondenciją iš Kauno apie Ka
talikų Veikimo Centro atstovų 
konferenciją, įvykusią saplių 
10 ir 11 dd. Konferenciją, ži
noma, sveikino ir laimino vys
kupai, pirmiausia — pats vy
riausias tarp jų, arkivysku
pas Skvireckas.

“J. E. Arkivyskupas Met
ropolitas J. Skvireckas '(sako 
korespondentas) savo Žody 
linkėjo katalikų akcijos Va
dams būti tuo dieviškuoju 
raugu (!) ir skleisti Čia že
mėje Dievo Karalystę. Jis 
palaimino konferenciją ir jos 
darbus.”
Tarp žymesniųjų KVC val

dybos darbų buvo pažymėta 
tokie:

“Rūpinosi Sov* Rusijos 
kalėjimuose esančiais -lietu-: 
viais kaliniais, žymų vaid
menį atliko Pasaulio lietuvių 
kongrese (aha!—“N.” RedĄy 
darė žygių, kad KVC atsto
vui butų leista dalyvauti ifil- 
irtų cenzūroj ir dabar jo at
stovas jau ten yra (!—“N.” 
Red.). Taip pat darė žygių, 
kad butų įvesta radio pro
gramoj religinė dalis ir. čia 
jau ne maža pasiekta.” 
Kaip matome, , tai prgahizud-

Raštai skiriami į šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams” 
Būtinai pridekite savo vardą ir pavardę.
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Gerbiamasis Redaktoriau:
Jus dėlei SLA Apšv. komisi

jos “pabarimų” Tėvynės redak
toriui ir dėlei mano kritiško 
atsinešinio dėlei tų “pabarimų” 
vėl atsiliepėt Naujienose (lapk. 
14) apie “Cenzūrą” ir cenzūrą, 
rodos, kad jau aš nežinočiau 
šios įstaigos (cenzūros) pras
mės; ir jei būtumėt įdėję ma
no tą straipsnį,., kurį minite^ 
jog gavote kopiją, tai būtumėt 
pamatę, jog aš ;ir smerkiau 
“cenzūrą”, kurią sumanė -Apšv. 
komisijos nariai; (Aš tą raštelį 
Jums ir Vienybei-dėlto pasiun
čiau, jog Tevynęj e . vietos ma-į 
ža, o kitą ir buyau abejingas,] 
kad Tėvynė dėįų (bijodama 
Apšv. komisijos^ Naujienos 
daugiausia skaitomos vakaruo
se, o Vienybė afyfcųose, 'tai it! 
buvau tos nuomonės, kad pla
čiau mano kritika atsilieps.] 
Bet; Vienybė jdėj us, labai aj> 
karpė, sutrumpino ir visą maH 
no štr. temą ir padarė panašia) 
“pigia politika”.

Kaįp matėte mano originali- 
niame str., aš daugiau kalbė-į 
jau apie panaikinimą Tėvynės 
6-tame pusi, pranešimus apie] 
lietuvių drauigjų, 
nebūtų, ar tautinės, 
Cistinės, 
dėjimą fotografijų-paveikslų it 
kitką. Bet Apšv. komisija, da
vus '“pabarimus”, aš manau 
atsidūrė keblioj būklėj, nes 
Tėvynės 45 nr., pirmam pusla
pyje, žymiomis raidėmis tam i 
tikra komisija, kurion įeina ir 
prez. Bagočius, įdėjo str., ku
riame raginama kuopos ir at
skiri asmens siųsti paveikslus, 
klišes, str. apie veikimus ir tt. 
sykiu dar su dešimts dolerių ir 
tai jau atskiram i leidiniui-kny- 
gai. Jei jau atskiroj knygoj lei
džiama SLA nariams pasiskelb
ti, tai kodėl Tėvynėj draudžia 
ma. Argi šiuo atveju Apšv. ko
misija teisinga?

Tikiuos, jog įdėsite šiuos ke 
lis mano žodžius.

Reiškiu aukštą pagarbą,
Vinciunas.

Nesukoncentravęs savo min
ties ties vienu dalyku, auto
rius padarė da ir kitą klaidą: 
jisai nepašiStengė suprasti min
ties tų žmoniųj kuriuos jisai 
ėmėsi kritikuoti. Mums teko 
pastebėti SLA. Apšvietoš Ko
misijos pareiškimą, kuomet ji
sai pasirodė SLA. organe, ir 
mes jį dabar tyčia dar kartą 
peržiūrėjome, bet mes nieku 
budu negalime tenai surasti, 
kad butų draudžiafna “Tėvy
nės” redaktoriui dėti vietines 
žinias arba žinias iš kolonijų.

Apie vietines žinias Komisi
ja Sako, kad joms duodama 
perdaug vietos (“netoli visas 
šeštas puslapis”) ir įiad žymi 
j'ų dalis susideda iš “asmenų, 
parengimų dr biznių reklamų”;’ 
prie to Komisija • dar priduria, 
kad ypatingai reklamuojama 
“redaktoriaus asmeniniai drau
gai” in tam tikros artimos jam , 
srovės. Ar mes sutinkame su , 
šitais Apšvietos Komisijos prie- s 
kaiŠtais SLA. organo redakci
jai, ar nesutinkame, bet visgi . 
yra faktas, kad 'dėti vietines 
žinias Komisija anaiptol ne
draudžia. Ji kalba tik apie sai-

DĖL KO EINA GINČAS?

Jeigu tame p. Vinciuno 
straipsnyje, kuris buvo paskelb
tas kitur (mums buvo prisiųs
ta jo kopija), autorius norėjo 
pakalbėti apie vietinių žinių 
panaikinimą “Tėvynėje”, tai 
buvo klaida rašyti dviejų ar 
trijų Špaltų ilgio polemiką pus
tuziniu įvairiausių klausimų 
(apie demokratiškumą, apie, 

4nUsų sraVęs, apie laįkraščio 
redaktoriaus pareigas, ir t. t.). 
Reinys išėjo labai ilgas ir jo 
prasme {tesidarė neaiški '

Po Dobrovolskio ir Šidlaus
kienės bylos yra antra charak
teringa byla, kuri tęsiasi ket
virtus metus ir teismo instan
cijos daro priešingus sprendi-' 
.mus. Tai eigulio Martyno Sin-J 
daravičiaus byla, apkaltinto;
nužudžius girininką J. Karietą. 
Buvo taip: 1932. X. 19. gerai 
.įsilinksminę grįžo iš vestuvių] 
girininkas Karieta, jo žmona,“ 
žmonos draugė Alšauskaitė .irj 
eigulis Sindaravičius. Pakelėj: 
suskambėjo suvis, Karieta iš-; 
virto iš vežimo ir vietoje mirė J 
Sindaravičius sugrįžo į vestu-1 
ves pranešti, kad Karietinės! 
savo vyrą nušovus, o Karle-; 
dienė su Alšauskaitė . nubėgo įj 
policiją ir pranešė, kad jos.vy-; 
rą nušovė Sindaravičius. Kilo; 
.įtarimas ir Sindaravičius buvo! 
suimtas ir apkaltintas* Kauno; 
apyg. teismas Sindaravičių nū -į



Trečiadienis, laplč. 20,-1035
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Prašė draugo ^ pa
žadinti; sekantį ry
tą rastas negyvas

Keistai mirė lietuvis Pranas 
Pečkys, bedarbis; ieško 

giminių

Pranas Pečkys, 546 West 20 
Place, sekmadienį vakare ei
damas gulti paprašė savo 
draugo, gyvenančio viename 
name, jį anksti pažadinti se
kantį rytą.

Kai kaimynas, pildydamas 
prašymą, nuėjo į jo butą pir
madienį rytą, rado Pečkį ne
gyvą. Jis gulėjo parpuolęs ant 
grindų, lyg nusiritęs nuo kė
dės. Kūnas jau buvo šaltas ir 
iš to spėjama, kad Pečkys 
mirė kada nors nakties laiku.

Jo kūnas buvo, padėtas ap
skričio ligoninėje, kol atsiras 
giminės, kurie apsiima jį pa
laidoti. Giminių buk turįs 
Chįcagoje, bet kur jie gyvena, 
nežinia.

Pečkys buk buvęs vedęs. Jo 
žmona esanti Eigin psichopa- 
tinėje ligoninėje. Paskutiniu 
laikų velionis neturėjo pasto
vaus darbo. Gyveno iš pašal
pos. Kilęs iŠ Mariąmpolės ap
skričio. Deltuvos kaimo.

— Susiedas.

Roselando laisva
manių kuopa užsi
brėžia plačiai veikti
Skleis laisvą mintį čia ir Lie? 
tūnoję; gelbės Lietuvai finan

siškai.
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NORI NUSTATYTI “UODŲ” TOLUMO Rj

Edward Stitt

North Sidę ir visas* artimesnes, 
Sutraukus apię 5Q0 publiko? į 
tokią svetainę per ankšta, iš

taip

sai jo? koncertą?, ^u^iapm ji 
pateiks daug puikių lietuviš
kų dąįfaų,

Seredos radio programai 
dabar bus žinomi kaipo Lietū
kiu Vienybės programai.

Nepamirškite klausyti? šių 
programų kiekvieną seredos

to pasidaro visblciė apsunkini
mai ir, kaip rėpgeįąnis, taip 
svečiams neparankumąi. 

' t • > ' . ■ • *1 '

, Klųbąs ąųraąda Chfaągos įįer 
tuviu pritarimą, kaip seni, tąįp 
jaupį lanka ja parengimus ir, I vakąrą 9 vaL iš stotįęs W. S. 
jai taip ateityj bws, tai klubas | b. Q,f 1210 kilocyęles.

Budrikę programas
“Tik gražius liaudies 

dąįų^s, šimtmečiais senumo, 
paląiko lietuvybę, yetįa prie 
vfapybęs įr brojiškum9,? — 
taip kaįbejp p. Bųdfakaą, pra
dedamas savo radio programą 
pereitą sekmadienį iš stoties

j L | II 'U. ■ j II j- »

SONOTONE
TBATĘE

ęę K. V4N ąUBĮCN 
Tikrai pirmų syk Cbicaroje.

Nuo Fėtnyčlos LapkriHo 22 d.

, F. Do»toievf*Up paraSytae, Muzika D. 
Kovalesky. tofiia Maikvos Dailta Teatro 
arusiai. ir vi.dųrnaWo,
2«c iki 2 V. po p. — 35c Iki 6:3iv.V>

. i    -■?*■ r—trr;11*    v ;*■1 ** -‘frt* 
vauti šiamą susirinkime- Naiv 
jos narės esate labai pageidau
jamos. Jau yra prirengtos kon
stitucijų knygelės, prašom jas 
pasiimti. Po susirinkimo buts 
užkandžiai ir įdomus pasikal
bėjimai.

Užprašo visas
partijų ir pažvalgų

M. Zolpienė, pirm.

be skirtumo

Bruožai iš “Birutes” 
koncerto ir “Čigoną”

ROSELAND. — Kaip jau, 
yra žinoma, šioje Chicagos 
dalyje yra susiorganizavusi 
laisvamanių kuopa. Ji užsi
brėžė sau gana platu pr?.£ra" 
«>«», AsfoM.Jafeyoi' 
minties veikėjus, kaip kun. 
X. Mockų; palaikyti santykius 
su Lietuvoje gyvuojančią Eti
nės kultūros draugija ir rei
kale ją paremti; gelbėti steig
ti laisvas kapines Lietuvoje; o 
šioj šalyj rengti prakalbas, pa
skaitas, ir žodžiu ir raštu pla
tinti laisvąją mintį.

Kuopa jau surengė vienas 
prakalbąs, o netolimoje atei
tyje surengs ir paskaitas la
bai įdomiomis temomis. Da
bar ji rengia šaunų vakarą 
su koncertu, kurį išpildys, 
^“Naujosios Gadynes” choras 
vadovaujamas G. Steponavi
čiaus. Tai žada būti įdomus 
parengimas. Jis įvyks gruod
žio 8 d., Darbininkų svetainė
je, 10413 Michigan avenue.

Rengimo komisija prašo ki
tų organizacijų nerengti jokių 
parengimų tą vakarą, kad ne
pakenkti vieni kitiems.

Bilietai yra po 25c. jr juos 
galima pasipirkti iš anksto: 
Burnsidėje pas B. Barniškį; 
West Pulhnane pas K. Pocių, 
prie 120th ir Emerald avė.; 
bilietus galima gauti ir pas 
visus kuopos narius.

Penktadienį susirinkimas.
Lapkričio 26 d., penktadie

nį p. A. Lauruteųo namuose, 
105,30 Indiana avenue įvyks 
kuopos mėnesinis susirinki
mas, kuriame prašomi susi
rinkti visi pritariantieji lais
vamaniai. Pradžia 7:30 vali 
vakaro. —Senas Ąntanąs^

Lietuvių Moterų Pi
liečių Lyga

šiandie įvyksta Liet. Moterį] 
Piliečių Lygos susirinkimas 
Fellųjyship Hou'se, 831 W. 33rd 
Plącę, punktualiai 7:30 v. vak, 

šiame susirinkime žadėjo dą? 
lygauti atstovė iš 4-to distrik* 
to Illinois Federation Women’s 
Clubs, kuri paaiškins daug įdo
mių dalykų mums lietuvėms, 
apie veikimą politikoj ir muši] 
pačių gęrovės ap,sąu^ojįmm. 
Visos esate kviečiamos daly

Kaip žemuogėlė laukią sau
lutės, sausį laukeliai laukia lier 
taus — taip laukiu laukiu aš, 
Čigonėlė, kas prie'širdies mane 
priglaus,

šie gražus ir malonus saki
niai yra iš “Čigonų”, kuriuos 
pereito sekmadienio vakarą 
“Birutės” statomoje Šimkaus 
operetėje dainayo musų operos 
solistė Helen Rautusb- Ją skait
linga publika priglaudė prie sa
vo širdies, įkainavo jos pastan
gas, puikų ir artistišką jos 
yaidinimą. Tai buvo Helenos 
Bąrtush debiutas, kurio ilgai 
nei publika, nei pati debiuto- 
j.anti p-a Bartush nepamirš.

Seniai ir, labai seniai Audito
rijos estradoje mums teko ma
tyti tokį .vaidinimą, kaip kad: 
buvo suvaidinta “čigonai”. 
Publika gėrėjosi ir didžiavosi 
su savo Birute, Chicagos “Bi
rute”.

Nora “visuomet -perfecV ”
Daug darbo buvo pridėta 

prie šios muzikos puotos ir vi
sur puolė į akis dailė. Vakaro 
spausdintuose progrąmuose pa
sireiškė gražus darbas, kalba, 
spaudą, stilius. Taip sakant, 
nebuvo kas nei pridėti, nei at
imti. Juos suredegavo musų 
Nora, kurią mes jau gerai ži
nom. Kur ji rankas p.ridędą, 
ten turi būti “perfect”. Spau
dą ąljįko “Naujienų” spaustu
vė.

Choras žavėjo publiką ir dai
navo įspūdingai. Dainos liuliuo- 
te liūliavo. Tai buvo gražus su
tartinis dainavimas, kuris už
gauna klausytojų sielą, sudaro 
vieną harmoniją tarpe choro ir 
publikos.

Sopranų sekciją vedė ponios 
Nora Gugis, Ona Biežis, Sta- 
nuliutė—Voight, Julė G’ap- 
šis, kurios žinomos solistės. 
Choras neperdidelis, bet gragi 
lygsvara visose sekcijose, taip 
kad, rodos, jo klausytum M 
klausytum. Publika nenorėjo 
nuleisti nuo scenos Bįrųtięčius 
nepaisant to, kad jie sudaina
vo 8 dąipas.

Žmogus, kurį? myli idealą
Dąug kredito tenka visięms 

Birutie&ąms, tačiau daugiausia 
priguĮį Birutes gabiam vedėjui 
ir pianistui Jonui Byajiskui* 
štąi jums žmogus, kuris myli 
idealą ir pašvenčia visą savo 
liuosą laiką tam tikslui. Buda-

lietuvių: pragyvenimą nedaro,

DĄVENPORT, IĄ- — Paskutiniu laiku Amerikoje įėjo į madą maži, lengvi lėktuVųkai, kurie; 
mažai kainuoja ir yra pigus operuoti. Jie vadinami “Uodais”. Lakūnas Edward Stitt, tokių 
“uodų” gamintojas yra pasiryžę? nustatyti tokio tipo lėktuvukams distancijos .rekordą. Bandys į 
iš Davenport nuskristi J Washington, D.z C.

bet myli dąilę» įpyli Birutę^ 
myli lįetuyių damą įr yra pą? 
tenkintas, kąd publika Birutė? 
ir jo pastanga? įkainuoja savo 
skaitlingu, atsilankymu. Aš 
sveikinu p. Byanską ir linkiu 
jam ilgus metus pasidarbuoti 
su Birute musų tarpe. '
“Birutės” solisčių faimėjimas
Koncertas pažymėjo Birutės 

29-to meto sezono atidarymą. 
Jame, kaip sakėme, debiutavo 
ir taip puikiai užsirekomenda
vo p-lė H. Bartush. Aš jums 
čia paminėsiu kiek musų so
lisčių turėjo pasekmingus pasi
rodymus prieš Birutės rinkti
nę publiką ir kur dabar jos 
randasi,

Laikais Miko Petrausko, ku
ris buvo Birutės pirmu vedėju, 
JaksevičiutėrJanušauskienč de
biutavo
na Horodeckailė 
Abi gyveną Chicagoję. Vėliaus 
I>. Krikščiokiutė-SArpkliėnė, (mi- 
ruįi")'"'“kaiiiin®);yjėii Sąrpa- 
liaus laikais. Ona Pocius (mi
rusi) koncerte, Mariutė Rakau
skaitė “čigonuose” — dabar 
dainuoja Lietuvos operoje, No
ra Gugis “Bailiame Daktare” 
ir šiandie su mumis yra ir dai
nuoja Birutėje. Ona Vilkiutė 
“Fauste” (koncertinėje formo
je) ir “Čigonuose”, ir pagaliau 
dabartinė Helen Bartush. čia 
paminėjau tik tas solistes, ku
rios studijavo muziką ir buvo 
aukšto laipsnio pasiekusios. 
Dabar ir kyla klausimas, kas 
bus next. —Ten Buvęs.

šienapjūtėje-’, Malvi- 
“Birutėje”.

1 'Ai”. u j?11 a. A u... ."f -

Visi yra kviečĮ^nji šiaure 
konteste dalyvauti, nes turės 
progą apįaikyti p. Budriko 
skiriama^ brangią? dovaną? 
Pirmame konteste šiąudįety, 
lapkričio 20, dalyvaus pitną- 
nię sąstate garsi p-nų Pętrąu- 
skų • Ambąssadorėį orkestrą? 
dąįni.nipkaį ir kiti muzikan
tai, Prie to bUė rodomi krų- 
tąmi pąveįkąlai. Ateikite pasĮL- 
■klansytį »patys su visa šej|ųy- 
ną šių p^ijkių,! Budriko kon
certų. Įžaiiga yęltui, —S,

Prasideda dąfafafa? 
kų šokėjų kontestas

Kaip pereitais metais tąip 
ir šįmet žinomus bįžęųierįijs J. 
F. Budrikes rengia puikius 
kontestus. Jie bus duodami 
kiekvieną trečiadienį (seredą) 
nuo 7 iki 10 vai. vakaro, Mark 
White Park svetainėje, prie 
Halsted ir 30 gatves. Daly
vaus įvairus muzikantai, dai
nininkai, šokėjai ir tt.

PADĖKAVONĖ

AIA
PETER PLUSKUS

Kuris mirė 14 diena lapkr. 
ir palaidotas tapo lapkr. 16, o 
dabar ilsis Tautiškose kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutini patarna
vime ir palydėjo ji i ta neiš
vengiama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams.

Dėkavojame graboriui J. De 
Young, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ji i amžinasti, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdima ir rūpesčius.

Dėkavojame p-niai Nainis įf 
ios'dukterei Theodorai ųž ma
lonų suteikime savo namų pa-, 
grabui ir už jų širdingą ątgįr 
nešima musų nųįiudyąo vate 
doje, taipgi nuoširdžiai dėkin
gi esame grabnešiams, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
vyre ir tėveli sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje. Nuliuke liekame 
Mrs.Bessie Pluskus ir Duktė.

Skautų vakaras

ture? imti .du syk didesnę, sver | 
tąinę su geresniais paranku^ 
mais.

Visos didelės šeimynos su
randa vienokių bei kitokių ap
sunkinimų. Kad ir prie geriau
sių norų, 500 sunku aprūpinti. 
Prie to, dar nėra iš anksto už?- 
tikrinta kiek bus publikos. x ,

Kai pirmas pastebėjo'“Nau- W,CF^ Programas tęsėsi vis, 
i j 4. i i • x valandą nuo 5 iki 6 vai. po jienosV kad truko valgi, tas 

gal tiesa Pne pirmųjų stalųk 
buvo netikslumo. Kiti du stą- daineli kupias tai 
lai buvo aprūpin i geriau ir dainavo Blldriko radio kvar. 
maisto užtektinai liko. Į tetas. Didelė orkestrą kaip ir

Prie gerųjų nuotykių buvo pereitę kartę> išpildė daug 
W i&ka. ĄlJioį.plio jaunuolių su- gtaįių numerių, taipgi lydėjo 
sistųmdymąs.

Tr.ejętą? dalykėlių lįfco sųr 
rąstą, atsmaukite prie Mrs. 
Medebnskįenė?^

Gąi’tięįdparkietis.

Apiplėšė “Archer 
avenue Big Store”

■|į.; Iii’. ’"»W;

Pu piktadariai ątvažiayę au
tomobiliu prie Archer Avenue 
Big Store, 4189 Archer. avenue? 
vakar p.q pietų išdaužė langą ir į 
pasivogė ten . padėtus pinigus. 
Pinigai buvo sudėti lange at
rakcijai, kaipo atlyginimas kon
kurso, kurį krautuvė rengė.

(dainas. Beje, buvo pranešta, 
kad dąbar eina 24 metų su
kaktuvių didelis išpardavimas 
visose Budriko krautuvėse, o 
visiems pirkėjams duodamos 
gražios dovanos. Kitas Buęlri- 
ko grąžus programas būna 
kiekvieną ketvergą iš stotie? 
WHFC nuo 8 vai. vakaro. S.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Preferręd by 
millions

<| Ą different, deliciouą 
flavor! Time-honored fa-' 
gredients of mayonnaiee 
and olcj-fashipned boM 
dręssing, cpmbinęd fa a 
gew wąy. Try it!

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

Vi ■ .... I Hlll.lf _ . I !■ ■MĮMMnMjMM<Įn<
M-r

SUSIRINKIMAI
Petpyčioj,, lapkričio 22 die

ną Lįetųviį: Ąąditęrį.j.ęj įyyfa, 
stą Bridgęporjto Skautų vaka
ras, Tęiąeja? Ęįjgene jįoJiląiĮ^ 
yrą vyriąūsįą? vaikų ^kaųių 
organizatorius ir vada? Ęąidr 
gepo^bo apielmkėje, iję taį jp 
pastangomis įvyksta pėtnyčioj 
ta? linksma? fekaųių vakarą?.

Programą išpildys pagarąėr 
ję WLS racjio stotie? “Bara 
Dance” pro^ąmų artįslai. 
Taigi čia tąr^ite progos juo? 
savo akimis pamatyti ir sma
giai praleisti laiką. Visi lietu
viai tėvai ir jų vaikai yra 
kviečiami atsilankyti į šį ne
paprastą skautų vakarą pėt
nyčioj Lietuvių Auditorijoj.

(Sp.).

Dar apie Garfield 
Parko nuotikius

v: ■' —..r. ■ .. ____

Nors jau buvo dįenraštyje 
‘‘'Nąujiępų?^” rašytą apie Gą^- 
fięld Parko vyrų ir moterų ?ą- 
višelpinio klubo vakąrięą^ bąį 
turiu ‘ dapildyti tą pirmąjį ąp- 
rašymą.

’ Turiu, pažymėti, kad šįo W" 
bo vakarienė? svečiąį rępr^ą.- 
tavo veik visos Chicągos ir 
apielinkės koįppijas, kaip tąį 
Roselandas, Glcero, ĘyąnstpųM

yil^ĘNTĄS ' GkUGIŲš
., .^uo^mauiiąlapučio 18 dięjia, 9:00 vafap-
-da ryto 10^5 nL .autorių 19

Pelito didžiame uyMhne 
motina Autose po tėygis yaba- 
laitė,'p,ateyi Vincenta Dargi, 3 
brolius, Štapisfavą, Viktorą ir 
Juozapą, bmlienę Ona ir gi
minės; ‘

_ Kūnas pašarvotas randėsi 
Butkaus toP.lyČfaL 710
18th ' St *

Laidotųyfė įyvks ketvirtadie
ni lapkričiu,-Žil djįįia,. yąl.

bus gėduĮinj&s$ 
velionio siela, ę is ten p(ų? nu
lydėtas i Šv. f Kązfalfam kil
pines. ‘ 7

Visi a. a. Vincenta 
gifafaės, draugai ir 
esat nuoširdžiai ‘ kviečiant da- 

. lyyauų ’ftfaptąyese ir suteikti 
jąių paskutini patarnavii^

v

Nuliūdę liekamo.
Motina, Broliui, br^įe^ę, 
Patėvi ir Gipiinės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkuj TęJ. Canal 3161.

Parengi

Rengia Jjazayą Fellovship 
Hoųse napdai

Keliowship Housę Womęn’s 
Club ryįpj repgią bavarą — 
valgių, vartotų Saįkįų; ir rąpk- 
dąrbįų išpardavimą.-
ma? įvyk? Fellpwsjiip Hpusę 
rum.ųe^ę, 831 W.est 33rd plącę 
ii; tęsis nuo 11 ryto iki 8:30 
vakaro, pelnas įstaigos naudai.

RADIO
Stasė Voitghtienė radio 

koncerte
šiandien^ serędos vakare, 

adv. Kl. Jąrgelięnio gedama
me radio programa dąinųps 
jau senai' negirdėtą dąi- 
niuinke ponia Stasė Staniųr 
liutė Voightifene? Tu.i bus išti-

U'MRNINKAIS

iš gjtptfes
wcbd, kii,

leidžiami

L Juos aiškiai girdės 
Chieagos apylinkių

' ttu t ’U1 /ffg Auz 
vi!3 J A11.

Am

ŠIANDIEN
MOTERŲ Piliečių Lygos — Fąllowship Hbuse svetainėje, 831 

Weat 83rd Pląęe, .8:00 vakare. Kviečiami nauji nariai: 
senieji prašpmi atsiskaityti su bilietais. Stella WodmaP» 
sekretorė, 3253 S. Lime Street.

CHICAGOS Lietuvių Moterų Klubo*— Dr. Kelios rezidencijoje, 
6744 S., Artesian Avė., .pirmą'valandą po pietą. Daug 
svarbių dalykų- M. J. Į^itmę/f|iir|Įiiniųkė.

RUMBOLDT Parko Lietuvių Pąlįtikos Kliubo—AJipira Simmops 
Hali, 1640 N- Haneoęk Street, 8 v. v. Įvyks 1936 metų 
valdybos nominacijos. Visi privalo būti. Už valdybą, 
A. Lungevicz.

PARENGIMAI
' - ■ * ' - ' - -

LAPKRIČIO 24 —Palaimintos Lietuvos Draugijoj Vakaras — 
(Jhicagps Lietuvių Auditorijoj, 3133 SĮ Halsted St. Pra- 
džfa 6$P v; y. Įžanga 40c. Programą, pildys “Birutės” 
choras. • v

Į/ĄPOIČLO 27—Leit. FeįU^so Vaitkaus Pagerbimus, Chicagos 
Liet Auditorijoje. Spęcialis pagerbimo npizįkąlis progra- 

, mąą/ Mbps, garsiniai Vaįtkau? ^Litųanįjos II” ir skri
dimo fijmąį, Šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viską) 
75c. Pradžią 7:00 P. M.

28—V. ĘeĮiąjąus ir grupės šokių vakaras,. Chic. 
Liętuyią Auditorijoje,

LAPKRIČIO Rožės Kliubo* Sportininkų Šokiai—
Lietuvių ^iupsybiSą svetainėje, 14th ir 49th Čourt, Ci
cero, Henry Peters orkestras, įžanga 35c.

GRUODE#) Į-—Lietuvių Moterą Draugijos, “Apšvietos” bazaras, 
ęhicągog Lietuviu Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
1 yąl. pp, Įžanga—10c. Pelnas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams-

Roselando Lietuvių Laisvamanių Kuopos —S ~ 1.
! Balius ir Koncertas, Darbininkų Svetainėje, 10413 Mi- 

chigąn ayeąue, Pradžia 6 y. v. Įžanga 25c.
'il.yi|Į";į!i 4 ........... ii

THE DAILY

gis byriais yra ¥«da3B*» tafBlq pa<elb»U musų skaitytojams ra- 
sirasti, Salima nnalpirktl įvairių paprasti ir nepaprmtų

BęępiNG
■..J. L'Ų'M.IBiĮIl'iOMU.'P

kyšime kiek kaltuos pa'-aisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystto 
darbe.

1216 So. Halsted Street.
- OC«L Kietos <261.

PATAISYK STOGĄ IR. 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimu.1 25 metai patyrimo. 
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
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KRYZANTEMŲ PARODA GARFIELD PARKE
classifiedads

budu ir vienai
COAL

Kasmet po Lincoln

bažnyčiai

$150

CLASSIFIEDADS

įenia ,20
salesman-

Buickai 
Fordai • 
Dodge’ • 
Buickai 
karai dabar. 
karai dabar

kunigus, savo nuu- vietą dan-
Musų biuras suteiks patarimus namu 

renda'

— tuoI ■ ■ komite

Geri ^katalikai ad tokia

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

- 1934 Olsmobiliai 
1934 Buickai — 
1934 Chevroletai — 

1933 Auburriai.
$200 
$125

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

uždedame visokios rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam. pfttdūbdam arba iSmainom 
nekilnojamas savastis.,

S. MICKEVICE & CO. - 
6816 So. Western Avė, 

Hemlock 0800

su pasitikę ji- sielą bi?s lai- mušios, arba bus atmintas

Business Chances
Pardavimai Bizniai_______

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

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadienį ir Penktadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų’mylių nuo Chicagos. '

Ateinantį šeštadienį girdėsite CHICAGOS 
LIETUVIŲ VYRŲ CHORĄ IR MUSŲ mylimą 
dainininkę ponią NORĄ GUGIENĘ.

Lietuvių Mirties Palikimai Šventoms Lie 
tuvių Rymo Katalikų Bažnyčioms

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

Paprastai lietuviai katalikai mės padarysime savo ateinan- kunigo. | čiam gyvenimui, tai tik tas bus t ... jr SUpranta_

dėl Lengvumo 

■geresnio Skonio

_ NAlftU SAVININKU ĄTYDAI 

savininkes reikale nesusipratimu su 
Maža narine mokės* 

tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki Piet 

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division Su 

Tel. Armitage 2951
Mes esame iau šiuo adresu virš 

50 mot

Visi Džiaugiasi Naujienų 
Radio Programais

Educational
Mokyklos_________:...

IBSIMOKINKIT GROŽIO KULTU ros arba Barbe;-
RAS MOLĘR’I

Garantuotos algos
naujo Darbininku Teisiu . .......
atneš puikia pagelba šiai profesijai. 
Prisirengkit t veikliai
Sezonui. Dieninės ir vakarines klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok. 

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

ties patalo, nieko nebegali padaryti. ■ Tai vot kur ateina j ‘pagalbą “šventas; kunigėlis”. Jisai , jam gražiai primena, jog jie gali tai padaryti palikdamas savo turtą Dievui ant garbės, ir bažnyčiai šventai. Už tai bažnyčia šventa jį atmins per amžius, ir jo $ela bus per tai išganyta.Tuojau po atsilankymo kunigo ligonis prašo, kad butų pakviestas advokatas arba notarai, nes j\sai nori padaryti savo "paskutinį testamentą. Ir tokiu budu, jisai tankiai, kad ir ne visą, bet didesnę dalį savo turto užrašo šventai Rymo katalikų bažnyčiai, mu, kad už jo komo. šventos šiaip jo vardas toje bažnyčioje.Tai, vot, tokiu lietuvių šv. R. K. bažnyčiai buvo užrašyta $4000.00. Suprantama, kiekvienas žmogus, gyvendamas turi giminių arba pažįstamų, ir kas sužino kam ir kiek velionis paliko turto. Buvo prisiminta ant vieno parapijos susirinkom praeitą metą, kad tokio ir tokio didelio palikimo

Kam pinigai?Na, o klebonas nuduoda visai nesuprantąs apie ką čionai eina dalykas; ir, suprantama, pilnai sutiko, kad iš ^parapijos iždo butų paskirta tie, $5.00 dėl mišių, bet kokiam tikslui itie $4000.00 buvo palikti, tai taip ir liko misterija. Parapijonės nebedrįso klausti savo visaga- lingo klebono, kam tie pinigai buvo palikti, ar klebonui ypatiškai, ar bažnyčiai, t. y. parapijos reikalams. Suprantama, jeigu jie buvo palikti bažnyčiai, tai jie turėjo būti pažymėti parapijos įeigose, kas juos paliko, ir{ suvartoti parapijos reikalam. Jeigu jau jie buvo palikti klebonui ypatiškai, tai ko čionai bijoti paaiškinti?Jeigu jie buvo palikti klebonui ypatiškai, tai klebonas neturį ėo jokios tiesos leisti imti iš taip jau menkos parapijos kasos atlaikymui mišių. Bet pats už tai turi bent pora tūkstančių mišių atlaikyti. Jeigu gi jisai paliko parapijai, kas reiškia pasakymas tai reikėjo to žmogaus* vardą paskelbti bažnyčioje, kad tokis ir tokis geradaris, štai paliko $4000.00 ir prisakyti, kad visa parapija L‘ž tokį geradarį pasi-

Apie markatno svieto tuštybes. Atėjęs pas tokį ligonį, ir beklausydamas jo nuodėmių, jisai gražiai, diplomatiškai, primena —jeigu jau mato, kad ligonis nebekels iš ligos—apie tuštybes šio markatno svieto; kad viskas čionai yra tuštybė. Tik ką

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninkus i Tavern. biznis išdirbtas 
per daug metu, geriausias kampas 
Roselande. Kur didžiumas darbinin
ku eina iš Pulman dirbtuvių. Parsi
duoda pigiai, nepraleskite geros 
progos.

10758 So. Edbrooke Avė.

navimus, o čionai, jeigu kas teikiasi parapijai palikti pinigų, tai klebonai gražiai nu-
Ir dėlto nedyvai, kad musų klebonai perka kas met po naują Lincoln karą, O kiti net savo gaspadinėms perka palo- cius po $15,000 ir po daugiau tukstančilį Sdolerių. . Mat, pinigų yra. O tankiai parapijos seserys, kurios mokina vaikučius;; neturi anglių, nei sau nei /mokyklai, turi sėdėti šaltoje. rVisagalingi klebonai

visai parapijos metinėse atakai tose nesimato pilnai buvo įsitikinę, didęlia suma pinigų visgi nebus priskaityta prie taip vadinamų “bendrų smulkių jeigu”, bet bus pažymėta atskirai kaipo įeiga, ir kas -ją paliko “šventai bažnyčiai“, jlr dėlto, viena gera katalikė moterėlė išdrįso paklausti savo didelio klebono, kad ar ne gražu butų padaryti kokį nors atminimą už tą gerą kataliką, kuris tiek daug tai bažnyčiai teikėsi palikti. Bet čia kitas senas ūsorius parapi jonas, pakilęs, priminė, kad jeigu tas katalikas paliko tuos pinigus, tai paliko ne mišioms, bet bažnyčiai. Tai jisai už tai duodąs įnešimą, kad už tą gerą kataliką, kuris paliko $4,000.00, butų paskirta iš parapijos kasos $5.00, dėl at- laikymo šventų mišių.

Radio Programas
KETVIRTADIENĮ

Lapkričio 21 dieną 
nuo 4 iki 4:30 vai. po piety 

per W-M-B-I stoties 1080 kilocycles 
Kalbės A. J. GILMES

— Temoje — -
“KUR ŽMONĖS EINA PO 

MIRTIES”
Taipgi pranešama, kad Bibliios 

Mokykla ir susirinkmai yra laiko
mi kiekviena ketvirtadieni kaip 
7:30 -vai. vakare, sekmadienio 3 
vai. po piety ir 7:30 vai. vakare. 
Adresu 3238 South Halsted gatvė.

Kviečiame visus i šiuos susi
rinkimus, čionai lietuviškai pa
giedosime ir Dievo žodžio pasi
klausysim.

TAVERN pilnai įrengtas, gražus 
kampas su laisniu ir staku $400 
bjųrč nupirko laisnį dėl 1986.

6556 So. State SL

mus, turėtų ir parapijai, ko ir skolas rims algas tienis parapijos reikalams.O dabar klebonai nežino ką daryti su pinigais. Perka savo gaspadinėms farmas ir namus, o Čionai parapijos skęsta skolose, ir seseris mokytojos negauna algų už vaikučių! mokinimą. Apart to, musų klebonai rėžia labai katalikiškus pamokslus, kaip nereikia lokamytis šio svieto turtų, ir kad viskas ant šio svieto yra tuštybė, ir kad geriausias dalykas tai taš kad žmogus mirdamas paliktų savo turtą šv. Rymo Katalikų bažnyčiai, ir šiur nueitų į dangų. O patys tai kaip tiktai priešingai elgiasi. Ir plėšia didžiausius pinigus už menkus bažnyčios pa- tarnavimus ir naudojasi to* iiiis svieto tuštybėmis kuo pilniausiai. ■ Ratas. ‘

' O čia per vasarą tai pikni kas po pikniko rengia. Vi: tai dėl tos kiauro maišo para pijos. Ateina žiema jau vėl tuos nabagus M r O;
FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 

UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 
Taipgi kautai paimti 1 mainus,, 

juodas pony kautas .......... a $18
Rudas caracul ...........—................. $24
Jap mink ............ ..-........
Natūrai maskrat ..... .......
Leopard kates .................
American broadtall .....
Northern seal .... ............
Tikra eastem mink ..... 

Ir daug kitų. 
Jackottes ....... .
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO.. 

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

tus pristato dirbti prie baza- rų. O patys klebonai tai per vasarą trankosi po Europą, ir pinigų turi užtektinai. Ir kur neturės, nes iš parapijos iždo yra apmokamos ir žvakės, ir elektra, ir šviesa, kiekvienas mažiausias dalykėlis. Bet už vestuves, už laidotuves tai juk vartoja ir parapijos apmokėtą šviesą, žvakes, ir šilumą, ir viską kas bažnyčioje yra o tuos pinigus sau į kišepę žera. Tai tokio kito biznio tur būti niekur pąsaulyje nėra, kaip pas mus lietuvius, musų šventose Rymo katalikų bažnyčiose. Ir dabar dar, net ir gerų katalikų palikimus bažnyčioms, kaip išrodo, klebonai suvartoja savo ypatiškiems reikalams.

melstu. Reikėjo, priminti savn geriems parapijonams, kad štai kur geras , katalikas palikdamas tokią sumą pinigų, parodė gražų ir prakilnų pavyzdį. Bet dabar parapija apie tai nič nieko negirdėjo. Nieko apie tai nebuvo sakoma,; nieko nebuvo skelbiama. 'Tai Čionai eina didelis neaiškumas. Ir aš patarėjau geriems tos parapijos parapijonams, kad sekančiame parapijos susirinkime, parėikalautu- įnėt savo klebono, tad jisai malonėtų apie tokį didelį palikimą pilnai paaiškinti. Jeigu jisai atsisakys, tai reikalinga butų tuojau apie tai pranešti Vyskupui, arba kard. Mundelein apie tokius musų klebonų gražius darbelius. Tai tiesiog negalima tokius dalykus per pirštus praleisti. Musų parapijos skęšta skolose, iš žmonių didžiausius pi-

yra pasakę, kad tai ne jų reikalas. |Taip, kad iš parapijos pinigus plėšti, tai jų reikalas, bet kad prižiūrėti kad sesečys mokytojos turėtų šilumos ir kuo maitintis, tai klebonams esą negalvoję. Aną metą vienoje lietuvių parapijoje taip prisiėjo, kad seserys mokytojos tebeturėjo nei kuo misti, ir keletas gerų moterų norėjo pa-‘ rinkti joms aukų prie bažnyčios durų , bet visagalingas klebonas pasakė, kad jeigu, girdi, tos valkatos neatsitrauks nuo banyčios, tai jisai pašauksiąs policiją, ir su pagel- bą policijos sustabdysias jas nuo aukų rinkimo seserims.Taip dalykams einant, para- pijonys turite ką nors daryti, turit biskį ragus tokiam man- driam kleboui aplaužyti. Dabar ateina neuilgo parapijų susirinkimai. Tai, vot, čionai parapijonys, kurie prikįausot prie parapijų turite teisę pa-| reikalauti, kad klebonai liautųsi taip sauvaliavę. Jie turėtų bent pusę įeigų už šliu- bus ir laidotuves gražinti į pa- rapijos^kasą. Nes, juk jie vartoja ir parapijos šviesas, žvakęs, šilumą ir t. a. Paprasčiausias teisingumo supratimas reikalauja, kad už taip dideles kainas, kurias klebonai plėšia už tuos patarnavi- dalis įeigų tekti Ir kada butų iš mažinti, ir ses?- apmokėti, ir ki-

< Garii'eld Parko konservatorijoje dabar vyksta kryzantemų paroda, kurią publika gali aplankyti veltui. Tarp atsilankiusių pamatyti gėles; buvo Mrs. Edward Kelly, majoro žmona, R. J. Dunham, Chicagos Parkų distrikto viršininkas ir Mrs. Dunham.

prieš mirtį šaukiasi ] Suprantama, kad prieš mirtį mums naudinga kiekvienas taiko pasišaukti Ry-'ma, žmogelis būdamas antmir mo Katalikų kunigą, nes jau taip yra įkalta katalikams į galvas, kad tik Rymo Katalikų kunigai geriausia gali dangaus vartus atidaryti nusidėjėliui. Ir nestebėtina, kad musų geri lietuviai Rymo katalikai visados šaukiasi to tikėjimo kad išpažinus jiems dėmes, ir užtikrinus guj pas Dievą.Ir vot kur Čionai šimtmečio metodas, ship” vadinamas. Pašauktas prie ligonio, ypač jeigu jis be šeimynos ir dar pusėtinai turtingas—nesvarbu ar tai vyras ar moteris—kunigas taikosi savo porciją atsiimti. Kunigas jau* iškalno sužino, ar tas pas kurį važiuoja turtingas ar ne, iš tų, kurie ateina jį pakviesti prie liginio. To jam ir tereikia, kad galėtų savo tikslą atsiekti.
AUGšTOS KUŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLIS
Mihe‘ Run $5.75
Lump, Eurg ar Nut ..................... 6.00
Screenings ...............     4.75

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

TeL KEDZIE 8882.

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935 
1934 
1988 
1988 
$850 
$250
150 visokios mados ir modeliu karų.
Gerai bšRanti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS.
1601—1687 N. Ashland Avė.

Aiitoiiiobiles_______
NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service 
? - Rtznio Patarnavtguis 

uNiveksal storąge 
V. BAGDONAS. Sov.

Local and Long Distance 
Fhifnlture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
PhOne Vardi 8408

^ Radios_________
Su Naujuoju Bosch Radio 

ęiRDftSIT EUROPĄ
1 metus išmokėti — priimsim 

mainus
RADIO ENGĘNEER. SERVICE CO.

Įsteigta 1922
Garantuotas ekspertų patarnavimas
Didelis pasirinkimas įvairių mode

lių ir padarymo.
5140 S. Kedzie avė. Hemlock 2929

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk* 
les, rpgisterius 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.

ERYSTRS
R’I 
reikalaujamos

i Įstatymo
Pavasariniam

ŪUICKLY

EYES

RECOMM f N Df D 
fOR 40YFARS

y .




