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Vyskupai ir Klerika
lai Protestuoja

------ :-------------------------—  ——,—■ ....—         

PRANAŠAUJA FIASCO LONDONO LAIVYNŲ KONFERENCIJOJE
W-----—L

Pati Japonija sulai* 
kiusi atplešimą šiau

rines Chinijos

Lincoln Ellsworth vėl 
išskrido prie pietinio 

poliaus

Vyskupai kovos Lie
tuvos uždarymą ka
talikų jaun. draugijų
Patys kunigai pripažysta, kad 

jėzuitų veikimas protestoniš- 
kuose distriktuose 
kenkė Lietuvai ir 
vokiečius

labai pa- 
sustiprino

21.—šian-KAUNAS, lapkr.
die Kaune susirinko Lietuvos 
vyskupų konsistorija apsvars
tyti valdžios uždraudimą kata
likų bažnyčiai organizuoti pra
dinių mokyklų ,gimnazijų moki
nius ir universiteto studentus 
į speciales katalikiškas organi
zacijas.

Valdžia uždarė klerikališkas 
jaunimo organizacijas neužilgo 
po to, kai ji uždarė visas kitas 
Lietuvos politines partijas, iš
ėmus valdžios partiją — tauti
ninkus.

i taipjau apsvarstys nepaprastą 
jėzuitų veiklumą Lietuvos liu
teroniškuose distriktuose, kur 
jų uolumas iššaukė gyventojų 
pasipiktinimą ir labai sustipri
no pro-vokišką sentimentą. Tuo 
dalyku Lietuvos valdžia yra la
bai siisirupinusi.

'(Kito jokio liuteroniško dis- 
trikto Lietuvoje nėra išėmus 
Klaipėdos kraštą. Čia ištikrųjų, 
visokių klerikalų ir jėzuitų vei
kimas labai pakenkė Lietuvai ir 
višb Klaipėdos krašto gyvento
jus nustatė prieš Lietuvą.

Nors ši žinia kalba įtiktai 
apie klerikališkųjų jaunimo or
ganizacijų (ateitininkų ir pa
vasarininkų) uždarymą, tečiaus 
reikia manyti, kad jei tapo už
darytos tos organizacijos, tai 
kartu valdžia bus uždariusi ir 
visas kitas jaunimo organizaci
jas, kaip liaudininkų Lietuvos 
Jaunimo Sąjungą, įvairias stu
dentų organizacijas — liaudi
ninkų varpininkus, socialdemo
kratų žaizdrininkus ir žiežirbi-

Japonija bandanti suvaldyti sla
vo įsismaginusius kraininkus 
Chinijoje ir Manchukuo

Susitaisęs lėktuvą daro antrą 
bandymą pasiekti lėktuvu polių

Wj||
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reikalų ministeriui prieš užda
rymą jaunimo organizacijų, nes 
tas buk yra laužymas Lietuvos 
konkordato su Vatikanu.

Vyskupai savo susirinkime

vius ir studentų korporacijas. 
Tai galima iš to numanyti; kad 
tautininkų valdžia pirmiau už
darė ir visas politines partijas, 
išėmus /aidžios partiją).

J. J. Bagdonas ir du 
kiti asmenys suimti 

Waitches byloje
Įtariami bandę papirkti ar pa

veikti j jury, kuris nagrinė
jo Waitches bylą. Pradėtas 
bylos nagrinėjimas liko pa 
naikintas

CHICAGO.—Valstijos proku
ratūra suėmė lietuvį, graborių 
J. J. Bagdoną ir du kitus as
menis, kaltindama juos bandy
mu papirkti džiurininkus advo
kato Juliaus P. Waitches by
loje dėl valkatos Kelly turtų.

Nieko nelaukdama prokura
tūra tuojau pradėjo investiga- 
ei ją, kad patirti kur ir kas pa
pirkinėjimus pradėjo -ir kaip 
plačiai tas buvo daroma. Skan
dalas išsivystė ir iššaukė areš
tus, kai teisėjas Niemeyer, kri
minaliame teisme, prieš kurį 
ėjo Waitches byla, sužinojo apie 
papirkimą ir paskelbė bylos 
svarstymą neteisėtu.

Trečiadienį po pietų vienasis 
džiurininkų, kurio vardas lai
komas paslaptyje, pareiškė no
rą pasikalbėti su teisėju priva- 
tiškai. Kabinete pasakė, kad 
antradienį vakare kokia tai mo
teriškė atėjo pas jį 
ir norėjo jam duoti 
prašė nepersunkiai 
nubausti. Waitches
sidėjo pirmadienį, bet pirmos 
dvi dienos buvo praleistos rin
kimui džiurės, dėl kurios triu* 
beliai dabar prasidėjo.

Anot prokuroro Sherwin, ku
ris veda tyrinėjimą, Bagdonas 
buk prisipažinęs, kad prašą

pasikalbėti ir patarti Waitch.es 
pasigailėti.

Tas džiurininkas buk esąs, 
Frederick Hock, 10123 Vir. 
cennes avenue.

Teismo salėje buvo areštuo
ta Mrs. Anna Malloy, 56, 1130 
East 47th Street, kuri laikė 
Bagdono bylos kelis kartus ban
dė kalbėti į prokurorą Sher- 
win, prašydama jo pagelbėti 
Bagdonui. Pirm negu ji buvo 
suimta, Anna Malloy paspėjo 
Sudraskyti popierį, kurį laikė 
rankose. Bet policija suplėšy
tus gabaliukus suklijavo ir at
rado, kad moteriškė turėjo už
sirašiusi dviejų džiurininkų 
pavardes ir adresus.

Trečiasis suimtasis yra Wil- 
liam Burchard, bedarbis bar- 
tenderis, 9300 South Aberdeen 
Street, kuris taipgi bandęs į- 
duoti ar gal ir įdavęs kyšį vie
nam džiurininkui.

Adv. Waitcheg buvo teisia
mas už prisidėjimą prie suklas* 
tavimo testamento valkatos-tur- 
tuolio James Thomas Kelly, ku
ris paliko suvirš $150,000 pi
nigais ir brangenybėmis.

Bella Butmanienė, kdri 
sėdi kalėjime, bandė

I namus, 
pinigų ii 
Waitčhes 
byla pra-

jau 
pasi

savinti tą turtą, įteikdama pa
likimų teismui netikslų testa
mentą. Kai dokumentas pasi
rodė įtartinas ir teismas pra
dėjo tyrinėti kame dalykas jis 
suėmė adv. Waitches, Bagdoną, 
N. Radi, kun. Zalink ir Joną 
Dailydę, vienokiu ar kitokiu bu*- 
du prisidėjusius prie tetsamen- 
to klastavimo.

BUDAPEŠTAS, Vengrijoje, 
lapkr. 21. —Muzikos konserva- 
torijoje buvo kilę žydų pogro- 

p-16s Anna Barisas, 1101 Weei mas, kurj policija sustabdė 
lOlst Street, nueiti pas vienį kardais, daugelį pogromščikų 
džiurininkų, kaimyną, su juo sužeisdama.
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Chart of comparative navai rengtu of great powėrs.

AtGruodžio 2-trą dieną Londone piasidėšianti didžiųjų šalių konferencija laivynų klausimu, 
sižvelgiant į dabartinę padėtį obserVatoriai nepranašauja nieko gero, vien nepasisekimus konfe
rencijai. Japonija yra pasiryžusi pasistatydintiJaivyną, lygų Amerikos; Italijos-Ethiopijos ka
ras verčia. Angliją palaikyti kuo didžiausį laivyną, kąd palaikyti savo pirmenybę jurose ir nuo
lat laikyti botagą virš savo? kolonijų galvų. Italija gi yra užsispyrusi lošti vadovaujančią rolę 
viduržemyje, tai ir ji mato reikalo pilti pinigus laivų statymui.
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JTOKIO, lapkr. 21. — Japo^ 
nijos karininkų sumanymas at
plėšti nuo Chinijos visas peri- 
kias šiaurinės Chinijos provin
cijas su 95,000,000 gyventojų; 
neišdegė.

Oficialis pranešimas sako, 
kad tas planas nepraėjo (įeito, 
vyriausioji Japonijos armijos 
vadovybė Tokio pranešė savo 
karvedžiams Chinįjoje, jog jų 
ruošimas separatistinių judėji
mų Chinijoje viršija jų autx> 
ritėtą.

Tas. įsakymas, kuris bent 
laikinai sulaikė Japonijos gro
bimas! šiaurinės Chinijos, yra 
vienas iš tų retų atsitikimų, 
kur atsargesnė civilė valdžia į- 
stengė pažaboti karininkų ape
titus.

Sprenždiama, kad vyriausio
ji armijos vadovybė parėdė, 
jog Japonijos armija Manchu 
kuo, kuri ir vykina kaHnifikų 
imperialistines užmačias, negi
li- eiti* kiton pusėn ’ didžiosiot 
Chinijos dienos be vyriausios 
Vadovybes 'įsakymo.

įlankoj, Ma- 
kur pirmiau 
bazė. Skristi 
mylių.

Suomija nepaliaus 
mokėjusi skolą

HELSINKAI, lapkr. 21. — 
Suomijos bankas pareiškė, kad 
Suomija užmokės savo dalį sko
los Jungt. Valstijoms, kuri pri
puola mokėti gruodžio 15 d. 
Ji turės sumokėti $230,000.

Italijos fašistai pik 
tai puola tautų 

sąjungą
RYiMAS, lapkr. 21. — Fašis

tų spauda (o kitokios spaudos 
Italijoje ir nėra) pikčiausia 
puola tautų sąjungą, kam ji 
baudžia Itąliją, bet nieko ne
sako Japonijai.

Visi laikraščiai deda ilgiau
sias žinias apie japonų besi- 
briovimą į 5 šiaurinės Chinijos 
provincijas ir pabrėžia, kad 
nė Anglija, nė tautų sąjunga 
tuo dalyku nesirūpina, kuomet 
bandoma marinti badu Italiją, 
kuri norinti daug mažiau4 
kurios siekiai yra buk 
“kilnesni”. *

ir
daug

Vokietija šauks ka
riuomenėn 1915-16 
m. m. jaunuolius

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Besistengdama subudavpti di 
dėlę karo mašiną, Vokietijos 
nącių valdžia paskelbė, kAd vi
si jaunuoliai, gimę 1915 ir 1916 
m,m., bus pašaukti 
metais tarnauti kariuomenėj e.

Italai skelbia nuga-1 Etiopijos karalius
Įėję ethiopus 

šiaurėje
Ethiopus atmušė po smarkaus 

mūšio, bet apsupti juos ne
pasiekė

PARYŽIUS, lapkr. 21. 
einančios iš fronto italų žinios, 
sako, kad italams pasisekė su
mušti slidų Ras Suyoum.

Keturi italų pėstininkų ba- 
tolinai ir kavalerijos eskadro 
nas nusivijo priešą į Tembien 
kalnus, netoli nuo Makale. Kal
nuose betgi ethiopai susitvarkė 
ir pasisįėpė’ Abaro klony, kad 
stoti mušin tik su4 vienu bataj 
lionu ant karto.

Strateginėse vietose pasista
tė kulkosvaidžius ir kaip tik ita
lai įėjo į klonį, tuoj paleido 
smarką ugnį. Ištiko smarkus 
mušis, kuris tęsėsi kelias va
landas. Bet tuo laiku atėjo 
daugiau italų kariuomenės ii 
ethiopai turėjo bėgti nuo stip
resnių jėgų. Tečiaus kadangi 
jie gerai žinojo visą apielinkę, 
tai italams nepasisekė juos ap
supti. < .

Nuostoliai nežinomi, kadangi 
ethiopai nusinešę savo žuvu
sius, o italų nuostoliai buvę 
“maži”.

VARŠAVĄ, lapkr. 20.— Var
šuvos universitetas liko uždary
tas neaprybotąm laikui delei 
studentų sukėittj žydų poįro* 
Wų: Pogromus sukurstė antį* 
semitiški endekai (tAutininkai- 
klerkalai). ;

sugryžo iš karo lauko

pietiniame ka-

jis įsakęs sa- 
tuoj aus pradc-

ADDIČ ABABA, lapkr. 21.— 
Karalius Haile Selassie netikė
tai sugryžo į sostinę po trum
po apsilankymo 
rd lauke.

Spėjama, kad 
vo karvedžiams
ti griežtesnį karą prieš italus.

Vietas, kurias karalius lan
kė tuoj aus perskrido italų lėk
tuvai, bet jie truputį pavėlavo, 
nes karalius iš tų vietų buvo 
jau išvokęs ir italams nepasi
sekė jį užklupti. Sugryžo jis } 
sostinę lėktuvu.

Pasmerkė mirčiai
GHCAGO.— Joseph Rappa- 

port, 30 m., mušeika ir narko- 
tų pardavėjas, tapo pasmerk
tas mirčiai už nušovimą fede
ralinės valdžios pranešėjo Ma?i 
Dent, 34 m., kuris turėjo liu
dyti prieš Rapparot byloje dėl 
slapto nąrkotų pardavinėjimo.

Komunistai susirėmė 
su fašistais Mek

sikoj; 3 žuvo
MSXICO CITY, lapkr. 21.— 

Meksikai vakar švenčiant 25 
metų sukaktuves jos revoliu
cinio išsiliuosavimo, įvyk? 
smarkus susirėmimas tarp ko
munistų ir “auksinių marški
nių”—-Meksikos fašistų, kuria
me. mažiausia trys žmonės liko 
užmušti ir 30 sunkiai sužeis< 
ta

<1

Tyria 20 mirčių dėl 
nuodingos sodos;

2 areštuoti

SAN FRANCISCO; Cal., lapk. 
21.— Miestą nepaliauja jaudi
nusi žinia, kad pastaruoju lai
ku viena pigi departamentinė 
sankrova išpardavė kelis šim
tus svarų “baking soda”, prie 
kurios rasta primaišyta daug’ 
nuodų.

Nuo tos soaos jau pasimirė 
trys žmonės ir gal apie 20 žmo
nių sunkiai susirgo. Sodą yra 
taip nuodinga, kad užtehka 
šaukštuko žmogaus numarini
mui.

Bet dabar yra tyriami visi 
nužiūrėti nusinuodijimai pet 
'pastaruosius kelis mėnesius. 
Tokių nusinuodinimų, mieste 
buvo 20 ir bus bandoma patir
ti, ar ir tie žmonės kartais nė
ra nusinuodiję ta soda.

Kaip nuodai pateko į tą so
dą, dar nepasisekė tikrai nu
statyti. Nustatyta tik, kad 
vienas sandelis nupirko daug 
suplyšusių sodos pakelių ir juos 
visus supylė j statine, kuriose 
pirmiau buvo nuodai. Paskui 
tą sodą pardavė pigiai depar- 
tamentinei sankrovai, kuri ją 
mažais kiekiais, stačiai iš sta
tinių, išpardavė žmonėms. San
dėlio ir sankrovos savininkai 
jau tapo areštuoti už pardavi
nėjimą apnuodyto maisto.

Bet sodoj rasta dviejopų nuo
dų ir tai tokiame kiekyje, kad 
jie negalėjo paeiti iš statinių, 
Ypač kad .jie buvo gerai susi
maišę su soda. *Tuli bando į- 
žiurėti net masinio žmonių žu
dymo suokalbį.
. lieškoma vieno sandėlio dar
bininko, kuris tą sodą iš pake
lių supilstė j statines. Spėja
ma, kad tas darbininkas dab. 
randasi Chicagoje.

DUNDEE SALA, Antarctica, 
lapkr. 21. — Poliarinių žemių 
tyrinėtojas Linconl Ellsworthir 
lakūnas Hollick-Kenyon šian
die Polar Star lėktuvu vėl iš
skrido prie pietinio poliaus. Jie 
perksridę polių skris toliau ii 
nusileis Whales 
žojoj Amerikoj, 
buvo adm. Byrd 
jiems teks 2,140

Tai jau antras iš eilės Ells- 
worth bandymas lėktuvu pa
siekti polių, nes vakarykštis 
bandymas buvo nesėkmingas.

Po trijų metų nesėkmingų 
bandymų ir ruošimos sunkiai 
kelionei, vakar lėktuvas gražiai 
pasikėlė po arti mylios įsibė
gėjimo. šaltis siekė 8 laips
nius žemiau zero, bet šiaip oras 
buvo labai gražus, idealis skrai
dymui.

Tedams (perskridus salą it 
jurų, lakūnas įteikė Ellsworthui 

kad gazolino pompa 
varvą ir tas varvėjimas darosi 
ris" pavojingesnis. EHsworth ta
da įsakė lakūnai gryšti atgal 
ir po virš trijų valandų skridi
mo abu buvo jau savo bazėj, iš 
kurios jie pirmiau kėlėsi.

< Kadangi ir šiandie oras skri
dimui buvo geras, tai lakūnai 
skubiai pasitaisę lėktuvą, vėl 
išskrido prie poliaus, pasitikė
dami pasiekti tikslo, kuriam 
jie tiek ilgai ir taip rūpestin
gai dirbo.

.Areštavo ex-prezi 
dento anūką

CAMBRIDGE, Mass., lapkr. 
21.—Cornelius Shaack Roose- 
velt, sūnūs buvusio Filipinų 
gubernatoriaus Theodore Roose- 
vėlt ir anūkas buvusio prezi
dento Theodore Roosevelt, ta
po areštuotas kartu su4 savo 
draugu už šaudymą iš žaislinio 
šautuvėlio į praeivius ir auto' 
mobilistus.

Policija kaltina, kad jis ir 
De Florez, abu studentai Mass. 
technologijos instituto, iš savo 
buto prie instituto per langą 
šaudė mažu šauttfvėliu, 44ail 
gun”, į praeivius ir pravažiuo
jančius automobilius ir kelis 
žmones kliudė. Abu paliuosuot. 
už kauciją iki teismo.

bar

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

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ĮLL.

Waitch.es


PITTSBURGHO NAUJIENO

Phone Canal 6122

Ofiso Tel. Boulevard 5918

Gerkit ir ReikalaukitCarl Hacker

RINKIMU ATGAR

kan
TeL YARDS 0803

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

CHICAGO. ILL.

agitavo

nuo 6 iki

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Lietuviškos
Degtinis

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Yijsosę Alinėse 
Mutual 'trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon '

NAtHArt 
KANTER

GYDYTOJAI
TURI TEISYBĘ

ir Chirurgas 
Vaikų ir visų

756 West 85th St, 
Cor. of 85th and Halsted Sta 
Įso valandos, nuo 1-3 nuo 6:80*8 

Nedaliomis nagai sutarti.

Vai. 9 ryt< 
Ofiso 1

Gyv. vieta: 
namų Tel.:

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Tptnrcijo tokių 
ant savo tikie-

Dr. Va A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401 s

lapkri
Praeitą kartą ra

10 vai. vakaro.
nal 8110
s telefonai:

ar Central 7464

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Rezoliucijos dėl Darbo 
Partijos steigimo nu
tarta perduoti Darbo 
Federacijos sekamai 

. konvencijai. — Priim
tos rezoliucijos, kurio
mis smerkiama Mus- 
solini, Hitleris ir Ku 
Klux Klanas. — Už* 
sistoja už Mooney ir 
Billingsą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos , _
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

l So. Califpmia Avenuė

pagal nau- 
y ir kitokius

liuosuotąjus, ir kassyk sumažina 
dožą įki vidupiai veikia be jokios 
pagalbas.

Mažinimas dozos yra sekretas 
pagelbiritis Gamtai atsteigti regu- 
liariškuma. Jus turite priimti kas
syk truputi mažiau ir todėl jūsų 
liuosuotojas turi būt skystas. Sky
sti galima numieruo# iki lašui.

Skystas liuosuotojas abelnai var
tojamas yra Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin. Jame randasi senna ir cas- 
cara—du natūralus liuosuotojai, 
prie kurių netfriprasite, net ir kū
dikiai. Syrup Pepsin yra skaniau
sias, puikiausiai veikiantis liuo- 
suptojas, kari jus kada-nors var
tojote.

Telephonp: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephono: Republic 9728

Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 4157 ARCHER AVENUE

Telefonas Virginia 0036 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarty

PITTSBURGHO DIS 
TEIKTO ANGLIAKA 
ŠIŲ UNIJOS KON

VENCIJA

S. F. MAŽEIKA
8819 Lituąniea Avenue Phone Yards 1188

■________• L_ — *--* .i < • ■______ ___ .2.5-, r •   - -j  -1 • •

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

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Ketvirtadieniais ir

ALDavidonis. M.D. 
4910 S. Michigan Avė. 

VALAKUOS: WW.
nuo <9 iki 11 valandai ryto 
pup 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
174Į——1742

I , fcv WinWlTTG

rakino prie telegramo stulpo, 
kad jai kalbant policiją pega* 
Iety jos nuvėŽti j kalėjimą? 
Kai policija bandę ją areštuo
ti ir atplėšti nUo stulpo,, tai 
kilo riaušės ir muštynės.

Daug nekaltų žipopių nuken
tėjo npo policijos buožių. Pa
skui buVo teismas kriminali
niame teisme.

Šioji kandidatė, Carolyn 
Harth, j miesto tarybą komu
nistų tikietu surinko 614 bal-

kUfti darbininkų partiją. Tuo 
reikalu yra pasisakę keli de- 
sėtkai lokalų, Organizuoti an 
gliakasiai reikalauja, kad an
gliakasių unija darytų spausk 
mą į Darbo Federaciją ir kąd 
pąrbo Federacijai vadovaujant 
butų pradėta organizuoti na- 
cionalė Darbo Partija, kuri su
sidėtų iš darbininkiškų unijų, 
fąrmerių ir įeitų, politinių bei 
ekonominių grupių, kurios nė
ra patenkintos republikonais ir 
demokratais.

Reiškiamas nepasitenkinimas 
dabartine Darbo Federacijos 
“bepUrtyviška” politika remti 
draugus iš republįkonų ir de
mokratų partijos, o bausti 
priešus. Darbo Federacijos va
dai atvirai išeiti prieš darbo 
partiją nedrįsta, bet tik tvir
tina, jog dar darbo partijai 
laikas nesąs pribrendęs.

šioje konvencijoj kalbėję 
Penn. valstijos Darbo Federa
cijos prezidentas John Philip. 
Jisai irgi pabrėžė, kad dėl dar
bo partijos laikas dar “esąs 
nfepribrendęs”, Tačiau Darbo 
Partijai nesąs priešingas. Tik 
jisai (Darbo Federacijos Penu, 
prezidentas) manąs, jog orga
nizuoti darbininkai tverdami 
darbo partiją negalėtą tiek at
siekti, kiek jie atsiekia varto
dami “senovišką nepartyvišką’’ 
politiką. Jisai nurodė į Wag- 
nęrio bilių, Guffey’s biliy ir 
kad; angliakasiy atstovas Tom 
Kennedy esąs išrinktas Penn. 
leit.-gLfoernatorium. Girdi, jei 
organizuoti darbininkai butų 
veikę skyrium per darbo par
tiją, tai tiek nebūtų laimėję.

Bet kada atėjo balsavimas 
rezoliucijų, kuriomis reikalau
jam^ kurti darbo partiją, tai 
pagąf ręzoliųci j ų kopj si j os rę- 
komertdaciją, nutarta rezoliuck 
jas perduoti Darbo Federaci
jos sekamai konvencijai.

(Pabaiga kitame numery)
— S. Bakanas.

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez, TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydyto;

Moteriškų. Vyriš!
chronil-- .

Ofisas 6850 Storiey Island Avė.
Valandos: 2—4, 1—$ vai. vak. Nedi«

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
dięną,

Nuo Reumafišlcų Skausmą 
reikalaukit visame pasauly

PĄIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir filcrų 

palengvinimu

PITTSBURGiH, Pa. — Nors 
jau praėjo apie 13 dienų (nuo 
lapkričio 5 d.) kaip įvyko Pitts- 
burgho miesto ir visos Penn. 
valstijos rinkimai, bet apie tai 
vis^ dar tebekalbama.

Rinkimų pasekmėmis giriasi 
republikonai, giriasi demokra
tai ir didžiuojasi komunistai, 
kad įr jų partija turėjusi kan
didatų į visas valdiškas vie
tas. Lietuviškų komunistų va
dukas, J. G., nekartą per savo 
“Laisvę 
ščyruosius balsuoti už komu
nistų partijos kandidatus. Ba
rė jis socialistus, kad tie nė 
kiek nesidarbuoja socialistų 
partijai. Daugiausia smerkė 
Bakaną, kuris, girdi, dirbąs 
demokratams, o ne socialis
tams.

Dabar pažiūrėkim į rinkimų 
rezultatus, kokius turėjo ko
munistai ir socialistai Pitls- 
burgho miesto rinkimuose. Rin
kimų kampanijoj “bendro fron
to” nebuvo. Komunistai turė
jo savo šleitą, socialistai sa-

Spciąhątų kandidato arešta- 
vimo ^inia pasięlįė demokratų 
kandidatų į kotnisijo-
hiėriąUs urėdą, John J. Kane. 
jįšąį tuojąp užprotestąvp prieš 
ppliŽijhs ėlgimžsi SU socialis
tų įąpdįdątu, pareikšdamas, 
kad jei policija areštuoja so
cialistų kandidatus už dalini
mą lįtęrąįyręįi tąi turi areš
tuoti taip pat demokratų Tr re
spublikonų kandidatus. Tuo jis

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama 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.
Dauąely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

; iki 5 vai. vakare, 
ei. Central 4490

6733 Crandon Ąve.
— Hyde Park 3395

kampas .
Valandos nuo 1 . .

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

PITTSBURGH 
čio 14 d 
šiau apie UMW. of A. 5-to dis- 
trikto konvenciją, ' kuri prasi
dėjo lapkričio 11 d. ir baigė
si lapkričio 15. Trdmpai pažy
mėjau apie viršininkų patiek
tus raportus.

šį kartą pasistengsiu kiek 
plačiau parašyti apie konven
cijos darbus ir savo įgytus 
įspūdžius.

Kaip jau minėjau, konven
cijoj buvo atstovaujama 87,- 
000 organizuotų angliakasių iš 
apie 190 lokalų. Delegatų at
vyko apie 300. Jų tarpe pa
stebėjau ir kelis negrus.

Reikia pasakyti, kad anglia» 
kasių unija yra viena iš demo
kratiškiausių darbininkiškų or
ganizacijų, kokią m£n kada te
ko matyti, čia nėra daroma 
jokia diskriminacija. Skirtingų 
tautybių, rasių • ir įsitikiįiįn|ų 
žmonės yra visi lygus.

O kas labiausia man patin
ka, tai tas, kad angliakasių 
unijos konvencija yra laikoma 
atdaromis durimis. Publika ir 
svečiai gali lankytis į anglia
kasių konvenciją ir pasižiūrė
ti jų veikimo, lygiai taip kaip 
ir SLA. seimuose. Gal būt dėl 
tos priežasties, kad angliaka
sių unija neturi nieko slėpti 
ir yra viena iš galingiausių 
darbininkų unijų Pittsburgbo 
apylinkėje.

Kalbant apie politinę tole
ranciją angliakasių unijoj, rei
kia pasakyti, kad angliakasiai 
nėra labai geros nuomonės apie 
komunistus. O tai dėl to, kad 
netolimoj praeity komunistai 
gal ir nesužiniai gelbėjo ang
lių baronams griauti angliaka
sių uniją.

šioji PittsbUrgho Distrikto 
konvencija buvo 35-ta iš eilės. 
Vadinasi, jau yra tiek metų 
nuo šio distrikto susiorganiza- i
vimo. Per tą laiką buvo per
gyventa visokių audrų.

Konvencijos prezidiumą su
darė : P. T. Fagan, preziden
tas; William J. Patton, vice
prezidentas ; William Hargesč, 
sekretorius-kasierius.

Konvencijos nutarimai bei 
kalbos yra stenografo užraši
nėjama.

Komiteto metinis smulkme
niškas raportas su finansiška 
atskaita, komiteto veikimai 
rekomendacijos ir kiti dalykai, 
suglaustoj formoj, sutelpa į 8 
puslapių knygutę. Nėra jokių 
vargo delegatams susipažinti 
su visu veikimu.

Lokalų tezoliucijos, įnešimai 
yra sutvarkyti ir atspausti at
skiroj 97 puslapių knygutėj. 
Komiteto raportas ir lokalų 
rezoliucijos yra išdalinamos 
visiems delegatams.

Rezoliucijų knygutėj gana 
gerai atspindi organizuotų ąu-_ 
gliakasių aktyviškas veikimas 
ne vien angliakasių reikalais, 
bet visos darbininkijos reika
lais.

Ypatingai pastebimas ang
liakasių griežtas nusistatymas

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
! ‘ arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Aųtras komunistų kandida
tas buvo Tom Myerscoųgh. Jis 
yra plačiai žinomas kaipo bu
vęs angliakasys ir dalyvavęs 
angliakasių streikuose, mųštyr 
nėse su “šerifų depUtais”, ęu 
Lewfs ir Fageiio šalininkaįs 
griaųjant senąją angliakasių 
uniją ir organizuojant komu? 
nistipę, National Miners Uni
ją. tfis buvo datfg kąrtų areš
tuotas ir teisiamas dėl riaušių. 
Praeitą vasarą vadovavo strei
kui prieš mėsos kainas..

Vadinasi, tikras komunistų 
kovotojas už “darbininkų” rei
kalus. Apie jį daug kartų 
Pittsburgho dienraščiai yra ra
šę, jo atvaizdas daug kartų 
yra tilpęs pirmuose puslapiuo
se. Taigi jis buvo plačiai žino
mas Pittsburgho piliečiams;

Bet tas didelis komunistų 
kovotojas tesurinko tik 546 
balsus. Kiti 2 komunistų kan
didatai sutrinko; William Thcr- 
ton — 585 ir 
489 bal.

Socialistai 
garsių žmonių 
to į miesto tarybą. Jie buvo 
pastatę . upijų ■, darbuotojus. 
James H. Hueston gavo 4,405 
balsus; Robertu Jgą-
vo 3,064 bal?; iidMralC^Muel- 
ler gavo 2,362 ir John Book- 
jans — 1,611 balsų.

Reikia dar neužmiršti, kad 
darbininkų unijos buvo sukon
centravusios visas savo jėgas 
prie demokratų partijos, kad 
nugalėjus republikonų atžaga
reivius. Už socialistų kandida
tus buvo padubti tik -įdėjinių 
socialistų draugų balsai, 
pats buvo ir su komunistų 
dįdatąis.

Šie •rinkimai parodė, 
Pittsburgho socialistai 
daugiau kaip 7 kartus stiprės

Ą, PETKUS 
1410 South 49į;h Cpurt Cicero Phone Cicero 2109

Tel. Offi
Rez* llt j

Dr. Susanna Slakis

Valandos 1—4 pp pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

S. C. Lachavicz-
ATIDARB

Naują Laidotuvėms 
Koplyčią 

ROSELANDE
Patarpaujam dieną ir 

naktį.
Tel. PULLMAN 1270 

arba CANAL 2515
42-44 East 108th St

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos npo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

arti Western Avė. Hemldck 7828

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avėnue

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos

. CHICAGO. ILL. 
OFISO VA

Nuo 10 iki 12 vat r . 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS .

Veda bylas visuose teismuose 
Bndgėporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

KITATAUČIAI
, Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias iy chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir i 
jausius metodus ; 
elektros prietaisus.

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

Valandos puo lO—^2 pietų ir
DU0 TeL Ci

Rezidencij
Hyde Park 6751

rių- 
tąd rinkinių 

aukščiausio 
Rępublikb- 
k&ndidatąi 

darbavosi sušilę kalbėdami mi
tinguose ir dalindami savo 1h 
teratųrą.

Prje vieno miliuko įųrų hįi- 
ėjo ir socialistų kandidatas į 
miesto tarybą, Fdwąrd C, Muel- 
ler, ir pradėjo dalinti savo jb 
teratųrą. Toj gilioji policiją 
pamatė ir atsiipinę, Jog Pitts
burgho miesto tarybos yra 
leistas patvarkymas, kuria 
draudžia be Teidipio dąlyti if 
platinti agitatyvįšką literatū
rą. Toj pribėgo v pįįę drg. Muęl- 
lero poiičij.Ą jr Jį areštavo. Bet 
kada republikonai: ir dęipokra- 
tai dalina sąyb literatūrą, tai 
jiemš heręilcį^^^įo lęįdiinn fr 
gudrioji poli^^Į^ų h^ųžkąbir 
na. ■ J J J -

ni nekaip. komunistai. Tuo tar
pu kęmųnįstąi pęr J^tlį 
skelbė, kad šoei^įstų jau Vi
sai nėra ir kad komunistai yra 
labai galingi.

O pasirodė, kąd jie ir gąr- 
siaūšiaihą savo h^ndidiatamš 
tegali surinkti tik ąpię. 000 
balsų iš apie ŠQO,000 Pittsbur
gho balsite tojų!

Priešrinkiminis 
incidentas.

Lapkričio S ®ną buvo 
kimų iš vakari,1 
kampanija bUVo' 
laipsnio pasiekusi’ 
nų ir demokyatų

Moterįs turi vartoti tiktai 
skystus liuo$uotojus 

Daugelis mano, kąd bile koksliuo- 
SUPĮbjaŠ kuri jie priima, pablogi
ną iiŽfciet'§jimą vidurių. Tas ne
tiesa.

Darykit ka gydytojai daro pa
lengvinimui užkietšįimo. Gydyto
jai vartoja' skystus
TRYS ŽINGSNIAI........

■■ į ' ■ "| PALENGVINTI
I 1UŽK. VIDURIŲ

Pittsburgho mieste buvo 
renkami 4 nauji tarybos na
riai, Tiems urėdams komunisr 
tų partija turėjo žymiausius 
savo partijos kandidatus, ku
rie yra žinpmi ne tik komu
nistų partijoj, bęt visame Pitts- 
burghe. Jų kandidatų atvaiz
dai nekartą yta tilpę Pittsbur
gho didžiulių dienraščių pitela- 
piuose už jų pasižymėjimus 
komunistiniame darbe.

Kas nėra matęs p-lės Ca
rolyn Hąrth atvaizdo Pittsbur
gho dienraščiuose arba nėra 
skaitęs kaip ji McKeesport. 
Pa., prieš trejetą metų prisi-

Mrs. Anelia K. Jarus?
,,..x__ _________ Physical Therapy

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

Patarnauju prieK gimdymo namuo
‘ Jfllil se ar ligoninėse, 

duodu massage 
Electric t r e a t- 
'nent ir magne- tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
ginoms patari
mai dovanai.

dar nepasitenkino, — nuėjo į 
policijos stotį, užstatė kauciją 
ir pajiuosavo socialistų kandu 
datą.

Mat, Kane ir Muėller pri
klausę vienam ir tam pačiam 
unijoą lokalui. • „

Rinkimų dienoj John J. 
Kane surinko daugiausia bal
sų ir laimėjo.

(Tąsa nust 3-ČIam)

ADVOKATAI. . .
K.P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St. 
L . 1 ;_____ •; ~
Tel. Boulevard 1819.

‘ \ J Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Kiti LietuyiąĮ Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija

’ J. F. RADŽIŲS
§68 West 18tn Street_____________Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

L J, ZOLP '
1646 ^Vest 46th SĮreęĮ Phones Boulevard 5203-8413

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

Rea. 663Į So, Califi 
Telefonas Repui

DOS:
> nuo 2 iki 4

Nedaliomis nuo 10 Iki 12 

Phone MIDWAY 2880. 

Telefonas Yąrdą 0994

Dr. Maurice Kahn 
<631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. '2 it__ __

7 ik| 8 vąL Nedėl. nuo 10 iki 18 
Bez, Telephonę PLAZA 2409



NAUJIENOS, Chicago, 111

Pittsburgh’o Naujienos
Bernardas Cibui

BUDRIKO 24th
KORESPONDENCIJOS Anniversary ir Thanksgiving

Musų miesto naujeny Detroit, Mich

krutamu pa

skaitydami

Joseph Triner Company, Chicago

ŪSE

valgė vis' buvo tnen- 
būsiu dėkinga moti- 
pasakė apie Triner’a

nau 
am 
mo

rai nežinos kaip sekmadienius 
praleisti.

Vėliausios mados Parlor Setas $ 
vertės $90.00 už..........................

Walnut Dining Room Setas
7 šmotų už..............................

Moderniškas Bedroom Setas
5 šmotų už................................

finansų
- J. Jankus ir dar vie

Lietuvos Šunų Draugija 
nominavo kandidatus 
j vaidybų.

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

arantūotą, kuris išrodo kai naujas ir 
vai naujas, tik

Publika tad jam 
tiesiog

Bronis yra m 
daininihkas, >-kiel 

muzikantas.

$10.00 vertės dovanų knygomis arba 
Lempa ar Kalakutas.

1831 SO. HALSTED ST.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 10;30 vai. vak,

PARDUODA— Perdirba

504 W. 33rd St.
(Netoli- Normai Avė.) 

. Tel. Victory 3486 
Atddra dienomis, vakarais ir 

^ekmadieniais.

Lietuvių Amerikos Nepri- 
gulmingas Klubas paminėjo sa
vo 20 pietų gyvavimo sukak* 
tį. Paminėjimas įvyko Lietu
vių Svetainėje lapkričio 17 d.

Programų išpildė Dailės Cho
ras po vadovyste jaunuolio Dir- 
maičio. Choras daugumoje su
sideda iš čia gimusio jaunimo. 
Ir reikia pasakyti, jog jis ga
na gerai dainuoja ir daug nau
jų dainų yra išmokęs. Už visą 
tai didelis kreditas priklauso 
Vytautui Dirmaičiui.

Buvo ir solistų. Dainavo B. 
Sinkus. Jis yra visai jaunutis, 
bet balsą turi puikų ir jį val
do šauniai 
nesigailėjo katučių

Sekmadieniais jau ir mes tu 
rime “šovus 
veikslų teatrai yra atidaryti. 
Pas mus tai didelė naujenybė. 
Nuo pat miesto susikūrimo 
šventadieniais, išėmus bažny
čias, viskas būdavo uždaryta. 
Mat, ligi pat šių rinkimų vei
kė davatkiški įstatymai. Paga
liau piliečiai prieš tuos įstaty
mus “susibuntavojo“ ir šį ru
denį panaikino juos. Tokiu bu- 
du niekais nuėjo dvasininkų 
pastangos užkirsti reformoms 
kelią.

Musų miestas turi apie 20,- 
000 gyventojų. Priklauso jis 
Allegheney kauntei. Gyventoją 
“dvasiškus reikalus“ aprūpina 
20 bažnyčių ir keturi kino te
atrai. Dirbtuvių turime ketu
rias (plieno liejyklos), kurios 
samdo nuo trijų iki penkių 
šimtų darbininkų. Tai, žinoma, 
mažas skaičius. Tad bedarbių 
mieste yra nemažai. Turime 
penkias pradžios ir dvi aukš
tesnes mokyklas bei vieną 
knygyną, kurį įsteigė milijo
nierius Andrew Carnegie;

Kviečiame visus gimines, pažystamus ir draugus į musų 
Iškilmingą Puotą; vienų metų sukaktuvės, kaip mes esa
me biznyje. Bus skanus užkandžiai veltui, geri gėrimai 
ir muzika, prie kurios visi linksminsimės iki ankstyvo 
ryto. Kviečia Savininkai

PAUL IR CARRIE AMBROSE

1843 SO. HALSTED STREET

Taiso
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar kalite NUSIPIRKTI bite iSdir 
bystes perdirbu typewriter’i, 

; veikia'

VIENŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PARfi 

AMBROSE TAVERN 
įvyksta Lapkričio 23 d., 1935 m.

Jubiliejinis balius su 
programa. _

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus , ir Storus Vilnonius 
Svėderiuą dėl vyru. Moterų.

, Mergaičių ir Vaiku.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAŠ DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svederius. Parduo- 

■ dam vilnones gijas, storas ir 
. plonas dėl mezgimo.

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

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

tokolų sekretorium yienbalsia1 
buvo nominuotas Povilas Ma
ceika ; finansų sekretoriaus 
urėdui 
nas jaunas vyrukas, kurio pa
vardės nenugirdau; iždininko 
Urėdui F. Valkauskas ir K. 
Adomaitis; Klubo gaspądo* 
riaus urėdui buvo pakankamai 
kandidatų; nominuoti šie: F. 
Jesiunas (senasis), V. Marcin
kevičius ir J. Armalis.

Ligonių lankytojų ir direk
torių urėdui kandidatų sunku 
buvo surasti. Kai kurių/ reikė
jo prašyti, kad apsiimtų.

(Tąsa iš pusi. 2-ro
The Pittsburgh Press, įta* 

kingiausias dienraštis, pasmer
kė policijos elgimąsi su socia
listais ir nurodė, kad tasai 
areštavimas buvęs republikonų 
inspiruotas.

• . < 1

Ant rytojaus, po rinkimų, 
policijos teismo magistratas 
panaikino Mueller’io bylą ir 
grąžino Kane’ui kauciją.

— S. Bakanas.

Davatkoms didelis 
galvosūkis

Musų miesto davatkos, tui 
būt, suka sau galvas ir nebe
gali suprasti šio svieto mar- 
naščių. • Ir kur čia, žmoguj 
besuprasi. Jei šiaip ,sau pilie
tis pasakotų tokius dalykus, 
tai jos jį paniekintų ir viso
kiais vardais pavadintų. Bet 
visai kitas reikalas, kada dva-

. . . ... s • - ■* • ’-* • - 4

siškas tėvas kalba.
O dalykas štai koks: kai pir

mą sekmadienį turėjo atsida
ryti krutamu jų paveikslų te- 
atrąi, tai “sisterkos“ ir pats 
kunigas vaikams pasakė: “Vai
kai, sekmadienį ankstyvesnės 
mišios bus laikomos jums, o 
vėliau suaugusiems. 2 vai. pc 
pietų atsidarys teatrai. Eikite 
visi, nes įžanga bus tik 16 cen
tų, o vakare 26. Vakare tegul 
eina suaugusieji, o jus turė
site namie pasilikti. Iš viso 
vaikučiams nepridera vakarais 
trankytis“. •

Vienas lenkų kunigas per 
pamokslą kreipėsi į tėvus to
kiais žodžiais: girdi, nesiprie
šinkite, kad sekmadieniais vai
kai eitų į kino teatrus. Bus 
daug geriau, jei jie laiką pra
leis teatruose, o ne kur nors 
gatvėje laidokaus ir stumdy
sis. Kunigas dar pridūrė, jo# 
po pietų mišparų daugiau ne
bebusią. Esą jus turėsite už
siėmimą su “muviais“, o po
ilsis juk ir man reikalingas. 
Dabar šventadieniais nėra lai
ko nei atsikvėpti. O iš mišpa
rų, sako, naudos maža tėra, 
— tik daug reikia šviesos iš
deginti.

Vyrai tą kunigo pranešimą 
visai palankiai sutiko. Išėję iš 
bažnyčios jie nutarė, kad kle
bono patvarkymas panaikinti 
mišparus esąs visai geras. Jis 
ir pats nevargs nei kitų ne
vargins. O be to, ir jiems dau
giau laiko liks paūžti smuklė
se. To “naujo vėjo” nesupran-

•
 Sutaupykite SC K 

ant visokių —- 
IšdirbysCių
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WEDERALdAVINGS 
TIaNP^IOAN AttOCIATION 

OF CHICAGO 

Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

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

Mbkari dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokei om 4%.

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

nenorėjo nuo estrados paleisti 
tiesą sakant, 
tiek geras 
šaunus

Pirmą kartą prieš publiką 
pasirodė du jauni berniukai. 
Tai Kęstutis Ambros (Ambra
zevičius)
skis. Kęstutis smuikavo, o Ber
nardas griežė akordina. Abu 
dar tik vaikučiai: Kęstutis yra 
JI metų amžiaus, o Bernar-

Gerbiama “Naujienų“ Re
dakcija, malonėkite įdėti šį pa
reiškimą :

“Naujienų“ No. 272 tilpo J. 
K. Mazuknos straipsnis apie 
kokį ten SLA. Pildomosios Ta
rybos nominavimo sleitą. Tu
riu pareikšti, jog aš nekandi
datuoju į jokią SLA. urėdą. 
Man buvo tikra naujiena, ka
da/ patyriau, jog į tą sleitą yra 
įtrauktas ir mano vardas.

T. Malas.
Waterbury, Conn.

BLUE FLAME OIL BURNeA DABAR
GALITE GAUTI TAIP PIGIAI KAIP $15.50

Pilnai išrengti ir įsodinti j jūsų pečių. Reikia pamatyti, kad 
i vertinti. .Atsilankykite ir pamatykite.

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

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” 
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092

^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*
Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai- 

(■ nymo į naują, tėlefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Publikai jie patiko, nes bu
vo iššaukti antrą kartą.

B. Sinkui ir K. Ambros’ui 
akomponavo p-lė Birutė Smai- 
lyte, aptiekoriaus Smailio duk
relė. P-as Smailis laiko moder
niškai įrengtą- aptieką adresu 
1200 Jos. Gompon Ham.

Reikia pasakyti, kad Birutę 
yra puiki pianistė ir niekuo
met neatsisako patarnauti lie
tuviams. Neatsisąke nei šį kar
tą. Jaunuoliai; jai taria širdin
gą ačiū4. . •

Kaip matote, meno srityje 
Detroitas pusėtinai progresuo
ja. Atsiranda vis naujų ir nau
jų jėgų.

Beje, buvo priinlami ir 
ji nariai. Ligi 25 metų 
žiaus įstojimo nereikėjo 
keti. O kitiems įstojimas bu 
vo tik* vienas doleris. Kiėk ži 
nau, įsirašė bent keli nauji na

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

ANCHOR INN
3500 So. Halsted St.

Nlght and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.TOUR 
f •

JPritefor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
į Masažai—iCniropodistai—Atdara dieną ir naktj.—

SWIMMING POOL PHONE -CANAL 9560

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KŪDAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT^”

•‘Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint kų. 
kas. Visuomet 
nal, kuri man 
Bitter Vyną.”,

Trlner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos. nesveiku
mų irv negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų, 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

DABAR STOKITE Į

Lietuvių Darbininkų
Susivienijimą
Apdraudos Skyriai: 

$150, $300, $600, $1,000 
Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12

Laike vajaus įrašymas nupigintas; sutaupinkite nuo 
$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 galina laikraštį “Tiesą”.
Narių Turi Virš 6,000. Kuopos Visose 

Kolonijose.
Per penkis metus savo gyvavimo LDS išmokėjo: pašal

pomis virš $86,000; pomirtinėmis virš $41.000. /
Turtą A siekia $110,000. Finansinė vertybė 

\168:15 nuošimčių.
Dėl informacijų k^ipkitės i viėtos kuopas arba šiuo antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

, ,, ..aMfc.......  ’ , ' .... , Į , ......................      —

SUDRIK FURNITURE MARI 
3347-49 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 0181

Lapkričio 17 d. Lietuvos 
Sdnų brku^ija laikė savo mė
nesinį susirinkimą savo sve
tainėj. Tarp kitų reikalų buvo 
nomin^vimas kandidatų į drau
gijos valdybą kitiems metams 
Gruodžio menfesį įvyks rinki
mai.

kandidatais .nominuota šie 
draugai: pirmininku—A. Janu- 
levičiuš, J. Noreika ir J. Za- 
nevičius (sęnasis pirmininkas 
J. Kizas hfckahdidatavo); pro- 
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Bendro fronto “misijo- 
nieriai”' ' ■ ' ■ ' v

“Bendras frontas“ vis dar 
tebėra lipdomas ir to fronto 
misijonieriai vis dar tebezUja 
po kolonijas. Apie spalių vi
durį aplankė mus F. Abekas, 
o lapkričio 12 d. ir Andrulis 
atsidūrė Pittsburghe su pra
kalbomis. Aš vieno bolševiko 
paklausiau, kodėl bendrą fron
tą Itydo • vis > • vienos partijos 
žmonės? kodėl nėra rengiamas 
maršrutas kitų partijų kalbė
tojams?

Bolševikas . atsakė, kad, gir
di, gal hOri bendro fronto va- 
dpvaVimą pavesti fašistams. 
To esą niekuomet neatsitiks.

Iš viso bolševikų veikimas 
bendho frbnto reikalais atrodo 
lyg ano dzūko pasigyrimas. 
Vienas dzūkas pasigyrė, jog jis 
mokąs septynias kalbas. Bet 
kai kaimietis paprašė tas kal
bas suminėti, tai dzūkas atsa
kė: “Brolyc, visos tos septy
nios kalbos yra dzūkiškos“.

— Elzbieta.

riai) Be’ to, laimingesnieji ga
vo dovanų.
. Publikos susįriųko nemažai 
ir jį buvo pilnai patenkinta. 
Klubui liks ir pelno.

/ — J. Am-se.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirm^Mbrgičic), arba 
‘ji’“)-S ■’ ■-

apdraudos nuo ugnies, vėjo, ete.. atsišauk: 

840 Wešt 33rd Street 
TELEFONAS

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMOB-VES
' RAŠTINĖJE
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The ląthuaniap Daily News 
Published Daily Ėxcept Sunday by 
Jhe Lithuanian NeWs Puh.»(Co.» Jąc.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Ratas:
$8.00 per yęąr in (Cąnadą
$5.00 per yeąr outside of Chicago 
$8.00 per year iii Cbicago 
3c per copy.

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

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams —r-iĮiiTini

Puse! ąaęt«l ------- ---
Trims mėnesiams______
nricm mswiąms-------
Vienam mėnesiui __ __

Ghicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija' ’ - ‘12*3c
Savaitei
Mėnesiui 75c

Suvienytose -Valstijose, ne jChicagąj, 
paštą:

Metams -h--------------------- ^.Q0
Pąsęi metų _____________  2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams —- ■ 1.00
Vienam mėnesiui .——...........m .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
^Atpiginta) 

Metama r--
JPusM metu 
Trims mėnesiams__
Pinigus reiktą siąsti pašto Monęy

$8410
____4.Q0

------2.$0
Naujienos .tina kasdien* išskiriant 

jękmadlenius. Leidžia Naujieną Ben
drove, ^739 S. flalsted St., Chicągo, 
Rk TWW .Capal «500.

LIBERALAI JR FAŠISTAI FRAKCIJOJE
: n p.... ...........................................T"!I'*T....*

Kairiosios partijos Frakcijoje ^eilęaląĮiją, kad vaj- 
$žia uždraustų fašistų organizacijas ir patrauktų tie- 
$on jų vadus. Tos partijos yra sudariusios blokų, vadi
namą -‘tiaudies ^rontuj.į kurį įeina socialistų radikalų 
partija, jungtinė socialistų parŲja ir komunistai-

Iš šitų trijų partijų pirmoji yra tikrųmoję liberalų 
partija, nežiūrint .to, kad ji vadinasi •<<sociaHstais radi
kalais”. Tikrieji socialistai (t. y. tie, kurie ,gina darbi
ninkų reikalus) Frakcijoje yra susimetę į Jungtinę Sq- 
^alistų Fartiją. Vadinamieji “socialistai ra^ąląi”, ku- 
irių vadas yra Herrioį .dalybųja 4aUartineję vadžioję. 
;Tai partijai priklauso net ir pats premjeras iLaval.

Ęet kavai toipa sų dešiniaisiais. Deniolq;atmė Fran- 
.cjjos ^p.auda įkaitiną ii esant net fašistų simpątizato- 
rjum. Kad jisai remia Italijos fašizmą, tai visas pa
saulis galėjo pastebėti iš jo suktos politikos Tautų Są- 
jungoje. Bet sakoma, kad jisai palaikąs artimus ryšius 
jr su “savųjų”, franeuziškų fašistų lyderiais.

Herriot partija butų galėjusi seniai :šitą nenorma- 
tišką padėtu Jjįkviduoti^ parmkąjaudąmą, kąd premjeras 
iLaval arba nptraųktų ryšius su fašizmu, :arba rezig
nuotų. “Seciąįįstai radikajĮąii^ įturi daugiausia atstovų 
parlamente ir, norėdami, jie galėtų bet’ kada iLąyal’į nu
versti. Ret jie titi ,šiol vis sėdėjo ant dviejų įkėd^U: da
lyvavo valdžioje, jkuri pataikauja fašiątąn^s, jr kartu 
tialyvavo pries-fašistiškame liaudies fronte,.

Tokia jau, m.ąty.t, yrar< ^ių dienų liberalizmo pri
gimtis —- ne tik pas franeuzųs, bet ir kitose tautose 
r(pažvelgkite kad i? i mūsiškius liber.alus-sandariečius, 
•kurie dedasi laisvos minties ir demokratijos šalininkais, 
bet tuo pačių laiku šliejasi prie fašizmo ir klerikaliz
mo!). Jje nori, kad gyvuotų demokratija ir laisvė, bet 
•Jie neturi drąsos su demokratijos ir laisvės priešais ko
voti. iDėl Franci jos liberalų apsileidimo fašistai tenai’ 
jau yra tiek sustiprėję, kad pasidavė pavojingi pačiai i 
respublikai. ' !

Bet santykiai tarpe demokratijos gynėjų ir josi 
priešų pastaruoju l.ąjku taip išsitempė/ jkad liberalai,- 
tur būt, ilgai negalės tarp, tų dviejų frontų svyruoti.

nes jisai turėjęs tik ^50 t cen
tų” kišenių j e. Šitą melą paskui 
pakartojo p. Vitaitis “Tėvynė
je” ir persispausdino kai kurie 
kiti laikraščiai (o Vanagaitis 
ir per radio tą melą pliurpė), 
kurie pirmiau šmeižė F. Vait
kų ir atakavo jo rėmėjus, no
rėdami sulaikyti visuomenę nuo 
aukavimo, o dabar staiga apsi
metė labai gaiĮąatiR^8 lakūno 
“draugais”.

Taigi ir Lietuvą pasiekė ta 
melaginga pąąaka apie “fep cen« 
tų”. F. Vaitkui atąįsyeikinant 
su Lietuvos laikraštibmkąi# 
Kaupę, bpyo jr apie tąj dįsku- 
suęta. Laikraštininkai paklau
sę Atimti? (ka jiąąi
manąs apie tuos prįękalštus, 
kuriuos tųli ęlemeptai ddyo 
skridimo organizatoriams, la
kūnas pareiškė, kad tie ptie- 
kaįštįąi peturi jok*0 pagrindo.

Tas pasikalbėjime ^Darbo 
Liętuvoje” aprašytas taip:

“Plačiai išsikalbėjome apie 
ginčus, kurie buvo ir dar te
bėra tarp Amerikos lietuvių. 
Vaitkus sako, kad skridimę 
organizatorių niekinimai ne
turi nė mažiausio pagrindo. 
Netiesia, kąd jis buvo išleisr 
tas per Atlantą tik su pen
kiasdešimtimi centų kišenėje. 
Jis išskridęs su apie 100 do
lerių. Skridimo rengėjai ir 
skridimui rengti komiteto 
pirmininkas Girgaitis padarę 
viską, ka tiktai .galėjo.” 
lįabąr pažiūrėsime, ar ‘^ė- 

yypėv, “Vienybė” ir kiti laik
raščiai, kurie pakartojo tą jEĮi- 
įėno-Strimaičio melą, jį at- 
ąaųks-

Lietuvos B
KRIKŠČIONIŲ {PARTIJOS

TIĘRAI UŽDRAUSTAS

Basučius ir Gugis, ar Rastenis 
ir Lopattu?

N.

Feu) narįąi šūviais lUŽmušč ir sužeidė daugelį žmonių^ 
.dalyvavusių prieš-fašistiškoje demonstracijoje, įimoges' 
jniestę. Kairiųjų partijų tolokas, protestuodamas prieš 
$itą kraujo praliejimą, pastate valdžiai RltiipiatRųią, kad 
jį padalytų galą smurto .apaštalų veikimui.

Fašistai, iš savo pusės, irgi stato reikalavimą vaj-j 
džjai: jie reikalaują, kad valdžia juos .“apgintų”. Jįe1 
nori “apgynimo” iš demokratinės respublikos, kurią jie i 
{rengiasi sugriauti!

Premjerui Lavai’iui teks pasisakyti, ar jisai gina 
idemokratiją nuo fašistų, ar fašistus nuo demokratijos.

Apžvalga
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F. VAiTKl'I PASIŪLĖ UETU-: 
VOJE INŽINIERIAUS VIETĄ

Lapkričio 7 ,d., prieš jšvąžiuo-: 
ria»t is jUetuvos, trąnsątląntį- 
jnis itakąąas Feliksas 'Vitkus 
iRaaikvietė pas save laikraščių 
atsjtav.us ir prašė frucs* perduo
ti jo “didžiausią padėkų Lietą-’ 
yųi >už {tokį nepyktą ąįr.diągąl 
priėmimą”. Pasikalbėjime ąų| 
įąikuąš^iųpkąis, toiiąųs, įįąai

fr-všącijos jisfti gąyjs l«bąi 
imtiną pasiūlymą, būtent: :

I

“Raąiulė bųti u>VAU<tij.Q3 
dirbtuvių mžiąięiąum Ir pjrje! 
skraidymo su pulkininko yie- 
tą, bet su majoro laipsniu.’1 
šį pąsiulymą aš apsvarstysiu 
ir, manau, grisiu iš Amerikos 
ąjgal.”
Lakūnas pasisakė, kaį jauą

US “muštis są nūgkąnis”, ku
rios dar iki Žiol nenugalėtos.; 
Tęs miglos jj vargino, kai ji
sai skrido viršum Atlantiko.

“Noriu tad kitiems šias 
muštynes palengvinti,” pa
reiškė lakūnas. “Aš jau se
niau apie tai galyojąu. Ame
rikoje turiu jr braižinius. 
Nežinau, ar aš mėginsiu Ra- 
aaudątį radio ar šviesų, kad 
skrendant per miglas butų 
matyti žeme. Ąš ieškau vche- 
miko, kuris pagųi mano 

padarytų vienų lem- 
pųtį, kuri visa Mausima iš- 
sprgstų.”
,Už “Jatuanloų Ji” lakūnui 

užmokėta 90,000 litų, kas su
daro apie $15,000. |

LA&UNAS UŽGINČIJO tyĮELĄ 
; APIjE

kelt. jF. Vajtkm Išskridus iš 
New Yoi'ko, kuli gaivalai, kaip 
žinoma, yięname ęng-
lų Jaiįr^tyję, kad ĄL^ASS 

' xaJdy ba

Amerikos žinių agentūra jau 
Jpuvo prieš kokias dvi savaites ' 
telegramų pranešusi, kad Kau
po komendantas uždraudė {Lie
tuvos valstiečių lĮaudininkų ir 
krikščionių demokratų parti
jas. Dabar atėjo iš Lietuyos 
laikraščiai, kuriuose įdėta du< 
oficiališki “Eltos” pranešimai, 
patvirtiną tą žinią. Jš tų .pra
nešimų mą^yt, kad Kauno ko- 
mendantąs veikė pagal vidaus 
reikalų mjuiaterio įsakymą ir 
kad tokie pat įsakymai buvo 
.duoti viso krašto komendan
tams.

žemiaus tuos “Eltos” prane
šimus paduodame:

Kaunas. XJ. Elta. Valsty
bės saugumo organai paste
bėjo, kad opozicijos partijų:1 
Lietuvos 'valstiečių liaudi
ninkų įr įLiętųvos krikščįo-! 
nių demokratų centro komi-' 
tetai, pasinaudodami pasku
tiniu metu priešvalstybinio! 
elemento kai kuriose vietose 
visuomenės rimties drumsti-’; 
mu, savo organizacijų veiklą 
pradėjo vystyti kenksminga 
valstybei linkme. Todėl Vi-| 
daus Reikalų Ministerijos 
organai pasiūlė Kauno mies
to ir apskrities komendantui) 
sakytų partijų' veikimą su
stabdyti. Karo komendantas, 
remdamasis ypatingų valsty
bės apsaugos įstatų .pakeiti-! 
mu (“Vyriausybės (Žinios”! 
450 Nr., § 10), nutarimu nr. 
nr. 627, 628 ,šių metų lap-; 
kričio 6 d. Lietuvos krikščio
nių demokratų -ir , Lietuvos, 
valstiečių liaudininkų parti
jų 'veikimą ęųšt^ė visam! 
karo stoyio ipetui* >

Nutarimas šiandien, lapk-1 
ričio 6 d., pasiųstas Kauno 
miesto policijos vadui pa
skelbti sakytų partijų vado
vybėms.

Kajinąę. jpitą. Ryš^m ąu 
vakar “Eltos” paskelbtu 
pranešimu apie Kauno rnies-' 
to ir apskrities komendanto’ 
nutarimą sustabdyti valstie-1 
čių liaudininkų ti {krikščio
nių demokratų partįjų 
mą yįsąm ^o .sjovių ,metųj,! 
papU4ftW p^šanją, 
tokie pat nutarimai vakari 
.buvo padalyti to* paskelbti 
m tos>.tanM.. . ■

4

kuomet prasidėjo spaudoje 
polemika, dėl? kandidatų į 
Pildomąją Tarybą, tai. ir aš 
negalią iškęsti nepareiškęs 
mano nuomonę. “Seku iSLA. 
veikimą. Noriu, kad ta didžiau
sia lietuvių organizacija, bu
tų žiburiu musų lietuviško, 
kulturlnio, tautinio, gyvenimo^ 
Kad to viso atsiekus, reikalin
ga; kdd centriniai. Pildomos 
Tarybos nariai, butų su lo
mis ideališkomis idėjomis su
augę, joms atsidavę, dėl $ų 
pasišvėi^tę, gabus ir su sveiku 
protu. ’Tik tokie vadai ga]li .pa
laikyti nariuose pasitikėjimą 
ir tik tokie nariai gali sukelti 
entuziazmą ir norą dirbti tps 
orgahizacijos gerovei.

Prezidentas.
Tautininkai stato ’ adv.

Rastenį. T^as nenuostabu. Juk 
galima statyti ir Tąreilą ir 
Mikalauską ir Klingą. ;Ęet kas 
iš to? (Reikia kad žmogus bu
tų gabus, ęnergmgąs,/suma
nus, AUošird.us ir tąm’ pasi- 
švenlęs. tO -kito tokio jftęyą$ib> 
kaip Bagočius. Jis kiekvienam 
kad ir smulkmenų klausian
čiam atsako, be išdidumo, sų 
nuoširumbu, kad tik užganė
dinti |tos šęųnynos pąrj (Su
si v. najrj), kad pająikyti su-’ 
gyvenimą, gražiai išaiškinti 
kad paryš butų p^tęnikmtas.i 
Kviečia kalbėti, jįs yą^uoj.a* 
Jis nėžiurį, kas j j kviečia, jo 
partiją, m jąm prįešį^gą jpąy-, 
tiją. p šito jau ĄMaj galį ;su" 
prasti, kad jis .ątsidavęs tik 
lietuvybės labui, nęs kas gi 
socialistą kviestų, jeigu jis tik! 
.savo partiją gintų ir ją reko
menduotų. Tur būt, nesiras 
nei Vieno kitę lietuvio, kuris 
butų tjek daug/pasidarbavęs 
savo gyvu žodžųų iąųklėdamas 
ir šviesdamas Jainsų lietuvių! 
gyvenimą Amerikoje. .

J1 }.

Iždininkas. !
Tautininkai šl^to Lopatto. 

Draugaj ir ponaj!1 Apsistoki-i 
me ant šįų minčių ir truputį 
pagalvokime. Aš gyvenu kaip 
tik pašonėje musų adv. Lopat
to. Musų apylinkėje sudėjus! 
kolonijas, kaip Ędw!ardsviile,i 
Nanticoke, Ashley, Plymoutii, 
Pittston, Scranton, su Wilkęs- 
Barre, tai susidaro apie 10Q,- 
000 lietuvių. Bet kas čia yrą, 
tokio nuostąkaus?! Nugi nie-į 
ko. Ateiną 9 Spalio, 16 Vasą-’ 
rio, tąj jeigu kur katahkaiį 
nekviečia ir nerengia, tai nie-į 
kur mysų Lopatto nepąsjrpdo,,; 
kaipo iniciatorius, kąipp lietų-į 
yis veikėjas, kmpo organiza
torius, kaipo patriotas. Bėgyje- 
5 metų gal apie porą kartų 
yra kalbėjęs Scrantone. Jau
nimas ’Wti.kes-Barre, kuris čią 
gimęs, daugiau rūpinasi lietu
višku gyvenimu, negu Lopąt- 
ito, kiirjam .tai visa .turėtų la
bai .apeiti, jeigu jjs kada nors 
mano būti tokios didelės įr 
kultūringos .organizacijos vir
šininku. Man gaila, kad aįš 
turiu (taip apie maųo^kaimy-j 
ną atsiliepti, bet ką padarysi 
kad ląi yxa ^Švęnta teisybė! 
Todėl musų visų yra pareigą 
suprasti, dėl ko mes nei vie
nas neprjvaletume atiduoti 
ja^iii sąvo balsus ir išreikšti 
jam pasitikėjimo. Jeigu mes 
atsiminsime pušų Susivienijjir 
lino skilimo isfcmtią, titi rasi
me ąkUAmos priežustis ir yie- 
tą pe kur kiiRir,, tik ^ilkea- 
Barre, dėl romiškų gaivalų 
,ątftikWym°- ^os smums tu^i 
ąpęiti ir .$jąbdieP- 4r ne taip, 
pųnas Lopatto? Gal sakysj, 
kad čia tik koks šmeižtas. Tų/ 
bau Kamarausko laužais, kų/ 
ris gavo paskolą 8000 dol., bų-: 
damas vicęT'prgzideūtu.. Taiųr’ 
si a hųvįj legalis patarėjas, tąį. 
F feS1 kOJAStitucijų
to ųepąOu ti^tį? Q prjęi 
to, ar gi ^Kamarausko padėtis

žiūrimas ir kad Ši pažangi 
Atną^lspji UątHį jprgapia^ija' 
nebeis ®fnyluj>,tja ^įstąms arba' 
klerikalams.

SLA. Vakarų Komitetas.* 
j-H.*--ir.-"'* "yyrrA'i n.'r-H'r-r w ,,ri

Detroit, Mich.
■A t . i

Apsivedė savo namuose
Lapkričio O d. apsivedė p. 

Viktoras -Petrikas su p-le Mar- 
garieta Karveliute. Detroito 
lietuviams abu yra gana pla
čiai žinomi. 

/

šios vedybos buvo ypatingos 
tuo, kad jaunavedžiai įstojo j 
moterystėj stoną savo namuo
se. Tai ;gal pirmas toks atsiti
kimas ,tąrp Detroito lietuvių.

Tiek aš, tiek kiti svečiai ma
nėme, jog jaunavedžiai eis ki
tų pramintais keliais. Kadan
gi jię susitarė be bažnytinių 
ceremonijų susituokti, tai vi
si tikėjomės teisininko konto
roje išgirsti šiuos žodžius: “Kol 
mirtis jus perskirs”. Tačiau iš
ėjo visai kitaip. < ' ;

Viktoras Petrikas pirmiau1- 
sia nusipirko gražius namus, 
juos dailiai papuošė ir viską 
moderniškai sutvarkė. Paskui 
sukvietė savo bei Margarietos

ar darei Tamsta ką nors, kad 
Šusiviėmjimni. neatsitiktų nuo 
stpliai? Ne. Taigi ką tai visa 
reiškia? Nieko kita, kaip tik 
norą sujungti musų Tautišką 
Susivienijimą su ‘Romos kata
likų* Susivienijimu. ’Butų kur 
kas geriau, jeigu Tamsta ten 
pasiliktum, kur esi, tai Ibu® 
lengviau ir Jums, ir mums.

Nekurie atsiliepia su kalti-į 
ųimais dėl Gugi o kandidatų-1 
ros, kąm jis įtiek 4ąug 
kęs fthięągęs žmonėpi^ PMkųJ 
lų. Bet juk n.ę .Qugis tiąyAftėjo. 
tas paskolas, o visa Pildomo
ji Tarybą, kurią! iJti J^eiroito 
seimo pilnai kontroliavo tau-1 
tininkai. Iš Ghįcągos buvo 
daugiau prašymų, tai buvo 
daugiaus ir paskolų. Bet prie 
Gugio nebuvo duota tokių pa-; 
skolų, kaip Deyenio, “Vieny
bes” arba Kamarausko. Todėl 
tas kaltinimas Gugiui yra vi
sai liurbiškas.

Baigiant, /reikia pasakyti, 
kad mes turime suprasti ir į-: 
vertinti ne tik musų organiza
cijos .naudą ir gerovę, bet ir’ j 
visą musų lietuvių išeivių A- j 
merikoje ateitį. Jeigu Susivie
nijimo PJ’ldomon Ta-rybon įeis 
žmonės, kurie mus trauks j 
prie atšalimo, tiek veikdami, 
kiek jie veikia šiandien savo 
koklonijose lietuvių tarpe, »tai 
pas mus ateis greitai sustingi- 
mąs įr musų laisvos minties 
narių .žinojimas ir troškimas 
išlaikyti lietuvybę bus nustel
btas per .tuos narius, kurie 
nieko Susivienijimui nedavė,! , 
O .šiandien ęįną ptie jo šeimi
ninkauti. Todėl nežiūrint ragi
nimų Strimaičio, įpuįriįo Penn- 
sylvanijos ŽIOROS negali pa
miršti dėl sąskaitų už kelio
nes Paukščio^ įąįkąįs, reikia 
manytis kąd iųes - Pydomos 
Tarybęs priešakin padėsime 
žnipnes, kurj.e yęjti savo dar
bu bii,ti sargais tos didžiulės 
?rgąnizaęijoą.

Nors aš esu kaimynu Lopai-! 
to, bet visu 100% balsuosiu be! 
jokios abejonės ųž £rugį ir no-j 
riu, kad visi kurie tik jąučįa? 
tų pareigų .didiųną, Atidwtų’į 
sąvo balsus 'Gugiui, bet ne Lp- 
pattai.

—Lopatto kaimynas. ’

RINKIME SLA. 
VIRSIMAIS

_______ i
F. J. BAG,QČIUS — Pręąi- 

.dęątįąs;
J. K. MAŽUKNA — Ytice-4

Prezidentas; ' ;
P. JURGELIUTĖ — Sekre-‘ 

[torius;
K. P. GUGIS — Iždininkas;!
Dr. J. STĄNĘ^L0W — Bąk-; 

[taras Kvotėjas;
E. ’^IiKiU^rUTE — Iždo .GIo-’ 

bėja; ;
J. MįLIAUSKAS — Jždo XJlo-t 

Idėjas.
Jįe yra gabus žmoąąs, Susi-, 

yienijimo -reikalus supranta ir 
»ąeduos išnaudoti o.rgąnizaciją, 
jokioms partijoms arba kli
koms. Penki jų yra -nariai da
bartines pildomos' Tąrybos, ku
ri vėl pastatė SLA. ant kojų! 
— po .to, kai .Gegužis su savo; 
prįę^ębais buvo jį kone prie: 
bankroto privedę.

P-le P. Jurgeliutę ąęitfąus
•SusivįenijW sekrętorįayo, jrį 
visi kuopų sekpetoriąi jos pa-! 
^igępd^» jj AritWvo dar- ■ 
bą spąrčiai jr .tyarjdngai. Tik’ 
dėl intrigų .centre ji buvo pri- 
ye^tįa pąaiti^kti. q

J. Miliauskas yrą rAutąs as- 
;muo, dalyvavęs daugelyje SLA. 
iri’ffll- -deje^ms.; dabai 
yra Apšvietę# Kpjnįaijps narys.

Išrinkę j Pildomą Tarybą ši- 
;l(Uos žmones, Susivienijimo na-( 
iriai žinos, kad jo .turtas bus

1

\

Karveliute. Detroito
■ 1 . 1 A * " f ir

gįmipes ir antimuę draugus, 
yiąi buvo kviečiami atvykti 
Jap^ičio 9 4.

Kai nusirinkome vakare, tai 
patyrėme, Jog jaunieji dar nė
ra “moterystės stone” ir kad 
ciętrukųs parpuolė įvyks vedy
bų ęoęręmopijos,

Kiek palaukus ir pasilinks
minus, prasidėjo ir ceremoni
jos. Visiems detroitiečiams ge
rai žinomas advokatas ir /tai- 
sininJtas.» Joseph P. Uyickas. 
paprašę visų apstoti ir jauna- 
vędžlų jgintfą lietuvių kplba at
liko įdėmias vedybų ceremoni- 
jaą.

Dalyvavo ir kitų tautų žmo
nės. Teisininkas Uvickas jiems 
paaiškiųę, jo^g .cer.ęmoutięs bus 
atliekamos 'lietuvių kalba, ne? 
jaunavędžiai to pageidauja.

Viktoras Pętįrikas yra “Ca- 
sino” kino teatro savininkas 
Detroite jis jau seniai gyve
na ir lietuviams yra plačiai ži
nomas. Margarieta Karveliute 
yra gimusi Omaha, Nebraska.

<P.o * šaunios vakarienės Jr 
linksmų vaišių išsiskirstėme 
tik sekmadienio rytą, Lnkėda 
ml jaunavedžiams laimingo gy 
venimo to* visokių linksmybių.

* — Ten Buvęs.
1 p u ia< t u jnven1. imi^.^įi

■
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ĮyAU$W|IA|cANlH^/ 25fec
KAVA s™® »-• 15cGOLDEN -SANTOS Kenai
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Kenai
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“Red Cross” Špagatai ąr Makaroną! ...... 3 pak. 13# :
"Kdlogg’s" ALL^RAN ........ .......... .. M unc. pak. ' 
”"Į"W......■!■• fHI.'?«»ti^,"WWW^iT«i, " "■..........    -r I - <■■ . I'■!-m . --.y

^BEECH-NUT” KAVA £l*^s8ios t'Z 2®C
, I, I ||l,l. Į lį ..m lįl.   r . t I .l..fįl —

Beech-Nut” VIRTI ŠPAGETAI tT
%CHO,GOLATE MAJRSHMALiLOW COOKIĘS ... ■sv. 17^ 
TTD’rGM’C! SPECIALIAI;! 2 pak. kaįną už L ^19 Al/Ar įkVrM ŽADI A ARBATA svaro pak.fc užwfcU

“DR. PRiCE^S” ŽAKINtG PC)WDEr"12 unc. kenas 17< 
.iHijim .u i *.t... '> 1 .. .77' ----------------- z---------------------------- “

“R.0YAU” L>EZORTAI y^ų Sikonįv 
. 4- •j,1 ,*»-» *. • •* •>.»*'« »- «, ji- 4* "• * ’ ” * ’ * ~ ■

yjffltY yAĮĮRV^ K«ksy Miltai 2 3/4Pąkvcu° Ž4C 
“M!dwest” PURįE AjrRĄPE ,JAM .........  sv. džįarai 150
^Midwest” želatino DĖZOtiTAS visų skonių 2 
" • -l 1 ■' » .......................... . .I.R... ■ • l'RII ......... |lll 1,1 ■ MII*
“Midwest” BLYNELIAMS MILTAI ..........  2 pak. 174
11 '1 .l"J7>7r,^WWr77WTt7ffl-<»W1'' ........... *ĮĮ r.................. I 1 |~ r ■ llll>■■■ ■■T■ll■■■■■■■■.■^B^^M^^MT.

WALNIJTS puikus d^delPpayne - .. ................................ . ......................
“BAGDAįy* DATES pXtted .7 tunc. pakeliai 2 ,už 23c 
“Blųc tiabel” KARO SYRUP sv. kenai 2už 210

v

_____ , _____ -Svaras 2Sc ■tr   r-.   1.■. '-r—'!-■■-ti.........;  
Unpitted S’/z unc. pak. 2 už ‘21c
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“Ąrgę” .GLQ -STARČH 1 sv. pakėliąi
■

‘Red Jpiąmor d’ ROLLMOPS && tunc. dž
“ffįlTZ” ,CĄACKEgŠ

»{''".J "VA1 ................../ ......... 4 sv. 13c
* i «'.'i1 i "i" «   t— i 111 n n i ji i ■ i * -r“

. sv. pakelis 230
->• M ; :ę. y f. . -M. ' ‘ '

SU£V£SIDAHO RUSSETS’ 1 lOsv.25c

“Nancy Hali” SALDŽIOS BULVĖS 
m m .. .. ‘ ■
TEXAS Be grūdelių GRĄPEFRUIT «0 dydžio Ą už 19* 
>11 11,1 III l.» m II"      Įli   |(i|ii.i|^..yiT.iVi I..II Iii. m i ■1^....—■—.I....    II. i!  .. 1,1.  . ,111 ■»

Galifornia VAlepcda .DPANŽIAI Labai ęlideli Tuz.
PYČES riekuUš ari pušČs *‘įM:įdwestw djd. <Jęęn. l£j£ 
SLYVOS tirštam syrupė'^įMidyMesit” dld? ken. 17^ 
GAUSIOS puįtios Bartiett’ <;t^tidwėst” did. 2% ken. 23^ 
APR'ICOTS pulkus “Midwest” did. 2^ ken. 230

“Drexel Farms”JBREAKF^Šf jsĄJJSĄGEI šv. 23Čr1.1"1!.! I J1'

“iLincolnshire” RAIKYTI jLĄglNIAĮ sy. pak. > 
Fancy Doniestic SVVISŠ ČJiEiESE .................. s v. 31 £
‘■SW^ETJįIBART” MU.ILAS .J . žinotas
LUN Soap Hąkes Maži pak. &c $! fę
LUX VEIDO MUILAS
DYKAI ! Fairy $oap sų vjenų (Ijdetiu pak. ar 5 mąžąis
GOLD DUST g maži .......Did. pajk. Į7c
“Midwest” jRĄUQ. KOPŪSTAI ........ 2V; kenai 2 už 190 
“Shurfine” ĄPĮPjŲĘ ŠĄUQE.... . No, 2 kcnai3 už
“JUSTICE” PRmgSOa'ra <įi^eia, ,0/40

P" v 1 •—f-?"?' "..'Į. F .T---- ji» u ,n"n »»■»**
$100 KA^^^4r^y^ę.jgsiBH%desPnerjnusu kontesto.

"’w:'

PASTABA

'"T"',.'!.* F.-k I ;n u .i
risidėkite prie musu kontesto.

Daugam# *'Mid Starta” tara ju jniaoa akytiua, Aor įųt
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MUZIKOS ŽINIOS
Rašo — NORA

“Demonas” it Babravičius
Visiems Amerikos lietuviams 

malonu žinoti, kad Juozas Ba
bravičius, kuris per visą sa
vo gyvenimą šioj e "šalyj e buvo 
skaitomas kaipo dainų karalai
tis, dabąr ąpsigyvenęs Kaune 
ir tenais užima svarbią vietą 
muzikos darbuotėj, kuri *jam 
tikrai ir priklauso.

Babravičius neseniai pasiro
dė Rubinstein’o parašytoj ope
roj “Demonas”, Kniaziaus re
lėje, ir padarė didelį įspūdį ne 
tiktai su dainavimu, bet ii' 
vaidinimu. Tamaros rolėje bu
vo Ukrainiečių dainininkę* p. 
Sokil. ' ,

Mozart’o “Reguiem”
Kuri buvo parašyta 1791 me

tais Vienoj ir kurią kompozi
torius paliko neužbaigtą, duo
damas sugestijas ir instrukci
jas jos užbaigimui nuo mirties 
patalo — buvo pastatyta Kau
ne 1 d. Lapkr., dalyvaujant 
operos dainininkams Grigaitie
nei, Jonuškaitei, Babravičiui ir 
kitiems, kartu* su operos or
kestrą ir Šiaulių Sąjungos cho
ru. Dirigavo N. Martinonis.

—o—
Zimbalist—Kaune

Pasauliniai žinomas smuiki
ninkas, Efram Zimbalist, po ei
lės koncertų Rusijoj ir kituo
se Europos muzikos centruo
se, 4 d. Ląpkr. koncertavo, su 
dideliu pasisekimu, kaune. Pa
sirodo, kad Kaunas nesiskiria 
ir neatsilieka, muzikaliais pa
rengimais nė pasaulinių artis
tų koncertais nuo kitų tautų. 
Tai yra begalo gražirs ir džiu
ginantis faktas.

10,000 Muzfkos Knygg
z Viešam j am muzikos knygy
ne Edinburgh’e (Škotijoje), 
kuris yra skyrius Centralinio 
Viešoj ę Knygyno, randasi su- 
virš 10,000 knygų. Daugumas 
jų nuolatos išduodamą naudai 
namie besimokinančių.

United States Steel Corpo
ration ir Muzika

Kad vienas iš geriausių ii 
lengviausių būdų prieiti ir pa
siekti šios šalies naujus pilie
čius, yra per muziką, tą vie
nintelę universalę kalbą, liudi
ja faktas, kad United States 
Steel Corporation, savo rapor
te iš gerbūvio veikimo, pri
skaito savo darbininkų tarpe, 
sekančias muzikales grupes: 
53 grupės muzikų, 11 orkes
trų, 9 dainininkų grupės, 5 
chorus, 8 kvartetus, 12 pučia
mųjų dūdų orkestrų, 7 įvai
rios muzikališkos grupės, etc. 
Kad muzika džiugina šių dar
bininkų kasdieninį gyveninę, 
tai nėra abejonės. <

—o—
Tristan ir Isolda

Wagner’io parašyta muzika- 
liška drama buvo pirmą kar
tą pastatyta Munich, 1865 me
tais ir New York’e, Metropo
litan Operoje, 1886 metais. 
Tristan ir Isolda ^turinys tal
pina savyje gražiausia meilės 
apysaka. Tiesą pasakius, pava
dinti ją meilės apysaką, atro
do per silpna. Ji yra pasaka 
tragiško kentėjimo, kuris bai
gėsi mirtimi. Chicagos Simo
nijos Orkestros vedėjas, Fre- 
derick Stock, pasirinko pateik
ti šią operą, koncertinėj for
moj, su įžymiais operos daini
ninkais ir dideliu choru, kai- 
po šventadieninę atmintį. Vie
nas koncertas įvyks šiandien 
pp piet, kitas pirmadįepio va
kare, (Lapkr. 25 d.) ir trečias 
antradienį po piet, (Lapkr. 
26 d.), /Visi Orchestra Hali y|- 
durmiestyje. Kadangi p. Stock 
yra žinomas kaipo specialistas 
pildyme Wagner’io, kurinių, 
nėra abejonės, kad' šie pasta

tymai bus pilni žingeidžių įr 
neužmirštinų momentų.

—o—
Helen Bartush—Pasaulinė 
Premieroj *

ši lietuvaitė dąįninihkė, sa
vo greitu kopimu į muzikos 
ir dainos pasaulio viršūnes, su 
kiekvienu pasirodymu scenoje 
atidengia dauginus ir daugiais 
paslapčių. Turėdama progos 
•didesniam išreiškimui savo vai
dybinių gabumų praeito sek
madienio Birutės sęzoho ati
darymo programe, ji stebino 
visus savo laisvų ir pasitikė
jimo pilnu vaidinimu (jau apie 
dainavimą nėra nė kąlhoš). 
Kadangi ji turi visas reikalin
gas kvalifikacijas stpti eilėn 
geriausių artistų, bus įdomu 
pamatyti ir išgirsti ją su to
kiom pasaulinėm garsenybėm 
kaip John Charles Thojną& 
Julią Peters, Frank Forest 
ir kitais, pastatyme operos 
“Gale” Chicago City Operoje 
šeštadienio vakare, Lapkričio 
23 d'. Pridėti reikią dai\ kad 
ši opera buvo parašyta mote
ries, Leginskos, ir kad ji šeš
tadienio premjeroje diriguos 
orkestrą. Tas padaro šį pasta
tymą dar įdomesniu ir p-nios 
Bartush pasirodymą jame dar 
dauginus laukiamu.

Kad supažindinti su opera 
lietuvius, kurių beabejonės bus 
nemažas skaičius rytojaus pa
statyme, čia paduodu trumpą 
aprašymą kurinio prasmės (su 
padėka p-nįąi Bartush už su
teikimą informacijų).

“Gale” turinys
Veiksmas dedasi Anglijoje ir 

yra pasaka dviejų brolių, ku
rie gyvena prieplaukos mieste? 
lyje vadinamam Comwall. Vy
resnysis buvo vardu Gale, ąugš? 
tai gerbiamas pilietis, palinkęs 
teikti pagelbą savo miesto gy- 
ventojams. Jaunesnysis vardu 
Pascoe, lengvo ir lįpksmo. bu
do jūreivis, bet saumylis ir 
neskrupulingas. »

Veikimas atsidaro su tradici- 
jiniu “Hobby-Horše” (medinio 
arkliuko) festivali?, kuris yra 
atnaujintas kas gegužės mėne
sį. Visos šio miestuko mer
gaitės šoka aplink Gęgųžinį po
lių ir kartu su jaunikaičiais 
dainuoja, specialiai šiai celebra
cijai pašvęstas liaudies dainas. 
Jenifer, Gegužės Karalaitė, lau
kia, sų rūpestingą širdimi, Pas- 
coe, jos numylėtinio, ateinant. 
Jos motina Morweena (kurią 
vaidins Helen Bartush) ir Gale 
taip-gi nekantriai laukia Pas? 
coe sugrįžimo iš keliones po 
jUres. Jie tikisi, kąd tai bus 
paskutinė kaiione, kadangi jie 
nori ir trokštą ,kad jis paliktų 
ūkininku ir vestų Jehlfer.

Pascoe sugrįžta, bet su vi
siškai kitokiais planais savoaV 
eičiai. Jis jau daugiąus ne
myli Jenifer, bet myli kitą mer
gaitę už jūrių. Jisai sugrįžo 
tiktai tam, kad pasisavinti 
auksą, kuris buvo sukrautas su
manaus Gale.

Gaje tačiaus pasirodo šykš
tuoliu. Užpykęs ant Pascoe. 
už planuotą vagystę, taipgi ii 
už jo suviliojimą Jenifer (ku
rią patsai Gale taip-gi geide 
turėti), Gale užmuša savo bro
lį, Pascoe, ir pakavoja jo kūną 
uoloje po namais.

Pascoe mirdamas pasąkė sa
vo broliui Gale, kad jisai su- 
grįž, ir jis tas padaro tai. 
Laipsnišką! baimė pripildo 
Gale sielą. Jis jaučia, kad jo 
protas svyruoja, ir desperaci- 
cijos pilnaą, jis bėgą pas savo 
mylimą Norweene jięškodąmas 
prieglaudos. Bet jį suląiko Pas
coe dvasią.

Tolumoj matyti jūrių uolos. 
Gale seka tą Pascoe dyasia prie 
balos į kurią Pascoe kūnas bu
vo jmpstąs. Tuomet Pascoe 
dvasia parodo į balą, ir Gale 
grinta į jos gelmes.'

Draugams besiren
kant Švęst i gimtuves, 

jaunuolis pasikorę
———— I

Labai nusiminė negalėdamas 
lankyti urtiversįteto

Tuo pačių laiku, kai jaunuo
lio Harley R. Lugibihl draugai 
rinkosi jo bute švęsti gimtadie
nį, pats, Lugibihl palindo pp 
tiltų Niles Centre ir pasikorė.

Baigęs aukštąją mokyklą 
jaunas/ Harley gyveno viltim, 
kad galės lankyti universitetą. 
Bet kai po dviejų metų nega
lėjo įstoti ir negalėjo rasti 
darbo uždirbti pinigų, mokslui, 
jis numojo viskam ranką ii 
užnėrė kilpą sau ant kaklo. Gy- 
yeno adresu, 1528 Morse Ąve.

Apskričio biudžetas 
1963 metais— 

21 milionas
Cook apskričio finansų t ar y- 

ba turi paruošusi 1986 metų 
biudžeto projektą. Pasirodo, 
kad išlaidų busią—$21,228,451, 
o įplaukų tesitikima $18,951,- 
428. šiais metais apskritis bu
vo autorizuotas išleisti $19/ 
324,056. v

Manoma, kad biudžetas bus 
priimtas dar prieš Kalėdas.

Po kėturių savaičių su
rado motinos kūną

Apie keturias savaites atgal 
iš Dės Plaines upės policija iš
traukė Skenduolę. Per visą lai
ką, iki vakar dienos lavonas 
gulėjo apskričio lavoninėje. 
Ieškodamas kokios žinios apie 
savo motiną, jaunas Felix 
Stashowski, 1145 W. Superiot 
ayenue, užėjo į patalpą ir, pa- 
,mątęs , lavonąV }pąžino,, kad ta; 
buvo jo motina. Apskritis bu
vo besirengęs ją palaidoti “pot- 
ter” lauke.

Kaip Apsisaugoti 
Nuo Nuostolių Auto
mobilių nelaimėse
Nėra dienos, kad Chicagoje 

neatsitiktų automobilių nelai
mė. Matote iš laikraščių, kad 

>šįmet, nuo naujų metų iki lap
kričio 15, automobiliai sužeidė 
5285 žmones, 662 užmušė ir 
tiek mašinų sugriovė. Skaitant 
tik po $100.00 už kiekvieną su
žeistą ir užmuštą žmogų, pasi
daro nuostolių ąųmą $594,700, 
o buvo atsitikimų, kur vieną 
tokia nelaimę kaštavo keletą 
tūkstančių dolerių; tai tie yisį 
nuostoliai galėjo atseiti gal ke
lis milijonus dolerių ir nelai
mių kąįtininkai turėjo tuos 
nuostolius apmokėti. Kurie tu
rėjo savo automobilius inšiu- 
ruotus, tai už juos insurance 
kompanijos nuostolius apmokė
jo, o kurie insurance neturėjo,' 
tąi nuostolius turėjo patys ap
mokėti, o kurie apmokėjimui 
pinigų neturėjo, tai gavo 
“judgementus” ant savo namų 
ir algų, kiti riet į kalėjimus pa
teko už nemokėjimą ir neatsar
gų važiavimą.

Kad apsisaugoti nuo tokių 
nuostolių yra geriausia paimti 
“Liability & Property Damąge 
Insurance”, tada, nelaimei atsi
tikus, Insurance Kompanija 
nuostolius apmokės. Nors “Lia
bility & Property Damąge In
surance” kaštuoja nuo $33.75 
iki $55.00 per metus, bet jį 
apsaugos jus nuo kelių tųks- 
tančių dolerių sumos padarytų 
nupstolių. Yra lengviau užsi
mokėti $40 ar $50 už insur
ance, negu kėli tūkstančiai do
lerių mokėti nuostolių neigimai 
atsitikus.

Mes inšiųruojaįne autopiobi- 
liūs, geriausiose insurance kom
panijose, kurios turi didžiau
sius kapitalus ir nelaimei atsi-

T NAUJIENOS, UHčagcl, RL ‘ ------- ——  .  —-——
•tikus pilnai padengia visus 
nuostolius^ Pas mus -galite gąu- 
ti: “Finą & Thėft, Liability & 
Property Damage ir Coliision 
Insurance” kompanijų nustaty
tomis kairiomis. Mes taipgi in- 
šidruojame ir namus,furničius, 
drabužius nuo ugnies ir Storų 
langus nuo išdaužymo. Suvirš 
40 mėtų kaip hles užsiimame 
insurance bižniu. žmonės, kurie 
turėjo musų insurance, nelai
mei atsitikus, visuomet gavo iš 
musų kompanijų pilną užmo
kestį. Kalbant apie automobilių 
insurance primename^ kad au
tomobilių License 1936 metui 
galite jau dabar gauti. License 
1936 metui yra pigesnės. Vie
toje $8 bus - tik $6.50, vietoje 
$12 bus tik $10.50. License ap-
likacijas gausite musų’ ofise.
N. C, Krukonįfs, A. Otezeyvąki 

& Co.
3251 Sf jiąjsted Street

Tel. Victory 1233

......... L. U. C.

SATURDAY NIGHT OPERA 
PARTY

At lest, the suspense hąs enjed, 
Miss Ketvirtas has finally accumul- 
ated all ėąęh fpy tjckets — and 
has tickets purchased!

Deck ųp, cojlegians, for we are 
to sif on thę Main Floor where 
the voice and charms, which has 
beeh described, raved ovėr and 
Jyriėized in the columns of this 
pąper, of Helen Bartush will be 
heąrd and sepn to the best advant- 
age, For fulĮ accpunt of parf she 
is to play kindly sean NOra’s 
column in this issue.

The prografn is uniqūe for it 
fęaturęs World premjeres: an 
opera ”Ga|e” and ą Įjallęt ‘‘Lovp 
Sonę”. The fįrst ąpt of “Pagjiąccf’ 
WiU č0ūiple|ė thę pregentations. ’

Loitering will begin about 7:40 
in the vicinity df the box office. 
Genęvjeye Will fbe there with the 
ducats. Let’s be prompt. There are 
a score of us going, so act accord- 
ingly. į.

Išpardavimas prieš 
Šventes!

Maloniausias $iū metu laikas bus 
čia jpų neužilgo. Tąi yra švenčių 
sezonas. Pirmiausia ateis Dėkoą 
Diepos šventė,'baskui Kalėdos ir ant 
gąjo Nauji Metai. P£r tas šven
tes visi ešaniė linksmi ir kiekvienas 
džiaugiasi jas sulaukės. šeimynos 
sueina i krūva ir senos pažintis at
sinaujina.

Ir kaip žihoma maistas Šiose 
šventėse lošia bene svarbiausią role. 
Kiekvieną namu šeimininkė stengiasi 
nusipirkti ir pagaminti kuo pųikiąų- 
sūs valgius. Suprantama, jai rupi, 
kad maisto produktus nusipirkti pri- 
einanfiausiomis kainomis.

Dėl kainu pigumo tukstąnčįai mo
terų atsilanko i HMidwest Stores” 
nusipirkti maisto prpduktus dėl 
Švenčių. Jos gerai žino, kad šiose 
kraiūtūvėse jos gali lengvai gauti di
delį pasirinkimo ivąįriąusių niąisįp 
produktu.

‘^Midwest Stores” organizacija su
sideda i£ virš 300 nėppikląųsomų gro- 
serninkų, kUriė turi nuosavus urmo 
sandelius. Per tuos urmo sandelius 
visps prekės . nuperkamos iš manu
faktūrų ir išdirbėjų vagonais. Šis 
supirkinėjimo būdas duoda galimybę 
sutaupyti ant pirkinių ir padarytas 
ant pirkinių pelnas perduodamas 
kbštumeriams.

Šįapdie laikraštyj telpa dįdeįis 
“Midwest Stores” Dėkos Djenos :įp- 
skelbimas. Jame rasite paskelbta 
daugeli gerų ir reikalingu jums da
lykų — kaip tai, visokių feikmėhU 
prie kepimo, kuriuos namų šeiminin-

MIKOLĄS įSIPLĮS
Persiskyrė sų Šiuo pasauliu 

lapkričip ! dieną, 10:80 vai. 
vakare. 1985 ih., sulaukės 52 
metų amžiaus, gimęs Lituvoj, 
Panevėžio apskr., Ramygalos 
parap., Masiokų kaime.

AmepkPi išgyveno 26 metus, 
PriklaUsė prie šv. Juozapo 

dr-jdš, So. Chicagoj ir Liet. 
Piliečių Darbininku Pašelpinio 
Kliūbb.

Paliko dideliame n'uliudimė 
sesers sūnų Pranciškų šegamu- 
gą, pusbrolį Mateusą Kodj. gi
mines, draugus ir pažystamus. 
Lietuvoj seserį Apoloniją Braz- 
d'ienė. broli Kazimierą ir bro
liene Domicėlė ir jų šeimynas 
|r giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
8419 S. Uriibn Avė.
. ^dotovės iyyks šeštadieni 
ląpjcnęio 23 dipną, 8 yąl. iš ry
to iŠ namų i Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kuri,oje ątsW 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tus i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mijcolo cipho gimi? 
nes, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuaudė liekame,

Sesers Sūnūs, Pusbrolis ir Giminia
| Patąrnąuja laidotuvių direk- 
■ torius A. Masalskis, lelefonas 
Į Bdulėvėrd 4189. ■

kės nusiperka iškalno. Visi tie da
lykai dabar išsiparduoda daug pi
giau. Perskaitykit apskelbimą ir 
jūs bp abejo surasite dauR reikalin
gų sau dalyku, kuriuos galėsite nusi
pirkti ūž labai prieinama kaina.

Apskėlb.
■'/ 'i?—•••< ■■■■»* •——

ATeJO naujas 10 nume
ris “Kultūros”. Daug įdo
maus pasiskaitymo. Rašo 
prof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Korolenko ir 
kiti. Kaina 45 centai. Gali-* 
ma nusipirkti ^Naujienose”.

P. C0NRA1) 
STUDIO 

420W. 63rdSt. 
En<lewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
Wau įrengta.

MMMMBBMMMMMI•——

S O N O T O N E
TEATRE

OO K, VAN UUREN

Vienintelis rodymas Chicagoje
NUO ŠIANDIEN RODOMAS

Naujausias Sovietų Rusijos paveikslas

“PETERSBURG NIGHTS”
F. Dostojevskio paradytas. Muzika D,” 

Kovalesky, ' Lošia Maskvos Dailės 
Teatro artistai.

Nuo 11:45 iki vidurnakčio, 
įžanga SSc iki 0:30 vai. vak.
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Crane čoal Co.
5332 Š. Long Avė.

TeL Republic 8402
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ALTASS Atšaukia 
Lapkr. 27 d. Vakarą

. ■ - ■ I

Lakūnui Feliksui Vaitkui sugrįžus Ameri
kon, priseina keisti planus jo pagerbimo Vaka
ro, kuris buvo rengiamas lapkričio 27 d., Chica- 
gos ^Lietuvių Auditorijoje.. _ '

ALTASS Valdyba darė planus vakarui gal
vodama, kad Lakūnas užtruks Lietuvoje ilgesnį 
laiką, Dabar, jam grįžus, planus reikia keisti.

. Lakūną priimti bus rengiamos viešos sutik
tuvės. Bet, kadangi laikas paliko trumpas ir 
jokių planų negalima daryti su lakuriu nepasita
rus, tas iškilmes surengti lapkričio 27 d, nebus 
galimą suspėti. O, kadangi dvejus parengimus 
rengti nėra prasmės, todėl lapkričio 27 d., vaka
ras yra atšąukiams.

ALTASS Rengimo Komisija,

■ - .Į • ■■Į-- ' ■ ~ ’ ",     Į 

SUSIRINKIMAI

GRAND OPENING
Antanas Norkaitiš

" ST. CHARLES, ILLINOIS 
ATEINANČIĄ SUBATĄ

Lapkričio-Nov. 23 d.,
Tųyės Atidarimą (Grand Open- 
mg) saliuno savo name, kuris 
randasi po Nr.

222 W. Main St.
. ST. CHARLES, ILLINOIS

Visi draugai įr draugės lietuviai, 
kaip vietos, taip ir iš kitų miestui 
yra širdingai užkvieČiami, nes vi
si bus ^erai -....>

• '■ l

i b' * . ....... ' 1

SEKMADIENĮ
MARQUETTE Parko Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubp, bažny

tinėj svetainėje, 68th ir Washtenaw avenue, 1 vai. pp. 
Frank Bakutis, kor.

LIETUVIŲ Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo— W. Neffo 
svetainėje, 25th ir Leavitt Street, 1 vai. p.p. Bus dalinami 
bilietai į kliubo 20 metų sukaktuvių balių___ Martinas
Kadziauskas, koresp.

WALTEĖ ERINGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 10:15 va
landą ryte 1935 m., sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Naujamiesčio par., 
Gustonių kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Charles, dvi dukteris 
Anną Oakes, Estelle Mc- 
Keown ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randdsi 
8040 Š. ęampbell Avė. Tel. 
Hemlock 0950.

Laidotuvės i vyks subatoi, 
lapkričio 23 diena, 9:00 vai. 
ryte iš namų i Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos' pamaldos už 
velionio sielą« b iš ten bus nu
lydėtas i ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Walter Eringio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutiųi patarnavimą ir 
atsisveikinimu. Nuliude liekame,

Sūnūs, Dukterys 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- 
• torius S. P. Mažeika Telefonas 

Yards 1138.

"TOS“

.......... .. .mni . .................................... . I y 11. I HM iiiiniiwinlĮ ..... ................h Į.nniįnUtmnuĮ <Įffri,r

PARENGIMAI
LAPKRIČIO 24 —Palaimintos Lietuvos Draugijos Vakaras — 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 6:30 v.v. Įžanga 40c. Dalyvauja “Birutės” choras.

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių vakaras, Chic, 
' Lietuvių Auditorijoje.

LAPKRIČIO 28—-Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų Šokiaį-- 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th ir 49th Court, Ci
cero, Henry Peters orkestras, įžanga 35c.

GRUODŽIO 1—Lietuviu Moterų Draugijos, “Apšvietos” bazaras, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
1 vąl. pp. Įžanga—10c. Pelnąs Oak Forest Prieglaudos 
seneliams.

GRUOŽIO 8 — Roselando Lietuvių Laisviamanių Kuopos — 
Balius ir Koncertas, Darbininkų Svetainėje, 10413 Mi- 
chigan avęnue. Pradžia 6( v. v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras statę operetę, “Tul
pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
street. Bilietai—65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vai. pp.

LAPKRIČIO 24—Brighton Parko Rietuvių Politiško Kliubo Ba
lius, Gramonto svetainėje, 4535 So. Rockwell jstreet, pra
džia 6 v. y. Įžanga—25c. Programas, šokiai.

LAPKRIČIO 27-r-SLA. 122 Kuopos Balius J. Dimbelio svetainėj, 
4523 So. Wood stfėet. Pradžia 7 v. v. Įžanga—^25c. Lai
mėjimui kalakutai.

ANTANAS ABARAVIČIUS
Persiskyrė sų Šiuo pasauliu 

24 diena lapkričio mėn. 1934 
m. Paėjo iš Žiemių Wilenski, 
powiat Svenęiahski, parp, Dau- 
giliški, Dainiškiu kaimo. Pa
liko dideliame nudihie moterį 
Anele, 2 sūnūs Antaną ir Ni
kodemą.

Liūdnai atminčiai musų bran
giausio vyro ir tėvelio bus lai
komos Šv. Mišios Gimimo Pa
nelės šv. bažnyčioje 23 d. lap
kričio m. |935 m.. 7:30 vai. 
ryto . Kviečiame visus gimines 
nedėlioj apkričio 24 d., drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
i pamaldas, o j ųamus po nur. 
7010 So. Campbell Avė. Mes 
Tave Musų brangusis vyre 
ir tėveli niekuomet neužmirši
me. Ilsis musų brangus tėve
lis juodoj žemelėje. Nemato 
jis šviesios saulees. Negirdi 
jis musu meilių žodelių. Visi 
takai prie jo kapo musų aša
rėlių aplieti. Tu pas mus 
jau nebesugriši, bėt mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave atei
sime. Ląuk mus ateinant!

N)‘li*1įife9 ir Sumi.
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Lietuvoj žmonės ga
vę Vaitkaus laiškus

didžiuojasi
Motina dėkoja dukterei ameri

kietei už istorišką dovaną

ROSELAND. — Roselandie- 
čiai, kurie pasiuntė laiškus per 
“Liluanicą Antrąją” jau gauna 
padčkavones.

Mikalina Gailevičienė pasiun
tė laišką savo motinai Lietuvoj, 
šiomis dienomis ji gavo labai 
malonų atsakymą nuo motinos, 
kuriame dekavoja savo dukte
riai, kad jai suteikė tokią isto
rišką dovaną, kokios labai re
tas kas Lietuvoje gavo, o ga
vusieji labai didžiuojasi.

Kalti tie, kurie neatsako
Kurie buvo siuntę laiškus 

per “Lituanicą Antrąją” ir dar 
negauna atsakymų pradeda da
ryti pastabas tiems, per ku
riuos jie buvo užsisakę tuos 
laiškus. Girdi, jus tik apgaudi- 
nėjot sakydami, kad Vaitkus 
nuvež laiškus Lietuvon. Jeigu 
jisai butų nuvežęs, tai gautu- 
mėm atsakymus, čia nekalti

tie, kurie sakė, kad Vaitkus 
nuvež tuos laiškus su “Litiia- 
nica Antrąją”, nes visi laiškai 
buvo nuvežti. Kalti tie, kurie 
gavo tuos laiškus, tik dar ne
atsakė. —rN.

Beieškodami didelių 
turtų surado keb

lumus teisme
Kiek laiko atgal Chidagoje 

atsirado grupė gudruolių, ku
rie ėmė pasakoti piliečiams, 
kad jie žiną kur yra paslėpti 
romantiško pirato, Sir Francis 
Drake, didžiuliai turtai. Krū
vos aukso, perlui žemčiūgų. Jie 
žiną, kur tie milionai yra pa
slėpti, bet, kad juos atkasti ir 
pasisavinti, reikia daug dirbė- 
ti. O darbas kaštuoja pinigą.

“Taigi, jeigu jus norite leng
vai praturtėti, pagelbėkite 
mums tuos turtus teisėtai įgy
ti. Jei duosite dolerį, gausite 
$1,000, jei $5, tai jums kaip iš 
dangaus išpuls $5,000.” Iš Har- 
ringtono ir Bishoffo laikų lie
tuviai jau žino kaip toji pasa
ka skamba...

Atsirado keli šimtai chica- 
giečių, kurie toms pasakoms 
patikėjo ir pasakotojai surinko

Visi Džiaugiasi Naujienų 
Radio Programais

... -...... .—.........  " 'i 
apie , $1,500,000.. .Bet pirato 
Drake turtų kaip nebuvo, itąip 
nebuvo. Ir, kada geriems žmo
nėms pasirodė, kad truputį per 
ilgai turtų ieškoma, jie irgi nu
tarė nesėdėti rankas suglaudus.

Taigi, dabar gudruoliai 'visi 
atsidūrę prieš, ftderąlį teisėją 
Sullivan ir ten surado, kad jų 

I kelią į turtus bus pastojusios 
kalėjimo grotai mažiausiai 365 
paroms.

» » »* - \

Praleidusi 12 dienųuž tirš
tų, rūstaujančių debėsų, saulė 
užvakar vėl pasirodė ■ Chicagai. 
Per beveik dvi savaites jos ne
buvo matyti.

' •" j'.H-• -—-T*”* 
. '• ■>' '■ , • r., v ( ''

Kriminalistui mirties 
bausmė už liudinin

ko nužudymą
Apskričio krimirialis teismas 

paskyrė mirties bausmę narko
tikų platintojui Joseph Rap-> 
paport, 30 metų, kuris norėda
mas ištrukti iš kaeljimo nuau
dė liudininką. ; /

Spalių 8 d., jis nušovė vie
ną Max Dent, 1859 S. Lawn- 
dale avenue. Dent buvo svar
biausiu liudininku federalei val
džiai, kuri norėjo įkalinti Rap- 
paportą už narkotų platinimą.

Rappaporto gynėjai įteikė 
teisėjai Burke apeliacijos rei
kalavimą, kuris bus svarsto
mas gruodžio 6 d.

NAUJIENOJ Chicago, UI. 

lešk jaunos užmuš
tos merginos mir- 

’ ties kaltininko
’S‘ 1 • , f

- ■ ' 'A'Į— • \

. Užvąkąr, ankstį rytą prie 
Harlem avenue ir ?42-tros gat
ves buvo užmuštą, jąuna, mergi
na, Sadię Mitkowski» Nakties 
laiku, patį viena ji ėjo vieške
liu. Merginos nepastebį j ęs, vie
nas Joseph Piscianno, 2022 N. 
73rd Street, ją suyažinėjo ir 
užmušė. , <

Pasirodė,, kad toji mergina 
važiavo namo automobiliu su 
kokiuj tai “Wąltęriu” > pavar
dė nežinoma. Kodėl ji išlipo iš 
vyriškio automobilio neapgy
ventoje vietoje, kaip 42nd ir 
Harlem^ yra klausimas, kurį 
tas “Wąlitęr”/ tuįės^atsakyti. Jo 
dabar ieško, c į . . ,

1 Policija pajėgę pėtii'ti* kad 
kartų su merginą ir “Walteriu” 
Važiavo dvi cicęriętesj Ąnn ir 
Jošephine SmitK, 1515 S. 48th 
Court, bet jas parvežęs namo, 
HWalter” ‘nuvažiavo vienas su 
užmuštąją. 1 »

A

Penktadienis.-lapk.-22M 1935

nepyksta, kad rakandų par
davėjai dalina kalakutus, ga
vau sekantį paaiškinimą l Pe- 
oplėš Krautuvės visai neturi ir 
nelaiko kalakutų, štai kaip 
padaro. \

Kiekvienam pirkėjui,• ku
riam priklauso kalakutas, duo
da laišką Urba įsakymą ir tas 
pirkėjas gali kreiptis su tuo 
laišku į bile bučernę ir išsi
skirti Sau kalakutą, koks ge- 

patiks, o Peoplesnausiai
Krautuvės tam bučeriui atly
gins už tuos kalakutus. Tai 
ištikrųjų geras ir pavyzdingas 
sumanymas. Todėl gerų pase
kmių daug prekių išparduoti 
ir kad kuo daugiausiai Chi
cagos lietuvių valgytų kalaku
tus per Thanksgiving dieną 
gautus kaipo dovanas iš Pco- 
ples'Krautuvių. z.

CLASSIFIED ADS
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For ReniNAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien mio 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

7 LANDLORDS BUREAU ny 
CHICAGO inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

IšSIRENDUOJA 5 kauburių fla- 
taš priė dviejų gatvekarių laino, pe
čium apšildomai, randa pigi.

738 W. 51 St .

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

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

. Ateinanti šeštadieni girdėsite CHICAGOS 
LIETUVIŲ VYRŲ CHORĄ IR MUSŲ mylimą 
dainininkę ponią NORA GUGIENĘ.

Pirmas lapkričio snie
gas Chicagoje 

t . . . .. J. t-.
. • ' t

Vakar rytą Chicagoje pasi
rodė pirmas lapkričio mėnesio 
sniegas. Nors miesto centre 
jis greit ištirpo,, bet priemies
čiai dar ir šiandien baltuoja: 
Sniegas dvelktelėjo Chicagon 
tris kartus spalių mėnesį, sp. 
5, 6 ir 20 dd.’■ *

*

bukite dėkingi ir džiaugkitės!

Sanitarinio distrikto 
skandalo dalyviai 

pralaimėjo
Du Sanitarinio dišitikto skan

dalo dalyviai bandė apeliuoti 
į £ederąlį teisiną panaikinti 
nuosprendį išneštą prieš juos 
tris metus atgal. Jie buvo nu
teisti kartu su kitais, dalyva
vusiais skandale, žinomo vardu 
“Whoopęę era”. ; ;

Apeliavusieji, Frank J. Link 
ir Jdfhn T. Miller; Derieeno gi# 
pės nariai, betgi nerado pri
tarėjų apeliaciniame teisme ir 
nuosprendis paliko, kaip buvęs. 
Link gavo peųkis^snetus kalėji
mo, Miller — .6, mėnesius ir 
$2,000, pabaidos, fv

—-------- —n— .

Atmoką depozito- 
riams

Edward J. Bar-rett, valstijos 
auditorius paskelbė, kad North 
Shore ,Trust Company, High- 
land Parke, I1W| Atmokės depo- 
žįtoriams 10% dividendais, viso, 
$43,000. . n -i

Kupiškėnų Kultūros 
Draugija veikia

< ' 1 ... .
Kupiškėnų Kultūros draugija 

jau pradeda veikti, nors tik la- 
bhi neseniai ji buvo suorgani
zuota.

Lapkričio 9 d., Sandaros sve
tainėje įvyko susirinkimas, ku
riame buvo padaryta visa eilė 
nutarimų. Prisirašė ten ir pen
ki nauji nariai. . Susirinkime 
išrinko komisiją nueiti pas Ku
piškėnų Bendro Kliubo admi
nistraciją pasitarti bendrais 
reikalais. Be to, buvo išrinkta 
komisija suieškojimui vietos pa
rengimui.

Laikiną valdybą sudaro šie 
asmenys; pirmininkas — P. 
švelnis, 2419 West 45th Street 
ir P. Balčiūnas, nutarimų raš
tininkas, 4601 S. Fairfield avė.

PALEIDO IŠ KALĖJIMO
Waukeganietis negras, Lu‘th- 

er Turk, 34 metų, šiandien 
džiaugiasi laisve, nors teisme 
buvo rastas kaltas papildęs 
žmogžudystę ir gavo atatinka
mą bausmę,

Laisvę jis atgavo todėl* kad 
teisėjas Shųrtleff, po laiko ap
sižiūrėjęs, kad papildė klaidą 
duodamas džiurei netinkamas 
instrukcijas. Tomis instrukci
jomis pasiremdama džiurė 
juodveidį ir nuteisė.

Naujas “Makaronų 
Raketas” Chicagoj

Chicagoje tebėra arba buvo 
visokiausių raketų. Bet įdo
miausias iš visų yra tuTbut 
“Makaronų Raketas”. Kaip 
skelbia -prokuratūra, Chicagoje 
veikia gauja piktądarių, kurie 
terorizuoja makaronų gaminto
jus, reikalaudami, iš. jų po pusę 
cento nuo svaro užmokesčio už 
“apsaugą”.! 1 p '

Kadangi •_ vienas < toks fabri
kantas, Samuel Incandela, 3825 
W- ' Chicago avenue, atsisakė 
raketieriams duoklę mokėti, jis 
buvo nužudytas.

ATIDARAU DEDICATESSEN BIZNĮ 
3525 S. Halsted St.

Turėsiu visokių namų darbo skanu
mynų. Kilbasų, Vėdarų, Sūrių, La- 
šiniečių, Lietuviškų Pyragų ir Duo
nos; taipgi laikysiu visokių žuvių, 
Šviežių, Rūkytų ir Marinuotų. Ge
riausių Silkių ir visokių prieskonių— 
Konservu,

BANYS RUTKAUSKAS.

CLASSIFIEDADS
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Automobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

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

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

TUS TURITE daug už ką būti dėkingi, jeigu jus gyvenote, mylėjote 

** ir juoketies. Ir jeigu jus rūkote Old Gold—mes jums dėkingi. Ir 4

mes

©P.Lorilląrd Co.,Inc.

tikime, kad jus irgi dėkingi. Dėkingi už smagią stimuliaciją ku

rią jų išskirtinai švelnus ir puikus tabakas jums suteikia. Jeigu jus 
, y j .t 1 r*' 

laikote savo galvą aukštai ir nežudote drąsos • • • didesnio turto joks 

žmogus ne turi! ’

ę-5timulucoja BET NIEKADOS NE ERZINA

Peoplės Krautuvės 
skelbia didį išparda
vimą; duodakalaku

tus dykai

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!! 
1935 Buickai — .1984 Olsmobiliai 
1934 Fordai —- 1934 Buickai — 
1933'Dodge’ •— 1934 Chevrolėtai — 
1933 Buickai — 1933 Auburnai. 
$350 karai dabar  ....................  $200
$250 karai dabar .................. $125
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai 

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

ANT VIETOS. 
1601—1637 N. Ashland Avė.

,> j _

Viena iš seniausiu ir did
žiausių Lietuvių 9 Korporacijų 
ttiri įprotį kas metais šiuo lai
ku paskelbti didį kainų suma
žinimą— išpardavimą visokių 
baldų, pečių, -kaurų, radios, 
drabužių plovyklįų, refrigera- 
torių ir tt. Ir,, kad tų dalykų 
pirkėjai galėtų linksmiau pra
leisti Dėkingumo dieną ir at
siminti Peoples Krautuves val
gant tų švenčių pietus, Peop
les. Krautuvės duoda kalaku
tą dykai su pirkimu didesnių 
dalykų šiame iŠpąrdavime.

i Pąsįkąlbėjus su krautuvių 
VMąjais, M. ’į’i įr J. Na- 
kr<išiųi pktiriiiį,Wa4 šįmet 
yra ijiiimatomą iškliūti nudė
tų kalakutų daug, dąugiaų 
kaip kitais metais, nes dau- 
giau- žmonių - perka -namų ^rei- 
kmenis. UžkiaušS^ ar buČeriai

Business Service
BįįiĮjo PątąriiavipĮąs

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

PATAISYK STOGĄ IR 
' RYNAS DABAR
Bukit prisirengę pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
BlekoriUs ir Stogius. .

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street

, Tel. Boulevard 0250
t j UNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distance 

Furnitūra and Piano Moviu?

... . .. ..................... ...... .. *
GREITAS PATARNAVIMAS

Duodame paskolas ant mortgičių' 
uždedame visokios rūšies apdrau 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam, parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

Ž. S. MICKEVIČE & CO.
' 6816 So. Western Avė. 

Hemlock 0800

COAL
.Anglys

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

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

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

Tel. KEDZIE 3882....... ■ . . .........

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Įtaisai

z IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su CoH Baksais 
ir sinkom. Taipgi štonj fikcerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. regišterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269

) Educational
, Mokyklop

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTĖS 

PAS MOLER’J 
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Miscellaneous for Sale 
. Įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas ponv kautas ........... $18

Rudas caracul .........^.........k..... . $24
Natūrai maskrat .....     $24
Leopard kates ............................. 832
American broadtail ............   $26
Northern seal ........... ;................ $44
Tikra eastern mink .............. $150

Ir daug kitų.
Jackettes .....................   $8
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunų instrumentu’ 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP ' 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

Radios
Su Naujuoju Bosch Radio 

GIRDfeSIT EUROPĄ
1 metus išmokėti — priimsim 

mainus
RADIO ENGENEER. SERVICE CO.

Įsteigta 1922
Garantuotas ekspertų patarnavimas
Didelis pasirinkimas Įvairių mode

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

Personai «
Asmenų Ieško,

IEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, tarp 30—45 metų amžiaus 
Geistina, kad turėtų pinigų ar ki
tokį turtą. Gali turėti vieną ar 
du vaikus . Turiu turto ir gerą dar- 
b4. Platesnes žinias gausite laišku. 
Rašykite.

. S. D.
1739 So. Halsted St.

Box 856

PAIEŠKAU savo motinos Emili
ja Žilius arba Zyle—Venclovas, ir se
sers Antoinette Zyle, dabar gyve
nančios Chicagoje. Pirmiaus gyveno 
Waterbury, Conn. (1915 m.) Esu at
važiavęs iš rytų ir norėčiau susiži
noti. Prašau jos arba žinančius apie 
jas atsišaukti. Busiu dėkingas. Su
nūs, Joseph Zyle, 5241 W. Lake St. 
Austin 8870. Chicagoje apsistojęs pas 
p. Sieman.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS -janitoriaus pagel- 
bininkas, apysenis žmogus, gyveni
mas ir maža mokestis. 1439 South 
Sawyer Avė., 2 lubos iš užpakalio.

REIKALINGA 10 bučerių. “beef 
boners”, atsišaukit 2029 Grenshavv 
St. užpakalyj. •_

REIKALINGAS duonkepis prie lie
tuviškos duonos, patyręs. Nuolati
nis darbas. Atsišaukit iš ryto tarp 
9 ir 1 vai. 159 E. Kensington Avė. 
Roseland.

..i i; r uiin'■ i'iĄry-iw-i...-1......................  .

RENDON
Ar jus ieškote pasirenduoti krau

tuvę arba butą 18 gatvės apielin
kėj? Patelefonuokit i musų ofisą. 
Turime rendai pagyvenimui vietas 
iuo $6.00 iki $18.00 i mėnesi ir 
erautuvės nuo $15.00 ir aukščiau. 
Sera^ vietas dėl bile biznio.

S. G. TUPONICH, 
1429 W. 18th Street —i— Q—■

ANT RENDOS 6 kambarių švie
sus flatas, mažai aplinkui apgyven- 
o, renda pigi. Atsišaukite 1439 So. 
5awyer Avė., 2 lubos.

J.

6 ŠVIESUS kambariai su maudy- 
s, 2 lubos, $16.00.

1634 Š. Central Park Avė.

RENDON kambariai, kam patogu 
gyventi ant 75 arti Stoney Island 
Avė. Pasitarimui malonėkite atsi
kreipti prie A. Grabauskas 3221 
Potomac Avė.

RENDON 2 namai — vienas na
mas 7 kainbarių, karštu vandeniu 
apšildomas. Ahtras 5 kambarių, pe
čiais šildomas. 326 W. 106 St.

Fumisked Rooms
KAMBARYS dėl 1 ar 2 vyrų pri- 

vatiškuose namuose, 
sus prie gatvekarių linijos, 
šaukit Sue Novak, 4803 
Avenue, Kenosha, Wis.

švarus, švie- 
Atsi- 
22nd

Business Chances
PirdavimuiBizniai_______

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninkus i Tavem, biznis išdirbtas 
jer daug metų, geriausias kampas 
Etoselahde. Kur didžiumas darbinin
kų eina iš Pulman dirbtuvių. Parsi
duoda pigiai, nepraleskite geros 
progos

10758 So. Ędbrooke Avė.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gera pasiulijimą. Ta- 
vem arba Bučemė. Tavem randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persuiiku bizni vesti.

Pullman 3990

DVI BIZNIO prapertės, abi ta
vernai pardavimui arba mainysiu ant 
farmos. Savininkas ,T. Walten 
535 W. 37 St. 4

PARSIDUODA moderniška gro
sernė — Pigiai. Pasiskubinkite — 
Renda pigi — 5 ruimai užpakalyje.

4213 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA naujos mados ba
rai ir Back baras, mažai vartotas 
Kreipkitės, Lincoln Tavern.^3749 S. 
Halsted St. 

■ t ‘ - ......
PARDAVIMUI pigiai restauran- 

tas. Biznis išdirbtas per daugeli 
metų. Priežastis, pusininkė pasi
traukia. 3456 So. Halsted St.

KREDITORIŲ išpardavimas — 
Tikras Bargenas. Grosernė ir Bu- 
černė adresu 1346 So. 49th Avė. 
Turi būti parduota didžiausiam siu- 
lytojui nedėlioj, lapkričio 24 dieną 
tarp 1 ir 3 vai. po piet

TAVERN pilnai įrengtas, geras 
biznis. Pigi renda.

8239 So. Halsted St.

TAVERN ant pardavimo. Bizhis 
išdirbtas, renda pigi, pigiai parsi
duoda. Priežastj patirsit ant vietos.

1124 W. 69 St.

Reąl Estate For Sale

AR TURITE $500.00?
Galite nusipirkti 2 mūrinius na

mus ir lota. 8 pagyvenimai, gasas ir 
elektra, toiletai pagyvenimuose, 
prie 19th St. atri Throop St. Kaina 
$1,650.00. Taipgi daugelis kitų bar- 
genų 18tos gatvės apielinkėj. Pirkit 
dabar, o parduokit vėliau.

Atsišaukit:
S. G. TUPONICH. 

1429 W. 18th Street

BARGENAS — bizniavęs kampas 
su visais barais, geriausia tinka dėl 
saliuno ir lupch. Pirkaite šu mažai 
pinigų. 4 *flatu medinis namas 
Brighton Parke. Kaina $1500, šau
kit greit.

FRANK RIDLAUSKAS.
4309 W. 63rd St.

Republic 9599

FOREKLOSERIS — krautuvė ir 
2 Šešių kambarių flatai Marouette 
Parke, šv. Kryžiaus Ligoninės apie- 
linkėje. Pagyvenimui vieta užpaka
lyj krautuvės. Naujo styliaus mo
derniški namai. Bargenas — susi
tarsime ant išmokėjimo.

IRVING J. ŠCHREIBER & CO. 
1540 East 58rd St.

Hyde Park 11(70

DIDŽIAUSIAS PIGUMAS KADA 
NORS PASIŪLYTAS 18 GATVES 

APIEUNKfiJ 
enimų, mūrinis namas ad-

Phoną Yarda 8408

REIKALINGAS patyręs bučeris 
Atsišaukite Pėtnyčioj.

2548 W. 69 St.

2 pagyvenimų munnis namas ad
resu 1650 Bluelsland Avė. krautu
vė 70 pėdų ilgio ir 6'karnb. pagyve
nimui viršui. Taipgi 3 augščių mū
rinis namas prie Loomis St. Pats 
lotas šalimais vertas tiek, kiek rei
kalaujamo už nuosavybę, tiktai — 
$5.600.00.

Atsišaukit:
S. G. TUPONICH, 

1429 W. 18th Street




