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Italai Nusigandę Alie
jaus Sankcijų

STREIKLAUŽIAI, MUŠEIKOS PRIEŠ STREIKIERIUS Vaitkus Gryžta 
Chicagon

paskelbimą aliejaus 
sankcijų

Italai, matyt, nusigandę aliejaus 
sankcijų ir grūmoja visiems 
karu, jei bus paskelbtas Ita
lijai aliejaus sankcijos

PARYŽIUS, lapkr. 24. —Pre 
zidąnto Rodseevlto spaudimas 
Amerikos aliejaus kompanijų, 
kad jos paliautų aliejaus ir gą
sdino eksportą j Italiją, gali pri
vesti prie naujo Europos karo, 
jei imti už gryną pinigą Mus- 
solini agentų atvirus grūmoji
mus.

Nors žymesni diplomatai ir 
nėra linkę italų diplomatų grū
mojimus imti už gryną pinigą, 
visgi pasielieka faktas, kad ka
da Italijos ambasadorius Cer- 
ruti apsilankė pas Francijos 
premierą Lavai, jis atvirai pa 
sakė, kad sustabdymai gabeni 
mo įvItaTiją aliejai^Ąikrdi reikš 
karą. • '

“Aliejaus embargo reikš ka
rą”, Italjios ambasadorius pa
reiškė Lavaliui.

Kitas Mussolini agentas, mar
kizas Theodoli, jau teiravosi 
Francijos valdžios, zar Francija 
tikrai gelbėtų Anglijai, jei kil
tų Anglijos ir Italijos karas.

Italai labai dūksta dėl prezi
dento Roosevelto pastangų su
stabdyti aliejaus siuntimą į Ita
liją. Jie skaito, kad tai yra 
atviras Jungt. Valstijų rėmimas 
tautų sąjungos sankcijų. O alie- 
jaus uždraudimo Italija, kaip 
matyt, labiau bijosi už visas ki
tas sankcijas, nes ji savo alie
jaus neturi, o be aliejaus mo
deminis karas yra veik visai 
neįmanomas, nes negaudama 
aliejaus Italija negalėtų ope
ruoti karo lauke nė trokų, nė 
tankų, nė lėktuvų.

Ikišiol betgi aliejus nebuvo 
įtrauktas į tautų sąjungos sank* 
cijas ir jis buvo gabenamas j 
Italiją, šį penktadienį betgi iš- 
naujo susirinks tautų sąjungos 
komitetas svarstyti Kanados 
pasiūlymą u*ždrausti gabenti į 
Italiją taipjau aliejų, varį ii 
kitas žaliavas, kurios gali būti 
naudojamos karo reikmenų ga
myboje.

Aliejaus sankcijas ikišiol tau* 
tų sąjunga bijojosi pritaikinti, 
nes tų sankcijų paskelbimas ne
būtų buvęs sėkmingas, jei prie 
jų neprisidėtų didžiausias pa
saulyje aliejaus gamintojas —, 
Jungt. Valstijos. Bet. prezi
dento Roosevelto draudimas ga- 
solino eksporto j Italiją drąsina

;QR... --——
Chicagai ir apielinkei tederą- 

lio oro biuras šiai dienai pra? 
našauja: z <

Nepastovus, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:51, leidžiasi

tautų sąjungą paskelbti ir alie
jaus sankcijas.

Ikišiol aliejaus sankcijoms 
priešinosi ' Rusija, Rumunija, 
Anglija ir Holandija, kurios ne
norėjo prarasti pelningų rinkų 
Italijoj ir jas užėleisti Amerikai. 
O jos ikišiol, ypač prasidėjus 
kąrui, vedė labai pelningą pre
kybą su Italija.

Iš kitos pusės, nors prezi
dentas Rooseveltas ir draudžia 
aliejaus eksportą, Rymas yra 
pilnas Amerikos aliejaus kom
panijų agentų, kurie siūlo savo 
aliejų Mussolini ir net priža-' 
da jam ilgo laiko kreditų.

italai patys prisipažysta, kad . 
paskelbus aliejaus sankcijas, 
karas butų nebegalimas ir Ita
lija turėtų tuojaus paprašyti 
taikos ir kuogreičiausia išsineš
dinti iš Afrikos, nes kitaip jos s 
armija ten liktų visai sunai
kinta. j

Francija trukdo pa
skelbimų aliejaus 

sankciją Italijai
Anglija irgi pirtaria sankcijų 

atidėjimui, nes tas kuogrei- 
čiausia užbaigtų karų

LONDONAS, lapkr. 24. —Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Anglija sutiko, prašant 
Francijos premjerui Lavai, ati
dėti tautų sąjungos sankcijų 
komiteto susirinkimą, kuris tu
rėjo įvykti šp penktadienį.

Lavai sakė, kad vidurinė 
Francijos padėtis yra tokia, 
kad jis negali išvykti į Genevą 
ir todėl prašė susirinkimą ati
dėti. Su atidėjimu aliejaus 
sankcijų mielai sutiko ir Angli
ja, nes tos sankcijos turėtų la
bai rimtų pasėkų, tuojaus' su
stabdytų karą ir atsteigtų tai
ką. Bet tai butų visiškas Ita
lijos pralaimėjimas, o Anglija 
ir Francija to nenori.

Į Italijos grūmojimą karu vi
sam pasauliui niekas nekreipia 
rimtos domės, nes negaudama 
aliejaus Italija ne tik su visu 
pasauliu, bet ir su* ethiopais 
kariauti nebegalėtų.

Italai muša amen 
kiečius; gal pro

testuos
RYMAS, laukr. 24.— Italijos 

valdžia gali susilaukti Ameri
kos protesto dėl įžeidimo Ame
rikos vėliavos ir mušimo ame
rikiečių. Vieną amerikiečių tu 
ristų automobilių užpuolė ita
lai ir nuplėšė Amerikos vėliavą, 
kitur gi buvo sumušti keli ame
rikiečiai.

Sustabdė prekybą 
Italijos pinigais

NEW YORK, lapkr. 24, - 
Nesulaukdami patenkinančio 
Italijos atsakymo, New York o 
bankai visiškai sustabdė pre
kybą Italijos pinigais.

IISS

BARBERTON, O. —- Ohio Insulatoi Compaįiy panaudojo sarųdytus streiklaužius ir mušeikas 
su durtuvais ir ašarų bombomis, kuomet 2’000 streikuojančių darbininkų bandė neleisti atida
ryti dirbtuvę. Streikas kilo kai bendrove atsisakė pripažinti uniją, sumažinti darbo valandas ir 
pakelti algas. Paveikslas parodo mušeikas, aį)sig inklavušids šautuvais, buožėmis ir bombomis 
einant prieš streikierius. Keli darbininkai buvo Sužeisti.
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Parlamentui susirin
kus turės griūti 
Francijos įkabinėtas 
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Finąnsiniai keblumai ir atgal- 
eiviška vidaus ir užsienio po
litika nuvers Lavai kabinetą

nutarė įsteigti

PAYŽIUS, ikpkr. 24. —Ar
tėja laikas, kada bus nuvers
tas Lavai kabinetas su svarbioj, 
mis visos Europos politikai pa
sėkomis. >

Svarbus atstovų bu‘to finan
sų kamitetas 
karo veteranų pensijų fondą,z 
kuriam griežtai priešinosi La
vai.

Jeigu Lavai ir išsigelbėtų ir 
negriūtų dėl finansinių keblumų, 
tai jam bus sunku išsilaikyti 
kada parlamente bus iškeltas 
fašistinių sąjungų klausimas. 
Parliamentas susirinks ateinan
tį ketvirtadienį ir tarp pirmiau- 
sįų klausimų, kuriuos jis svars
tys, bus uždarymas fašistų or- 
ganizacijų. Vargiai tas orga
nizacijas pasiseks uždaryti be 
kraujo praliejimo.

Trečias klausimas, kuriuo La
vai kabinetas gali suklupti yra 
sąjungos su Rusija klausimas. 
Parliamentas svarstys ratifika
vimą sąjungos su Rusija. Bet 
tos sąjungos Lavai nenori. To
dėl jis skubiai veda derybas su 
Vokietija, kad susitarti su Vo
kietija pirmiau negu* bus ratifi
kuota sutartis su Rusija.

Kairieji susibičiuliavimui su 
Vokietija nori užbėgti už akių 
ir lengviausia tai padaryti bus 
nuverčiant Lavai kabinetą.

Todėl Lavai likimas yra išr 
spręstas ir jo kabinetas turės 
griūti, jei dėl vienos, tai dėl 
kitos priežasties.

Kas ne sudarytų sekamą ka
binetą, jame svarbią rolę loš 
buvęs, premieras Eduard Her- 
riot, kuris veikiausia liks už
sienio reikalų ministeriu. Ta
da Francija užims pro-rusišką, 
pro-anglišką, prięš-vokišką ir 
ypač prieš-f ašis tinę ir prieš* 
itališką poziciją. a- .
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Ir Vokieti ja, (nepasitiki Lavaliu
BERLYNAS, lapkr. 24. —In

formuotuose rateliuose kalbama,

kad Vokietija nepriduoda dide
lės svrabos .deryboms su Fran
cija, nes no>š Vokietija ir no
ri susiartinimo su Francija, 
betgi Lavaliu nepasitiki ir ma
no, kad jiš J derybas veda Vien 
politiniais sumetimais. Patys 
naciai pripažyštą, kad Vokie
tijos ir Francijos pasitarimutoše 
daug kalbama apie Francijos 
ratifikavimą jos sutarties šu 
Rusija.

Manoma; kad Vokietija ne
sipriešins tai sutarčiai, nes ir 
pati Vokietija ieško susiartini
mo su Rusija. Ypač to 4 nori. 
Vokietijos fabrikantai, > kurie 
tikisi parduoti Rusijai daug; 
gaminių.

Ellsworth prapuolė 
kely oru prie pie

tinio poliaus
NEW YORK, laprk. 24. —Jau 

virš 10 valandų kaip negauna
ma jokių žinių nuo Lincoln Ells- 
worth, kuris vakar tretį sykį 
išskrido prie pietitinio poliaus.

Meksika suėmė 12 
, katalikų vadų už 

sukilimą
MEXICO CITY, lapkr. 24.— 

Policija paskelbė, kad liko su
imta 12 žymių katalikų vadų, 
jų tarpe keturios moterys, ku
rie prisipažino rėmę “genero
lo” Rocha sukilimą Jalisco vals
tijoje. Suimtieji gelbėjo pa
rūpinti ginklus sukilėliams, 
taipjau kurstė žmones prieš 
valdžios mokyklas, delei ko ke
li mokytojai liko nužudyti.

Bankrutijo, bet turi 
sumokėti bankui 

$2,000.900
NEW* YORK, lapkr. 24. — 

Federalinis tęiščją.s Pattęrson 
nusprendė, kad Anlhony J. 
Dyexel Biddle, Jr., Amerikos 
pasiuntihyb
kiti bankrutij usios Sonora Pro
ducts Co. viršininkai turi su
mokėti $2,098,755.40 i’eceiverini 
Irving Trw& Qo-

fll

Japoną militaristai 
tebedirba už grobi
mą šiaur. Chinijos

■ ' '* - ■ . ■ ■ r.. ;i
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Neklausydami Tokio įsakymų, 
militaristai koncentruoja ka
riuomenę ir tęsia vajų už 
“autonominę” šiaurinę Chini- 
♦ ' z ‘ i

J4

PEIPlNČn, Chinijoj, lapkr. 
24.—Nepaisant įsakymų iš To
kio, Japonijos armija yra kon
centruojama palei didžiąją Chi- 
nijos sieną ir kartu Japonijos 
militaristai Vėl atnaujino vajų 
už Visos šiaurinės Chinijos at- 
plėšimą nuo centralinės Chini
jos valdžios.

Didelės japonų karinės jė
gos liko sukoncentruotos prie 
Kupeikow vartų, 70 m., j šiau*rę 
nuo Peiping ir kasdie atvyksta 
vis naujų kareivių.

Tuo tarpu po visą šiaurinę 
Chiniją zuja japonų genbralai ii 
karininkai, kurstydami žymes- 

atsimeti-

kabinete
—g— Tarp
Kawashi-

nius chinječius prie 
mo nuo Chinijos.

■. ■ • 1 / ’ ■■ 'i‘ j•' ■ i ■; ■ • 1

Kivirčiai Japonijos
TOKIO, lapkr, 24. 

karo ministerio gen.
ma ir užsienio reikalų ministe
rio Hirota įvyko aštrus susi
kirtimas dėl “autonominės” 
šiaurinės Chinijos.

Karo ministeris palaiko mi- 
litaristus, kurie rūpinasi kuto- 
greičiausia atplėšti šiaurinę 
Chiniją, tuo tarpu •užsienio rei
kalų ministeris laikosi atsar
gesnės politikos ir nenori tu* 
rėti nesusipratimu su svetimo
mis valstybėmis prieš karo lai
vynų konferenciją. Jis todėl 
nori, kad pasigrobimas šiauri
nės Chinijos butų atidėtas, ar, 
bent butų išspręstas taikiomis 
derybomis su Chinijos naciona 
listų, valdžia.

Delei įvykusių kivirčių, gali
ma tikėtis svarbių pakeitimų 
kabinete.

NĘW YQRKK, lapkr. 24. — 
Du vaikai rado savo kieme va
gilių pamestus nuodus ir pa
skaitę juos už saldainius, su
valgė. Abu* vaikai yra arti 
mirties. >

Iškilmingas Atlanto nugalėtojo priėmimas 
įvyks gruodžio 1 d., Ashland Auditorijoj;

'■n>i>liy........... ...

CHICAGO.—Lakūnas Feliksas Vaitkus, laimingai perskri
dęs per Atlantiką su “Lituanica H” ir kiek laiko viešėjęs Lie
tuvoje, jau gryžta Chicagon. Pereitos savaitės viduryj jis at
plaukė su p. Vaitkiene New Yiorkon laivu “Berengaria”.

Lakūno parvykimo proga, Chicagoje, Ashland Auditorijoje, 
prie Ashland Blvd., ir Van Buren StM ateinantį sekmadienį, gruo
džio 1 d., yra rengiamos iškilmingos sutiktuvės, kuriose tekūnas 
ir p. Vaitkienė pasirodys pirmą kartą viešai po sugryžimo.

Sutiktuvių rengėjai, ALTASS (kuri suorganizavo skridimą), 
ruošia specialį programą ir iškilmes garsiąjam Chicagos lietu
vių sunui pagerbti. Programas susidės ir muzikalės dalies, žy
mių lietuvių ir amerikiečių kalbų, filmų, etc.

Pakvietimai dalyvauti iškilmėse yra siuntinėjami Chicagoft 
priemiesčių ir artimesnių miestų lietuviams. Ashland Bulvaro 
salė gal sutalpinti kelis tukstančiUs žmonių, todėl visiems išteks 
vietos. i

Paskelbė nors dalies 
šiaurinės Chiniios 

“autonomiją”
PEIPING,, lapkr; 24. — Jap&nU 
jos karinfnkai rnegalėdąipi at
plėšti visą ,šiaurinę Chiniją ir 
padaryti?ją nuo Japonijos pri
klausančią “autonominę” vals
tybę, visgi prikalbino Peiping 
administratyvį komisionierių 
Yin Ju-keng paskelbti “autono
miją” nors daly šiaurinės Chi
nijos. ;. •

Naujoji “autonominė” valdžia 
vadinsis “Rytų Kopei anti-ko* 
munistinė autonominė taryba”.

Lenkija grūmoja 
pogromščikams

VARŠAVA, lapkr. 24.—Len
kijos vidaiJs reikalų ministeris 
atsilankiusiai žydų delegacijai 
prižadėjo aštriai nubausti tucs 
studentus, kurie dalyvavo žydų 
pogromuose- ir juos uždaryti 
baisiojon koncentracijos stovyk
lom

Pogromai buvo kilę visuose 
universitetuose, bet 1 cenzūra 
neleido žydų laikraščiams apra
šyti tu‘os pogromus ir apie juo
se nukentėjusius žmones. Po
gromuose, kiek žinoma, keli žy
dai studentai liko užmušti ir 
daugelis sunkiai sužeisti.

MacDonald pasiliks 
kabinete

' LONtiČNAS, lapkr; 24. — 
Premjeras Baldwin, prisitaiky 
damas prie parliamento rinki
mų davinių, reorganizavo savo 
kabinetą. Buvęs premjeras 
Ramsay MacDonald ir jo sunūs 
Malcolm pasiliks kabinete, nors 
jie abu yra pralaimėję parlia
mento rinkimuose.

Pakeitimai kabinete nėra žy
mus.

Nadiai uždarė katalikų 
knygynus

Vokietijoj,MUENCHEN, Vokietijoj, L 
24.-—Policija uždarė visus ku 
talikų knygynus, taipjau kny 
gy nūs pusiau nepriklausomų 
katalikų organizacijų.

John L Lewis pasi
traukė iš Amerikos 
Darbo Federacijos

————— .
^WASHINQTON, lapkr. 24.— 
An^liakąsiu iMijos prezidentas 
John L. Lewį«Į kuris remia in
dustrines unijas, rėzlgnavo iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
vice-prezidento vietos.

Kalbama, kad iš Federacijos 
gali pasitaukti ir visa didžioj’ 
angliakasių unija.

Vokietija teisia du 
sdcialistus; 400 : 

areštuotų
BERLYNAS, lapkr. 24. -- 

Nacių budelių teismas—liaudies 
teismas dabar teisia buvusį 
augštą valdininką Dr. Reimunth 
ir jauną gydytoją Dr. Gross- 
mtfss už bandymą atgaivinti 
slaptą socialdemokratų partiją. 
Abiems jiems, ypač Dr. Rei
munth gręsia mirties bausmė.

Prasidedant jų bylai policija 
Berlyno darbininkų kvartale 
areštavo 400 žmonių, kurie buk 
skleidę komunistinius lapeliui. 
Apie šiuos areštus Vokietijoje 
visai neskelbiama.

* • ir-“..  ui i t ir — -

Didelis kūdikis

21.
pa-
15

YAKIMA, Wash., lapkr. 
—Mrs. Paradise iš Moxee 
gimdė kūdikį, kuris svėrė 
svarų ir 6 uncijas ir buvo dvie
jų pėdų augščio.

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 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.
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ĄLDavįionis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

ntw 9 fla il f.tandai ryto
• , .„nuo 6 iki 8 valandai vakarė. 
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.
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Gerkit ir Reikalaukit

NATffAN

MITAIALČIAIJoseph Trifter Ccmpany, Ohicagd
mieste

otgan su

ofis

i*it»i i»iir .1.M1,

Phone Yards 1138

1410 South 49th Couirt Phone Cicero 2100
Dorchester 6194

TRlNEft'Š ELIXIR 
OF BITTER WINE

AlsinieČiai yrii 
lietuviai, dėl to

broliui 
doku- 

Santos

Lietuviškos

Degtinės

Visose Alinėse 
Mutual Trijttf 

Žvaigždžiu

Kentucky 

Bourbon

Berželio
Bėga Šešupe
Svajones” — 
linskiene, panelėmis X ir Z 
Šuipytėmis ir ponia Dolctie-

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

Seredomii
Re*. 668

veikslus 
vieni kitus policijai 
penimų sektantų 
visų lietuvių 
prie tragedijos, 
gioji visuomene 
merkti niekšiškas tinginių Šab 
kas, kad jie nedrumstų ramiai

ja Bank Bldg. 
dison Street 
Jtu, 6 iki 8 vak.
sy 7380 \

. Nuoširdžiai- •
,? ■tg,' ' ?'■ *• ' į i > » .<

Rekomenduojamas
Vaistas dėl Vidurių

8:80 vaL
NėdSliomia nuo 10 ild 12

LISTERINE 
7OOTH PAŠTE

Nuo 
Neuralgislcų 

Skausmu 
reikalaukit visai

P. Albe B. Gumbaragis shtfi 
te paskaitą temoje — 
kolonijos diferenciacija

Pabaigoje sugrota plokštelė, 
jdainuota Vanag 
šausko

DULK. Urugvajaus Skyriaus 
Valdyba taria širdingą arčiu 
visiems programos dalyviams, 
o ypatingai ponioms ir pane
lėms, kad maloniu savo daly-

Preferred by 
millions 

to rtiayonnaise

Telephone: Boutavdrd 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 Šo. Rockwell St. 
Telephon«t Renublic 9723

ne
organizaci

gyvenančių lietuvių ramybę 
savo siuntinėjamais šlamštais, 
SU kvietimais pabūt litagrio- 
bių širma. Šioje apielinkėje 
yra tik keletas fanatikų, kurie 
salydami prie lite eiria sek
tantams talkon ir juos kriti
kuojančius i dorus kaimynus 
skundžia policijai. Tokie sek-

i pairai nau- 
V Ir kitokius

4712 South Ashland Av 
Phone Boulevard 7589

susipratę 
nenuostabu, 

kad;Jie smerkia ir boikotuijd 
, . , , T1 -vi ' A. 3 ■ 11

A. PETKUS
Cicero

patyręs gydytojas chi- 
uŠcits*

Gydo staigias ir chroniškas Haas, 
vyrų, ■ — • - -
jaustus mėtodtis 
elektros prtC_L:

1634 ___ ____________________
Valandos nuo 10—12 Sietu ir 
nuo

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

galėjo, kad daugiau 
kad tik kokį turtą 

Bet juo jis daugiau 
savo šeimyniniu gy- 
tuo labiau jo žmona

Si P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue

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

Chlcago, III.—‘‘Kuomet tik Vidui 
riai neveikia ar nemala imu Triner's 
Bitter Vyrią, ir nuoSirdŽial rekomen
duoju visiems.” — Mrs. Susahria 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
Vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė savo atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo', gasą, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, nerafnaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 
Nediliomte' thnml rotartL 

■■J* 
w' ' **................. -f*- —

Ofiso TeL ,______ _ _____
\ Rdz. Tet Ditxrf 9194

Dr. A. A; Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Mdtenm.. Vyrišku Vaitai ir visu 
chronišku Ugu.

Ofisas 6850 Stotuyislahd Avė.

TeL W<?fttWėrth 6330
Rfez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

;aičio ir OI 
Pragėriau Žirgelį.’1

pasauly 
paghfstjuMib 

ANCHOR
PAtft-ĖXPELLERIO 
kuri* suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

A. Moiitvid. M. D.
< ‘ }\ * z

West Town Sta
3400 West M<

Vai. 1 iki 3 po p:
■ . TeL Seel . ____

Namu telefonai Brunswick 05GZ

Antras DULR skyriaus 
radio koncertas.

MONTEVIDEO. — š. m. sp. 
mėnesio 19 d. 8:30 v. v. įvyko 
antras DULR. U. Sk. koncer
tas ir paskaita per radio sto
tį Jackson C. X. 8.

Ponia M. Cislinskienė savo 
maloniu balsu solo sudainavo 
“Tėvynė” ir “Karvelėli Mėly
najai.”

P-lė J. šuipytė—“Tave Viė- 
“Prie Svyruojančio 
Doblc duetų—“Kur 

“Geismui ir 
ponia M. Cis-

OfįM Tdi Boulevard 5918 
Rež. TeL Vi(!tory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

kampas Halšted - St.
Valandos PuO lO—4. nuo 6 iki 8 

NedOliomis nuo 10 iki 12 vaL dienu
"'v - ' 3 - ■

' ............... ' i tltlIllIililiiiilMili^.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 Washington St
Room 737

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

Gyv. viėta 
namu Tel.

Brazilijoje nusižudė 
Lietuvos konsulo pava

duotojas Bronius 
Steponaitis

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometričally Akių Specialistas.
1 Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

į^vaigimo. akių aptemimo, tiervuotu- 
jmo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
mimparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius! Visuose atsiti- 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.

Daugely atsitikimu akys atitaiso* 
mos be akiriių. Kainoh pigiau

ševi’kiškus sektantus. Alsinie- 
čihį neškftitS', ysękt^ritų- IttfU* 
raščių, nors jie į čia veltui at
siunčiami; riorš širdyje alsi- 
niečiaį labai trokšta lietuviš
kos mokyklos, bet sektantams 
sut'ėršuš mokyklos' i^ėjų, 
leidžia į ją savo vaikučių 
remia popierinių 
jų ir nelanko sektantų* pfiren- 
gimų, nors ir veltui Bilietus 
dalina. Alsiniečiai žino, kad 
lietuviai darbininkai tik savo 
darbštumu, sąžiningumu ir 
geru elgesiu kelia lietuvių 
vardų, o tie dykaduoniaujanti 
parazitai už litų porcijas pe
šasi ir “kelia” lietuvių vardą 
skusdami knygas vogdami pa- 

įskundinėdami
Litais 

komedijos 
koloniją veda 
. Visa pažan- 

tutėtų pas-

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas -visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yat-ds 2534^ 
Ofiso vai. vakafąis nuo 6 iki 9 vai.

Miesto^ ofisas
10 Clark St. 11 florai 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija t.

3407 Lowe Avd. Tel. Yards 2510

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 __
r420 Wėst Marguette Road 
arti Westem Avi. Hemlock 7828

du, kad dbfi lietuviai darbi
ninkai ką nors įsigyja, susi-

..... i..... .. .......  i.... ■■■............................................................■............ - ■■■ ' .
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j ThiiTdėlIeious cheese food1 h

DIGESTIBLE AS MILK
1TSELFI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerrtiak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nud 9 iki 6. 

Vakarai!: Panedėlio, Seredos it 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas (taftai 1175.
Nartai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Phone Boulevard 7042Dr. S, Z Vezefis 
Dentistas

4645 So. Ashland Are. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir IEVAS

' "f. ir - ' 
Laidotuvių Sąlygos; 

Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

HERMAI
Gydytojai-fr tfedtistai

■ • - '■

Amerikos- Lietuviu Daktarų
Draugijos Nariai. ■

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos

CMICAGO. ILL.
OFISČ VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 yaL ryto, puo 2 iki 4 
vai. po pietų it fnlo 7 
vakaro, ___1_ __

Telefpfiah Yarda 0994.
Dr. Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 p<5 piietu 
7 iki 8 yaL Ned&. nuo 10 iki 12 

Rez. TelSphone PLAZA 240fi

(“Naujienų” ItoVČSpi) 
B. K. A.

Spalių 10 d.) 9 vali Bfazili- 
jos lietuvių kolonijoje Sao 
Paulo nusižudė argentinie- 
čiams žinomas Bronius Stepo
naitis.

Steponaitis gimęs Suvalki
joje prieš 35 metus. Lietuvoje 
tarnavo savivaldybėj ir Ūki
ninkų Sąjungos raštinėje 
Kaune. Emigravęs Argentinon 
dirbo fizinį darbą prite namų 
statybos. Konsulas Skinkis jį 
pasamdė raštininku konsulą* 
tan. Nuo 1931 ni. jis jau dir
bo kaipo kvalifikuotas raŠtve- 
dis. Tokioms pareigoms per
keltas Lietuvos konsulatan- 
Brazilijon. Išvykus Lietuvon 
konsului Dr. MdčiUliUif Stepo* 
naičiui faktinei teko pavaduo* 
ti konsulų.

Lietuvoje Steponaitis pali
ko tris brolius ir porų seserų. 
Politinių įaitikinimų jiM' ndtu* 
rėjo, nors karjeros dėlei ėjo 
su kunigais ir priklausė para* 
pijos komitetui. Prie nusižu
dymo greičiausia jį privedė 
nervų suirimas ir ta nenorma* 
Ii padėtis Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijose, kur kunigai, 
būdami Vatikano karaliaus 
agentai ir gyvendami iš Lie
tuvos lėšų, Vartoja smurtiškas 
priemones ne tik parapijoms 
bet ir konsulatais vadovauti.

Laikinai Lietuvos konsulo 
pareigas eiti į Sao Paulo’ 24- 
X-35 iš Buenos Aires išvyko 
Atstovybės sekretorius P. Gau- 
čys.

vdvimu prisideda prie lietu
vybės kėlimo Urugvajuje.

Susikompromitavo šei
myniškas klebonas

“Garsus” kunigas Juozas 
Janilibni9 p6f 8avo “švyturį” 
bandė kabinėti# prie “Argen
tinos Lietuvių Balso**, bet pa-» 
starąjam prabilti! faktais, kle
bonas nutild; Parapijonai tvir
tina, kad UA. L. Balšaš” rašė 
tikrą tiesų, sakydamas:

Negavęs čartgos' uždirbt už 
* šlhtbą aferist'as (jo paties 

terminu tariant) kun. Jani- 
lionis saVo biznelio organe 
skelbia* tokių artimo meiles 

Išraišką':
. “Ilgam atminčiai” ir kai- 

kurios spaudos kronikos ži
niomis, šiomis dienomis ‘ve
dęs* fotografas Antonovas. 
Rodos tai nieko naujo, bot 
bėda tame, kad šis žmogus 

Į su savo buto pamainymu, 
maino ir pačių., J&ors tai 
modernu, bet kol'klis viešai 
nepraktikuojama.
Tos žinutes mes ir necituO- 

tume, jeigu pats Janilionis 
legaliai apsivedęs su Paukšfai- 
tiene gyventų.

Antra: Tenka paklausti, ar 
nesusitrepnijo religine Janilio- 
nio profesija, kurią tas pats 
Antonovas nufotografavo, apie 
ką paskelbta tame pačiame 
Janilionio biznelio organo nu
meryje.

Trečia: Montevideo konfra*- 
tras kunigas Radžius, bedai
nuodamas “O, SUžranna” ir 
Antonovo Šeimyninį gyvenimą 
ten sugriovė.

Gerai, kad Janilionis prisi
pažįsta, kad tatai ne viešai 
visgi praktikuojama...

Bučiuodamas žmoną 
“iš meiles” nukando 

nosj.
“Lietuvių Aidas Brazilijoje” 

rašo, kaip vieno Sao Paulo 
advokato raštinėje lietuvis vy
ras nukando savo prisiegai 
nosį. Tame musų kaimynų 
laikraštyje skaitome:

“Šeimyniniam gyv e n i m e 
įvyksta visokių kurjozų. štai 
kad ir Povilo Matučio šeimy
noje. Matutis dar Lietuvoj 
būdamas vedė. Atvyko su 
žmona Brazilijon ir čia vertė
si kaip 
uždirbti, 
įsigyti, 
rūpinosi 
veniniu,
Jule pradėjo jo neapkęsti. Ir 
po 10 metų bendro gyveninio, 
Julė pametė vyrą ir išėjo išsi- 
nešdahia 3 metų dukterį. Ma
tutis pasiryžo atsiimti iš žmo
nos mergytę ir užvedė teisine 
bylų; Bylai vesti pasiėmė ad
vokatą. šiomis dienomis ad
vokatas juodu abu pasikvietė 

I • ■ ■' .J - . Xy . . . . ,

DR. G. SERNER 
_ T«l.LIvinte118Ž9 

f Pritaikd Akinius 
Kreivas - Akta ^5®^*** Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė

Brazilijoje dabar eina 4 lie
tuviški laikraščiai: “Lietuvių 
Aidas Brazilijoj” — socialis
tinės valdžios lėšomis leidžia
mas oficiozas, katalikiškas; 
“šviesa” — kunigo Suginto 
parapijos organas, ir “Musų 
Žodis” — nelegaliai leidžia
mas komunistų laikraštis. 
Plačiausia skaitoma! “L. A. 
Balsas.”

“A. L. Balse” buvo rašyta 
apie p-lę E. Kisieliūtę, kurią 
belgų laivas važiojo po Pietų 
Amerikos uostus. Dabar “L. 
A. B.” praneša, kad 
pasirūpinus sutvarkyti 
mentus ji tapo išleista 
uoste.

Brazilijos Curityba 
lietuvaitė E. Tymonytė pabė
gusi nuo tėvų ištekėjo už neg
ro ir jau turi margintų vaikų. 
Dabar lietuvis A. LUoba ten 
vedė negrę “dėl balanso išly
ginimo.”

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St.

Tek YARDS 0803

6733 Ctsndcn Avtf.
— Hyde Park 3395

i • . -■ ■ - ■ ■

AKUŠERES

Bvy gloves with whaf 
lt savęs

SBe. JI Via© ir epsenro dea- 
ttt Be ftr cente suteuptMtl 
M. a* kurtuos *«Ute euslpMk-

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—

Mrs. Anelia K. Jarus?

B
t   Physical Therapy 

and Midwife
6080 S* Wcstern 

H Avė., 2nd floor 
WHĮį| Hemlock 9252

- Patarnauju prie 
rimdymo namuc 
se ar lifironinese.

; duodu maseafte 
’ eteetrie t r e A t-

^jRnn *nent ir masrne- 
tie blarikets ir tt. 

MDnliH Moterims ir mer- 
Ml rinoind patari- 

" z mai dotartžiL

savo raštinei ant rua do Gar
nio 18. ir mėgino įsutaikiilti. 
MdtUtiS pažadėjo žrtioiiai do^ 
vanoti visas jos ftdltes (ji jau' 
antru sykiu nuo vyrų, pabėgo), 
jd;. tlį Ji gtptlį ir gyventų sū 
juo. Bet žmona atsisakė grįžti. 
Tuomet Matutis tiek susijau
dino, kad puolė prie žmonos 
akivaizdoje advokato apkabi
no ją ir nukando žrtidnai galų 
nosies, žmona apsipylė krau
jais. . Advokatas pašhukė poli
cijų,, kuri Matutį areštavo, o jb 
žihoną paguldė ligoninėn. Bet’ 
visttek nosis nebeataugs.”

Ponios ir panelės — ojo, 
kuoumet bučiuojatės!

Spare iai progresuoja 
Bs. Aires priemiesčio— 

Alsiuos lietuviai
Pastaruoju laiku Alsinos 

lietuvių tarpe matosi didelis 
judėjimas. Vieni kimba į nuo* 
savybes — statosi mūrinius bei 
skaidinius namelius, — kiti 
imasi amatų bei biznio.

Dabar visoj Alsino} (P. Al
sinu, V. Diamante, V. CastellL 
no ir V. IhduStriates) gyvena 
apie 300 lietuvių šeimynų, ku
rių didesnė pusė yra įsigijusi 
žemės sklypus ir pasistatę ko
kį nors namelį. Lietuviškų biz 
nių taipgi netrūksta. Kur tik 
pažvelgsi, matai lietuviams 
priklausančias valdomųjų pro 
dūktų krautuves, mėsinyčias, 
duonos kepyklas ir šiaip viso
kių dirbtuvių.

. Alsinos lietuviai didžiumoje 
dirba šiuose fabrikuose: fri- 
gorifrke “Wilson”, alaus fab
rike “Quilmcs”, Chevrolet^, 
audinio fabrike “Gratrry”, o 
taipgi Visose smulkesnėse dir
btuvėse sutiksi musų brolį 
lietuvį. Kaip girdėt, beveik vi
suose fabrikuose lietuviai dar
bininkai skaitomi geriausiais 
darbininkais ir fabrikuose už
ima pirmąsias vietas.
..^i X.- L- -- - . .
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AMbULANC& PATARNAVIMAS

Hld&rtl iii Vėl vemta rfflhly mild 
Cheddaf Cheete flavot rife hcalth- 
ptotectlVe clefriėntB ofmdny fooda.

It’S tfonderful ftitf cliildten. Serve 
Kraft VelVeeta—iri sandUiches, in 
oooked dUhes... oftefi!

! J. F. RADŽIUS
668 West: 18$ Street Phone Canal 6174

“T - ........ .--y,.*-*...................-........--A-.................... L._--'rrA v į-i^į. į i ■■*»*■>,■■■ A.J ■

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

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

vak.'Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulėvard 7820 
Nartu Tek: Prospect 1930 

... . 1 ' . !' ■ " i I | ' . "
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Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

4 ■ ii i i Uisiaiiiiii mi iir n fį’drtt.7 Ūmi iiic

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto. Dalyse.

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

, ADVOKATAI "
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—-127 N. Dearborn St.‘ 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Phone Boulevard 4189 
LUTU......

Jį I Ii iifa,ii.

Laidotuvių Direktoriai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS Iii CHlRttAtfAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo T iki t 
vaL, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted SL 
TeL Boutetard 1401

i ii ^aiii.fci, oiA

0 A diffėrcnt, delicidtis 
flftvor! Time-honored in- 
gredierits of jriaydnnaise 
and old-fashioned boiled 
drėssing, combined in a 
new way. Try it!

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

Dr. S. Naikelis
Gydytojas ir chirurgas 

Ofisas it itezidendjfc 
3335 So. Halsted St,

CfilCAGO. UJU

Phones Canal 2515—Cicero 5927
I S. C. LACHAVICZ *

42-44 East 1081h St. Toli Puilman 1270 arba Canal 2515

J. U ULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Dr. Herzman
’ IŠ RUSIJOS ■

Gerai lietuviams &nornaS pėf 85 
metus 
rurgas

moterų i*

prietaisus, 
Įsas ir Labo: 
isth st., net

6 ifcj 7:30 vaL vakaro.
Tel. Canar 3110

Rezidencijas telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central

kuria. Sektantų < pastumdėliai 
labai džiaugiasi, kuorilCt tfft-Yo 
pastangomis, lietuviai progre
suodami tampa kokios nors 
nelaimes patikti...

—Patirtai,

< - A - ;.;aoHN:^EWALD

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
. apdraudoš.nuo ugnies, vėjo,/.etč., atsišauk:

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VES
840 Wėst:33rd Street .

... ■ TELEEON.AŠ:' YASds 2790X?irba 2791.
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NAUJIENOS, Chicago, IB.

Dalyvaus Beliajaus Koncerte
bazaras rengtas tą die

St. Butkus.

l’T*

Ieva Lukošiūtė.

BUDRIKO 24th
Anniversary ir Thanksgiving

nu

Kita labai įdomi pora bus

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Dama

Kaina $2.00

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj,

Kaip sportininkų vadas, J. Juš
ka atsiliepia apie Lietuvą

Moterų Dr-ja “Ap 
svietą” perkėlė baza 

rą Į gruodžio 8 d.

(Tęsinys)
bolševikus 

ir jiems
lenkai

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

pasižymėję ristikai

Vėliausios mados Parlor Setas $AQ Rfl 
vertės $90.00 už......................  ■fv.vU

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

tuvių Moterų Draugijos
Svietą1
ną yra perkeliamas į gruodžio
8 d
čioje Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, tik vieną savaitę vė
liau. Jo pelnas skiriamas Oak 
Forest prieglaudos seneliams.

VISI SERGANTI ŽMONĖS GALI 
GAUTI DYKAI ŽOLIŲ 

GYDUOLES
ir $3 Egzaminaciją ir pertikri
nanti Elektriška Treatmentą už $1 
Chicago’s only Herbai Electric

NATtJRAL HEALTH INSTITUTE 
Dr. SCHYMAN, Vedėjas 
1869 N. Damen Avė.

Kadangi sekmadienj, gruodžio 
1 d., yra rengiamos Įeit. Felikso 
Vaitkaus sutiktuvės, tai Lie-

BARNEY ROSS RUNGSIS 
SU GARCIA

O’MAHONEY RISIS 
INDIJONU

i buvo 
suren-

Niežėjimo, išbėrimų 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritacijų nuo Eczemoe, spuo
gų ir panaSlų odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas pralallnlmui odos iritacljų. Uigir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c. 60c. ir >1. Visi vaistinin
kei užlaiko.

diesy neš jie 
1919-1920 m. 
čiai lietuviai 
musų kariuomenei kovoti. Juk 
tuokart musų kariams visko 
truko ir amerikiečių pagalba 
buvo labai ir labai reikalinga. 
Jų aukos daugeliui Lietuvos 
kareivių grąžino gyvybes, dau
geliui gydė žaizdas, mažino al
kį ir stiprino jėgas nuvargir- 
siems žygiuojant pirmyn per 
savo gimtuosius laukus beve
jant priešus. Todėl nenuosta
bu, jeigu šiandien patekusį 
svečiuosna į kariuomenės da
lis brolį amerikietį lietuvis ka
rys nuoširdžiai sutinka ir pri
ima.

Štai ką rašo “Darbininkų 
Atstovybės Balsas” Nr. 35 apie 
Pirmojo Pasaulio Kongreso 
sportininkų vado, J. Juškos, at
siliepimą apie Lietuvą:

“Lietuva mums nepaprastai 
patinka, čia taip ramu, tokie 
geri, nuoširdus žmonės. Gam
ta savo grožiu mus visus žavė
jo. Mes apvažiavome visą Že
maitiją, lankėmės miestuose ir 
kaimuose. Jūsų žmonės gyvena 
kur kas geriau, negu mes vaiz- 
davomės. Visur matome pažan
gą, žmonių šviesufną, kultūrin
gą gyvenimą. Juk, t iš tiesų, da
bar Lietuvos ūkininkas gyvena 
neblogiau, negu Amerikos far- 
meris. :

šiandien 
Stadiume 
dabartinis 
nas, risis su Chief Little Wolf, 
pagarsėjusiu indi jonų ristiku.

.Tai bus antras jų sUsirėmi- 
mas. Prieš porą savaičių jie 
irgi ritosi . Stadiume. . J>imėj o 
airis O’Mahoney. Pas daugeli 
pasiliko toks įspūdis, kad ai
ris pavartojo nelegališką triu
ką, — jis “knock-out’u” pa
guldė indi j oną. Gi tokios prie
monės ristynėse yra nepateisi
namos. šį kartą bus žiūrima, 
kad daugiau tai nebepasikar-

daugiau dėmesio krėipti į sa
vo kariuomenę, kuri anksčiau 
sugebėjo apginti savo kraštą.

Lapkričio 23 d. yra Lietu
vos kariuomenės šventė. Iv 
Amerikos broliams lietuviams 
Lietuvos kariuomenė nėra sve
tima, tolima. Ir atvirkščiai, n 
Lietuvos kareiviams Amerikos 
lietuviai brangus ir prie šir- 

gerai atsimena 
kada amerikie- 
nemaža padėjo

Sutaupykite Sgjj 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERSšiame paveiksle matote keletą šokikų lietuviškuose, rusų, 
kiniečių ir Hula kostiumuose. Jie visi dalyvaus Beliajaus kon
certe, lapkričio 28 dieną, Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
St. šios valstybės bus reprezentuotos tam koncerte—Lietuva, 
Škotiaj, Anglija, Norvegija, *Prusija, Ispanija, Vengriją, Bulga
rija, Rusija, Graikija, Čigonai, žydai, Arabija, Palestina, Egip
tas, Ethiopija, India, Siamas, Bali ja, Kinija, Japonija, Havajų 
salo^, Argentina, Kuba, Meksika ir Suvienytos Valstybės.

Labai gražus ir didelis rinkinys šokių. Bukite visi ir pra
leiskite linksmai savo padėkaVonės dieną.

“lietuvos sportininkai — stip
rios jėgos”

i

“Mums gražų įspūdį paliko 
Lietuvos kūno kultūros rūmai, 
Tai labai reikšminga Lietuvos 
įstaiga.
• Jūsų 
mums teko juos pažinti ir su 
jais rungtyniauti, yra stiprios 
jėgos. Po kurio laiko iš jų Lįė- 
•tuva susilauks gal ir pasauli? 
nių garsenybių. Mes su kai ku
riais Lietuvos sportininkais ne 
tik nelenktyniavome, bet ir su
sidraugavome. Tai malonus ir 
simpatingi žmonės. Mes visur 
jautėme jų nuoširdumą ir vai
šingumą.

“Amerikos lietuvių jaunuo
menė raginama lankytis Lie
tuvoje, taip žavingoje ir sim
patingoje žemėje, šis musų ap
silankymas mus dvasioje at
gaivino ir mes pajutome, kad 
mumyse teka tikrai lietuvis- 

*1 

kas kraujas. Dabar mes visi 
Amerikoje didžiuosimės, kad 
esame nors mažos, bet garbin
gos lietuvių tautos žmonės.

“Kaunas moderniškai įtaisy
tas, žmonės mandagus ir ma 
lonųs. Visi mes parvažiuosime 
100% , lietuviai”.

Vėliau bus paskelbta pačių 
sportininkų įspūdžiai ir atbal
siai iš Amerikos Lietuvių 
Olimpiados Komiteto pirmo ofi- 
cialo susirinkimo, kuris įvyko 
Lapkr. 20 d., Juškos svetainė-

VISI DRAUGAI IR PAŽYSTAMI ESATE KVIEČIAMI Į DIDELĮ

TURKEY DINNER FREE 
Seredoj—Lapkričio-Nov. 27 d., 1935 

500 North Clark Street
Bus gera muzika, geri gėrimai Ir Įdomus FLOOR SH0W. 

KVIEČIA TONY WAIČEKONIS—Savininkas.

Kad Vytautas BeliajUs 
pirmasis lietuvių tarpe i 
gęs šokių koncertą?

Kad Vytautas Beliajus yra 
pirmasis sutvėręs lietuviškų 
pusiaurklasiškų šokių?

Kad Vytautas Beliajus buvo

Sumušus 
Varšuva 
trauktis, 
iki Lietuvos sienų 
tuva buvo 
neutralitetą 
bet lenkai vėl pradėjo brau
tis į Lietuvą. Rugpiučio 28 d. 
vėl pradėjo pulti lietuvius 'Su
valkijoje. Prasidėjo, smarkios 
kovos su lenkais visuose fron
tuose. Rugsėjo pabaigoj lietu
vių kariuomenė smarkiai nu
kentėjo nuo didesnių lenkų jė
gų, bet persitvarkiusi vėl pra
dėjo energingai priešintis. Spa
lių 7 d. Suvalkuose pasirašy 
ta sutartis, kuria lenkai pri
pažįsta Vilnių Lietuvai, bet po 
dviejų dienų sulaužo šią su
tartį, puola menkas lietuvių jė
gas ties Vilniumi* ir jį jiaima. 
Lietuvių tauta dar atkakliau 
pasiryžta gintis nuo lenkų ir 
visą rudenį eina smarkios ko
vos tarp lenkų ir lietuvių. Lap
kričio 19-21 d. lietuviai smar
kiai sumuša lenkus ties širvin- 
tais ir Giedraičiais ir sulaiko 
jų veržimąsi gilyn į Lietuvą. 
Lapkričio 29 d..Tautų Sąjun
gai tarpininkaujant pasirašyta 
lietuvių-lenkų sutartis, pagal 
kurią karo veiksmai tarp len
kų ir lietuvių sustabdomi.

Nors oficialiai skaitoma, 
kad nuo 1920 m. lapkričio 30 
d. baigtas lietuvių-lenkų karas 
ir buvo nustatyta neutralė zo
na, bet ši šiaudinė siena dar 
ilgai neužgeso ir, dažnai įvyk
davo šiokių tokių mažesnių su
sirėmimų. 1923 m. vasario mėn. 
vėl kovos buvo atgijusios, ka
da buvo panaikinta neutralė 
zona. Nuo tų metų, rodos, to
ji šiaudinė siena užgeso, ko
vos nurimo, bet nenurimo lie
tuvio. dvasįa# kurų jau 
skriausta ir priešų apgrobta.

Dabar gyvenamame taikos 
metą. Lietuvių kariuomenė ge
rokai sustiprėjo, gerai išlavin
ta ir išmokslinta. Didelis skir
tumas tarp 1918-1923 m. ir da
bartinės lietuvių kariuomenės. 
Bet dvasia ir pąsiryžimas tas 
pats, šiandien vėl tie patys 
priešai vokiečiai galvas kelia1 
ir grasina Lietuvai, tik kito-, 
kiais vardais pasivadinę. Ank
sčiau vadinosi bermontininkai, 
rusiškais kryžiais pasipuošę sa
vo rankoves, o šiandien graso, 
kaip hitlerininkai, tas pačias 
savo rankoves pasipuošę svas
tika, bet tikslai tie patys — 
pavergti Lietuvą, šiandien vėl 
lietuvių visuomenė 'pradeda

FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 
908-4)10 West 14th Street * 

. MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevotą. — 

Masažai—-Uniropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 
SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

sportininkai, kiek
ties 

pradėjus 
vėl atslinko 
i. Nors Lię- 

pasiskelbusi savo 
rusų-lenkų kare,

Barney Ross, lengvojo svo-: 
rio čempi jonas boksininkas, 
ateinantį penktadienį Chica- 
gos Stadiume, 1800 W. Madi- 
son St, rungsis su filipiniečiu 
Ceferino Garčia. Su juo Ross 
jau buvo susitikęs Californijo
je ir vos neprarado savo ka
rūnos. Garcia du kartu jį bu
vo nukirtęs nuo kojų. Tačiau 
Ross šiaip taip atsilaikė pir
muose raunduose, o vėliau lai
mėjo punktais. Galima tad ti* 
kėtis, kad ir šis jų susirėmi
mas bus labai įdomus.

Tikietai parsiduoda prieina
momis kainomis.

vakare Chicagos
Danno O’Mahoney, 
pasaulio čempijo-

Modemiškas Bedroom Setas ?7ĮQ Rfl
5 šmotų už..................................

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile iSdir- 
bystės perdirbtą typewriter’Į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į MKNESĮ- 
t *TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
A H TYPEWRITER X O 1 ŽAIS. COMPANY

189 WEST MADISON STREET

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. BOUlęvard 2092

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

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FKTURE CO

644-64$' W. Madison St. Monroe 5066.

WrEDERAL Savings «IaN» .LOAN ASSOCIATION 
’ OP CHICAGO 

Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

___ _ __  ‘ 2 . J, U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje išmokoj o m 4%.

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

'i 1 ........... h i** ... ............................................................................ 1 1 111

Amerikos sportinin
kai pamilo Lietuvą: 
įvertina jos pažangą

Lapkričio 23 d. Gimė Lie 
tuvio Pasiryžimas Gintis

McMillen ir Mehringer. Abu pirmas lietuvis šokikas ame- 
yra profesionalai futbolinįnkai rikiečių estradoj. Spaudos kri

tikai ten pirmu kartu susipa
žino sū lietuviškais šokiais ir 
melodijomis.

Kad Vytauto Beliajaus kon
certe pasimatysite pirmą kar
tą Morex ir Roseta—gražia po
ra tango šokikų, kurie sužavės 
visus.

Kad Vytauto Beliajaus kon 
certe gausite progą pamatyt 
milžinišką programą, kuris su
sidės iš penkiasdešimts šokių 
numerių visokių rūšių, kurie 
šokami per visą pasaulį. Kai 
kurie yra keisti, keblus, įdo
mus ir nepaprasti šokiai Juos 
matysite lapkričio 28 dieną Lie
tuvių Auditorijoj. Nepraleis
kite tą progą! Kaina tik 35 
Centai, durys atsidaro lygiai 
penktą po piet.—V. (Sp.)

Walnut Dining Room Setas 5fl
7 šmotų už .................................. "tv«wv

$10.00 vertės dovanų knygomis arba 
'Lempa ar Kalakutas.

SUDRIK FURNITURE MARI
• 3347-49 So. Halsted St

Tel. Boulevard 0181
..............

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAS nedėliomis iš WCFL stoties nuo 
5 iki 6 valandų vakare, gali prisilygint! prie visų “chain” progra

mų; su patyrusia didele orkestrą ir dainomis. 
Programas finansuojamas ir leidžiamas BUDRIKO.

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

Stop 
Itching 
Skin

žemo
") n G K IN I P R I T T l O M
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NAUJIENOS •
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub„ Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Ratas:
per year In Canada
per year outside of Chicago
per year in Chicago

18.00
95.00
$8.00
3c per copy.

Užiakymo kalnai
Chicagoje —. paštu:

Metama —
I^usei mehj
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___ _______
Savaitei . 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijos^ n^a C1 
paštai

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

3c 
18c 
75c.

Entered as Second C2ass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Dl. under the act of 
March 3rd 1879.

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

$5.00
2.75
1.&0

Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ... .......... —

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama —.--------- 98,00
Pusei metų ....i.■■■■■«.w 4,00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu,
gBĮpveaĮ^ggiittia mi „r. 'i,M .aįniįiĮUMj^

Metams -..... ..
Pusei metų 
Trims mėnesiams

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOJE

jau ne kartą “Naujienose” buvo rašyta apie kovą 
Amerikos Darbo Federacijos viduje tarpe “industrinio” 
ir “amatinio” unijizmo šalininkų, šita kova eina jau 
seniai. Ji buvo labai aštri prieš kokius 30 metų. Indust
rinio principo pritarėjai tuomet atskilo nuo Federaci
jos ir įsteigė stambią ir pradžioje labai karingą Pasau
lio Pramonės Darbininkų (Industrial Workers of the 
World, arba 1. W. W.) sąjungą. Pastaroji, deja,, laikui 
bėgant nukrypo į sindikalizmą (pusiau-anarchizmą) ir 
suiro, kai gabesnieji josios vadai iš jos pasitraukė.

Roosevelto Naujoji Dalyba vėl atgaivino industri
nio unijizmo judėjimą Darbo Federacijoje. Darbininkai 
gavo teisę per savo išrinktus atstovus derėtis su darb
daviais. Amerikos Darbo Federacija buvo priversta 
pradėt organizuoti darbininkus masinės gamybos pra
monėje, nes ji pamatė, kad jeigu darbininkai bus neor
ganizuoti, tai darbdaviai steigs “kompanijų unijas” ir 
per jas paims savo kontrolėn darbininkų atstovybes 
dirbtuvėse. Bet šitose pramonėse (kaip, sakysime, au
tomobilių pramonėje, plieno liejyklose ir t. t.) skristyti* 
darbininkus pagal amatus beveik negalima. Čia tenka 
visus juos rašyti į “vieną didelę uniją”.

Tokiu budu Darbo Federacijos viduje atsirado žy
mus skaičius darbininkų, organizuotų industrinio uni
jizmo pagrindais. Tuomet kai kurie Federacijos lyde
riai ėmė reikalauti, kad naujais pagrindais butų peror
ganizuota visa Federacija. Šito judėjimo pryšakyje at
sistojo angliakasių vadas, John L. Lewis. Darbo Fede
racijos konvencijoje šiemet kilo tarpe jo ir senojo uni
jizmo rėmėjų smarkus susirėmimas. Amatinio unijizmo 
atstovai laimėjo. Bet kova nepasiliovė.

Neseniai buvo pranešta spaudoje, kad septynios 
stambios “tarptautinės” unijos (kurios turi skyrius ne 
tik Jungtinėse Valstijose, bet ir Kanadoje) nutarė veik
ti sutartinai, kad Darbo Federacijoje butų įgyvendin
tas industrinis unijizmas. Vadovaujančią rolę pasiėmė 
Lewis’o unija United Mine Workers of America.

Matyt, kad ši nauja industrinio unijizmo kampa
nija labai paaštrino santykius Darbo Federacijos vir
šūnėje, nes John L. Lewis staiga rezignavo iš vice-pre- 
zidento vietos Federacijoje ir spaudoje plinta gandai, 
kad angliakasių unija galinti visai išeiti iš Darbo Fe
deracijos. Laikraščiai kalba net apie “pilietinio karo” 
pavojų Federacijos viduje.

žodžiu, tas klausimas, į kokios rųšies unijas turi 
organizuotis Amerikos darbininkai, nesiduoda palaido 
jamas. Tos unijos, kurios apima tik palyginti mažą 
skaičių aukštai kvalifikuotų “amatininkų”, šių dienų 
pramonei netinka. Bet pramoninio unijizmo atstovai 
iki šiol nesugebėdavo nugalėti senuosius vadus ir, ne
stengdami pravesti savo idėjų Federacijos viduje, jie 
bandydavo skaldyti unijas, šita taktika konservatyvę 
unijų vadovybę tik dar labiau sustiprindavo.

Butų labai gaila, jeigu ir dabartinis konfliktas Fe
deracijoje privestų prie skilimo. Angliakasiai, rubsiu- 
viai ir kiti pramoninio unijizmo šalninkai turėtų nesi
traukti iš Darbo Federacijos, bet stengtis ją perorga
nizuoti.

r-*"1 » i........."■/

Apžvalga
R.-KATALIKŲ FEDERACIJA 

PROTESTUOJA

kablegramą,

Lietuvos vyriausybei užda
rius kierikališko jaunimo orga
nizacijas, Am. Liet. Romos Ka
talikų Federacija pasiuntė .į 
Kauną protesto 
kuri skamba taip:

“Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacijos ir šimtų ka^ 
talikiškų draugijų (?—“N.” 

- Red.) vardu griežtai protes
tuojame dėl uždarymo ateiti
ninkų, pavasarininkų įr kitų 
katalikų organizacijų ir ben-

go, m "
ujiuviieauiiĮĮtiuj

atsteigimą šalyj pilietinių lais?
vių.”

jo prie žmonių išrinktos val
džios nuvertimo i v demokrati
jos panaikinimo Lietuvoje. Jįj Tai yra publikos klaidinimas

Jie protestuoja dabar tiktai ~
dėl to, kad represijos palietė
jų pačių kailį.

IR KOMUNISTEI UŽTARIA 
KLERIKALUS

Amerikos lietuviai komuniSf 
tai yra sudarę “veikimo komi
tetą”, kuris buvo išrinktas ko
munistų sušauktame “visuoti
name darbininkų seime’* Cleye- 
lande, pereitą vasarą (tas sei
mas taip pat siuntė keletą de
legatų į Kauno “Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą!.

Šis komunistų “veikimo ko
mitetas” pereitą šeštadienį pa
siuntė p. Smetonai į Kauną 
kablegramą, protestuodamas 
prieš vaL liaudininkų ir krik.' 
demokratų partijų uždraudimą, 
o taip pat ir prieš katalikiškų 
jaunimo organizacijų uždarymą. 
Kablegrama skamba taip:

“Respublikos Prezidentui į 
Antanui Smetonai,

“Kaunas, Lietuva. ,
“Varde šešiasdešimts tūks

tančių (?
ganizuotų Amerikos lietuvių 
protestuojame prieš uždary
mą valstiečių liaudininkų ir 
krikščionių demokratų parti- 

. jų, ateitininkų, pavasarinin
kų ir kitokių organizacijų, 
Reikalaujame piliečiams 
vės ir sušaukimo seimo.”

/

Pasirašo komiteto ' sekreto
rius L. Jonikas, kuris savo pra
nešime apie tą protestą ragina 
“Amerikos lietuvius stoti pa- 
gelbon savo broliam Lietuvoj, 
kurie veda mirtiną kovą už iš
laikymą nepriklausomybės ir.

“N*” Red.) or-

Kada Lietuvos klerikalai “mir
tinai” kovojo už pilietines ląis. 
ves Lietuvoje?

“Mirtiną kovą” klerikalai ve
dė tik už laisves sau, bet ne 
kitiems žmonėms. Jie “mirti
nai” kovojo ir tebekovoja už 
tai, kad kunigams butų moka- 
•męs algos iš vaWW iždo; 
■kad iš Vokietijos ir kitur at
važiavusiems jėzuitams butų 
leidžiama Lietuvoje steigt! gim
nazijas ir kitokias mokyklas; 
kad klebonijų rankose butų 
metrikų vedimas; kad per ra- 
dio ir kinematografą butų 
Skleidžiama religinė propagan
da.

Klerikalai plojo rankomis, 
kada Voldemaras areštavo ir 
Šaudė komuuiątus. Tai iš kur 
dabąr atsirado pas komunistus 
/tokia “mielaširdystė” ginti kle
rikalus?

čia matome, kokioje juokin
goje pozicijoje atsidūrė žmo
nės, kurie neturi aiškaus tei
giamo nusistatymo, o tenkina
si įtik “prįeš-fašistinių frontų” 
lipdymu.

Nuosaki kova prieš fašizmą 
gali- būti paremta tiktai aiškiu 
demokratijos pagrindu. Kas ko
voja prieš fašizmą, bet nestoja 
už demokratiją, tas gali būti 
kartais aršesnis ir už fašistus..

Jeigu klerikalai reikalautų 
laisvės ne tik sau, bet ir ki
tiems,. tuomet butų teisinga pa
dėti j,lems kovoti. Bet kuomet 
jie nori sau privilegijų, kurių 
jje nepripažįsta nei laisvos min
ties žmonėms, nei darbininkų 
organizacijoms, nei šiaip’ pa
žangiajai visuomenės daliai, tai 
demokratijos atstovams yra su 

, jais, ne pakeliui.’
į- •> . '1 ' ' ‘
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SLA. nariai privalo rimtai 
susidomėti,, Reikią. budėti, rėk- 
<įa gint savo organizaciją nuo 
jai gręsiančio pavojaus. Bus vė
li, kada ją apniks grupinėmis 
rietenomis mintą šarančiai...

Atžagareiviai suokalbiau j a
prieš SLA., bet dar nevėlu pa- - 
stoti jiems kelią. Dabar eina 
SLA. viršininkų nominavimas. 
Jei norimą, kad musų Susivie
nijime butų tvarka ir ramy
bė, reikia nominuot v ne ūpo- 
vergus, bet rimtus ir paties 
gyvenimo išbandytus žmones. 
Man nesmagu, kad pats būda
mas tautininku negalėsiu bal
suot už SLA. Sargybos Komi
teto peršamus kandidatus^. 
Daugiau net. Aš turiu pasaky
ti, jog darytų klaidą tie, ką 
už juos balsuotų. SLA. Sargy
bos Komiteto sąraše randasi 
žmonių, kurie sąmoningai ar 
nesąmoningai pasitarnautų juo
dąja™ klero internacionalui./ 
Juk ne bereikalo musų kieti 
kalų spauda reiškia simpatijų 
tam “sargų” blokui ! Bet apie 
tai bus galima pakalbėt. prie 
kitos progos, šį kartą užteks 
suminėti tiek: SLA. Sargybos, 
Komiteto peršamam sąraše f i-: 
gurioj a kraštutinieji • atžaga
reiviai — a la karpiniai fašis
tinio ir klerikalinio tipo. O su 
tokiais mums ne pakeliui. De
mokratija nesutaikoma su fa
šistiniu smurtų. Laisvas pro
tavimas pajautą negali sutapt 
su klerikalizmu. Juk dėl to mu
sų Susivienijimui teko nu

!uwiwiiiiiiuwnwe 
traukti ryšius su kunigais, ku
rie bandė jį pavergei. Męs ląisr 
vi žmonės ir tokiais norime 
Uktj. Rastenjai, Lopąttąs 
jiems panašus gali tikt vien 
tokiems
Lietuvos' Atstatymo, Bendrovės 
graborius Strimaitis ir fašistu- 
nio deguto mylėtojui Karpiui* 
Karpavičiui. Mums reikia žmo
nių, kurie moką ir svetimą nuo
monę pagerbti, ir orgamzacįi- 
jos reikalus tinkamai vesti. O 
tokių męs randame SLĄ.. Va
karų Komiteto sąraše. Tas są
rašas neitą partyviškąs. Jįą su
darytas iš patyrusių žmonių, 
neatsižvelgiant srovinių įsitiki
nimų. jię:

F

asssm

“patriotams”,, kaip
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J. BAGOČIUS, prezidentas.
K. MAŽUKNA, vice-prezi 

dentas,
JURGELIUT& sekretorių^ 
P. GUGIS, iždininkas,

DR. J. STANISLOVAITIS, dak 
taras-kvotėjas,

MIKUžRJTfi, iždo globėjas. 
MILIAUSKAS, iždo globė
jas.

Kas vadiua partyvišku šj są- 
įrašą, 'tai jis. arba neišmano ką 
reiškia partyviškumas^ arba 
tiksliai drumsčia vandenį. Ki
tą kartą man teks pakalbėti 
apie SLA. Sargybos Komiteto 

,.“wMyyiškus” kandidatus.
palyginti ju<os su SLA. Vaka
rty 
kandidatais.
pusėje tięsau

— Brooklyne Tautininkas.

J.

T

H

Atžagareivių S uo kai bis 
Prieš SLA*

.... .................. .. ..................... . .......................-i » 

dirai dėl vartymo katalikų 
veikimo Lietuvoje.”
Tarpe pasirašiusiųjų po kab- 

tegrama yra ir p. į. šimutis, 
Tačiau išeivijos kongrese Kau
ne, tas pats Šimutis priešinosi 
tam, kad butų duota balsas Dr. 
J. šliupui, kuris norėjo kongre
są pasveikinti, kaip senas “auš
rininkas” ir Ętines Kultūros 
(laisvos minties) sąjungos aU 
stovas.

Kada buvo uždarinėjamos 
Lietuvos socialdemokratų orga
nizacijos, profesinės sąjungos 
(unijos) ir laikraščiai,, klerika
lai ne tik neprotestavo, bet 
gyrė valdžią, už tai, kad ji att 
ma teises susipratusiu darbi
ninkų judėjimui.

Klerikalai, pagalios, prisidė-

Gražiomis Kalbomis Bando Paslėpt Piktą Darbą 
, .... .

Vienintelė musų nacionalė 
organizacija, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, vėl pavo
juje. Atsirado “geradėjai”, ku
rie po priedanga gražių obal- 
sių ir pažadų piktą darbą ve
da. . Jie bando sukiršint SLA. 
narius, kad pasigrobti organi
zacijos vairą ir naudoti jį nau-, 
dai grupeles žmonių, kuriems 
ne tiek jau rupi pati organiza
cija, kiek savo užmačios. Pra
dedant neva pažangiąja “Vie
nybe” ir baigiant f asistuojan
čia “Dirva” — visa mu&ų tau
tiškoji spauda kupina užgau
liojimų ir piktų išmislų. Puo
lama viena dalis SLA. Pildo
mosios Tarybos narių ir šiaip 
darbuotojų, kurie nesutinka tų 
“geradėjų” užgaidas tenkinti. 
Išpusta burbulas “raudonojo 
teroro”; sakoma, kad Susivie
nijime neliko asmens ir. sąži
nės laisvės. Tiesiai pasakant, 

?SLA. nariai bandoma įtikint, 
kad jų organizacijos reikalus, 
veda aršus partizanai.

Tie užgauliojimai pagrįsti 
melu ir besąžiniškumu. Visiems, 
kurie atidžiai seka SLA. rei
kalų tvarkymą, lengvai gali 
^pastebėt, dabartiniai musų or
ganizacijos viršininkai, ypač 
; įždininkas Gugis ir preziden
tas Bagočius, to partizanišku- 
,mo visai neparodė. Man nėra 
'reikalo ginti ižd. Gugio ar 
prez. Bagočiaus poetinius įsi
tikinimus. Tą padaryti gali jię, 

į patys ir esant reikalui pada
rys. Aš noriu tik faktus žy
mėti. Nuo to 
■Gugis ėmė eit 
■ pareigas, jisai 
nei raštu dar nebandė užkart 
savo politinius įsitikinimus ki- 
tokjo pol. nusistatymo žmo 
nėms. šito ju*k neįrodo net pa
tys aršiausieji SLA. Sargybos, 
Komiteto šulai, kurie dhbąr ve 
da agitaciją prieš Gugį ir ki* 
tus jiems nepatinkamus Pild. 
Tarybos narius. Viskas, ką m

laiko, kai adv.
SLA. iždininko 
nei žodžiu ir

m. ... .... .... .. .............. .
Žįnoma, jis nemanė pasisa

kyt, kad “raketai...yra jo už
siėmimas”*™ hš nenoriu su ta 
įtrauka skaitytojams 
mintį* kad jis neva noringai 
taįp pasigyrė. Dėl to duodu 
čia pilną jo sakinį, štai:

“Jeigu kas apie raketus nu- 
simano, tai aš, nes tai yra ma
no užsiėmimas visokių gauda- 
grašių darbelius susekti ir juos 
iškelti į viešumą”.

• Kas-kas, o detektyvai tai 
jau visiems žinomi ypač pro* 
hibicijos laikais, kaipo smar
kus kovotojai. Viena munšai- 
nierių gengė šaudydavosi su 
kita, su to biznio konkuren
tais. Už tai teki ir gavo “ra- 
ketninkų” vardą (lietuviškai 
buity: patrankų, ar padaužų). 
Jie tada didžiuodavosi ir biz
niu, ir reketavimu. Musų gi 
Šnipas dar ir dabar tuom gi
riasi. Jis “nusimano”.

Ir tai šitokį žmogutį musų 
fašistai-tautininkai pasiėmė sau 
kaipo vadą dabartinėje SLA. 
nominaci-j ų-rinkimų kampani
joje! \

Kodėl jįe nepaduoda* SLA. 
nariams žmoniškesnės platfor
mos, vietoje tos, ant' kurios 
tiktai apie raketus nusimanan
ti žmogučiai tegali stovėt?

Juozas Buktiškis.

duot

v

' J

Komiteto “partyviškaįs”
Matysite, kieno

w W

Lieteva?, Demokrate- 
ja sveikina Amerikos

r M

Lietuvių Demo-

Apie Reketus Nusimano”
Kazys Pilėnas Palmer viešai 

prisipažino, kuo esąs. Pasisa
kė, kad jis. “apie rąketus nu
simano”. Neprispirtas prie sie
nos, net nepaskątintas, pats, 
savo liuosu noru išlindo iš sa
vo nešvankios dirbtuvės ir pa
sisakė, kuo^ ji^.rUžsiima, jutodu 
ant balto parašė savo žodžius.,

daro, tai, anot | to anglų posa
kio, “beat around the bush”. 
Bendrais Šukiais, iš piršto lauž 
tais prasimanymais klaidina
ma ir kiršinama SLA. nariai.

Vyrai, ką jus darote ir kur 
einate ?

Susivienijimas Lietuvių Amę- 
riko j e yra nepartinė pašalpos 
ir kultūros organizacija. Kodėl 
joje negalėtų išsitekti ir tąiv- 
tininkas, socialistas ir kitokių 
nuomonių žmonjjs? Būti SLA. 
nariu* ir net aukščiausiu viir«- 
šininku gali kiekvienas pado
rus ir garbės vertas lietuvis, 
Tą nusako musų organizacijom 
konstitucija, O juk musų so
cialistai taip pat yra lietuviai. 
SLA. Sargybos Komiteto žmo
nės, monopolizuodami “gero lie
tuvio” teisę, patys sau prieš
tarauja, Jei socialistas tik dėl 
to, kad jis socialistas, negali 
būt renkamas SLA. viršininku, 
tai juk tą pačią lazdą galima 

i pavartot ir prieš tautininką. 
Bet kas tuomet išeitų? Ar tie 
“sargai” nesupranta, kad tub 
jie neša j SLA. aršiausios jnų- 
šifes partiząniškumą? Ne pa
šalpos ir ne bendrieji musų 
kultūros reikalai jiems apeiną, 
o grynas partyviškumas! Jęi 
tu ne mano partijos žmogus, 
tai neturi “gero lietuvio” tei
ses.

Bet ar tos rųšies partyvjš* 
į kūmo (tiksliau sakant, grupi
nių rietenų) dar neužteko? Ar 
visa tai nepridarė didžiausių 
nuostolių? Atsiminkite Damįjo-’ 
naičio

kuomet tos šalys bandė w 
taikyt -

Tie jo žodžiai atspausdinti an
tidemokratiškoj !
lapkričio 15 d. šių metų, 
raketiškai čerška šiaip:

“Jeigu kas apie raketus 
simano, tai aš, nes tai 
mano užsiėmimas”, i • , i <»

Antidemokratas Tysliava, 
dakt.ori.us,. atneštas “keturių 
vėjų”, ant to raketinio rašto 
uždėjo šitokią antraštę: “De
tektyvo K. Pilėno Laiškas Nau
jienų Redaktoriui P. Grigai
čiui”.

Tai vis dėl tų “50 centų per 
Atlantiką skristi”...,.

Kūdikiai plaukuoti. Jie ne
gali, kaip- prikibti, nėra priki- 
bimui jokio plyšio, tai tiktai 
tais centais svaidosi ir t.uomi 
nori nuhaidyt visus progresy
vius žmones nuo to didžiojo 
judėjimo, kuris vadinasi SLA. 
Pildomosios Tarybos rinkimu.

šitie demokratijos ėdikai ti
kisi baubai^ atitraukti1 SLA. 
narius nuo pažangiųjų veikė
jų. Jie tikisi, kad nariai įgąs
dinti ims visi kaip vienas bal
suoti už demokratijos ėdikų 
“šleitą”.

Tie atgaleiviški politikieriai 
nieko, gęro nežada SLA. 
riams. Jie bijo prižadėt ųą- 
riams kokią nors tęisę,. nes tas 
reikštų dęmokratij;ą

Vienybėje”
Jie

yra

re*

laikus! Neužmirškite 
“progresyvių” (kęmi/nistų) 
kelias batalijas! Dar viena to
kia audra ir matytumėte, j 
kokią padėtį SLA. atsidurtų. 
Mes juk senkame, musų orga
nizacija ir prie normalių są* 
lygty negauna pakankamai jftųį 
no kraujo (dėl musų1 apsiįleL 
dimo), o čia norima ir dar ęsą- 
magai kraujas nuleisti. Kas 
bus? Prie ko

“slaptas” sutartis 
padaryt: Vokietija su Angli
ja. Neužilgo kaizeris atsilan
kė į Londoną pas karalių. Koks 
malonumas t Vanagaitis ir Pi
lėnas, kaip du karveliai, bur
kuoja, mylisi; mat, savo vai-? 
džioms tarnauja, tai ir pasi
reiškia, koki jiedu geri ir di
deli lietuvių liaudies vadovai. 
Q tuo tarpu viens — kaizerio 
valdžios Šnipų pastumdėlis, o 
kitas “Scotland Yardo” pastum
dėlis. • 1

Tik staiga Pilėnas ir Vana
gaitis pradėjo niekinti viens 
kitą! Vienas Škotijos liet, laik
raštyj, q kitas “savo”. laikraš
tyj (“Birutėje”) kad duoda tai 
duoda viens kitam pipirų su 
'druskar Kas pasidarė? šlykštu 
įr juokinga. Juokinga buvo dėl 
to, kad nežinia' už ką jiedu 
taip vaikiškai Vaidijasi. Tik po 
keletos metų paaiškėjo. Mat, 
kaizeris nesUsitaikė su Angli
jos karalium; dar labiau su
sipyko ir dęmonstratyviškai 
apleido tą priešų šalį.

Dėlto ir mūsiškiai tuodviįe- 
ijų valdžių detektyvų pastum
dėliai taip staiga susipyko!

Bet paskui taip staiga ir 
j paliovė viens kitą minėję. Ma
tyt, slaptosios policijos vyres
nybe abiejose šalyse prisakė 
šnipams nutilti, kad neišsiduo- 
jtų kuo esą.
; Atėjo pasaulinis karas. Ta
da paaiškėjo viskas.

Aš esu dėkingas Seinų “šal
tiniui” už yiepą &nią.

Kuomet vokiečiai užėmė Su
valkiją, tai “šaltinis’l parašė, 

į jo redakciją atsilankė A. 
Vanagaitis, uniformuotas, gra
žiai kalbėjo ir pasisakė, kąd 
jis tarnaująs propagandos sky
riuje, ne kaipo eilinis karei
vis. Tos žinios buvo mums gą- 
na. Paaiškėjo, kad jis, Vana
gaitis, visą laiką buvo kaize
rio valdžios šnipas. .

Pilėnas gi pats ąpfe tą pąt 
laiką pasiskelbė Amerikos' liet 
laikraščiuose esąs Anglijos de
tektyvu.

Na, ir dabar musų žmonių 
laisvės nai^pt^ąį demokrati
jos ėdikai pasikvietė is tam
sybes urvo tą žmogų ir gąz- 
dina Uetuvius, žiūrėkit, ką. ji-

> ■ ■ • • ' — < K*. « k

reikštų demokratiją — dievo 
neduok! Taigi gąsdinti pradai 
jo, pasikvietę 'šnipą į talką.

šitas šnipas niekad jokio ge
ro darbo, lietuvių visuomenei 
nedarė. Argi jis dabar ką ge
ro darytų? Kada tik jisai pa* 

įsigarsino tarp lietuvių kaip įy 
koksai veikėjas, tai visada ko
kia nors kiaulystė turėjo iš
eit prieš lietuvius. Tik atsi
minkite, gerbiamieji skaityto
ją! ir rašytojai, kaip jisai, PL 
lėnas, būdamas Anglijoj buvo 
sugentęs su Tilžės Vanagaičiu, 
kąįp abudu buvo ^asisMbę^ 
jog rašysią. į viens kfto laik
raštį, mainysiąši draugiškais 
rą&tafc Wa Mūrių labui. O 
tai buvo du > detektyvai dvior sai sušnipinės ALTASS įsen 
jų (priešingų šalių politikoje, trę! 

• • . . . , • . K. ‘ .... - . » f

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje prezidentas, a4v. F. J. 
Bagočius, leitenantui Feliksui 
Vaitkui išlekiant su “Lituanica 
II”“ pasiuntė oro paštu pasvei
kinimą nuo Amerikos Lietuvių 
Demokratijos Lietuvos Demo
kratijai. Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos centro 
pirmininkp, adv.^Mykplo šlę^e- 
’vičiaus vardu, šiomis dienomis 
Įeit. Vaitkus, grįždamas iš Lie
tuvos, adv. Bagočiui atvežė se
kantį atsakymą:

' Kaunas
I 1935. XI. 4 d.
“Jo Sv. Ponui F. J. Bagočiui, 
Advokatui Amerikoje.
Aukštai Gerbiamas Pone,

Lietuves Demokratija širdin
gai dėkoja Amerikos Lietuvių 
Demokratijai už pasveikinimus 
ir linkėjimus, kuriuos nuo Jū
sų, Brangus Pone, per audrin
gąjį Atlantą atgabeno mums 
musų brangus lakūnas Leite
nantas p. Feliksas Vaitkus. 
Kaip Leitenantas Feliksas Vait
kus, iškilęs į aukštas padan
ges, nugalėjo didįjį Atlantą, 
taip žmoniškumas ir demokra
tinės idėjos nugalės visą pasau
lį, suteikdamas nuvargusiai ir 
nukaoM)tai žmonijai laisvę, bro
lybę ir lygybę, kurių nemažiau 
kaip kitos tautos ir valstybes 
trokšta musų visų, Jūsų Ame
rikiečių ir musų, numylėta Lie
tuva. Jūsų ir Jūsų atstovauja
mo Amerikos Lietuvių Susivie
nijimo linkėjimai šimteriopai 
sustiprino musų pasiryžimą ko
vai už gražesnę ir šviesesnę de
mokratinės Uietuvos ateitį, šir
dingą dėkui siunčiu Jums ir 
Lietuvių Susivienijimui Ameri
koje Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos Centro Ko
miteto ir savo vardu.

Tikrai gerbiąs,
Mykolas Sleževičius.”

■i- i i y ‘j,"..»i,ww*1.. .. ............ -. ...... —

ATĖJO naujas 10 nume
riu ‘‘Keltuvos*. Daug jdo-

L įepins- 
ko ir

jaa nusipirkti ■‘Nauiieaose”
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to Žinios
Automobilių parodą aplankius

Praeitą šeštadienį > pasibaigė 
automobilių paroda, kuri CHi- 
cagoje tęsėsi visą praeitą savai
tę. Automobilių ir motorų da
lių apžiūrėjimui pašvenčiai/ ko
letą valandą. Prisipažinsiu, 
kad aš ne tiek daug esu susi
domėjęs išlaukine automobilio 
išvaizda, jo vidaus pamaušalu 
arba maliavos spalVa. Todėl ir 
parodoje daugiau laiko pašven
čiau apžiūrėjimui motorų ir ki
tokių mechaniškų pagerinimų.

Išlaukinė išvaizda
Per pereitus keturis ar pen

kis metus automobiliai savo 
išlaukine išvaizda umiau pra
dėjo linkti prie “stteAm lino” 
mados. Tuo atžvilgiu labiau
siai J akis metasi De Soto ir 
Chrysler automobiliai. Automo
bilių pirkėjai pageidauja greitų 
automobilių. Dirbėjai stengiasi 
padidinti motorų jėgą, padidin
ti automobilių greitumą ir pri
taikinti tokias karoserijas, kad 
jos kuo mažiausiai gautų atspa
ros į orą.

Cord automobilis 
keišČiaUsias

Iš visų automobilių parodoje 
savo nepaprasta išvaizda skyrė
si Cord automobilis. Jis nepa
prastai žemas ir neturi šoninių 
lentų. Cord yra vienintelis au
tomobilis Amerikoje, kirtis 
traukia priekiniais ratais, šis 
naujas automobilis turi astuo
nių cilinderių “V” tipo moto
rą.

šiuos keistus automobilius 
dirba Auburn Automobile Com- 
pany. ši* kompanija 1981 ar 
1932 metais buvo tam tikrą 
skaičių Cord automobilių išlei
dus, bet po tb jų dirbimas ka
žin kodėl buvo nutrauktas. Da
bar jie vėl pasirodė.
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ŽINOTINA
NAUJOKOS, 1739 South Halsted 

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

♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts Šimtų 
šiauren). Telefonas, SUPerior 
5610. Valandom—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

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

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

‘‘Knee-Action”
Prieš porą metų automobilių 

dirbėjai pritaikė prie automo
bilių priekinių ratų taip Vadina
mą “knee action”. Ne visi, bet 
nemažas skaičius dirbėjų dabai 
šį išradimą vartoja. “Kneė-ac- 
tion” prie automobilio reiškia, 
kad prie priekinių ratų yra pri
taikintos tam tikros sprenži- 
nos, kurios leidžia vienam arba 
kitam priekiniai ratui pasikel
ti ir nusileisti nepriklausomai 
nuo ašies. Automobilis, kuris 
turi “knee-action”, gali gatvėje 
vienu ratu parvažiuoti plytą 
arba akmenį, šitokiam atsiti
kime pasikels ir nusileis tik vie* 
has ratas, riesutrenkdamas 
ašies. Pasažieriai, tuo budti; 
jokio sutrehkimo gali nepa- 
jausti.

"Free Wheeling”
Jau bus apie keturi metai; 

kaip kai kurie automobilių dir
bėjai pritaikė automobiliams 
“free wheeling”. šis dalykas 
nebuvo naujas išmislas, bet 
prieš kokius keturis metus jis 
nebuvo pritaikintas automobi
liui. Dviračiuose “free wheel- 
ing” buvo vartojams jau daug 
aukščiau: Visi žino, kad dvi
ratį apsižergus, galima kiek 
smarkiau jį paminti, gerai su 
juo įsibėgėti ir paskui paliauti 
kojomis mintu- Tuo įsibėgėji
mu dviratis gana tolokai' bėgs.
Visai panašiai “free wheeling” 

viekia prie automobilio. Įsibė
gėjus su automobiliu, kuris tu
ri “free wheeling”, motoro su
kimąsi galima taip sumažinti, 
kad jis vos gyvas judėtų, o tuo 
tarpu4 automobilis savo įsibė
gėjimo pajėga gali greitai ir 
toli bėgti iš vidaus nieko ne
trukdomas. Be “ffee wheęling” 
to padaryti negalima, nes kaip 
greitai motoras nebegauna ga 
zolino, jis pradeda veikti kaip 
stabdžiai. Automobiliai, kuris 
turi “free wheeling”, yra pa
daryti taip, kad nenorint “free 
wheeling” galima nevartoti. Ki
taip jie butų nepraktiški, nes 
nusileidžiant nuo kalnų jie bu
tų nesuvaldomi. Nusileidžiant 
nuo kainų tektų vartoti stab
džius, o stabdžiai šiame atsiti
kime galėtų būti išdeginti į ke
lias minutes.

Ateinantį pirmadienį pakalbė
siu apie “dual-ratio”, “over- 
drive” “fcelf-shifter” ir t.t.

—L Ir4is*

Chicago Kunigu Išleistuvės
VyskupuMIiuiMlinniui

' u į.............

Didžiuma kunigų nepasirodė arba tylėjo 
savo ganytojo bankiete

v *

^Nuitiarino iš pasigai- 
lėijmo
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ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 
Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior* ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas. .

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000. .

♦ < <
CfliCAGOS DOlICŪA, llth Ir State 

gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos,* reikia šaukti POLice 

11^131
GAISRUI KILUS, reikia Šaukti 

PIRO 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RĖL1EF 
ČOMMISSION, 1319 South Michigan 

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

♦ ♦♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hali 

House). Telefonai HAYmarket 
6374, klauskit Miss Heleri Jerry.

, ; ) . < *
COOK APSKRIČIO LIGONINI W. 

Harrison ir So. Wood kampas.
i Telefonas ' SEETey 8500..

Kviečia jams lietu
vius Muzikos Simfo

nijos Orkestron
Chicagos Lietuvių Simfonijos 

grupėje yra vakancijų; diri
guoja K. Steponavičius

iį|i .

Kadangi buvo per visą mė
nesį skelbta, jog lapkričio 17 
d; Šv. Kazimiero Akademijoj 
įvyks vyskupui T. Matulioniui 
išleistuvės, tai sakau; reikia 
nueiti ir pasigėrėti kaip tie 
musų klebonai jį išlydės, taip 
daug garbinę savo dvasios vir
šininką.

Kaip aš įžengiau į svetainį, 
tai jau buvo poras desėtkų ar 
daugiau žmonių susirinkę. Ve-* 
liau atėjo kiek daugiau, taip 
kad viso galėjo Būti apie ko
kis šimtas SU kvoteriu. Rei
kia pasakyti, kad tos didėles 
iškilmės visai nebuvo; Ūpas 
taip buvo prislėgtas, jogėi ro-< 
dės, kad visi svečiai Čionai Su
sirinko lyg butų beprašyti.

Tiesa, pietus tai buvo tikrai 
kleboniški, nės seserys Kazi- 
mierietės iš tiesų bemokančios 
labai gardžius ir gerus valgius 
pagaminti; Ir visgi negaliu 
Suprasti; delko tie muSų ga
lingi klebonai tiek mažai savo 
avelių tegalėjo sukviesti į lie
tuviško vyskupo’ IšleisttiVeS I 
Juk rodos turėjo svetainę lūž
ti nuo gerų parajjijonų gausu* 
mo; Bet išėjo kai'p tik prie
šingai. 

♦

Akademikes gražiai1 
pasirodo

Prasideda valgymas 
tų, bet Ūpo nėra, visi jaučia
mės lyg ko tai prislėgti, lig 
ko tai rodos bijome. Netik 
paprasti parapijonai, bet ir 
musų klebonai. Prasideda 
programas, ir, reikia pasakyti, 
kad šv. Kazimiero akademi- 
kės labai gražiai ir vykusiai 
programą 'išpildė. Dainavo 
jos gražių lietuviškų dainų, 
kaip tai “Kur banguoja Ne
munėlis”, ir* “Leiskit' į Tėvy- 
Inę”, ir keletą kitų. Toliau ki
tos sake eiles, ir suvaidino 
naują trumpą vaizdelį “Vys
kupo žvakydes”. Vienu žo
džiu, studenčių programo da
lis buvo maloni ir graži.

Bet kaip mes prisiartinome 
prie taip vadinamų* musų gar
bingų klebonų programo da
lies, tai aš sėdėdamas prie 
kampo stalb, led tik galėjau 
nuo juoko susilaikyti. Pro
grama pradeda kun. B. Urba, 
ir pakviečia kun. A. Linkų už 
vedėją. Bet ir vedėjui ir kal
bėtojams kalbos taip nesikli- 
javo; kad man kilo, 
jog čia turi būti yra 
nors kita priežastis, 
bemlslydamasj Aha!
štai kur šuva pakastas, šioje 
;taip garsingoje puotoje. Mat 
musų visi lietuviški klebonai 
be abejonės, buvo skaitę “Nau
jienose” lapkr. 15, 1935 “At- 
rvirą laišką vyskp. T. Matu-

i —...» i . I I---------  ■> < II ■ 4 ....................................

diplomatas

lioniui"' kuf “Lietuvių Katali
kų Bažnyčiose Kalbos Gynimo 
Komitetas” ragino vysk. T. 
Matulionį sudrausti musų kle
bonus, ir nors moraliai pabar
ti kad jie lietuvių* taip nenu- 
tautiųtų, kad jie atsteigtų lie- 
uvių kalbą parapijose kur jau 
yra įvedę angliškus pamoks
lus ir evangelijas ir panaikiną 
lietuviškas giesmes, ir, kad ki
li mažesni mfžėrijos nebedrįs-' 
tų Hethvių pinigais pastatytas 
bažnyčias paversti į angloma
nijos mokyklas;

Vyskupas *
Tad' sakau, štai dėlko tie 

visi klebonai ir kamendbriai, 
kurių buvo tiktai rodos apie 
12, o kiti net bijojo ir pasiro
dyti viešai toje vyskupo puo
toje, buvo taip nusiminę. Mat 
musų galingi klebonai be abe
jones pamanė,- kad vysk. T. 
Matulionis ims juos ir išbars 
už tokius išgamiškus darbus 
dėl Lietuvos ir Lietuvybės. Ir 
delt'O keletas jų visai bijojo ir 
pasirodyti tame bartkietė;

O reikia . pripažinti kad 
vyskp: T. Matulionis visgi yra 
diplomatas ir geras pedagogas. 
Jisai juk gerai žino, jeigu nori 
pamokyti mokytojus, tai yra 
neišmintinga mokytojus “ko
kie jie nebūtų” mokyti aky- 
vaizdoje jų mokinių. Tad 
vysk. T. Matulionis, gražiai pa
kalbėjo, ir padėkojo iiluSų ku
nigams klebonams už jų gerą 
it gražų darbą dėl Ktalikų 
bažnyčios, ir Lietuvybės. Bet 
tuos žodžius Sakydamas pada
re žvilgsnį' į vieną kleboną, 
kuris tuojau galvą nuleido 
žemyn. O žmones, kurie bu
vo tai tiktai vjens į kitą žvilgt- 
žvilgt. Galiiha buvo suprasti, 
kad vysk. T. Matulionis tuos 
žodžius įsakydamas visai ką 
kitą širdyje' toėjo.

•V. ‘ -

Bet suprantama, jisdi neno
rėjo nei vieno klebono viešai 
įvardyti, dr įspėti, kad VOf; štai 
tu, lietuvybės naikintojau, ne
gerai darai; pasitaisyk, laikas 
jaut

ilar negaliu iškęsti nepatė-

mintis, 
kame 

Ir taip 
sakau

Jauniems lietuviams smuiki
ninkams, pianistams ir kitiems 
instrumentalistams atsidaro pui
ki proga gauti geriausį randa
mą patyrimą muzikos srityje. 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkestre, kurį diriguoja K. Ste
ponavičius, yra kelios vakanci- 
jos; ir mužikai yra kviečiam’ 
jas užimti.

Orkestro repeticijos įvyksta 
kas antradienio vakarą Gage 
Park svetainėje, 55th West- 
ern avenue, 7 vai. vakare.

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkestras per kelis paskutinius 
metus išvystė kelioliką* mu’zikų, 
kurie dabar užima atsakėmingas 
ir žymias vietas įvairiose di
džiosiose simfonijos ir populia- 
rėse orkestrose.>

K. Steponavičius turi vietas 
smuikininkams, violencelistams, 
celistams ir pučiamąją instru
mentų solistams. x

■ i H i, iMA

Garsinkitės “N-nose”

- ■ ■

tikėjimo, nei lietuvybės nepa
laiko! Jų tikėjimas, tai gar- 
biiiinias “auksinio dievaičio- 
dolerio”. Q jų “lietuvybės pa
laikymus”, apie 'kurį jie tė- 
vairiš taip gražiai kalba, tai 
toks kaip vaikučiai yra leidžia
mi į lietuviškas parapijos mo
kyklas, tai jų nutautinimui 
įvedė angliškus pamokslus ir 
evangelijas.

’*•

Taiso kamendoriaus 
pamokslus

O reikia atminti kad šiaip 
susirinkimuose, kur nesiranda 
didesnio už
tai jie labai mėgsta. kalbėti, ir 
net kartais neduoda progos 
nei kitiems lietuviams intelL 
gentams nieko pasakyti. Ypač 
garsingas Cicero klebonas Vai
čiūnas, tai kaip pradeda barš
kėti, tai jau 'gali sveikas būti 
tikras, kad kitam kam nors 
neteks progos kalbėti. Jisai 
labai mėgsta ir savo kamendo
rių pamokslus taisyti. Žiūrėk,

—..... i ir HM1 lnrii ............... ............. ..... '

rodos kamendorius pasakė ge
rai paAioksių, o betgi kamen- 
dotluf užbaigus Sakyti, išeina 
su dideliu autoritetu klebonas, 
kaftichdoriaus pamokslą patai
syti. Gerai Cicero parapijo- 
nys sako, jau mums to nebai
giamo taisymo nusibodo ir be
klausyti. Bet ką darysi, turi 
klausyti. Gaila, kad Cicero 
klebono nebuvo vyskupo išlei
stuvėse, visgi butų buvę įdo
mu ką jisai butų pasakęs, apie 
lietuvių kalbos ir Lietuvybės 
palaikymą musų mokyklose ir 
bažnyčiose?

it

JUOZAPAS NAVALINSKAS
PeVsiskyre sii Šiuo pasauliu 

lapkričio 24' diena, 1935 m. 
sulaukęs puses amžiaus* gi
męs Biržų apskr.. Vabalninku > 
parapijos, Pariju sodžius.

Paliko dideliame nubudime 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
o Lietuvoje tris brolius, sese
ris ir gimines.

Kuhas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Lituanica Ąve.

Laidotuvės ivyks seredoj 
lapkričio 2? dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibusi 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kažpilięro kapines.

Visi a. a. Juozapo Natalins- 
ko giminės;' dtaUgai Ir Pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia-’ 
rili dalyvauti laidotUVėše ir SU- 

. teikti’ jam paskutini pa’tarriaVi- 
ma ir atsisveikinimą;

Nubudę liekame.
Giminėj, Draugai 
ir Pažįstami,

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

musų klebonus, Katalikas.

Dr. M. A. VVaKrftidr

BRlDGĖPOKT, Ccnn. — Dr. 
M. A. Warriner, kuris prisipa
žino 48 metus tam atgal numa
rinęs ligonį. Tas ligonis buvo 
taip sunkiai sužeistas šautuvo, 
kad butų palikęs bepročiu, jei 
išgydytas

SONOTONZ
M 1? v'aN^HJRMN

i Vienintelis rodymas Chieagoje

. “PETERSBURG. NIGHTS” 1K. Do8t0Ws*dd paramai. Murtka D. 
Kovalesky. LoMa Maakvot Dallte 

Teatro artistai.
Nuo 11:45 iki vidurnakčio.

JUnra 3fte iki 6:30 vaL vi*.

kurie buvo pakviesti kalbėti, 
tai taip nervavosi, ir nežinojo 
nei ką kalbėti; nei nuo ko praė
jėti. Niekas nesisekė ir klau1- 
sytojai nega|ėjo Suprasti, kad 
jų garbingiems klebonams pa
sidarė, kad dabar visai nieko 
negali pasakyti* Nei humoras 
nei kas kitas,, niekas nesise
kė nabagams. O' vieno net 
pastebėjau įr kinkas drebant 
kaip atsistojo kalbeliu 

( Tad ir miliju sau, visgi tas 
“Naujienose” “Atviras laiškas 
vysk. T, Matulioniui” musį 
klebonams įvarė kinkų drebė
jimą. Ir tai dar kaip. Tik 
pamanykite, iš apie dvylikos 
kunigų tik poras išdrįso atsi
stoti ir tik kelius žodžius burb
telėti. O kiti visi sėdėjo kaip 
kurapkos sprandus įtraukę. 
Mątytj bijojo net ir savo grieŠ- 
flas akfe ^rieš vyskupą pa
kelti. Bijojo mat, kad vysku
pas jiems Kailį gerai neišpetf- 
tų, kad gerai neišbartų.
Garbina Auksinį Dievaitį

O juk nekurie niusų klebo
nai yfa tikrai verti išbarimo ir 
gero iškoliojimo už Lietuvy
bės naikinimą; už lietuvių stū
mimą šalin iš lietuvių pini
gais pastatytos ligonines, ir 
lietuvių nutautinimo. Juk nė
ra jokia paslaptis, kad dau- 

miįęš, kad tie poras klebonų, gmha musų’-klebonų nei tikro
ii>-nir>rffiiiiiriirri-iiihįiiYAaiįiii i>-liTii.-iii.>fawaa<iii»i»MiiMil«iin»i'iH'iiiii- i ' i n ja—_

METAMS PRAĖJUS

J ’

A. a. Juozas Kemėšis .

(šiatidien sukanka lygiai metai laiko nuo gerai žinomo sce
nos mėgėjo ir darbštaus pažangaus nusistatymo veikėjo, Juozo 
Kemėšio mirties, šias eiles jo našle, Marijona Kemėšienė, skį- 
ria velionio atminčiai.)

ski

TIKRAS
3 DOLERIŲ

DVART
PKRMANENT

SU ŠIUO APSKELBIMU

M. 45
viskas su Sėt ir Shėmpoo r 

Jtatns patikė Sis pulkus plaukų 
Sutaisomas dfl PADEKAVONRS 
DIENOS ŠVENČIU.

Arrnftafcc 8806 
Long Brach 
Yards 8403

2012 N. Western A tu.
2460 iJawrėnce Avė.
1737 W.
811 N. Fattlhm St, Monroe 0740

47*h St

Gydyklt mttlInSa negaHaviinus pagal 
Ilgos rltntii’mo

PILĖS.
Specialia paslulljlmao

$1
Egzaniinacija ir .pilnas treatnie'ntas.

Parodys ar jums bus reikalingas specia- 
- lis Naminis Treatmentas arba musų 

ritf&Ja iftCthd* pOdafyti ju*! eVClku be 
0»era£iJ6a, skausmo, ligonines bei išli
kimo iŠ darbo. Nežiūrint koki jūsų 
liga nebutiu kaip skaudi ir rimta; ji 
gali būt pasekmingai pagydoma. Gaukit 
s| spęeiail $1.00 pasiulijim» ir persi
tikrinki!. . . ■

DR. P. B. SCHYMAN, 
Specialistas

1860 N. Damen Avc. Chicago.
■ I".........  ................................................... .

..... ■■ '■■■• i—■»■*-**..  ..i --------- -- ---------------

velionio atminčiai.) t ■ '
štai Inetai praėjo, Tavęs man nelikus,
Našlavimo, gedulo metai išties.
Nei metai, ne du ir nei dešimtys metų
Neniažins man skausmo širdies.

Vaidentuvėj mano tu stovi kaip gyvas, 
Vis žiuri meilingai j mano akis, 
Ir * primeni (skaudųjį atsiskyrimą, 
Skausmingas kęui man -.mintis.

Ateis valanda, mano mylimas Juozai, 
Kad laukęs sulauksi manęs tu tehai, 
Kad skausmo netekus, laimingai - nuvyksiu 
Su tavim anapus jau būt amžinai.

. r.T-> i ■ KemeŠiene

■' c

P. CONRAD
STtIDIO

420 W. 63fd St
Entlewood 6883-5849 

Dar gražiau, moderftiš 
Iriau įrengta.

imimiuįįjH i į ti>>. ---------------
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Crane Coal Co.
6332 S. Long Avė,

TeL Republic 8402
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SUSIRINKIMAI
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RYTOJ
MARQUETTE Parko Lietuvių Amerikos Piliečių KliubO, bažny

tinėj svetainėje, 68th ir Wa8hfenaw avefiue, 1 vai. pp. 
Frank Bakutis, kor,

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

Klovainiečių Kliubo—šemeto svetainėje, 1500 S. 49th Avė. Cice- 
Kviečiami visi Klovainiečiai ir 

Kliubas dar organizuojasi.
Roselando Laisvamanių Kuopos—A. Laurutčno namuose, 10530, 

Indiana avenue, 7:30 vaL vakare. Renkami darbininkai 
gruodžio 8 parengimui. A* Jocius, kuopos rašt.

ro, III., 2 vai. po pietų, 
apielinkės lietuviai.

PARENGIMAI
LAPKRIČIO 27-^LA. 122 Kuopos Balius J. Dimbelio svetainėj, 

4523 So. Wood Street. Pradžia 7 v. v. Įžanga—25c. Lai
mėjimui kalakutai.

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

GRUODŽIO 1 d. Leit. Felikso Vaitkaus Sutik
tuvės, Ashland Boulevard Auditorium, Van 
Buren ir Ashland bulvaras. Dalyvauja iš 
Lietuvos grįžęs lakūnas Vaitkus^ p. Vaitkie
nė, daug žymių svečių. Muzikalia progra
mas, filmai, ceremonijos, šokiai. Įžanga 75 
ir 50 centų. Pradžia 6:30 vakare.

GRUODŽIO 8—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietus bazaras, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3138 Soirth Halsted Street, 
1 vai. pp. Įžanga—10c. Pelnas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams.

GRUOžlO 8 — Roselando Lietuvių Latsvumanių Kuopos — 
Bąlius ir Koncertą^ Darbininkų* Svetainėje, 10413 Mi
chigan avenue. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 8 — Chkagds Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. C. 
Centralinė Kuopa štato ^BlincĮa, Svieto Lygintojas” Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
4:80 vai. pp; šokiai, Stephens Revelers Orkestras. Įžan
ga G5 o. iš anksto 50 c. Bilietu^ galima gauti “Nau
jienose”, pas kuopos natitls ir pas choristus.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul
pės0, Čhięagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hateted 

, Street. Bilietai—-65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 Vai. pp,* * *

Buren ir Ashland' bulvaras.
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Lakūnas Vaitkus Grįžta Pas
Savuosius-Chicagiečius

NAUJIENOS.-Chicago, m. 
■ ' .. ....................................... . .. Y .......... ?■« .. ............. ..

Pirmadienis, -lapkr. 25, 1935 
m.———i.i r, ... . , ............ .........

Sekmadienį jam rengiamos iškilmingos 
sutiktuvės Ashland Auditorijoje

CHICAGO. — Sekantj sek
madienį, gruodžio 1 d., Chica
gos lietuviai yasveikins savo 
sūnų, palikusį herojum.

Kuklus ir be pretenzijų tas 
sūnūs, leitenantas Feliksas 
Vaitkus, vėl bus savųjų tarpe, 
pas chicagiečius. Jie išleido jį 
į pavojingąją kelionę, iŠ ku
rios jis dabar grįžta didvyriu.

Nuvargintas, nualsintas vai
šių ir kelionių, Vaitkus papras
tai nedrąsus publikoje, dabar 
ilsisi, atgauna kvapą. Pas chi
cagiečius jis bus už šešių die
nų ir viešai pasirodys didžio
joj Ashland Bulvaro Auditori
joje, kur jam yra rengiamos 
iškilmingos sutiktuvės.

Visi Chicagos lietuviai, kad 
ir mažiausia dalele prisidėję 
prie “Lituanicos II” skridimo, 
ten atsilankys ir atiduos pa
garbą drąsiam jaunuoliui, ku
ris nežiūrint didžiausių kliūčių, 
pasišventusiai pildė jų norus 
ir laimėjo laurus ne vien sau, 
bet ir visai lietuvių tautai.

Dalyvaus su p. Vaitkiene
Praleidęs kelias dienas poil

siui ir sutvarkęs privatiškus

Illinois Bedarbių Šel
pimas vėl susiduria 

su keblumais

reikalus, lakūnas atvyks Chi- 
cagon ir dalyvaus iškilmėse suv 
p. M * Vaitkiene, kuri kartu su 
savo garsiuoju vyru buvo Lie
tuvoje.

Sutiktuvėms Amerikos Lie
tuvių Transatlantinių Skridimo 
Sąjunga, rengėjai, sutraukia 
žymiausias lietuvių menines 
jėgas Chicagos) Ne vien solis
tus, bet ir chorus, “Pirmyn” ir 
“Birutę”. Meninės jėgos išpil
dys specialiai iškimėms ir la
kūno pagerbimui paruoštą pro
gramą.

Sutiktuvėse atsilankys dide
lis skaičius žymių svečių iš lie
tuvių ir amerikiečių tarpo. Yra 
pakviesti Lietuvos ministeris 
P. žadeikis ir kon. A. Kalvai- t 
tis, valstijos ir miesto valdinin
kai ir kitų žymių asmenų iš 
aviacijos sferos.

Iškilmių proga publikai bus 
parodyti kratantieji paveikslai, 
nutraukti pakilimo laiku ir ki
tais įdomesniais skridimo ruo
šos momentais. 1

Vakaras prasidės 6:30 vaka
re. Įžanga bus 75 ir 50 cc. Po 
programo seks šokiai. 
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Dain. Helen Bartush 
susilaukė ovacijų 
“Gale” premjeroje

Po šio mėnesio federalė valdžia 
nebeduos pinigų, o valstija 
neturi.

Su solistu Thomas geriausiai 
pasirodė naujoj Leginskos 
operoje.

lipdė iŠ įvairių nudėvėtų ir nu’- 
kankintų temų. Jei ir pasiro
dydavo lqir kibirhštįs, ji tuoj 
užgęsdavo palikdama neišvysty
tus, silpnučius fragmentėlius.

Taigi, H. Bartush buvo kaip 
tas auksas, spindės ii* pelenuo
se. —a. v. '

Sako, ne vagys pavo
gė, bet pirštai 

sudraskė 
• ♦ ' *

Julius Balchunas, 4618 So. 
Western avenue įiižvedė bylą 
prieš savo žmoną, Julią Bal- 
chunįenę, pasiryžęs atgauti iš, 
jos jam priklauspmą biznį.

Jis sako, kad trumpą laiką 
žmona jį išvarė tiš namų, su
draskė jo alinės valstijiniųs ir 
federalinius laisnius ir biznį 
pasisavinusi. / ‘

Jis toliau sako, kąd mėty
dama pėdas, jo žmona buk 
pranešusi policijai, jog suplė
šytieji laishiai buvę pavogti iŠ 
alinės kokių taij dviejų vagi
lių, kurie ją užįniolę. 
I t . .... ■

I

“Karas” Chicagos 
operoje

Tarp Chicagos City operos 
viršininkų kilo “karas”. Vy
riausias dirigentas, Gennaro 
Papi, rezignavo, pareikšda
mas, kad opera tol neatsistos 
ant kojų, kol jos priešakyje 
bus direktorius Paul Longone. 
Papi pastebėjo, kad “dėl ko
kių tai misteriškų priežasčių 
antraeilės dainininkės vis gau
na geras roles, o gerosios stu
miamos užpakalin. Direkto
riui Longonė primetamas fa
voritizmas.

, i . ' .. < m ,■ ■ ■ i < ■

Milionierius pardavinėja 
laikraščius

lykąs gali visus .‘jaunus chica
giečius iš; kelio 
statymą uždraud

■ •. '-į>.
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N. Radis sakosi ne< 
įveltas į Waitches 

bylos skandalą
Ištf patikimų šaltinių ir iš Ni

kodemo Radžio patirta,v kad 
jis nėra įveltas į Skandalą, ku
ris išsivystė iš bandymo papirk
ti Waitches bylos džiurininkus.

Buvo suimtas graborius J. J. 
Bagdonas ir. kiti, bet N. Ra
dis nebuvo nei suimtas, nei jo 
ieškoma.

S*m Life
WICHITA, Kas. — Sam Life, 

Wichita laikraščių pardavinė
tojas, kuris, kaip paaiškėjo, tu
ri sukrovęs šimtus tūkstančių 
dolerių turto iš aliejaus Šalti
nių savo ūkyje Laikraščius 
pardavinčjąs, nes mėgstąs tą 
darbą. /

Majoras Kelly laimėjo 
“Tobacco Road” su

sirėmime
Federalis apeliacinis teismas 

palaikė majoro Kelly pusę gin
če, kuris išsivystę tarp jo ir 
impresarijų! dėt veikalo “Tobac
co Road”.

Apeliacinis teismas pakeitė* 
teisėjo Holly nuosprendį, kad 
miestas negali trukdyti veika
lo statymą scenoje..

Impresarijai kreipėsi teis- 
man,, kai majoras Kelly, pama
tęs veikalą Selwyn teatre, su 
išgąsčiu pareiškė, kad toks da-

;i ■ . * 1 , i v ■

Elevatorius sutriuš
kino berniuko galvą

Lenkų mokykloje, 1348 Au
gusta blvd,, eleveiieris užmušė 
15 metų berniuką, Walter Pic- 
kitowski, 1701 W. Erie avenue. 
Eleveiterio durys sutriuškino 
jam galvą.

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

Nuogas bandė iššokti 
per langą

,• • I ' ■- ■ 
1 . -t - »r" TT ,

Paul Alexander, 69 metų, 
315 Stanley terrace, bandė iš
šokti per langą, kai nakties 
laiku jo miegąmąjam bilo gai
sras. šoko jis iš lovos, ku
rioj gulėjo' nuogas ir puolė 
per langąr Apsisvarstęs, kad 
šokti žemyŽ truputį per aukš
tai, jis įsigriebė į lango rėmus 
ir taip kabojo kol jo neišgel
bėjo atvykę ugniagesiai.

Panęho Vilios duktė

------- --------Celia Vpla--------------
NEW YORK. — Celia Vilią, 

garsiojo Meksikos didvyrio- 
“bandito” duktė, kuri nuvažia
vusį Meksikon buvo taip entu
ziastiškai sutikta ir nukamuo
ta vąišių, kad džiaugėsi ištru
kusi į Ameriką. Ji sustojo New 
Yorke apsigyventi.

Susidūrė du gatviaka- 
riai-automobilis

Areštavo re^eiverį išeik 
vojusj $10,000

Penki žmones buvo sužeisti, 
trys iš jų sunkiai, kai prie Nc- 
braska ir Arriritage avenue su
sidūrė du gatviakariai ir au
tomobilis. Autamobilis buvo 
Suspaustas tarp gatviekarių.

CLASSIFIEDAOS

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

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

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

Tel KEDZIE 3882.

Fumiture & Fixiures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. rasristerius ir 'ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORŲ FIXTURES 

1900 S, Stata St. CALumt 5269.

Educational
Mokyk J op

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTftS 

PAS MOLER’I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelba šiai profesijai. 
Prisirengkįt veikliam Pavasariniam 
Seuonųi. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

• » • •
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Miscellaneous for Sale 

įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas popy kautas ...........

Rudas caracui .......... -..................
Jap mink •*••••••••••••••••••••• 
Natūrai maskrat ........... ...............
Leopard kates ..............................
American broadtail ...................
Northern seal ......... .....................
Tikra eastern mink •••••••••••■•••a 1

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

$18 
S24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150

Ar Daktaras turi teisę numarinti nepagy
domą žmogų? >

Ulinoiš valstijos bedarbių šel
pimo reikalai šio mėnesio pa
baigoje vėl susidurs su didėliais 
keblumais, iš paskutinių įvykių 
toje srityje.

Ten paaiškėjo, kad su lapkri
čio mėnesiu federalė valdžia 
nutraukia parupinimą pinigų 
bedarbių reikalams.. Tiesa, ji 
ima bedarbius WPA darbams, 
bet ir tai visas vietas užpil
džius, neaprupintų palieka 75,- 
000 šeimynų. Tas šeimynas tu
rės globoti valstija. Tam tiks
lui reikia apie $2,250,000,000 į 
mėnesi, o valstija teturi $1,- 
500,000. Trukumas įvarė bai
mės į legislaturos narius, kad 
jiems gali prisieiti pakelti 
“sales tax” mokesčius nuo 3% 
iki 4%.

Atėmė nuo lietuvio pi
nigus ir automobili

Du ginkluoti piktadariai už
puolė Walter Peters, 552 West 
20th street, prie 36 th ir Eme- 
rald ir atėmė nuo jo $1.75 pi
nigais. Taipgi pasiėmė ir jo au
tomobilį.

Lietuvės dainininkės Helen 
Bartush vardas sužibėjo ryš
kiau nei kuomet nors praeity
je, pereito šeštadienio “Gale” 
premjeroje, Chicagos City 
operoje. . -J-

Su dainininku John Charles 
Thomas ji nusinešė lauras nau
jo kompozitorės Leginskos ku
rinio, kurj tą vakarą Chicago 
pirmu kartu išgirdo:

Kaip ir “Cavalleria Rustica- 
na” trumpą laiką ątgal, taip ir 
šiuo kartu p. Bartush teko bu* 
ti motina Morwenna. Ji rolę 
atliko su rezervu ir skoniu, 
kurį pabrėžė nevykusi pačios 
operos struktūra ir netikusios 
muzikos kakafonija.

Nors publika operoje dalyva
vusius dainininkus ir sutiko la
bai šiltai, bet opera nepaliko 
įspūdžio ir, kaip “Herald and 
Examiner” kritikas p. Gunn 
išsireiškė, “po šeštadienio 
premjeros Gale pasaulio tur
būt nebematys”.

Nors p. Leginska turėjo įdo
mią fabulą, lanksčią ir pasiduo- 
dančią libretistų ir kompozito
rės fantazijos polėkiams, nei 
viena galimybė nebuvo išnau
dota. Muziką kompozitorė su

Dr. Harold E. Blazer
CHICAGO. — Trumpą laiką atgal vienas garsus Anglijos 

daktaras paskelbė, kad jis nužudė penkis žmonas. Taip padarė 
todėl, kad nematė vilties jiems pasveikti. Ntimarino juos iŠ

Apskričio teismo įsakymu 
areštuotas Daniel W. Cahill, 
7216 S. Shore drive, kelių 
apartmentinių rūmų receivc- 
ris, kuris išeikvojo*$10,000 glo
bojamų namų piriigų.

■ ?'■ '€' *.'it

Žemės ūkio paroda lap- 
kričio30 

’s

Chicagos skerdyklų amfite
atre lapkričio 30 d., prasidės 
1936 metų žemės ūkio paro
da. Ji tęsis iki gruodžio 7 d.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS
........  ........... .. ............................. I............................... .. ....... .. ...

Ąutęmpbilęs
NIEKO NEIMOKĖT 12 iki 18 

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

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

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO..

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

. j'      "L hįlįlVlI.'llŽ     »l I I ■! ....................................... .

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

$350 Alto Sax 1985 m. modelis $75.00 
$18 Cornet už ..............   $8.50
$25 Albert Clarnet ............... $10.50
$18 Smuikas, kSsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC ŠHOP 
914 Maxwell St., arti Sangamon.

_________ Radios
* Su Naujuoju Bosch Radio - 

GIRDftSIT EUROPĄ
1 metus išmokėti — priimsim 

mainus
RADIO ENGENEER. SERVICE CO.

{steigta 1922
Garahtuotas ekspertų patarnavimas
Didelis pasirinkimas įvairių mode

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

Chicttgės! draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS 

Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.: W 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputč kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; ;•»/■ B. Rųdgalviute. 
5332 S. Lon# Aye., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisių pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 

' Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 3116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

na mėnesį kas pirmų sekmadienį. 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
48 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

— O—
WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!! 
1935 Buickai — 1934 Olsmobiliai 
1934 Fordai — 1934 Buickai — 
1933 Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
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.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka į 
lunch room,. gera mokestis.

506 W. Pershing Rd.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA 10 bučerių. “beef 
boners”, atsišaukit 2029 Grenshaw 
St. užpakalyj.

Business Service
Biziiio Rątynavimas______

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė 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

REIKALINGAS jaunas vyras — 
bučerys, patyręs.

1907 S. Halsted St .
„,,....^,^.-1 IIU III... ■Į... .................................................     .1.1.1......................

For Rent
IŠSIRENDUOJA 5 kaubariu fin

tas prie dviejų gatvekarių laino, pe
čium apšildomas, randa pigi.

738 W. 51 St .

DU po 4 kambarius ant rendos 
$8.00 ir $12,00 į mėnesi. Naujai iš- 
dekoruoti. 932 W. 19 St.

NaujienųRadio Programas
------------------- 2

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

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. L. S. stočių. •

> _ ■ . i ' / . 4 ' ' ’ :

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

Dė Padėkavonės Dienos Šventės (Thanks- 
giving Day) Naujienų radio programas yra per
keltas i Trečiadieni ir vieną pusvalandį aukš- 
čiaus, nuo 9.00 iki 9.30 ryto. Po to vėl jvyks 
Antradieniais, Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
kaip 9.30.     — — -------- ----- —•——

■ . ‘ a • ■ ą . . . .

pasigailėjimo.
Daktaro sensacingas pareiškimas sukėlė s^ą^doje didžiau

sią audrą. Vieni šaukia, kad jis neturėjo teiseB žmonėms gy
vybių atimti, kiti stojo jį ginti. ’ /

Panaši audra buvo kilusi ir Chicago j e, lygiai 20 metų at
gal. Dr. Harry J. Haiselden, tuo laiku vyriausias daktaras Ger- 
man-American ligoninėje (žiur. pav.), atsisakė; padaryti ope- 
raciją Mrs. Arina Bollinger kūdikiui, kuris gimė raišas. Jei 
daktaras butų padaręs operaciją — kūdikis butiį išlikęs gyvas. 
Be operacijos — jis mirė. Ųaktaras pareiškė, kad jei butų iš- 
gelbėjęs kūdikį, tai tas butų išaugęs į beprdtį,, protinį ir mo
ralinį išsigimėlį. Vien iš pasigailėjimo operacijos nesutikęs da- 
ryti.

Spaudoje, moterų organizacijose' kilo didžfausįąs sumiši
mas, pasipylė protestai; bet klausimas ar dakf^ą turi teisę 
atimti gyvybę nuo nepagydomo žmogaus taip iį^hHko neišriš- 
tas. < .. r •• / j
į Dr. .Harold E. Blazer, Littleton, Colorado, galvodamas pa-1 
našiai; kaip ir Chicagos daktaras, apie dešimts metų atgal nu* 
marino savo 32 metų; dukterį, kuriai nebuvo viltięs pasveikti.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Vaiskia pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., ( tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis; fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius. maršalka.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 

’ Ant. Walskis pirm., 8341 Ever
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claibom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rąšt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonąs 
Stalgaitis, marš., 2089 St.,, Paul 
Avė.; John Raila, 4839 Winnemac 

. Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas 

ketverge, 2038 North Avė., 
houzėi* 8 vai. vakare.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W 
Marąuette •Road, Walter Lėkis 
pirmi pagelb., Adolph Kaulakis 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St.. Frank Bakutis, ižą. 
2603 W. «9th<St., J. Adomaitis ir 
J. JanuŠauskČas, iždo globėjai, D 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mSne 

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, - 8138 S;J Halsted 
St,, 7:80 Vai. vhkare.

Humboldt 
s, fin. rašt.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo
10 ryto iki pieU

LANDLORDS BUREAU °F, 
CHICAGO Inkorporuotas
1642 West‘ Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met< .-.... ..a---- .11 ■ i'...... .............m.... .

GREITAS . PATARNAVIMAS 
■ 4

Duodame paskolas ant mortgičiu
uždedame Visokios rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam. parduodam arba išmainom 
nekilndjamas savastis.

Z. S. MICKEVIČE & CO.

k

pirmą 
Wiub-

6816 So. Western Avė.
Hemlock 0800

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS* Sav. 

Local and Long Distance 
Furnitūra and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
• Phone Yards 8408

THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
Ar justi stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkory stės 
darba.

'—3216 SO. Halsted Street A 
Tel. VICtory 4965.

RENDON 5 kambariu šviesu^ fla- 
tas. elektra, gaęas, $8.00. 1701 So. 
Jefferson St. iš užpakalio.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

•VWW****^MM******W******************^**

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

KITAS BARGENAS
Pardavimui farma apie 48 mylios 

nuo Chicagos. Lietuviai, kurie no
rite užtikrinti sau gyvenimą ir ne
sirūpinti apie darba. čia jums vėl 
pasitaiko geriausia proga įsigyti pui
kia ūke už maža kaina. „

Ūkis apie 78 akeriai juodžemio, 
prie didelio kelio, upelis bėga netoli 
stubos, puikus namas, 2 augštų, 7 
kambariu, barni, saito, vištininkas, 
svirnas, pieninė* ir garažas. Taipgi 
yra miškas ir sodnas. Pašaro ir 
grudu yra užtektinai visai žiemai. 
Yra 8 karvės, 3 arkliai, ir paukščiai. 
Yra visos mašinos dirbimui ūkės.

Priežastis pardavimo — tėvams 
mirus, broliu nęsutikimas. Turi 
būt parduota tuoj, tik už $6850. Cash 
reikia ineš# $4850. Kreipkitės asme
niškai arba raššvlritė. z

J. NAMON & CO. : 
6755 S. Western Avė...

CHKAGO.-ĮLL.




