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No. 281

Japonai užėmė 
geležinkelius

AMERIKOS DELEGACIJA J LAIVYNŲ KONFERENCIJĄ LONDONE

Nepavykus pagelba “autonomijos” suskal
dyti Chiniją, pradėjo ją ginklu pulti

Chicagos Lietuviai Sekmadie
ny Sveikins Vaitkų

■ >1 I I .1'1 J. . ■ I I

Pasitiks Atlanto nugalėtoją didelėmis 
iškilmėmis Ashland Auditorijoj

Japonija ginkluojasi prieš Jungt. Valstijas
JAPONAI ĮSIVERŽĖ ŠIAURI- 
NĖN CHINIJON IR UŽĖMĖ 

GELEŽINKELIUS

ŠHANGrtAL lapkr.’ ’28.'

Jungt. Valstijų ambasadorius 
tyelson I. Johnson, kuris buvo 
atvykęs į «čia pasimatyti su 
Jungt. Valstijų vice-preziden- 
tu Gamer, tuojaus išvyko at-

Negalėdama sudraskyti Chinijos gal į Peiping. Bet spėjama, kad 
jo kelionę sutrukdė japonų pa- 
sigrobimas šiaurinės Chinijos 
geležinkelių. ‘

JAPONIJA SMARKIAI* 
GINKLbbiAŠI PRIEŠ

, AMERIKĄ
TOKIO, lapkr. 28. — Japo

nijos žinių agentūra Rengo pra
neša, kad kabineto susirinkime 
Japonijos karo ministeris adin. 
Osumi savo reikalavimą paskiri- 
mo didžiausios pinigų sųmpš 
karo laivynui rėmė pavojumi 
iš Jungt. Valstijų; pusės, delei 
ko Japonija turinti didinti sa
vo laivyną. f

Karo ministeris gen. Kawa- 
sbima asvo reikalavimą dides
nės kariuomenės rėmė pavoju
mi iš Chinijos, Rusijos ir Ame
rikos pusės.

Abu jie reikalavo tiek skirti 
pinigų Japonijos apsiginklavi
mui; kiek dar niekad pirmiau 
nebuvo skirta, nors Japonijos 
apsiginklavimo biudžetas didėją 
metni iš metų. / , <;

Jų reikalavimui griežtai prie
šinosi finansų ministeris, kuris 
reikalavo^ kad militaristai su
mažintų savo apetitus ir suma
žintų Japonijos ginklavimąsi. 
Jis nurodinėjo, kad nė iš Ru
sijos, nė iš Amerikos . pusės 
mažiausio pavojaus Japonijai 
nėra. Abi jos turi užtektinai 
savo žemių ir naujų žemių ne
benori, tik Japonija turi pa
liauti abi jas erzinti. Italija 
jau susilaukė izoliacijos, 50 
valstybių paskelbus jai sankci
jas dėl puolimo Ethiopijos. To 
paties gali susilaukti ir Japo
nija Jei nepaliaus savo impe
rialistinės politikos. Bet milita- 
riątai nenori nė klausyti išmin
tingų patarimų.

Fįnansų ministeris jau ir taip 
sutįko priimti didžįausį Japoni
jos istorijoje apsiginklavimo 
biudžetą, bet milit&ristai vis
tiek tuo nepasitenkina ir reika
lauja, dar didesnių sumų.

PIRMESNĖS ŽINIOS
■ ‘ ‘ / ..

SHANGHAI, lapkr. 26. — 
Gen. Chiang Rai-shek, galva 
Chinijos nacionalistų valdžios, 
padarė žingsnių sulaikymui 
“autonominio” judėjimo šiau
rinėj Chinijoje.

Jis įsakė pašalinti iŠ vietos 
“autonominio” judėjimo vadą 
Yin Ju-king, kuris ėjo admi- 
nistratyvio inspektoriaus demi
litarizuotoje zonoje pareigas ir 
toų vieton paskyrė buvusį karo 
minjsterį Ho Ying- chin.

pagelba “autonominio” judėji
mo, Japonija styėrėsi ginklo įr 
pasiuntė kariuomenę j šiaurinę 
Chiniją, kuri užėmė visus šiau
rinės Chinijos geležinkelius.

Japonai sakosi tai padarę ti
kslu neleisti vagonus išvežti į 
pietinę Chiniją iŠ kur jie galė
tų sugryšti su Chinijos kariuo
mene.

Japonijos kariuomenė veržia
si per visus didžiosios Chinįjos 
sienoš vartus ir užėmė visus 
ąpielinkės geležinkelius, taip 
kad japonų. kontrolei! pąteko 
apie 3,000 ' Tnyjiį geležinkelių.

Japonijos- kariuomenei pra
dėjus veržtis į Šiaurinę Chini
ją, tuo pačiu laiku Japonijos 
militarinis atašė Shanghajuje 
įteikė Chinijos nacionalistų val
džiai ultimatumą, kuriame rei
kalaujama:'

1. Panaikinti Chinijos naujus 
įstatymus apie pinigus ir na
cionalizavimą sidabro, ant kiek 
tas liečia šiaurinę Chiniją.

2„ Galutinai nustatyti Chinį
jos kooperavimą su Japonija, 
kad neleisti komunizmui plisti 
šiaurinėje Chinijoje.

3. Tuojaus pašalinti tuos 
šiaurinės Chinijos valdininkus, 
kurių aktai padarė reikalingu 
“autonominį” judėjimą.
Chiniją jarti karo su Japoniją

Pasak politinių žvalgų, dar 
niekad Chiniją, nuo pat pra
džios japonų briovimosi į Map- 
žuriją, nebuvo tiek arti karo 
su Japonija, kiek yra dabar.

šešių mėnesių derybos tarp 
Mongolijos ir Manchukuo irgi 
nutruko. Mongolai atsisakė 
užmegsti diplomatinius ryšius 
su Manchukuo, taipjau nepasi
sekė išlyginti pasienio susikir
timą su japonais, kuris įvyko 
sausio mėn.

Manchukuo užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad dabar 
ji veiks savaip išsprendimui 
nesusipratimų su Monglija.
Amerikos ambasadorius gryštą 

j Peipingą
Japonijos kariuomenei pradė

jus veržtis J šiaurinę Chiniją,

; į' \ Norį»»ąn Upvb Admiraį SUndley
Pareikšdamas, kad Amerika yra priešinga didinimui laivynų virš dabartinių normų, preziden
tas Rooševeltas paskyrė trijų narių delegaciją į Laivynų Konferenciją Londone. (Prasideda 
gruodžio .6 d.) Paveikslas parodo delegacijos narius apleidžiant Baltąjį Namą po pasitarimo su 
prezidentu. Jie yra, William Phillips, valstijos sękretoriąus padėjėjas; Nofman H. Davis, am
basadorius, ir admirolas William Stanley, laiyyno operacijų viršininkas. 

.....

Kai laimingai vėlaus rudens laiku nugalėjęs labai audringą 
Atlantą, Įeit Feliksas Vaitkus nuvyko į Kauną, tai jį Kaune 
pasitiko daugiau 40,000 žmonių minia, kuri jį apibėrė gėlėmis 
ir stačiai ant rankų nešiojo.

Dabar lakūnas jau sugryžo Amerikon ir Chicagos lietuviai 
nors ir ne tiek skaitlingai, bet tįek pat širdingai pasitiks savo 
garbingąjį sūnų —Atlanto nugalėtoją — ateinantį sekmadieni, 
gruodžio 1 d., didžiulėje Ashland Atfditorijoje, kur įvyks nepa
prastos iškilmės su nepaprastu programų pasitikti Feliksą Vait
kų ir jo žmoną. -- . ,..r... . -     ..... —- 

Minios chicagiečių jau ruošiasi dalyvauti tose nepaprastose 
iškilmėse, Kam paranku, įsigykite biletus išanksto, kad suma
žinti susigrūdimą prie durų. Pradžia iškilmių 6:30 vai. vakare. 
Po iškilmių šokiai, kurie tęsis iki vėlumos.

Leit. F. Vaitkus ir žmona jau yra sugryžę į savo namus 
ir ilsisi po neužmirštinų vaišių Lietuvoje. Pasilsėjęs F. Vaitkus 
stos prie naujo didelio darbo.

w ■■■■■

Italija vėl suskato 
didinti savo armiją

■ £ • -■_____

Pašaukė atgal prie ginklo tuos 
100,000 kareivių, kurtuos bu
vo paliuosavusi kelios dįęnos 
atgal

Brazilijos komunistų 
sukilimas su

triuškintas

LONDONAS, lapkr. 28
Anglij os valdžia įsakė savo am
basadoriui Tokio pareikalauti iŠ 
Japonijos pasiaiškinimo dėl jo* 
sios grpbimosi šiaurinės Chini- 
j os ir priminti j ai devynių 
valstybių sutartį.

4 žuvo automobily
SIBLEY, ta., įkpkr. 28.; i 

Keturi ūkininkošeimynos na
riai liko užmušti ir du sunkiai 
sužeisti traukiniui užgavus jų 
automobilių.

i

NEW YORK, lapkr. 28. —f 
William Thompson; 28 m., liko 
nuteistas 3 metams kalėjimai 
už tai, kad jis turėjo tris žmo
nas ir nepasirūpino nė su vie
na jų persiskirti.

gaisras Miėjų ‘ gugštų name. 
Gaisre žuvo mažiausia 6 žmo
nės ir apie12 žmonių sužeista. 
Pasigendama.mažo kūdikio, ku
ris taipjau-'tgąjbut ■ yra žuvęs 
gaisre. '

Graikijos karalius 
* jau susikirto su 

savo kabinetu
ATHENAI, lapkr. 28. r-Ka- 

ralius Jurgis II tik pirmadieny 
sugryžęs iš 12 mėtų ištrėmimo 
ir atgavęs prarastą sostą, jau 
aštriai susikirto su savo ąt- 
galeivišku kabinetu.

Karalius nori suteikti 'am
nestiją visiemą pereito sukilimo 
dalyviams. Bet didžiuma kabi
neto tam priešinasi. Ministeriai 
nenori suteikei amnestijos su
kilimo vadams, ypač buvusiam 
premjerui Venizelos, kuris už 
akių liko pasmerktas mirčiai.

CHICAGO.-—Middle West Uti
lities Co., Samuel Insullo Hold
ing kompanija, kurioj žmonės 
pražudė virš biliono dolerių, ta
po reorganizuota, jos vieton į* 
kuriant Middle West Corpora
tion. Už 100 senosios kompa 
nijos “common” kerų, kurie 
kartą buvo po $109.25 viehaš, 
.bet už kurį dabar biržoje mo
kama tik 121/fcc, Šėrininkai gaus 
1 Šerą; naujos kompanijas, ku
ris'yra vertas $8. Tolygia ver
te buą išmainyti ir kiti senosios 
kbmp. Šerai.

Tarp Insullo nuskriaustų 
žmonių yrą ir daug lietuvių.

RYMAS, lapkr. 28. — Mus- 
solini staiga vėl suskato didin
ti savo kariuomenę ir pašaukė 
atgal prie ginklo tuos 100,000 
kareivių, kuriuos jis buvo trims 
mėnesiams pąliuosavęs tik ke
lios dienos* atgal.

Tokis Italijos žingsnis visus 
nustebino. Oficialiai aiškina
ma, kad tai yra Italijos atsa
kymas į tautų sąjungos grū
mojimą paskelbti aliejaus em
bargo. Italai džiaugiasi, kad 
aliejaus embargo liko atidėtas 
ir jie ilgiau galės tęsti karą, 
bet kad aliejaus embargo klau 
simas vistiek nėra numarintas, 
tai Mussolini nors tuo bando 
grūmoti ir protestuoti.

T38 sukilėliai užmušti, 1,300 su- 
, 4tilėlių kareivių suimta

'' __________ U" '

** TITO DE JANEIRD;’ ^lapkrr 
28.—Brazilijos valdžia * šiandie 
paskelbė, kad komunistų su
kurstytas sukilimas liko galu
tinai sutriuškintas.
' Sukilime per keturias dienas 
smarkiuose mūšiuose 138 žmo
nės liko užmušti. Apie 1,300 
prie sukilimo prisidėjusių ka
reivių liko suimta. Jie bps ati
duoti karo teismui. Sukilimui 
vadovavo puskarininkai.

Čechoslovakijos pre 
zidentas Masaryk 

rezignuosiąs 
4

Nustatė greitumą 
važiavimo bul- 

į varuose

Ethiopai sakosi at 
mušę italus jau 

60 mylių

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

ApsiniAukę, gal nepastovus; 
tiek pat šalta.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 
4:21.

Su “autonomija” japonams 
nesiseka

PEIPING, lapkr. 26. — Ja
ponijos militaris atašė pulk; 
Takahashi sako, kad ^autono
minis” judėjimas šiaurinėje 
Chinijoje nėužsibaigs vien de
militarizuotoje zonoje, bet plė
sis toliau.

Tečiaus gen. Sung Sheh- 
yuan, komonduotojas-Tientsin 
garnizono, atsisakė prisidėti 
prie autonomistų ir dagi atsi
sakė matytis su4 japonų žvalgy
bos viršininku gen. Dojhara, 
kuris ir kursto visą tą “aūta- 
nominj” judėjimą.

Tientsine tapo paskelbtas ap
gulos stovis po to, kai japo5- 
nai pasisaftidė apie 800 chinie- 
čių Valkatų ir . niekuriuos ap- 
rėdę jhponįškoipiš uniformomis 
paleido matuoti gatvėmis kai’ 
po chiniėčįų “autonominę” ar
miją.
marŠavo, nes■ -iš vis^ 
kė tik pasityčiojimo • ir greitai 
išsiskirstė, palikusi ' ' 
japonams. V • •• M

uniformas
.4 -

Si
...

WINCHĘSTER, Anglijoj, lap- 
28.—Anglijos kareivis liko pa* 
smerktas mričįai už vogtu au
tomobilių suvažinėjimą jaunos 
dviratininkėm. Buvo kaltinama, 
kad jis tuo pačiu budu bandęs 
suvažinėti ir trįs kitas mergai 
tęs.

Užmuštoj i moteris yra Mrs. 
Phyllis Mary Oąkes, 20 m., žy 
mi lingviste, po,ėtė ir privatinė 
sekretorė žymaus rašytojo. .

CHICAGO.—'Parkų komisio- 
nieriai, kurių žinioje yra 'bul
varai, nustatė maximum grei
tumą automobiliams visuose 
bulVaru'ose. Didžiumoje bulvarų 
bus leidžiama važiuoti ne grei
čiau 25 m. j vai. Bet nieku- 
riuose bulvaruose bus leidžia
ma važiuoti tik 20 m. į vai. 
greitumu ir tik keliuose bulva
ruose leidžiama važiuoti 
m. į vai. . i

30-40

Okla

ADDIS ABABA, lapkr. 28.— 
Ethiopijos valdžia skelbia, kad 
šiauriniame fronte italai pasi 
traukė atgal jau 60 mylių.

Italijos kariuomenė pamaži 
pradeda * trauktis ir iš Makale.

J--------------- --------------

Kuba atidėjo rinki? 
mus

PRAGA, lapkr. 28. — Nu^ 
matoma, kad čechoslovakijos 
prezidentas prof. Tarnas Ma
saryk gal jau rytoj rezignuos. 
Jis yra 85 m. amžiaus, serga 
ir jau. nebepajėgia 
darbą dirbti.

Jo vietininkas bus 
ateinančią savaitę,
kad juo bus dabartinis užsienio 
reikalų ministeris Dr. Eduard 
Benes. —...

valstybės

paskirtas 
Spėjama,

FAYETTEVILLE, Ark., lapk. 
28.—Arkansas universitetas pa
šalino septynius studentus už 
tvirkavimą.

Rytoj
Išeis padidintas 
Naųįienų numeris 
su priedu ąpie la
kūną Feliksą Vait
kų ir jo skridimą 

i per Atlantikąp
... ■ " ",

•v V'''. 
■m—

OKLAHOMA CITY, 
lapkr. 28 Chester Comer, 
“hiČ-haikeris*, kuris pripažino 
nužudęs tris žmones^ pasimirė 
vakar nuo žaizdų. Spėjama, kad 
jis yra nužudęs dar šešis žmo
nes, bet išklausti nepasisekė, 
kadangi jis nebeatgavo sąmo- 
.nėfii^ ‘

HAVANA, lapkr. 28. —Prezi
dentas Mendieta vakar atidėję 
30 dienų visuotinus rinkimus, 
kurie turėjo įvykti gruodžio 15 
d. Jis bandysiąs pravesti rin 
kimus apie vidurį sausio mėn.

DANZIGAS, lapkr. 28. — 
Danzigo seimas nutarė suteikti 
amnestiją daugeliui žmonių, su
imtų ir nuteistų už mažesnius 
politinius nusikaltimus prieš na
cius.

LVOV, Lenkijoj, lapkr. .28.
Lenkai išdaužė langus žydų

sanlįrovose< ; ^aUcrašČiamš ne< 
leidžiama-dėtį žinių apie po
gromus, kad jie nepersimestų^ 
kitus miestus.

NEW ROCHELLE, N. Y., 
Ipakr. 28. — Eksplozija Cjty 
Food Mąrket ledaųnėje sunaiki
no 3,00Q kalakutų ir kitokių 
paruoštų šventėms paukščių.

'‘i

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- 

PERSIUNTIMOLEGRAMA.
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Iš Pietų Amerikos
Padangės

Kaip čia garsinamas Jonas 
Komaras

Kas New Yorkui “Madison 
Sųuare Garcferi^, tas pat Bite- 
iiBŠ Aifti ftiestul ‘‘Lilfli Pftf- 
®^. i*aStai-dojtt felktf j jį rfa«- 
gidtisia įdulilikoš siiirdiikid 
amerikonišltdš “sportas” “cateji 
as catch can”. Dabar atvyko 
amerikiečiams žinomas lietuvis 
rištikūs Jorids KbfhataŠ; J‘d 
rtiiiiddžttffe yft jftts Wl«cte« 
Žbyszko. Su Luna Parku 16- 
tuviai čia ryšių netūrl, kądaip. 
gi Sibiro čempibriRs Grikis Vi
sus nuritįš IŠ^ykb kitan žėifl?- 
nan, tai ir neturėjome ko tėn 
žiūrėti; Komaro, ^atvykimui su- 
tiįifri^ bPganiztibf to p4frkb 
agentai nuėjo klėbonljon ir iš 
viernų brostvininkų sudari? 
priėmimo komitetą, kurin įei
na visas brostVinihkų štabas; 
matj viena kavinė ąphibka 
jiems spaudą, kad patrauktu 
lietuvišką publiką. Na ir gar
sina poną mistėrį Komarą. 
(Kiti laukia pasirodant sceno
je, paskui savo žodį iūriaj. 
Girdi, tai keturių levų jėgų tu
rintis Amerikos lietuvis. l*b 
negana; Pirmiau aiškino, kad 
trįs, bet dabar jau sako, kad 
pusę tuzino • galijotų jis pas 
Abraomą pasiuntė ir dėl to 
Nortuose su juo visas pasaiA 
lis bijo kečintis, ūžtai jis at
vyko Argeniinon, kad sūriešt 
gastroliuojančius stipruolius 
ožio ragan. Tesuriečia!.. t’ž 
kelių dienų pašlfddyš sčėfibje. 
Sakoma, ne su RfherikoniŠka* 
bet šu liettiViškh Vėii&H. Pa
žiūrėsime if aįlife fėžūitatūš pa
rašysime. Kad nors kokių pen
kių ristikų jis čia iteūžsmRttg-

< f . . -♦ • **

Lietuviški dfbgloditai Argen
tinoj. !

-SS# Šii feoiia, tiiri netik kad 
gražiai kalba lietuviškai, be* 
tuoj pavaišino skaniai iškepta 
zuikiena ir tikrai lietuvišku py- 
fdfii.

KKtla iŠžfftklHŽJbmg) Ui M- 
SiškKJb, iaJ ISj VFM rKHna 
mėttihų itgiflM ffliirta 
tiena, bet jau sekančią Vasa- 
rą ketina keltis irčiau civili
zacijos, kadangi nuo jo lan- 
dynės tik už 15 legvų yra ffii'e'- 
šcitik&s; o jah fėikla iėisli vii- 
ką ifisMfoft. ’ 
tAi^ęs šiėh tiek kapitalo ir ža- 
da tėršiis paftfcitlninkyste. Tai 
flėfMjfristai etieljinga, darbšti 
ir kantri lietusią šeimyną. Jis 
yra Justinas B., o jo • gražio - 
ji Ona
AiieŠtuoŠė laimėk ' HŠradę/ j ie 
miškų tankumyne . MVistoViaiŠ' 
žmonomis pasidarė.: < žinoma, įffe 

tai iiiiteliifha. ’

b. k. A:

Esame girdėję, kad tolimo
je Patagohijoje, kolonijoje 
Sarmiėhtb, vienas lietuvis jau 
keliolika metų gyvena akhįė- 
nihęj uoloj išsikAltafrie pbžė- 
myjė. Verčiasi medžiokle. Da
bar gavome korespoudėričiją 
iš nuolatinio mūsų UikfaŠČio 
bendradarbio, SūginiiėČio, gy
venančio N. Lavalle, F. C. S., 
kurioje rašoma:

Šū dratigii Lopėž autu hU- 
vykoihė j Algafrobb įhiškiiš pa
medžioti. Savo autą palikę pa
miškyj; lindofrie j tafikius krū
mus, su užtaisytais šautuvais. 
Kada aš paejaū miško tanku
mynu kelis kilometrus, paste
bėjau, kad krūme kas tai bfd- 
zda. Pamaniau, kad lŪukiiiė ož
ka ir prisitaisiau šauti. Taiky
damasis patogiam monteri tiii 
nustebau, kad iš po krūmo iš
šoko mažas, kokių 6 metų Vai-, 
kutis ir pasileido bėgti. Llbai 
man pasidarė jdomiį kaip id- 
ki&rie dideliame miške atsira
do vienas bėgiojantis vaikas ir 
aš jj ėmiau sekti. Bet jis diri- 
įo iš mario akių, tarsi žemėn 
įbrido. Palaridžiojęs tankumu* 
nu pastebėjau mažytę aikšte
lę, kurioje tupėjo nedidukas 
šunytis, o šalę jo pamačiau žė 
mėje išraustą urvą, panašiį į 
lokib landynę. Pamaniau, kad 
tai bus gyveriaihri indėhtj, kr 
šiaip kokių rhedžioiojų. Būt 
striiga iš dlos iŠlirido aukštūš, 
šviėsid]3iahkig iittsaihŽiš Vyrįs. 
Pasveikinau ir pradėjome vkki- 
beti ispaniškai. Iš jo akcente 
šūprataū; kad bfeRtha eūtopiė- 
čib. Baklaūšiaū, kbldoš jis tdii* 
toš. Soy litūdno (esti lietiiviė). 
jis man atsakė. Kada aš pht 
bllku liėtūviškai, šVlCŠistpliU- 
kis vyras man ištiesė ranką ii 
linksmo nusistebejimb Šypse
na tarė: Brolau, tai jau 7 ritė
tai, kaip Bemačiau nė viriną 
lietuVj. Jd kVifečlkhrils užėjau 
į poženiihj kmhbūfj, visai fiė* 
blogai įrengtą. Tuoj stfprižin-

> ■ \ . .. \

u” gažfegti, Šittiinaflčius 
dbsi 894a» ir

tfMČta iSMirtiS. jtfa ČtisisktinM k&d jis yra vad-
dattgat» ir cimasi? žfejoas ‘»i<& ėsiictja
daifi»Wšių, fesHia chorai, dži “ ' —■ 
gerų chorvedžiu stokdš ma- 
žai geflatiši&s
chorvedis yra J. želionis; elfe- 
veįandietis, kuris iš pasišven
tino moka d-jos “Lietuva” 
chorą ir pats jame dainuoja. 
Liaudies teatfb chorą moka 
Sutkus, o kuniginį Rįmavičius, 
gaudamas 4 bho'Hėdžialifs iš 
Liėtuvbs šhįrilaš hlgas ir lufė- 
daftidš riifetikęšAį cnbrą liž pif- 
miibsiūs; dirbriiičius iš pasi
šventimo.

liū^imriš, ūpie Icrifitioš Sima- 
ria^lčitiš nieko neŽiribjo tada, 
fedda, jis jiems SUkišb Savo 
sunkiai uždiftituš pinigus.

* * *
Aiškėja ^tepoAMib nii^ižudy- 

mo priežastys.
“Lietuvių Aidas Brazilijo

je”, plačiai rašo apie baisias 
hidridais ir smurtą. “L. A. B.’ 
ritšpūūšdiritaš prieš Stepoiiėft- 
čio nusižudymą, užtaria poli- 
tikantų ir sektantiškų litponių

Stilaifeė JtitiS abtf, iSaiškifi- 
tl kuris yrą.u šfeipunįnkas ir 
byla tapb perduota ffeišėjtii.

“Ci-itica” 28-X-35 ląbdi plū* 
čia! fate ap‘iė Šio’ lietovio tra
gediją, talpina kiriėmatografo 
Suprėiųd ’paVeikŠlą^ ii* p'Ūžyhii; 
kad tai yra ta vieta; kurią 
pirkdamas (lietuvis Simanavi
čius nustojo 2,600 pesų.

brib^ tajnė, kiriėfriatogrdfe ujūriią Stėpbhūiiį. Muštj bftllių 
šfeiminirikatija Ėhriątte fetesi, litus dorBjariti ponai taip toli

hf?i,!e-| A.L.Bavi4ohiš, M J), 
patalkė, 4910 & Michigan Avė.

1 Kenwood 5167 |3
I nuo v tiri ii vfilRAdM M) 

Aišku, kad tų intrigų ir kp- mtę J Ųd R vmftdai vakarį. 
W hereikalino-ai siunčia Apart šventadienio ir ketvirtadieniu.

nos porciją, konsulo akivaiz
doje, konsulato 
mušė Steponaitį.

vos ūž bereikalingai siunčia
mas litiėnos porcijas iš Lietu
vos pasekmėje Broniaus Ste
ponaičio nervai neišlaikė ir jis 
nusižudč.

Kur einama?!

ADVOKATAI

^alANdč 
nub

Dr» V« A* Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SU 
Tek Boulevard 1401

Kaip Sini^iiiąbi^itiš ^iitisipir-

PROGRAMOSE
(‘‘Naujientį” Icofešp.)

Kiek kattiį bandžiau it riie- 
Ikitdirifet negalėjau “pagauti” 
Mūkaįų fairiilijps radid pto- 
grailias. Taigi, tenka pdšitfeh- 
kihti pasHkai ’čitte ^“Nūiijiėfib- 
šfe.”

Lietuviškos fradio <61aridbš 
jau nėra pirmos riišiėš tfdU- 
JifehŪ if i’iėtiį Ahierikdjė. Ypa
tingai toli toj srityj pažengė 
U^igvūjatis lifetūvikl. Jžtt gtėit 

įlietai IdikUį kdlp Utug- 
Lietuvių Dairios ir Me- 

Jfib Draugija pradėjo puošti 
„ 1“* s radio vi(fafi'das per; 

rūdip ą.tdtį, Jąrikibt^ęj^?Oar-' 
BČ draugijai ir jog vadtpfybėi 
už lietuvių vardo kėlimą. Nie
ko hialonėsnib negali būti, 
kaip girdėti, lifetuviškbš dai- 
rnbs melodijas, muzikos aidus 
ir lietuviškai prakalbas bei 
paskaitas Urugvajaus orb 
bangomis. Lietuvių dainas ir 
muziką giria visi radio klau
syto jai — urųguažai ir sve
timtaučiai; netik lietuviai;

Minint Vilniaus pagrobimo 
.dieną, gerb. ponia V. Verkaitė 
Laurinavičienė skaitė atitirt- 
kamą paskaitų, pakeldama 
lietuvių ūpą. Dar ir šiandieh 
musų atminty aidi paskaitos 
Aodžiai—“Senas Vilnius musų 
buvo ir bus.”
' Linkėtina didelio pasiseki
mo U. L. D; ir Meno £>-Jdi ir 
DtJLri. slcyriiH, pastaruoju Iii* 
ku įfrlšidėjūšidrii jlrife lietu
viškų radio valafidų rengimb 
Urugvajtijė, kurio pirminiri- 
kds Albe B. Gunibaragis jati 
škditė vieną paskaitą, temojb 
—“Mitelį kdlbriijbs diiefehcia-

* * * ■
Brazifijbfe lietuviai, kažko

dėl; tnažiaii turi firięjlmo prie 
radio.

Argentinoje jau buvo keli 
liriliiviškt kdhcertūi įvai
rias radio stotis transliuojami. 
Ministeris Jonas Aukštuolių 
šyęnčių progomis laiko paskai
tas per radio. Tenbras. Šimai
tis ir baritonas Grišonas jaū 
telis kartus yra dainavę Ąr- 
geriiinos radio .stotyse; Tik 
gaila, kad Šimaitis daugiau 
šia dainuoji ispaniškai ir ita
liškai.

Argehliriiečiai labai myli 
lietuvišką dairių ir muziką: 
Vrū dedanibš rbptbš pastari- 
goš iiūblatines lietuviškos yū- 
lahdas tiifeti Argentinos kti- 
rioj' nors radio stotyje. O jų 
čia yra daug. Viename Bue- 
hoš Airės hiieste riet ^3.

: ’ VaičlybbS iiieno srityje lie- 
ttlVlai ėiii yra įfefą pažangą 
pUtfūrę. Gėraih cliofyėdžhti 
bfei dsihoš iriėiįo hiokylojųi

lietuviškas 
radip ųtOtj

MI H

DABAR STOKITE I 
1 b 1 į « • |Lietuvių Darbininkų 
Susivhnijimą

btJIKOš — kėiiš 
metdš pŪiatriėVęš Viėhų 
gydytoją ukmergiškis fiifbriittš 
ŠimūriMvlčiūš šlišlUū^ė jjiiligų 
ir sū riiėkii iŠ lietuvių ribf)dši- 
taręš riilšijiifkb teatrų, 'tik 
pripribiMtririi jkai kairi fėkb šii- 
žinoti, kad Bs. Aires miesto 
ribošė; Villū Vb^ttiža rajoiie, 
Bucdfėiii 2606, zgMiUš ldHėtiid- 
Įpgrdfaš ‘‘^ti^rėrii^’ iiėtūViUi 
prikladsėi Mat taip galvojo 
SimdHslViČitiš ir taip šavd pa- 
rapijdriartiš pasipašū'kodavo, 
parridyddhiaš rėcibas nuo ga- 
žegų už įduotus jifettiš pinigus 
kaipb iriokeštį už kinemūto- 
graf|. feirilŪiiūVičiūš ten pat 
dirbo, sūdydamas į( vietas piib 
liką>. ir ten pat miegodavo; 
kūip tikras Šėimittinkąš. O pa- 
dhh'ęš hub jo 2,600 peslį jo “So
či jus” išpanas sėdėdavo kašdj.

Po kęliip bizniavimo mėne
sių, kada jau ; ipanjątė daug 
dramų ir tragedijų, kada j. 
jau daugelis šėimiriihkū vadi- 
no;^ Simanavičiuj kilo; mintis 
pėfsitikririt, artomas 
legaliu šbiminirita^ «
gį 27-^35; pa^ 
fįio žmpgūiri,'' kur 
gus-paėmę, t. y. sų savo “so

' ..' ...

Laikė vajaiiš įrašyipaš nupigintas; šūtaupinkitė 
$2 iki.$5. Vajus tęsis iki 15 d. balandžio, 1936 m.

NŪriai pfiihirittii iiuo 2 iki 50 metų amžiūuš; vyrai, 
riibtefyš 'ir VriiMi. . .

^KiėkbieiiĮa^ hdtpš paūna lailMSiį ,tTiėš(Į,\
Narių Wri ViiOiOM Kiibpfls Visose 

koiefiite
jpef pęiįklš mfetiiš Šūvb gytavihio LDS išmokėjo: pašal- 

poriiiš virš $86įSW; pomirtinėmis virš $41.006.
Turtas siekia $110,000. Finansine vertybė

168.15 nuošimčių.
Dėl informacijų tŽfeipiSėįl Į vietos kilotas arba Šiuo antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 tbi-ittiėf Street Brooklyn, N. Y.

nuo

,.ki

pi 
t plni-

Nuoširdžiai
ii i 4 •Rekomenduojamas
Vaistas dėl Vidurių

' Clilčagd', ui.—“Kudbiet tik VldU-' 
ylai paveikia ar nemaiji imu* Trlner’š 
Bitter Vynų irJiiudsirdžlal fėkOihen- 
ctiiojU vlėiems.” — ; Mrl. ŠusaKiia 
Pavluė. . . .■■■ - ' • ■ '■ ■' ' ■ ■

Nedarykite bandymų visokiais 
vaistais. Imkite Trlner’s Bitter Vynų* ■ 
Oriė įieir 'jjastarŪčslds 44 iribiiis prUj 

^žtvd augančiu, vaistu dėt 
kietėjimo, Rasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego !(• 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

tttl^R’S ELlMiR
OF BITTER WINE 

y— —_
.Joseph Triner Gompany, Ohicago

'■ Wi .IT. > ?!, i *?'>■!>■’iJ, Z i fc

'* ’*•- ' ‘ ' ■' r- ’

t Ii........ ........ ' II.............. UbiiHilĮ , ■ I " < .1 Į

' ėhW f<j3d »
DIGESTIBLE AŠ MILK
ITSELF!

CHičagb, ui.

•

t

ft&t Vėta-in dart 
į į cooked dishes , i. d/jenZ

4

■J ..

Gerkit ir Reikalaukit
■> i * ■ ? ■

OBTICiHTO

i as Sk■ KK <9 M JSt k* •>

S mI 9 Lg| sajį g
B.;s

ar*- :

r;g 5 •

tAID

EUDEKIS
________

.Lengvi* Išimate

Visose Alinis© 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Kentiičk^ 
Bourbon

Liėtuvjškos
Degtinis

&ATHAN

Mutual Liquor Co
Tel. YARDS 0803

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalysei

J. PRADŽIUS
668 West 18th Street Phoiie Canal 6174

Š.M. SKUDAS
718 Wėšt IStii Street Phonė Mohfoe 8377

į646 Wėst 4Šth Šįreęt Phones Boulėv^rd 5208-8413

J,F; EŪDEIKIS
4605-07 S; Hėfmitage Avcriitė Phones Yards 1741-1742

_ . ... LACltAWjtCŽ ir ŠUNŲŠ.....
2314 West 23rd Place PĮįoneš dariai 2515—Cicero 5027

S. C, LACHAVICZ
42-44 Eąst lOŠtii St. Tbį. Ptillmah 1270 dt-ba Caiidl 2515

J. LIULEVIČlUS
4092 Archer Avenue .....  Phonė Lafayette 3572

, s. P. MAŽĖlfcA •
8319 Lituanica Avenufe Phonė Yards 1188, > • fe • v* •** t • • •* *. '"iv .. .. •

A. MASALSKIS
$80? Lituanicą Ąvenue Phonė Boulevard 4189

? ' ' / A. PETKŪS :
1410 South 40th Court Cicero Phonė Cicero 2109

Z >*«'■.....

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. r. iLUUiLllklO

'y;.-'..■

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
7 nasrai Sutartifeš.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAI 
Rdad (W. 22 St.) 

tašdięri ntio 9 iki 5.

LIETUVI!
2201 W. ęėi-ih
Ofiso valandoš. ivaovncn *«*« o *».* v. 

Vakarais: Partedėlio, SerėdoA ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republie 9600.

Tėlėphone: boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4431 SOtrtil ASBLANb AVeNe
- Rėš. 6515 Šo. Rockwell St. 

TelephoDAJ Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 fldras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yhrdš 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Ceilttal 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 3396

.. / į

■ ■.

w T i*jį ♦' j

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
2201 West ŽŽnd Street
Valfiifddš: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CaŪfornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL^Victory 2348
Dr» Bertash

Cor. of 35th and Halstėd Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.
•'; vr>,y r*,;, s .»• *;r

Dr. Sušauna Slakis 
"ša įrtjarsr 

Valandos 1-^4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomiS.

Ptidne Rouletard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
. Dentistas

4645 Šo. Ashland Avė.
. ąrti 47th Street t f 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal atitarti.

Gydytojus it ChiHirgas
Ofisas 4645 feO. ASHLAND AVfc.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospett 1930

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westert 
Aye„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju nrie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
Electric t r e a t- 
ment ir mšgne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Df. T. Dundulis
!Ct»YTOjAS jfc CHiRUĮCSABJ (

Ofiėd vaiahdpį ntfb 2įH įr nub ‘ 
6—8 v. Vak. Nedėlioj pairai sutarti

Dr. C. K. Kliauga
Derittstas

Valandos tūlo 9—6 e 
2420 Wcst Martjuette Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828

i: - Daktarai;.,
TeL Boulevard 5914 Diena ir NŪM 
Ofiso valandos: nuo 2 iki. 4: nuo ,7 
iki 8:86 v. NedGl. ntid 10 iki 12 fl. in.

Dr. S. Naikelis
GYbYTdJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir RežidenciiA
3335 Scl Halstėd St

CilICAGO; ILU

KITATAUČIAI
DR. VAITUSH, OPt.

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistai.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi, galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervUotd- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia1 teisingai akiniūš. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra.. parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v; 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi] akys atitaiso

mos be akinių, Kainos bigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
- Phonė Boulevard 7589

DR. G. SERNER
tiETtmš

^i^Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akiš 
Ištaiso.

■ 7”56“WežtW§t
kampės Halsted St.

Valandos nuo 10—4; nuo 6 iRi .8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Dn Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai liėtUvianiS Žinbriiaš nei 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. _

Gydo Staigiai ir ėhrdtiiškhš Ilgas.
vyru

elektros prietaistU..
«34 wofiffi vamsihi- s*. 

Valandos nuo 10—12 piėti it ;
nuo 6 iki 7:80 ,vąL vakaro.

Tėt Ganai 8110 
. Ręzidėncįjgi telefonai: ,.. 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFfSĄS • w

4729 So. Ashland Avė.
.2-rosJubos 

CNICAOO. ILLI . 
OFISO VALANDOS}

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4

VftkAro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diėi&

Phonė MIDWAY 2880.

Telefonas Ytadš p9£4
Dr. Maurice Kahn

LIETUVIAI
Gydytojai Ir Dfentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos NariAL

A. Montvidt M. D.
West Tottn State Bank BIdg. 

2400 West Madison Street •;
VAI. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak

TeL Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvrick 0597.

Nuo 16 iki 12 diena. 2 iki Š po pilotų 
7 iki 8 vau Neda, nito 10 fld.12 

Rež. Telephbne PLAZA 24011

Df. A. A. Rdth

chroniškų Ūku. . 
Ofisas 6850 Stoney Island Avė.

Valandos: 2—4. 7—9 vM. vak. Nedfc
Įlomis ir šventadieniais 10^18
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BROOKLYNO NUO
TYKIAI

Andrulio prakalbos
T.

Prieš kiek laiko mus aplan
kė Andrulis, “Vilnies” redak
torius. Piliečių salėje jam bu
vo surengtos prakalbos. Viso
kio jsitikinimo žmonių susirin
ko pilna svetainė.

Andrulį kalbant man teko 
girdėti daug kartų. Bet nie
kuomet jis taip nekalbėjo kaip 
šį sykį. Neniekino nei socia
listų nei sklokininkų. Atvirkš
čiai, jis visus kvietė bendram 
darbui prieš, fašizmą ir karą. 
Esą bukite socialistai ar kito
kie, bet dirbkite naudingą vi
suomenei darbą. Kada fašistai 
įsigalės, tai visiems bus blo
ga. Tai aiškiai rodo Vokieti
ja ir Lietuva, kame įsigalėjo 
fašizmas. Ten visoks pažangus 
judėjimas liko nuslopintas. 
Opozicijos žmonės, kokioms 
partijoms jie nepriklausytų, 
yra žiauriausiu budu persekio
jami. Vieningumas Šiuo mo
mentu tad yra nepaprastai 
svarbus dalykas. Atsižadėti ša* 
vo partijų nėra reikalo, nes vi
sos jos darbininkiškos, —- pa
silikite savo partijose, bet dirb
kite kartu su pažangiąja vi
suomene. 1 ?

Toks maždaug buvo Andru
lio kalbos turinys. Į prakalbas 
atvyko Bimba, Mizara, Siurba, 
Buknys ir kiti, kurie dar vi
sai neseniai ant socialistų Šu
nis korė, šiandien socialistus 
Andrulis jau vadina draugais. 
Gerą žodį jis turi ir pruseiki* 
niams, kurių prakalbas šČyrie- 
ji prie kiekvienos ptpgos bap- 
dė ardyti.' Vadinasi, išėjo toks 
ukazas ir ščyrieji pasuko savo 
gaires. Ar taip ilgai tęsis, ži
noma, paaiškės tik ateityje.

Andrulis kalbėjo trimis ai* 
vėjais. Visose savo, kalbose jis 
griežtai paneigė fašizmą. Kal
boms pasibaigus, ' prasidėjo 
klausimai. Kaip ir paprastai, 
klausimų buvo visokių,—trum
pų, ilgų, ir nelabai išmintingų. 
Už irt) t k lausimus statę, kai ku
rie tiesiog spyČius rėžė. Vie? 
nąs klausimas lietė Susivieni
jimo nominacijas. Andrulis pa
reiškė, jog reikia dėti visas pa
stangas pažangiojo sleito pra- 
vedimui. Kaip ten bebūtų, sa
ko jis, su pažangiais žmonė
mis vis bus galima susikalbė
ti. Bet jeigu įsigalės fašistai, 
tai tąsyk organizacijoje gali
ma tikėtis savotiško teroro, 
atsieit, pažangieji nariai viso
kiais budais bus , persekiojami 
ir baudžiami, štai kodėl vi
siems pažangiesiems žmonėms 
reikia budėti bei dirbti visais 
galimais budais, kad butų pra
vestas progresyvis> sleitas.

Gavęs balsą, Lavinskas pa
klausė, ar gerai p. Vitaitis pa- 
sielgė Pasaulio Lietuvių Kon
grese, į kurį jis buvo pasių
stas visų narių pinigais ir kui 
jis susidėjo su atžagareiviais 
bei nuėjo taip toli, kad prie
šingas buvo leisti Dr. J. šliu
pui pasakyti sveikinimo kalbą. 
O tuo tarpu Dr. šliupas juk 
buvo p. Vitaičio mokytojas.

Andrulis atsako, jog Vitai 
tis virto tikru fašistuku, nors 
ir tebenešioja sandariečio var
dą. Bet faktas yra aiškus, kad 
fašizmas jam labiau rupi. To 
dalyko pažangieji nariai priva
lo neužmiršti.

Po prakalbų Bimba supaŽip- 
dino Andrulį su Lavinsku. Gir
di, susipažink su ‘^i^jlėnų** 
korespondentu. Lavinskas ir 
sako: esą ar atsimeni, kaip De
troite debatuodamas su Kas 
parka pareiškei, jog Markso 
teorija jau yra pasenusi ir rei
kia nauj"? ;

Susivienijimo nomina
cijos

Pas mus daug kalbama apie 
Susivienijimą ir kandidatų 
sleitą. Skleidžiama visokie ple
palai. Siuntinėjama laiškai su 
iškraipytomis žiniomis. Labiau
sia darbuojasi “Vienybė”, ku
rį varo tikra purvinimo kam- 
paniją.\To laikraščio grinorius 
redaktorius nesustoja apries 
nieką, — purvina ir šmeižia 
visus, kas jo unoravam natū
rai nepatinka. Geri jam tik 
Viniko plauko žmcnės. Jie tai 
esą tikri lietuviai.

Prie progos galime pakalbė
ti ir apie p. Viniką. Daugelis, 
manau, dar atsimena jo nuo
pelnus iŠ 1928 m. Tada Lietu
vos atstovas Amerikai buvo p. 
Čarneckis, o jo sekretoriaus 
pareigas ėjo p. Vinikas. Ir 
štai atstovybėje kilo sumany
mas visus Amerikos lietuvius 
taksuoti, — iš kiekvieno per 
metus iškolektuoti dešimt do
lerių. Visi progresyviai laik
raščiai tam sumanymui pasi
priešino. “Naujienos” pravedė 
net šiaudinį balsavimą, kuria
me didelė dauguma pasisakė 
prieš tų mokesčių įvedimą. Pa 
žangiosios visuomenės griežtas 
nusistatymas padarė reikiamos 
įtakos ir sumanymas subliūš
ko.

Kaip tada elgęsi p. Vinikas? 
Jis lyg koks carukas išleido 
ukazą, kad visi tie, kurie prie
šinasi “skarbaviems padot- 
kams” iš amerikiečių rinkti, 
turi būti ant amžių amžinųjų 
prakeikti. Jie neturėsią teisės 
savo kojos į Lietuvą įkelti. Siū
lė jis ir dar griežtesnių prie
monių. Tąsyk “Keleivis” pada
rė pastabą: girdi, kas (butų, 
jeigu tokie Vinikai Lietuvą 
valdytų? Jie visai nesidrovėtų 
laisvus žmones kulkomis - penė
ti.

Po viso to ar bereikia ste
bėtis, kad dabar fašistai pa
sisavino p. Viniką, o dėl jo 
kandidatūros Tysliava labai sie
lojasi.

Kai savo laiku buvau Chi
cago je, ten girdėjau pasitenki
nimą: esą “Vienybė” pasida 
riusi rimtesnė nuo to- laiko, 
kaip pasitraukė Valaitis ir 
Klinga, o į redaktoriaus kėdę 
atsisėdo Tysliava.
, Tačiau> pasirodo, jog pasiti
kėti tokiais žmonėmis, kurie 
neturi jokio nusistatymo, nė
ra galima. Jie linksta ten, kur 
vėjas pučia, šiandien jie gali 
būti pažangus, o rytęj, —- ar
šiausi atžagareiviai. Tai ypa
tingų sutvėrimų rųšiąi priklau
so ir Tysliava. Kai pažangumo 
kaukė nuo jo veido nukrito, 
tai jis pasirodė esąs aršiau 
sios rųšies intrigantas ir melų 
fabrikuotojas. Pasirodė ir tai, 
kad visoks padorumas jam yra 
svetimas dalykas.

Kai kurie brooklyniečiai sa
ko, jog Tysliava labai nori iš 
Smetonos nusipelnyti medalio. 
Iš dalies gal čia ir pavydas. 
Pavyzdžiui, toks mažas Kar
pius jai? savo krutinę puošia 
medaliu, o didelis Tysliava jo
kios dekoracijos dar neturi. 
Didelio vyro didelė ambicija 
suvirškinti to nebegali.

LSS 19 kuopos vaka
rienė

' Teko patirti, kad LSS 19 
kuopa gruodžio 14 d. rengia 
vakarienę Grand Paradise sve
tainėje. Vieta graži ir erdvi. 
Reikia manyti, jog geros va
lios lietuviai šį parengimą 
rems, kaip jie remdavo ir pra
eityje. Juo labiau, kad kuopa 
uždirbtus centus visuomet su
naudoja kultūringiems tiks
lams. Pavyzdžiui, per aviacijos 
dieną kuopa skridimui paauka
vo $35. Tai buvo antra stam
biausia auka, — kun. Pakal
nis. aukavo $50.

Kuopa per metus turi tik

vieną tokį parengimą. Paren
gimais publika visuomet yra 
patenkinta. Komisija ir šį kar
tą deda visas pastangas, kad 
viskas butų tinkamai sutvar
kyta. Bus gera vakarienė, mu
zika ir šokiai.

Oras, grybai, “Rimbas” 
ir kiti dalykai

Oras pas mus labai lietin
gas. Lijo per kelias savaites. 
Grybams tad buvo tikrai ge- 
rast sezonas. O,kartu su gry
bais išdygo ir “Rimbas”, ku
rio nuo pavasario jai? nebebu
vome matę. Jis labai aštriai 
pašiepia tautiečius dėl skridi
mo. Girdi, kaij) jus dabar jau
čiatės, kada Grigaitis laimėjo? 
Vaitkus laimingai perskrido 
Atlantą, pasiekė Lietuvą ir ten 
buvo su didžiausiu entuziazmu 
patiktas ir apdovanotas. Tad 
ką jus dabar galite pasaky
ti?

Pašiepia jis ir tą durną mu
sų radijušą bei “Jaunąją Lie
tuvą”, kuri dar gegužės mėne
sį buvo prie bažnyčios durų 
dalinama. Esą negražu taip da
ryti.

Tačiau apie radijušo ponus 
"Rimbas” butų galėjęs ir dau
giau pasakyti. Būtent, kaip’ 
aviacijos dienos garsinimai bu
vo nuo sienų draskomi ir kaip 
per radio šlykščiausi melai bu
vo skelbiami. Tatai tikrai rei
kėjo suminėti.

Kai kurie progresyvus žmo
nės labai stebisi Tysliava, ku
riam nei hitlerizmas nei fa
šizmas nebėra pavojingas. Ko 
čia stebėtis:* vienokių plunks
nų paukščiai juk visuomet su
sitelkia į krūvą.

— Frank Lavinskas.

Binghamion, N. Y.
S. L. A. 50 kuopos < darbuotė.

Savo laiku musų kuopa daug 
veikė, bet p^starųčjj^ pętų pa
sireiškė apsnūdimas. Pereitą 
žiemą kuopa turėjo suorgani
zavus Lieluvių kalbos ir rašy
bos mokyklėlę, bet šiemet, ma
tyt, taip ir nebus atnaujinta. 
Nors kuopos pirmininkas net 
per pora susirinkimų buvo pa
kėlęs mokyklos klausimą, bet 
nariai net neperėmė tos min
ties. Rodosi, kad čia visai .ne
būtų lietuvių jaunimo?' Susi
rinkime buvo \matyt tokių na
rių, kurie turi šeimas ir mo
kyklėlė daug pagelbėtų jų vai
kučiams. Bet, matyt, tiems tė
vams ir motinoms tie dalykai 
negalvoj — jiems nerupi nei 
kur jųjų vaikai liuoslaikį pra
leidžia nei tai, kad jie galėtų 
patys su jais susikalbėti. Tas 
parodo, kad daugelis, kurie se
niau iš Lietuvos atvykę, dai 
yra labai mažai prasilavinę. O 
gal net ir regresavo? Labai 
apgailėtina, bet taip niekur ki 
tur nėra.

Pereitame kuopos susirinki
me, kuris įvyko lapkričio 5 d„ 
kuopos organizatoriai pranešė, 
kad įsirašo į S. L. A. 50 kuo
pą 6 nauji nariai. Jais esą S. 
Česteris, E. česterienė, J. Mi- 
kelionis, Jr., J. Petrulaitis, p-lč 
A. Kazlauskaitė ir M. Bučin- 
skaitė-Zalneraitienė. Pastaroji 
persikėlė iš vaikų skyriaus. Tai 
yra gera pradžia “auksiniam 
konkursui”. Dabar kuopa yra 
nupiginusi įstojimą ant pusės, 
tad labai butų patartina, kad 
ir kiti vietos lietuviai pasi
naudotų tąja proga.

' —o— ’
Gruodžio 3X d. S. L. A. 50 

kuopa laikys savo priešmetinj 
susirinkimą, kuriame bus ren
kama kuopos valdyba 1936^ me
tams ir nominuojama Centro 
Pildomojo“ Taryba. Tad narių 
pereiga atsilankyti j susirinki
mą ir išrinkti tinkamus kuo
pos valdybos narius bei pa
duoti balsą už tinkamiausius 
narius į Pildomąją Tarybą. 
Nors pas mus didelio! karščio 
dėl Pildomosios Tapybos nomi
nacijų ir nematyt, bet gal kas 
nors slapta ir yra veikiama. 

Bet nariai į tokias slaptas agi-: 
tacijas neturėtų kreipti domės,( 
o atvykti į susirinkimą ir var? 
tot savo protą.

Nelaimė ant geležinkelio.
Prieš keliąs savaites drg. 

P. Adomaitis, vietos gerai ži
nomas veikėjas, su kitais pa
žįstamais buvo nuvykęs į Bal
čikonio vasarnamį, kuris yrą 
nepertolį už miesto. Kaip it 
paprastai, buvo ir daugiau sve
čių. Adomaitis temstant pasi
ėmė p. J. M. Bučinską, jo mo
terį ir P. Skrebį ir išvyko na
mo. Bet čia reikia važiuoti per 
gelžkelio bėgius.

Pasitaikė taip, kad viduryje 
|)ėgių mašina užgeso.. Važiuo 
j antie j i skubiai j iš auto išlipo 
ir bandė mašiną pastumti, bet 
nepajėgė. Tuo t'arpu/ buvo pa* 
stebėtas Erie traukinys. Ado
maitis vos spėjo iš auto išlip
ti, kaip traukinys smogę gra
žią j amšių metų Plymoutui j 
šoną ir nusinešę net ketyirt- 
dalj mylios. Traukinys susto
jo, bet “Plymoutas” buvo vi
sai sudaužytas. P-ną Adomai
tį vietos lietuviai ir pažįstami 
užjaučia jo nelaimėje, bet ir 
džiaugiasi, kad jis ir jo pasą- 
žierai liko gyvi ir sveiki.

— Reporteris.

Kenosha, Wis.
Dailės Ratelio vakaras

Dar kartą noriu priminti 
musų ir kaimyninių miestų 
lietuviams, jog kitą sekmadie
nį, gruodžio 1 d., Dailės Rate
lio choras scenoje stato labai 
puikų veikalą “Kapitonas Vel
nias”. Turėjau progos kalbėtis 
su režisieriu J. Pabarška. Kiek 
iš jo patyriau, tai nėra ma
žiausios abejonės, jog veikalas 
bus tinkamai pastatytas. Visi 
vaidintojai dirba su pasišventi
mu, —; jie savo pareigas atliks 
gerai. O tai reiškia, jog publi
ka bus patenkinta. Biznio ko- 
misija irgi baigia viską vaka
rai tvarkyti, t > ■

žinoma, po vaidinimo bus 
šokiai. Nusamdytas yra geras 
orkestras, kurją^*įeš ameriko
niškus ir lietuviškus šokius. 
Vadinasi, pasWį)inta visomis 
smulkmenomis, kaip kam 
patiks, taip galės linksmintis.

Tą pačią dieną , įvyks SLĄ>, 
212 kuopos priešmetinis susi
rinkimas, kuriame bus renka
ma kuopos valdyba 1936 me
tams bei nominuojama Pildo
mosios Tarybos nariai. Kiek 
teko girdėti, tai organizatoriai 
turės ir kelisvnąujus aplikan- 
•tus. Susirinkimas prasidės 1 
vai. po pietų. ■■ -

Visų , narių pareiga yra da
lyvauti susirinkime* Kiekvie
nas narys turi rūpintis tuo, 
kad butų išrinkta tinkama val
dyba, o taip pat, kad tinkami 
žmonės butų nominuoti į Pil
domąją Tarybą.

Miesto taryboje didelis 
bruzdėjimas

Miesto taryboje eina didelis 
bruzdėjimas. Mat, dabar reikia 
sudaryti biudžetas, atseit, mies
to išlaidų ir pajamų sąmatą. 
Kai visi skaičiai liko suvesti, 
tai pasirodė, jog kitais metais 
miestas turės daugiau išlaidų 
nekaip pajamų. Miesto valdi
ninkai norėjo pasirinkti leng
viausią kelią, — padidinti mo
kesčius ' gyventojams. Tačiau 
tam sumanymui griežtai pasi
priešino tarybos narys, lietuvis 
J. Martin. Jis pasiūlė nukapoti 
miesto valdininkams algas, o 
mokesčius palikti tokius pat, 
kokie jie buvo ligi šiol. Kol kas 
to klausimo dar nepasisekė iš
spręsti. Bet vienas dalykas jau 
tikrai paaiškėjo: dėl griežto p. 
Martino pasipriešinimo mokes
čiai nebus keliami.

P-as Martin tarybos posėdy
je pasiūlė įr kitą sumanymą, 
būtent, sudaryti atitinkamą ko
misiją, kuri rūpintųsi sutrauki? 
mu į miestą pramonės įmonių, 
Tuo, reikalu iki šiol rūpinosi 
Chamber of Commerce. Tačiau

ta įstaiga ne tik nieko nenu
veikė, bet dar ir pakenkė tam 
reikalui. Užuot gavusi naujų 
/rąmoniiį, ji kažkokiais sume
timais baigia išvaikyti senąsias. 
Bus įdomu, ką miesto tėtušiai 
darys su tuo sumanymu? Bal
savimo dienoje eikime į mies
to salę ir reikalaukime, kad 
Mąrtino sumanymas butų pri
imtas. ’

204ie<s metų vedybinio gyve- 
! nimo sukaktis

Pereitą šeštadienį musų ko
lonijai gerai žinomi piliečiai, 
ponai Shimanauskiai, apvaikš
čiojo 20-ties metų ženybinic 
gyvenimo sukaktį. Ne tik iš 
musų kolonijos, bet ir iš kitij 
miestų atvyko jubilijatų 
draugai ir pažįstami. Svečių 
susirinko iki dviejų šimtų. Pa* 
stebėjau iš Racinie ponus Jo
cius, Gybus, Gruzdžius- ir ki
tus,

Visi linkėjo ponams Shima- 
uauskiams visokių laimių ii 
įteikė dovaną,
majam kambariui. Kiek paty
riau, tai tam paminėjimui dau 
giausia pasidarbavo ponios 
Kvedarienė, Vaičeliunienė, Stan 
kienė ir kitos. Tokių, kurie pa-

- setą miega

BargenŲ Ieškotojų 
ATIDAI!

DYKAI!—-pora $1.50 vertes skuri- 
»pili pirštinių su kiekvienu pirkt

iniu kauto už $9.98 ar brangiau. 
KADANGI turėjome šiltą orą,/tai 
užsiliko didelis atakas neišparduo- 
tų kautų. Mes tuos kautus labai 
pūpigipome, kad padaryti vietos 
dėl Kalėdinio tavoro. Veiki t greit! 
VISI tfAUJOS MADOS IR PUI

KUS KAILIAIS PADABINTI

KAUTAI

įjO; * vertes iki 
K $12.98

■" 1

B j$9.98 iki 
gr : $14.98 . , 
r Puošnus gra

žiai pasiusti 
, kautai. Kai
liais padabinti 
paskiausio sti
liaus. Nauy 
jausiu mate
rijų. Didžio 

, nuo 14 iki 20.
Nepraleiskit 

šio barbeno!
• 2500 VISAI 

A: ; NAUJŲ 
• PRĖSIŲ 

Šilkinės. Sati-
’ ,npsv . Naūfo- 

ViSkos. Dre-: 
sfcs dėl Višd- 

L kiiį progų J
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VISI SERGANTI ŽMONES GALI 
gąGti DYKAI ŽOLIŲ 

GYDUOLES
ir $3 Egzaminaciją ir pertikri- 
nantį Elektrišką Treatmentą už $1 
Chfcago’s only Herbai Electric 

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

Nuo MuskulųGSlimo fc 
Skaudėjimo 

*0kalaukit ritame paūgiu 
AlScSoR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą d
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AfcEDDENED • 
S : LYES ■

RFCOMMf NDED 
.. f OR 40 YĮ APS

GARSINK1TES
NAUJIENOSE 

sidarbavo, buvo ir daugiau, bet 
Korespondento pagelbininkas 
negalėjo jų įžiūrėti, — buvo 
labai užimtas kitais reikalais: 
turėjo daug gerti, valgyti ir 
su gražiąja lytim flirtuoti,

va
Teko patirti, kad ponia 

K. Braze žiemos sezonui ir 
į-Floridą išvažiuoja kelis mė
nesius praleisti pas savo* duk
terį, Kai saulė pradės labiau 
kaitinti, tai ji ir vėl pas mus

Kažkodėl pastaruoju laikų
musų jaunikaičiai pradėjo la- šiuo adresu: John Kurillo, 211 
bai dažnai Chicago lankyti. Ai;,Thayer st., Rhįnelander, Wis.

•
Sutaupykite S 

ant visokių —
EdirbysSių

TYPEWRITERS
' r. . ' . ' ; :■

Taiso-PARDŲODA—Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI frile iWlr- 
bystės perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kąi naujas, tik
--UŽ $3 1 MENESI— 

^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITĘRIAI«
.DS1 dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskąitliayimo arba mai-; 

nymo" j naują, telefonuos te*

Telefonas DEARBORN 8444
A I> TYPEWRITER

1 ZAIV COMPANY

WrEDERALSAVINGSi 
WįANB LOAN AitOCIATION 

OP CHICAGO 
Skolinant Pinigus ant’ Pirmų 

Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government įstaigoj. 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypątos jki $5.000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjo m 4%. 

2324 S. Leavitt St ’ TeL Ganai 1679 ?
JUSTIN MACKIEWICH. Prezidentus. /J -
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Vienutine Tokia
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KNYGA
Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija. 

■

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti,

’ * ■ i.f T< ‘ z ' * V •,

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenejenbo- 
geno.

Kaina $2.00.
f' ■ ■

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

kartais nesusilauksime vedybi
nių varpų?

— Korespondento pagelbinin-

RhineĮander, Wis.
Mirė Juozas Dalbukas

Šiomitl dienomis mirė Juo- 
zas Dalbukas, apie 55 metų 
amžiaus. Amerikoje jis išgy
veno 30 metų. Buvo kilęs iš 
Kauno apskričio, Krakų para
pijos.

Jei kas daugiau apie jį ką 
norėtų patirti, tai kreipkitės
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VūLAI SUSIGRIEBĖ

€ook kauntės Superior teismas (Chieagoje)' nutarė 
pradėti tyrinėjimą, kaip yra globojama tos nuosavybės, 
kurios dėl bankruto arba kitokių priežasčių yra pate
kusios j vadinamų “recyverių” rankas. Teismas paste
bėjo, kad vienas tų Moterių” praganė kelis tūkstan
čius pinigų iš jo globojamų nuosavybių.

Dauguma šitų nuosavybių tai užsidariusieji ban
kai ir pražudytieji už skolas įvairių žmonių įr bendro
vių namai. Jų vertė pirmiaus siekė šimtus milionų, jei 
ne bilionus, dolerių. Daugelis žmonių, kuriems buvo pa
vesta šito milžiniško turto prižiūrėjimas, turėjo labai 
riebių pajamų, bet kreditoriai, kurių labui “resyveriai’* 
yra skiriami, dažniausia gaudavo tik trupinius to, kas 
jiems priklauso. Ypač skaudžiai nukentėti teko bankų 
depozitoriams.

Gerai, kad teismas dabar pradės tardymą, bet gai
la, kad taip ilgai nebuvo nieko daroma, kuomet “resy- 
verių”' prižiūrimos nuosavybės tirpo diena iš dienos* 
kaip sniegas pavasaryje.

u.,., r, . ......... ..

SENATORIUS LEWIS PRIEŠ TAUTŲ SĄJUNGĄ

Illinois valstijos senatorius J. Hamiltbn Lewis sa* 
ko, kad Jungtinės Valstijos neprivalo remti sankcijiį 
(bausmių), kurias Tautų Sąjunga paskelbė jprieš Itali
ją. Jo nuomone, Amerikai grąsina pavojus įvelti į ka
rą, jeigu ji draus ‘statinėti italams prekes, kurias

no balso” tiems kandidatams, . 
'kurių “Sargybos Komitetas” 
nėra užgyręs.

Ginčytis dėl kvailo “sargybi
ninkų” priekaišto socialistams, 
■feąd jie esą “prieŠ-lletUVišką 
jpartija”, nėra, žinoma,1 mažiau*- 
’sio reikalo, nes lietuviai socia
listai yra didesnių, darbų atlikę 
lietuvių visuomenės ir Lietuvos 
labui, negu visi jų hiėkifit;ėjaii 
sudėti į krūvą. Bet ne pro ša
lį bus; apsistoti ties sekančiu 
“Sargybos Komiteto^ prasima
nymu. Savo rudame laiške jie 
rašo:.

“Susivienijimas jokių blo
gų investmentų neturėjo, kol 

. socialistų garbinamas Gugis 
neužėmė iždininko \ vietos, 
tik Gugiui pradėjus SLA. 
valdyti prasidėjo Visoki SLA. 
investmentų ‘cfefoItavimaT 
dėl netikusio prižiurę j iinO, 
kas darosi ir dabar, jie taip 
pat’nutyli ir SLA. nariams 
nepaaiškina, kodėl socialistų 
( 7 — «n.m' Red.) vadai ir jų 
skymams pritariantys fild. 
Tarybos nariai tyčia atsisa
kė apsaugoti SLA turtą ir 
iškeisti, net.su pelnu, visus 
defoltuotus SLA. esamus 
bondsus. Arti $300,000 ver
tės, per jų nerangumą, eko
nominio krizio sutriuškintų 
bnndsų pasiliko Susivieniji
me, kad butų pamatas kuo
mi kaltinti buvusius; SLA. 
viršininkus. Kad šiandie SU- 

š sivienijimas dar turi tuos
; nusmukusius’ bondsus, tai

kalti vien tie, kuriems buvo
išaiškinta ir įrodyta (kas
“išaiškino” ir “įrodė”?

Red.)', jog tuos bondsus 
dar galima iškeisti ne tik be 
jokių nuostolių/ bet- dar ir 
su pelnu Susivienijimui. Bet 
tas nėpadarvtaf”
Kas čia pasakyta, tai ir gud

riam jam Saliamonui nelengva 
, butų supras^ Aišku tik viena, 
kad “sargybininkai** bando 
įkąsti socialistams ir adv. Gtt*- 

tag jiems

Gugis ir Bagočius, ar Lo 
patto ir Rastenis?

Šitie senatoriaus Lewiso pareiškimai prieštarauja 
pirmesnėms jo pažvalgoms į Tautų Sąjungą. Prezidėn* 
to Wilsono laikais šis senatorius buvo administracijos 
lyderis senate ir dėjo visas pastangas, kad senatas ra
tifikuotų Tautų Sąjungos statutą. Jeigu senatas butų 
jį patvirtinęs dviejų trečdalių balsų dauguma, tai Ame
rika butų patapusi Tautų Sąjungos nariu.

O kai dėl karo pavojaus, tai “nesikišimas” į pasau
lio reikalus vargiai gali užtikrinti taiką Jungtinėm^ 
Valstijoms. Iki pasaulio karo Amerika turėjo daug ma
žiau reikalų su Europa, negu dabar, bet nuo karo ji 
neišsįsukc^

Gaisrui kame nors kilus, vienintelis tikras budaa 
. apsaugoti kitų žmonių trobas nuo ugnies yra ne laukti* 
iki gaisras pasibaigs, bet eiti pagelbon tiems, kurie jį 
gesina. . < »i"

VALDŽIOS IŠLAIDOS

Prezidento Roosevelto priešai daugiausia jį smer* 
kia už dideles valdžios išlaidas bedarbių pašalpoms, 
farmerių pageltai ir viešųjų darbų projektams. Jie gąs
dina, kad žmonės tojaus nebegalės pakelti sunkios mo 
kesčių naštos, kai reikės atmokėti tas skolas, kurias1 
dabartinė administracija užtraukia.

Skolos, žinoma, blogas daiktas. Bet tie patys laik
raščiai ir politikieriai, kurie Rooseveltą be paliovos 
“tarkuoja” už . išlaidumą, nė vienu žodžiu jo nepapeikė, 
kuomet jisai pasisakė už karo laivyną didinimų* Prezi
dentas Rooseveltas, beje, turi silpnumą karo laivams, 
nes jisai pradėjo savo politinę karjerą, kaipo laivyno 
sekretoriaus padėjėjas.

Vadinasi, konservatyviškfeji valdžios kritikai nėra 
priešingi išlaidų didinimui. Jie tik nenori, kad išlaidos 
butų daromos darbininkų ir farmerių naudai.

. .... .. ...... '»lll*ll" * ...... . » Wll-‘*ll...... I1*!

................. —

Apžvalga
KAM TAS ŽMONIŲ 

MULKINIMAS?

Iš Brooklyno “Vienybės” pa
stoges siuntinėjama po SLA. 
kuopas nešvari vadinamo ^Sar
gybos Komiteto” agitacine lite
ratūra, kurioje šmeižiama SLA. 

. Pildomoji Taryba ir kurstoma

vieni organizacijos nariai prieš 
kitus. Neseniai iš to lizdo buvo 
paskleista čiela hektografuota 
brošiūra, o dabar vėl tapo iš
siuntinėtas aplinkraštis (aąt 
rudai geltonos popieros) į “vi
sus padorius SLA. įdarius”.j .

šitame aplinkraštyje jie rė
kia apie kokį tai pavojų iš 
“prieš-lietuviškų partijų” pu
sės. niekina socialistus, šmeižia 
ŠIA. iždininką K. Gugį ir šau* 
kia, kad SLA. viršininkų rinki
muose nariai neduotų* “nė viO*

* J *'J << -ifs&SrfttU,**•

laimei, pirmesnieji iždininkai 
buvo pripirkę už šimtus tuks- : 
tąnčių dolerių tokių bondsų ir 
šėrų, kurie ėmė smukti, kaip 
lepšės, kai tik užėjo depresija. 
Nežiūrint to, kad naujoji Pild.
Taryba (kurią, “sargybininkai” ’ 
Šmeižia!) to šlamšto jau yra 
gąna daug išvaliusi, bet, anot: 
paties “Sargybos Komiteto”, 
dar jo yra už $300,000. .

Pasirodo, kad adv. K. Gugis, 
pėtėmęs j savo rankas SLA. 
iždo-vedimą, atliko vieną dide- 
,lį patarnavimą Susivienijimui': 
jisai sustabdė organizacijos pi" 
nigų investavimą į visokį šlam
štą. Jeigu SLA. iždo reikalai 
butų palikę ir toliaus tokiose 
rankose, kokiose jie buvo iki 
Gugio atėjimo į Pild. Tarybą, 
tai dievai žino, kur butų nuė
jęs Susivienijimo turtas.

InveStmentų prižiūrėjimas

“Sargybininkai” bando įti
kinti SLA. nartas, kad jeigu 
naujasis SLA. iždininkas butų 
“prižiūrėjęs” tuos netikusius 
investmentus, į kuriuos Paukš
tis su Gegužiu buvo sukišę Šim- 

’tus tūkstančių organizacijos 
pinigų, tai Susivienijimas ne
būtų turėjęs nuostolio.

Visų-pirma, kaip tas “prižiū
rėjimas” butų galėjęs pataisyti 
blogus bondsus arba Šerus? 
Jeigu, sakysime, bus nupirkta 
už tūkstantį dolerių paauksuo
ta plyta, tai visviena kaip tą 
plytą neprižiūrėtum, ji į auksą 
nepavirs. Vienintelė tikra pa
gelia tokioje situacijoje butų 
Surasti, per kieno kaltę tas ne
tikęs pirkimas buvo padarytas, 
ir priversti kaltininką arba 
kaltininkus, t kad jie padengtų 
nuostoli. <

Adv. Gugis tačiau vargiai ga
lėjo ir ištirti, ko verti tie ih- 
vestalentai, kuriuos jam per
davė p. Gegužis, iki neatėjo 
krachas. Juk yra žinomas ir 
seniai s^aii^oje minėtas faktas, 
kad jėfcžų rėk ordių apie tuos in- 
vestmentūš (kada ir per ką 
bondšai ir serai pirkti^kįek už 
juos mokėta ir t. t.) Giiglui ne
buvo perduota.- Gugiui taip pat 
nebuvo perduota jokių iždo 
knygų, kuriose jisai butų galė
jęs susirasti reikalingus f ak- 
tus apie investmentus.

Be to, atsimename, kad prieš 
keletą mėnesių SLA. preziden
tas Bagočius paskelbė susiraši
nėjimą tuo reikalu su buv. pre* 
židOiitu ir iždininku p. Gėguh 

‘žiu. Bagočius reikalavo rekor
dų apie investmentus, kurie 
buvo padaryti Paukščio ir Ge>- 
gūžio iždlninkavimo laikais; bet 
Gegužis jam atsakė, kadi tie m 
Ikordar sunaikinti!' 
- “Sargybininkai” šituos fak
tus žino, o betgi! jie drįsta pri- 
ikaišibti adv. Gugiui investmen- 
ftų neprižiurėjimą. Jie ir jų 
l“tautiški” sėbrai taip mėgsta 
'finansų prižiūrėjimą, kaip ru- 
-dis lazdą!

Gera iždb reikalų priežiū
ra Susivienijįme tapo faktinai 
tik adv. Gugi^ įvesta. Jam ėmė 
daug darbo .ir laiko užvesti 
knygas, suskirstant pagal įvait 
rias rųšis investmentus, iždo 
įplaukas, išmokėjimus, atskirus 
fdndus ir t. t. (bet senųjų re*- 
Ikordų, kurie buvo sunaikinti 
’arba nuo jo paslėpti, jisai, su
prantama, ir i dabar neturi). Iš 
iždininko knygų ne tik pats ižh 
dihinkas, bet ir kiekviena ko*- 
misija organizacijos paskiri 

‘ta*'/ arba valdžios atsiųsta —• 
'gali be jokio J keblumo tuojaus 
sukasti, kokietaS dalykams išb 
mokami £taigą£ koks bondsas, 
kada ir iš ko; buvo pirktas, ko*- 

!kios paskolos buvo duotos, ku
ris invcstmėntas neša nuošim- 

!Čtas arba dfvfdendus... Surašo* 
ihakiekviena pajama ir išlai*. ... .
eb, ritto mažiausios iki didžiau- Pdtemsyfa kai jie nori patirti 
sios. Vedama net visų iždinin
ko susirašinėjimų rekordui 
su skolininkai^, su kuopomis it 
Su nariais, kuriems išmokama 
Mgos pašalpos arba pomirtinės* 

Nieko panašaus f Šitą tvar* 
icingį knygvedystę jSImiesnieji 
SLA^Mįmką^ųeturėjo.^Tai

nei^kH^je^S^iV^^ ’

Ką Pasirinks SLA. Nariai: Tvarką Ir Ra
mybę, Ar Klikos Diktatūrą?

Nei viena-, politinė grupė nebu
vo it nėra atakuojama; visi 
SLA, nariai, nežiūrint jų jjoli- 
Jinių įsitikinimų, buvo ir esti 
lygiai pagerbiami. O to mums 
ir (reikia. Kada viršininkai 
moka sugyvent su eiliniais na
riais, tai pastarieji turi dau
giau noro savo organizacijai

Prasideda SLA. viršininkų 
nominavimaš, Dabar laikao 
.rimtai pagalvoti, kokius Žmo
nes turėtume statyti prie or
ganizacijos vairo. Juk nuo to, 
kaip gabus, patyrę ir toleran
tiški bus musų organizacijos 
viršininkai—nuo to priklausys 
SLA. bujojimas.Jei kada nors 
ŠLA. buvo reikalingas tokių dirbti ir ją stiprinti. Nuo to 
žmonių, tai jų reikia ypač dtt-j laiko, 'kada SLA. Pildomąja! 
bar. Neužmirškite, kad Šian- Tarybai vadovauja pp. Gugis 
dien jau nėra tiek progų, kiek 
jų butą pulkams ateivių vyk
stant į šią šalį* Neužmirškite, 
kad į SLA. priklauso viso
kiausių pažvalgų žmonės. Ja
me rasime partinių ir nepar
tinių; dievotų ir bedievių; ka
talikų, protestonų ir kitokių. 
Greta tautininko čia priklau
so socialisaš, komunistas (tie
sa, komunistų nedaug, nes po 
Chicagos seimo jie kartu su

ir Bagočius, organizacijoj bu
vo tvarka ir ramybe, šitų fak-

>

“Sargybininkų” komiteto ru
dam jam. laiške sakoma, kad Sur 
sivieni jimas neturėjęs jokių 
blogų investmentų*. iki neužėmė 
iždininko vietos adv. Gugis. O' 
paskui susyk, kai tik Gugis* 
ipradejo iždininkautiį tai prasi
dėjo “visokį SLA. investmentų 
defbltavimai”!

■ “Defoltavimas” (nuo 
Žodžio “default”)1 yejškia, 
jinvestmentas paliauja 
nuošimtį.

Dabar kyJa klausimas: _ 
pirmesnieji iždininkai, T. Pauk
štis ir S. Gegužis, buvo inveš^ 
tavę (jdėją} SLA. pinigus į 
gerus bondsus ir kitokias ver
tybes, itai kodėl tie inVestmen- 

‘tai: paskui staiga pasidarą ne*- 
geri? Aišku, kad čia ponai 
“sargybininkai” meluoja. Juk 
geras bondsąs nepasidarys ne
geras tik dėl’ to, kad kitas žmo* 
gus užima iždininko vietą. Iš 
.to* ką pats “Sargybos Komite
tas” čia pasako* kiekvienas' ga* 
Ii suprasti, kAd Susivienijimas 
turėjo didelę krūvą netikusių 
investmentų* pirma negu Gugis 
užėmė iždininko vietą.

Gugiui iždininkaujant, tie in- 
vesitmentai pradėjo “defoWo»- 
ti”. “Sargybininkai” bando jti- 
fcihti SLA. narius* kad “defob 
tavimae” prasidėjo dėl GugiO 
“hsprižiurėjimo’’* tų investmen* 
tų. Bet ten pat Jie sako, kad 
tūds bondsus “sutriuškint) ękib* 
naminis krizis”. Taigi jie patys 
save sukritikuoja. Jeigu dėl 
ekonominiu krizio bondsai ėmė 
defoltuoti, tai yra nesąmonė 
kaltinti Už tai Gugp Jau, tut 
būt, ne Strumskio^trimaičio 
bokštas neturės drąsos sakyti, 
kad Gugis ir ekonominį krizį 
užtraukė Ant Amerikos!

i; Ponai “sargybininkai” už* 
įniršiu tačiau, kad gerų invest* 
mentų krizis 7 “nesutriuškino”, 
Geras, saugus investmentas 
kaip tik ir yra toks, kuris ne* 
defoMuoja nėi gerovės laikais^

angį.
kad 

nešęs

jeigu

tyš už save kalba.
WeII, bet kaip butų, jei prie 

iSLA. vairo; atsistotų pp. Lo
patto ir Rastenis?

I Nei kiek neperdėsiu pasa
kydamas, kad pavedus SLA. 
vairą į, Lopatto-Rastenio gru
pės vadovybę, gero jau nebū
tų/Toji grupė yra žinoma sa-

savo pasekėjais išėjo ir įsfei- vii partyviškumu. Net dabar, 
darbininkišką’* Susivieni- dar neturėdama organizacijos 

zjimą) ir jokiai partijai nepri- vairš* ji kelia vaidus, žada 
klausąs žmogus. Taigi; SLA. 
viršininkai privalo nevienos 
kurios nors grupės, o visų na
rių reikalus saugoti. Tie jų 
reikalai visų pirma yra pO- 
šalpa ir pomirtinė. Toliau — 
apšvieta, arba tie musų 'kultū
ros reikalai, kurie esti visiems 
bendri, t. y. nepartiniai.

Partizanu būt labai lengva, 
Užtenka kartot partinius šii- 
kius ir grupuot pasekėjus. Bet 
tai butų didžiausia nelaimė 
ŠusivienijimuL Jei toks daly
kas patiktų, sakysime, bolšeį- 
vistiniai nusiteikusiai grupei 
(kaip savu laitu ir buvo), tai 
jis nepatiktų socialistams, tau
tininkams ir kitiems. Kiltį 
grupinėse rietenos, į prasidė tį? 
suirta ^'įa^oįe^yisa 
ganizacija nukėfitėtų^ , 

Mano supratimu, partinis 
J...........
jam yra savo vieta -

g®

darbas nėra smerktinas. Bet 
jam yra savo vieta — partine 
organizacija. Pavyzdžiui, tau
tininkai turi savo tautinę San>- 
Jarą, sočiaristai Liet. Socialis
tų Sąjungą, o komunistai -— 
savas lietf rakei jas ir ALDLD. 
'Ten jie gali dirbti. O SLA.reL 
kia pAlikt ramybėje.

' Bet eikime prie dalyko. Sui- 
siviefiijime prasideda kova už 
du sąrašu, būtent: SLA. Vąš
karų Komiteto sąrašą ir SLA. 
Sargybos Komiteto sąrašą. 
Dar yra ir trečias sąrašas, bet 
apie jį čia nekalbėsime. SLA.- 

’ Vakarų Komitetas rekomen
duoja savo listą, su adv. K. P. 
Gugiu ir adv. F. J. Bagočium 
priekyje. O Sargybos Komite* 
'ta&—saviškį, su pp. Lopatto ir 
; Rasteniu priekyje.
! Kuris • tų dviejų sąrašų 
mums geriau priimtinas? Už 
jfeą balsuosime: Gugį ir Bago>- 
>čių, ar Lopatto ir Ęastenį?
i; Nedvejodamas turiu paša- 
(kytir kad aš stoju už pirmąjį. 
Esu tikras, kad didžiuma SLA 
taurių taip pat balsuos, už Va
karų Komiteto sąrašą. Visi 
faktai kalba už tą sąrašą. Visų 
įpi'Fina, tas sąrašas nėra parti
nis. Jame yra įvairių nuomo*- 

(nių atstovų,. Toliau^ adv. Gu
gis yra dabartinis SLA. iždi- 
ninkasy o Bagočius—preZiden- 
^tas. Jų rekordas yra geras. Jų 
vadovaujama SLA. Pild. Ta
ryba (bent jau didžiuma) ven
gė ir vengia partizaniškumo.

ta,1:. ,ą :;U ...iri.—rt- 
įmsitamavimas organizacijai. 
Dabar SLA. Viršininkams ir įs
taigoms nebereikia grabaliotis

tininkai turi savo tautinę San^

“šluoti” tuos ir tuos. O tie vai- 
‘dai šimteriopai padidėtų, kai 
pp. Rasteniai, Lopattos ir jų 
drangai atsistotų organizaci
jos priekyje.' Patys būdami 
atžagareiviai,. SLA. jie pada
rytų reakcijos tvirtove. Pa
žangieji nariai — net ir tau
tininkai į— butų ujami ir per
sekiojami.

Tą pavojų gali matyt kiek
vienas, jėi iš viso jie nori ką 
nors matyti. Bet ir nevėlu jis 
pašalinti. Juk tikrieji SLA. 
gaspadoriai yra patys nariai. 
Jie turi lankyt kuopų susirin
kimus ir neleisti, kad juos už
valdytų partizanai. Didžiumai 
narių tas partizaniškumas j- 
kyrėjo. Todėl nominuokime ir 
išrinkime į SLA. Pildomą Ta
rybą šiuos kandidatus:

F; J. Bagočius, prezidentas,
J. K. Mažukna, vice-prezi- 

dentas.
P. Jurgeliutė, sekretorius.
K. P. Gugis, iždininkas.
Dr. J. Stanislovaitis, dakta- 

,ras-kvotėjas.
' E. Mikužiutė, iždo globėja.

J. Miliauskas, iždo globėjas, 
šitie žmonės yra kompeten* 

tiškr ir tolerantiški. Jų vado* 
vybėje organizacija turės pro*- 
gos augti bujoti. O svarbiausia 

’tai bus išvengta vaidų it su
irutės.

—SLA. Nepartinis Narys.

PAVOJUS SUSIVIE
NIJIMUI

Atžagareiviai naudoja 
J šnipą Pilėną kovoj

Penktadienis, lapk. 29, 1935 

tas, t. y. neturys bendro su 
SLA. viršininkų nominavimu. 
Bet ylą maiše nepaslėpsi, ji 
pati ėmė ir išlindo! Pate Pilė
nas save išdavė.

‘ Taigi, strimaitiniai “patrio- 
,tai” turi retą talkininką — 
buvusį Scotland Yardb šnipą/ 
buvusį Lietuvos žvalgybininką 
ir Amerikoj šnipų karaliaus 
tarną — skundiką pažangiųjų 
žmonių! Graži kompanija, ką 
i» sakyti.

Bet tai reiškia labai daug 
musų kitasivienijimuL Tai reiš- 
-kia intrigas,, provokacijas ir su
irutę. Ar SLA. nariai to no
rėtų? Kam bus nauda,, jei or
ganizacija kriks ir silpnės?

Juozas Bu'ktiškis sako tiesą 
(“Naujienose” už lapkr. 25), 
kad “šitas šnipas niekad jo
kio gero darbo lietuvių visuo
menei nedarė”. Ne dėl visuo
menės labo ir dabar jisai dir
ba. Jį pasiėmė grupė atžaga- 
reiviškų partizanų,, žut-ar-but 
besiryžusių pasigrobt į savo 
kontrolę Susivienijimą. Kiek 
jisai gauna už tą “sunkų dar
bą”, nežinia ir nesvarbu. Aiš
ku tiek: veltui jis negi dirbs!

Sunku įsivaizduoti, ko susi
lauktų SLA. nariai, jei prie 
organizacijos vairo atsistotų 
tas sąrašas, už kurį “procevo- 
Ja” Pilėnas, alias Palmeris!

Jei ligi šiol kai kurie dar 
galėjo abejoti apie tos grupės 
“gerus norus”, tai dabar to
kiam abejojimui vietos jau ne
liko. Visiems turi būt aišku, 
ko jie nori. Ne. tik SLA. na
riai, bet ir pašaliečiai tuos sky- 
mėrtas privalo griežčiausiai 
smerkti. Tokiomis priemonėmis 
kopti į organizacijos viršūnes 
gali vien tas, ką jai blogo ve
lija.. Nei vieno balso atžaga
reivių sąrašui! Visi SLA. na
riai kaip msu'ras privalo stovė
ti savo organizacijos reikalų 

• sargyboje. Jei įsigalės atžaga
reiviai, tuomet SLA. nariai bus 
provokuojami, persekiojami ir 
šluojami iš organizacijos. >Egų 
metų t^rtasas, budavojanM Su 
sivienijitną*-:ni^kais eitų|į se
nelių, našlių ir t našiai 
įtis visiems laikams butų pa
laidota.

Tai butų smūgis, kurį SLA. 
vargiai atlaikytų. Ir dėl ko? 
Dėl užsispyrimo menkos gru
pelės žmonių.

Apie Pilėną ir jo “nuopel 
nūs” man teks dar pakalbėti 
prie kitos progos. Kai kam tie 
jo “nuopelnai** gal ir nežino
mi, bet aš* turiu dokumentus 
ir jie už save kalba. Lukterė
ki! — matysite, kaip ir kur ji
sai yra “pasitarnavęs”.

SLA. nariai, budėkite T Nesi
duokit suklaidinti tiems reak
cijos užpečkio “patriotams”. 
Balsuokit už tą sąrašą, kurj 

, rekomenduoja SLA. Vakarti 
Komitetas ir kurio priekyje 
stovi dabartinis SLA. prez. Ba
gočius ir dabartinis iŽd. Gugis.

Phttadelpietis.

K vil-

prieš pažangiuosius .AT®JO mujas^lO nwne- 
hatius.

apie vieną arba kitą dalyką or- 
ganizaeijos finansuose: iždinin
ko knygos parodo Viską, kaip 
ant delno.' Dabar tai bepigu 
yra ir investmentų priežiūrą 
vykinti, kada kiekvieno bondso 
'ir kiekyienos paskolos istoriją 

ąmtilkia| surašyta.
jttft atrtm svttjrtius' M?. Guįto' (Pabaigą rytoj)?' į,

Pagalios, iškilo aikštėn, kad 
norėdami pasigrobt SLA., at* 
žagareiviai naudoja “garsųjį” 
K. Pilėną. Pirmiausiai jis bu
vo panaudotas diskreditavimui 
trans-atlanfinio skridimo ruo
šėjų. Tą skridimą, kaip žinia* 
rėme ir SLA. Savo prasimany
mus Pilėnas jdėjo New Yorko 
dienraštyje “Sun”. Tautininkų 
spauda, kontroliuojama atža
gareivių, tuos išmistas pakar
tojo ir nuo savęs dar “pagra
žino”. Nėatsiliko ir SLA. or
ganas “Tėvynė”. Jos redakto
rius p. Vitaitis, matomai su
sitaręs str atžagareivių klika, 
taip pat naudojosi tuo Pilėne 
“dvasios produktu**.

Aišku, kodėl. Vadinamojo 
“Sargybas Komiteto” vyrai, sų 
p, Strimaičiu priekyje, matyt 
išanksto buvo sudarę planą dis
kreditavimui pažangiųjų ir pa 
ritošimui dirvos saviškiui Ras 
tenio-Lopattos “sleitui”. Dau* 
geliui šis planas galėjo išro* 
'dyti (ir išrodė) Visai neką!

. ris “Kultūros”. Daug įdo
maus pasiskaitymo. Rašo 
prof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Korolenko ir 
kiti. Kaina 45 centai. Gafi- 
ma nusipirkti “Naujienose”.

net.su
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Pirmyn” c h o r a s Reikalingas b ū r y sENGL1SH SECTION
leria Rusticana Vaitkaus Sutiktuvėm

stoti į eiles SLA. ir naujos jau

nuo

A. A. Stelmok.
before

BIRUTE
HOW WAS THE SHOW?

Jos.F.Budrik
Behind the Scenes

BEDARBIŲ REIKALAI MAJORŲ KONFERENCIJOJE

Bedarbių šelpimo ręikalai buvo, svarbiausias klaiisimds, kurį didžiųjųAmę-

M. Ellėnstein, Newark, N. J

The League Cracks Doįvn 
Ctinner of the Airivays 
Golf Turns Bolshevik 
A Job for the Jobless 
Shakespeare Plays Football

“Pirmyn” choras po sėkhiingį 
patengimd 
kričio 10 dieną

verily, there 
the sun.”

Moteris turi 
vartoti tiktai 

skystus 
liuOsuo- 

tojūs.

kuri bus 
į diėną,Caesar Makes Hit 

at K R Party
M o c k Tnitiation Pre 

cedes Formai One at 
PalmerHouse

taipgi
Įeit. Felikso

and gathered

with Satan, this 
has been aided 

American ofMay- 
and Princeton

Organizatorius 
Zubrickas ir K.

GERB. Naujienų skaityto 
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiam 
Naujienose.

Since the storm

man England has ever produced? 
How many sports fans ever imagine 
the multitude of swordsmen and 
bull-baiters, of wrestlers and run- 
ners famous in Shakespeare’s < 
whose name and fame have dropped 
to the bottom of Time’s sea of obli- 
vion?

smilę appeared on his countenance 
as he gavę the signal to begin.

We sang ąuickly, sūrely, with Ht-

health and happiness. So proper 
athletics have their place. Būt man 
ceased to be a beast and became 
human, then ceased to be a savage 
and became civilized, not through 
his brawn, būt through his brain.

If America ever makes contribu- 
jtions to civilization compąrable to 
the philosophy of Plato or the plays 
of Shakespeare, she will do so be- 
cause she appreciates and lauds 
something higher and finer than 
prowess in sports.

America’s fame today and down 
through the years will be spread, 
not by her “Red” Granges and Jack 
Dempseys, būt by her Sinclair Le- 
wises and Lorado Tafts, by Micheal 
sons and Lindberghs and Lincolns. JIS MAN 

PAGELBĖJO

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

I riWWORLDAT 
p’ ’ VCE

WASHINGTON.
'tikos miestų majorai diskusaVo savo k<inf0tenėij0je, W»Bhingtone.Dalyvavo (iš kairės į dešinę) 
majoras Kelly (Chicago); Neville Miller, Louisville, Ky.; Tor N. Towl, Omaha, Nebr.; IIoward 
Jackson, Baltimore, Md.; Dąniel W. Hoan, Miltfaukee, Wis.; T. Semmės Walmsiey, New Or- 

ir Paul Betters, Majorų

ChicagosLietuvių 
Vyrų Choro narių 

domei
Sekmadienį, Chicagos Lietu

vių V*yrų Choras dąinuos per 
radio iš stoties WGES (Pro
gresą Furniture Co.) 
vakare dainuos
Vaitkaus Sutiktuvėse, Ashland 
Boulevard Auditorium.

Kadangi tą dieną išpuola ir 
choro repeticija, tai p. K. ote4 
ponaviČius, choro vedėjas, pra
šo pranešti, kad repeticija įvyks 
ne reguliarej vietoj, kaip pa
prastai, bet WGES radio sto
ties stu<dij ose. Visi nariai pra
šomi ten susirinkti 10 vai. ry-

Lietuviams, kurie no 
ri palikti J. V.

How many readers of that sport 
story connect the name of Notre 
Dame’s player with that of the 

whom

organizatorius, būtent jaunuo
lį J. Zubricką ir K. Šukį.

J. Zubrickas yra dar jaunas 
vyrukas, apie 22 metų am
žiaus, ir yra nusistatęs suor
ganizuoti jaunuolių kuopą. Sa
ko, kad J. Zubrickas jau turįs 
gražų bdrelį lietuvių, abiejų

INCORPORATED
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

When it “cracked down” on Italy 
with the sanction aimed to force 
Mussolini to stop his Ethiopian kili, world’s foremost dramatist, 
the League of Nations took anothęr jArthur Brisbane narnės the greatest 
long step toward world peace. For 
the first time in the history of the 
world 51 nations, including Severai 
first class powers, are working to- 
gether through the league to end 
this war of aggression, and to pre- 
vent all such wars. in the future.

With the cooperAtion of such 
non-member nations as Germany 
and the United States, the league 
can stop II Duce’s brutal grab for 
territory. Ali they need to do is to 
shut off his supply of coal and oil. 

Būt the most important point of 
all is that the league machinery is 
working. The league is movi n g for- 
ward as its founders planned.

However much some persons may 
sympathize with Italy’s desire to 
expand, all thoughtful, Progressive 
persons who hope to end war mušt 
back the league. For that body is 
developing ways and means to de- 
stroy the monster of war 
that ravenous beast devours

Tk AUGIAU žmonių galėtų jaustis 
gerai, būti tinkamesni ir tvar

kesni, jeigu, jie sektu gydytoju ir 
ligoniniu reguliavime užkietėjimo 
viduriu. »

Niekuomet nevartok liuosuotojų, 
kurie savo veikime yra aštrus. Arba 
kuriu miera negali būt tikrai nu- 
mieruota. (gydytojai žino apie pavo
jų jeigu ši taisyklė nėra užlaikoma. 
Jie vartoja skystus liUosuotojus, ir 
Idipshiškai sumažina dozę pakol vi
duriai nepradeda veikti be jokios 
pašalinėspagalbos. < <

1 i Mažinimas dozds yra sekretas pa
geriantis Gamtai atsteigti norma- 
Įliškurtią. Jus turite priimti truputi 
mažiau ir todėl jusu liuosuotojas 
turi put skystas, panašus i Syrup

i ’ Gaukit buteli Dr. CaldweH’s Sy- 
rup Pepsih pas savo vaistininką, ir 

ijėigU jis nesuteiks jums pilną pa
lengvinimu, jeigu jus nerasite, kad 
jis maloniai ir suraminančiai pra
šalina aitrumą paeinanti nuo užkie
tėjimo, jusu pinigai bus sugrąžinti.

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

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W, L. S. stočių.

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

Rytoj ponia N. Gugienė turi prirengus labai 
gražų Programą-

Russian offidals 
jRobert Miller III of 

drove the first golf

Manę ofisas buvo pranešęs, 
kadĮ iki Naujų Mętų pagelbe- 
sim nepilieČiabis. išpildyti 
įvairias popieras. ' Iš to pra
nešimo pasįrpįe jgrąžųs ,rezul- 
ta:tai, bet tupm, įa&uį sykiu 
susitikome su sunkiojn kliū
timi ,; • ■ '*■ ■

X.: Asmenys, katrie, ateinate

paskirtas 
Šūkis

Not satisfied with being Scotch, 
now mušt commit the unpardo- 

nahle si n of turning Bolshevik. And 
in th’s lining up 
Oledonian game 
-nd ahetted by an 
Pmvpr traditions 
Ari„vntion.

5V,’th imnort^nt 
’onVing on 
n”x^ury. Mass. 
baU on Soviet soil. Russia, now se- 
cond i n the world’s production of 
p-o’d with $250,000,000 yearly, feels 
he»*self entitled to the sport of 
that supreme “Red”-hater, the 
American business man.

First uncanny and Scotch; next 
American and reactionary with 
Whiner Hearst and Drug-peddlar 
Walgreen; now long-whiskered and 
Bolshevik—those are a few of the 
anties of the game which Iowa far- 
mers name “cow-pasture pool.”

Golf will next hob-nob with Arabs 
and Chinamen, them m-’koc bed-P»L 
lows of Bushmen and Hottentots. 
Yet we need not be astonished or 
even surprised. For, in the words of 
Solomon, “Verily, 
nothing new under

Dąniel W. Hoąn, Mil waukee, Wis 
leans, La.; J. F. Manning, Lynn, Mass 
organizacijos, atstovas.

Pasekmingesniai pradžiai 
SLA. 122 

balių Padėkos 
dienos išvakarėse, lapkričio 
27 d. J. Dimbelio svetainėje, 
4523 So. Wood st. Baliaus 
laiku buvo prirašomi nariai 
prie SLA. į visus apdraudos 
skyrius, nes praeitas SLA. Sei
mas padidino apsaugos sky
rius, taip kad dabar galima 
apsidrausti nuo $150 iki 
$5000 be skirtumo amžiaus ir 
apdraudą gali gyvas būdamas 
atsiimti. Gera proga norin
tiems tapti SLA. nariais.

F. T. Puteikis.

SLA. 122 kuopa 
pradios paskelbimo auksinio 
konkurso, aktyviai stojo į dar
bą, kad prirašius daugiaus na
rių prie SLA. Užpraeitame 
savo susirinkime, išrinko du

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

ANCHOR INN
3500 So. Halsted St.

broke in 1929, 
thousands upon thousands of young 
men and young women have vainly 
tried to obey Carlyle’s dietum, “Go 
to Work!” They have visited hund- 
reds of bosses asking, even begging 
for a job. They have penned reams 
of letters seeking any kind of a po- 
sition. A gruff or polite “No!” has 
been their only answer.

These thousands of young men 
and women hev*» been denied work, 
savior of mankind.

Būt if they will do some reading 
and clear thinking, they need not be 
idle nor despondent. Before them 
is a tremendous job—re-making so- 
ciety so that all may work, so that 
all may live the good life.

By studying and organizing, by 
writing and speaking these jobless 
young people may become the pot- 
terš of a finer civilization, molding

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

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” 
8749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092

plastic humanity into a new sočiai around the piano at , stage-center. • 
order where war, want, and enfor-1 Mr. Byanskas walked out and tbok 
ced idleness will be bogies of the his place in front of us. t“ 
dead past

blocked by Shakespeare... s 
kespeare forcęd a kiėk... Shakes
peare threw a long pass to From- 
hart for a touchdown...” Those 
are items in the news story of late 
Saturday’s football game between 
Notre Dame and Southern Califor-

METINIS VAKARAS! <
Lietuvių Kliaučių Lokalas 269 A. C. W. of A. 

RENGIA BALIŲ

Subatoj,Lapkričio*Nov. 30,1935 
AMALGAMATED CENTRO NAME 

333 So. Ashland Avė.
Šokiai prasidės 8-tą vai. vakaro.

Bus gera orkestrą, užkandžiai ir gardus gėrimai. 
Kciečia visus atsilankyti RENGIMO KOMISIJA.

Leit. Felikso Vaitkaus sutik-j 
tuvių iškilmėms, Ashland Bou 
levard Auditorijoje, Vąn Buren 

the extra point attempt waa, ie thrills tricklinį'ūp. and"down our ma*ini~Meffn .vėtainši Chb'ir Ashlan<i/ Boulevard, kur jos 
’ ---------------- and Sha- spines as the aųdienee appiauded gr®„‘0,T n.! “l„ i įvyks sekmadjenj vakare, yra

............  m. f cagos Lietuvių ^rmyn choras if.ei^inga apie
Nors berniukams nereikia jokių 
specialių rūbų, pageidaujama, 

• kad mergytės turėtų lietuviškus 
kostiuinūs. Vaikai netuyi būti 
daugiau 7-10 metų amžiaus.

Tėvai; kurie turi tokio am 
žiaųs vaikučius, yra prašėm) 
•juos atsivesti j/AstiUnd Boule- 
vard Auditoriją šiandien? vai. 
vakarė, rėpetįcijai. Kostiumus 
repetic-Jai dėvėti nereikės.

į musų ofisą stengkitės atsi
nešti su savim blanką, kadan- 

s valdžios skyrius 
užtektinai blankų,

A slight Pastatys operą vasario 9 d 
Chiedgo Sakot svetainėj

PėtnyČipj, lapkričio Ifr d.

and good fellowshipL which^brought tas Lietuvių Simfonijos orkes
tro? narių, tąipgį matėsi ir 
“Nau j ienų” reįakci j os narys, 
A. Vaivada. Taigi choro na- 

deep riams smagu buvo prakišti lai
ką su savo talkininkais* bet 
Pirmyn chorui darbas neužsi- 
baige.

Oąr neužiniršus “Gražiąją 
Gąlate^

Visados turį daug ir sun
kaus darbo. Dar nepamiršta 
“Gražioji Galatea” ir choras 
rengiasi dąr prie sunkesniu ir 
gražesnio perstaįymę, tai “Ca- 
valleria Rusticana 
perstatyta vasario
1936 m., Šoko) Svetainėj..Tai
gi, choras su savo talkininkę, 
Simfonijos orkestrų, vėl turi 
sunkųį darbą. O tokį muzikė
lį/'veikalą susimokyti tai rei
kia padėti daug > darbo, pastan
gų jr sumanumo. ‘‘.Cavaljeria 
Rusticana” tai >yra opera iiė- 

j Vertimas iš

“Where the devil are my pants?” 
“Oo, be rareful! You’ll knock the 

^rest over!”
“Haw, haw! You’ve got your jacket 

on backwards!”
“Come on, come on, roll me into 

this sash. I’ve gotta get down for 
the opening number.”

“For cry eye, lookit the funny 
gypsy! Hee, hee, hee!”

“Sh—sųuat! The curtin’s ri- 
sing!”

The speaker’a voice and hardly 
nroduced the necessary ąuiet and 
nosture when, with a complaining 
seųuence of varied sąueeks and a 
rattle of tired gears, the much- 
worn Auditorium curtąin rose slow- 
ly, hesitatingly, to reveal a £ea of 
pink faces in the front rows. '

Cues and Peepholes. t
The show had started, as far as 

the audience was concerned; būt for 
us, it was the beginning of an un- 
ending adherence to cues. Now.we 
šit; ndw stand; now walk off non- 
chalantly; now look sad; now look 
angry; and so on.

wįile off-stage, we tried to be 
ąuiet in the semi-darkness. There 
war mųch pėering through impro- 
vised peepholes to see how the prin
cipais were getting along. Many 
listened raįiutrously to the magnifi- 
cent voice of Misa Helen Bartushas 
she fashioned a liring, dramatic 
nortrayal of the fickle gypsy ąueen, 
Era, beloved by all, būt loving none.

On to the Concert.
No sooner had the finai eurtain 

fallen over čigonai, than with sighs 
of relief and with smiles of happi
ness, chorus and principais ąuiekly 
shed their gypsy colors. In fifteen 
minutes, all traces of grease-paipt 
were gone. Up went the eurtain. A 
spiek and span group of songsters 
stepped forward

generoUsly after each song.
The climax came at the ęi

Miss Helen Bartųs’h rendition of the trumpų pamokų turėjo drau 
“Serenade” from The Stu^ent Prince. 
As we joined in accompaniment, the 
song’s lovely melody stood oųt in a 
rich, harmonic background which 
enveloped us with its musical magic, 
and we sang with a.!
always the happy lot of choruses.

Auf Wiedersehen at the Operą t
: .. House!. .....................

During the time of preparatidn /pai vj8as choristų uždarbis už 
for the November 17th performance, .
Miss Bartush gavę us not.only ker tą sunkų kulturmj darbą. • 

day lovely voice, būt exhibited a smiling 1 šią smagią ir draugišką

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—-Cniropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Magellan, first conąueror of the 
mighty Pacific, needed days and 
weeks to cross the 8.000 mile streteh 
of ocean from California to the Phi- 
lipnines. Today the “Clipper of the 
airways” is making regular mail 
flights from San Francisco to Ma
nila, with stops at Honoluu, Midway 
Island, Wake Island, and Guam.

If Magellan or Drake had seen 
new eruiser of the skies leave

S«n Francisco, would f' 
shook their heads sadly and sagely, | f.ator’s 
saring, “It can’t be done ?” Or would ( what I read in Naujienos, 
those boldhearted men of old begged 
for seat in the air-liner to the 
Orient ?

The outrigger canoe, i the, sjow 
sailing vessel, the ocean linef, the 
clinner of the airways—thus Time 
turas the leaves in the book of in- 
v^ntion and progress.

Who can guess what is written on 
♦omorrow’s page?

ACCORDIONAI
Saxophonai, Gitaros, Pianai 
parduodami lengvais išmo
kėjimais. Pilnas kursas lek
cijų dykai.

12 Basų Accordionai už 
$19.50

48 Basų Accordionai už 
$49.50

80 Basų Accordionai už 
$69.50

120 Basų Accordionai už 
$99.50> '

Accordionai padaromi ant 
užsakymo

Ali I know about the evening of 
they have November 17th, as far as the spec- 

viewpoint is concerned, is 
i. Būt the 

ppectator, he possesses the eurious 
name of d, who wrote an artiele in 
which he said that our presentation 
W?s “successful and interesting”, 
did not enlighten my blankness the 
least bit, although his words were 
welcome.

Of course, I would likę to launch 
~n impressive series of choicely 
worded sentences applaųding a rich- 
ness of gypsy colors, weird lights, 
and chocking tragedy, būt I am not 
sure if the colors. really appeared 
'•olorful, if the lights created a 
weird effect, if the tragedy wąs 
chocking. becąuse I did not see the 
nerformance.

Mv observations were limited to 
b^ekstage peeping, and when I think 
nf čigonai and the concert, a con- 
fusing, būt lovable babble. of yoices 
rings in my ears.

It was midnight, when the KĖ’i 
and their friends štoppėd merry ... . 
making and dancing at the home pf tuvių kąlboji 
Miss Josephine Schultz, 6738 S6uth Katino Valstybės bperos 
Camnbell Avė., some few days ago, 
and hurried to the circle of . ęhairs, 
bėnehes. sofas, surrounding the 
room. The hour had arrived for thė 
KR initiates t<Ų “provę their mętal.” 

And in they came, the si>c. braVe 
maids, in costumes brayer štili, -- 
for there was. Caesar (HELEN VAR- 
KALA) leading the adyąncę, ■vritįj 
+he toga royąlly sweepįng from her 
diminutive būt determined šhouldėr.

Mussolini (JULIA SALINER) 
followed with firm strjde and daring, 
glance, šūrreptitiously wątęhįng the 
dapner Prince of < Waleš > (RŪTA 
KARTANAS) who V was 1 ' ‘
“Cheerio!” to • Hįtler j (RELEN 
BLAUZDIS), ;whose swąštika 'Wąš 
attracting the jotly Jester (ELDA 
warekois).

Nor was America forgottep in this 
cųrious file of the. League i.-of^ Na
tions; lašt of all came thę Amhr-’ 
ican reprešentative, spinachstrong 
Popeye (CHRISTINE PILKIS) who 
sauntered lašt to see that , all Was 
well. : -1

And all was welll—says ;thįs - old 
scribe—and the six new maids hdye 
passed the grade and will be dėfį- 
nitely admitted into the KR eritehte, 
this glorious year of the KR Tenth 
Anniversary! '

Formai initiation took place at 
the Palmer House, where the’ ple- 
dges became fully įnstructed in KR 
aims and were decorated with the 
club pin, — which is one of the 
pride-possessions of—

KR NEWSY.

SLA. 122 kuopa dar
buojasi Auksiniame 

Konkurse

kuris įvyko lap- 
Prieš tą pa- 

sinčėrity not i’ehgįhią'choras turėjo supkiai 
dirbti, tad bėnt porą 
valandėlių turėjo poilsio ir 
draugišką į pasilinksminimą.

neduoda
kiekvienam ofisui, bet jie 
kiekvienam duoda vieną ko
piją. t Taigi, mes jums pagel- 
besim, bet jus neuždėkite ant 
mus per didelę sunkenybę. At- lyčių jaunuolių pasižadėjusių 
šineškit blanką su savim

2. Taip pat, nekurie Žmonės nuolių kuopos 
atėję į ofisą tiesįog reikalauja

Aš patarčiau, auksinio konkurso 
kad jus atėję, pasakykite su'ktiopa surengė 
kokiu tikslu atėjot, tada jums 
nereikės laukt manęs.

Valandos dėl pildymo pilie
tybės popierų yra nuo 2:00 po 
pietų iki 8:00 vakare. Butų 
pageidaujama, kad jus pa- 
šauktumėt pirmiau, kad butų 
galima padaryt sutartį ir nei 
vienam nereikėtų ilgai laukti. 
Telefonas yra Prospect 1012. 
Antrašas: 6322 So. Western 
Avenuė.

Advokatas C. P. Kai.

gi; šis ihųžikalįs; ’ Įcurinys' ir 
priseiš apgalėti ^Pįrriiyn^ cho
rui StęponaviČįiį Šeimyna 
pHę|akyje*< -1« ': \ <

pątarnti^ą Chicagos 
visupįnęrięį |as^yhl?tį tą die
ną tąi bįs vąsapio-Febi, 9 
'įięnį; 1936 itt^fSokųį 'svethi-

1 ?;1 i *■>■" •• ■ ■,
Z ' •' ' t*v ’ ' •/ L* ‘ ' '• ' *

her the love of all BIRUTE—admi- 
sound body is important for ration was already present.

- • • - We shall always ręmęmber her
with a certain, familiar fondnęss, 
for we have experiended a < 
pleasure and a true joy įn working 
with her during the short time that 
she was with us. '

May her success i n the Civiė 
Opera be continued and ląsting. 
There will always be a representa- 
tion of BIRUT® present when she, 
sings in the Opera House, šę wę 
bid her only a temporary Auf Wie- 
dersehen. * . ‘,
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Džiaugsminga naujiena 
člirirams

šiomis diėhbmis LietuVoS 
švietimo Ministerija išleido 18 
dainų kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus mišriam chorui para
šyty. Viši tiė, kuriie pažįsta 
Šimkaus kompozicijas ir jij 
svarbą mušą fhuzikčs pasaulyj; 
džiaugsis šia žibia;

Vanda ĖijArtskienS — 
zika ir rtiedaliai

Musų dailės rėmėja ir
buotoja, Vanda Bijanskient; 
(Birutės vedėjo Jono Bijansko 
moteris) kuri atštoVavb Biru
tės Chorą Pirmam Pasaulio Lie
tuvių Kongrese Lietuvėje, vė
liau rinko medžiagą Birutės 
daribUotoi, šiomis dienomis bu
vo DULK apdovanoto Vilniaus 
Didžiojo Seimo medalium. P-a 
Bijanskienė, rodos, jau yra 
kelionėje namo it griėitū lai
ku rasis tarp savųjų chciagie- 
ėių. Lietuvos menininkai, tarp 
kurių p. Bijanskienė mini kom
pozitorių Šimkų, Benderių, Ba
naitį it kitt&, bėabejohės įver
tindami Birutės 28 metų dar
buotę dailės srytyje, daug pri
sidėjo ir pagelbėjo p-niai Bi- 
janskienei surinkti medžiagą, 
kurios Birutė nekantriai lau
kia. Po to gtandioziško pasi- 
tOdynia savo 29-to sezono ati- 
darymo visi Birutės vakarų lan- 

' kytojai Įdtlkia Sekančios Biru
tės mužikalės puotos, kuri tu
rėtų Būti labai jdbihi.

Opera ^Tosca” su B.
Drangeliene

IŠ prfėžaštiės sutrenkimo sa
vo dešinės rankos, p. Drange- 
liėnėš antras pasirodymas Kau
ne, operoje “Tošca” buvo su
trukdytas. Dainininkė, tačiaus, 
baigia gydytis it riiano* netru
kus pildyti šią sunkią ir įdo- 

I mią “Tosca” rolę? '
’ - t r l- f • * * * **

ŽINOTINA
. tl--------- rr ■ . ■ . .

NAUJIENOS, 1789 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.

4 + ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 Easi 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiatirėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—16 ryto iki 1 
po piet. Po to, pagal susitarimą.

PAšpdfttv Biuras. Department oi 
Statė, 433 West Vdn Buren St. 
(Naujuose pašto romuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r.

imigracijos Biuras, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

♦ 4 4
ORO BIURAS; Sėhasis Paštas, Jack- 

Son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

♦ ♦ ♦
CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 

Washington ir Clark gatvės, čid 
randasi majoro Kelly oflšas, vi
si miesto ofisai, muniėipalis ap
skričio Stiperior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisą telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisą telefonai 
FRANklin 8000.

DfilCAGOS POLICIJA, ilth ir štate 
gatvės. Telefonas WABash 4747; 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia Šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, rėlkia laukti 
FIRe 1313. . .

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMM1SSION, 1319 Soūtfi fiichigari 

avri. Telefonas, WABašh 7100. 
Valandos, ^9:00 ryto iki 5 p. p;

1MMIGRANTS protective lėa- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas; HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen jerty.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So. Wtf0d kampdš. 
Telefonas SEElėy 8500.

AbidVl cHicakietėS, p; DrarJ 
geliene ir p-lė Briedytė ruošia
si grįžti Amerikon, rodos Gruo
džio mėriešid pradžioje.

£ & »
Kalbant apiė PUcČirii “fosca^; 

malonu yra įstebėti, Ičad Kau
no opėrios riėįerturiras vis ir ga i 
sparčiai didinasi. Žibinis di& 
ribinis prirengiama gražioji 
Puccini opera “LaBoheme”; 
kiifią štato Kipras Petriauškaš 
su Petru Olekd. Diriguos V; 
MarijoŠiUš.

Toscririihi
Patikėtini raportai sžko, kad 

garsusis Artūro Tosčaniili, ^ęw 
York PKiihftrmbiiič Sifiifririijdš 
Orkesiroš dirigentas, pasitrauks 
iš šios vietos užsibaigus 1935- 
36 šėzofnii;

Apropps. ši orkestrą duodd 
begalo įdomius simfoninius pro- 
gramus peri raclio kas .sekma
dienį tarp ahtrdš ir kbtVirtpŠ 
valandos po piet. Petrausko 
Olin Dorirns; įžymus mtižikOš 
kritikas, aiškina prasinę toprė- 
gramo kurinių, žingeidu kiek 
iš rnusų hriižikos mylėtojų nau
dojasi proga pasiklausyti ši# 
programų, kad nors truputį su-' 
sipažniti su* pasaulio garsiųjų 
koihpbžitorių kuriniais; tefikiariiij 
tokios rganizacijos kaip Nevi 
York Philharitoonič Sitnfrihi-; 
jos Orkesfros, kurią veda io^i 
rhrizikai kaip Tbscanirii ir kiti?

» » s
Ari JUš žhtote, krid ChiČągoš 

Simfonijos Orkestrą, kdri buvd 
įsteigta 1891 metais, turėjo vi
so tiktai dtf vedėju Savo 44 
metų darbuotos/ Pirmas buvo 
šios orkeStros StreigėjUs Theb- 
dore Tllbtoąš, ir dntfdš jo įpė
dinis ir dabartinis vedėjas Dr; 
Fredėrick Štock.

Lietuvaitė dainininkė 
pirmyn ir pirmyn

trijŲ sąvaičių 
Cmcagos City Operos pastaty
mų, musų dainininkė Heleri 
Barttish pridarė Savo dėbitifą 
operoj “Martha” ir dalyvavo nei 
penkiose kitošė opėrošė, viėhri 
iš kurių buvo “Gale” savo pa
saulinė premieroj. Svėtitoiančių 
spauda, laikraščiai ir Žurnalai; 
visur kuogražiaufeia atsiliepę 
apie jos dainavithą ir vaidini
mą, sakydami, kad jai mato
mai yrri lemta svarbi Viėtri ope
ros firmanentė.

Lietuvių vakarų lankytojai 
turėjo progbs pridaryti savų iš
vadas liečiančias šią dainininkę 
iš jos pasirodymb Bitutės pa
statytuos “Čigonuos0 ir koncer
te, kuriam vakare entuziazmas 
siautė riiigštrii ir ripihijri buvo 
vienbalsiška.

Minčių trupiniai...
Kad pasekmingai žengti ko

ki nors gyvenimo keliu, reikia 
ilgo ir sunkaus IriViffftžTosi.

AMERIKOS LIETUVIŲ OLIMPIJADOS KO
MITETO SUSIRINKIMAS , 

komitetas džiaugėsi, kad darbas gražiai 
nuvyko

no-

Muzika reikalauja koordind- 
cijbs proto iri ktino.

Ji gali būti pfaktiktiojama 
vienystėje arba griipese.

Ji nėra aprubežiiiota ne jo
kiam meto sezonui.

Ji yra neapiprekįuojama kai
po būdas dvasinio atgaivinimo; 
dėlto, kad ji. reikalaund koriėėnt- 
tavimo ir teikia paliuošavini# 
hub gyvenimo rūpesčių.

Ji suteikia 0rogd driatigrivi- 
mui sti ktilturirigais žmoenmis.

Ji stimuliuoja vaizduotę ir 
supažindina žmogų su tuo sap
nų pasauliti, kuris iškelia sie
lą.

Ji yra datigian^td dišktiSrib- 
jama dailės sritis, kadangi mi
lijonai žmonių krišfliėii, fląid- 
giausia per radiO; girdi miteiką 
geriausių ko(hpbzitbHU išpildy
tą pirmaeilių artistų.

i.

GERBi Naujienų skaityto
jo* į rikhitytojai priąšomi 
j^inlv reikalais eiti i tas 
krautuvė*, kurio* skelbiasi 
^aujieiiobe. Ęs

Lapkr; 20 d.; Hollywood 
(Yuškos) svetainėje buvo su
šauktas Amerikos Lietuvių 
Olimpiados Koiųiteto' pirinrid 
oficialus susirinkimas nuo to 
laiko kaip Amerikos lietuvių 
sportininkai. išvyko į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą.

Susirinko visas komitetas; 
svečiai iš Lietuvos; p. rtvariu-1 
nieriė, p; Pocius ir kiti, p, VuŠ- 
kienė priruošė turtingą vaka
rienę višieinš. Stalo viduryj 
buvo gražiai, paįnargytaš py
ragas sii vienuolika žvdkbčių; 

j kurtos žėrikliho športiniriktis; 
o ,Viduryje lai biįyo viena di
delė žvake, ženklinanti jiatj 
spo’rtihirikų Vrid#, p; J. Yušką; 
Pri škapidi Vaktoiėnėš .jjrasi- 
dėjb šuštoinidtoas.

A; L. Olirrlpitido pirm., adv. J; 
Bordeno žodis

r Stiširfnkito# įįriadėjd p#ts 
Amerikos LietriVių OliniįtiMd 
pirmininkas, adv. J. Bordenas; 
kuris sveikino visus sportinin- 
kuš, d ypatingai jų Vrid# p; 
Yušką, kad laimingai parva
žiavo namo. Ne tik Olimpia
dos komitetas džiaugėsi kad 
jij dafbriŠ grrižirii jidvykol to
kiu trumpu laiku, bet visri 
Ailtori’kd ir Lietttvri didžihoja- 
ši; kad Ariiėrikbs Lietuvių 
Spbrtiiliftkrii kuo geriaiUsii at- 
sižyhiiejb srivb gabuHiaiŠ nu
vykę į srivo tėviškę.

Plriinri syki Airibriikdj toks 
istorinis įvykis buvo sureng
tas, kuriš šitŽrivėjo Višą lietu
vių visuomenę, AniferikOj; Lie- 
tiiVoj ir Lritvijdj; Lifetrivoj 
buvo Kongresas. Tas kongre
sas buvo fcrihaš, kuritoš Širdis 
btivo Amerikos sportininkai.

Birihinihkas įia^yriė špptti- 
njutų vadą; Ji Xušką■■•kad kuri 
gražiausiai v’alUė 1 j dririubliiįs; 
ir nė vienam neleido nuklysti; 
Du športiniiikdi, ritlV. k. Sa
vickas paliko mokytojauti 
Katino Kulturb’S Rhmridšė', b‘ J; 
Knašas, mokinti lengvos atle
tikos Klaipėdoj.
J. YU^icd, dteįį^jas sį6rtiiiĮid<ii 

dtitiį) prisidėjo fihanšišklt 
dikvilgiu

Visų žinomas biznierius, J; 
Yriškri datig dai-britbši. Netik 
savo darbu, bet ir finarisiškai 
prisidėjo priiė šib ispbrtinirikų 
žygio. Kai komitetas pakvietė 
jį būti sportininkų Vadu, jiš sU 
mielu noru sutiko, nepaisant 
kibk jam piiiigiškdl kriftiubs.

J. Yušką apsimokėjo saVd 
kblibrię iri jriift tiertirižai 'kUiriri- 
vo spdrtihinkų rūpestinga 
priėŽiurią.
J. Yiiskd kalba apie Lietuvos 

įspūdžius
, .fcatmtočidi Iribai garbingai, 
iri iškilHilhgrii priėmė Afriėrii- 
kos sportininkus. Kada spor
tininkai atvyko į Kariilą/ jtids 
pasitiko įvairių driririgijų i at
stovai ir labai daug žmonių. 
Tuoj aus Draugijos Užsienių 
LiėtuViainš ftėtoti atstovai, po 
vadovyste p.Mačins’ko, kuris da
ly t rito šti sptbtifilnkaiš Visą 
laiką; nuvežė visus į Lietuvos 
viešbutį, fenai paskyrė kam
barius ir vaišino kuogęriąusia. 
UrgarilžaČljoš; ilįubal herigė 
didžiaušius bankietUs. Spor- 
tiiiinkai, .tftrėjb' driug pakvie
timų kasdieną.

Kada prasidėjo sporto tung* 
lyties, 4ai Visas kaimas uže. d 
kaip buvo plaukimo rungiy- 
ftėš; 'ir ritoerįtetotį p4ė Aėtodi- 
tytė pfridėjo lydeka
pltoikti; tai . tiįos kdUtoto^ 
plaukikės atšisakė. ^ Ji nėbėtu- 
rėjo korikųrento. Paskui vy
rai Stojo j kdvą.

1 ' 1 . < > . ■ v.‘-<• ■■ ' /' / •' ■’

Šemaityte sumušė vyrus
Birimoš rhngtyiiės BUVO šiil)- 

įo metrų, Kauno vyrai pasili- 
'7.", 

riėš buvo )

ugr,, ..i
« c »

metrų, Kauno plaukimo ko
misija nenorėjo Šemaitytėš 
leisti,, sak<)p tai čia nę mote
rimsplaukti.\ .Kaip jinai ga
vo leidimą tai tie Kauno čem
pionai plaukikai nustebo ii? 
dėjo visas pastangas, kad ne
pasiduoti moteriškei. Bet 
čempionu buvo Žemaitytė ir 
pdlikd ViSliš tyrriš toli;

Ptibliko'S BUVO prišltinlftitstoš 
dpie du takštančidi. Jiė nepa
prastai nristeho pamatę gražų 
šemaitiyfės plaukimą ii daug 
žmoriių nemažai pinigų -pra
lošė statydami už kauniečių 
plaukikus,kad jie lengvai nu
galės Žemaitytę ir dviejų šim
tų metrų lenktynėse.-

- ioriris knatas, sririkdųš Svo
rio, tiirėjd rdhgtyhėš ((feokša- 
virhąj šit iktyitf; Litriis brito 
dari g riiikšt&mfs ir šUrikėšniį 
už KftriŠą. Krii aniėrikieHs lie
to viš pf ridėjo jririi atišiš iŠ kai- 
Fėš ir dėštoės ^baifrfbrihytr; 
frii j tfėči# ^rbririd” IriiViš šv> 
rtiodaihaš nhĖJb toto ėšfrridbb; 
J; Kriašriš taipgi laimėjo aiikš- 
tėšhiO šb’kimU iri bėginio rtirib- 
tytteš.
Krepšiasvydininkai netyrejp 

kohlairencijos
Paskui ^sportininkai nuėjo 

krėpčiašvydžib (Basket bąli) 
rtlngtynėinšf1 Su gbridušia Liė- 
trivbs kAriiarida. Amfetikiečirii 
sumušė Lietuvos, 41 prtoš 11; 
o kada buvo > antros rungtynės 
su latviaišdįetųviais; jie statė 
savo geriausią kamandą. Ame- 
rifciėėiai gatoi48; tr lattito 4.

TerčtošVrunktyhėš buvo st 
aviena iš geĖiahsių komandt 
šaulių Sąjungos •'./ sargybinės 
kariuomenėš; h Amerikiečiai 
sumušė priėšii^ 60 prieš 8. Pc 
to daugiau , nfebegalėjcr gaut 
kbrikutęftto ”*811 'amerikiečiais 
ibŠti. lrub ^fral'gėši šporitaš.

Po' tišri f rungtynių šaulių 
SiUungbš W 
dėlį barifctoią

ariu padėkos žodį; bet noriri 
pasakyti 'kad Lietuvos merge- 
ės labai gražios”.

'Sbdrih' Žemaitytė'.
Liet Olimpiadų Komitetui
fili tarti ačiū, kad manė viend 
moteriškos lyties Priskyrė va
žiuoti^.

Dn Biežio pareiškimaš

Po visų sportininkų kalbų 
fe. feiežiš; kuris buvo sporti
ninkų sveikatos palarėjąš pa- 
fėiške:: “i’ifinaš darbas ge
riausia niįVeiktriš ĄrriėrikOjė 
tokiu trumpų laiku”. Pirmiau
siai, kad į komitetą įėjo p; 
Brenza iš Metropolitan Statę 
Bank, p-!? Brenzaitė ir kiti? 
antra; kad vedėju buvo J. 
Vuška; o trečią; kad sporti
ninkai buvo geri

Taipgi kalbėjo: p. Briėhzri, 
Dtėnzaito; Kirieriė, adv. Zriris, 
p. Kizaš, S; Mažeika, p. PiVa- 
riunienė, p. Pocius, Pietkevi- 
čius ir Feravičius.

Baigiant grdžių kalbų, Vien
balsiai buvo nutarta surengti 
sportirtihkų ir J; Yuškos pri- 
gerbimo bankietą. Komisijos 
pirmininkė buvd paskirta p-lė

jono nenaudai. Du kartu čem- 
pijbiiriš bhVo riukirstaš nuo ko
jų pirmame raunde; išgelbėjo 
jį tik gongas. Vėliau jis atsi- 
peikėjd ir šiaip triip piirikta& 
laimėj d ftihgtyiiės. Galima irid 
tikėtis, jbg rungtynės bus la
bai įdomios.

Kitojd poroje rttogsis Fred
die Miller,. jplunksnod svorio 
čempijohas. Jo oponentas bus 
Jimmy Christy. Vadinasi, vie
noje programoje dalyvaus net 
du pasaulio čempijonai. Ka*p 
sakbma, bus dviguba atrakci
ja.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėj£ iŠ fctt 

ropos. Kairi Jiė prikirihšb, te- 
gul nueina į vyriaūsįj į paštą 
(Cahal ir Vari Buren streėts) 
ir prie langelio, kur padėta
iškaba “Advėrlisėd Wiridow*< 
klausia laiškų. \

508 Duzrenda Zuzi
516 Micėfič Petar
518 Fanonevicini M. J.
519 Regis Feliks.

Ieva Lukošiūtė.

RADIO
■' ' ........... c1*1. ** _ r.. _ . r ”

Heleri Vespehderaitė 
“NdujieitU” programe
Jauna dainitorikė Heleri Vėš- 

pehderiaitė rytoj rytą dainuos 
“Ndujiėiių0 Jtridio programe iš 
stoties WCBD (1030 kilbcycleš). 
Ji išpildys keliui solo numė- 
.fiUSi- Į‘ .P .

Kaip Apapriastrii; kitą progra- 
fnd dalį sudarys vėliausios ži
nios; įvairus pranešimai ir mu
zikos kuririidi. Laikas—9:30 
vai ryto.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos.

- » r - ■ • -r ,

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 
Riskit bolę flėl geresnės 

x Sveikatos!
SOUTHWEST B0WLING 

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue 
Telefone CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead 
Iii ,•■■■ j.. * i i'čiii

P.CONRAD 
sfttoio 

420 W, 63H S

Črane Čoal Cos
TėL Rėtftiblic 8<8Ž

Irenata.

■

SUSIRINKIMAI
♦ . - ... V W 4 ■JMAA-SllAl

ŠIANDIEN
Amerikos Lietuvių Daktarų D-jcs, 6641 S. Western Avė., 9 v. 

vdk. Dr. Ėložis skaitys referatą “l^ocus of Infeotion”. 
Dr. J. J. Konarskis, sekr.

di- 
___ t „ v v ietovoš
jflhntibiiAt^p^fpažiiio, kad jie 
tiktai gali pašitųpkyli Ąiįie- 

; rikos ^ųtorįihinkų, U nė losti 
Šri, jriis;' ; v' ' \ ft?

AdV; Skipitis, labai ito/ėję 
Aftiėfikbš ŠpdriHhiiikrimš kaip 
nors atsilyginti. Jis davė pri- 
šidlyiriią ąpdntiiiirikdmš dUtobus 
btišiį apVažiiiėti Visą LiėtuVąj 
Viši sti UldHili džiarigšmU pri
ėmė pąsiUlyhią. Adv: Skipi
tis prahhšė Vlšiį mieštų VirŠi- 
nihkamš, kad špbritiiiihkai rit- 
važiuoja:Žmonės iš visų 
kr rištų išgirdį šią žinią, Viši Šu- 
siįdaihavo, visi ribriėjo jbos pri
matyti. v

Sportininkai išvažiavo iš 
Lietuvos su labai gerais įspū
džiais. Žodžių nėra apsakyti 
kaip LietųVps žmonės priėtoČ 
yisfiš spbritipihkuš; ir kriip jie 
brarigind liėlhVišfcą ' kultofos 
darbą

Šp'prtinyikų žodžiai j

Po turtingos kalbos, ir įdo
miausių Lietuvos įspūdžiai; 
plrmįtototo^* tolv/ Bordėriaš/ 
pakvietė sportininkuŠ tarti žo
dį; kitg; kaip - jiems ė pdtikb širi 
Žygis, ' '<<<•■

Spdft. lĮdi'Šicis sako: ^Pirmd 
kartą gyy^Ūįhie imto bUyo tpJ 
kia iriiiito;MNegaįih riėi 'apsa
kyti kaip vfc^dš brivO. Ypa^ 
tingai Žmd^fų ihėiliilghtoaš; 
kaip jie gražiai mokd priimti 
Svečius^.’ " •

Žįjbit. ĖiLiriilias'. ?‘&u dė-į 
klhgas Atoėrįkbs Lietuvių 
01itopi&*to Mtoitetoi; kad maJ 
he ■niišktyt\ drijyVaiito tasaulid 
Liętovių'Kdbgrė^. :..J' .

Sportu ^Airėtįtis i ‘‘Visiem^ 
labai dėkbjp neturiu įžodžių 
kaip apšakyli”. >

Sjidrh P^tdiaiiis: “Labai 
ačiū Vfstotori, už tokią brangių 
pribgų, krid gavdu gyVenimd 
praleisti tbkihs laikus ir Wsi^

“Širdingai

•

ko W IK AĮilfos rkfi>4 KM
ant dviejų ŠKrilij Aerfp.to: “šltdingaj

SPORTAS
,■ ■. !■

Bokso rungtynės

Chicri^o'š įtodihfhė šiahdiėh 
įvyks fobšb ritožiyiiėš iatp 
Barney DrišŠ iri Cėfėrihri tirir- 
cia. Rbšš yta pasaulio čempi- 
jonas iėhgvbjo' svorio. Gatėia, 
žymiarisias Kiiipihų boksinin
kas, kartą jari turėjo rirokns 
susiremti sti HošŠ. Tari susirė
mimas Vos nepasibaigė Čėmpi-
—ry-.--- t ?-■-

Garštakitiš
inoš Wf6s — $1.00 i dienai 
raitinčs hitbs, pavieniams —- 

$3.50 — $2.5b dvieirif. .
GYVENKIT DlDMiBSTY
OlIANT UOTEL

6 k DėOorii ŠL 
Tėl. Dėarboth 9657

ValanDit°č A R R
Nupigintos kaiiičš ant. Višnlcio Plate 
darbo- wwr;iw.ra,aHdas 

Tėl. Ntorihal 6100.
Antros Itibos priešais WiėBdld

KAZiiiiĖRASBAiiT  AbsfcAS

66 mėtę amžiaus, Me- 
dingėnį, TėĮŠiii. apskr., 

Airięnffi išityvėTib 30; metų. 
Palikd dftteltettfė nūliudimėrMeffe 

ši, JdaW & Sta- 
JfoH J.. B&rUuska, 
> - Emilija : Raman-

Pati] 
moteH 
ra. 4

į Katr: 
SLiutli 6 Lie- 

inča ir Jiio'ža 
rvotas randasi 
Št. RBselrtrid,

Kitari
............., Tel. Pulman 1534.

Laidotuves ivyks šeštadieny 
lapkričio 36 dieną, 8:00 vai. 
ryte iš tmtfi VišU švėfttų pa
rapijos -/bažnyčia, kurioje atsi- 

%us geduhngos pamaldas už ve
lionio siėia^ o iš tėti bhš tittlr- 

y dėtas i šv. Kazimiero kapines.
Visi a. >1 Kazimieras Bar- 

tauskas ■ giriiiriSš; • drangai if 
.•pažyštami esat nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti i .iatn . paškiitibl pa- 
tarnavima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Pusbrolis. Pusseserės, Žentas, 
Anūkas ir Giriiines.

1270

SLA 129-ta ku<ų& — G; Chėrriausko svetainėj, 1900 S. Unton 
Avė., 1 vril. p. p. Bus renkama, 1936 m. kuopos valdyba.

'Jyyks Centro Dildomosios Tariybos nomitacijos -ir bus 
traukiami kuopos paveikslai. — K. Batulis, prot. rašt.

Kruopiškių Progresyvio Kliubo priešinetinis mitingas Morriing 
:Strir Kliubo svetainėj, Ž038 W. North Avė., 10 vai. ry
to. 1936 metų valdybos ririkimai. — V. čepulevičitiS; raš.

Siritaito Daukanto D-ja — Chicagos Lietuvių AtiditOrijoje; 3133
So. Halsted St., 12 vai. dieną. Susirinkimas svarbus.
P. K., sekr. • j

Liet. Kei^tučio Pasalpos Kliubo, pįriešmetinis, Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rid St., 12 vai. .dieną. 1980 valdybos 
rinkimai. — SL sekr;

PARENGIMAI
LAPKRIČIO 30 -- Liėtttviiį Kriaučių Lokalo, A. t; W; irf A, 

269 balius Afnalgamated Unijos Centre, 333 Š. Ashland 
Blvd. šokiai ir vaišės j pradžia 7 P. M.

GRUODŽIO 1 d. — Leit Felikos Vaitkaus Sutik
tuvės, Ashland BoUlevard AudįtoHUttt, Vhn 
Buren ii* Ashland bulvaras, ■ DdtjHkttttjd iš 
Lietuvos grįžęs lakūnas Vaitkus, p. Vaitkie
nė, daug žymių svečių. Muzikalia progta- 
jtnris, filritai, ceremdnijos, šokiai. įžanga 75 
ir 50 centų. Pradžia 6:30 Vakare.

GRUODŽIO 4 Brigbtoh Parko Lietuvių MotfcHj Kliute — 
Prelekcijos sveikatos klausimu Hollytvood svfetaihtje, 
2417 W. 43rd St., 7:30 vai. vakare. įžanga Velttti. t*re- 
legentas Dr. T. Dundulis. Kviečia Rengimo komisija.

GRUODŽIO 8—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietos baaaras”, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
1 vai. pp. įžanga—10c. Pelnas OSk Fotest ^HeglaiidoS 
ėerielirimš.

GRUODŽIO 8 — Rūseloitdu tietiitių LriisvamiRų Kuopos — 
Balius ir koncertas, Darbininkų Svetainėje, 10413 Mi- 
chigah avėnue. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25č.

GftUODžiO 8 — Chicagos Lietuvių Vytų Ch6fa« ir tSS. C. 
Cėntralinė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 313Š South Halsted stfėet, 
4:80 vai. pp. Šokiai, Stephėns Revelers Orkestras. įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 e. Bilietus galima gauti “Nau
jienose”, pas kuopos barius ir pas choristus.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gridynėš” choras stato dpėriėt& “ful- 
pės”; Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hrilsted 
Street. Bilietai—65c. (Prie durų—75e.) Pfadžiri 4 Vat pp.

JOHN P. I2WAL!)
1.OANS and !WJ 1®O

■ * Tf$ ‘ęt.CrV',

Jeigu reikrilriųji Pinigų ąnt Pirmo MorgiciOi

:. ’ 33rd Stre<it
TELEFONAS::VAk4s. 2790 ai-b:i 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMU IRBUUAVOJIMO B-VĖS.

?
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Sekmadienį Vaitkui Sutikti Ruošia
mos Nepaprastos Iškilmės

Labai įspūdingos ceremonijos įvyks 
Ashland Boulevard Auditorijoje

Vakaro . iškilmės prasidės 
Be ccremo-

Leitenantas Feliksas Vaitkus j 
sekmadienį bus sutiktas nepa- 6:30 vai. vakare, 
prastai įspūdingomis ceremoni- nijį ir trumpų sveikinimų la 
jomis, lygių kuriomis lietuviai 
turbūt nebus matę. ;

Tos ceremonijos įvyks Ash-? 
land Boulevard Auditorijoje; 
Van Buren ir Ashland Bulva
ras, kur drąsių jam lakūnui yra 
rengiamos specialės Sutiktuvės; 
Jis tik nesenai sugrįžo iš Lietu
vos, kurią pasiekė laimingai 
perskridęs Atlantu su “Litua* 
nica II”. •

Gėles, laurų vainikai, plevė
suojančios Amerikos ir Lietuvos 
trispalves, maršas^ himnai, ka* 
reivių sargyba ir kiti nepapras* 
ti efektai bus. panaudoti, kad 
iš didvyriškos kelionės grįžtantį 
musų lakūnų priimti. Ceremo
nijose dalyvaus būrys mažų 
lietuvių tėvų vaikų, Amerikos 
armijos kareiviai, uniformuo
tos lietuvių grupės, chorai, 
kestras ir visa eilė vakarui 
kviestų svečių.

Pakviesti svečiai

Pakvietimai buvo išsiuntinė
ti Lietuvos ministeriui Wash- 
ingtone pulk. P. Žadeikiai; 
konsului A. Kalvaičiui, Illinois 
guberantoriui H. Homerįui, 
Chicagos v miesto majorui 
Edivard J. Kelly, kongreso na
riui J. Sabath, teisėjui J. Leme, 
ir daugeliui kitų asmenų, ku
rių pilnas sąrašas bus pas
kelbtas rytojaus “Naujienose”. 
Be čia suminėtųjų svečių da
lyvaus visi ALTASS centrali- 
nės valdybos naciai ir kiti žy
mus chicagiečiaį lietuviai.

or-
UŽ-

kunui, bus išpildytas specia
liai iškilmėms pritaikintas? 
muzikaįis programas, kuriame 
dalyvaus::

Operos dainininke,
Eartush

P-a Ona Pieiiene
P-a Nora Gugierte
P-a 'Anele SalaveiČikiutė-

Steponavičiene
Kazys Pažerskis
Stasys Rimkus

“Chicagos Lietuvių
Choras^ ir >

“Pirtriyn”.
Programai ir iškilmėms pa

sibaigus įvyks šokiai, kuriems 
gros G. Stephens Rėvellers. : .

įžanga yra: 75 centai, salė
je, 50 centų — balkone.

Adresas, Ashland Boulevard 
Auditorium, Van Burren ir 
Ashland Bulvaras
6:30 vai. vakare.

Heleri

pų Liet.Keist. Klube. PraeL 
tas susirinkimas taipgi \ buvo 
vienas iŠ škaitlingi^usių; jame 
dalyvavo tiėlc daug narių' (apie 
300 ar 400), kiek niekados n^r 
ra buvę paprastame suširinki- 
me. Šiame susirinkime kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis. Jo kalbos metu nariai 
klausėsi su dideliu užsiinteresa- 
vimu ir ramybe, šiame susirin
kime buvo tokių nųrių, kurie 
net per visus metus neatsilan
ko į susirinkimus.

Kodėl* taip skAitlingai atsi
lankė tiek daug “geros valios” 
narių? Atsilanko dėl dviejų 
priežasčių: 'vięria; kad paklau
syti gražios prakalbos, kurioje 
p. Grigaitis kvietė prie vieny
bės ir tolerancijos. Antra, kad
nedaleisti kelt revpliųciją pa
gal Valuko, Bendokaičio, Bud
rio ir Vilnies redakcijos ko
mandų.

Vyrų

Pradžia

Keistučio L P. Klu
bas iš šalies žiūrint
Klubo praeitam susirinkime, 

lapkr. 3 d., viešpatavo “už- 
grabine tyla”.,

Nesulaukdamas praeito susi
rinkimo aprašymo per “Naujie
nas”, čia noriu pasakyti klubo 
nariams, kad praeitas susirin
kimas buvo vienas iš tvarkin
giausių ir ramiausių susirinki-

:? Nors J: Bendokaitis, Klubo 
korespondentas, ir nematė rei
kalo aprašyti (praeito klubo su
sirinkimo eigų kituose4 laikraš
čiuose, apart komunistų laik
raštuko, bet rašydamas net ir 
tame savo komunistiškame 
laikraštuke, visgi turėjo d^sos 
meluoti prieš akis 300—400 na
rių, kurie yra liudininkai pra
eito susirinkimo eigos. Bendo
kaitis “Redakcijos Pastaboje” 
sako: “Laike Grigaičio prakal
bos nariai nerimavo ir daug 
narių tam pasipriešino.” Komu
nistai ir Valuko kompanija! 
Pasakykit, kaip jus drįstate 
taip meluoti aky vaizdo j e kelių 
šimtų narių? Tiesa, kad vienas 
komunistas Baltuškis buvo pra
dėjęs “šnypšti”, bet pirm. F. 
Jakavičiui sudraudus j j ir tas 
nurimo. Jeigu tie gaivalai deda 
tokias pastabas savo redakcijos 
vardu, tai jau iŠ to galima nu
manyti kas jie per .vieni yra. 
Ir ar jiems rupi klubo labas ar 
Maskvos diktatorių ūkazai pra-

vesti Keistučio Klube? Tatai 
jau Viši bioo, kas jiems rupi..
Neverti tapti ar būti Keistučio

, j Klulm hąridis

Tokių savo eigęsių jie nSrų 
verti tapti šio klubo nariais. 
Bet jie veržiasi į klubą ip savo 
“generolus” ' aorį įkišti* Bet 
tas jiems nekaip sekasi.. Ko jie 
veržiasi į klubu ir kodėl? Tai 
tas irgi nėra .. paslįaptįs klubo; 
nariams. O gal tas netiesa? 
Tai kaiį, komisare Ąbekai; su 
insideritu praeito birželio- susi
rinkite? (prieš susirinkinią 
pradedant>. J .

Komųnistaį komisarai! jus 
nusiirhkite savo msiskų, tų jū
sų nekaltybės skraistę ‘‘repub- 
likonas ir 4ar^idihkaP» ir pa
rodykite savo ;:^ik^jį /veidą, 
kad padorieji' klupo nariai ži
notų su kUo jię įtulį reikalą.

Nėra nei mažiausios abejo
nės, kad po penusisekusio in
cidento su Abeku jie. bandys, 
o gal net ir dabaę bando kitų 
tai yra patį “komisarų mariad- 
žerį” įsprausti j Keist. Klubą.
• Ęlubięčįai, :ipįišųį^ visų geros 
valios narių pareiga4 yra apsi
saugoti nuo tokių žmonių, ku
rie nori į klubų įvesti Maskvos 
komisarų ukazųs, kad mes juos 
pildytumęm. Mes turime ap
saugoti klubų nuo tokių žmo
nių, kurie “Redakcijos 
Pastabose” skleidžia melų apie 
klubo susirinkimo eigų. Jie sa
vo; pastabomis šmeižia, apgau
dinėja ir provokuoja klubo na
rius. Tai už jų nepadorų elgesį 
klubo nariai turi pasakyti kar
tų ant visados, kad jiems nėra 
vietos. Keist, kliube! Tegul jie 
visi; keliauna į “matušką Mask- 
vų”;-į komisarų “rojų”.. Bet 
geriau pasakius į tironų šalį.
Apie tai, kas tilpo Naujieno

se” spMių W d.

Republikoniškas komunistas 
Valukųs ir Bųdris prie to dau
giausiai prisidėjo. Argi netiesa, 
kad prieš klubo , susirinkimą 
jus toje raštinėje nutarėt F. 
Jakavičių prašalinti iš pirmi
ninkų? Kodėl? Todėl, kad F. 
Jakavičiui pirmiriinjcaujant ne
bus galima Keistučio Klubo 
gauti prie rengimo konferenci
jos, prieš karų ir fašizmų ir 
prie komunistų organizuojamo 
bendro fronto. Reikia Jakavi
čių prašalinti, nes Jakavičia 
laikosi klubo konstitucijos ir 
neprileidžia. Nutarta ir pada
ryta prašalinti, ‘ šitam įvykiui 
turime ir įrodymų. Nelaimė jų 
buvo , ta, kad tas sumanymas 
neišsipildė. Neišsipildė dėka 
gerps valios narių susipratimui.

Tad visi geros valios klubie- 
Čiaij jus visi kaip vienas turi
te j ateinantį klubo susirinki
mų atsilankyti ir būti jame 
tol, kol bus išrinkta valdyba 
ateinantiems metams. Bukite, 
nors /dėl stokos vietos svetainė
je kėdės negautumėte. Nepasi
traukite nuo durų, nors ir ant 
gatvės prisieitų balsuoti. Atpi
kite ir budėkite prieš komunis
tų užsimojimus prieš Keistučio 
Klubų! —Narys.

Vaitkaus Sutik-, 
tuvių Bilietus

CLASSIFIEDADS
Miscellaneous for Sale 

įvairus Pardavimai

pirmas po pusryčiųAI MOTERIS iš ryto sąko jums sudie, jusu

Old Gold padeda jums pradėti dieną su 

jaunomis mintimis. Misteriška? Nei kiek ne. Tas malonus stmuliantas 

Old Gold yra maloni gamtini įtekme nuo rinktinio tabako. Jis yra 

pasendintas ir išpurentas virš paprastu Standard^.

gera nuotaika • • . ir

CP.loMiird Co.,Inc,

c-S17nilttiuoja . BET NIEKADOS NE ERZINA

Asmenys, kurie nori įsigyti 
Leit. Vaitkaus Sutiktuvių Bilie
tus iš anksto, gali juos gauti 
sekamose vietose:

“Naujienose”, 1739 S. Hal
sted Street;

A. G, Kartano vaistinėje, 
2559 W. 69th Street;

J. Mackevičiaus, 2334 
Leavitt Street;

K. P. Deveikis, 1518 
48th Court; ;

J. F. Budrick, 3417 
Halsted Street;

Progresą Furniture Compa- 
ny, 3222 South Halsted Street.

South

South

South

CLASSIFIEDADS
Automobiles

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. virtai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai.

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845
—O—

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas caracul   ______ ......
Jap mink ...........................
Natūrai maskrat  ............... .....
Leopard kates ...»........................
American broadtail ...................
Northern seal .............................

‘ : _______ 1
Ir daug kitų.

$18 ,
$24 
$38 
$24 
$32
$26

M ____________ $44
Tikra eastern mink ____  $150

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

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė.
Atdara iki 9 vakare.

—o—
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS x 
Beno ir strunu instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Mąxwell St.. arti Sangamon.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKĄLINGA moteris ar mergi
na nuo 80—40 amžiaus prie namu 
darbo — Valgis, kambarys ir užmo
kestis. Pasimatymui atsilankykite 
i Naujienas. 1789 S. Halsted St. pėt- 
nyčioj tarpe 12:00 ir 2 vai po pietų.

Naujienose spahtf 31 d., 257 
numeryje, straipsnis
“Kaip atrodo (Keistučio Klubas 

šalies žiurinti’hiTęn; buvo sa
kyta, kM atėjus lųįfcui bus ga
lima įrodytai ,jp^j EieJ. Keist. 
Paš. klubo i • liicimą j ir > Reikalus 
sprendžia ir “ukažųi0 yra duo- 
daipi iš tūlo Čhiptfgps laikraš
tuko raštinės, nežiūrint to, kad 
tos raštinės kpmį|^ųį nėra nei 
klubo nariais; jie veikių sulig 
nurodymų, ir paliepimų iš Ko
munistų Centro Biuro New 
Yorkę, per ■ viršminėtų raštinę 
Chicaįbje. , '

čia bus vienas iš tų sprendi
mų. Gegužės 5 d. 1935, Keis* 
tučio Klubo susirinkime buvo 
išneštas skundas prieš pirm. F. 
Jakavičią, reikająujant pirmi
ninkų. prašalinai iš jo Vietos. 
Tą skuiidų pakulino neva po 
“kontrolės komisijos” priedan
ga. Bet faktinai tas skundas 
buvo nutartas yiršmin^tų ko
misarų laikraštuko raštinėje.

Chicagcs draugijų, 
Kliiibij v akly dos

1935 metams
AMERICAN L1THŪANIAN ČIU

ŽENS CLUB OF 12th WARD vai- 
dyba 1935 m.: J. švitariUs, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Tumer. 
?irm.-pag., 811,8 W. 44 St.. tel
Irginia 1153; Paul J. Petraitis, 

mit rašt., 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbuš 10272; J.NaudžiUnas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, 111.; J. Manikas. kontrolės rašU 2519 W. 43 St.; į. Ješiunas 
kasos globėjas. 2440 W. 89 St.; 
H. Gramontiene, kasierius. 4585 
S. Rockwell St; Dr. A. J. Mani
kas, . daktara skvotėjas .2519 W. 
43, St, tel. Lafayette 8051; A. Va- 
lavičia. Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4585 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 ? Archer Avė.; A 

f Sadlukas. 4038 Archer Avė., tel 
. Lafayette 6719; Politiško Skyriau

Komisijai Paul J. Petraitis. 8181 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4088 Archer Avė.. Dr. Ą, J., Mani
kas. 2519 mW. 43 StjFįlietiškų Po- 
pieirtj Kėmisijat Ax > Šaltukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
B. Putrimas. 4586 Turner Avė, 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj. 4585 South 
Rockwel JSt

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935 - ‘ *
1934
1983
1933
$350
$250 __________ ,__
150 visokios mados ir modelių karų.
Gerai bėganti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Buickai — 1984 Olsmobiliai 
Fordai — 1934 Buickai — 
Dodge’ 1— 1934 Chevroletai — 
Buickai —• 1933 Aubumai. 
karai dabar ......„...........  $200
karai dabar .................. $125

Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

. . —O—

—o—
REIKALINGAS atsakantis vyras 

suprantantis visoki darba kaipo pri
žiūrėtojas namo. Už patarnavime 
duosiu 4 kambarius, pečiais apšildo
mi, gera transportacija arti 88 St. 
ir Cottage Grove. Atsišaukit 
JOSEPH M. GREENWALD & CO.

9152 Commercial Avė.
Tel. So. Chicago 1701

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metu: 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., 4685 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 
Albahy Avę.; B. Rudgalviutė. 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisiu pata
rėjas. 4624 S. Francisco Avė.;

. Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 8116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

ną mėnesi kas pirma sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj. 2417 W. 
43 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., Shicagb. III. .

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.
■ 3760 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250 
------------------------ 4

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

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

DEGTINĖS pardavėjas reikalin
gas. Puikiausis komisas ir bonus, 
Pamatykit Mr. Motei.

2038 W, 51 St.

ANGLIŲ ir Stoker pardavėjai — 
pristokite nrie gyvos organizacijos 
kur jus galite pasidaryti tikra pink 
ga. Turime daugeli prosnektu ir 
duosime gera komisų. Gee Goal Co. 
6821 Westexn Ą*e. _ 
M. .■■ ‘̂.■w7giirl7nį I .

For Rent
IŠSIRENDUOJA 5 kaubariu fin

tas prie dvieju gatvekariu laino, pe
čium apšildomas. randa pigi.

738 W. 51 St .

PASIRENDĮJOJA Storas su gro- 
seriu ir saldainiu fikčeriais. Renda 
$18.00 ir giluma duodu. 936 W. 33rd 
St. Atsišaukite 3428 S. Halsted St.

Leitenanto Felikso Vaitkaus 
Sutiktuves

LAIKAS: Sekmadienis, Gruodžio 1 d. 6:30 vai.
vukftrc

VIETA: ASHLAND BOULEVARD AUDITO
RIUM Van Buren ir Ashland bulvaro kam
pas.

BILIETAI: U Salėj— 75 centai: Balkone — 50c. 
SALES ĮTALPA — 4,000.
PROGRAMAS: Pakviesta p. H. Bartush, N. Gu- 

gienė, Ą. Steponavičienė, K. Pažerskis, Sta
sys Rimkus, Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, “Birutė”, “Pirmyn”.
DALYVĄĮT8.: Leit. Feliksas Vaitkus, p. Mar- 
tha Vaitkienė, p. Kalvaitis, konsulas, 
ALTASS Valdybos nariai, Lokalių Komiteų 
Valdybos, žymus svečiai iš lietuvių, Illinois, 
Chicagos Įr federalių valdiniunkų ir aviato
rių tarpo, (Kitų dalyvių pavardės bus pas- 
^elbtos kėliau).__ _ _______ __ _____

. (A

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

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

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

Hemlock 0800

■ foroms.... .
RENDOIf kambariai, kam patogu 

gyventi ant 75 arti Stoney Island 
Avė. Pasitarimui malonėkite atsi
kreipti prie A. Grabauskas 8221 
Potomac Avė.

RENDON apšildomi furnišiuoti 
kambariai vaikinui ar merginai. 

2552 W. 63rd St.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phono Yards 8408

~Busipess Chances
Pardavimui Bizniai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

PARDAVIMUI Tavem Annex ant 
South Sides kampo. Didelis Dining 
ruimis, šokiams vieta. Įsteigtas 6 
metus. Priežastis — kiti bizniai. 
Atsišaukit 858 W. 69th St., kampas 
Peoria.

COAL

PARSIDUODA vienas iš 2 bizniu 
— už pirma gera pasiulijima. Ta
vem arba Bučemė. Tavem randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bi$ni vesti.

Pullman 3990
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLIS
Mine Run ............. —.............  $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screenings ................................. 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

PARSIDUODA tavem arti dirbtu
vių, biznis išdirbtas, priežastis par
davimo — turiu du bizniu.

634 W. 59 St.

Furniture & Fixtures 
"Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269

PARDUOSIU tavem. biznio cent
re. 4 kambariai, vandeniu apšildo
mi, garažas. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. 1752 W. 47 St.
. m. |I»> I. —m I. II. II-—II ■ ■ I mm ■mini ■ i.....................

ANT RENDOS tavem ir 3 kam
bariai gyvenimui, gera vieta, pigi 
renda. 4300 S. Ashland Avė. Savi
ninkas randasi 2 augšte iš užpakalio.

Radios
Su Naujuoju Bosch Radio 

GIRDĖSIT EUROPĄ

Real Estate For Sale

PUIKUS PIRKINYS — pardavi
mui 6 flatų įpufinis namas — 2 ka
ru garažas, geros įplaukos, pato
gioj vietoj, gera transportacija, mo
kyklos, parkas — $6500. Įmokėti 
$1000 — likusi mėnesiniais ižmokčji- 
maiš. Atsigaukit Joseph M. Greenwald 
& Co. 9152 Commercial Avenue 
Tel. S,o. Chicago 1701.LEIT. VAITKUS PAKILIMO IR KITI 11 metus išmokėti—priimsim mainus :radio engineer SERVICE CO.

FILMAI. ' ;'l; . - Išteista 1922
&AIMAT Dri Garantuotas eksportų patarnavimas

Didelis pasirinkimas Įvairių 
modelių ir padarymo. L.buopv.tov.ju — v»«»>

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929 šaukit Hyde Park 0989.

ŠOKIĄ! <0, STEPHENS REVELERS) 
BARAS B UŽKANDŽIAI.

. .. .. .............. . • ...... ■ . - , ..................... 4-

BARGENĄS, 2 augštų medinis. 
Rendos neša $32.00 i mėnesi. Gera 
transportacija — Cash $1600. Pa-



i

Pirmas ir, Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c

RYTOJ JĮ PASITIKS CHICAGOF. VAITKŲ PASITINKA KAUNA

Užvakar

B*rmyn

4 žuvo gaisre

Atmušė maistiniuQRH
Bet du troku važiavę

miestuose randasi

Fantastiškas Italijos 
planas sunaikinti 
Anglijos laivyną

Seattlei policistai bu 
vo siidarę vagių

Francija remsiasriti 
Angliją aliejaus em

bargo klausimu

Pirmų kartą Naujojoj Zelandi
joj bus sudaryta darbiečių 
valdžia, kuri turės absoliu
čią didžiumą vietų atstovų 
bute

Chicago j e A 
Vaitkaus tėvai

—Iš at* 
turinčių

Lavai laimėjo pirmą 
susikirtimą at

stovų bute

FORT MĄDISON, la., lapkr. 
29.—Buvęs dainininkas Regi- 
nald Tracy liko pakartas vietos 
kalėjime už suokalbiavimą nu
žudyti savo žmoną.

CORNING, N. Y., lapkr. 29a 
—Stiklas dėl didžiausio 200 co
lių teleskopo pasaulyje Atšalo 
labai gerai ir dabar prasidės 
stiklo šlifavimas. Teleskopo j- 
rengimas bus baigtas už pen
kių metų. Juo bus galima ma
tyti keturias sykius toliau, nte4 
gu dabartiniais teleskopais^

Darbo partija laimė
jo Naujosios Zelandi

jos rinkimus

BALTIMORE, Md., lapkr. 28. 
—Policija ieško tūlo Charles 
Watson, kuris buvo paliktas da 
boti 7 mėn. kūdikį, bet jį už
mušė todėl, kad jis verkė..

buv. prezideilto Theodore Roo- 
sevelt anūkai Studentas, kuris 
suimtas už šaudymų į praeivius 
ir automobilius.

ALTASS Valdyba kviečia visus lietuvius 
dalyvauti Vaitkaus sutiktuvėse rytoj, 

Ashland Auditorijoje

VVASHINGTON, lapkr. 29— 
Surinktomis žiniomis, ant kas 
1,000 gyventojų didesniuose 
Amerikos 
vienas policistas

mojimais atsako į Vaitkaus 
ietOViai pasveikins Vaitkų didelėse iškilmėse Ash-

MEXICO CITY, lapkr. 29— 
Federalihiai kareiviai Jališco 
valstijoj dviejų valandų mušyj 
atmušė maištininkus, 16 jų už
mušdami. Kitose vietose tojo 
pačioje valstijoje dar 3 maišti
ninkai liko užmušti.

premjero Forbes partija turės 
tik 20 atstovų ir 8 atstovus tu
rės nepriklausomieji. Valdžios 
atstovai praėjo tik labai nedi
dele balsų dauguma. Demokra
tai ir Country partija neprave
dė nė vieno atstovo.

Seną j ame atstovų bute val
džia turėjo 46 atstovus, dar- 
biečiai 24 ir likusios 10 vietų 
buvo padalintos tarp nepriklau
somųjų, demokratų ir Country 
partijos.

SANTA BARBARA, Cal., lap. 
29.-*-Jesse Livermore, Jr., 15 
m., sūnūs garsaus Wall gatvės 
spekulianto, liko peršautas ir 
gal mirtinai sužeista jo motinos, 
jiems abiems girtaujant. Abu 
buvo tiek kirti, kad su moti
na ir susikalbėti nebuvo gali
ma. . - ' .

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

Giedra, biskį šilčiau po piet
Temperatūra vakar 12 vai 

dieną Chicagoje buvo 250.
Sadė teka 6:56

RYMAS, lapkr. 29. — Itali
joje uždrausta vaidinti veikalus 
tų rašytojų, kurių šalys yra 
prisidėjusias prie sankcijų prieš 
Italiją. Išimtis padaryta tik 
Šheakespekre ir Bemard Shaw, 
nes tokie dramaturgai nfepri- 
klausą vien Anglijai, bet visam 
pasauliui.

JSĘATTLE, Wash., lapkr. 29. 
—čia tapo suimti septyni poli- 
cistai ir trys civiliai žmonės, 
kurie prisipažino buvo sudarę 
plėšikų ir vagių saiką, kuri per 
tris mėnesius, su policijos pa- 
gelba, plėšė, gyventojus.

VERA CRUZ, Meksikoj, kųk. 
29.—Gautomis iš Soledad Do!> 
lado apielinkės žiniomis, ten 
banditai nužudė 9 žmones.

WELLINGTON, Naujojoj Ze 
landijoj, lapkr. 29 
įvykusiuose Naujos Zelandijos 
atstovų buto rinkimuose Darbo 
partija aplaikė nepaprastai di
delę pergalę ir pirmą kartą 
darbiečiai čia sudarys valdžią. 
Premieru numatomas Michael 
J. Savage, darbiečių vadas. Jis 
yra 63 amžiaus ir partijai va
dovauja nuo 1923 m. H 

“Naujajai Zelandijai nėra ko 
bijotis Darbo partijos valdžios; 
Musų tikslas yra kooperuoti sų 
visais žmonėmis pakėlime šios 
dominijos”, pareiškė Savage.

Darbiečiai remia ekonomines 
sankcijas prieš Italiją, reika
lauja sistemos garantuotų kai
nų gamintojui, valstybės kon
trolės pinigų ir kreditų ir na
cionalizacijos pagrindinių iu-

Rytoj, gruodžio mėn. 1 d., Chicagos ir apielinkių lietuviai 
pasitiks musų didįjį lakūną, Įeit. Feliksą Vaitkų, iškilmingam 
priėmime, kuris įvyks Ashland Boulevard auditorijoje (kertė 
Ashland Blvd. ir Van Buren).

Į šitas iškilmes yra kviečiami visi, be partijų, nuomonių ir 
įsitikinimų skirtumo. Visų lietuvių garbei lakūnas Vaitkus at
liko savo didįjį oro žygį per vandenyną. Mes visi juo didžiuo
jamės.

Užmirškime nors tai vienai dienai savo nesutikimus ir gin
čus. Tie, kurie abejojo lakūno jėgomis arba pasiryžimu ir dėl 
to nepritarė skridimo organizavimui, dabar žilio, kad jie klydo. 
Feliksas Vaitkus pasirodė vertas pilniausio visuomenės pasiti
kėjimo ir didžiausios pagarbos.

Jo vardas pasiliks amžinai pasaulio istorijos rekorduose, 
kaipo vieno iš didžiųjų pionierių žmonijos progrese. Jo pavyz
dys škatins prie didesnių ir kilnesnių siekimų musų jaunąja 
kartą. . .

Tad, visi rytoj į Felikso Vaitkaus sutiktuves!
ALTASS VALDYBA.

TERNI, Italijoj, lapkr. 29.— 
29.—Trokas su cemento veži* 
mu pramušė pasisukime užtva
rą ir nusirito 700 pėdų nito 
kalno
Žmonės išliko gyvi

ASMARA, Eritrea, lapkr. 29. 
—Naujas Italijos armijos kar- 
vedis įvedė aštrią cenzūrą karo 
žinioms.

Einant jo patvarkymais, nie
ko negalima rašyti apie Italijos 
armijos Žygiavimus, negalima 
minėti net ir vadų Vardų. Ko
respondentai bus atsakomingi 
už visas žinias, kurios tilps jų 
laikraščiuose.

Mussolini ruošiasi paskelbti 
“karą” pasauliui, jei butų 
pritaikytos aliejaus šankci-

Cornelius Rooaevelt

Rytdienos Įeit. Felikso Vait
kaus sutiktuvių iškilmių pro
gramas Ashland Auditorijoj 
(prie Ashland Blvd. ir Van Bu
ren gatvių), bus nepaprastai 
turtingas.

Muzikaliame programe daly
vauja Chicago Civic Operos 
dainininkė Helen Bartush, taip
jau dainininkės ir dainininkai 
Ona Piežienė, Anelė Steponavi
čienė, Nora Gugienė, Kazys 

Rimkus, 
Birutės”

• BEAUMONT, Tex., lapkr. 29. 
—Eddie Vayon, 40 m., nuomi
ninkas ir jo trys mažos duk
terys žuvo gaisre, kuris sunai
kino jo ūkio namą. Gaisras kilo 
dėl gasolino eksplozijos.

Chicagos Lietuviai Sveikina 
Atlantiko Nugalėtoja

RYMAS, lapkr. 29 
sakomingų žmonių, 
augŠtų ryšių valdžioje, patirįa 
apie fantastišką Mussolini pla
ną sunaikinti Anglijos laivyną 
Viduržemio juroje, jei tautų 
sąjunga pritaikintų Italijai alie
jaus sankcijas.

Mussolini jau ne kartą yra 
pareiškęs, kad sankcijos reikš 
karą, bet skaudžiausia iš viši) 
sankcijų yra aliejaus embargo. 
Italija savo aliejaus neturi, o 
be aliejaus ’ moderninis karas 
yra visai neįmanomas.

Tą savo fantastinį planą Mus
solini išdėstęs fašistų vyriaU- 
sios tarybos susirinkime lapkr. 
18 d.

Pasak Mussolini, esą suor
ganizuota “mirties eskadra” iš 
125 pasiryžusių mirti lakūnų. 
Kiekvienas lėktuvas ųęštųsi po 
didelę bpmbą, ir I

Po iškilmių gi bus šokiai iki 
vėlumos.

Pradžia programo 6:30 vai. 
vakare.

Įžanga 75c ir 50 c. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus dykai.

Svetainėje yra vietos dėl 
4,000 žmonių, tad vietos vi
siems išteks.

Italai įvedė' aštrią 
cenzūrą karo 
' žinioms

Naciai nuteisė kalė ji- 
man katalikų kunigą

BERLYNAS, lapkr. 29.- 
Pareinio miestelio Rascheid ka
talikų kunigas Mųth liko nu
teistas . į rhetams ir trims mėn: 
kale jiman ųž . atvirą pasiprieši- 
mimą^ naęiafcs.- 45 parapijonų, 
kurie pi? 
šinimo, 
man

Etiopai atėmė iš italų 
miestą Samoli 

pasieny

Bet tai tik pradžia, kadangi 
-jam teks pergyventi visą ei

lę

Pažerskis ir Stasys 
chorai- 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras.

Pakviesti svečiai: “Lietuvos 
Atstovas pulk. P. žadeikis, Lie
tuvos Konsulas 
Kalvaitis, F. 
uočviai no. Brotzai, Illinois gu 
bematorius Horrfer, Chicagos 
meras Kelly, kongresmanas 
Sabbath. teisėjai Eugene Hol- 
land ir J. Lewe, Latvijos kon
sulas August Bontoux, Estijos 
konsulas Clifton C. Coldrer, 
Suomijos konsulas Elmer A. 
Forsberg, federalinis aviacijos 
atstovas George Vest. Ford- 
Lansing viršininkas C. Browne, 
“Maisto” atstovas L. Grigonis, 
darbuotojai S. B. Komaiko, Dr. 
M. Siemens, L. Radžiukynas, 
Illinois National Guard aviato 
riai, Jungt. Valstijų kareivių 
skvadrdnas, Dariaus-Girėno le 
gionas, “Chi. Am.” redakcijos 
narys St. Pieža ir Įeiti.

Taipjau bus rodomi filmai iš 
F. Vaitkaus kelionės pradžios^
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Pirmame lėktuve virš Kauno aerodromo skr anda Atlanto nugalėtojas Įeit: Feliksas Vaitkus. Ma
tyt kaip jis moja miniai ranka. Apačioj virs) 40,000 žmonių minia 
sveikinimą. Rytoj gi Chicagos ir apielinkių 
land Auditorijoje. , ; • .. . ; ;

Jdėjtyprie to pasiprie- 
,ipjau nuteisti kalėj i- 

trumpesniam laikui.
■Į • ‘ x ’

Berlyno pavyskupiš kun. Ba- 
nasch tapo perkeltas j Moabit 
kalėjimą ir bus atiduotas Vei
kiausia budelių liaudies teis
mui už šalies išdavystę. Jam 
gręsia mirties bausmė.

'• ■ ' '■ ‘ '■ ' ' ' > ' S'*’'’'- < ‘ ;

Trys vienuolės nuteistos ką« 
lėjiman už šmugeliavimą pini
gų užsienin.

PARYŽIUS, lapkr. 29.—Pre
mjeras Lavai laimėjo pirmą su
sikirtimą atstovų bute.

Pirmame balsavime dėl išlai
kymo aukso*pagrin<io pinigams 
jis laimėjo 120 balsų didžiu
ma. Jis laimėjo, kadangi radi
kalai bijosi prisiimti. atsakomy
bę už sudarymą naujo kabine
to. Už Lavai kabinetą balsavo 
fašistai, dešinieji ir dalis radi
kalų. Smarkiausia premierą 
kritikavo socialistų vadas Leon 
Blum.

Bet šiandie Ląvaliui vėl ten
ka aiškintis parliamentui. Aiš
kintis daugiausia dėl jo išleis
tų, kuriais buvo taikoma išgel- 
dėti franką. Bet manoma, kad 
ir šį. kartą jis laimės.

Tečiaus ąteinantj antradienį 
jis vėl turės stoti prieš par- 
liamentą, kada bus svarstoma 
apie fašistines , sąjungas. čia 
jam laimėti bus daug sunkiau, 
nes dabar nebūna nė vienos 
dienos, kurioj'neįvyktų aštrių 
susirėmimų tarp- fašistų ir de
mokratinių žmonių. Tas klau
simas turės būti išspręstas, ki- 
taipj Jukuriuojant, Francija ga
li nueiti Italijos ir Vokietijos 
keliais. . Įdomu bus pamatyti 
kbkias garantijas Lavai galės 
pasiūlyti pi;ieš fašizmo įsiga
lėjimą.

Nors Lavai ir kalba apie auk
so pagrindo išlaikymą, tečiaus 
franko devaluacijos ir infliaci
jos klausimas dar nėra išspręs
tas. Aukso plaukimas ivistiek 
neapšistoja ir žmonės reikalau
ja aiškesnių garantijų. 0 Lavai 
jų negali suteikti.

taikintų, tai jie ne iš oro mes
tų bombą, bet stačiai kristų aut 
karo laivo dėnio ir bomba iš- 
sprigdintų. Lakūnas tikrai Žū
tų, bet gal paskęstų ir karo 
laivas.

Be to Italija atšauktų visus 
savo ambasadorius iš “priešo” 
valstybių (kurios prisidės prie 
aliejaus sankcijų) ir kartu Ita
lija pasitrauktų iš tautų są
jungos. 

, > ■
Valdžia nuginčija šią žinią
Užsienio reikalų ministerijos 

atstovas griežtai nuginčijo vi
są šią žinią, kaipo neturinčią 
mažiausio pagrindo. Bet žinios 
apie “mirties eskadrą” plyto jau 
per kelias dienas.
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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, DfiKINGUMO AŠA
RĄ ISSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PASTŲ AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.
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1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Šaukiamas tautų sąjungos ko- 
4susirinkimas, kuris 

svarstys^ paskelbimą Italijai 
aliejaus embargo

PARYŽIUS, lapkr. 29.— Iš 
tikrų šaltinių patirta, kad An
glija išgavo Franci jos priža
dą paremti Angliją, jei ją ,pul
tų Italija Viduržemio juroję.

Tikrinama, kad Lavai, kuris 
sutrukdė paskelbimą Italijai 
aliejaus sankcijų, dabar sutikęs 
patenkinti Anglijos reikalavi
mą ir prisidėti prie aliejaus 
sankcijų paskelbimo.

Iš tų pačių šaltinių patirta, 
kad Lavai pranešęs Italijos am
basadoriui Cerruti, jog Fran
cija ir kitos tautų sąjungos 
valstybės laikyšis su Anglija, 
jei Italija padarytų “despera
tišką” žingsnį Viduržemio ju
roje.

Patys italai pripažysta, kad 
paskelbus aliejaus embargo, to
limesnis karas pasidarytų visai 
negalimas. r

Tautų sąjungos komiteto susi
rinkimas gruodžio 12 d.

i® H’; '■ ‘
GENEVA, lapkr. 29.— Ko

miteto pirmininkas paskelbė, 
kad tautų sąjungos “strategi
jos komiteto” susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šiandie, bet 
tapo atidėtas neaprybotam lai
kui prašant Franci jos premie- 
rui Lavai, įvyks gruodžio 12 
dieną.

Tame susirinkime bus svars
toma pritaikymas Italijai toli
mesnių sankcijų ir paskelbimas 
aliejaus, anglių, geležies ir plie
no embargo.
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HARAR, Ethiopijoj, lapkr. 
29.—Etiopai skelbia, kad pieti
nė armija atsiėmė Walwal, prie 
pat Italijos Samoli sienos, kur 
pirmiausia įvyko pasienio inci
dentai, privedę prie dabartinio 
Italijos-Ethiopijos karo.

Ethiopijos karalius išvyko į 
frontą

ADDIS ABABA, lapkr. 29. 
—Oficialis ethiopų pranešimas 
sako, kad šiandie Italijos lėktu
vai bombardavo Daggar Bur, 
strateginę tvirtovę pietiniame 
fronte, ir užmušė daug mote
rų ir vaikų. Bet kareivių ne- 
pakliudė.

Ethiopijos karalius Haile Se- 
lassie prieš kelias dienas au
tomobiliu išvyko į Dessye, šiau
rinėj Ethiopijoj, kur yra kon
centruojama Ethiopijos kariuo
menė. Jis tikisi nuvykti ir į 
patį karo frontą.

Sugryš į sostinę už 
ar trijų 'Savaičių.




