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400,000 Ethiopu
a. ♦ «

Mušiui
Anglija Pasisakė Už 

Aliejaus Sankcijas

PRAPUOLĖ SKRENDANT PRIE PIE1 POLIAUS Goveda išsmalavo ir 
sumušė 3 įtariamus 

komunistus

400,000 ethiopų yra 
prisiruošę dideliam 

mušiui

A

Angį ijos kabinetas 
pasisakė už aliejaus 

embargo Italijai

• . ■ . • > i

Nusižudė kalėjime Italijos valdžia ausi
CHICAGO.—William L, Gans-■ 

chaw, 60 m., kuris prieš kiek 
laiko gaso dujomis nutroškino 
savo žmoną Elizabeth, 58 ni. ir 
už tą buvo nuteistas 25 metams 
kalėjiman, vakar nusižudė 
Statesville kalėjime, Joliet, nu
šokdama ant grindų iš savo tre
čio aukšto kameros. 1

TAMPA, Fla., gr. 2. —Trys 
iš šešių žmonių, kurie buvo po
licijos suimti ištyrimui jų ko
munistinio veikimo, išeinant iš 
kalėjimo liko pastverti maskuo
tos govedos.

Visus tris goveda nusivežė į Nutroškinęs savo žmoną jis 
mišką netoli Tampa, kur jups sakėsi tai padaręs iš pasigaile-

Mūšio galima "tikėtis bile die
ną, gal net dar šiandie. Et- 
hiopai ruošiasi pulti 
šiauriniame fronte

Kabinetas tik juokiasi iš Mus- 
Mussolini grūmojimo karu

italus

2ADDIS ABABA, gT.
Gautomis čia žiniomis, jungti
nė Ethiopijos armija iš 400,000 
karių ruošiasi gal dar rytoj 
ryte pulti Italijos kariuomenę 
šiaurinėje Ethiopijoje.

Karalius Haile 'Selassie, kuris 
dabar randasi Dessye, manoma, 
ruošiai vykti į patį frontą pa- 
imatyti su savo karvedžiais 
Ras Seyoum ir Ras Kassa.

Tada jų kariuomenės puls 
italus Makale-Antalo linijoj. 
Manoma, kad ethiopai gali pra
dėti puolimą rytoj ryte, kadan
gi tai yra mėnesinė diena jų 
patrono šv. Jurgio. i

; ' . , ' ........ -■•t

Pasimirė žymiausias 
Amerikos egypto

logas
NEW YORK, gr. 2.— Vietos 

ligoninėje pasimirė Dr. James 
H. Breasted, žymiausias Ameri
kos egyptologas, archeologos ir 
galva Chicagos universiteto 
Orientalio instituto. Mirė dėl 
nežinomos ligos.

Dr. Breasted susirgo apie sa
vaitę laiko atgal ant laivo Gon
te di Shvoia gryštant iš Itali
jos:

Išpradžių buvo paskelbta, kad 
jis susirgo tropine malarija, 
bet vėliau? daktarai prisipažino,' 
kad jie nežino jo ligos.

Dr. Breasted buvo prie atida
rymo Egypto faraono Tukank- 
hamen kapo, kurio viduje ras
ta užrašyta:

“Mirtis ateis greitais sparnais 
tam, kuris palies faraono ka-

LONDONAS, gr. 2. — Ang- 
lija stumia vis tolyn savo kam
paniją, kad nubausti Mussolini 
už pradėjimą karo Ethiopijoj.

Diktatoriui atsisakius paliau 
ti karą ir pradėti taikos dery
bas, Anglijos kabinetas šiandie 
savo susirinkime nutarė pa
skelbti Italijai ir aliejaus sank
cijas, t. y. uždrausti gabenti į 
Italiją aliejų ir gasoliną, be 
kurių moderninis karas yra ne
galimas.

Nors ir nepaskelbta apie ka
bineto nutarimą, tečiau's pasa
kojama, kad ministeriai tik pa
sijuokę iš Mussolini grūmojimo, 
karu—kad paskelbimas aliejaus 
embargo reikšiąs Europos ka- 
rfa 4 ;.......

Pusiau oficialiai paskelbta, 
kad valdžia prarado viltį ir ne
sitiki, kad Mussolini sutiktų 
pradėti taikos derybas. Todėl 
Anglija ir stos už paskelbimą 
aliejaus sankcijų tautų sąjun
gos komiteto susirinkime, ku
ris įvyks gruodžio 12 d., Giene- 
voje.

išbuvo 10 dienų 
šuliny

NORTII WILKESBORO, N. 
C., gr. 2. — Gydytojai bando 
išgelbėti gyvastį Robert Dy- 
son, 42 m., kuris per 10 dienų 
išbuvo 25 pėdų gilumo apleista
me šuliny. Jis įkrito į šulinį 
miške netyčiomis, įlužus jo 
dangčiui. Jis yra tiek silpnas, 
kad dar negalima su juo susi
kalbėti ir jis negali papasoko- 
ti apie savo prietikius šuliny.

10 žuvo potviny

Lincoln Ellsworth, kuris su lakunu Hollick Kenyon bandė 
lėktuvu Polar Star pasiekti pietinį polių, bet kely prapuolė. Jei 
jie nesušidaužė. ir neužsimušė, tai galėsią sugryšti, nes buvę

... „..„j.r . i .. i . .

Meksikos kareiviai 
užmušė 31 maiš

tininką
MEXICO CITY, gr. 2.—Ofi

cialiai paskelbta, kad užmušus 
maištininkų vadą ir daugiau 30 
maištininkų pereitą savaitę, li
ko apraminta šiaurinė dalis Ja-, 
lisco valstijos, kuri jau senai 
buvo maištininkų veikimo cent
ru. : J . , ;: < ■„

Išlikę maištininkai yra gau
domi federalinių kareivių. Maiš
tininkų vadas Jesus Gonzales, 
kuris piaustė ausis mokytojams 
ir ūkininkams, liko suimtas Ii 
sušaudytas.

LONDONAS, gr. 2. —. Belgi
jos karalius Leopoldas netikė
tai ir nežinomu reikalu atvyko 
į Londoną.

minusi, bet vistiek 
atsisako taikintis

Prišipažysta, kad visas pašau* 
lis yra nusistatęs prieš Itali
ją, bet ji nenori pradėti jo
kių taikos derybų

smarkiai sumušė, išsmalavo ir 
apibėrė plunksnomis.

Du jų, Šhoemaker ir Rogers, 
randasi ligoninėje ir yra kritiš 
koj padėty.
Trečias, Pulnott, kuris organi
zavo bedarbius, gydosi namie.

jimo, nes ji sirgo nepagydoma 
liga ir labai kankinosi. Jis jr 
pats manęs nusižudyti, bet pri
trukęs drąsos.

Bet kalėjime, kur jis visą- 
laiką buvo labai nusiminęs, sa
vo prižadą ištesėjo. Jis užsimu
šė vietoj.

Vaikas klajūnas iš 
buvo 10 dienų uždą 

rytame vagone

Nė Dr. Breasted, nė kiti mo
kslininkai tam “prakeiksmui” 
netikėjo, bet mėgstanti jei sen
sacijas pridavė jam ypatingos 
svarbos. Yypač kad per kelis 
metus mirė jau keliolika moks
lininkų, kurie dalyvavo prie to 
kapo atidarymo. Bet visi tie 
mokslininkai buvo jau seni 
žmonės, kurių mirtis buvona- 
turalis dalykas. Pats Dr. Breas
ted irgi buvo 70 m. amžiaus.

Vėliau paskelbta, kad Dr. 
Breasted mirė nuo gerklės li
gos.

ISTANBUL, gr. 2. —10 vals
tiečių žuvo ir 140 liko sužeis 
ta nepaprastai smarkiose liūty
se Scala Vuova distrikte, neto 
Ii Smyrna, Turkijoj, kur dėl 
potvynio tūkstančiai žmonių tu
rėjo apleisti savo namus.

KALĖDOS 
ČIA-PAT—

ORRŠ,
ha
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; biskį šilčiau.
Vakar 12 v. dieną tempera

tūra Chicago j e buvo 26.
Saule teka 7, leidžiasi 4:20.

JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA 
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
N1EMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.
SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ŠT„ 

CHICAGO, ILL.

Sugavo pelę, kuri 
dainuoja kaip 

kanarka /
ROCK ISLANTj, Įlįs gr. 2.— 

Iva G. Blue sakosi savo namuo
se sugavęs nepaprąstą pelę, ku
ri. galinti dainuoti kaįpr kanarka.

Ta pelė kAs rytą jau per ; ke-, 
lias savaites višųš prižadindavo 
4 :30 vai. panašiu į ;^Anąrkos 
dainavimu. Pagalios į sušokta, 
kad tai < buvo pelei Ji<' esanti 
paprasta pelė, atrodantį pilnai 
normalė, net ir sūrio nelenkian
ti. Ji busianti pasiųsta į Iowa 
universitetą tyrimui. . r

LOS ANGELES, Gal., gr. 2. 
šeši Joss Rogers, šeimynos na
riai sunkiai susirgo, . užsinuo
diję maistu4. ;

Prezidentas Roosevelt atostogose Warm Springs, Ga.

BALTIMORE, .Md„
Išbadėjęs ir beveik 
Glenn Boldan, 14 m., 
ta ūkininkaitis, liko išimtas iš 
uždaryto tavorinio vagono, ku 
riame jis išbuvo dešimtį dienų.

Jis buvo pabėgęs iš namų, 
nenorėdamas eiti į mokyklą. 
Buvo atsidūręs net Coliforni- 
M.. dieniĮ.SŲj,
piane gi^šti namo, į Minneso- 
tą. Jis išvažiavo tavorinid 
traukiniu su 5 kitais vaikais ii

Kada pabudo, tai ne- 
nė maisto, nebebuvo 
Vagonas gi buvo už-

gr. 2.— 
sušalęs 

Minneso-

Paliuosavo du įtar 
tuosius adv. Wait- 

ches byloje

užmigo, 
beturėjo 
ir vaikų, 
rakintas. Ir nors jis visaip ba 
ladojosi, bet jokios pagelbos ne
galėjo prisišaukti. Ir taip*’jis 
kentė šaltį ir badą iki atvažia
vo į Batlimore, kur vagonas li
ko atidarytas.

Kad apsiginti nu'o bado, jis 
valgęs sėmenis ir net savo ke
purę ir čeverykus sugraužęs. 
Bet tas nė kiek alkio nenumal
šino. Kad išsigelbėti nuo šal
čio, jis bandė bėgioti po vago
ną, bet tas tik laikinai sušildy 
davo. Paskui jo sąmonė ėmė 
mažėti ir taip jis veik be są
monės keliavo visą kelią. Abi jo 
kojos yra nušalusios. Bet jis 
pasveiksiąs.

MADRIDAS, gr. 2.
Ispanijoj pasirodė 
džiais ginkluoti plėšikai, kurie 
prie miesto salės užpuolė du 
miesto darbininkus, 3 žmones 
pašovė ir pabėgo pastvėrę apie 
$120,000.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

Jau ir 
kulkosvai-

RYMAS, gr. 2. — Italijos 
valdžioje ir tarp žmonių vieš
patauja didelis nusiminimas, 
pradėjus tretįjį mėnesį karo 
su Ethiopija.i

Visi jaučia, kad visas pasau
lis yra nusistatęs prieš Italiją, 
b ir tautų sankcijos vis labiau 
sunkina italų gyvenimą.

Italija jaučiasi karą pralai’ 
mėjttei, tik nežino dar kiek jai 
teks mokėti už jos pradėtą 
avantiūrą Afrikoj.

Tečiaus diktatorius vistiek 
dar atsisako taikintis ir nėra 
pradėjęs jokių tikrų derybų. 
Esą Italija pasiūliusi savo są 
lygas, bet niekas tų jos są
lygų nenorys priimti, tai ji da
bar nieko ir negalinti daryti, 
vien laukti.

Labiausia Italija bijosi alie- . 
jaus embargo. Tečiaus ji ti- 
fcfsl gauti aliejaus iŠ Amerikos

CHICAGO.—Kriminalio teis
mo teisėjas Niemeyer vakar 
paliuosavo du ir dviejų kitų 
jylas atidėjo dėl bandymo pa
pirkti jury adv.
ches byloje.

Paliuosuotieji
Burchard 

Air1*'“'’ ' 1
deen St., _
Anna Malloy, 56 m., 1130 E. 47
St., kuri sakosi esanti nepri- | n^s j su sankcijomis ii 
klausoma socialė darbuotoja, j kalba apie talkininkų nedėkin- 

/Teisejas juos_ paliuosavo, ka-l gUm^ nes Italija pagelbėjusi 
dangi jis negalėjo rasti įstaty- iajmgti pasaulinį karą, o dabai 
mų, sulig kuriais jis galėtų atsimoka sankcijomis ir ne- 
juos nubausti. į leidžia Italijai pasigrobti atsi-

Tečiaus prokuroro pagelbį- likusią šalį, kuriai ji norinti 
ninkas 3herwin pasiuntė policl- atnešti “civilizaciją”.
ją juos išnaujo areštuoti, o tių> Visiems karo veteranams, 
tarpu jis pasitars su vyreshjįi kurie gav0 medaiius Už pasi- 
prokurotu Crowley ir pabandys žymejimą pasauliniame kare, į- 
suTasti prieš juos naują kalti-į sakyta savo medalius sugrąžin
simą, ypač prieš bedarbį Bur-> įj valdžiai, nes tie medaliai yra 
chard. bronzos, kuri yra labai rei-

Kitų^dviejų, būtent Barboros kalinga karo reikalams.
Pocienė, 44 m., 2321W. Marį- Visoms gi moterims įsakyta 
uette Rd. ir buvusio graboriaiįs gruodžio 18 d. sunešti savo auk- 
J. J. Bagdono, byla tapo atide- Į sinius vedybų žiedus ir tuo pa- 
ta iki gruodžio 5 d., kad jis ga-Į pildyti Italijos aukso išteklių, 
lėtų prie jos prisiruošti ir pa- <
ruošti atsakymą j kaltinimus. | Mussolini atsisako taikintis 
Barbora Pocienė jau yra pri- PARYŽIUS, gr. 2. — Iš dip-
sipažinusi, kad ji, prašant Bag- lomatinių šaltinių patirta, kad 
donui, bandė vienam jury na-J La valiui nepasisekė prikalbinti 
riui įduoti $5 ir įprašyti jį ne-į Mussolini padaryti kokį nors 
bausti Waitches. ... ' žingsnį prie taikos prieš grifo-

Tą bandymą papirkti jury na- j^io 12 d., kad Francija delei to 
rys papasakojo teisėjui, Wait- galėtų prašyti atidėti aliejaus 
ches byla liko tuojaus nutrauk- Sankcijas.
ta ir pradėta ieškoti papirkim6 | 
kaltininkų.

Juliaus Wa.*,

yra William
i ,31 m., 9800 S. Aber- 

bartenderis ir Mišs ir galės laikinai tęsti karą.
Mussolini vis dar šaukia žmo-

ANTRADIENIAIS
- * i

(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ket vergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

I
 IŠWCBD. STOTIES

1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

Mussoiini ne tik atsisakė da- 
J] ryti kokių nors taikos žings

nių, bet dagi išnaujo prigru- 
j mojo, kad aliejaus embargo jis 
skaitys kaipo nedtaugišką aktą 
ir priketino sug^žinti j Libya 
tuos pulkus kareivių, kuriuos 
jis buvo sugrąžinęs kelios sa
vaitės atgal.

Franci j a dabar nebesitiki išsi
sukti nuo svarstymo aliejaus 
sankcijų tautų sąjungos komite
to susirinkime gruodžio 12 d.

6 pamišo dėl “raga-i 
niaus”

■ .............-.........................

LAS CRUCES, n/A., gr. Z
— Policija suėmė tūlą “raga 
nių” Anselmo Bernai dėl kurio 
“raganystės” vienoj šeimynoj 
pamišo šeši žmonės. .

Pirmiausia pamišo Susie Car- 
don. Ji susirgo nervų pakriki ‘ 
mu trys metai atgal, bet dak‘ 
tarai negalSjo jai pagelbsti. Ta-1 (J.. J _ „s -|-|4
Ja ios tėvas nakvietė minėtAd OUOCge 114 HieiU

moteris
da jos tėvas pakvietė minėtu, 
burtininką. Bet ir tasis nors 
daug meldėsi ir rūkė visokias 
žoles,- nieko negalėjo pagelbėti DENVER, Colo., gr. 2. —Ca- 
Pagalioš į ceremonijas liko pa- roline Jonės, 114 metų amžiaus 
kviesta visa šeimyna ir visa negrė, mirė nuo apsideginimo 
šeimyna ilgainiui išėjo iš proto, bandant užkurti pečių. Ji triu- 
Spėjama, kad rūkant buvo naū- sėsi apie namus iki pat savo 
dojamos kokios nuodingos žb j mirties. Jos duktė yra 90 m. 
lės, nuff* *»rių visi pamišo. I amžiaus.
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P. MILLER, finansų sektorius
J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
p. ^ILAŠAUSKĄą, ttustisas.________ ________

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. p. VARKALA^ ^Draugijos Auditorius. 

Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje—panedčliais ir ketvergais nuo 9 vai.’ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai aVba nėriąti |štot| Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite Rributi j Draugijos ofisą 
Draugijos Ofisas: Sąųth’Halsted Street,  Telefonas Canal 0117.

YRA
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRĮS, vice-prezidentas

IŠ DRAUGIJA KON
KURSO OFISO.

įj PKąųgijon įęą|| ko,n. Ona 
MĮittskiąnė.

-1 1 " ......  '—y— ■ • "■ i.

Koji. Z. S. MięRevįče 
įrašė:

NAUJI NARIAI,

Daugelis musų konkursantų 
dirbę sėkmingai iki šiol, da
bar pasidarė pasyviškesni, bet 
tai tyla prieš audrų. Po sun
kaus darbo visuomet reikią 
nors ki?k ramaus poilsio, kad 
vėl varius seną darbą padvi
gubintoms spėkoms, — pavyz
dingai pradėtą darbą baigti.

» » »
Draugijos Konkurso ofisas 

taipgi pasidarė mažiau akty
vus raginime savo darbuotojų 
į konkurso darbų, bet tai vien 
todėl, kad dabar kaip tik eina< 
konkurso reorganizavimo dar
bas. Prie kiekvieno svarbesnio 
darbo reikia tinkamo prisiren
gimo. Prie to ir rengiamės.

» »
Dabar yra metas musų kon-» 

kursantams šiek tiek pailsėjus 
vėl stoti į darbą naujų narių 
Įrašyme. Dabar jums darbas 
bus km- kas lengvesnis dirbti,

Mike ii: Oną Ęąn«ęs, šįų&s 
pouuą Draugijon įrašė jnv,sų 
konkurentas Z. S. Mičk^vĮęe.

M. Ratkevičienė
■ 1 ■"

P-nia Marė Kezsis, brighton- 
parkietė, Draugi j on įraše kon. 
M. Ratkevičienė.

Juozas Lukošius, taipgi bri- 
ghtonparhietis, kon. Ratkevi
čienės naujai Įrašytas narys 
Draugi jon.

Kon. P. gąls$s įrą^ė:
■n'.. ■ f

Adomas ir Agota Steponke- 
viciai, juos Draugijon įrašė 
kon. P. Galskis.

P-nia Nellie Skworch, 1108 
* i ♦

So. Jefferson St. P-nai Skwor- 
čiai užlaiko gerai Įrengtą ta- 

4 f - i. verną, jis pats jau senokai kaip
negu kad buvo^įki šiam * teaugi jos. ęydaiEįaŽ ir jo 

žpioną p. Gaištis įrašė Drau
gijon. ’ '

Štanjey Twąnąn (Tvaranavi- 
čiuą), 2612 W* ^1 St., bųčeris, 
geras, rimtas žjnogus, Drąu4gi- 
joą Įraše kon. P. Galskis.

Viena, gavote praktiško prity-, 
rimo dirbamame darbe, o svar
biausia, tai tas, kad kiekvienas 
ji.‘sų Įrašomas narys gaus ti
ki etą Į Draugijos Inicijącijos 
Iškilmių ir Laimėjimų Vakarą, 
kuris Įvyks gegužės 3 d. Šia
me vakare jis galės, žinoma, 
giliukui esant, stambias dova; 
nas laimėti — eis vieniolika 
skirtingų dovanų, pradedant 
Pontiac automobiliu, baigian) 
“cash” dovanomis.

Kiekvienam savo įrašomam 
nariui paaiškinkite apie reikš
mę minėto tikieto, bus kur kas 
lengviau Įrašyti.

Kon. V. B. Ambrase 
įyą^: ° *

savo 
nariams pri-

Konkursantai 
miems naujiems 
valo paaiškinti, kad Draugijos 
Inicijącijos Iškilmių ir Laimė
jimų vakare ne tiktai, kad jis 
galės, progai esant, geras do
vanas laimėti, bet ir pats va
karas yra rengiamas vien nau
jų narių pagerbimui. Net iy 
vakaro pavadinimas — Inici- 
jacijos Iškilmių reiškia — nau
jų narių Įvesdinimo iškilmes. 
Muzika, dainos, lošimai, dova
nos, šokiai ir kitos visokios 
linksmybės bus šiame Infcija- 
cijps Iškilmių 
vakare.

įrašo-

ir Laimėjimų

Kon Ona Mittskienė 
įraše:

kon.' p-nia Ona Milts-Mu’sų 
kienė, kuri iki šio laiko buvo *• • • !«.•'/. * ■- * . ■ A h W
neveikli naujų narių įrą^ynąę, 
dabar susyk pradėjo gerai dar
buotis. Tikimės, kąd p-pia Mitt 
skienė iki konkurso užbaigoj 
padarys nemažą progresą kon
kurso darbe.

P-nia Jtfsephine Burokas ir 
jos dukrelė Įkeitę Burokas, abi 
brightonparkietės, jas įrašė 
Chicagos Lietuvių Draugijon 
kon. Qna Mittskienė.

Boleslovas Paulauskas, porth- 
sidietis,. šį poną Draugijon Įra
šė musų kon. Qna Mittskienė.

Jonas Dėdinas, 222 So. Hal
sted St., viešbučio savininkas,

M. J. Kiras, ^352 So. Halsted 
S t., žymus Real Ęstąte biznie
rius ir pąmų budavptojas? P- 
nas M. J. Kiras yra plačiai ži
nomas žmogus; gerai, kad kon. 
V. B. Ambrose jį įrašė phiea- 
gos Lietuviu Draugijon.

.jos. ir Bęrnicė Janulis, 2724 
So. Epie raiti Avė. yra ta Ver
no biznyje. Gięrį lietuviai ir la
bai draugiški žmonės.

P-nia Yerą Maskąliunas, 
bridgeportiętė, jauna ir suma
ni moteris, pąyyzdįngai auklė
ja du supus.

Kon. Senąs Petras 
įrašė:

Fe|jx ir Marė Gędmin, 10001 
So. Commercial Ąvę. P-nai 
Gedminai yra seni So. Chica- 
gos gyventojai. Užlaiko gerai 
|reng|ą nuosavame name taver
ną. ' P-nai Gedminai auklėja 
gražią šeimyąą •— vyresnis su4; 
nūs baigė inžinieriją, kitas lan
ko Notfe Dąmę universitetą, 
o duktė ęiną High Schook P 
nąi Gędmipąi yrą intelĮgeptiŠ- 
ki žpĮppės.

Jonas Petrauskas, 1750 So. 
Union Avą. ^Įs ĮnĮęligentiškas 
yyr^s yra naųjąs 18-tos apie- 
ĮinhSs gyventojas ir tąverno 
į)Įznięnus — ląpĮcrĮčio 3 d. ap
sivogė su p-nja Anna Bagdo- 
pjpne. Dabai* pp. Petrauskai 
ąhn bus nariais phicagos Lie
tuvių fjrąugijos. . . *

Frank Pąlęškis, bridgępor- 
tietis, jo jaunutis sunūs sene- 
liąu Įsirąšę Chicagos Lietuvių 
Praugijpn, o tėvas dąbar. Ąbu 
pp. Pąlęskiai yra draugiški 
žmopės, iš amato draiveriai.

gražią seimyųą -

MĖNESIUOSE:
Anelė Zerolis, 
Jonas J. Kulis, 
Lucy Mątekonis, 
Sopinę Vįiutįs, 
Balis Putrimas, 
PetroneĮė Stanaitis, 
Jonas Valaitis, 
Šophie Mikniutė, 
Teofilą Stankus, 
PetronęĮė Maku lenas, 
Ameiia Valaitis^ 
Ona Šimonis, 
Vincentą Radvilas, 

•Sophie Churas, 
Mykolas Kalvaitis^ 
Eva Lingįs; 
Mary Jakaitis, 
Bęssie Gaidelis, 
Kazimieras Venckus, 
Stanley Malakauskas, 
Barbora Jakaitis, 
Josephine Kazlauskis, 
Walter Shurnas,

7 ■ ■ ,' : M-1' -■ :* ’

Kazys Stuparas, 
Lįj^ii Stupąras^į 
Amia Pikoraitis, 
Qtto Jankauskis, ; 
Julijonas Januška, 

.i ’Ų •
Barbora Januška, 
Petras Matusevičius, 
Natalija Jakštis, 
Jadviga Grybas, . 
Petronėle Adomaitienė, 
Lydią Kelly, 
Paul šešfokąš, 7 
Dennis Bacius, 
Joseph Straigis, 
Joseph Kazlauskis, 
Antanette Štasiulis, 
Marė Chensky, 
Charles Kinderis, 
Malvina Zigmontas, 
Hellen Jucius, 
Aldona Mikužis, 
Alex Ąnderson, 
Margųreta Antpnavičiųs 
Anastazija H. Mikužis, 
Karolina Schonvald, 
Marė Karaliūnas, 
Pranas Juoząpayičius, 
Petras Garionis, 
Antanas Skribulis, 
Helen Daknis, 
Agnės Butkus, 
Estelle Maske, 
John K. Malėja, 

Joseph Balčiūnas, 
Tadas Bartkus, 
Elizabeta Tauškus, 
Marė Pilipavičia, 
William Krauze, 
Anna Malela, 
Bernice Kavaliauskas, 
Pijus Varnas, 
Eugenia Matulis, 
Alger Ė. Briedis, 
Aldona H. Briedis, 
Jonas čipįkąs, 
Walter Booknis, 
Zenon R. Sinkus, 
Ventą Kartąnąs,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDĘIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 Sp. Kedzie Avenųe

Genevieve ^hiįf,

Stepąjįiįft ' •

Helen Povilonis, 
Vai. Latvėnąš, 
Benjamm Gmkow, 

. Klemensas Laudanckas,
Stanley Pocius, 
Valerija Chap-Čepukaitė,

Antanas Kuturis, 
Charles Yūrįyičia, 
Marė Mikšienė, 
Stanley Jutevičia, 
Petronėle Jūreyičia, 
°p? Piv?Og> 
Antanas Petrolis, 
Karoliną Palubinskas,

Magdelena Ąnderson, 
psear Hertlingis., 
Anpą Wėsber> 
Agnės Sharauskąs, 
John 'Šliužas, 
Stanley Jūreyičia, 

. joe Prąįiske, c
PauĮ Balčiūnas, ,t 
DęĮlą Kamarauskąs,

John Burchiįę, 
Ąldona Gukųrąitė, 
Anton Urbonas, 
George Bielaskas, 
Mąrė Kolowich, 
Bąrbora Kolowich, 
Josephiųe KoĮo’vvięh, 
Kazimięrąą MikąįĮpnis, 
Inž. Laurent Radkins, 
Anna Gąyaųskas, 
Antonette iSąbąliąu^ąą, 
John Sąbąliaųskąs,.  ; ;
Michaei Šaltenis, 
Marė Šaltenis, 
Jonas Draugelis, 
Anna Romą^*’”

Marą Skudas, 
Xnęle Poetus, 

fipnauskis,
Ona Navickienė, 
Albert Kubilis, 
PafEerinp Fįtzpatrick, 
Charles R,ady.ill, 
^tella Juška, 
Xjex Miller, 
Peter Sląkis, 
Ąnton Lujcąųsjtąs, 
Mike Okąs, 
Walter Turner, 
Jpsephine Turner, 

■losepli Gudjonis, 
Jonas Bertašius, 
Pranas Petrauskas, v ii!' »*■ x>. t Z

Anna Mažeika, 
Walter I vaškev i čia,

Anton Akučka,
Agnės Stukas,
Ona Putrimas,

...

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S." Western 
Avė., 2nd ■floor
HemĮock 9252 . 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
olectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms ; patari
mai dovanai.

Jozefą gfrfąšiųjį, 
tįohanna Bučinskas/ 
Ędvard Mankuts, 
Stanley Dermont įfy., 
Chaylęs Kriščiųnąs,

advokatai
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborti St. 
Kamb. 1481-|48*-Tel. Central ^411-2 
Namų of|sąs—-3323 So. Halsted St. 
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:80.

~ * Tel. Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

" " pagal 8utarties- 1

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6. 
' Vakarais: Panedelio, Seredos ir

Pėtnyėios 6 ’ iki 9. “ * 
Telefonas’’ Canal 11'75.

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republjc 9600.•.......... * ' ■ - .

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU

Ręs. 6515 £o. Rockwell St.
Tėlephon«: Renublic 9723 ui ,

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
Bridgepbrto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. -11 floras

Tel. Dearborn 3984
‘ Rezidencija

3407 Lowe Avė. * Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

|Į1 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490 J____ z ‘ ~ ■

Gyv. vietą: 6J33 Crandon Ayę. 
hamu Tel.: — Hyde Park 3395

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
JvaJgždžiu
Kęntucky 
Boųrbon

Lietuviškos
■ ’lc

Degtinis

NATHAN 
kanter

g®
llli

w 
ir 

PETRAITIS 
. ♦ i r

Advokatai
* -m.. .:..A

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 431.

Mutual Liuuor Co.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803 ‘

< - ‘A-. — : -

Laidotuvių Direktoriai
v ' -.t. f -M ■.A'jh’J ‘..J'

Nariai Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

? I. J. ZOLP
1646 West 46th įtisęt 3' 'Piiohes ’BouĮevatiį 5208-8413 

............
4605-07 S. Hermitage Av'ęnpc Phdnes Yards 1741-1742

2814 West 23rd Placo Tlioflės Canal 2515—Cicero 5927
i. „...„..b. .m .i..;..*„...i, ■- „i'u ■ v I...L..A.... , t . /, ■ ......... i,

«. C. LĄPHAVICZ ■
h St. Tci/pulĮiiian 1270 arba Canal 251542-44 Ęast lQ8th

4092 Arcfręr Ayehąę Phone Lafayette 8572

3319 Lituanica Ayąniię PĮione Yards 113R

A. MASALSKIS.........
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

1410 South 49th Cou^ S

668 West Phone Canal @174

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

tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

Apart Šv'en irtadieni^.

Dr. Y-. 4 Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki 9 
vai., Nedėliomis nuo ’ 10 ud’ 15

— 3343 South Halsted St. ”
T®1- BGutejord

DR. VĄITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Aklų* Specialistas. 
‘ Palengvins akių ” jtempiiną,' kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo; 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotU- 
mo,’ skaudama akiu karšti, atitaiso, 
trumparegyste ir toliregyste. priren
gia teisingai akiniu*. Visuose atsiti
kimuose ‘ egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das’. 'Spėčialė atyda atkreipiama f 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NėdSlioj nuo 101 iki. 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
, ‘ Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^_^ Te|. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
‘ Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diedą.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_ I -g'jNarim:^s

A. I^gptvid. M. p.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Wėšt Madison' Street' 
Vai. 1 iki 8 po pietai,“ 6 iki 84 vak.

TęL Seeley 7330 ’
Namu telefonas Brunswick 0597 n ». v *■ - > i i - • n

Ofiso Tel. įoulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843 ‘AMBULANCE PAT LRNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti. z 1

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

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

Telefonas Republic 7868 r t ‘‘rf -

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

6900 So. Halsted St.
“ *' '* v

•Ii H'rf »>

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veael’is

Dentistas
Alfe

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

• ‘į , ** * * V . • *■ , •* 1 —’

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisai 4645 SQ. ASHLAND AVK. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
’' vak. Nedėlioj pairai ‘ sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820** 
Namų TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
gydytojas ir chirurgas

* 4157 ARCHER AVENUE "
Telefonas ^Vfrginia Q036 

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

" Dęiitistas
■ Valandos nuo 9—9 n ■ 

2420 West iMarąuette Road 
arti Western ‘AV& Kemlock 7828 '
* • > • Y M

Tel. boulevard 5914 Diena ir Naktf 
Ofiso**Valandos: nuo 2 1ki*4/nub 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas* ir Kežidencija ’ 
3335 So. Halsted’§ t.
- ■ - CrftCAUO. ILL. "

KITATAUČIAI '
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS'
• .* < * . .. • % t ... j ■■

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- - 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jaušius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ’ ' TJf %

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

* ’ Valandos * nuo 10-^18 Plotų
nuo’ 6 Iki 7:30 vai. vakaro.

J Tei. Canal 8110™« 
■- Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centai 74^4

OFISAS
4729 So. Ashland Aye. 

2-rosYųboš 
CHICAGD.’ILL.

OFISO VĄLANPOS:
Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 vai: Jo Pietų ir nup 7 iki 8:§0^vaL 
vakaro. Nedėlionris nuo 1Q Rd 12 
valandai dieną.
’ ' Phone MIDWAY 2880.
— - --------- ----------------- ---- ■■

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOtma ASHLAND ~AVE.

Ofiso valandos:
iki 3 po piietu

7 įki' 8-yal; Nedėl. nud Rriki 12 
Tele^ plAZA

•« * * , •(* • ■- »an. -• -« " • •

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. TeL Drexel 9191 r

A» A« Rotli
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, ‘Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vAl. Vak. Nedė- 
’ lidmis ir. iventadieniais 10—12

Ofiso valau
Nuo 10 iki 12'dieną. 2

■4- 7—9 vAl. vak. Nedė- 
— - -

-dieniu '■ 2
* *1,1 •** • *■' • * ■ ■* • ****-*

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmai' ir širdies li£os jo 
*' * specialybe 1

Valandos 11-12 A.M. ^-4, 7-8 P.M.
Gyvenimo vietą 163ą So. 50 Avė.

‘ Phone Cičėro 3656
Office 493O 'W.. 18' St. • Cicero 49
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Prisiminimas

Žemkalnio

Vienutinė Tokia

EIEKTRJSKAS DOVANAS
• • . ’ ’ ' t • • • l ' : / ' l • •

Anglų Kalboj

*

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

PETER. PEN

/•

{domus Programas Nedėliomis WCFL nuo 5 iki 6 v. vak. 
su didele orkestrą—gali susilyginti su kitais chain 

programais.

EDfRALoAVINGS 
tP LOAN AJIOCIATION

OF CHICAGO
Skolinam Pinigus ant Pirmų 

Mergikių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government įstaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienoj ypatos iki $5,000.00.

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

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

“The Daina”

garsiąją 
“Blindą’’ . — žemaičių,

7 SKAUSMAS 
DINGO 
KAIP 
MAGIJA

Pastebėkit Faudoną Kryžių 
ant Plasterio 'kada pirksit

i iii-i » r, ! i 11 u. . nu i .I.U. ■ ■■

v/0^ranošr'Uėl Visos Šei
mynos Dabar Parodoj

Visose ELECTRIC
.• • .»<•** • ' t'.' i * <’' •

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynese

•į

Antradienis, gruod. 3, 1935 NAUJIENOS, Chicago, III.
i ii 11* Tjtptv * «• f■ y>

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tąsa iš pusi. 2-ro 
John Morazas, 
Joseph Petrušionis 
Ona Jankauskas, 
Albina Trilikaite, 
John Williams, 
Juozas šniukas, 
Juozas Grybas, 
Ona šniukas, 
Antanas Matukas, 
Dan Kissel, 
Katrina Arbačauskienė, 
John Fabian, 
Frances Lukas, 
Petras Kampikas, 
Jonas šiugžda, 
Barbora Prakurotas, 
Alex Diktau, 
Aldona Morazas, 
Magdelena Baubienė, 
Kazimieras Mineika, 
Albertas šeštokas, 
Vincentas Bargaila, 
Josephine Bastis,

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, noyi pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusL Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailįš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Jonas Miškinis, 
Katy Kiesieliene, 
Elzbieta Ruplienė 
Ignacas Bergis, 
Harriette Stepankus, 
Anna Kukštas, 
Charles Kukštas, 
Peter Zalatoris, 
Selomija Eitmont, 
Apalionija Purlis, 
George Eitmont, 
Uršula Mąlela, 
Anna M. Rumzis, 
Josephine Ruibis, 
John Lazauskas, 
Juozapas Dermontas, 
Estęlle Bartkus, 
Dr. Joseph G^ Stone, 
Peter Insoda, 
Alęxander Martin, 
Kostancija Barauskiene, 
Isabellą August, 
Liudvika Skrabalius, 
Magdelena Brundza, 
Ignas Orlakis, 
Vytautas Galskis, 
John Kuchis, 
Adv. Jack J. Klipack, 
Helen C. Mickevičienė, 
Jęseph Povulaitis, 
John Skerman, 
Vincas Platkauskas, 
John Macauskis, 
Joseph Eringis, 
Jonas Aleliunas, 
Pranas Overlingis, 
Amelia Lazauskas, 

’Felix Lazauskas, 
Frank Jankus, 
Matthew Polock,, 
Adv. Paul M. Adomaitis, 
Gust K. Budris, 
Antanas Lapinskas, 
Josephine Balsevičius, 
Agnės Bartkus, 
Bessie Benžius, 
Antanas Bartkus, 
Anne Jacobs, 
Bronislava Jasinskienė, 
Juozapas Laučiskis, 
Anna Laučiskis, 
Helen M- Simon, 
Gėnevieve Beinor, 
Helen Beinor, 
Edvard Shilinskas 
Elzbieta Ratkus, 
Olga Ratkus, '
Elzbieta Kazlauskas, 
Mike Poška, 
Ona Varnaičiutė, 
John Thomas, 
Adam Zalatoris, 
Juozapas Nagreckas, 
Edvard Stanis, 
Viktorija Latvenas, 
Luėilė Latvenas, 
Joseph A. Krukas, 
Estėlle Rimkus, 
Antanas Kazlauskas, 
Petronėlė Kazlauskas, 
Simon Geležinis, 
Augdst MiceviČia,

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kodas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti*.* *

Motinos sako, kad Triner’s Bltter 
Vynas yra geriausias vaistas susllp- 
nėjuslems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
<los nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER AVINE

Joseph Triner Company, Chicago

Marė Misevičienė, 
Barbora Geležinis, 
Agnės Šidlauskas, 
Stella glotkus, 
Anna Norkus, 
Antanas Stanis, 
Dr. Bolis, 
Dominikas Bolis, 
Zuzana Juciu J, 

, Alex Ivoška, 
Joseph Galdikas, 
Mamert Piotrowski, 
Frank Antonavįčius, 
Dora Poplauskienė, 
Joseph Bukšnis, 
Helen Walantis, 
Kazimiera Belskis, 
Eleanora Zupkus, 
Luce Vaškis, 
Stanley Fabiohas, 
Bruno 'Sharauskas, 
Sophie Šimkus, 
Frances A. Balzekas, 
Joseph S. DumčiUš, 
Veronika Petrulis, 
Antanas žalis, 

s John Jacobs,
Aldona Subačius, 
Anna Mažeika, 
Joseph Mažeika, 
Bernice Maslauskas, 
Antanina Pocius, 
Aleksandra Mantrimas, 
Natalija Page, 
Frances Rozgus, 
Vera Maskaliunas, 
Joseph Janulis, 
Bronicė Janulis, ■ 
Stanley Twardnj < 
Frank Paleski, 
Agota Stepinkevičienė, 
Adomas Stepinkevičius, 
Michael Joseph Kiras, 
Neliie Skworch,

Josephine Burokas, 
Jonas Dedynas, 
Irene Burokas, .
Boleslovas Paulauskas, 
Juozapas Lukošius,' .

' Mary Keisis, .
1 Mike Bannes,
\ Ona Bannes,

Felix Gedmin,
Marė Gedmin, 
Emely Vaišvilas; *

Nusidžiaugiau pamalęs Nau
jienose pranešimą,, kad yra 
rengiamasi gruodžio 8 d. Lie
tuvių Auditorijoj pastatyti 
scenoje 
dramą 
razbaininką, svieto lyginto j ą.

Dar aiškiau prisimenu 25 
metai atgal, kuomet lietuviai' 
socialistai tą veikalą vaidino šv. 
Jurgio bažnytinėj svetainėj' 
Bridgeporte. Nei vienas* veika
las, mano supratimu, nėra pa
daręs į publiką tokio įspūdžio, 
kaip “Blinda”;1 per' eilę metų 
žmonės apie jį kalbėjo ir “Mes 
razbaininkeliai” dainą dainavo, 
nes tai duoda paveikslą tikrojo 
Lietuvos liaudies gyvenimo 
baudžiavos laikais ir parodo 
kaip žmonės, nors nežmoniškai 
engiami, surasdavo budus prieš; 
savo prispaudėjus pėnus kovo
ti ir kartais jiems gana baimės 
įvarydavo. : ‘5

Tame veikale parodoma tų 
laikų, visos gyventojų hiomos: 
Ten matome ūkininkus, žydus

prikliąutojus, kunigus, ubagus, 
čigonus, dvarponius, grafus, tar
nautojus* ir kitus; ir kaip bau
džiavos gyvenimas į juos atsi
liepia. . Tai yra baudžiavos lai
kų Lietuvos istorija, kurią yra 
malonu ir įspūdinga matyti. Bu
tų geistina, • kad ypač tėvai 

, skatintų savo priaugančią kar
tą, savo vaikus pamatytį “Blin
dą’’ ir tuomi patirti kaip jųjų 
pratėviai turėjo gyventi. Nes 
patarlė sakė, • kad scena yra 
yra geriausia -mokykla, ir ti
kiu, kad savu laiku yra, Čįa. 
Amerikoj, labai daug prisidėta 
liaudies kulturinimui. Gaila 
kad paskutiniuoju laiku mažai 
kas besirūpina pastatymu • ge
rų veikalų, ir malonu sužinoti, 
kuomet kas nors prisimena ii 
surengia taip geistiną visuome
nei dvasios peno. Mano linkė
jimu yra kad gruodžio 8 d. 
Lietuvių Auditorija užsipildytų 
lankytojais ir pamatytų “Blin- 
,dą” o iš jų atminties niekuo
met neišdils tie vaizdai bei žo
džiai.—J. Jankūnas.

Automobilis užmušė 
lietuvį J. Smith

Automobilis prie 106-tos ir 
Cicero Avė., užmušė 18-tcs 
ApielįįikČs lietuvį,' Joseph 
Smįth. ' ;■< ' i.

Yra žinoma, kard velionio se
suo gyvena Hamonde, Ind. Yra 
pageidaujama, kad giminės 
tuojau atsišauktų pas Mrs. Žu
kauskas; 2129 S. Halsted St. 
kur velionis dirbo.
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IŠTOBULINTAS

RADIO

Strouberg- 
Carlson, 
Philco, 
Zenith, 
R. C. A. Victor 
General Electric

Visos naujos Ra-1 
dios parduodamos 
daug pigiaus pas

BUDRIKĄ

Lengvais 
Išmokėjimais

J. F. Budrik, Ine.
3417 SO HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705

Radi o

15 j dieną :.
Nupirks .šią puikią dova
ną—naują Kelvinatbr Elek-

$so
Šis gražus' Philco 
pasiekia Europą arba 
grąžinsime jūsų pinigus!

SPECIALĖS
KALĖDINĖS

IŠLYGOS

Mokėkit kas mėnesi 
su Elektros sąskaita.

$5 Įmokėti
sekama mokestis su jūsų 
Vasario mėnesio' sąskaita.

Ši tvirta Th’or Skalbykla su -
taupo sunkų darbą /per ištisus - r . . ..
metus. trašką Refngeratorių. < ; .

Klauskit apie musų /'patogų - išmokėjimo planą. Mažas ■ Jmokė- 
Jimas, likusi su mėnesine sąskaita. Padengimui Išlaidų: ir kitų 
mokesčių, truputi daugiau skaitoma už prekes paimtas ant 
išmokėjimo.". • ,■ ■ ?

COMMONWJEALTH EDISON

Dotuntoun — 72 W. AdamsSt. <—132 S. Deafbortt St.

4562 Broadway ’’ ’’ ' . 3460 So. State St.,------------ . _ 852 ^63r<} St>
29tnAve.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Tėvai, nupirkite dekanų savo 
vaikams šitą knygą.
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UfMkymo kalnai
Chicagoje — paštu: 

hfatams -- ,, ...... - r .... ,,
Pusei metą___ —
Trims mėnesiams 

Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
. Viena kopija ...........  3c

Savaitei ___ — ........ 18c
Mėnesiui 75o

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštai

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams __ ________ 1.50
Dviem mėnesiams ----- l.oo
Vienam mėnesiui ----- - ■_ , .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams         $8.00 
Pusei meti - ------;__________4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50

i
i
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

jstebetina, beje, kad tie “tėvy- 
hainiai”, vardan t tautiškumo, 
nenori įsileisti i Pild. Tarybą 
ne vienos moters. Jie dar vis 
gyvena “sename krajuje” įgy
tomis idėjomis tais laikais, ka
da moters tik maldaknygėje 
mokėdavo paskaityti, o mokyk
lų lankymas buvo laikomas vy
rų privilegija.

Bet juk ir Lietuvoje jau da
bar mergaites eina mokslus ir 
joms yra atdaras kelias į visas 
profesijas (išimant kunigo ii 
kareivio).

Apgailėtina, kad, Susivieniji
mui baigiant penkiasdešimtus 
metus savo amžiaus,; nešama j 
jį tokia siaura ir atžagareiviš- 
ka politika. Butų labai prastas 
aukso jubiliejus,, jeigu jame ši*- 
ta politika paimtų viršų!

Amerikietis istorikas, James Truslow Adams, sako, 
kad Jungtinės Valstijos greitu žinksniu einančios į dik
tatūrą. Ta kryptis Tink diktatūros prasidėjo, anot jo, 
jau prieš 50 metų, kaipo* pasėka milžiniško gyventojų 
skaičiaus augimo. Dėl to, kad gyventojų skaičius pasi
darė labai didelis, tai valdžia yra priversta rūpintis jų 
gerove.

Šita profesoriaus teorija neatrodo labai gili. Jeigu 
gyventojų skaitlingumas butų “naturalė” diktatūros 
priežastis, tai visuose tirštai apgyventuose kraštuose 
sėdėtų diktatoriai. Angliju yra kelis kartus tirščiau ap
gyventa, negu Amerika, bet diktatūros tenai- nėra. Ang
lija turėjo diktatorių (Cromwell’ą) tais laikais, kada 
jos gyventojų skaičius buvo nepalyginti mažesnis,. kaip 
dabar.

Gyventojų tirštumas priklauso daugiausia (nors ne 
išimtinai) nuo gamybos formos. Tenai, kur žmonės 
minta medžiokle ir žvejyba, kraštas būna apgyventas 
retai, nes didelis skaičius žmonių nerastų pakankamai 
maisto mažame plote žemės. Pavyzdžiui, prieš įsigalint 
baltveidžiams Šiaurės Amerikoje,? šitame milžiniškame 
kontinente indėnų (indijonų) buvo; gal; viso tik milio- 
nas, kitas; o šiandie vien tik Dėdės Šamo valdomoje 
teritorijoje gyvena apie 130 milionų, ir išsitektų dar 
daug daugiau.

Kada žmonės perėjo nuo medžioklės prie gyvulių 
ganymo, jų darbas pasidarė našesnis ir tokio pat dy-. 
džio plotas žemės jau galėjo išmaitinti didesni gyven
tojų skaičių. Atsiradus žemdirbystei,, gyventojų skai
čius paaugo dar labiau. Bet pramonė padarė darbą dar 
našesniu. Pramonė davė galimumo susikurti dideliems 
miestams, , kur žmonių gyvenamieji namai stovi prie 
kits kito.

Jeigu istoriko Adams’o teorija butų teisinga, tai 
visas pramoningąsias šalis valdytų diktatoriai. Bet taip 
nėra. Pramonė greičiaus veda prie laisvės, negu prie 
diktatūros. Miestų gyventojai gali geriau apsišviesti ir 
lengviau susiorganizuoti, negu kaimiečiai. Miestų ama
tininkai ir darbininkai nuvertė karalius ir įsteigė res
publikas.

Tas istorikas, matyt, yra MaĮthus’o mokymo šali
ninkas. Senas anglų ekonomistas (ir pastorius) Mat 
thus skelbė, kad juo daugiau žmonių veisis, juo labiau 
jiems truks maisto — iki; pagalios, ateis laikas, kada 
visiem^ reikės kęsti badą. Iš tos savo teorijos jisai da^- 
re išvadą, kad žmonės privalo turėti mažas šeimynas, 
jeigu jie nori, kad ateityje žmonijai nepritruktų mais
to. Vadinasi, jisai skelbė, kad žmonijos išganymas yra 
“gimdymo kontrolėje”. Prof. Adams daro kitą išvadą 
iš to “pavojaus”, kad gyventojų skaičius auga: jisai 
mano, kad iš to kyla diktatūros.

Gal jisai pasiūlys “gimdymo kontrolę”, kaipo re
ceptą nuo diktatūrų?

ŠAUKIAMI PAGELBOS SO- 
VIETŲ KALINIAMS

Rusijos socialdemokratų va
das Feodor Dan ir centro 
miteto narys Rapolas Abramo- 
vič atsišaukė į Amerikos orga
nizaciją, šelpiančią politinius 
kalinius, prašydami pagelbos 
Sovietų kaliniams. Tame laiš
ke (jos vertimas netrukus bus jė šalyje”

ko

paskelbtas “Naujienose”) nu< 
įrodoma, kad. dkug žymių, socia
listų yra laikoma Sovietų Są
jungos 'kalėjimuose, koncentra
cijos stovyklose ir ištrėmime. 
Tarp tų bolševikiško teroro au
kų yra minima F. A. čeryanin, 
70 metų amžiaus mokslininkas, 
pasižymėjęs savo paštais apie 
ekonominius klausimus; mini
ma L. Jacubson, Jaunųjų So
cialistų Darbininkų Sąjungos 
vadas; Andrėj Kranichfeld,,ki
tas žymus Jaunųjų ; Socialistų 
Darbininkų Sąjungos darbuoto
jas; E. L. Brcido, Rusijos So
cialdemokratui Darbininkų* Par
tijos centro komiteto narys; 
Ramišvili, Gruzijos socialdemo
kratas, 80 metų amžiaus sene
lis, ir visa eilė kitų.

Neva darbininkiška Sovietų 
valdžią tuos socialistus kanki
na kalėjimuose, 
kai Stalino klapčiukai komin- 
terne kviečia, kitų šalių socia
listus į “bendrą frontą”.

’ O musų lietuviškai kalban
tieji komunistai pasakoja pub
likai', kad Stalino karalystėje 
viešpatauja tokia laisve, ko- 
,kios nėra jokioje “buržuazine-

derinama su nuosakių marksis
tų taktika,, o pakabaus, jei jiems 
kaipo valstybiniai partijai yra 
butini dalykai, tai reiktų taip 
klausimas statyti. Pasaulio 
proletariato judėjimo reikalui 
nedera jungti su SSSR valsty- 

Nedera šmeižtibes reikalais.
tų, kurie žiuri į darbininkų ju
dėjimo reikalų tarptautinėmis 
akimis, o ne pro SSSR valsty
bės akinius.

Armijos parodai
Maskvoje demonstracijos tę

sėsi keletu valandų, šiemet kai
po naujenybė, arba Stalino lu
pomis tariant, naujas bolševikų 
laimėjimas, tai, fe

Vi

- tuo tarpu

Lapkričio 7 Diena 
Maskvoje

Reikia teisybes žodis- tarti, 
rusai dideli meno meistrai: ką 
jie daro, tai padaro skoningai 
ir gražiai; nors nevisuomet 
praktiškai. Štai Maskvoje lap*- 
kričio 7 d. — komunistų įsiga
lėjimo^ diena tikrai puošniai 
apvaikščiojama, šiais metais 
ypatingai toji demonstracija, į- 
spjudihgai buvo atlikta. Mat, 
jau sukako aštuoniolika metų, 
kai komunistai variuoja buvu
sios Rusų caro imperijos-gyve
nimu, tai jau šiaiš ihdtiais jau
nimas sulaukęs aštuoniolika me
tų išaugo visai naujose gyve
nimo apystovose. Taigi tam 
jaunimui buvo šių metų skirtos 
tos iškilmės. Re to, einant 
nauju įstatymu išleisti pirmi 
jaunieji leitenantai. Tat visos 
demonstracijos į: tai ir buvo 
nukreiptas dėmesys. Be to; 
ypatingai buvo garbinami kolč- 
hdzninkai. Daug jų buvo de
monstracijos metu patalpinta 
garbingose vietose,, tarp gar
bingų žmonių. $ia buvo viena 
moteris gerai išauginusi karvę, 
kuri per metus davė rodos sep
tynis tūkstančius litrų- pieno; 
jų tarpe buvo keletas anglia
kasių, daug tonų anglių suge
bėjusių iškasti; viepas geležin
kelietis savo nepaprastu rūpes
tingumu darbe pasižymėjęs; ir 
daugelis kitų.

i Stalinas nustelbė 
partiją

į Vargu galit patikėti, kad 
'šimtais toki užrašai buvo. < Tai 
tikrai kas tai neįtikėtino. Taip, 
joks imperatorių^ joks dvasios 
milžinas, žmonijos geradaris 
nebuvo taip garyihąmas, kaip 
dabar garbinamas Stalinas;, bet 

’juk visa tai dia^psi pagal įsa
kymus... Taigi, jau ne komu
nistų partija garbinama, gi
riasi savo laimėjimais, savo ko
vomis, bet vien fįk Stalinui tie 
visi nuopelnai prirašomi. Sta
lino sąskaita, metai iš metų, 
nuopelnais didėja, o komunis
tų vis mažėja. >4Jįį<rai, šių me
tų. demonstracijbs' metu. Maskr< 
voje mažiausia buvo 
apie komunistus, bet 
Staliną..

r

Jau lapkričio 6 d.
Maskvoje buvo įvairus iškilmių-

Čia ne taip, kaip se- 
bet vis dėlto pusėtinai

kalbama 
tik apie

Apžvalga
“lietuviškos politikos?’

SIAURAS PARTYVIŠKUMAS

oTautininkų laikraščiai, 
taip pat ir “Am. Lietuvis”, de
da karštus strimaitinio “Sar
gybos Komiteto” atsišaukimus 
ir' straipsnius,, kuriuose agituo
jama prieš dabar! inę SLA. Pild’. 
Tarybą. Agitacija varoma po- 
priedanga “gelbėjimo” Susivie
nijimo nuo “socialistų ir ko
munistų’’.

Siauras partyviskumas taip 
aptraukė akis “sargybinin- 
kams”, kad jie nori pašalinti 
iš Pildomos Tarybos net Dr. 
Stanislovaitį (S(anesįow), kurį 
dar taip neseniai patys tauti
ninkai laikydavo “savo” žmo
gum. Tikrumoje tas daktaras 
vargiai kadh nors priklausė

kuria! 
.grupei.

Kitas 
Tarybos 
kužiute; 
augusi jaunuolė. Ji gabi, darbš
ti ir išėjusi aukštą mokslą. Be 
>to, kas yra labai retas atsiti
kimas tarpe čia gimusių jau
nuolių, ji gražiai kalba ir rašo 
lietuviškai. Jokioms politiškoms 
partijoms dar ji; tur būt, nėra 
^priklausiusi.

Organizacija, turinti savo 
viršininkų tarpe tokių darbuo
toją iš jaunosios kartos, turė- 

• tų, rodos, džiaugtis. Nes Susi
vienijimui tokių naujų jėgų rei
kia. Kai senoji karta pasi
trauks iš veikimo, j kas gi tą 
Susivienijimą, valdys,

dabartines Pildomos 
narys yra p-le E. Mi- 

Amerikoje gimusi ir

• JWU t 
jaunimo rankas nebus perduoti 
organizacijos reikalai?

Bet ir p-le Mikužiutė “sar- 
gybininkams” negera. Jie nori 
ją pašalinti iš Pild. Tarybos ir 
jos Vieton įdėti “saviškį”. Pa

Svečiai iš užsienio
Be to buvo į tas iškilmes ke

letas darbininkų) atvykusių! fš> 
Francijos,, Anglijos, ir kitur. 
Šiais svetimšaliais- darbininkai! 
ypač gėrėjosi/, didžiavos- komu
nistų vadai ir visur stengės 
juos parodyti* rusų darbininkų 
masėms, štai; girdi, žiūrėkit 
net iš kitur* darbinihltaf pas- 
mus atvyksta gėrėtis nepapras
tais musų laimėjimais ir nuo- 
pelnaiš. O kiek demonstraci
jos metu buvo visokių plakatų!

i Vežta vieno kolchozo piemens 
namo didžiulis modelis, girdi, 
žiūrėkite, kokiuos geruos na
muos’ piemuo gyvena. Paro
dyta milžiniškas jautis— namo 
dydžio ir daugelis visokių daik
tų modelių buvo? demonstruoja
ma, visa tai skoningai pada
ryta. Bet užrašai, užrašai. . . 
Skaitykit juos ir sakykit, ką 
jie bendro turi sU marksizmu 
ir bendrai su kolektivizmu ?— 
Ačiū Stalinui už gerų, gyveni
mų! Ačiū Stalinui už mokslų ! 
Ačiū Salinui už turtinga gy
venimų? Ačiū Stalinui už musų 
laimėjimus, ir taip toliau, ir 
taip toliau.

vakare

gi posėdžiai,, paskaitos, prane
šimai;
niau, 
buvo puolami socialdemokratai 
ir kiti socialistai.. Kaip visuo
met, juos pusėtinai koliojo ir 
visus komunistų nepasisekimu’s 
suvertė jų sąskaiton, o kartu 
šaukė; įrodinėjo, kad reikia da
ryti bendras frontas. Nesu
prantu,. jei socialdemokratai it 
šiokh ir toki, tai kam juos 
šaukti į bendrą frontą? Pa
kabaus, jei jau Stalinas tikrai 
toksai geradarys ir tikras pa
saulio- proletarų genialusis va
idas, tai delko paskui jį neina 
ikitų valstybių darbininkai, del- 
’ko jie klauso daugumoje tik 
'socialdemokratų? Tai vis klau
simai, kurie šiandien ne vieną 
;SSSR| gyventoją kamuoja. Tur
būt, niekas, taip labai nemoka 
ireklamuotis kaip bolševikai. Jie 
kiekvieną menkniekį taip išpu
čia, taip moka parodyti, kad 
daug kam galvas susuka, ir iš 
^tikrųjų daug kas pradeda tikę- 
jti juos nepaprastus darbus į- 
vykdžius. štai imkim spaudą. 
Menką dalyką jie taip išpučia, 
kad- atrodo milžinu. Mums ge
rai. žinoma, kad Stalino vyriau*- 
sybė paperka net kapitalistų 
spaudos korespondentus ir tie 
ištikimai rašo kas jiems sako
ma rašyti; Svetur, kitose vals
tybėse SSSR atstovybes- mėgi
na .veikti vietos . kapitalisjtų 
spjaudą ir* patraukti sau ) jų 
simpatijas. Tos atstovybės gud’ 
riai sudaro straipsnuis ir sitm*

iuvo galima 
liuosai nusipirkti rinkoje bu
terbrodų. Taigi demonstracijos 
dalyviams neteko alkaniems po 
Maskvos gatves demonstruoti. 
Iš viso tą, dieną prekių apyvar
ta U/2 karto daugiau padidėjo, 
kaip pereitais metais tą dieną, 
atseit pažanga. Kaip visuomet, 
taip ir šiemet demonstracijos 
didžiulę dalį užėmė armija, ku
ri demonstruojant tyčia gerai 
atrodo. Ir čia Stalinas buvo be 
atodairos garbinamas...

Taip, komunistų partijos var
das jau dabar ne taip, dažnai 
linksniuojamas, kaip jo dideny
bė Stalinas. Ir šitam jo garbi
nimui visa širdimi pritaria taip 
vadinami bepartyviai, 'visokie 
valdžios tarnautojai; mat, pri
sidengdami Stalino garbinimu, 
laimingai išvengia nestoję į 
partiją ir tuo pačiu išvengia 
visokių nemalonumų^ štai kas 
ir dar Stalino vardo garbinimui 
prisideda.

Maskva demonstracijos me
tu šauniai atrodė,, nes kur tik 
buvę galima- viskas buvo iliu
minuota, papuošta, tai vakare 
tyčia įspūdingai atrodė, kas 
savaimi daug kam galvą susu
ka ir... Staliną ima. šlovinti. 
■Kremliaus bokšto caro areliai, 
'— buvusios imperijos didybės 
simbolis, kurie vis dar iki šiol 
buvo jau šiai demonstracijai 

t buvo pakęsti- kiigiu ir piautu- 
vu, SSSR vyriausybės ženklu, 
šitas ženklas gerai padarytas 

■ iš jyairių brangių Sibiro ak
menų. Elektros gausioje švie
soje tas ženklas Šauniai atro
dė.

Požeminio geležinkelio 
reklamavimas

; Demonstrantų pirmose 
se žygiavo “ftietrostrojo” 
'bininkak Mat,, Maskvos 
miniu’ traukiniu llabai didžiuo 
jamasi, nes tai pirmas toksai 
SSSR darbas, taigi ir darbi
ninkai, tą kelią kasę, didelėje 
pagarboje laikomi. Kelias tas 
susisiekimui Maskvos labai su- 
:vo reikalingas, nes miestas 
pernelyg didelis išaugo. Ro
dos, daug tokiu darbu netektų 
didžiuotis, nes bent kiek di
desni Europos miestai visi to
kius požeminius kelius turi. 
Spėju, jų nemaža yra ir Šiaur. 
Amerikos valstybėse. Bet bol
ševikai taip šitą reikalą pasu
kę, kad jų klausant atrodo, 
kad jie pirmieji šitą kelią iš
rado ir pastatė! Ir į sveikatą! 
Bet jei nesireklamuosi, jei ne
agituosi, darbininkas tą kelią 
■kasąs gali pradėti galvoti apie 
kiti.’s dalykus ir netikėtai ga
ji kilti klausimas, dėlko gj. da
bar tas Stalinas taip garbina
mas, delko nuo jo viskas pri
klauso, o ne nuo kokio nors 

. kolektyvo..
Ar tai ne diktatūros pada

las?—gali jis savęs paklausti. 
O šitokio klausimo visi: bolše
vikai bijosi, štai delko dėl 
kiekvieno menkniekio jie suke
lia tokį ermyderį, štai; delko 
tiek daug reklamai leidžiama 
pinigų, delko tiek daug visokių 
paradų, ruošiama; nes kitaip 
Stalinas ne butų Stalinas.

Tiek apie demostraciją.

Lietuvių vakarėlis 
Maskvoje

t

Į tūkstančiai’ lietuvių, bet Čia at
silankė tik koki devyniasde
šimta žmonių.

žilabarzdis,, maniakalio būvio 
fanatikas, AleksA-Angarietis 
kalbėjo bendro fronto reikalu, 
šitas vyras, kurio įsmukusiose 
akyse apart 'neapykantos dau
giau nieko nematyti, žinoma, 
pabarė socialdemokratus, bet 
jau juos taip labai nekolioda 
mas įrodinėjo bendro fronto 
reikalingumą. Nepaglostė tas 
ir savos rųšiėš vadas Aleksa ir 
savųjų, tiems ir įrodinėjo jų 
paklaidas ir visokius Šunkelius. 
Aleksa-Angarietis toksai jau 
žmogus, kad’ jis visų nekenčia, 
visus bara, niekina, tik jis, ro- . idos, tikras išminties kraitis; 
rodos,, tik jam tektų, pasisuk
ti1, štai tuoj revoliucijos įvyktų. 
Jis savo laiku’ įrodinėjo ir V. 
Kapsuko-Mickevičiaus visokius 
nukrypimus, paklydimus ir tas 
ilgai teisinos, gerais Stalino ke
liais ėjęs. Anot Aleksos-Anga- 
riečįo, Daktaras Stasys Matu
laitis Minske,. universiteto pro
fesorius, joks marksistas, o taip 
sau* geras vyras. Šeniaus to 
įciais atsitikimais pro Aleksos 
švepluojančias, lupas prasiverž
davo žodis—šaudysim—bet da
bar, kai aštuoniolikai metų pra
slinkus Stalinas sušuko, kad 
SSSR labai mažai iki šiol buvo 
gerbiamas žmogu’s,. tai iš plo
nučių ir švelnučių Aleksos lupų 
šitas žodi® dingo.

Taigi tik aštuoniolikai metų 
praslinkus, mes pasigedomepraslinkus, 
žmogaus ir pajutome, kad jo 
visai negerbem!

Tautiniai nesutikimai 
tarp komunistų
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Teko man įsikalbėti su vienu 
komunistu, neseniai iš Lietuvos

<kalėjimo grįžusiu. Jis* labai 
nusiskundė. Esu einame viso
kiais Šunkeliais, dėlto praran
dam geresnius, sumanesnius 
darbininkus^. štai, Lietuvoje 
esu gal per tūkstantį komunis
tų, bet jų bent 80% sudarė 
namų savininkų, pramonininkų 
ir pirklių vaikai, kurių daugu
ma žydų tautybės. Jis pasisa
kė nesąs antisemitas, bet gir
di, šitoks reiškinys nesąs svei
kas. Kaip tenais nebūtų, bet 
reikią skaityti, kad žydai dau
gumoje esą dideli nacionalis
tai, tai, girdi, rimtas darbas 
nesąs įmanoma^ nes visur jie 
kaišioja tik savo žydiškus rei
kalus, o be to, kaipo ne darbi
ninkiškos kilmės tai vairuoja 
visokiais Snukeliais, o kas biair- 
riausia, kad kaikurie net neigia 
lietuvių tautinius reikalus.

Esą,, Lietuvoje bendro fron
to nebusią galima sudaryti, 
vien tik dėl šių tautinių apys- 
tovų, nes rimtesni vyrai šitais 
žydeliais’ nepasitiki. Ir sunku 
pasitikėti, kai matai, kad kai
kurie jų seniau bolševikišką 
darbą dirbę dabar varo gerą 
biznį it darbininkus gerai iš
naudoja. Perdaug jau, girdi, 
jie moka visoms apystovonis 
prisitaikinti. Tas komunistas 
rado reikalinga pasisakyti, kad 
taip dauguma lietuvių mano, 
bet tik nedrįsta pasisakyti; be
je, esą ne1 visi tokie ir žydai, 
esą ir visai gražiai' sugyvena
mų.

Jei kas mano, kad SSSR vi
sai yra išnykęs antisemitizmas, 
tai skaudžiai klysta.

—Įsakai tis-gefžk elfe tis.

MUSŲ SKAITYTOJAI
*

Raštai skiriami j ši skyrių turi būti adresuojami: “Musą Skaitytojams”.
< Būtinai pridėkite savo varda ir pavardę,

Nejaugi Lietuvos Kon 
sulatas New Yorke cen 

zuruoja “Vienybę?”

eile- 
dar- 

pože-

politikavime ir 
“aristokratinių” 

amerikiečių; ne- 
prekybos plati-

Lietuvos ūkininkai labai ne
rimauja, negalėdami parduoti 
savo produktų Europos šalyse 
dėl savo valdžios politinių san
tykių, o tuo tarpu Lenkijos 
ūkininkai veda didelę preky
bą savo produktais čia Ame
rikoje, ir ta prekyba rūpina
si jų konsulatai.

Lietuvos gi konsulatas New 
Yorke jau nuo seniai parodė 
dideshę veiklą 
organizavime 
draugijų tarp 
kaip Lietuvos
nime. Dėliai to susidaro .nepa
rankumai ir nuoštoliai musų 
ūkininkų produktų gabento- 
jams į Ameriką. Aš savo laiš
ke antgalviu “Ar apie visus 
musų konsulatus sukasi asme
niški ir politiniai partyyišku- 
mai labiaus, nekaip rūpinimą
si Lietuvos prekyba?’' mėginau 
i nurodyti “Vienybėje” lapkričio 
12tą dieną tokio elgimosi blė- 
dingumo vieną žymų pavyzdį. 
Bet mano laiškas pasirodė ant
galviu “Ar Tai Nuoseklu?” 
(“Vienybėje”) gerokai pacen- 
zuruotas, su’. permainytais fak
tais, kaip susirinkimo vieta, 
svarbių nurodymų praleidimais 
ir su konsulato, kaip rodos, 
įtekmės perdėm pasireiškimu. 
Tas mane nuštebino. Kaip to
kiu budu galima ką nors “Vie
nybėj” rašyti, kaip ji nori, jei 
jat negalima pasitikėti?

Tįkrai nėra reikalo
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žinome, kad visų šalių konsu
latai, kaip kitur taip ir Ameri
koje, labiausia rūpinasi savo 
šalių prekyba ir jų šalys į tas 
vietas paskiria vyrus, gerai su
prantančius prekybos reikalus. 
Jų užduotis neleidžia jiems po- 
litikauti su savo šalies būvite 
siais gyventojais. Amerikos 
valdžia ypatiškai tokių politi
kavimų nepakenčia,, nors ji ir 
nepriešingą jokiai pačių žmor 
nių tautinei veiklai. Lietuvos 
nepriklausomybes ir musų Lie
tuvoje gyvenančių žmonių rei
kalai pas mus visus visad turė
tų užimti/ pirmų vietų, nes tik 
tenai randasi musų tautai di*- 
džiausiąs politinis ir ekonomi
nis pavojus. Ar ne tuo turėtų 
rūpintis bei mokėti rūpintis ir 
ginti ypatingai Amerikos ange
lų kalbos spaudos Lietuvos kon
sulatai? 1

Su pagarba,
Vincas F. Jankauskas.

KOftESPGNBENCUeS

Rockford, lif.

»

čia laikraščių redakcijoms. Tai: Spalių 18 d. Maskvos lietu*
vis reklama, kuri SSSR darbi-. vių darbininkų klube įvyko va 
ninku lėšomis užmokama. Gal karėlis su Z. Aleksos praneši

mai ir reikalinga,abet ar tai šu-‘ mu. Nors Maskvoje yra keli

vių darbininkų klube įvyko? va)

kam 
nors- manyti, kad tokias viešo
mis lėšomis apmokamas įstai
gas ir ypatas negalima kriti 

5kųoti, kaip tūli žmonės ma
no, kada musų priešų lenkti 
ūkininkų produktus kiša mums 
čia net amerikoniškose didelėse 
įstaigose, o Lietuvos ūkininkų 
produktų negalima visai niekur 
gauti. Būtinai reiktų mums 
visiems atsidėjus surasti kas 
už tai’ turėtų atsakyti. Mes

Gruodžio 1 d. įvyko SLA. 
77 kuopos susirinkimas. No
minacijų pasekmes tokios:
Ant prezidento:.

.Bagočius 47
Tareila 7

i ■

Ant vice-prezidentot
Mažiukna 52

Ant Sekretoriaus::
P. Jurgeliu te 39
Vinikas 18

Ant iždininko:
Gugia 45

1 Tareila 9
Ant ižd,„globėjų:

Mikužiutū 45
Miliauskas 35
Mockus 17

Ant daktaro-kvotčjo:
Stanislovaitis 54.
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Atsąkymas Jaunuo 
liui Katalikui

NAUJIENOJ ęiiicago, III.

lavi jočių yra tiek bergždi, kad 
aš nematau reikalo nei laiko 
gaišinti, kad tuos durnus ųž- 
metimus atremti. Juk visi ži
nome, kad tik NAUJIENOS

pu sykių tas simbolines žyakų- 
tęs, pradėjom vaišintis biytli- 
dąy kęksu, o paskiau visokia? 
geines' loŠeme. '"Tame buręl^ję 
dalyvavo ir p-ia E. Klastauš-

parengimo. Tariu širdinšiausiai 
ačiū.

y$w p«im
susirinkimą

(Tęsįpys)
Jaunuolis Katalikas atvirai 

meluoją, nes pięį yienas para- 
pijonas per Naujienas nerei
kalavo, kad parapijos lietuvių 
mokyklose butų mokinama iš
imtinai lįętųyių kalba. To nie
kas nereikalavo, bet tiktai bu
vo reikąlaujama, katį butų juo
kinama lietuvių kalbos grama
tiką, Lietuvos istoriją, ir lie
tuvių literatūrų. Tai kam rei
kia per akis meluoti?’ Jaunam 
katalikui tai jau4 visai ąegrą- 
žu. Juk vėliau turėsi eiti išpa
žinties pas savo kleboąą, tąį 
nepamiršk prisakyti, kad pa
pildei pup^Smę, ir pęteisingai 
kalbėjai prieš artimą savo.

Toliau Jaunas Katalikas, neį 
iš šio nei iš to, prisikabina, 
dėl to kas priešinosi daugiau
sia pirkime Lietuvos Bonų. Be 
abejonės, šitas klausimas vįsąi 
nesiriša su lietuvių kalbos ir 
giesmių grąžinimu į lietuvių 
Rymo kątįliįų bažnyčias. Bet 
kadangi tas JąiRiųolis Katali
kas sumaišė viską, kaip Lietu
voje šnipinį kad yerda' tai ką 
darysi, -— reikia paaiškinti, 
kas priešinosi ir kas rėmė Lie-
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darysi 
j" . i« ,.a ” ■ • 1 *' * ’ 
tuvos Bonų pardavimą arba 
pirkimą. Be abejonės, bu>7o 
Amerikoje dalis spaudos, ku
ri priešinosi pirkimui Lietuvos 
Bonų, bet nelabai širdingai te- 
reme ir musų lietuviai Rymo 
katalikų klebonai. O jie nerė
mė dėlto, kad buk tai buvusi

, . • . / •, ■-» • » ' -r ’ »•<*♦*•*

nelabą! katalikiška “Lietuvos
• į 'i ••'*** ^ » • ' m* * " , * ‘

Finansinė Misija”. Nors toje 
misijoje nebuvo nė vieno be
dievio ir dar vienas amerikie
tis kunigas buvo (misijon įėjo 
J. Vileišis, P. žadeikis ir kun. 
J. žilius), bet vistiek musų 
klebonai vare slaptą agitaciją, 
kad žmonės nepirktų LietųVos 
Bonų. Kaipo priežastis to bu?

ŽINOTINA

vo paduodama, kad, girdi, Fi- 
nansinė Minija ęsapti nekata
likiška. Tada Lietuvos valdžią 
buvo Lietuvos Krikščionių De- 
mokratų rankose. Bet, ‘ mat, 
kokie musų nekųrie kleboųai 
Suvo didelį pątrĮjq|ąb kąęį eįpi 
vieno kito nepatinkamo ąspens 
toje Finansinėje Misijoje, jie 
bevelijo geriau nepirkti Lietu
vos Bp^ių, Ir |uo, suprąptąmą, 
padarė Lietuvai ir Lietuvos 
Žmonėms didelę ękriąųęĮą. Juk 
tada, t. y. 1919 ir 1920 me
tais, Lietuva tupėjo ^iųtįą fe 
nuo bolševikų, ir nuo lenkų, ir 
nuo bermųntipįnkų. Ir tada 
Lietuvos žmonėms kaip tiktai 
didžiausia paęelba buvo reika- 
linga. Bet musų klebonai lo vi
sai nepaisę ir agitavo prieš.

Vienas bankierjųs. man pą- 
sakoja ąpie tokį atsitikimą. 
Sako, vieną dieną užeinu į 
Safety Vaults ir žiuriu, — du 
storį įięfųviški klębonąį kažką 
pasiskleidę ąųt stalo sklaido ir 
aimanuoja. Prieinu artyn, — 
ųugi, sakau’, ęyeiki Broliai Kri
stuj, ką dabar čia veikiate? 
A, sako, ponas bankieriaū, mu
du daug tūkstančių dolerių 
prakišome. Nugi, klausiu, kaip, 
ant ko? Vot, sako, kaip žinai, 
buvome pasipirkę po porą de- 
sėtkų tūkstančių dolerių ver
tės, lenkiškų markių ir dabar, 
kaip žinai, visos nupuolė savo 
vertėje, ir musų tūkstančiai 
žlugo. Už dešimt tuksiančių 
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dolerių, klausimas, ar bent ir 
500 dolerių beliko vertės-

Tai buvo 1920 metais. Ir tas 
bankierius pridūrė: girdi, kiek 
man yra žinoma, tai vienas iš 
tų klebonų Lietuvos Bonų te- 
pirko tiktai už $5Q.Q0. Ir sa
ko, jeigu butų Lietuvos vald
žia išleidus bonus po $5, tai, 
be abejonės, nękurie musų kle
bonai butų pasitenkinę nupirk
dami už $5 Lietuvos Boną. Ir 
suprantama, jeigu kas butų 
paklausęs ar jisai pirko 
tuvos Bonų, tai, žinoma, 
atsakęs kad tąip.

Išrodo, kad ta uodo ir jau
čio pasaka čionai geriausia pri
tinka pekuriems musų klebo
nams, negu kam kitam.

Toliąu dėl Dariaus ir Girė
no skridimo per Atlantiką, Sa
kyti, kacĮ Naujienos nerėmė, 
faį yya tikra pesąmopė. Nau
jienos rėme Dariaus ir Girėno 
skridimą daugiau, negu “Drau
gas” arba bi|ę kitas laikraštis. 
Jeigu nebuvo tokio entuzijąz- 
ipo dėl Dariaus ir Gįrępo, tai 
čionai pe Naujienos yrą kal
tos, bet abelnai visi Amerikos 
lietuviai. Nes visi, galima sa
kytį, abejojo, ar gajos ir ar 
pajėgs jiedu tokį įįdelį žygį 
įvykinti. Ir per tai nebuvo to
kio Subruzdimo, kaip kąį f>u- 
vo dėl F. Vaitkaus skridimo. 
Be to, nebuvo juk benefeo laik
raščių susitarimo fe nebuvo 
tam tįkros tvirtos prgąpįzaęi- 
jos, kųyi bųtų pąąięmus sau 
ųž priedermę vien fek Dariaus 
ir Girėno skridimo reikalais ru- 
pintis.

Kada Dariui ir Girėniįj bu
vo paminklas statomas, tai p. 
Grigaitis jokių parapfeonų pa
agitavo prieš papiįnklo sfąjy- 
mą. Tai yra tikra melagystė 
ir taip aiški, kad visi Chica- 
gos ir Amerikos lietuviai pui-

. »»>»'« »h..<•»>»tu .j^' - 
kiai atsimena. Taip, p. Grigai 
tis pasįęmė antrą skriejimą įvy
kinti. fe kaip piktai priešingai, 
— “Draugas” ir" kiti katali
kiški laikraščiai varę bjauriau- 
sją ir slyksciausią agitaciją 
prieš Lt. F. Vaitkų iiT antri) 
škricĮiipą. O dabar tąs Jaunuo
lis Katalikas drįsta “Draugo” 
ir kitų katalikiškų laikraščių 
griekus primesti p. Grigaičiui 
ir Naujienoms.

Paskutinieji Jaunuolio Ka
taliko priekaištai parapijonams 
ir marųuetteparkiečiui bei pri
lyginimas prie kryžutočiij ir ku-

ties^'butų, jeigu m$is Naųjie- 
n>J W
M
šalyje.

Jeigu jau “Draugas” 
lietuvybės užtąrytojfis, 

tai įcieĮkcĮ jisai iiieko n^raĮ?

Rymo 
katalikų bažnyčių?

‘ 1 ’C'lk'' “Draugas” rašo vis 
,tgip aplinkui lyg ko tai (lijo- 
damas? Dulko jisai nepasako 
teisybės, kaip Naųjiępos kad 
padaro apie tikrą s|ovj Įiet}b 
vių kalbos mųsų Ryjno kątą- 
likiškose bažnyčiose ? O štai 
čionai bando kokis ten Jau
nuolis Katalikas apginti, kad 
buk tai viskas pas’ juos esą 
gerai. Ir dar nori apšišaukti, 
buk jie- esą didžiausi lietuvy-' 
bę§ čempijpnai. Pirm neieško
site krislo savo artimo akyje, 
išąįįmkite iš savo akies rąstą.'

Mąrųuette Pąrk Parapijonas.

Šie svečiai tyrėjo 
kalakutų vakarienę’
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Praėjusio Šeštadienio vakarą 
gražiame ąpąrtąmente trečio 
aukšto bute, 79Q8 So. Ashląnd 
avę., pąs Ąlrs. & Mr. Calder’s 
suvažiavusios ponios R. Dkar- 
gįępės artimos giminės turėjo, 
taip sakant, “karališką vaka-? 
rięnę”. Jaukioj, ątmosferoj pui
kiai išpuoštuose kambariuose 
vąlgęme, gėrėme p-ios J. Cal- 
dęy pagamintų? skanius val- 
giųę. YoĮiaų pasirodė ant stalo 
papuoštą? b'irthday cake su 20 
žvakučių. Tada paaiškėjo, kad 
p-iąi Dargieneį-Klastauskaitei 
jau ' sukako dvidešimts metelių; 
Tai slaptybėj j^ęj*us ‘ į aikštę, 
visų veicįai čjar linksmesni pa
sidarė. '

Pačiai Bronisei užputus vie-
Lie- 

butų

mjo lajipetoja. Taį taip keletą 
W W f ė?- 

Grįnonus.mus.

Šiandien Kriaučių 

susirinkimas
Šįvakar Amąlgąpięitų Centro 

rųrpųosę įvyjcs extra susirinki- 
Inas Liętuyių Ęrįąųčįų Įokąlo 
Nq. 209 9f A.C. of A- Susirin
kimas šaukiamas Joint Boąrd 
y.irg|pjnkų fe biznio agentų no- 
rįiinąvįmųi.

Visi naciai pya^onąi subrink
ti 7:30 vai. vakarę, Centro ry- 
mu’ose, 333 • S. 'Ashland Blvd. 
< <<■ ' ? ' < ' / * *Xrr t i

Vaikų Draugijėlę Jaunu Rie
tuvių Pulkas Nr? 1 šaukia ne
paprastą tėvų susirinkimą an
tradienį, gruodžiu 3 dieną 7:30 
yal. vakąp Wodpiąn svetainėj, 
kampas 33 ir Eime gatvių.

Visi tęvai ir motinos hutinaį 
turite atsilankyti, nes yra la
bai svarbus reikalas apsvarsty
mui. Taigi bukite visi. Kviečia

Valdyba.

ponavičiaus yra pasirengęs iš- 
jjldytrdąjįg/gęgžiij <$neliį|. O 

gražia muzika, įdomiom kal
iom bei svarbiais pranešimais.

Prie to, leidėjai šių programų, 
Peoples Furniture "Company 
Krautuvei? patieks žinių apie 
caiedmius pirkimus ir 'to
dėl reikia nepamiršti pasiklau
syti.

P.CONRAD
STUDIO 

420W.63rdSt
Englęwood 5883-5840

Qar modetniš-
» kW Irfengta. -<

Urane CoalCo.
5332'S. Ung Avė.

TeL Republic 8402

Norių įireįk|ti (įękinąųmą 
visiems draugams ir ąt^ilarifau- 
šiai publikai uz gražų parėmi
mą ir ypatingai ’ tiems, kurie

M wei)o pą- 
rengimąš butų sėkmingas.
, Tąrių širdinčiąųęį ačiū “Nąu- 
jienoms” dėl pašvehtįmo 'yieįos 
is P;
Peoples ' Furniture ir Prpgresš
Furniture įstaigoms ųž J radio 
w€!R; *PA 

p- te1,- .p-ie? W
Anąpolytėį ų? paskaitymą ępių

Steyė Deringui ir v|siem? £i- 
tiems, kurie prisidėjo prie šio

| ; .1 3 V 4 " ll I J I K • J ..

Lietuvė nusilaužė ranką

Mrs. Anną Laucius, 58Q4 S. 
Talpiau ąyenųę, sekpiadienj bę- 
šokdąma paslydo, r’ pavirto ir 
nusilaužė ranką. Nelaimę įvyko 
Ashląnd ^oųlevąrd ĄųčĮitprijo- 
ję, Vaitkaus sutiktuvėse.

Pirmąją pagąlbą nukentęjil
siai suteikė Dr. Montyįęląė, Za- 
latorius ir Strikolis.

RADIO
Dainuos Chicagos Lie- 

tuv»H Vyfu “R”** 
šiandie 7tą valandą vakare 

pžsįstąlg radio ant Stoties 
ya- 

RrRlę^tį beJęĮąuęąpt; smą- 
gių dainų, gražios muzikos bęi 
įdomių kalbų. §į Sykį dainuos 
Chicagos feiętuvių Vyrų Cho
ras ir po vadovyste Kazio Stę-

Bridgeporte atsidaro 
’ nauja motėriškų

—x
Eleanor Dress Šhop, antra

šu”'3Š3Š So; Halštėd St.; " tįj 
W t'’ ! J .0 .1’ 1 .,i. VJ^??°1 W i»r«“« Į’Hyp 

gąršuą Reąl ĘsUtę p. Kiras, 
dabar atsidaro moteriškų rūbų 
krautuve. Atrodo, kad turės 
didelį pasisekimą naujos mados 
rūbų pardavime? —VBA. *

' -* 1 * •* • •* i » .. . • r.

SJceĮVip^i JNuujleppse 
naikią dŠįtQ, 

kad pačios Naujinąs 
yra naudingos.

. t . ?r ', " 1- » .■ • ■ «»■>•■- . > . ■ z'.«•»»<• 1 » , » ’ « 

Laikinos kainos — $1.00 i dieną 
1 Savaitinės; 1 Vatos, pavieniamsJ—f 

$3.50 — $2.50 dyiert. ■ •
GYVENKIT DIDMIESTY
GRĄNT HOTEL

’ 6 N. Dearbdrn St.
Tel. Dearborn 9657 r ‘ ’ •• ? V. >7 ’ *

Ręp. W G E-S.

Pėcahantąė Mine Rdn Screens * 
5 tonai ar daugiau $7..80 tonas 

Smulkesni * $7.05 tonas ‘ 4

Riskit bolę dėl geresnės 
sveikatos!
A,„ <1 Al 

SpUTĘWP$T BOWLĮNQ
ĄLLĮSYS

1659 Blue Island Ąvenue 
telefonas CANAL 7554 

VVilIiam. Arbanas Jack Whitehead
—nir-— --r-■

palengvinimu su ALSANS, saugus toni
kas ir rūpestingas nėirtiinis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingu gyduolių. 
BE SKONIES. BE 'KVAPO. OAL.I BŪT 
PADUOTAS BE GĖRĖJO' ŽINIOS. z».. 
' ISplldorfr oi-deriui krasų ir telefonu.

ALSANS ŲABOHATOBY -' 
100 N. Stato St. Bept. L. Karnb. 833 
r-"f Tel. CEN; 7170. Chieago ’ ’

GARS1NK1TĖS 
NAUJIENOSE

NaujienųRadioProgramas

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu- 

!' las Antanas Kalvaitis? 100 East 
Bellevūe place, (Dešimts šimtų 
Šiauren). Telefonas, ŠUPerior 
5619. Valandos—10 .ryto, iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą, 

•fr ♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 West Van* Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 0:0d i. 
iki 5 pd i>iet. ’ u

♦ ♦ ♦ X
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street Tel. WABash 
9207.’ ”P '‘ 7 !

♦ ♦ ♦
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

♦ • ♦ ♦
CHICAGOS CITt HALL—Rotuše— 

Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikątos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
. dolph 8000;x..

Visi apskričio ofisų telefonai 
’ FRANklin 3000.' ‘ . * . ' ' *'

£ĘIC4GQS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747- 
Norint prisišaukti * pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 13f3. 5 / H -

GAISRUI KIŲUS, reikia laukti 
im.r m 

*- 7+ +
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMIŠSION,113J9 South Mičhi^h 

avė. Telefonas, W4Basb 7J00. 
Valandos, 9:ft0 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GtJE, 824 South'Halsted stfeet (Kuli 

Ilouse). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helėn Jerry. 
' ■ -- --- - -*T

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Tėlefdnas SEEley 8500.^'-

■ i- ,» i. f. ( -»0.'V ♦ 1

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
‘sukaėtuveš’ 'r ''

EUGENIJA JAKUBKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

g dieną' gruodžio *inėn. 1931 
m., sulaukus 40 metų amžiaus, 
gimus Thutagės Upskr.', ’ Trintų 
parap’., 'fauko]ytu' kaime. ? 
'Taliko dideliame nuliudime 

vyrą Mateušą, dukterį Eugeni
ja, žentą Stanislovą Luką, su- 

. nuFerdinandą ir giminės.
• * Mes * Tave' Musų .brangiausio

ji Moteris v ii?' ‘motutė ><n'iėkUČ- 
met neužmiršime. Tu pas 
mtiš jau5'riebės'ugriši, bet ries 
ankščiau ar vėliau pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

! ■■■ - 1’tM n-J Ų
Nuliūdę liekame.

Vyras, Duktė, žentas, 
Siihfrs ir Giriihes. '?

'■at>CTC..TmnS£

MAGDALENA 
ZAKARAUSKIENĖ 

po tėvais Blaževičiutė 
Peisiskyre 'su1 šiuo1 pasauliu 

gruodžio 2 dieną, 1:30 valandą 
ryte 1935 m:;* sulaukus 47 me
tu amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., 'Jurbarko para p., ir mie- . 
stelyj. " ’ f7’ " '

Ahierikoj išgyveno 35 metus.
Paliko1 dideliame nuliudime 

vyrą - Juozapą, ■ 2 sunu Juozapą 
ir Bronislovą, dukterį Verona 
ką, ’ g”pUšse^ereš 'Oną šiliškie- 
hę ir Petronėlę Zygmoritienę 
ir giminės.
- Kūnas pašarvotas randasi 
9po3 S. Wo'od|a\vn Avė?
* ypaidopivės įvyks ‘ketverge, 
gruodžiob5‘ dieną.lt8:00-‘vai. ry
te iš namu i Visu šventu para
pijos bažnyčia. Roseland, Įllv, 
kurioje^ atsibus gedulingos pa- 
ihhldos ūž: vėloirieš 'siblą?, O’'iš 
t‘eh bus nulydėta i šv. 'Kazirtiiė- 
ro kapineš.* " *' - •*' i‘: ''

Visi a. a. Magdalenos Zaka
rauskienės giminės, dr’augar ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar- 
havimą ir atsisveikihimą. 

Ndlilidę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, 
Pusseserės ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius I. J. Zolp, Tel. Baulevard 
6203.

•4 ,

t y, V a t* »• f
"-U 
aVa

VINCENTAS VĄITKĘVIčIUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 diena, 4:30 valandą 
po pietų 1935 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Taurągės 
apskr.,'1 Kaltininku parap.v Ry
tančiu kaime, ./it* -J ■ * 
*' Amerikoj išgyveno 29 metus.

paliko ■didėliame * nuliudime 
moterf Aritaniną, po pirmu' vy-* 
ru Urbonįerie, 2 posūnius, An
taną ir jo 'šeimyna ir Kasparą 
it’jb žmohą, pūdukrč Kafetahdi- 
ją, 2 seseris ’ Anele Tumasaitie-1 
nę ir Ivaną Daujotienę ir švo- 
gėrius ir gim* O ^Lietuvoj seseri 
Mikalina. Velionis būva West- 
sidėš’-gyventoji bei4 25‘ mettis, 
o Roselande išgyveno *2 metus.

Kūnas pašarvotas randasi; 
10754 S. Perry Avė. Roselande 

'Laidotuves įvyks trečiadieni. \ 
gruodžio 4 dieną; 8 vai. ryto ., 
iš ri'am’u i Aušrys Varth para
pijos |>ažnyčiU; kurjojė ‘atsibus 
gedulingos pamaldos už vęlio- 
hid'^teTC o iŠ 'tėh' bus -nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines. 
' vVjsi ‘ a. a.Viiicento1 ‘.yaitkę- 
vičlatts giminės, draugai if pa
žystami esat nuoširdžiai kvįe- 
Čiarni ‘daiyVaut0 laddt'Uvėse ' 'ir 
suteikti' jam-' pąskutiiii' patarna
vimą ir aisisvėikinimą. ......

■‘''NbliudA lfekamė, 41 ' 
Moteris, > RoSuniai, PočĮukrė, 
Šesęrys, švogeriai ir Giminės. 
^''PatarnaujU' ‘Ididotūviu' Wek- 
toriuę Ųadhavięž; T e). ’ Rullriian 
1270 arba Ganai 25!$.

f i

'■y V'. l-': .-:>-*y^'* i

ZOFIJA BALVOČIENe, 
pd-jėAąis KazuĮdiuskaįtę

Persiskyrę sd šiuo pasaulių 
gruodžio?; 4 (diedą 6:05 Valąrid'4 
i-’, ' "J'/'"’ l11’’ ^ulaųkAs*''A4
mėtų' amžiaus, gįmųs Tauragės 
httskr.f'Švek'šniu- darap., 'š&lp'fe- 
nių kaipie. .......... 1
‘"'Amerikoj išgyveno 25 metus.

Včlioriė' buvd' "narč Gyvd.fo 
Ražančiaus, Amžino Ražan- 
čiatišr’’'Apoštalisteš, šv. Kazi
miero Seserų Rgmęja ir Tei- 
fetybės' Mri^to.iiF^Drdtigijū.

PaltįčO’ ’ŪįdHldnie nuliudime 
vyrą Juozapą, dukterį Albiną, 
3 *stmūsl'’ -Srė'poni'J1 JūozapŪ *fi? 
Joną,- sesęri Aleksandrą Savits*- 
kiėnę, švogerl Ignacą ir jų šei- 
tnyHą, 2 librliu1 Juozapą ir Ka- 

kitų giminių, o Lietuvoj moti- 
hąv»2<Seseris ii? 2 'brolius.'

Kunas*s pašarvotas -randasi 
917‘Wę^t S4thrSt. ''.
1 LaMčtUvės ’ įvyks ketvirtadie
ni, gruodžio* 5 diena, 8:00' vai. 
lyte* iŠ1 ’rinrriū i šv?‘Jurgio parū
pi jos‘'bažnyčią, ■ kuridjė atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

yj§l a, ą, Zofija Balvočienė 
giminęs, draugai - ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami' da
lyvauti ■' laidotuvėse ir’ suteikti

i
Nuliudęuiekame,

Wlfe, pąktėi Sunai, 
Ščsfęris, T$rbįiai iP Giminės.

Patarnau.ia1 laidotuvių direk
torius S. 'P. -Mažeika;' Telefonas 
Yards 1138.

■'l.-r . 

Perriskyrę 

yą^ate- 1^)35

A.»i w v

KOSTANTAS GĘABAUSKIS 
(Grabowski)

Persiskyrė" ’ šu * šiUo pasauliu 
LapkriČią;3Q diėną, 6:10 valan
da vakare 1935 m., sulaukęs 
Ūpie 40 ih’etų aihžiahs. Plikiau- 
šė. prie • draugysčių. Karaliaus 
VValter Jagello ir Lietuvių Pi
liečiu -Brolybes Kliubo; - 
' ‘ RalikP 'dideliame miliųdime 
moterį Juzefą, 3 dųkteris,‘ Va- 
lė'ri’ą, Stanislavą? Adėlinąi brolį 
]S[įkodą-ir jd žmoną Anną, švo- 
gerį ir švogerką Paul ir Mary iF^iminės.

Kuhas ' pašarvotas randasi 
4989 So. Laflin St?
v LAidotuvėš1 įvyks trečiadieni, 
gruoę^įo 4 dieną;'9:30 vai. ry- 
tcTiŠ 'namų į St.'Johh's o'f God 
parapijos' oažhyči^; kūrioje At
sibus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, “o iš “ten bus nu- 
lydėtas į ■šV.’KAzihiiėtd kapįriės. 
- Visi a. a. - Kostanto Grabaus- 
kio gjminėS, draugai ir- pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jhm baskutlnif patarnavimą ir 
atsisveikiniiną. *’ ’r' ” . ■*’

Brolis ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

tores HČhtyk^'A.5’ PAtka,' Tel. 
YArds -3713. kampas''48th it 
Hėrmįtage gatvės.

.. I|‘|| f'T____ «< »' ■ v

mtmr) m>»Annr

■ suK^KT.pyęs

ANTANAS MITCH^Ia

persiskyrė su ?šiuo pasaulių. 
3 ųįėną * gruodžio** ri^n;'!; 1934 
m., šUlaūkeš’’49 vmetų ‘amžiaus', 
gimęs Surgučių kaime. Šunskų 
^aisčiujęr ^tJS^ri-

Paliko dideliame nuliudime 

relę Addną, 2 brolioi Lietuvoj, 
vieną bfoli Lerikijdje'ir dėdę 
Newark, N. J. > .

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio, kurio 
rife? neužmiršime pdkol patys 
gyvį būrime. - * ’ ••*-.*•

šiandien musų siela švenčia 
mętihes -sukaktuvės jūsų per- 
’riricyrihio stt'' šiųd 'pasauliu. 
Mūšų‘-širdys yra- pilnos' iiu- 
<į?sio ij gilesčįp jĮisu neteis.

Lai būna jupis ramybė amži- 
nastyje. "" ' L ‘ r

Moteris Elzbieta ir

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Ąptrądięni, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryįo ant WCBD. stoties 1080 kiįocyclps 
(5flOQ Watis pajėgos).

Šią stotį ant sayo radio galite surasti tarpe 
ty. JĮ.X n: ir f. C; T; L. stočių. ' '

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų ftiylii, niip Chięįgos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.' 
i..... ,*r\ .. --s-r  

SUSIRINKIMAI
<■ „ f t Ii

SĮĄtįDIEN
Lietuvi^'Moterų Draugijos “Apšvieta”, Sandaros svetainėje, 814 

Wėst 33rd St^, 8:66 v. v. Bus renkama valdyba 1936 me
tams. B. Baronaitė, raštininkė.

» i » ' • • .$

SLA T3&' kuopos

SLA

SLA

i — Palmer Park svetainėj, 7vaL vakare. Kuo- 
r-/j fr .’-.f • • * 1 ‘Vi"k ? *t rIS}*1* .♦ 1 i i?. I ?*. •'

Pps valdybos rinkimai ir Pildomosios Tarybos pomjnącį-
įoę. y^yira. ...............

36 Kuopoę — ęjiicągos Lie|ųyių Ąudįtprijoje, 3133 South 
Halsted Street, 7:30 vai. vakare. Kuopos valdybos 1936 

r r* 1:5 h ■ ’ * 1 - 1 ,

m. rinkimai ir Pildomosios Tarybos nominacijos. Kuopos 
Valdyba. T < . , ■ . n.... - , ; .

226 Kuooos J. ęvę^ėje, 3804 )V. Armine
ąye., 7:30 yal. vąkąre. kuopos valdybos rinkimai ir p. 
T. ppjnįnącijos. B. Alūnas, už raštininką.

PARENGIMAI
.♦ ir*. fi t • V i.* T ■

GRUODŽIO 4 — Brighton Parko Lietuvių Moterų Kliubo — 
y ' * -*'/ f ** ..... ■. v. . ..... , f . . 1 t I * ***■ .y • >z*. ,,,h -

1 Prelekcijos sveikatos klausimu Holly>vqod svetainėje, t : 4'Lk f t K.- f.'-- . ’ <; A rffl ' i 1 +.<(?..• ! ,1" t ■ it ■ * ir r h < ■ ■ rf •n i in)',' 
2417 W. 43rd St., 7:3Q yal. vakare. Ižąpgą veltui. Pre- 
legeptąs Į|r. T. Dundulis. Jiyiečia Repgimo Komisija.

Sr-Ųetuviij 'gatery Prftugij^ "A^vlęfes bazarąs”, 
Chįcagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South HąĮstęd sfeeet, 
Į yal. pp? Ižąpgą—Įoc. Reinas pak Foręsf Prieglaudos 
Sį^įaiii^

153111,2 ir Koncertas, Darbininkų bvetaineje, 10413 Mi- 
chigan ąyępue. Pradžia 6'y. y. Įžangą 25c.

SSPPRlrO 8 rr Cfiicagos Lietuvių Vyrų ę|if>raą ir L§S. £. 
CenfeąĮįnė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” ffįri- 
cągos Rietuvių Auditorijoje, 3133 South flalsted Street, 
4 :Š0 vai. pp. šokiai, Stephens Revelers Orkestras, jžan- 

r c v - i . . *4 - ' '" - - • - * ir • ;- <> : »

ga 65 ę. iš ąpksto —• 50 c. Bilietus galima gauti “Nau
jienose”, pas kuopos narius, fe pas choristus?

$5^ “1?1’
®ę§7, Chicagos L^imu ' ’, . Btyeęt.: įlietai—-65c; ;(P

T



.. ...

Chicagos Lietuviai Sekmadienį’
Entuziastiškai Sutiko F. Vaitkų

NAUJIENAS, Chicago, III.
—.m ..................... ............... . .............. — ........... ■■■■

kuriąs turėjo pirmiau, kaip 
sekretoriaus etc. Kliūbo pirrųi- 
ninku buvo perrinktas P.' Jaka- 
vičia.

Antradienis, gruod. 3, 1935

Didžiulė Minia Dalyvavo Iškilmėse Ash 
land Boulevard Auditorijoje

aprūpintas ir gerai 
kelionei ir pa- 

padėką ALTASS 
ir visiems dar- 

ir aukotojams,

Chicagos lietuviai sekmadie
nį iškilmingai pasveikinę iš 
Lietuvos grįžusį Įeit. Feliksą 
Vaitkų Sutiktuvėse, kurios įvy
ko Ashland Boulevard Audito
rijoje.

Ten susirinkitei didžiulė mi
nia išgirdo apie lakūno rizikln-i 
gąją kelionę per Atlantiką su 
“Lituanica II” iš jo pačių lupų. 
Nuolat pertraukiamas entuzia
stiškos publikos plojimo ir ova
cijų, lakūnas savo ilgoje kal
boje piešė įdomų kelionės Vaiz
dą, perduodamas klausytojams 
detaliai jausmus ,kurios pergy
veno kelionėje virš vandens.) 
k lt mažiausia klaida, lėktuvo 
pagedimas reiškė mirtį.

Perbėgęs trumpai per skridi
mo ruošos laikotarpį ir pabrėž
damas, kad lėktuvas buvo kuo 
pilniausiai 
prirengtas 
reiškęs 
Valdybai 
buotojams
Įeit. Vaitkus sustojo kiek il
giau prie laukimo New Yorkc.

Jis pabrėžė, kad dauguma 
nesuprato kodėl taip ilgai buvo 
laide ta gero oro. Jis buvo pri
sirengęs skristi 8 valandas “ak
lai” (per miglas) nereikalavo 
tobulaus oros, nes tokio oro nėrd.; 
Bet jis norėjo oro kuris duotų*: 
jams nors kiek šansų laimėti.; 
Tik po kelių mėnesių laukimo, 
pagaliau, rūgs. 21 d., pasitaikė: 
proga pakilti ir jis ta proga: 
pasinaudojo.
“Sunkiai kovojo su nepalankio

mis sąlygomis”
Pradžioje kelionės oras buvo 

geras, pasakojo lakūnas, bet; 
vėliau jis taip pablogėjo, kad; 
beveik visą kelią turėjo skristi 
aklai. Ir tik dėk/ tam, kad in-: 
strumentai lėktuve buvo geri iri 
gerai įtaisyti, jis tegalėjo per 
kokias 20 valandų orientuotis: 
nematydamas nei žemės, nei: 
dangaus, nei vandens. Sun
kiai kovojo su lietumi, su ledu*’ 
kuris kaustė lėktuvo sparnus; 
ir su priešingais vėjais.

Per valandų valandas beko
vojant su atmosfera, jis paste
bėjo, kad gazolino pasiekti 
Lietuvą nepakaks ir kad turės’ 
kur kelyje nusileisti. Nuspren-: 
de nusileisti Airijoje, kur kaip 
ir per visą kelionę, susidūrė su 
blogu oru. Besileisdamas peri 
miglas į mažą lauką patiko ne-; 
laimę. “Lituanica II” nukente-į 
jo. . į

“Lietuvoje”, tęsė Vaitkus,: 
“buvau labai puikiai* priimtas”.. 
Visur jį gausiai vaišino, — val
gyti, gerti, dovanų begalybė. IŠ-' 
sivežė iš savo tėvų gimtojo' 
krašto kuo gražiausius jspud-: 
žius. ‘ j

Baigdamas kalbą, lakūnas 
vėl širdingai padėkojo visiems; 
skridimo organizacijoms ir drau-; 
gams nariams pareikšdamas 
ypatingą dėkingumą “Naujie-; 
nų” redaktoriui P. Grigaičiui.- 
Vaitkus pridūrė, kad nori tikę-; 
ti, jog rėmėjai jo darbų yra pa- 
tenkinti ir kad jie jaučia jog 
jis prižadą išpildė.

Triukšmingu plojimu ir va-Į 
liojimų publika palydėjo ir kal
bą, po kurios buvo sudainuotas 
“Lietuvos himnas”. Visa pu-; 
blika pakėlė balsu* , “Lietuva,. 
Tėvynė Musų...” ir dainuoda-’ 
ma “...iš praeities Tavo suhus; 
te stiprybę semia...” greičiau
siai matė Vaitkaus asmenyje, 
jėgą, ir dvasią, kuri ateities 
metuose teiks ateinančioms; 
gentkartėmis tą pačią stiprybę* 
dabar, taip ryškiai pasireiški ; 
šią pas jį patį.

Vaitkaus akyse ašaros
Entuziastiškai publika suti-i 

ko ii* p. M. Vaitkienę, kuri per 
visą vakarą buvo prie ' šavo

garbingojo vyro, lyg simboli
zuodama tą lojališkumą, para
mą ir pagalbą, kurią ji teikė 
Įeit. Vaitkui, jam besirengiant 
kelionei ir pergyvenant sun
kias dienas prieš išskridimą. Ji 
tvirtai šalę jo stovėjo per visus 
kritiškus momentus, pergyveno 
kartu su juo visas karčias va
landas, stengėsi jam lengvinti 
haštą, kurią ant jo pečių kar
tais užkraudavo neapgalvoti 
žodžiai ir užmetimai. 

r

Bet sekmadienį ji buvo lai
minga ir ne be pamato ji did
žiavosi meiliai žiūrėdama į sa
vo Feliksą, kuriąm į sale įei
nant susijaudinusi publika 
griausmingai plojo.

Stovėjo apsuptas Amerikos 
ir Lietuvos vėliavų, kurias ne
šė Dariaus ir Girėno legiono 
nariai ir Cicero Lietuvių Ka
reivių nariai. Mažyčiams vai
kams beriant gėles po jo kojo
mis, muzikai grojant triumfai 
maršą ir publikai gaudžiant 
“Valio”, Vaitkaus akyse pasi
rodė ašaras.

Legionierių lydimas lakūnas 
su p. Vaitkiene nuėjo į sceną 
taku, kuriuo šonuose maži 
tautiškai pasirėdę vaikučiai lai
kė garliandų vainikus. Scenoje 
Vaitkų sutiko ALTASS Valdy
bos nariai ir eilė svečių, tarp 
eurių buvo Vaitkaus tėvai, kon
sulas Antanas Kalvaitis, p. S. 
B. Komaiko, majoro atstovas, 
teisėjas Holland, spaudos atsto
vas St., Pieža, p. L. Grigonis, 
Aviacijos atstovas p. Bownc, 
Shell Co., atstovas p. McCann, 
conkresmonas J Sabath, ape- 
iacijų teismo rašt. S. Govier, 
ir Dariaus - Girėno posto ko- 
mandantas B. Pietkiewicz su 
įuriu legionierių. Tarp svei
kintojų pasirodė ir p. J. Yuška, 
darbštus ALTASS Brighton 
Parko iždininkas ir Lietuvių 
Olimpiados komandos palydo
vas. Jis sveikino lakūną (kurį 
sutiko Lietuvoje) kartu su ke- 
iais sportininkais, tarp kurių 

buvo p> šemaitytė, plaukėją.
Svečiai,

ankyti į iškilmes prisiuntė svei
kinimo telegramas. Lietuvos 
ministeris Washington, p. P. 
žadeikis, telegramoje pasakė: 
“SVĘIKINU LAIMINGAI SU
GRĮŽUSI, HEROJŲ FELIKSĄ 
VAITKŲ TAIPGI JO ŽMONĄ. 
LAUKSIME , ATSILANKANT 
WASHINGTONE”.

žadeikis: “Bus džiaugsmo 
šventė”

P, žadeikis laiške ALTASS 
.Valdybai pareiškė, “Nujaučiu, 
kad sutiktuvės bus didelė Čika
gos lietuvių džiaugsmo švente 
ir tą aš Jums nuoširdžiai veli
ji*, neš Jus dirbote nelengvą 
darbą, kurį istorija gražiai mi
nės”.

Ilgą telegramą, pareikšdamas, 
kad Chicagos miestas didžiuojasi 
Įeit. Vaitkumi ir jį sveikina 
kaipo herojų, prisiuntė miesto 
majoras, Edward J. Kelly. Jj 
iškilmėse atstovavo teisėjas Hol- 
land.

Visi. atsilankę svečiai pabrė
žė Vaitkaus,, kaip asmens, kil
numą ir drąsą, ir didžiavosi ir 
džiaugėsi skridimo pasisekimu, 
“dėl ko Vaitkų vėl turime savo 
tarpę ir j j sveikiname ir pri-, 
imame kaipo didvyrį”.

Paskutinis vakaro kalbėtojas, 
Dr. P. Grigaitis, karštai pasa
kytoje kalboje, apibudindamas 
ALTASS darbuotę ir perstaty 
damas jos narius publikai, pa
sakė apie Vaitkų: “Vaitkus pa
sakė, kad jis skris, ir jis skri
do,..”

Tarp sveikinimų trys lietuvių 
chorai ir keli solistai pateikė 
‘publikai kelis muzikalius ni*me-

rius. Dainavo p-lė Helen Bar-, 
ttish, garsioji lietuvių operos 
dainininkė. Ji padare į publikų 
gilų įspūdį, puikiai valdydama 
savo balsą, jausmingai dainas 
interpretuodama.

Tarp vakaro solistų buvo p. 
Nora Gugiene, Anele Stepona
vičienė ir Kazys Pažerskis. Pro- 
grame dalyvavo “Birute”, kurią 
veda muzikas, p. J. Byanskas 
ir “Pirmyn” ir Chicagos Lietu
vių Vyrų choras, kuriems va
dovavo K. Steponavičius.

Sunki programo vedėjo rolė 
teko ALTASS prezidentui A. G. 
Kartanui, kuris vykusiai vaka
rą vedė. Jo duktė, Venta Kar- 
tanaitč jteikc bukietą gelių p. 
Vaitkienei.

Po programo ir iškilmių įvy
ko šokiai. Gerojo Stephens Re- 
velers orkestras.

Vakaras buvo labai gyvas," 
publika entuziastiška.—X.

Leit. Feliksas Vait
kus ir žmona Šiandie 

ketina apleisti 
Chicago

Grįžta atgal į Kohlerj; 
čia dvi dieni

urie negalėjo atsi

M. Sleževičiaus svei 
kinimai “Naujienų” 

Redaktoriui

Grigaičiui,

šiandien po pietų Įeit. Felik
sas Vaitkus ir p. Vaitkienė keti
na grįžti į Kohlėr, Wis., kur jie. 
gyvena kartu su pp. Brotzais, 
žmonos tėvais. Vaitkai atvyko 
Chicagon sekmadienį 5 vai. po 
pietų. Planavo pribūti apie 12 
dieną, bet nespėjo pagauti ry
tinį traukinį.

Iš stoties pp. Vaitkai pir
miausiai atvyko į “Naujienas” 
pasimatyti su redaktorium Dr. 
?. Grigaičiu ir perduoti jam 
daug linkėjimų, ypatirigai nuo 
sesutes dentistės Dr. Grigaity- 
tės. Bet 'vos spėjo jie. įeiti į 
redakciją, tuoj pasirodė keli 
anglų spaudos reporteriai, ku- . Z ' frie tol beldėsi j dūris, kol ne
sigavo į vidų ir nenutraukė 

svečių paveikslus ir nepadarė 
“interviu”.

Negavę nei progos pakalbėti 
po ilgo nesimatymo su AL
TASS valdybos pirmininku, pp. 
Vaitkai turėjo išvykti pas Dr. 
Davidonj, kur jie užkando ir 
persivilko. Apie 7:30 jie atvy
ko į Ashland BopleV/rd Audi
toriją, kur jų ja'd laukė didžiu- 
ė minia žmonių.

Naktį svečiai prafeido pas 
Dr. Davidonį. Jr ipas jį viešėjo 
vakar visą dieną. Pasinaudoda
mas atsilankymo proga Įeit. 
Vaitkus užsuką ą airportą.

Gruodžio G d. nominacijos 
įvyks SLA 63 kuopoje, Burn-

sunu ir dvi dukteris. Pp. Per- 
veneckai užlaiko aludę prie 95 
str. ir Calumet avė. —KoreSp. CLASSIFIEDADS I

■ ....... ............ J

CLASSIFIED ftOS
Automobiles

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

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935 
1934 
1933 Dodge 
1983 
$350 karai dabar 
$250 karai dabar 
150 visokios mados ir modeliu karu. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS.
1601—-1637 N. Ashland Avė.

Buickai — 1934 Olsmobillai 
Fordai — 1934 Buickai —- 

1934 Chevroletai — 
Buickai — 1933 Auburnai.

$200 
$125

Sū Naujuoju Bosch Radio 
GIRDES1T EUROPA

1 metus išmokėti—priimsim mainus 
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 
. ., įsteigta 1922
Garantuotas, eksportu patarnavimas 

Didelis pasirinkimas įvairiu 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

Buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir Vai. Liaudinin
kų 'vadas, adv. Mykolas Sleže
vičius, atsiuntė per Įeit. Fe-, 
liksą Vaitkų tokio turinio laiš
ką “Naujienų” redaktoriui P. 
Grigaičiui:

“Kaunas, 1935. XI. 4 d.
“J. Sv. Ponui ‘Naujienų’ 

. Redaktoriui, 
Amerikoje.
“Aukštai Gerbiamas Pone,

“Nauduojuos maloniu su
tikimu musų garbingo Trans- 
iatlantinio Lakgpfii Leitenan
to p* Felikso Vaitkaus, kad 
pasiųsti Tamstai, Ponas Re
daktoriau, ir Tamstos atsto
vaujamoms Amerikos Lietu
vių pažangiosioms organiza
cijoms kuo širdingiausius 
sveikinimus ir linkėjimus. 
Lietuvos pažangioji visuome
nė džiaugiasi giliai patrioti
niu p. Felikso Vaitkaus žy
giu taip laimingai jam pa
vykusiu. Lietuvos pažangioji 
visuomenė nemažiau įvertina 
ir brangina Amerikos lie
tuvių pažangiosios visuome
nės kilnias pastangas mate
rialiai ir moraliai remiant 
didį musų lakūno p. Felikso 
Vaitkaus žygį. O Tamsta, 
Ponas Redaktoriau, buvote 
to sumanymo ir žygio įkvė
pėjas ir rėmėjas. Tat leiski
te Valstiečių Liaudininkų Są
jungos Centro Komiteto ir 
savo vardu pareikšti Tams
tai ir Tamstos atstovauja
moms organizacijoms musų 
gilią pagarbą ir nors per šį 
raštą stipriai paspausti Jūsų 
dešinę,

“Tikrai gerbiąs
Mykolas Sleževičius.”

Rytoj SE<W kuopą 
renkavaldybą, no
minuoja P. tarybą

Pažangiųjų kandidatų sąrašai 
laimėjo 129-įtaje ir 260-toje 
kuopose.

Keistučio L K. Kliu- 
bas džiaugiasi apsi
valęs nuo komunistu
Maskviečiai pralaimėjo valdy

bos rinkimus įvykusius sek
madienį.

Keistučio L. P. Klįubo pa
žangieji nariai sekmadienį reiš
kė didėlį pasitenkinimą, kad 
jiems teko įveikti komunistų 
elementą, kuris buvo pasiryžęs 
kliubą paimti savo kontrolėn.

Valdybos rinkimuose, kurie 
įvyko Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd Street, komu
nistų kandidatai pralaimėjo vi
sais frontais. Pažangiųjų per
galė buvo tiek didelė, kad ko
munistai neteko nei tų vietų,!

Be jo Chicagos lietuvių sce
na neapsiėjo per virš 25 me
tus. Tame laikotarpyje vargiai 
ar buvo* pastatytas nors vienas 
svarbesnis Veikalas, kuriame 
jis nebūtų dalyvavęs. Tykus, 
be pretenzijų, nerengiąs sau 
jokių jubiliejų bei “benefisų”, 
bet visuomet gatavas pagelbė
ti kitiems savo nuoširdžiu pa
tarnavimu scenos darbe — itai 
tikras vaidinimo patrijotas.

Gruodžio 8 d., 4:30 vai. va
kare, Lietuvių Auditorijoj Chi
cagos Liet. Vyrų choras su 
LSS Cėntrale kuopa stato sce
noje žymią Žemkalnio 4 aktų 
dramą “Blindą”, šiame veikale 
Jonas Stasiūnas pildys vikraus 
viliugingo čigono rolę, kur vėl 
turėsime progą pasigerėti jo 
vaidinimu. Bilieto kaina tik 65 
centai prie durų, arba 50 cen
tų iš anksto, gaunami “Nau
jienose” arba pas chorisitus ir 
kuopos narius. —X.
...... '.. .............i............ ;. . . . ........ . „,,..

Iš Kanados atvyko 
pamatyti Leit.

F. Vaitkų

Rytoj vakare SLA 36-tos 
kuopos susirinkime įvyks kuo
pos valdybos rinkimai ir Pil
domosios Tarybos nominacijos. 
Nominacijos dabar eina visuo
se kuopose, ir, kaip parodo pir
mieji rezultatai,( jose laimi pa
žangiųjų veikėją sąrašas.

SLA 36-tos kuopos susirin
kimas įvyks Chicagos Rietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Street, 7:30 vai, vakare.

Sekmadienį nominacijos įvy
ko SLA 260 kuopoje ir 129-je. 
Abiejose vietose pažangieji 
kandidątai lerigvai laimėjo. 
Kandidatai yra: į prezidentus 
F. J. Bagočius ; įvice-preziden- 
tus Mažukną; į sekretorius p-lė 
P. Jurgeliutė; į iždininkus K. 
Gugis; į iždo globėjus E. ML 
kužiutė ir Miliaūckas; į d-rus 
kvotėjus Dr. Stanislovaitis, 
Abiejose kuopose Visi pažan
gieji kandidatai gšvo daugiau 
ne?u didžiumą visų balsų.
Ryt nominacijom SLA 226 kuo

koje, Northsidėje
SLA Pildomosios Tarybos no

minacijos ir kuopos valdybos 
rinkimai įvyks ryt ir SLA 226 
kp., kuri susirinkimą laikys J. 
Grigaičio svetainėje,. 3804 W. 
Armitage avenue, 7:30 vai. va
kare, Pirmiau susirinkimai bu
vo laikomi antradieniais, bet 
su šiuo susirinkimu diena pa
keičiama.

Leit. F. Vaitkaus sutiktuvė
se, sekmadienį, dalyvavo sve
čias iš Kanados, p. I. Michai- 
loff-žilinskas. Jis atvyko į Chi
cago specialiai dėl Ashland 
Boulevard Auditorijos iškilmių.

P. Michailoff -Žilinskas yra 
Omtario provincijos atletikos 
komisionierius. Gyvena Toron
to, Kanadoje. Jis turi brolį 
Chicagoje, p. Žilinską, . kuris 
\Vestsidėje užlaiko vaistinę.

Dabar Pervenckai 
turės dvi poras

FORD — 1935 De Luxe, 2 durų 
Sedan su tronku, mažai važiuotas, 
priverstas parduoti Matykit Paul 
Bruchas, 3453 S. Morgan Street 
Boulevard 2510.

Miscęllaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

.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 ............
Tikra eastė;
Jack'et'fes ...»................

kailiuku scarfs nuo

Skonomijos sekcijoj.
[ILLER FUR CO..

166 N. Michigan Avė. 
Atdara Iki 9 vakare.

46

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

K mink .............. $150
dauR kitų.

........  $8 
$3 iki $18

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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
8760 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

SPfcCIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir štrunu instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

Co.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IĘŠKAU darbo i restauranta. sa- 
Huna arba prie bile kokio biznio — 
Dirbsiu už maža užmokesti. Atsi
šaukite Max Povich, 3325 South 
Halsted St. 8-Čios lubos.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras sutėiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara/kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Help Wanted—Malė 
. Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
mažos farmos priemiestyj. Turi mo
kėti milžti karves ir prižiūrėti gyvu- 
vulius. Atsišaukite 2126 S. Halsted 
Street.

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičiu 

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

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

Hemlock 0800

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namu darbui. 
Kambarys, valgis ir $3.50 i savaite 
Tel. Sheldrake 6578.

For Rent
PASIRENDUOJA Storas su fikče- 

riais, tinkamas dėl tavern ar restair- 
rant su 7 kambariais.

3815 So. Halsted St.

UNIVERSAL STORAGE
V, BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 8408

RENDON furnišiuoti kambariai 
vaikinams. Del dvieju ir dėl vie
no, garu apšildomi. 3325 S. Htflsted 
St.. 3-Čios lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street 
Tel. VICtory 4965.

COAL

PARDAVIMUI 
bučemė. Biznis 
metus. Priežastį 
ant vietos. New 
3331 South Halsted St.

Delicatessen ir 
išdirbtas per ilgus 
pardavimo patirsit 
Life Delicatessen.

SPĖCIAL ML SERGANČIŲ 
■Priimk Žoles po nemokama _ Medlkąle 
priežiūra. Naminis gydytu^ lengves
nių k«ąų. Oficialia Treatmąntas už ma
žų mokesti. Visi tt&tmentaį žiūrint su- 
lig jūsų ligos rimtumo. Pamžgink t mu
sų.;, prielankų paslulljlm^ M meRikjrinsĮ-' 
j® 4 te. Egzaminacija sų DYKAI 

Naminiu •Medlkąslii . Žolių 
Treatmontu. Mokėkit tiktai kai busit už- 
ganSdlntl. Pasitarimas ir 4 dienų žolių 
Treatmentas DYKAI. Palaukit arba ra
šykit. ■/. . ,-Ų( ' ..
NATURAL HEĄLTH INSTITUTE

BURNSIDE. — Seni Burn- 
sidės gyventojai, Petras ir 
Apolonija Perveneckai, 9416 
Calumet avev 24 dieną lapkri
čio susilaukė gražaus sūnelio. 
Perveneckai jau baigia auklėti 
savo tris vaikelius — dVi duk
teris ir vieną sūnų. Dabar su
silaukė naujo sūnelio. Džiau
giasi, kad turės dvi poras — du

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 
Mine Run .............................

Lump, Egg ar Nut ............. .
Screenings ......,...................... — __

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

Tel. KEDZIE 3882.

PARSIDUODA restaurantas prie
šais dideli teatrų ir taverną. Biznis 
išdirbtas, parduosiu pigiai, puse ar 
visą. Išvažiuoju iš Chicagos.

4189 So. Halsted St.
—o—

$5.75
6.00
4.75 PARDUOSIU tavern. biznio cent

re, 4 kambariai, vandeniu apšildo
mi, garažas. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. 1752 W. 47 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai GREITAM pardavimui. Paau

kausiu 25 kambariu roominghouse. 
garu apšildoma. Renda $30 i mė
nesi. 1025 W. Madison St.

NAUJA DRESIŲ KRAUTUVE
ATSIDARĖ ADRESU

13335 SOUTH HALSTED STREET 
Parduodame Naujausios Mados Dreses 

BARGENŲ KAINOMIS 
ELEANOR DRESS SHOP

> (Dovanos su pirkiniais). •

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. recristerius ir ice baksus. Cash ( 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite TAVERN PARDAVIMUI, 
mus pirm ne«ru pirksite kitur. 2638 W. 69 St.

S. E. SOSTHEIM & SONS —O—
STORE FIXTURES |

1900 S. State St. CALumt 5269 -----------------------------------------------
------------------------------------------------ TAVERN i» Lunch Room parda- 
— ------------   -^įvimui d§l nesutikimo partneriu. Ran

dasi tarp dideliu dirbtuvių.
3729 So. Morgan St.

' 1 7 . ■ ' J.

Real Ęstate For Sale 
Nainaį-že

PARDUOSIU bizniava narna su 
tavernų bizniu arba mainysiu ant 
rezidencijos namo. 

6826 So. Racine Avė.

- ; ■ ■ ■ • 'į, .. ■" 1 tįį.1

KALENDORIAI . - JbjkJLjl JLLlJL JLZV/lVlJrlkl
Dar turime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslai už ne- 

Pasiskubinkite, ba vėliaus,

REAL ESTATE FOR EXČHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

brangią kainą 
negausite.

NAUJIENOS
1739 S. Raiste St.

Kas turite nuosavybe, namą, ūke, 
lotą, dideli ar mažą, bite kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prispskit pilnas informacijas arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinant pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius. vekselius 
(notas), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius.

Mainom ir tokius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėti.

nn *__- j.______i -t___ - __-

CANal 8500 Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

Chicago, III., U. S. A.




