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Lietuva taikosi su 
V okietija

Anglija ruošia savo pasiūlymus ir bandys 
sutaikinti Italiją su Ethiopija

—— ■——--------------

ANTRASIS LINDBERGIįlŲ SŪNŪS PAVEIKSLUOSE

Europoje
■ ,..P. ,........ ........................................................................................................................................................... ..................

Sustabdė mėtymą 
bedarbių šeimynų 

iš jų namų

Ethiopijos karalius buk atsisako nusileisti 
——*
Berlyne (kada kaip tik į ten 
buvo atvykęs lakūnas Feliksas 
Vaitkus). Jau tada buvo pra
našaujama, kad tos derybos tu-: 
rėš svarbių pasėkų abiems ša
lims.

Bet Lozoraičio taikos paštam 
gos susitiko pasipriešinimo ir 
pačioje Lietuvoje. Dagi vokie
tininkams laimėjus Klaipėdos 
seimelio rinkimus, buvo bando
ma sudaryti grynai lietuvių di
rektorija. Ją seimelis atsisa
kė priimti, o Lozoraitis buvo 
pasiūlęs savo rezignaciją, bet 
ji nebuvo priimta. Vokietinin
kų gi partijos sutiko sudaryti 
direktoriją ir būti ištikimomis 
Lietuvai ?tįk su ąąlyga, kad 
Lietuva ) pamosuotų nuteistub-' 
siūs klaipėdiečiui Matyt ta 
sąlyga liko Lietuvos priimta, 
jei vokiečių partijos jau suda
rė Lietuvai priimtiną direkto-

KLAIPĖDOJ SUDA 
RYTA VOKIŠKA 
DIREKTORIJA

Lietuva bando taikintis su Vo
kietija ir gal suteiks amnes
tiją nuteistiesiems Klaipėdos 
naciams

KAUNAS, gr. 4 (Chicago 
Tribūne korespondento Donald 
Day telegrama).—Lietuvos ka
binetas svarsto suteikimą ąm- 
nestijos ir paliuosavimą dauge
lio Klaipėdos krašto nacių, Ru 
rie buvo nutejįti^Hš^ru^šimą 
ginkluoto, J^įkjjimp M&r* 
tuvį. Daugelis kalba, kad tie 
kaliniai galėsią praleisti Kalėdų 
šventes savo namuose.

Lietuvos valdžia mėnuo at
gal pradėjo salptas derybas su 
Vokietija ,gavusi Anglijos ir 
Franciojs aštrų įspėjimą, kad 
Lietuvai bus sunku tikėtis 
Klaipėdos statuto signatorų pa- 
gelbos, jei ji ir toliau laikysis 
dabartinio nusistatymo Inkui 
Klaipėdos krašto gyventojų.

Kalbama, kad Vokietija su
tiko paliauti ekonominį karą 
prieš Lietuvą ir atidaryti sie
ną prekybai, jei bus paliuosuo- 
ti kaliniai ir jei Kauno dikta
toriai užims taikesnę pozciiją.

Tikimąsi ,kad tarp Lietuvos 
ir Vokietijos atsisteigs norma
lus prekybiniai ir politiniai ry
šiai, nežiūrint Rusijos pastan
gų abi šalis kiršinti.

Rusijos pasiuntinys Kaune 
Karski, kuris sugryžo iš Mask
vos, tuoj aus apsilankė užsienio 
reikalų ministerijoje, kur turė
jo ilgą pasitarimą. Kalbama, 
kad ji priešinosi pakeitimui 
Lietuves politikos.

Klaipėdos gubernatorius inž. 
Vladas Kurkauskas taipjau at
vyko j Kauną pranešti apie vo
kiečių partijos sudarymą Klai
pėdos krašto direktorijos, kuri 
pasižadėjo būti ištikima Lietu
vai.

Aštrus vokiečių ir lietuvių 
laikraščių užsipuldinėjimai dėl 
Klaipėdos urnai pasiliovė.

(Derybos su Vokietija prasi
dėjo Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriui Lozoraičiui, gryš- 
tant iš Genevos, apsilankius

Anglija ruošias nau
jus pasiūlymus už

baigimui karo
Anglijos pasiūlymai gal bus 

priimtini Italijai, bet vargiai 
bus priimtini Ėthiopijai

Mr*. Lindbėrgh and Ji>!»

ENGLEW00D, N.. J. — šie yra viehintėliai paveikslai antrojo Col. ir p. Charles E. Lindberghų 
sunaus, Jon. Po to kai kidnaperiai pagrobė pirmąjį sūnų, Jjndberghai ilgai priešinosi antrojo 
fotografavimui, prisibijodami, kad panaši nelaime ir vėl juos neištiktų. Jon yra pustrečių me
tų amžiaus. ■ į .

y ir

Ethiopija atsisako 
jiorskiekjusileis-

Karalius Haile Selassie atsisako 
atiduoti Italijai nors dalį sa
vo žemių

Italai visiškai atmuš.
...’/L ------ • ----- -

CHICAGO.— Susmukus pg- 
šelpų darbams ir negaunant 
pąšelpos, apie 25,000 bedarbiu 
šeimynų atsidūrė pavojuje likti 
be pastogės. Tečiąus joms pą»- 
gelbon atėjo teisėjas Ėorelli, 
kuris nusprendė, kad bedarbiį 
šeimynos negali būti metams 
iš jų namų iki bent po Kalėdą 
švenčių. ; ■// -

18 stręikierių sužeis
ta susirėmime su po

licija Detroite
DETROIT, Midi., gr. 4. —1$ 

streikierių, du įolicistai ir vie
na pašalietė moteris liko su
žeisti susirėmime tarp stręį- 
kierių ir policijos, kuris ištiko 
prie Motor Products Corp. 
dirbtuvės, kur mušeikos puo
lė streikierius dujų bombomis.

STANDARD OIL CO 
DUOS ALIEJAUS

ITALIJAI

LONDONAS, gr. 4 .—Angli
jos kabinetas baigia ruošti nau
jus taikos pasiūlymus užbaigi
mui karo Afrikoj. Tie pasiū
lymai veikiausia . bus priimtini 
Itailjai, bet vargiai juos sutiks 
priimti Ethiopijos karalius. .

Pirmesni gi pasiūlymai, kaip 
tik priešingai, buriavo nepriim
tini Italijai. ’ ’

Kabineto susirinkime užsie
nio reikalų ministeris Hoare 
gąvo galutinas instrukcijas ką 
jis turi daryti konferencijoj su 
Lavai, kuri įvyks Paryžiuje pa
baigoje šios savaitės.

Manoma, kad šį kartą Ang
lija įstengs susikalbėti su Fran
ci j a ir įvykinti taiką Afrikoje 
ir Europoje, tik dar yra abejo
nių dėl Ethiopijos.

Anglija palaiko tamprius ry
šius su Italijos atstovais, bet 
viską trukdo negalėjimas grei
tai susižinoti su Ethiopijos ka
ralium ,kuris šiuo laiku ran
dasi iozliuotame Dessye, besi
ruošdamas prie didelio mūšio sų 
italais .

PARYŽIUS, gr. 4. —Planai 
užbaigimui Italijos ir Ethiopi
jos karo, išrodo, b,ent laikinai 
nuė j o niekais, iš užinterešūotų 
ta taika Europos sostinių gavus 
labai prieštaraujančių žinių.

Ethiopijos karalius Haile Se- 
Įassie dar labiau pablogino pa
dėtį, pranešdamas ši savo nau
jos buveines Dessye, kad jis 
niekad; neatiduos nė vienos pė
dos savo žemės.

Iš Londono atėjo žinia, kad 
Anglijos valdžia nusprendė, jog 
Mussolini dar nėra pasiruošęs 
svarstyti taikos pasiūlymus ir 
kad todėl galbūt tiakos pasiū
lymas bus atidėtas tinkames- 
niam laikui.

Mussolini irgi neparodė no
ro kalbėtis apie taiką ir iki to 
nepadarys, Anglija mano, kad 
butų bereikalinga ruošti pasiū
lymus, kuriuos su šiuo laiku 
svarstė ir ruošė Anglijos ir 
Francijos ekspertai.

Iš kitos pusės, Lavai tarė
si su Italijos ambasadorium ir 
kalbama, kad Franci j a ir An
glija ruošiasi pasiųsti Musso
lini bendrą notą, raginant jį 
paduoti . taikos Sąlygas tautų 
sąjungai: pirm negu gruodžio 
12 d. susirinks tautų sąjungos 
komitetas svarstyti paskelbi
mą Italijai aliejaus sankcijų.

BERBERĄ, Anglijos Samoli, 
gr. 4į. — Italijos kariuomenė 
pietinėj Ethiopijdj liko tiek at
stumta, kad ji dabar atsidūrė 
tose pačiose pozicijos, iš kurių 
ji prieš kiek laiko buvo pradė- 
j usi - veržimąsi iš , It ai i j os Sa
moli žemės ir ■ buvo nuėjusi 
netoli Hąrar .

Italai buvo jau toli nuėję į 
šiaurę, bet paskui turėjo pasi
traukti į savo koloniją. Bet tai 
dar nereiškia, kad ethiopai yra 
laimėję didelę pergalę, nes ita
lai dar nėra pradėję savo di
džiojo ofensyvo, apie kurį jie 
tiek daug skelbia.

200 žuvo mūšyje
HARAR, gr. 4.— Prieš kelias 

dienas įvykusiame mūšyje 130 
italų ir 70 ethiopų liko užmuš
ta. Italai buvo priversti pasi
traukti, ir paliko 12 ginkluotų 
automobilių, kurie buvo nu- 
klimpę purvyne.

Visur ramu, sako italai
RYMAS, gr. 4. — Italų ofi- 

cialis pranešimas sako, kad vi
suose frontuose Afrikoj yra 
ramu*.

Dainininkė Darlys ir 
pianistė Briedy te 

£

KAUNAS, gruodžio 3. — 
(DULR Telegrama)— Daininin
kė Barbora Drangelienė-Darlys 
ir pianistė Briedytė, turėjusios 
15 pasekmingų koncertų, gruo
džio 4 d. apleidžia Lietuvą ir 
vyksta atgal į Jungtines Ame- 
rikis Valstijas. Tą pačią dieną 
išvyksta taip pat Dr, Račkus, 
padovanojęs savo vertingą mu
ziejų Lietuvai. Su jais važiuo
ja skulptorius Rimša, kuris 
mano surengti įvairiuose: Ame
rikos miestuose savo kurinių 
parodas. ’ ■/. , :

Smith protestuoją 1 
prieš Rooseveltą -

■ WASHINPTON, gr. 4. —Bu- 
vęs demokratų kandidatas j 
prezidentus Alfred E. Smith 
savo katalikiškame Cątholtc 
Review žurnale protestuoja 
prieš katalikiško universiteto 
Notre pamė< davimą garbėsi 
laipsnio prezidentui RopseVel-r

■ * ;♦ ‘t ?■ ’tui. , •■■'■ / // ,/■. *.
Garbės iapisnis prezidentui 

duodamas už jo ,Suteikimą ne
priklausomybės •• Filipinams -- 
katalikiškai šaliai. Bet pasak 
Smith,' prezidentas katalikų pa
garbos nėužsitarnauja, nes Jis 
iieužtariąs ‘'persekiojamos” ka
talikų bažnyčios Meksikoj?

Chicagai in apielinkei 
lio oro biuras šiai dienai pa
našauja:

Apsiniaukę ,biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicago j e buvo 28°.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 

4:19.

Gal bus pakeista 
Versallės sutartis

Chicagos liet, boksi
ninkas nugalėjo 
latvius ir estus

KAUNAS, gruodžio 3. - 
(DULJR Telegrama )-Chicagie- 
tįs boksininkas Knašas, kuris 
su kitais sportininksia šiais 
metais' garbingai atstovavo 
Amerikos lietuvius sportinin
kus, sumušė stipriausius Lat-

LONDONAS, gr. 4 .— Pre- 
meiras Baldwin kalbėdamas at
stovų butui užsiminė, kad gal* 
birt bus pakeista Versallės tai
kos sutartis, tikslu duoti Itali
jai daugiau kolonijų, riėgu’jų 
gavo sulig 1919 m.’sutarties, vijos ir Estijos boksininkus.

Italijos laivynas ruo
šiamas karui

RYMAS, gr. 4. — Mussolini 
po pasitarimo su savo kabine
tu išleido 52 naujus dekretus, 
kurie taikosi sustiprinti Itali
ją ir pagelbėti jai atremti sank
cijas. ■ A.

Taipjau patirta, kad liko pa
naikinti visi laikinį paliuosavi- 
mai iš laivyno. Armija 'irgi li
ko sustiprinta atšaukus pir
miau paliuosuotus 100,000 ka
reivių. 

_,v - • ■ ■

Kariaujantiems Afrikoj ka
reiviams liko pakelta alga, taip 
kad jie gaus apie 40c į dieną. 
Kariaujantys Sarppli žeidė iku
rių padėtis yrą dar pavojin
gesnė, gaus biskj didesnę lagą. 
Tarnaujantys Italijos kareiviai 
gauna 3%C| jt dieną.

Pasiūlys legalizavi
mą žudymo nepagy

domų ligonių
LONDONAS, gr. 4. — Nau

jai susikurusios Euthansia 
draugijos sekretorius paskelbė, 
kad ateinančiame parliamento 
posėdyje draugijos pirmininkas 
lordas Moynihan pasiūlys pri
imti įstatymus, kurie leistų le
galiai marinti besikankinančius 
nepagydomus ligonius, jei ligo
nis to nori.

Tikimąsi, kad bilius sukels 
didelius protestus religinių 
draugijų. Bet prie draugijos 
kasdie dedasi vis nauji/-žumųs 
daktarai ir mokslininkai.

Į 6 metus 8 vaikai

CHICAGO. —'Mrs, Veronįca 
Morris Adams, 31 m., 4585 Ar
cher Avė., žmona graboriaus 
Harold Adams, 3734' Archer 
A ve. , pagimdė jau antrą porą 
dvyndkų ;šį kartą berniuką ir 
mergaitę. Nors ji yra vedusi 
tik 6 .metus, bet ji turi jau 8 
vaikus.

WILMINGTON, Del., gr. 4. 
—Du • ąuįomobilįai, vienas iš 
vienos pusės ,kitas iškitospu- 
sės, .įvažiavo į einantį tpyorinį 
traukinį. Pasėkoj r dų žmonės 
užmušti ir trys sužeisti. r • • >< ' ' A. , t ' • ’ • - ,l *»’- " ’ •

Sustreikavo

Gavo aliejaus monopolį Italijoj 
per 30 metų. Taipjau duos 
$$00,000,000 kreditų

IĮYMAS, gr. 4. — Viena iš 
Standard Oil Co., kuri priklaų 
ąo Rpckefelleriams, padarė kon
traktą su Italija, sulig kurio 
jį pristatys Italijai tiek alie
jaus, kiek tik jai bus reikalin- 
gar per ateinančius 30 metų.

Ta sutartis pradės veikti tik 
tada, jei tautų sąjunga paskelbs 
Italijai aliejaus embargo. Tada 
Standard Oil Co. gaus visišką 
Italijos aliejaus monopolį ir pa
šalins iš kompeticijos ne tik 
kitas valstybes, bet dagi ir ki
tas Amerikos kompanijas.

Be to už šią koncesiją Stand
ard Oil Co. Suteiks Italijai 
$800,000,000 kreditais.

Kad kartu nenusidėti Ame
rikos neutralumo įstatymams, 
tai kompanijai nelabai didin
siantį aliejaus eksportą iš 
Amerikos. Ji, paskelbus em- 
baifo, pirkaianH sau aliejų so- 
vietų ^Riiįijojettir^ltanumjoje 
ir paskui tą aliejų parduosianti 
ItalijaL

Kompanija nuginčija
NEW YORK, gr. 4. —Stand

ard Oil Co. griežtai nuginčija 
padarymą tokio kontrakto su 
Italija. Tai esanti tik propa
ganda. Kompanija ir dabai 
parduodantį aliejų Italijai, par- 

’diavinėsianti jį ir ateityje.
, Bet tos kompanijos nuginči- 
įimąms visai .negalima tikėti. 
Jį 'taipjau tiek pat griežtai nii- 

® ginčijo apie išgavimą didelių 
‘ koncesijų Ethiopijoj. O paskui 

betgi pasirodė/ ,kad ji tikrai 
buvo gavusi tas koncesijas, tik 
valdžia privertė jas panaikinti.

Amerika neuždraus gabenti 
aliejų

WASHINGTON, gr. 4. — 
Valstybės sekretorius Ickes pa
skelbė ,kad valdžia nė nemano 
stabdyti .aliejaus siuntimą ka
riaujančioms valstybėms, ar 
skelbti joms aliejaus embargo, 
nes valdžia neturinti galios tai 
daryti Tik vien ginklų ir amu 
nicijos siuntimas yra tfždraus- 
ti, bet aliejus nėra priskaitytas 
prie karo medžiagų.
Bando teismais gelbėti Italijai

NEW YORK, gr. 4. — Tūlas 
Philip Giordano, pagelbininkas 
ęeneroso Pope, italų laikraščio 
leidėjo, užvedė federaliniame 
teisme bylą, kurioj reikalauja
ma panaikinti amunicijos kon
trolės tarybos veiksmus, uždrau 
dusiūs pardavinėti karo me
džiagas, ypač aliejų kariaujam 
čioms valstybėms.

Byla užvesta prieš visus ta
rybos narius, jų tarpe ir vidaus 
sekretorių Ickes.
f . J >■ ’ .

MUSKOGEE, Okla., gr. 4.-— 
Keturi neidentifikuoti negrų 
vaikai ir viena neidentifikuota 
negrė moteris, visi iš kurčiųjų 
negrė moteris, visi iš kurčiųjų, 
aklųjų ir našlaičių prieglaudos 
liko užmušti, kai jiems va-

.«

r

SOUTH BEND, Ind., gr. 4. 
—čia sustreikavo veik visi ang
lių išvežiotojai, kadangi anglį-, 
mokai atsisakė pakelti jų al
gas ir pripažinti jų uniją.

14 maištininkų užmušta

MEXICO CITY, gr. 4. —Ži
nios iš Jalisčo sako, kad fede- 
ralinė kariuomenė nužudė dąr 
14 maištininkų .

WAoHINQTON, gr. 4.— M 
ley Post garsusis lėktuyaš Wįn- 
nie Mae, kuriuo ji$ <h# sykiu 
apskrido apie pasaulį, tapo pa
dėtas į Smithsonian institute 
greta Liriįdbergho lėktuve. Val
džia . jį nupirko .už $25,000. Tai 
nėra tąs pats lėktuvas/ kuria- 
me Wilėy Pešt: ir Rogers 
žuvo Alaškos'sniegynuose.

CLYDE, N. Y., gr. 4— šel
pimo administracija pranešė 
visiemą tavernąms,' kad iman- 
tys pašelpas neteks tų pašei- 
pų, jei jei lankys tavernas ir 
pirks juosė svaigalų.

LONDONAS, gr. 4. ^Belgi
jos karaliui Leopoldui Londo
ne bus padaryta veido opera
cija, kad panaikinti tuos ran- 
duą jo veide, kurie pasidavė
nelaimėję su automobiliu, ku-Įžiuojant į kalėdinį paradą sū
rioj, žuvo; ir jo žmona. \ Isidaūžė jų brokas.
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Ttašb A.* Krittardinas

n i
iffias

iMiri '■ at iimkhi—Ajfcitšhži

Kėtylrt&liems, gr. ?5,1935

ttfc fe, ttu« MiSffe lute 
w iššfem ritf

sileidlniui vietos'. O surasti to

'sliViS&t; latai' .dH^. , Vait-
kui .tikrai įdomu Jbiivo matyti 
Klaipėdos* turgUs.

Vėliau Prekybos ir Pedago 
girift) Instituto studentai Giru- 
lidijšU drengė arbatėlę Vdftkui

SpalM W < Vjfta^ 
B' i>Woio d&foaziM

Vaidyw mokykla ;
Spalių 22 d; Klaipėdoje at

sidarė vaidybos mokykla, ku
rią įsteigė “Aukuro” draugija. 
&to)ėdlWi yra 
kyklą tahkfti/ Vp&Č ptigteftl$& 
jama, kad jadHfttias; toris1 
sta steną, pasiitaudotų ta pro
ga. f

Mokykla jriti veikta’ ir labi
lia jadriiiną’. IŠ j^ ttetipb Titai* 
tyje gal susilauksime įžymią 
art'ištiĮ'.

Narrtar d&rBiftinkamš
“Statybos” bendrovė Klaipė- 

dos priemiestyje nupirko -ne
mažą žemės plotą ir pradėjb 
statyti namus’. Iki šiol jati pti*' 
statyta devyni. Prie Itiekvieiic 
namo yra sklypelis žemės dar
žui ir gėlėms pasisodinti.

Namai specialiai skiriąnia 
darbininkams. Per dvidešimt 
metų lengvais išmokėjimais 
darbininkas galės šavo riamti- 
ką įsigyti. į - . '-.'5 ;

Kitais rtitet’afs piatiubjania tb- 
kių riamų daužau pristatyti 

F. Vaitkaus bejaukiaiit
Spalių i6 <f. teb* gauta ji- 

nite, kad pėriktridieriio pakąrą 
į Ktaipėdą ąfVyksta Atitotb 
nugaitefojris; tait ■?. Vrii’tkūs Š|r 
žnionri. Tą dterią prisitaikė nte/ 
priprastai blbgas oW; — Kjd 
ir putė šmartos Vėjrite: Be tai' 
ir žiriia buvo atsiusta vėląją 
Tačiau Dariaus-Girėno šriuilų 
biirio Vadovybė tuoj ant grėi{ 
tųjų suorganizavo svečii?i pri«‘ 
sitikti’ komitetą iš štą asmte- 
nų: p. Kukučio, Guberhąturos 
Atstovo, Dr. Oželio, Direktori
jos atstovo, p: Mačernid/ Mb- 
kytojų Instituto atstovė; Joto 
Vanagaičio, šaulių rinktinės 
atstovo, RtodŽiaus, Dariaus- 
Girėno šaulių vadu/ ir p: Saį- 
goš, “Santaros” jaunimo orgte- 
nizacijos atstovo/

Komiteto nririąi susirinko ii 
nustatė prokranią'. .

Vaitkus pr6vitiėijdie'
Vieną savaitę šu viršlirti Įeit. 

Vaitkus kartu su savo žnibnri' 
praleido proviricijoje. Jis ' ap
lankė Šiaulius, Panevėžį; Joniš
kį; Žagarę ir kitus miesfiiši 
Visur jis buVo su didžiriufeiu 
entiižiazmu sutiktas. Kur tik 
atvyko, visur jo taukė tttkstah- 
tinės minios. .

Mieštėliuošė, kur žinios bb- 
vo gautos iš anksto apie A‘t- 
larito nugalėtojo’ atvykimą, sti- 
sirinkb didžiatisios minios 
žmonių; Tokią mimų tie nires- 
teliai krif niekuomet nebtiVo 
matę. Višur lakūnas biivo ati
tiktas su nnoširdžiaustais šytei- 
kintoais ir dovanotais.

Po provinciją' bčšivrižmėdto 
mas, Įeit. Vaitktis aplankfe kita- 
nazijaš/ mokyklas if kitris Žy
mesnes įstaigas; Sako, provin
cija padariusi labai gerą jšpb-

•■ ■ t '• f ' i

Vaitkus Klaipėdoje
Penktadienio Vrikri?ą’ iš Pa’’ 

gėgią 1 Klaipėdą atvyto taip 
tos didvyris ir Atlanto ritigti“ 
lėto j’aš, ibi t. Vait kutė krirtu šu^tankestos dTb šąiygafe; aš pti- 
žinoto, derbirimto sVėČitfe stb- 
fyjė sutiko sptebtaltis Rtitaita- 
tas ir riuveže j “Viktarijoš” 
viešbutį. Viešbuty jte sVteČtatari 
briVo gražiai išpuošti ir panto 
šti dū kambariai.

šeštadienį v p. 
šaulių Sąjungos vad^s, Įeit.’ 
Vaitkui parodė mieštą* 
buvo turgaus diena ir žmonių 
pritiažiavo nepaprasto datig. 0 
reikia žinoti, kad čia j: turgus 
arba mugės suvažiuoto n? tik 
klaipėdiečiai, bet ir Didžiosios 
Lietuvos ūkininkai. Dagi < lai* 
vai atplaukia iš Šilutės; Rus
nės, Juodkrantės ir Nitfoš.

Maisto produktų, žinoma.,

kuntii pagerbtu ' ‘
8 vai. vakaro didžiulė sve

tainė buvo bevėik pilna Žmo- 
niųi Nėrs <or^ BuVo Ihbdi ab- 
dringas ii4* smarkiai Hjd, bfet 
^moMs n(Ą)aiŠ$—~ įj’o Vaitllų 
pagerbti.’ A^jįlfd iifet ir kai 
kurie vokiėčter.
' W šatitilaP .išpuoš- 
fa’ PbŠfedĮ atidtt^ Vdfflftfdi- 
w; pkžjdfiėdSni^ lakutib valt- 
'katik LfettiVdi. Aš

Taktą^ jd# Ikku- 
vmttofe s^

nė’ tik plačiai išgadino liet ir 
vaBdą; bet tW M 

čta rričtu pasitarnavo
ir bendrai aviacijai. J’a atlik
tas žygis turės didelės reikš
mes | sūsisiekimui per Atlantį 
> tetoi šfefeF w šV^Wi-: 
lįfttti; SvėjkW' pulkininkas 
Lduskoronskis/ pulk. Liormh- 
nas, D*4. fir kiti. Kai 
šveikinimb ČėYiėmbnijos baigėsi, 
įai kėiriįt^s1 jtčrkč dt^anab: 
ĮeiL Valiktti' giritatd ptida-
'įytą: Ė” modblji

p-fttT Vaftki&iČnėi — rankų 
■dfcrbti šrfkiW jtibštą; !

; Leit. Vaitkaus

i Leit.- Vaitkus įttarė širdingą 
ačiū visiems klaipėdiečiams už 
titetfthhį prtaitibtią bbi db^andši 
Paskiri jis" pHpašakojo^ kaip 
Ainerikbje buyo pį^an^uąjti- 
<nias 'antrasis^1 transatlantinis 
skridimas? Škfidiiiliii, sakė jis, 
daugiausia pasidarbavo P. Giti- 
įaitis ir “Naujienos”. Kai dWr-’ 
bas buvo pradėtas, tai susieik 
rė didžiausia, opozicija. Dėl pti/ 
.vydo ar kokiais kitais sumb-' 
timais bolševikiški ir klerika- 
liški laikraščiai pradėjo viso
kiais budais transatlantiHĮ 
skridimą bei jo sumanytoj Us 
šmeižti ir niekinti. Ta pikta? 
kampanija ypač pasidarė įky-' 
ri po to/ kai 1934 m. skridi- 
įnas teko atidėti. O atidėti rėti 
’kėjo, nes kitokios išeities ne
buvo. Lėktuvas nebuvo įreng
tas. O tai dėl. tą; kad įvairius 
instrumentus bei lėktuvui rei- 
kalirrgtis d&!& ifiiflSftiVės nepči- 
state laiku. Tų^ dalių rankioji-’ 
mas užsitęsė Wą v^šUrą. 6? 
žiemai besiartiri&nf, supranta
ma, apie skridimą riebtivo ga
ilimą nėi svajOL • ;

Visa žiema buvo' praleista 
lėktuvo Įrengimui. Insinuacijos 
ir pikta’ i kalbantijh‘ nėšiliovė. 
Pagaliau prisiartino ir vasara. 

‘New YOrka dš potą*
mėnesių belaukdamas patb- 
■gatiš 0Y6. BUt mėrtdočrilčgljds 
stotis vis sutaikė m&nė rivio 
skridimo.- Kada Amerikos ph-' 
ikraščiuose di^g? gėčas, ižai
ivtattryjė Atlantiko aH)a Euhi- 
iptrje siatifė attdYtiš ir 
šingai. Bet aš? daviau sati gar- 
ibė^ ^dį s^ftatiĮ 4r tą ždttf iš-* 
tiesėjau: Ittir titatžebh>foįijtis biu- 
raš ^ratiėšČ apib šiek tiėk pa-

<
-i

t

!wW
jrią prisirinko didžiausią pap- 
kį,
ip likimb draugabĮS pąpąsakp* 
fja apie ijtibfrjr aiškina j'$ ge
nealogiją. Be to, “markizas” 
nemažą faikb ^rajeidžlu; karš
iai
iiai Šatai tihka tik bajorams.

' Vieną dieną netikėtai raVtitį‘ 
musų gyvenimą. , sudrumstė 
įvykis ku^is' šdjatididb ptičitis

■ abuojadsius.' Tai Ltipėrio šti- 
:^hiimaš> I^atig feaš fikėJbšF 
su juo afčiąu susipažinti, bet 
Lapenas laikomtiš taftai tao-

tuvąs lito Šiek' ®k bapdritižy- 
tas, ir su juk) toliau nebebuvo 
galima siffišli. ‘ . ...
/ Toliau. Įeit. Vtiitktii 
kę dėkingumą Airijos farmę- 
rtaVto/kurie suteifeŽ jam pft-r 
tmą ptigelbą. Pareiškė sriW 
Įdėkhiįrumą i¥’ ftlrilpėmėčiataŠ/ 
ikui^d prisidėjo sriVb ądtidtiifš’ 
'tratoatlantiniata' stoidtiitai fi
nansuoti.

Susirinkusioje minioje tie - ....... ... . ,
Vaitkaus žodžSiirt W
žiausį entuziazmu.- Viši šauk® : *7**,4|

P<Y tteftfettis kalbos 14 8I’ ”^s 
kon^ife' di*® >
kuriai’ MUK dfe
dotbj’ų: #>. Bfif
kidM šilftfeiiiiii
vo fete teate aMa 
ch<w 
VikW VaiW ?*>-
grahiA'- ‘liSI^ši šti šblcišifc 

su bittfti įSttį'dijvtt' rit»Vyl<6 į

JSikMlirttt. ir išškfiHairi?
Tačiau’ skrendant YltfštihV 

Atlantiko oras staiga pakitėju 
>PradČjo siausti snfd® atidra. 

kilti- aukščiįu neW b^ 
varė nuhiat^A Tiėsa,’ aūkštte* 

VHrid^ditįs; itttėje' ftudfc riėbdVb fdki s^ihV-; 
ki? bet tfžttfi teii šrifeidttViati' štf 
šalta oro sfoVė. Lėktdvė spy
nai pradėjo apšalti. Kad nb- 
fVyktų avarijos, tai VČ1 feikė- 
jb' žeminti įėfetis. Ir tai daly
ti tekb bėht kėliš’ 'kartus-. Tdlū; 
<ritiotatihiš l&kttiVo blašk$itias 
p^rėikalftYb ktit ’ Kas vdati^biri 
įaždllttb; riėgti bttVo tiutiidtyfe/ 
Tad kai pasiekiau* A^iją, riitiri 
pasidarė aišku, jog su4 esamu

Tai

krei?ftWk^:
apžite^tbs į^rtifesri^š /Raliarigė^ 
viefėfey d' paskui gražiuose 
licijiėfe ŠMi&toHjbš thinUbš^' štb? 
rėn^d^: feltttttdi 
šeši;
skaičius palangiškių.

Tą pačią dieną Įeit. Vaitkus 
grjžo į Klaipėdą: “Viktorijos” 
<VilėSk>Utyje jŠėrii buVo šurėhgtf 
atsisvėikmimb piėtlįs.

Spaliu 21 d. jis apleido Klai
pėdą ir išvyko į Kauną.

(Bus daugiau}

KALE JUTO
SY&teA iW šriftus -m — 
Į “mvmr kafaHą Kdfel&tja. 

DieVobritoirigaš Lripėnris. 
; —;Ch6teškiš ttttika. — Ri- 
s bitfdttgkaš rašė. Kapuls- 
; Mi fr Čd? ptatiutijritotiją 

Pėtfri ^iitrthV ffr 
x- Vtet^taarijri i/ 
Hitlėririirtkas.teise; —

: šiandiėrią KSDK “saftafriri-' 
joje” ilsisi ne vienais btivęš' 
žymus žmogus. čia matonic 
Sruogą, Lapeną, » Neįmaną, 
r&asa& Ropą’j Lukšą ir kitib?. ; 
■ ftd'dbš; kdd ne vibnditi jltj gy- 
ye h riti aš į dri rii u s. Todėl i r j u- 
sų kolešpontifentąs^ pats laikl*' 
nai p'afėk^š į' KSDk, pasistengs 
nors trunipaiš bruožais supa’-* 
;žtadititi štV jų gypriimti.
5 Vfėtią rytą patbkari prdrilsy- 
’’lhbii‘, kri^i’ojc rą‘dau kopė titio- 
gą A\’ 'Štfudgą^ įbpVhmant šal
tą1 dtišą. iŠ' pašiitalbėjitiib pa4 
ftiiškėjė' kati jis’ kasdibrią i-y- 
4tAfe' ir Vakarai,'' priiminėja 
ŠtiRtiš dirštis ir sako, ktid? tas 
gėrdi’ Veiklią ricrViis, p švais
tant apeliacijos skriitilą rhikės 

;dątig šdlfb kraujo ir štiprumb. 
*, A’p'lamtiF STribga atrodo’ Štip- 
rūš’ žihogris'. Nė karto iiėte- 
k'6 matyti j‘d‘ ntiširiiihttsib;: at- 
virkŠČi’af, jiš vistida gyvas ib 
nepakrikęs. '

, Sų kita karsenybe, “marki*' 
zu” Ėrbkovškiu, kuris savo! 
laiku prisikėlė iš . numirusią, 
teko buli net yiėrioj kaBierdj; 

‘“^ta’fkižas*” aršus . monarclife, 
TasTpiT visiems fLartiiiJėją mb* 
njąrėhišfftfes idėjas, ir skelbia 

iihpWL4”»|IGtarbda-

JUOZAPAS

iiįėHW M ŽAtSiW byib^ daug 
diį!W ii? Šiomis
idiŽ&lMK j^tid^j’d: sparčiui stu- 
dijbbfi' tei$£ ;i^ j^s <$feį, ro- 

(dos,, susitaikė su buv, proku- 
Roį>u. ■Liubšlaikiu abu 

vaikščioja ir kalbasi verando- 
fe it dažnai stebi vakarų pu
sėn.
į, N;eirrt'aho‘ 'ir Zaso bylos1 'du- 
jyvfai, ttibj įib teismo spren
dinio, tapo išsiuntinėti pro- 
rbibbijon, bet jų vadai dėjo 

1 pastangas sugrįžti į centrą. 
j?aip ir įvykA Paštbfitis Ždšas 
ičgi šiomis dietibhiis paširiht 
ko sau reŽidenčiją KSDK ir 
jau atvyko. ’

Jis’ žymiai pasikeitęs', apžė
lęs brirMa ir daugiau pana
šus į rusų popą, negu į pasto- 
iriti. A’tvykęš, tubj teiravosi, 
’kttČ Šėdi i^eiriianaš, nes norįs

lm M
i<ųte 
id^įąMhiojb .iSlatytiilį’.

IPrtiriipąi fei&y gyvdntT ii* sri 
ižiribiriti Kattilb bti-
vušiti V. f. Chbtiiš-
jLitiy faris dtoW Ofetitojti 
vargMįą? g^ėtiįm'ą vbtečftįl 
kąišjimudšč, Iš titirhy btivti 
ptiVgtoėiitaŠ, itibtii riiiVarg^s i¥ 
surinkęs. jtiti*

(J ’■ W:
dr«tift#jW femfetoštoš; toW 
ųž šavrištišiiąiį- 
Lč ritei apiė 300 
bylą. Jis iietobdą raitiybžš, 
ptiašydamas byloms’ pa
tarimų. liariiterą riųlyta1 tife 
tuohiėt, kai llibikariškaš raŠb 
savo’ bylbhis įWičitiš 
muš, skundiiš ir apeliacijas, 
kurių vidtitiniškdi prirašo kriš- 
dien po 10, ‘

, Vargas ir šu ’tais garsiąb 
šitiiš “Ėrošb‘ TjaliHfantais I<ą- 
puskiais ir (į^. Jie vengia 
palaikyti kąmbrbje švarą tiri- 
įgi gteiridiš' piritifi ir dariai Vai
toja. Bet šaVnosė reikaltibše 
ehbrgijbšV iitentiMbjte; ries ben
drai ' vėik'dariii T^rtinuo j a1 to ją

; įštteigtT1: riti ii ją “Ekš4 
Ei^s*’ fdbriftą. ?

Taipbgi ’tetito priininti ir 
'btivu'siš ktonri ptiŠtd (taupo-" 
įtojij' kasiį} kasįntaką jtotilį? 
Iktiris’ dirbti iiridititisiaikiu d’dpg 
Tilėšbtifubja ir prbjekttoja 
iįštatymo pakeitimą, Lad katlfi-“ 
ninkams bausinėš Ltitų sltijria- 
mos sąlygines. ' -'Jis išsfeaiČitiŠ- 
,jri, kad,jį laikyti kalėjime rife- 
apsiitioka -r valstybei esąs pŠr 
^d'aųg iŠ to nuostolių.

iįteįaug rilio kitų atsilieka- if 
Neiriiatiaš, toris, kaip veteri- 

, r-,, 7;.—y,

EUDHKIS
taitttfiuvfa S«W<

Lengvais Išmokėjimais

Tdi *tąip; KSDK * gyvenimas 
einat Daug kas juo lYeprileh^ 
kint’as, bet likimui tiiri 
duoti. * AJ ir Jis.As ir Jis

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
liesto ofisds—127 N. Dearborn St. 

Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Natinį ofišas—3323 So. Halsted St. 

< Valandos vakhfals niio 6 iki 8:80.
.... 4 . Tek BOulevard.1310. t .. 
ietvirtadieniais ir Sekmadiėniai&~

A.t.Dąvidoins, M.D.
’ 4910 S. Michigan Avė.

Kenwood 5107
VALANDOS: * •

nuo> 9j ikį 11 valandai ryto , 
riūd 6 iki 8 valandai vakaris. 

Adaft švėntadienio ir ketvirtadienio.
------------ ....—T_----—----- -------

Dr. W A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valahdos nuo .2 iki 4 ir jmio 7 i|d 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 
' .3343 South Halsted W

Tel. Boulėvard 1401
» - • - a . • -r-r-» A ■. » U > «-*».«» •

. .... ■■■ . .^.. ■ — - ■■ _

rPhond* Canti! 41122

s ry- 
__ _ __r rengiasi per vieną 
Whą! Viši Sdnldi s; o. S. Kad 
vfea t^ai eitų pasi-
iilViėtė Jurgį' iSfeįf,... žinomą 
^'niVėrsŠf firriibs “direktorių”, 
ifeūi?iš: apsigyvėnb hėt trejiems 
/. S I • J z . • V » -■ -

r •.

Taigi, likimas suveda j vie
ną Rmilnrą ii1 įvaiViUusio budo 
įbei nūšištatyriiė žnibhtes. čia j 
Vikrią kamerą įtivo patekę žy- 
nitiš hi^lėriiiiiiknš Rbpas šū 
šbėidl. p. Llite; kūfių nuo- 
linbiiės’ skiffist tniį),; kaip ugnis 
;if vdriduo. Jiė tiek ginčydavo- 
’ši, kad'* dažnai kiauras naktis 
inerniėgbdaVo. Ėriergingam 
‘Lukšai tai niėdaūg kaštavo, 
įbėt’ Rėpės riet ligdriihęj gule- 
tfb;

JOHN B. BORDKN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais,:, PririedSlio, Setedos ir 
Pėtriy&ds 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.
• ■< ■ • / ’ ,•» 

, , ... ! ■■!■■■ ,11 i ■■ . , Į t||

Telephone:' Bdblevrird 2800

JOSEPH J. GRISU
Advokatai 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rorckwell St. 
Telėphdrie: Rfebiiblic 9723

KI. Jurgelionis
_ . ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

Bridgeporto ofisas
JĮ421 S. Halsted Sti Tel. Yards 2534"7 ....7 :: t .j.

Miesto dfteas
No. Clark St. 11 floras 

Tėti Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

Seredomis ir nedėl. nagą] sutarti 
. Rez. 6631 So. Calffornia AverineTėteMtiite Rėphbtte 7868

Wentworth 6330TeL
Ik. Šlišanna ŠTakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

- 6900 So. Halsted St. 
w*aet?ė

tiso vai. vakąrąis nuo 6 iki 9 vai.
10

Pilone tioulevard 7042

Dr. C Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
. . .. arti. 47th Street., n 

Valaildos mi0 9. iki 8 MkM.

3407

..T. .i'■ a iX aa. ii. ■ i i I r

Dr. Striko!’

priežiūra. Naminis gydymas d61 lengves
nių kėsų. Oficialia Treatmėritas už ma
žų mokestį. Visi treatmentaC žiūrint su- 
Mg’ jūsų ligos rimtiirtio. Panfėglhkit mū
sų. priejankų pasiuliiiųių ir fpevsmkrtnsi-

■ -r* ..... . į
••—i---------------------------------------

..... /••-". ....

Girsinkites “N-nose”
ji'-iSf-1*!' ru!* Zl'l '.,'CrHI ’»: f n n r t t

- m® ■muKi 
ganSdJmti. Pasitarinyas t ir i 4 dienų Žolių 
Treatfiientas DYKAI. Pašaukit arba ra-

i. Syklt,., . t "Ap v .i ' ' į i,.

• v ■ i • ■ ■ ; •
4iJvv,. * .,«u - fA, {

........AKUŠERES.,,1
A nelis K, Janis?

Physiėal Therany 
. and Midwife 

6630 Western 
Avė., 2rid florir 
Hemlbck. 9252

Patarnauju, prie 
gimdyriio n am u o 
se at ligof)inėse, 
duodu riiassage 
ėlectric t r ė a t- 
ment tir mdgne- 
fic blankėtį ir tt. 
Moterims ifmdr- 
glnoma v patari
mai dovanai.

—... . i.....

LaiddttiViti Direktoriai
Nariai ČhicagoSį Cicefoš Liettiviu 
I^aitfOttlViiĮt Ditčktoriijį Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. • 
Turtinė Koplyčias Vi’šdSe Miėšto D&lyse.

^ --- - ........ ............. .. ■ , — I" n,™,-

Si M. SKUČAS -
718 West 18th Street ,  . , Phone Monroe 3877

ri ti X Z0LP . .
104į8į #est ^jęth ŠtręeĮ „,; Ptones Boulevard 5203-8418

...... ..

4605-07 S. Hermitage Avęnue Phones Yards 1741-1742
. ....... ~ •
2314 Wedt 23frd Pląčė Phohes CanaJ 2515—Cicero 5927

• teįk q LAČltfAViCZ ' i
4^-44 EąątjįO^tb. jb, .Tęl. J

J. LIULEVICIUS
4092 A¥cher AvenuČ Phone Lafayette 8572

; - - •- ■'■■■ - ■ •.......... -■ ---_____ ;—_________ _ _____________________________________________

t r irrti 11 ii< in’i

8319 Lituanica Avenųe hone Yards 1138

A. NASALSĘIŠ, ;

Cicero; „„ Phone Cibero 2109

Phohe Gatol 6174

f , .n.,    —A.-.Į . . . . . _ . , : -

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR KAKTĮ
'' ’ YARds 1741—1742 "' “'r .

A. A. SLAKIS
advokatas

III W. Washington Sb
Robni 737

t 1 • -

Vai. 9 ■ ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv, vietą: 6733 Crandon Avė.
nannį TėE: — Hyde Park 3395

LIDY
i >ir

PETRAITIS
ii-' ji; c- •.;j i/-r

Advokatai

77 W. Washington St.
Suite 1810

Tel. Statė 4311

Aklį MČlAllSiAl

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai.
Palengvins akiu iteriidinią. kurte 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuoto- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai. akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos niio 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo , 10 iki 12.

. t I . . /

Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

■ kaip pirmiau.

4712 Sdiith Ąšfitetrd Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

/■ ’' Ą^^Tel. Yards 1829
. Pritaiko Afcinitte*
- Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kamnhg Aalšted Št.
Valandos nuo 10—4. nuo,6 iki..8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diedą;

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

’ ■ • ' ‘.r/. <. • * v • i 5

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid. M. t).
W68t Town State Brink ftldg. 

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

Te|. Seeley 7330 
Nantu tetefonda Brurirtričk 0597

Ofiso Tet Boulevard 5918 
Rez. Tel.J/ictory 2348 
DriBertash

756 West 35th St
nuo 1-8 nuo 6:81 
i‘ pažai sutarti.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo.- .6
Vak. Nedėlioj siitarįnji

Ofiso Tėti: Boutevara 7820
Namu Tėti: Prospect 1980

Dr.T. Dundulis
gydytojas _JR. chirurgas 

4157 ARCHER AVENUĖ 
Telėfmtas Vitginia 0036

Ofiso valandos puo 2t-4. it nbb . 
£—8 v. vak. Nedėlioi pagal sutarti

girai

242ff West Wrqttėtte Rtad
drti Westem AVė. Hėmlįfck 7828

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Bouleyard 59J.4 Dieriri it Nąkti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki. 4. ntię '7 
iki 8:30 v. Nedėti nuo 10 iki 12 d; m»

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ OfiBis ir Hezldėncijii -
3335 S<K Halsted St

CHICAGO. ILIZ

KITATAUČIAI
Dr. Herzm&i

Gerai lietiiviatriš žiriėmąįj per 85 
riiėtuh kaipo natyrės gydytėjas Chi
rurgas ir akušeris; ,

Gydo staigias ir cbrdriiŠkds Ugaz. 
vyru,, iriotėrii ir Vaiku pšgal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros briėtaigutj. ..

. z Ofisas ir LąborątotijA’: 
,1634 W. 18th SU netoli Morgan St.

Vaihrfdos 16^-12 blėtu fr 
nuo 6 iki 7:80 .vai. vakaro’.

• Tel. Ganai . 8116 ,,
Rezidencijoj telefotrėir

Hyde Park 6755 ar Centrai 74M4

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos - 

CfftCAGD. ILL...
■ OFISO VALANDOS;

Nito 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2JU 4 
vai. po pietą ir ndo 7 iki 8:86' vaL 
yakąro. > Nedaliomis nUO 1(X iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
— ■ -—^--■ ■■ • - - -------------------- i- ;

Telefpnas Yards Q9

4631 SOim ASHLAND AVĖ.
, Ofisu valandoj:, . .■

Ndb 10 iki 12 diertą. 2 ilęT i P<» nketu
7 iki: 8f vat Neda. Dttfl 1b ild. 12 

Rez. Telephone PLAZA 2406

Ofiso. Tel Dorchester ^5194 
Rez. Tel Drexel 9191 .

Drr A A Roth
, Rusas Gydytojas Ir Chirdrgis 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stonėy Island AVe.

didMK.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 nietai 

, Reumatizmas' ir širdies ligos jo
' specialybe ,.
Valandos 1142 A.M. 2-4. 7-8 P.M.

Gyvenimo vieta 163b So^^50 Aye.

Office 4930 W. 13 SU .Cicero 49
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ŽINIOS IŠ CLEVELANDO PADANGĖS
—............ . .. ■

Geriau pradėjo prižiūrėti svaigalų parduotuves. 
— Nauji patvarkymai automobilistams. — 
Nauji piliečiai. — Autcuiiobilių parodą. —■ 
Vaikučių choras. — Varo konkurencijų bom
bomis ir langų daužymu. — Nyksta pašaipi- 
nės draugijos. Už teisybę; reikia nuken
tėti. — Nori įkurti miesto aerodromą. — Gal 
vėl užkraus naujus inbkcsčiiiš. — Medžioto
ją ištiko nelaimė.

Ketvirtadienis, gr. 5, 1935
..... . ........................ ' " ................ 1 ........... ............... '!» i

. NAUJIENOS, Chicago, ĮĮL.,,., ^
— į: ■)—r. ■ 'i į ' ' i.'- l '( >1. ' ...... .. n, —
. -'r < / ■ ' f ' ■. ' I ■

čulvaitis, ■ J. Brenza ir kiti 
Vtiišėš prasidės 1:30 pp.SI.A. PILDOMOSIOS TARYBOS 

NOMINACIJOS

x3

Valstijos alkoholio departa
mentas pradėjo geriau prižiū
rėti degtinės parduotuves. Mat, 
musų valstijoje svaigalų par
duotuves laiko pati valdžia. 
Kiekvienam miestui yra' paskir
ti prižiūrėtojai, kurie perka 
degtinę tiesiai iš dirbtuvių.

Tačiau šiomis dienomis iški
lo aikštėn labai daug suktybių. 
Dažnai žmonės negalėdavo gau
ti tokios degtinės, kokios jie 
norėdavo. Parduotuvių vedėjai 
jiems brukdavo visai kitokios 
rūšies degtinę. Paaiškėjo, jog 
daugumoje atsitikimų parduo
tuvių vedėjai pirkdavo degtinę 
tik iŠ tų dirbtuvių, iš kurių 
gaudavo daugiau kyšių.

šis reikalas dabar liko su
tvarkytas. Parduotuvių vedėjai 
yra griežčiau prižiūrimi ir ne
begali, kaip yra sakoma, “men
ki biznį” bedaryti.

kad žydai moka vieningai su
gyventi, .. bet tikrovėje nėra 
taip. Mjai, biznis yra biznis. O 
kada kylk dėl biznio varžyti
nės, tai tąsyk visokios priemo
nės yra gėtos. Užmirštama ir 
tautybės it visokie kiti ry
šiai.

kaip Elniai žydai daugiausia 
bizniu verčiasi. Raskutiniaįs 
keliais metais konkurencija 
tarp biznierių žymiai paaštrė
jo; Nesivaržoma jokiomis prie
monėmis. Dažnai žydų gyve
namoje Vietoję padedama bom
bos arbd išdaužoma langai. 
Įvyksta neiihažai ir apiplėšimų. 
Štai prieš kiek laiko plėšikų 
buvo 'liaktiriiš sargas pašau: 
tas.

Lee Park, Pa.
Pasekmės SLA. Pild. Tarybos 
nomitiacijų 68 ir 35 kuoposę.

-t-l— •

SLA. 68 kudpa nominavo 
šiuos asmenis: /

Prezidento vietai: F. J. Ba- 
gočiirš 19 balsu, N. Rąstėnis

4 -f
Vice-prez. J. K. Mažukną 13, 

A. O. Shalna 14;
Sėk., P. Jurgeliutė 10, M. 

Vihikas 18;
Iždin. K. P. Gūgis 15, J.

Lopatto 13;
Ižd. glob; E. Mikužiutė 13, 

Mockus 15, J. Miliauskas 14 
ir A. Zalatorius 11;

Dr. Kvbt. Dr. 'Stanislovaitis I
26. . L '. /

SLA. 35 kp. Wilkes Barre, Pa.
• ■ • i '• • f . •

Bagočius 31 balsą, Rastenis 
1 balsą;

Mažukna 28, Shalna 1;
Jurgeliutė 32, Vinikas 4;
Gugis 8, Lopatto 31 į 
Mikužiutė 20, Mockus 15; 
Miliauskas 12 ir Zalatorius

J

S.

T. pasekmės balsavimo buvo;
Prezidentu:

F. J. Bagočius -
į*. Ząlagėnąs ......

Vicę-prezidentu:
j. Mažiūkha ....
F. Valaitis ...

Sekretorium:
Pi Jurgeliufė

Iždininku: ■
K. P. Gūgis' ..
Lopato ........ .

Daktaru-kvoteju:
J. Stanislovaitis
Dr. P. Zalątčris
Dę. Graičunas ....

Iždo globėjais:
Mikužiutė __ ___
Miliauskas

18 balsų; 
7;

.... 28;

19

25 j 
25.

HOLC nupirko už 
$86,000 serų iš Lietu

vių f in.bendrovės
Į metus laiko Standard FederaĮ 

Savings and Loan Assh. apy
varta pakilo 300%.

Advokatų Draugija 
atakuoja Hornerį 

dėl evikcijų

Dabar; įįoja, •įdėta į formą, 
ir prisibijotna, ‘kad gal teks 
daryti operaciją. N.

15 metų berniukas
paliko $15,000 

palikimų

Automobilistams musų vals
tijoje liko išleisti nauji patvar
kymai. Kiekvienas automobilio 
vairuotojas turės gauti specia
lų .leidimą (driver’s license). 
Iki Šiol to nebuvo, — leidimą 
reikėjo gauti tik automobiliui. 
Pagal automobilio gerumą ir 
mokestis būdavo nustatoma.

Naujasis • patvarkymas įeis 
į galią 1936 m. spalių mėnesį. 
Už specialų leidimą ; tereikės 
mokėti tik 40 centų per metus. 
Tačiau kiekvienas automobilis
tas turės išlaikyti tam tikrus 
kvotimus., Vadinasi, įrodyti, 
kad jis moka tinkamai auto
mobilį valdyti.

Manoma, kad tuo budu bus 
galima sumažinti automobilių 
nelaimes. Bet ar iš tiesų taip 
bus, tai tik ateitis parodys.

—o—
šiomis dįenomis pilietybės 

popieras gavo 160 žmonių/ Tą. 
skaičių sudarė šešiolikos skir
tingų tautų žmonės. Buvo ir 
viena lietuvė, kuri pakeitė ne 
tik savo pilietybę, bet ir pa
vardę. Nuo dabar į ji vadinsis 
Annette Keiler. .

Tautybės atžvilgiu daugiau
sia pilietybę priėmė anglai, 
serįfai, lenkai ir vokiečiai. Ki
tų buvo tik po kelis.

—o—
Prieš kiek laiko miesto au

ditorijoje įvyko automobilių 
paroda. Buvo suvežti vėliausi 
automobilių modeliai. Tenka 
pasakyti, jog jie atrodo labai 
gerai. Gaila tik, kad žmonės 
neturi pinigų tiems gražiems 
automobiliams pirkti.

Parodos metu buvo muzika- 
liški programai. Parodą aplan 
kė tūkstančiai žmonių.

Pas mus yra suorganizuota? 
vaikučių choras, žinoma, tam 
chorui jokia politika nerupi. 
Pagaliau, juk vaikučiai apie 
politiką nieko ir nenusimano 
Tačiau, kiek teko girdėti, ku 
nigas pareiškęs tą nuomonę, 
jog katalikų vaikai neturėtų 
tam chorui priklausyti.

Tuoj prasidėjo nesusiprati 
mai ir piktumai. Mat, ligi šiol 
chorui, priklausė ir katalikų 
vaikai. Nėra abejonės, kad kai 
kurie jų dabar pasitrauks.

Tiesiog keista, ’ jcad jokio 
kultūriško darbo mes nepajė
giame vieningai dirbti. Dėl pa
čių mažmožių mes turime su
sipešti. O iš to, suprantama* 
nei vieniems nei kitiems nėra 
naudos.

PaŠalpinės organizacijos mir
si) miešfe pradeda smarkiai 
nykti. Labiausia nykimo liga 
palietė katalikiškas draugijas: 
Viena pd kitai jos smunka. Iš 
pašalpiniiį organizacijų geriau
sia laikosi Dr. Kudirkos Drąu- 
gijd. Tačiau, reikia tiesą sa
kyti, jb^ įf ji smunka, nors 
dar ir nėra pavojaus likviduo
tis. ■

Patartina tiems lietuviams, 
kurie apleidžia pašalpines 
draugijas, stoti į Susivieniji
mą. Mūsų mieste yra trys 
SLA< ktiopds. Galite pasirink
ti bile vieną iš jų.

- . —o— '
Ir UŽ teisybę stojant dažnai 

tenka riukeritėfi. štai SLA. 
kuopos, susirinkime raštininkui 
padariau1 pastabą, jog jis į 
protokolą Užrašė ne tai, ką 
kuopa nutarė. Tos pastabos 
raštininkas jokiu budu nega
li užmiršti ir > prie kiekvienos 
progos baiido daryti man . vį- 
šokią priėfc&ištų.
: Gąila, kad žmonės taip siau

rai protauja, šiaip ar taip, ?bet 
organizacijos reikalų negalima 
maišyti su :; savo asmeniškais 
reikalais. . ’ \y •

Clėvelhndas planuoja įrengti[ 
patogibūsį aerodromą visame 
pasaūiyje. Iš NVashingtdnd jau; 
gaūtas pranešimas, t kad aero- 
drohio reikalams yra paskirta 
gana didelė suma pinigų. Pla
nai j au šeniai padaryti. Ta
čiau dfirbo nebuvo galima pra
dėti, kadahgi truko pinigų. 
Miesto taryta dabar paskelbė, 
jog tUęj būs pasamdyti penki 
tūkstančiai darbininkų ir dar
bas pradėtas. Vyriausia biis 
samdomi tiė žmonės, kurie iš 
miesto gauna pašalpą.

Ohio valstija vėl planuoja 
.uždėti haūjus mokesčius. Gu
bernatorius Davey sako, jog 
per ,19^6 m. teikia sukelti apie 
dvidešimt: hiilijonų dolerių. Esą 
tuos bus galima tik
mokesčiais surinkti, — kito
kios iŠeitiėė nesą.
j Gyventojai nors kartą turė
tų įteįšipHėiinti tiems mokes
čiais. Pąsiliriėšinri jie gali sa
vo protestais. Jau ir dabar mes 
ešarnė mokesčiais labiau ap
krauti, degu bile kurios ikitOs 
valstijos gyventojai. Mokesčių 
našta mūs tiesiog prie žemės 
slegid ir . iiėdūoda atsikvėptk 
Tuo tarpu valstijos ; šeiminin
kai suį išlaidoiis visai nesi 
sįaiib pinigus mėto j visas 
puaeš; Tatir turi buri .užkirst

Dir. Stanislovaitis gavo 34 
balsus.

- . z — SLA. narys.

P. S. Kiek žinoma, 35 kuo
pa turi 180 su viršum narių, 
o susirinkime dalyvavo tik 37. 
Mat, buvo labai prastas oras, 
— lijo . su sniegu visą ( dieną. 
Aš rikiuose Pild. Tarybos rin
kimuose pasiprovysime.

— SLĄ. narys.

Detroit, Mieli.
SLA. 352 kuopos nominacijų 

rezultatai

Prezidento tiriduiž^ r
Bagočius 45
Rastenis 22

Vice-prez.:
Mąžtfkna 40
Shalna 24

Sekr.:
Vinikąs 50 ,
Jurgeliu te 17

Ižd.:
Gūgis 36
Lopatto 20
Trečiokas 5 -
Paulauskas 5 ,

Ižd;':giok::?'f'.<;
Mikužiutė 32
Mockus 39

• Miliauskas 18
Zalatorius 25
Kemežiutė 2

^Martinkevičius 2
Dr. kvot. :

Stanislovaitis 34
Naikelis 23.
Kai kurie gavo po vieną 

są, bet tas jau nesvarbu.
—- Kuopos narys.

šįomis dienomis Home 
ers ’Loan Corporation, federa
linė finansinė įstaiga, nupirkd 
Standard Federal Savings Anl 
Loan Association of Chicą$o 
Šerų ue $80,000.

Standard Fe<įeral Assn. yra 
lietuvių įstaiga ,buvusi L., K. 
Gedimino Btfilding and Ląan 
Association, kuri gavo hatiją 
vardą perėjusi iš valstijos į fę- 
deralės valdžios kontrolę. Ben
droves pirminįnku ir ręįHĮiį 
vedėju yra Justinas Mackevi
čius, kurio • ofisas,; taipgi ben
drovės ofisas, ^randasi adresu, 
2324 South Leąyitt Street. .

P-as Mackevįčįus (kuris yra 
Vaitkaus, skridimo ■ organizaci
jos ALTASS iždininkas), pareiš
kė, ka(Į per vienus metus laiko 
bendrovės apyvarta pakilo-apie 
300%. Spalių njėn. 1934 ,ji 
siekę $300,000, o šį lapkritį — 
jau apie $900,000; netoli milid- 
no dolerių.

Porą dienių atgal Chicagos 
munįęįpalis teisėjas . Boųeliį 
uždraudė namų savininkams 
šihėšti iš butų 30,000 pašalpą 

irtiaričių bedarbių.
Chicagos advokatų organi

zacija; Bač Association pasiun
tė stiprią telegramą, kurioj ė 
pasmerkia, draudimą, vadina 
į prasižengusiu prieš įstatyt 
nūs it bara Hornerį už ne- 
larupihimą pinigų pašalpai, 
<ąd bedarbių nuomas butų 
galima atmokėti.

Kaip Horner reaguos į tai 
nežinia, bet teisėjas Bonelli 
pąreįŠkė, kad žmoniškumo (lė
lei, kartais reikia prasižepgti 
prieš įstatymus”. Jam svar
bu ne tai ,kad eita prieš įsta
tymus, bet kad tūkstančiai 
žmonių turės virš galvų pas^ 
togę šiame šaltyje.

Sugavo dvi jaunas 
cicerietes pabėgu

sias iš namų

Apie 15 mėnėsių atgal San
ta Fe linijos sargas pašovė 
berniuką ,Charles Verba, 15 
metų,' 4819 Kedvale avenue. 
Pereitą šeštadienį barniukas 
mirė. Jis paliko $15,000, . ku
riuos linija jam sumokėjo už 
sužeidimą.

Išvažiuoja Lietuvon 
D. Baltušienė ir 
C. Drazdauskas

bal

Chicago, III.
T i

; SLA 129 kp. susirinkimas 
įvyko gruodžio 1 d. Geo. čer- 
nausko svetainėje, 1900 South 
Union Avė. Renkant į SLA P.

kiauri. Užuot zuikį parsivežęs, 
jis parsivežė sužalotą ranką. 
Pęr neatsargumą šautuvas iš
sišovė ir pataikę į ranką. Teks 
ilgokai pasirgti.

Jonas Jarus.

t ■■•.F 
J’ ' - - .

Buy glbves wlth whot
’ k-:’.; i'

it savęs

—o—
East 105 Street yra žydų 

gyvenama miesto dalis. Ten la- 
bai dažnai pasitaiko visokiau
sių dalykų. Nors ir sakoma,

Legislat ūrd j e mes \ turime ir 
vieną lietuvį atstovą. Butų 
įdomi? ' ką jis veikia
naujų ihoit^ščių reikalu ? .

; Prieš i
' a ■ » A. »

3k laiko lietuvis Nor 
Uvo išvažiavęs zui<

LISTERINE

Sekmadienį Liet. Mo
terų Kl. aplankys 
Oak Forest seneliust

Stevens viešbutyje policija 
Suėmė dvi jaunas mergaites, 
Mary Asich, 19, T927 S. 47th 
Ct., ir Ethėl Olševski, 16, 4626 
W .21št street, kurios lapkr. 
22 d., pabėgo iš namų.

Pasiėmusi nuo tėvo $35Q 
pitono j i mergaitė pasikvięjtė 
antrąją važiuoti į vakarus. 
Pūvažinėjusios, grįžo Chica- 
gon ir sustojo viešbutyje. Ten 
jas pamatė vienas pažįstamas.

Iš namų vakar pabėgo, 16 
mętiį Čarol Cook, 4108 Kcn- 
iriore avenue.- Ji išvažiavo į 
Ne\v Yurką tapti < didele artis-

; . *• • —S —:—. t . y ,

I. ; »

V. Pučkorienė nusi
laužė koją; žada 

operuoti
ROSELAND — Apie tris sa- 

Vaitės atgal, bedirbdama
vo namų skiepe, V. Pučkorie- 
hė, 10049 Peery avenue, nu
griuvo nuo dėžės ir užsigavo 
kbją. Nemanydama, kad įvy
ko kąs nors blogo, ji kentė 
skausmą tikėdama, kad jis 
geit praeis ir vaikštinėjo lyg 
niekas nieko.

Beį skausmui nemažėjant ir 
kojai tinstant, ji pasikvietė 
Dr .Makarą, kuris koją apžiū
rėjęs Burnside Igoninėje, rado 
kad kaulas buvo nulaužtas 
trijose vietose.

sa

kandų krautuvė, 3117 S. Hal- 
sted st.

Tokių programų kaip Bu
driko tai ištikro yra malonu 
klausytis ,nes jie yra rūpestin
gai sutvarkyti visais atžvil
giais, su gražiomis danomis ir 
didele hamoninga orkestrą. 
Kadahgi jie yra leidžiami iš 
brangios ir dideles pajiegos 
stoties, tai yra girdimi beveik 
visoje Amerikoje ir Kanadoje

J. F. Budriko krautuvėse 
parsiduoda radio aparatai, 
skalbyklos, muzikaliai instru
mentai ir namų rakandai.

Draugas.

Per “Naujienų” laivakorčių 
-skyriaus patarnavimą išva
žiuoja Lietuvon Domicėlė Bal- 
tušiene, gyvenanti, 6845 So. 
Western avė. Važiuoja pavie
šėti keletą mėnesių.

\ Taipgi išvažiuoja Ciprijo- 
nas Drazdauskas, 4853 So. 
Keeler avė. Jis išvažiuoja Lie
tuvon apsigyventi.

Šie keleiviai apleidžia Chi- 
cagą penktadienį, 9:30 vai. 
ryto iš La Šalie stoties. O 
šeštadienį kaip 11:00 vai. ry
to išplaukia laivu “Grip- 
sholni” į Klaipėdą.

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

‘•Buvo toks Rūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nėką daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjuslems, nepilnai augantiems vaiky
mams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
Žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, • galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gaSų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sųryfey 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse. ■>

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Ohicago

Negalėjo užmokėti 
morgičius- 
nusižudė

‘ . ** . » . *

Frank Kugelard, 2149 N. 
Karlov avenue, turėjo sumo
kėti morgičių. Bet neturėjo 
pinigų . Tad, nuėjo į alinę, 
4037 Armitage avenue, ir nu
sišovė.

RADIO

Išmainyki! Seną 
Laikrodėlį ant 

Naujo
Mes turime didžiausi 
pasirinkimą. Bulovą ir 
Elgin laikrodėlių. Tie 
laikrodėliai yra ge- 
č.i> riausios dovanos 

Kalėdoms.
Budriko valanda

Iškels įnamiams vaišes; daly
vaus daug svečių-dainininkų 

■ . 1 .. . !' ,t ■ ■ '■

šis Sekmadienis, gruodžio 8 
d., bus didele diena Oak Fd- 
rest prieglaudos lietuviams sė- 
neliams, nes juos aplankys 
Chicagos Lietuvių Moterų KliŪ- 
bo narės. 1 ; j

Kaip ir praeityje, taip ir šiito 
kartu kliubas surengs įna
miams dideles vaišes, kurias 
firiansuoja pinigais, pelnytais 
praeituose rudens šokiuose.

•. , 'i

Vaišėmis rūpinasi p. Pivoriū
nienė, p. Kiriėnė, kliubo pirmi
ninkė, o pagelbsti kitos kliubo 
narės.

Dalyvaus Helen Bartush '

Senelius laike vaišių palinks
mins operos dainininkė, Helen 
Bartush, “Kaimiečių” kvartė- 
itas iš . “Pirmyn” choro it A. 
Olšauskas sū kanklėmis.

Tarp svečių bus konsulas A.

Su dideliu pasigėrėjimu pe-; 
rėitą sekmadienį teko vėl; 
klausytis puikaus radio pro-| 
gramo iš stoties WCFL nuo 5< 
iki 6 vai. ypo piet, kurį davė 
Jos. F. Budriko radio ir ra-'

RNoVer

4148 Archer Avenue

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

ANCHOR INN
3500 So. Halsted St.

this delicious cheeie food ii

blGESTIBLE AS MiLK
ITSELF! • j .

Hidden in Velveetą’s richly mild 
Cheddar Chueee flavor are health- 
proteetive elementą of many foods. 
y jtt’fi wonderful for children. Servo 
Krifi Velveeta—in sandwiches, in 
©ookėd diske*... ofienl

Itchifitg 
. SlcifM

NleHllmo. ‘ Ubfirtmu ir DėderviuŠ?^-’ 
Zėhio *ręlt pąlnnrvina skausmus . nho 
sušvelnina iritadjų huo Eczemos, įipud» 
gų lr panafilų odųsnesveikumu. Pwi?5> 

. ųtetap Žemo vartojamos ir siriamaaS 
miUjonų kalpo 'Svarus i* saugrtls . 
tas .praBaųnimųl cįdos IrHadių. ŲSpit- ■ 

5Us Good Hou»ekeęp|n«r Bureau.„tl No.
4874. ŠBc. 60d. ir *1. Visi vaišūnln- 
kai mų^ko. • ' ■'

BAKING POWDER 
■for finest bakinųs 

Šame price today
as 45years a|o- 
25 ounces for 25$ 

Manufaclurtd by bakiny powder 
<p«<kiht» who malt* nothing 
ba^' baklng powd«?—undar 
•agMfvbton af taperi chamista 
©f natianal raputation.

MILLiONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR COVFRNMLNT

iBIederal Savings 
^ANP LOAN ASSOCIATION 

op chicago
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

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

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

ir
Lietuviškos

Degtini*

lį—

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St
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NAUJIENOS
The Litbttaaian ĖbUjr

Pnblished Daily Except Sunday by
The Uthuanian Nawa I*ub.,Co.,Inc

4739
Telephąna CANal 850Q

UMųmo, kainai
GhicAfloJfo D&AtllS

Metama ■....■■ r.......r......—,rr 18.00 
Pusei metų _..
Trinia *mtaeą!ąin«— 2.00
Dvtem ta^ęsiama ----- jJįO
Vienam mėnesiui ™—L— ,.75

ChiMgoi nm tfaiiiatoiu.:
Vtena kfldjŲf _____-------------  3c
Savaitei   —.......------- 18c
Mėnesiui ...,..,....„M.,..M...—75c

SuYiaagtoae VaielilMe, Čikagoj,

O 
Z75

tį ir . už tai jisai buvo; žvejiškai O kiek
Visokiu vagysčių nuolatos atidengiamą Soviętų Ęąj 
gofel Sruogos ir Į^penų aferos Kaune liudiją^ kad 
netrūksta ir tautiškame Lietuvos fašizme.

Koiypeyą -jį> xxęį$£y^Qipą diįĘt^tury Jigą, • nęlygi

M

T

te H,Wlg..J|W|liWi<l4Į4ĮIWĮ. ^į'i'4a IK-VtaP

VIENI GERBIA, KITI ATAKUOJA

M* Ir kitur ittenfaoH 
(Atpiginta)

f ' ' ' ’ * i • • . ■

Dabarpo 30 metų

r
t

klos —- utoįversiteto autonomin į orgąnįzącijąs Vįrsunęs. Nes 
ja atimta; Valdžia pati tenai tuomet ištikrųjų susilauktume 
Šeimipiųkaus. Ji skirs profeso
rius, kurie ne tiek išmano apie 
mokslus, kiek žino, kaip reikią 
ant kiekvieną žipgsnią valdžiai 
pataikauti ir ją girti.

, ; P kas tfį mūsų, ta Įjętųviš- 
Jtpji vahlžia? *

O' gi "tai viena partija. kuri 
vadinsi Tautininku Partjja.

Viena politinė partija valdys 
visą, šalį. Ji užsispyrė vienui 
viena valdyt Kitas partijas pa
naikino, numarino, kad jų ne
būtų ne “dūko”. Dabar mano 
sau, : 
Valdyt,, kadi jįe, tie lietuviąi, 
butų dori, kad tylėtų, kad bi
jotų Dievą* o valdžios dar la
biau! Nes niekas taip nebijo 
Dievą, kaip katalikai, bet jų 
partija valdžią! ųetiko, ją ąįįk 
darė. Ji turi daugiau bijot val
džios, negu Dievo.

Tas viskas atsitiko po Pa
saulio Lietuvių Kongreso. Var
gingas Kąngreąąs!

Juozas Bųktiškis.

ir diktatūros, ir naujo eikvo
jimo pinigų. Tai butų didžiau
sia pekųmė bųsivųmijųpųv 
Kad jos išvengus, vfąi tųrįm 
balsuoti už SLA. Vaįarij ko
miteto sąrašą, kurio j priekyje 
stovi pre*5- BagoČiųs ir iŽd. 
Guri*- Sąrašas yra įniks;

f. Jurgeliui?, sekretorius 
Ę- P. ęttgis, iždininkas 
E. į^u^ute, ižcĮo globėjas 
J. Mįliąu^kaę, iždo globėjas 
Pr. J. S|aTųslovaitis, dakta- 

ras-kvotejas.
Sandarietis.

t

Negražu Atgaleiviaut
■' ■———         ■ ' ■

danto i? vidaus <yąįkąįų minis
terijos. Naujas spįųųįąs įsta
tymas (įąr gal tįk projektas) 
numato, kad laikraščiui redak
torių skirtų-tvįrtįntų arbą ąt- 

■ vięlaųs reik. minis-

Lietuvių tautos istbęij< po 
30 metų yrą uždraustą dabarti
nes lietuviškos valdžios, kuri 
vądinasi Tautos vadu!

Ar tai paradoksas, ąr liki
mo ironija, ar plynia^ino kas.

30 metų atąal lietuviai visi 
iŠyien kovojo su Rusijos caro 
valdžia. Dabar caro nėrą; 
Lietuva nepriklauso Rusijai 
įr, vadinasi, nepriklauso nė ki
tai kuriai šaliai, nors lietuviš
kos valdžios rateliai skelbią, 
jog lietuviams nėra ke orgahi- 
zuotis prieš hitlerizmo pavojų, 
nes Angliją, Prancūziją ir S.Ot 
Vietų Sąjungą išganys Lietiif- 
vą.

30 metų agal lįetuviąi nepą- 
sitikėjo, kad kokia riorė pa
saulyje didelė valstybė už įųųs 
stos ir iš vą d uos iš nelaisvės. 
Jie pątys? stoją visį įąįp vie
nas Ir kovojo ųž laięvę, kartų 
su kįtpm^ tautomis,
kurios taip pat buvo sukilusios 
pyięs cąrų despotizmą.

Tadą tiętųvįai’ kovojo ųž žo
džio. laisvę, U? spąųJos 
ųž ąųsięmMmų į¥ orgąpįząvį- 

laisvę, ųz mokyklų ląis- 
vę ir ją ąųlįe|ųvįųimąy p? sfcį- 
nąą, išrietą visuotinų, lygiu 
tiesių ir slaptų hąlsąųų^Uf 

šįandieų nįęko panašaus pe
rą Lietuvoje.

Jįe kovojo už plačią, fędęęą- 
cipę aptųnomiją, kpripą sąvo
ką stovi arti nepriklausomy
bes.

Šįapdien Lietuva nepriklaų- 
SOpią. Bet joje laisviųnėra. 
Nėra seimo.^‘lįTa^ąmžinasr.^l^ 
r6 stovia, kokiF prie ca
ro nebuvo, — bę pertraukus.

Savo lietuvišką spaudą jaii 
tądą tųrėjppię* kaip•-įę dabar. 
Bet spaųjos įaisvės nebuvo įr 
nėra: cenzūra tada carinė, o 
dabar lietuviškoji lyginai 
graužia raides iš laikraščių, 

mus ‘‘do- 
ros” ir ką turime rašyt/o ko 
nerašyt. i

Negalėj onie kalbėt, ko žan
daras neleido. Taip ir da
bar; tik ne maskolius, o lietu
viškus žandaras yra tokių do* 
rininku, kuris nųisų žodžius 
sulaiko ąnt galo liežuvio.

Galėjome šiaip taip prgani- 
zųotis po pikta sargyįnnįo aki
mi (pikta, tai reiškia: .
Taip ir dabar po piktą lietu
viško sargo — vaikiškos do
ros sargo — akimi galime ne
va organizuotis, bet paskui 
flieko ojgąęj?ųo,įi» ųegu- 

veikti. Ptwjjų užda
rymas esti toks, kad, rodos, 
josįus yęą daktaęp, kabineto 
dųrįinįs: privatine slaptybę 
turi įųt už Jurų.

30 metų atgal pieš vadino-: 
mes, na, ir mus vadino carą, 
v^dįąiąis, Daįąr jųųs gadina 
piliečiais, bet teises turime 
tiktąį valdipio. Bįįįętinių tei
sių neturime,

Mes tądą, puskapis ųięįų at-
•('

politįųių tei-

Sandąrięčiai nub kurio laiko

Amerikos kataliku kunigąi susipyko dėl prezįdentų 
Roosevelto. Katalikų universitetas Notre Pąme (pagar
sėjęs ne tiek savo nuopelnais pioksle, įįek futbolu) pą- 
siulė Rooseveltui Teisių Daktaro garbės laipsnį, išreikš
damas jam padėką už nepriklausomybės suteikimą Fi
lipinų saloms. Bet kąįąlįkų bažnyčios pficialis organas 
Bąltimorės ^ioee?įjojei °The Catholič Review”, pąkelė 
prieš tai protestą.

Jisai sako, kad daugelis katalikų apgailestaują, ma
tant toki pagerbimą prezidento, kuris atsisako daryti 
intervenciją Meksikoje ir ginti nuo ‘‘bedievių” perse
kiojimo Meksikos katalikus. Baltimorės diųęęzįjos (J.rgą- 
nas tvirtiną, kąd tuo Notre Dame ųnivęrsitęto elgesių 
esą daug nepąsįtęnkinųsių visame krašte.

Betgi aišku, kad universitetas dabar jau nebegalį 
atšaukti savo pasiūlymo Rooseveltųi. Speęiąlęs dokto
rato įteikimo įškiįniės turi įvykti gyųodžio mėn. 9 d. 
Butų di(įžįąųsias įžeįdiniąs prezidentui, jeigu už kelių 
dienų prieš tas iškilmes universitetas sąvų nutarįnaą at
šauktų ir praneštų jam, kad Dąktaro laipsnio, kurį uni
versitetas buvo jam pasiųlęs ir kurį Rooseveltas buvo 
sutikęs priimti* jisai jam neduos!

Taigi kokią prasmę turi tas kunigų laikraščio įšsį- 
~ šokimas? Jeigu jam ir pępatinka, kad prezidentas pą- 

lįeka ramybėje Meksikos “bedievius”, tai visgi butų bu
vę daug pądoriaųs patylėti, negu keltį, .bereikąlįngųs 
protestus, kurie dalyko pakeisti jau nebegali ’ ,

Ta Baltimorės diecezijos organo ataka tačiau rodo, 
kad vądovąująnčįuose katalikų dvasiškijos sluoksniuose 
yrą labai daug politiško raugo. Užuot rūpinęsi bažny
čios reikalais, kunigai kišą savo nosį į valdžios dalykus 
ir bando ąųkųrsty|i šią šalį prieš kitą šalį. Jeigu Sta
tikas (pav. Al Smith) butų Jungtinių Valstijų pręzidep-' 
tu, tai Amerįką galėtų bųtį įveltą net į karą su josiąs W pelr‘’ mokina
pietiniu kaimynu/

Nuostabu, kad kunigai negali užmiršti ąpię “svieto 
marnastis” ir pašvęsti savo laiką Įtievo garbipimui ir 
dūšią gąpymui. Jeigu toks užsiėmimas jiems neįdomus, 
tai kodėl jie neiną į kokią no,rs Įeitą profesiją?

£TSOCIALISTAI KANADOJE STIPRĖJA

Kanados miestų rinkimuose socialistų balsai padi
dėjo, palyginti su pereitais balsavimais/ Pavyz^žįųi) 
Mąnįtpbos p.rųyįncįjos ųiįestę Winnipeg vėl tąp^ išrink
tas meru socialistas John Queen, bet diejęsųę baląų dau
guma. Už socialistą paduotą 32,013 balsų, o ų? Ao.ns^r' 
vatorių 21,CK76.

Winnipeg yra ketvirtas savo didumų mįęstas Ka
nadoje ir turi apie 250,000 gyventojų. iį$ socialisto me
ro, išrinkta ir T' socialistai į miesto tarybą.

KORUPCIJA

Iš Berlyno, ateina žinios, ką4 aukštose “nacių”' ąfe- 
rosę $• vąlįlžip^ isįąigftsę 
sekta daug suktybių ir vagysčių. Tapo staigiai suspen
duotas pąrtijos vadaą įr vąldžios galvą Pyusuosįę, Erięh 
Koch, kuris mušdavęs vąSninkųs įr pjlięčįųs, kurie 
jam nepatikdavo. Teismas pradėjo tyrinėti finansus 
nąciy rądfo ofg^Uacijpję, nes 
pinigu Sukate pųiigų išeilįy^^
bels’a prppągan^ę® ininistęrijoję, kurios vienas žymus 
valdininkas jąu yra patrauktas atsakomybėn 
pasisavinimą. ' ’ . - /

Pranešąiąą, -vienoje vakar^e
taipgi daroma korupcijos tyrinėjimas. Į šituos skanda
lus, kaip atrodo, gali būt įvelti didžiausieji hitlerįzmo 
šųląi. Ęiiia ?,pje areštus tarpę vąĮ^ninlįU ir apie 
jų sausų^ęs ^lį&jųųųsę.

žodžiu, iš visko matyt, kad rpdęslos ^iktaturęs 
tvartuose yrą daug pųryp, Kuris bųw W 
pia^ąs, iki jo prisirinko tiek, kad toiliaus jj slėpti jau 
nebegalimą.

Vokietijos nacių valdžia šituo atžvitaįų\vargiai ski
riasi nuo kitų diktatūrų.’ Italijos fašistų vagystes ban
dė savo laiku -iakeĮUAil^tėn socialistų atatovas -Matteo.,

mestų
terija. . • i

Tai ko suįąųkėrą! Galingoji 
caro valdžią nehųvą taip toli 
pasiekus^ , ; , j . \

30 metų atgal Įįetųvįąi rei
kalavo mokykloms ląisvės; jie 
patys aųtopomįškai ųprąją jąs 
valdyki įr mokytojus rlpįtis, 
Vietoj,, valdžia jups sįcir- 
I® ' į';? p --v;

Dabar augščiauąįps moky-

kad bus lengva valdyt, darosi atgąleiviai.
Negražu žiūrėt j tokį dar

Kąs Pražudė Susivie
nijimo Pinigus?

• ■ *V ■ .... . ■ '

nes. SLA. ta tvarka netinka, 
nes čia yrą nariais visokių pa- 
žyalgų atstovąi.

Kad Detroito seimas, dėka 
sociąlistų ir komunistų bendro 
darbo, atgaivinu tą tautininkų- 
sandariečių užmuštą visuotiną 
balsavimą, tai tik galime visi 
pasidžiaugti — net ir buvusie
ji jo užmušėjai, — kad lietu
vių žmoniškumas, demokratiš
kumas dar nepražuvo, kad 
^šlėktiškumas” nepaima vir
šaus.

Aš sepįau sandariečius už tai 
nekaltinau. Mąniau, kad tik jų 
dešiniausi nariai tą blogybę 
darė, pasivadinę tautininkais 
ir, rpdęsį, jie atsiskirsią nuo 
Ą. L. T. Sandaroj. Bet ne. Da
bar ir paprasti sandąrięčiai va
dai eina išvien su tautininkais 

« * a, , 4 • ' ' * ' A * < • • ■ *'• ' * - * ■ ■ '

ir nekenčia įiaudies valios, pur
tosi nuo demokratijos. Tą pa
rodo jų “šleifas”: vien tik sa
viškius, tautininkus surašė ir 
nori, kad SLA. nariai juos no
minuotų į Pildomąją Tarybą. 
O štai ką “Sandaros” redak
cija tašo. “Bruožuose” įrašo, 
kad reikią kovot su “anti-lie- 
tiiviška propaganda”. Ją mato 
tarpe lietuvių. Aš nematau to
kios “propagandos” jokioj liet, 
partijoj, srovėj; net mažos 
grupės tokios blogos nėra. Bet 
•Sandaroj” (N. 44) ve kokį 
baubą randame:

•^Tuli elementai bandd ištau- 
tinti Anjerikok'lietuvius savo
tiškais išrokavimais. Kiti, ap- 
simaskavę darbininkų ‘gynė
jais’ stengiasi sudemoralizuoti 
tautinį elementą, sukičrstyti • 
mus prieš Lietuvą ir padary
ti aklais revoliucionierių įran
kiais”’. . r .

Tie darbininkų “gynėjai”, 
tai be abejo, bus komunistai. 
O tie “tūli elementai” tai, tur 
būt, socialistai, o gal ir kata
likai. Socialistus jau trisde
šimt metų atgal ‘ “tautiečiai” 
(tautininkai) pradėjo vadint 
ištautintojais, kosmopolitais. 
Tas, žinoma, buvo netiesa.

Toliau, redakcijos štraipsnyj 
“Ko mums trūksta” rašoma, 
kad pas sandariečius esą: “Pa
krikimas ir nepaisymas savo 
reikalų pastebima ne tik ma
žesniuose miesteliuose, bet 
taipgi ir didžiuose centruose. 
Geriausį Amerikos lietuvių ele
mentą kankina apsnūdimas ir 
apatija, tuom tarpu kaip sve
timų idėjų apaštalai drąsiai 
tęsia savo darbą”.

Na, tai mat: išmetė demo
kratinius principus, visi San
daros vadai pasidarė tautinin
kais, gerbiančias diktatūrą 
prieš tautą, tai nariuose natu- 
rališkai atsirado “nepaisymas" 
ALTS. ir jos organų reikalų. 
Eiliniai sandąrięčiai gana ap- 
sivietę ir. po senovei myli de
mokratiškumą, nemyli savo to
kių vadų, kurie atgaleiviauja. 
Iš to ir pakrikimas ir nepai
symas reikalų. Bet jie neap
snūdę, jie darbuojasi kitose or
ganizacijose. \

i Kuomet pažangieji Ameri
kos lietuviai, o taippat ir Lie
tuvos valstieČiai-liaudininkai 
stoja už Lietuvos liaudies va
lią, seimą, už piliečių laisvę ir 
demokratybę, tai ALTS. Ma- 
tfai (kaip matėme augščiaus 
ištraukoje iš “Bruožų”) aima
nuoja, girdi, tie priešai “sten
giasi sudemoralizuoti tautinį 
elementą, sukurstyti mus prieš 
Lietuvą ir padaryti aklais re- 
voliucionierių įrankiais”.

Gaila, kad pirmeiviška 
ALTS. tapo reakcijos lizdu.

(Tęsinys aut 6 pusi.)

Juk jie netaip seniai net “so
cializmą” buvo pamilę. Lietu
vos “Socialistai-Liaudininkaį” 
tą| buvo jų mylima partiją. 
Tokius pat žmonių (arba liąur 
dies) laisvės ir demokratijos 
turėjo idealus, kokius ąkelbė 
socialjstai-liąudimnkai. Tuos de
mokratiškus principus per dąu: 

kgelį metų skelbdavo kiekviena
me savo orgąno “Sandaros” 
numeryje. Nežinau, kada išme
tė tirtos principus; jų dabar 
nėrą ‘^Sandaroje”. Vadinasi, 
sandariečiai jau nemyli lietu
viškos liaudies, nemyli jog 
ląisyęs, jos savivaldystes-dę-

Anais metais Tautines San
daros veikėjų grupė stropiai 
darbavosi tuo tikėlii, kad SLA. 
narių visuotinas balsavimas 
hutų panaikintas. Ir jiems tąt 
pavyko; Jie buvo panaikinę vi 
suotįną balsavimų. Jie buvo 
įvedę pavojingą v tvarką, kad 
SLA. Pildomoji Taryba hutų 
renkama tiktai seime. Sakau 
“pavojinga” dėl to, kad (1) 
tai buvo abelnai žengimas at
gal nuo gero, šviesaus SLA. 
progreso; (2) buvo pasikėsin
ta ant liaudies — SLA. narįų 
teisių, ( seniai įsigyvenusių ii\ 
išskyrus visų labą, niekam ją 
kib blogumo nepadariusių; (3y 
vietoj to viso gero, įvedė su
puvusį “principą’’, • darantį 
SLA.: seimuose tikras, aktua- 
les pęštyries. Laike rinkimų 
seime žodis po žodžiui, sukty
bė po suktybei ir vadovai lip
tų < kumščipmis darbuotis.

Antras, trečias seimas, jau 
gal > butų kruvinąs. Argi ne
matėm, ką bolgarų susivieni
jimo seiipai ir ką lenkų “Zvion- 
sko” seimai darydąvo ? /

Lietuviai nuo . amžių’ buvę 
pažangesni. savo sugyvenimo 
reikaluose, visados tiesiau, rią- 
turaiiškiau protaudami, žinoję, 
l^ad fojeiai organizacijai, kaip 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, visuotino balsavimo 
principas yra tiesiog išgelbėji
mas nuo didžiųjų blogybių. Jis 
išgelbsti, kaip sakiau, nuo šei
minių suiručių arba, tiesiog 
nuo peštynių; jis išgelbstį SLA. 
narius nuo apsnūdimo, nuo ne
paisymo savo bendrų reikalų; 
jis išgelbsti npo išnaudojimo 
organizacijos savimeilės užma
čiomis.

Apie porą, dešimkių įmetu 
atgal, kada progresistai (be
veik vien tik socialistai) vare 
agitaciją už įvedimą i SLA. 
.referendumo (kas reiškia: vi 
suotino balsavimo), aš, bud^v 
mas vienas tarpe pirmųjų 
kių agitatorių, pridėdavau dar 
ir apšvietos priežastį, kurią
visuotinas balsavimas turi sa
vyje.

Dąbar mes jau gerokai ap 
sišvietę, tai gal visuotinas bąl- 
savimas neturi nariams apšvie
tus reikšmės, Bet vis tiek, vi
suotiną balsavimą naikinant, 
nieko daugiau: tie naikintojai 
nepadaro, kaip tik įveda j or
ganizaciją diktą do^ą tamsos. 
Jų tikslas: užmušt narių susi- 
intefesavimą savo, organizaci
ja, jų veiklą. Argi tat nč?a 
tamsa? Toliaus jų tikslas — 
tai diktatoriškai valdyt orga
nizacijos turtą, nebūnant ąl- 
sakomingų prieš narius, kurie 
tą turtą sudeda, šitokįa tvar
ka gal butų gera, jeigu į or
ganizaciją butų priimami tik
tai, vienokių įsitikinimų žino-

r
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Prasidėjo npminavimas SLA. 
viršininkų ir. kartu arši kova 
už kontroliavimą organizaci
jos. Būrelis žmonių, pasivadi
nusių dideliais patriotais ir 
SLA. gelbėtojais, stengiasi pa- 
traukt į savo pusę narius- įr 
užkart Susivienijimui savų 
kandidatų “Sleitą”. Bet netu
rėdami rimtų argumentų, jie 
operuoja gandais ir net me
lais. Paleista ''gandai, jog so
cialistai ir - komunistai kėsina
si įvest diktatūrą, paneigiant 
eilinių SLA; narių tęįses ir pa
čią; lietuvybę;^ Meluojamą, jog 
dabartinė SLA.- S PildA Taryba, 
su BagočiuJni ir Gugiu prieky
je,- prąžudžius milžiniškas su
mas pinigų ir r tt.

^mągųs, ; kUrįs mąžąi domi- 
sį SĮAį rėikaląįs, tiems me
lams gal ir patikės. Bet tokių, 
tur būt, bus hedaug, ypač Sų- 
sįvienįjįiųe,. J^ię^įųįha nąrių 
gįno įę lųąto, kąd SĮjĄ. rąįka- 
lai šiaųdien yra ^e"
yąi. Juk dabartįnė mųsų oy- 
gąnizacijos vadovybė (vįrši- 
ųįhkąį) vadą jkįžįąųsią betvar
kę. SLA. finansai, galima są- 
M b.V,W nuvaryti nuo koto. 
pęįįęę4P įdęt flęmąžęi ląįHo 
energijos, kol šiek-tiek aptvar
kytą SLA.. reikalai įr išvąiyįa 
tas brudas, W*rį pąliką Gęgų- 
;žią diąąatįją.,

Stąį jums faktai, kurie pa
tys už save kalba-

SLA. iždininko pąręigas Gų- 
gįs pradėjo, eįtį pradžįąję 1929 
nįetų. Gęgųžią dįnąstijąą 
ąę* 
rybą. - 
aakį^' I 
bjoųdsus ir apie

dolerių! Ąbejojąųi^ 
■kąd UZ tą ąląųištą butų gąįi- 
ma išrinkt nors 200,000 ę(Qįe: 
rių. Reiškia, pasidarytų nu0-z 
stolio už 600,000 dolerių. Ar- 
gį ą^sąkP. tą ; ųųostojį Gir- 
gįs arba kįtį dabartįp®s ?įH- 
Tarybos nąrįąį? Aiškų, kad ne. 
Už ųųąątpiį' ątsąko gCOT.įųip 
lopattįųįą tipą at^ągąrąivįąi, 
kųrįę pąr 16 metų valde Suąi- 
Yįęnijįmą-

Toliau^r £$jA. Wgane “Tėvy
nėje” , bųvą> ? nąękeįbtą tokius 
skąjl^rWi»į9

p- Prad6jo 
eit> SĮfA. įmreteas.

būvą įųvęąĮąvųsį į iporgičįus 
273,5(^ ęĮįį|erįų. Jš tąs sumos 
teko forklozuot morgičių ųž 

do^įų! Bet čįą dar 
neįskaitoma 27,000 dolerių, kų- 
rįe ; buvo sukišti į Ąžųąario 
“propertę” Waterbųry, kuri, 
Šakota, ir penkįų tūkstančių 
nęra vertas. Taigi, iš zva.ouo 
jĮ$e?įų J li|ss 6^9,00 dęlą$U

mą ■ dar ' įeina" paskola strimąi-

- buvusi SLA. Biįd- Tą- 
lįgi tft įaiko, jąų buvo 

ąbejotiųos yęrtęs

gąl, ręįkąįąvopi iš cayp■{ vald
žios pilietinių -t- politikių teįr; 
sįų. O dąbąr tįk prašpjpe, tik 
“pageidau j ame*’ panašių teisių, 
savo rezoliucijose; Ir musų lifer 
tėviškoji valdžia ųiums- už; tpn 
,|ią “4rąsą” grvmpja ^mar-> 
kiau, nęgų grxųųipjo/ catd VąL 
dįįa. '.f;;'':'//;;?:

Lietuvos lietuviškpjįį yaldžia 
tfctar OTOti net to- 
gioms polįtinėųis pąrtijbms, 
įaip, Valstiečių Liaudininku 
Są jųųgą įr JCrįkšęį^įU' Denio- 
kratų Partiją, caęo
valdžia buvo davusi gyvavimo 
teisę. Musų valdžia uždarė pu- 
siau-pplitinės organizacijas, 
jaunimo sąjųngąs.

Sjpftįfos ai-bę ląi- ,nęra yertęs. Taigi, iš 27&50O
svė dabar bus supančiotą yi+ į. ' L ’ ? ‘X
siškąi trimis geięži|i|ąįs pap- rų įnvąstįdeiiįu* Bet i Žįtą su

tinei Lietuvos Atstatymo Ben
drovei, visą “tįk” 40,000 do
lerių. Tą pasalą daugelis ląi: 
ko ąbejotinoą vertes, nes Stri
maičio bendrove “gyvuoja” tik 
ant pppįerps. , Atėmus šitups 
4p,0.0Q pasiliks Vos 21,: 
000 dolerių-

Tai puikus investmentas, ar 
ne? Iš 273,500 dolerių, sudėtų 
į mortgičius, pilnai užtikrintų 
beliko tik 21,000 dolerių. Ai 
delei to kaltas dabartinis SLA. 
iždininkas Gugis? 

. I. » V •

Na, ne. Ųž tuos “investmen: 
tus” reikią į$U|pt gegužinius- : 
strimaitinhrts “patriotus”, ku: 
rie ir vėl. peršąsi į SLA. gel
bėtojus. žinant jų ^riįę|iųs, 
nesunku įsivaizduoti, kielę to-, 
kių “nuopelnų” dar sulauktu: 
me, jeigu jie vėl imtų šęįmL 
ninkauti Susivienijime. Juk 
tie SLA. “gelbėtojai” tiįc Ažu- 
nariui, Kamarauskui ir “Vie-. 
įlybės” bendrovei sukišo 63>- 
598 dolerius, 'kariuos atgaųt 
nėra galimybės. Tįk prįe “Vie
nybės” namo-jaųžo pąįįės pri
dėt apie 20-30,000 4°,lerįM- P 
kaip bus su Uis 40,OQ0 dole
rių, kurie duota striiųąįtinęi 
Lietuvos Atątatymo. bendro
vei?

Gražus rekordas ^tautiškų 
darbų”, ką ir. besakyti! Gegu
žiniai “patriotai” sukišo pus
trečio šimto; tūkstančių į be
dugnius “tautiškų f rentų” ki- 
šenius ir — tu, broli Gugi, da
bar imk atsakomybę...
. Beje, ir. traukdamiesi iš SLA. 
urėdų tie žmonės “pasidarbŠ: 
vo”. Teįw nągįrst, kad Gūgiiii 
perimant SLA. iždininko vie- 
tą>. sęnįęj i ‘ viršiųinkaj- reko- 
lųendavo penkįąs paskolas (ant 
^ąrgičįu) 73,09,0 Ąoįerių su*, 
imąi. Ęe^o.įufĮų4®cįi<^' buvusios 
kuogeriausios, bet... vėliau pa
aiškėję, kad ponai rekomep-, 
duotoj ai viską labai išpūtę h 
SLA. teko stvertis forekloza- 

’vimo, štai jums ir geri norai 
Susivienijimui.

Dabar, betgi, tokių dalykų 
Susivienijime nebėra. Paskolų 
davime ir užtikrinime jų > sau 
gumo pądarytą tvarka. į*ą 
tvarką pšąįąrė ^ą-^ąrtinis SLA. 
iždininkąs pugįs. ęal dėl tę 
atžagareiviškįęji SLA. “gėlbąr 
tojai” ir rėkia, kad nebegauna

...Db- 
veniams, Kamarauskams ir. 
vienybieeiams. Bet SLA. na- 
riąi gąli tik pasidžiaugti, kad' 
pagąlms jų organizacijos tur
tas saugoma ir kad jų iždinin
kas nepasiduoda tos rųšies 
triotų” įįąkpn. Sįtp, vienok,; 
neužtenka. SLA. nariai priyar 
lo žiūrėti, kad anie “patriotai’; 
savo skymąis ir melais nesu-/ 
klaidintų žmones ir-neįkoptų

r.
.. yė
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Vincent VOfit Gogh
V/v *y-i’ w»1

Gyvas Imdamas neturėjo kte valgyti? dabar j6’ 
dailė vertinama milijonus.

Vhncent Van Gogh buvo hb- 
lOndūš,giMęs 1853" rrt., nuši* 
žudęs 1890 m.

Prieš krėk lfaiko Chiėėgbs 
Blacfetohe viešbutyje biivb iš
statyta iŠ Ėūrppds atVežt’d Vau 
Gogfr paveikslų kolekcija; Da- 
Bdf ta kolekcija randasi1 New 
Yorke. Kaip Chicagbje, taip 
ir New Yorke, šito nepaprasto 
dailininko, trumpos mehtnih* 
k6 karferbš1 db'Tbai,šūfelė di
delio žmonių susfdbmejimū. 
Laikraščiai dėjo viėhb) jb pa
veiksiu, “Šaulėžolyniai”, re
produkcijų, aprašydami, kdd 
kai autorius buvęs gyvas/ tar 
to paveikslo niekas nėh'ėfČjęs* 
ne už dyka1 imti’, d dabar jis 
esąs vertas 400,660 dolerių!

Van Gogh iš viso patš pat- 
davČ savė pUvėfkšlų' tik ūž 
$83.00; Visi kiti jo kuriniai’ li
ko neparduoti ii išmėtyti- Kai 
kuriuos, po jo mirties, suran
kiojo jo brolis Teodoras,

Jaunystėje Vinčent Van 
Gogh dirbo krautuvės patar
nautoji! ir blivo knygyno dat- 
bininkn. Vėliau studijavo teo
logijų1 i'f rūdŠėsi kunigauti. 
Porų menesių Anglijoj buVo 
viėn’os' mokyklos viršininku, 
bet, nepakęsdamas sauso ir 
nuobodaus religinio mokslo, 
sugrįžo atgal į Amsterdamą. 
Vėliau' jis’ nūVyko' į Borinage, 
Belgijoj-, kasyklų apyliflkėn ir 
tapb inisidniefhmi.- Pd kiek 
laiko jis pradėjo domėtis me
nu ir sulaukęs jau 30 mėtų 
amžiaus,, pradėjo piešti. Jis 
atvyko Paryžiun ir įstojo me- 
no mokyklon^

‘ Vau ♦.(įoglii. Ica^p; ųj .kiti fų 
laikų impresionizmo pionie
riai, visti' gTiežtubni skyrėsi 
nuo akademikų. 6čt jis nebū-

ŽINOTINA
U

NAUJIENOS, 1739 Sdutli Halšted 
Street; Tetefcmdi—cANrif 8500- 
8501-8'502; Ofisą valandas—8:00 
ryto iki 8:(j0 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais ndo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

♦ '4 ♦
LIETUVOS KONSULATAS, įtrittbri- 

la's Anta’rfas Kdlvaitiį, 100 Ea'st 
Bėllėvuė Pra'čė, (Dešimts Šimtų 
šiau/en). TelėfOn'aS, ŠtJPerior 
561& Valandos—lė. ryto iki 1 
po piet. Po pagal sūsifadriil).

PAŠPORTŲ JJIVRAS., Department Of 
State, 433 West Vau BUren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABašh 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 pd piet.

IMIGRACIJOS BIURA'S, 433 West 
yan Buren Street. Tėli WAB'rish 
9207. , . .

4 ♦’
6kO BIURAS, Senasis Paštasį Jatek- 

son ir Clark Sts. Tėt WABašh 
1746.

CHICAGOS CITY įfĄLL—Rotuše— 
Washingtoft ir Člrifk gatves, čia 
randasi majdro Kėlly ofisas, vi- 

skričio
iriai, Sveikatos d4partaihęritas, 
apskričio iždinftifcaš, apskričio 
klerkas., . , .................

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
. doW 8000. , ; , ;
Viąi, apskričio ofisų- t e 1 e f o n a i 

FRANklih 3000.

CHICAGOS POEICDA, Tlth ir St^te 
gatves. Tėlefbnris WAffdsh 4747. 
Norint priBišaitkti pagalbos iš 
£olicfjt)8, reikia fiarlkti POLiče

GAISRUI KILUS, reikia fairlrti 

Fllte 1313;

1LLINOIŠ EMKRGĖNcV njELlEF 
COMMIS8ION, 1319' Sorith Michigan 

avė. Telefonas; WA'Bash 71‘ob. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 P«

IMMlftRAl^TS PIlOTECTIVĖ LEA- 
GŪE, 824 South Halsted street (Hull 

House). Telefonas, HAYriiarkėt’ 
6374‘, klauskit Bliss Hėiėtr Jerry.

♦ * *
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Horrisbn' h* SO. Wood kainpas.
, Tėtefoha/ SĖElISf' 8600.

toashingtOri if Člrifk gatves, čia

ši miešto ofisai, muhicipalis ap- 
riof ir Ciriniit teis- 

dčpartaihėritaš,

vo nė vieno -tų impresionistų 
sekėjas. Paryžiuje r jid sū^Įpb- 
žino su tuo laikų jau savįstli-’ 
vinis impresionistais, kaip' 
iČlaudė Mohėt, Pissafro', Į^Atlš- 
sė, Ėbnuoii1/ Gmiguin; ir k. Ėfef 
Van Gogli buvo nė til< visa- 
šfrdžia toptesfdni^ta^, bet j® 
greit palinko pošt-impresiOiii- 
zman, išsidirbdamas tapybbj 
originahy ir pastovų metodų. 
Jo fėčhriiški bFiVkšniaf shiųl- 
įiųši pflni' harrirbbfti'gai vii4- 
pančios spalvok, bėt giTėsbČŠ' 
ToVm'ės pbjU'čių abkktyVes- 
niuoW j 6 ddtftoosė' nebuvb. 
Cenzanne jį už tai kritikavo? 
Bet jis; nors bbdamhs' mi-’ 
nėlų i^nprešioništų ihbkiAysV 
visu kuo skyrėsi. Jo technikė^' 
Stylus ir spalva Idbai skyrėsi' 
nėt orto Clatidė Mtoėf? kurio* 
technika buvo , daug švėln'eš-* 
•nė/ nė^u' VaW Gogli/Vah Goįb 
tapyboj* pasižymėjo šiurkščiu 
.tempėramentu, kas ir padarė 
jį tuo genijum, kuris nedvejo* 
jo stūvėda’niaš tarp dVfėjty 
idėjų-—jis buvo pats savęs va
das.

Jo spalvų simbolika tupėjo 
neabejotinų /aiiafiškumo ir 
karti! nubšfr'dūmo prigimtį, t. 
y. mėlynas tonas, kurį visuo
met domiriaVo geltona spalva. 
Jis buvo šykštus raudonain 
tonOi, kas" pilhai atitiko jo as- 
mėniško gyvėrtimo bOdYti — 
.stoka draūgišlcumo. Jis nesu
tikdavo liet štf saVo nibde- 
liais. Ginčydavosi ir bardavės 
su draugais. Mėgiamiausi jo 
subjektai buvo tos “gėlės0, 
kurių nė vienas dailininkas 
.necfrįb piešti’v.ijKodėl* jis ’ matę 
ką nors gražaus tose “gėlėse”, 
kur kiti to nemato? O tos jo 
niėgiainds “gelėš” bū'vb... sah- 
lėžotyrilai. Tai vienas jo “nuo
pelnas” apleistam augmenidi, 
kurio niekas neskaito gėle. 
Antraš dalykas, to Van Gogh' 
nemažiau mėgo įplėšti lauki
nės kvietkaš, ypiitiii'gai gėltO- 
nas. Mėgiamiausia jO' spalvų 
skerna bhv6 geltona. Jis nė- 

; piešė rožių, kaip' f0‘ kofėgoš’ 
kad darė. Jis net sausų žoli*ų 
stabarus sū'tafsyd’a'vo kaip gė
lių plidkŠtę. J'is Visur buvo 
skirtingas ir net nės’i'lpraiiti- 
Jmas. Bet jis šugeliėjO parodyti 
ikitieūis gražumų’ ten, fer, at
bodo, visai jo nėgalėjb būti. 
Tie jo' os'aūlėž61y^itf^r,, kuriuos 
dabar p; Dūmas dtvėžė Ameri
kon, vedinami $400,ŪO(). Kė
dei? Aš nesiimu šito klausim’o 
atsakyti. Jdk hė už sūūlėžbly- 
nius tokių krūvų pinigų mo
kės. Ten, gal būt, yra m'ėiias 
-—žmogutis sielos atspindys. 
;Galima pasakyti: “kas' čia’ io- 
kio, kad menąs.” Pinigai svar
biau, ar ne? Tas, kų Vali Gogh 
slikurė ne piūigais yra pėflca- 
tmas. Kito tokio Van Gogh i’aii 
nebus, taįįį kaip’ senovės Ėgi- 
pto civili^ačijos Oėbt'is. Liko 
istorijos /čkordas, kuris liudi
ja to periodo meno kultūrų,

Van GOįli priklabbė dailės 
'atgimimo laifetarpiui,1 f, y. 
i ton periodui, kai pra'sidejb 
'moksliškas spalvų vartojimas. 
Vaii Gogh iė jo kolegos gerai 
pažino spektrų ir žinojo, kad 
spalvos tū^i bendra SU’ tempe
ratūra, kaip įhirtfika reiniaši 
laiku. Bet reikia pasakyti, kad’ 
tais laikais 'Pafyžįtije ęjb ko
va tarp dvi'ėjų btofirtfrikų gito- 
pių—konservatyvių h* impre- 
šibhišfų, vėli’au’ kubistų. Buvo 
pranašia? taip, kaip ddbai, ve 
kad h* šiiū, hiodėriiiistų (kito
kių) paroda, Ghicągos Art In
stitute, kuri sukėlė “revoliu
cijų”. Praiičūžų “modernistų”,’ 
tikriau pasakius; topresioniš- 
tų, gyvenlhi'os bUvb nė lenį- 
vas. Publika jų mėlio nemėgo 
ir nesuprato, b dkaifėhiiiai 
jo nėpripažinb. Vfetis impresi- 

’Ohistū's išmetė iŠ' šsdoiTų, '.h'e-

prizmė į* liėndras įaTo'das. 
f W W W
Kiėį ,h< jM W
finansiškai . Bų$6
^ėdę^.. Jis įsftftyrijė’ f vįębf]f

T 
jį; pa^ė: 

jtd Aefiiyi’ blefe, riTfe 
‘ddbtiV to dfell vibn'į siW<y di
delę aW?į- taį

pati panelė gavo siuntinį, km*? 
išvyniojus rado žmogaus ausf/ 
Van Gįog buvo rastas lovoj blj 
4Wės. Nto’’fea^ tt^gtob' 
aėisflėš s'a^vintota'š’ *fe- riėįUvo' 
šmė$ėnU uŽdfegiftro. P6* fo‘ fftči- 
'dtožo jis bū'vo bdgabčbrtas į 
IbfcpTbtoato/ bet vėliaė Bdvo 
ptilėfeftfšr.ft gyVėtofe*^ žer
toj 6 priažittPdje,' 4890 iii. nu
sišovė. s ..............., , '

— Miknas Šifyilcišj

itO1® jR&Ste'. ;u ■
jį . ' it

i^itdi kia^
sWW<taif

J ■.

ririb ■ ■■ #W.W 12:0(1

e

1 d se's

MsWtė ■
Ži^inlš sėi^ėsl^s prasidėt 

: sdušid li d.t iŪ3h regis- 
tritdiiš' f ėikia s(&tis^o 9 ir 10 

> d. lito rįjto iki 4 n. f)iet. 
Ė- .: .•... 'uy.'
’ Bfe nėguiiWės; Aėt totitVitb 
ifteirb riibkykloš; jto dtib sbiių 
laikų yra į’stdigta1 pradinių 
mokyklų“ ir Kigh sčhbbl val
kams klasės šeštadieniais' iš 
’fytb ii4 pb* pi'ėl.

Bus ne pro* Šalį plačiau pa
aiškinti apie šitų klastų tvar
kų ir ko yra reikalaujamu iš 
jų lankytojų ir kokių dalykų 
ten mokinama.

Vaikai priimami į šeštadie
nio įpIastiKinio' meno klasės^ 
įtik tie, kurie lanko arba lankė“ 
į pirą dm ę arba liįgh" sėhool lūb- 
•kyklaš, nuo 6 iki 18 metų ani- 
ziaus. ;
\ Naujas semestras 12 savai
čių) prasidės sausio 11 d., 
1936 nų Užširėgistruofi reikia 
sTaū'šib 9 arba 10 d. tarp 0 ry^ 
to Ir, 4 po piet. . >t
:! Pamokų'idlaitdos. ' \

Pdmbkos įvyksta prieš piėt 
;riūo 1!6 vūl. ėytb ir tęsias Iki 
12 V. diėnoU. Arttrb's pa’ihbfes 
prihidėda1 nttp 2 vai; po piėt 
ir tęši'dš iki 4 to. (jūlilfta pto 
•slčiūkti bitė kuris phsdiehiš- “̂ 
prfėŠ piėt affra pb pibį1; 6ali- 
nia laikyti lt ab’ėjūs įla'sėš. 

Kldses dalinasi į tris grupes.
^UtftėMctry:

1. Konsffūkčij’a’ ir grafika. 
: ^ Paišyba iY tapyba.
i 3. Skulptūra iė kefaihika.

4. Meno įvertinimo’ šųvbkaJ.
Interinedidle'. j

L Abelna paišyba (įskaitant 
gyvūnijų)'.

2. Abelna paišyba (įskaitant 
žmogaus figūrų)';

3. Skūlptbra ir grafika.
Senior (high schoot):

1. f’a'išybja’ nub figūrų ir 
skulptūros.

2. Abelna paišyba. i.
3; Paišyba 'i'f kbto^^jn;
4. Škūfptttra.
5. Kostiųibų Braižimas.
Mbkiūiai1 šųškifštomi į gru

pes atsižvelgiant į jtį amžių, 
gabumUš ir p’ąt’ytimų arba at- 
sižymėjimų kitose mokyklosė.

Vaikūs mokma Art Instituto 
ręguliarės mokyklos 3-čių me- 

’tų studėiitak , ftūric šidkiaši 
meno profesijos.

Vaikų dėptarlainento vyriau
sia užvėizda yra p-lč Laura 
Bdmibrf. * f

Kitos panašios pamokos esti 
Ffėl'rfo’ mtefejfiyč.
VI pSirioicds reikia trioketi.

i Už 12 šeštadienių (stoito- 
rų) hfnfcūntiems’ prieš' pictoeš 
arba popietines/ klases, reikia

Ėk- ft
.šoA ii1 Gfedi'gli Btiehfr. Slfe' 
Bw ttfhe

Mm -oOKiiOOBįMe- 
■ną.dilyti it “Abtty. 
work”, UŽ.iką įduodami kredi- 
tai. ' ; • ■ 7^ t-

< Mm AAuti1 ta»
t KW

rėikės įŽaūga mbkėff;

p&Mfe imte 
mtftftVėjė. i

1 - ■ H!?'* - ' I

1 Ėį tik atŠi'dUre Davis kr'aū- 
;tti^jė' chie'^o rafet- 
fe dtfd' Chiš^l Čfub ptfrod^. 
jj^uža djrM: Wa gari $i>ii 
wM: Ypafeyį<y
'ifeifešio* vėfti ^ani'ėS fdpjiin'g,- 
Grigware, Spellman ir ft.'idAtf- 
šSįfttfi. įat krii'ic bdrtrfe^

Stfe, frt 
ife -tad1

—tt-Vis
Y*J/, . ; . ■ *, • •• •.». V-.c. (
■Mn>i t ini 1

. , f» . .
l;w 't?r-;Arr-Y- \

wėrė? not 
^ėfedūiėd; ^vėf^b-oftėh' ynu 

AčiMsŠ bf Šbbie sbngšVėr, iA* 
tobšt čdseš a šAūgŠtrbŠs, Wihg 
'to šbBė bi-
Mtoifuto of 5vhy ‘‘he shoUld 
purchašė a šllvėr dirplane pin 
įfo/ 23c And thereby hef£ A 
JįltJfeatofhi, a to4ft’ of bis bVzn 
bloptl\ to blazė hėw trailė in 

šb?1 ;Aė cdtotf dbw*' 
in histcū^kfor alf time ahd shine 
■fe1 kglbty'• hėrbėė stdch RŠ
LindbergK aiYd Pūst 

Ford-l^iWrig * 
scene of all flight airmeet*s. 
įofteh1 saw P’irmyhiteš HŪ^tlirig- 
bustling ofouūd alrpianeš' ahd 
trying td seH ridn tiekėte tx?' 
;sotnė čhapš that were ėyehig 
!A shy in’ not tob friendiy j 
iaii attitudb rind ha’d grave“: 
ithoiights on* thė cbhseątrenflėea; 
ithat might folhAv if the higiier 
lafrtiosphėVic altitudes did' not 
jagręė Vftth their čonstifutiohs;

One could go on enumerat- 
<hig iUStantes ėf “Pirmyn'š” aid 
įto the ;project Rhhost andiesšlį^. 
Some itertiS on the balanee 
'Sheėt. are laYge, others smėli,- 
i būt thė sum totai is imprešsiVe; 
jlndividUal nfonibėrs or their 
parents' contribtited ovėr $30b. 
The chorus made at kast 10 
app'fearances. Then— it aidė# 
jin thė publicity, sold membfei- 
ships/ solicited donatidns, sėli 
Įtiėkets fbr furtctionS, sbld Oir- 
pląri‘e pins, h'elped a t airmčėts. 
Ali in all—“Pirmyn” triėd tė 
do its šhare toward the realiza- 
tiėn of a project—that, at prė- 
sent, all LithUanianS are mighty 
jprotfd of.
i “Pirmyn” ėan rightly give 
- itšeif a pat btt thė back, bUt in 
this instancc it iš beings givėn‘ 

iby,-

Naujienas
HNteUS LIETUVON
TbprašoLietuvos žmonės**

'ai Hiauau, uu/w
Hau iremrta;

420W. 63rdSt

>>

Airport, thė
'i

19 Alleys b Rialai 19 Aileyi
• ’ . '"I k 4 •

Riskit bole dėl geresnės 
sveikatos! .

SOUTHVEST BOWLING*
A'LLEYS'

1*63^ Blriė Tslhnti Averiufe
Tetdfonaš CANAL 7584

Williarti Arbaifris JaViK WHUehek

|I

Grane Čoal Co.
Tet ***

Rui
’ SmirtkeBrii WJ)5’ toriai

K

<• 
...........į, j , J

Nepamirškite atsisukti savo, prniptuyą kas 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto aut WGĖD. stoties 1080 kitocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. €. F, L; Stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programas galirili 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

suknioj.
; (uit, ur^.in I 171,, I r, i .A „V,i.i>

PIRMYN
ĮŠtfAHPS <md FI.ATS

’ Lašt ^tod^y night “■pfrihyii” 
fūrhėtf būt tol tone at thė 
AsMUnd' BėuiėvaM' AOtdmnV 

ėjetėto A1, yv'ėlėbhiė to iiiėūt.
Waitkūs; #hb iš back i A 

our midšfc ųfto ū ŠŪfcėbŠŠful' 
.Crossing©&v$he Atlantic h? 
“Liiūanica .11”. \

“Pirmyn” t,ęould pin no mėd- 
'ŪM* ofto' ‘ūė ė^pehšiVe gifts 
#brfhy bf iathė fėėipiėnt, būt 
iij Whblė-heayt^diy swung irifo 
ŠoŪgę to’ tfibUte; tb the
daring yėf dūū^uūiihg and 

’ihbUėŠt diiiinaūi AVifh AVhb’s 
vėŪtūVė “Pifrūyfi” Was; mtoė 

!fhan toū&lfc a^Šbciatėd.
“Pirmyn”; 4hrew in itš lot 

‘AVltft ė’to inditouafe
■5iįto'.Į<We<| . tb t^
AL'i'ASŠ' (Afbėriėan' Lithūanta 

’TrdhMaūtiiė Fii'gth 
toiV)' tb' makė thė fli’ght $bsš- 

SihM^Ahė ttoe

was broirglrt tu life, up to thė 
lašt criticat ;moments beforė thė’ 
take-off, “Pirmyn” and ito 
mbhibėrš stbbd fhė tobject 
“tod 'tKiėk aūH tta”. While 
others hindered ,the chorus 
aided. O® others hurleH1 
itaO) “Wih!yA” ėŪnfė tb 
the dęfensėi

’ To tol^ underštand ilie dif- 
>fįčulties thū£ v the t sponsorš and 
. friends of 11 ic flight had to 
iūūdergb to raiše me funds fo¥ 
•i’t and to sėe fhe vėnture take 
.pfaėėf it wbuld bė nėcessary to 
tįėf deąūainfed witli tlįe Svork- 
mgs of varibūš LitŪuaniah 
grbdps and įįlie toms ffiėy seek 
to attąin. Būt fbr our purpbsė, 
'—sufffce it to šay tliat funds 
iiad to bė raisėd, and, somū 
■pbbplė weto for £lie Aigth, 
Atkers agton^ it.
į ^irm^n” Had -to to 
jgivė tbward". thė įiifčhašė of 
tŪe plaiib; bul ,-ttė' meŪibėfš of 
the chtote tod thbir toiare oh'

Ji * ’’

,that scorė. There is liąrdly one 
jP'efšon iii fhė organizafibn whb 
įiš hot a ęoht^ibūfcr br wKo’s 
jjarehts did bot čbnfribute.
, bųrfnž riiė cąmpąign fot 
’tofdė, iii , 1‘9Š8, in 1W4 and’ 
l&fe. ^bfrmyn^ nęvėr fėfūsėd 
to šini at jjny of ‘‘fliglit” 
fuiictfiolis. ife chorus appėatėd 
at affairs , arfanged by Ab- 

i .TASS; by ilubat flight crnnmP> 
tees or by>t various societies 
'i,n,te^ėšfed< ih_.todto^
If ffesė appbd^aūcėš wėre 
v^ldėd iii’ tetos of the bok>'

:bė čo

;węreėšfed idiū flię £ 
of ’ticfefs ?for.’dtoicės and f to

abejus t y, prieš ptetibės it 
popietinės klases, tiems reikia 
mokėti už semestrų $14.

Vaikų rhu^tėjųį p^iMdtrds vi- 
siė’įftš ddifcarhs dyk'iii.

čia pat, AfC Institute, < yra. 
“vrfife' nAlfejKtš”, kiek
vienų šeštadienį, nuo' 0:45 v. 
ryto "duodairta: . įvairios i 
kaitoj vūlkalpš clykM. čia

airios pas
ne

—The Silėlit Pėrtnėr.
—

tašttiW “N-nose”
' V ',<’.* , ■*'?: ’

- \ < , ' w*’*/ tf':•*'. S**.* 4'T .

. v Al A ■ * » ,
JONAS ZAKARAUSKAS ;
Persiskyrė stf; §iuo pasauliu ! 

gruodžio 3 diena, 11:12 vai.
. ryto 1935’ m., sulaukės 42.me- i 
! tu aimiatiiši . .gimęs Tauragės

abįskr.z Pašilės parari., Pečiu- j 
‘IIU lęaiihaš'. . . ,. .

' AW^’ išgano 28,-mėirik. ;
; Paliko dideliame nuliudime 

ibbteri Juzėt< i^O'tėvais Petrri- 
Vi«iutež. 3‘ .driktėrik PuieheriU, ;

, Stefanija ir .Josephine. ; esseri, 
AlčksbhH'ra’ Šitautiėne' i^t* .jos 3' |

! štmbs, . ntHšbrolj .Pranciškų ; 
Montvilų jr. daug kitu gimi
nių, o ‘Lietuvoj broli Adolfą

! ir šė^erį Rozalija ir gimines.
i . .Kūnas pašarvotas randasi 

70Č1 S. TdlmUh Avė. Tėlefo-
• nas Įtemlook 9728. .. .

Laidotuvės., įvyks šeštadienį, 
grubdžid 7 diena; 8:00 vai. W- 
to iš namu į -Gimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčia, kurioje 

' ?atilbW ^edulingoš' paMaitlds už 
vėlįčmb šlėli, o i§ ten bUs riu- 
lydėtas i šv. Kazimiero ka- 

‘ plim '
Visi a .g’. .Jonb Zakarausko 

giminės, driiū'g^i dr pažystami 
esat nuoŠirdžį^Į,, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

i jam : p&sk'dtini pAta¥riavimU ir 
, atsisveikinimą. ,

Nubudę liekame.
i Moteris, Dukterys, SėsudJ
i yPubrolis ir Giminės . ■ :
‘ Patarnauja laidbtriViu direk-
( tdrius. J. F. .Eūdėikis, TelėfO-

i.'.. J

■ PlWA3 G^Ė^INIS’ ■?'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

' g&odžip, 4 dieua, L1 . yafend?
ryto 1936 ,ni.; sulfebkęs bases- 
rimžiffus. gimus- Tėlgių . apskr., 
Sedbš vąl^ Ktii^lV kniiriė.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Palikt) diuteliame . nuliudime 

Lietuvoj nioteri ? Ona, 2 dukte
ris, Ona ir IMTarijona, broli Ka-' 

r ajiimerą; ir; giminės’;
/Kurias, pašarvotas, randasi 

jb’Aboriaūs koplyčioj, 710 W. 
18 St.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
gruodžio 7 dfeW, 8:30 vai. ry- 

j t# Jjš' kopj^i^i Ąpyėiždės 
Diėyo parapijos bažnyčia, ku- ' nėjb atsibus gedulingos pa- 

; tlž: Y^iopio siela, o iš 
ten bus, nulydėtas i šv. Kazi- 
mlero kabinės.'

- Viųi a*. ą.‘ Petro Gelbžihio.

4 lyyarit| laidotuvėse ir sutfeikti • 
Jam phskdtihj patarnavimu ir' &i'8Včn&hnna.oOė^ętog^ fliė totai wbį$ uido^R^ i rupinei Pd-

i. ? . C yUaš^Pęęiriš., .1 ... -1.
agaiii niėmtfš {L gorius ^Bujkus i, aftd Cd„

’J '

Tcl.
.1

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas;

< i.

SUSIRINKIMAI
.........-.........-------------------------------------------------------------------------------------

JRYTOJi
Raudonos Rožės* Kliūbo—Liuosybįęs svetaihėjė,’ 7:00 vai. Vakare. 

; ; ,r Rinks 193(5 metų valdybų. Nariams—Vaišės. *
SLA. 63 kuopos—‘priesūietinis šušiiinldibas Tūlėy Pafk fevėtai- 

nėj/90tli Street ir St. LaWrėhėe avė. ,7 Va.l vakare. Kuo
pos valdybės rinkimai ir PildbrfibsiOš Ta'TybbS ūoihiiiūėi-

! J°s-
Jaunų Lietuvių Ametikuje Taktiško Kliubė—pusmetinių sūsi- 

rinkifūas, Chicagos LietdVių Aūdltiorijojb ,313Š S. Hal- 
sted.street. 1936 metų vaidybos Htikimaf. Š. jfciftiėViįto 
sekretorius. I

Illlnbis Liiefuviti Pašalpoj Kliubo—įHėšhiėflniš siisblnkiihas, 
Chicagos Lietuvių Auditoif°M‘ 3133 Halstėd Š£., 7:30 v. 
vak. Vatliybos rinkimai; ra'pbrlas apie Chfcagbte' Audito
riją. A. Kaulakis, raštininkas;

-• -.3 ta

PARENGIMAI
!• ' '
:l...•■» 4 >>. :.,v . . - ... r ? t* du.

GRUODŽIO 7—Vakarinės žvaigždės KliUbo ir Vyrų ir Moterų 
Apivietos D-jos Metinis Balius, Ltaošybės čvėtainėje. Vai- 

, , dins kohiėdijų,“yAČIS’\
G^lTOb^lb 8—Lietuvių Moterių Draugijbs, “Apšvietos bazards’\ 

čhiędgos Lietuvių AudiiJof.ijoj'e, 8133 South Halsted streėt< 
i Vai, pp‘. Įžanga—10c. Pelnas Oak Forest Prieglatoba 
Geneliams. •

čĖUObžlO — Rošelaūdo Lietuvių Laisvamanių Ktidpoš 4.
būliu's ir koncertas. Darbininkų Svetainėje, 10418 Mi- 
chigan aVeniie. Pradžia 6 v. V. Įžanga 25c. •

GRUODŽIO 8 — Chicagos Lietuvių Vyrų Cliofas ir LSS. C« 
į , Čentralinė Kuopa1 stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi- 

eagos Lietuvių Auditorijoje, 813Š Soūth Halsted streęt, 
4?80 Vai. šūkiai, Stephenš Revelers Orkestras. Įžan-

* ga 65 č. iŠ anksto — 50 c. Bilietus galima gauti* “Nah- 
jlenošė”, pas fefėįbš barius ir pas chorištūs.

iŠ— 4Naujoš Gadynės” čhbrag statų operetę, “Tul
pės”, CKtcagpS Liėtuvių Auditorijoje, 81$3 8ott& ftaWi 
street Bilieto—65č. (Prie durų—75e.) PrtUfefe 4 V^. pp.

S2SŠ&?

KALENDORIAI
Pąr turime keletą, šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kairių. Pasiskubinkite, ba vėlistus, 
Aegsmsite.

M.

Į | TT| u liT į if l (■»>**■ IĘHJĮP

HAUJIENŪS
1739 & fiaiste Št. 

CANal 8500
A.
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Lietuvis mirtinai su-t 
sižeide grįždamas iš 

brolio laidotuvių
Sunkiai automobilio nelaimė

je nukentėjęs mirė Jonas 
7,akarauskas

MARQUETTE — Gruodžio 
3 d., Danville, III., ligoninėje 
mirė chieagietis Jonas Zaka
rauskas, sunkiai susižeidęs iže
lyje namo iš brolio laidotu
vių. ; ;

Nelaimė įvyko lapkričio 30 
d., netoli Danville, III. Pa
kulojęs brolį, Franciškų, Wįl-' 
mingtone, Ilk, Zakarauskas 
važiavo Cbicagon automobilių. 
Kadangi kelias buvo labai sli
dus, aptrauktas ledu, tai au
tomobilis paslydo, įgriubo į 
ravą ir apsivertė. Sužeistas 
buvo vienas Zakarauskas, p 
automobilyje važiavo jq žmo
na, duktė ir sesuo žaizdų ne- 
panešė, tik buvo sukrėstos.

Nulaužtas sprandas
Kai sužeistąjį nuvežė į Dan- 

ville ligoninę, ten pasirodė, 
kad buvo nulaužtas jo spran
das . Po kelių dienų mirė.

Chicagon velionio kūną par
gabeno laid. direktorius J.’F. 
Eudeikis ,ir pašarvojo jį Za
karauskų namuose ,7001 . So. 
Talman avenue, iš kur šešta-, 
dienį įvyks laidotuvės. Ęųs 
palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse.

Dėkoja Keistučio KL 
nariams už lojališ
kumą organizacijai

Pirmininkas F. Jakavičia ra
gina ir toliau “vsadą būti 

salgyboj”

Keistučio L. P. Kldbę, kur 
per kurį laiką komunistai kė
lė triukšmą ir bandė organiza
ciją paimti į savo rankas, pe-’ 
reitą sekmadienį įvyko rinki
mai. Nežiūrint didelių komu
nistų pastangų Jie skaudžiai 
pralaimėjo. Neįgavo nei vie
no savo šalininko į valdybą, 
netekdami nei tų, kuriuos tu-, 
rėjo 1935 metų valdyboje. Pir
mininku 1936 metams buvo 
paliktas p. F. Jakavičius.

Dėkodamas klubo nariams 
už lojališkumą ir atsikratymą 
nuo negeistinų elementų, p. 
Jakavičia sako:

. I

Pirmininko žodis į Keistučio 
Klubo narius

Gerbiamieji Keistučio Klubo 
nariai ir narės! šiuomi aš, 
kaipo pirmininkas noriu iš
reikšti savo giliausią padėką 
visiems už taip skaitlingą at
silankymą į susirinkimą. Ka
dangi susirinkime aš neturė
jau progos pasveikinti jumis 
visus ir kiekvieną ,tad nors 
dabar prašau visų Keistutie- 
čių priimti nuo manęs kuošir- 
dingiausį ačių, kurį aš jums 
siunčiu per musų didžiai ger
biamą dienraštį “Naujienos”.

Taipgi prie šios progos, ąš 
noriu priminti jums, jeigu ka
da nors aš atsišauksiu į jumis, 
prašydamas, kad jus visi atsi
lankytumėte į susirinkimus, 
tad jus visi kaip vienas atei
kite ir padėkite man išlaikyti 
musų “Keistutį” laisvą ir 
varžomą per kokius nors ap
gaudinėtojus! Jie yra darbo 
žmonių apgaudinėtojai ko
munistai. Drabstė biauriaįs 
melais, pylė savo nesvarias pa
mazgas ant manęs, bet dėka 
jūsų skaitlingam atsilankymui 
ir susipratimui, jiems . buvo 
suduotas mirtinas smūgis!

Bravo jums nariai! Nepa
mirškite musų obąlsįo, kad, 
“Vienybėje mes nepergalimi, 
pavieniai mes prausime”.'

Praeitas susirinkimas ajfc 
kiai mums parodė, ką mes 
vienybėje galim nuveikti. Tad, 
dar partą priminsiu, bukite 
visi ir visados sargyboje.

F. Jakavičia, pirm.

Rytoj Raudonos Ro
žės Kliubas rinks

1936 m. valdybą
. ------- ,ft

Susirinkimas įvyksta Liiiosy- 
bčs svetainės rumbose . ‘

CICERO — Cicero Raudo
nos Rožės KĮiubąs riųks 1936 
hietų valdybą, susirinkime;/ 
kuris įvyksta šįo penktadienio 
Vakarą Ljuosyb^sNamo sve- 
.tainėje. Visi nariai paginami 
dalyvauti, nes po susirinkimo 
bus vaišes.
šeštadienį “Vakarini žvaigž-

. " deft spindės
šeštadienį, gruodžio 7 d.,. 

Lietuvių Liuosybes svetainėje 
įvyks metinis Vakarnės žvaigž
dės kliubo parengimas. Vaka
ras rengiamas bendrai su Vy?> 
rų ir Moterų Apšvietos Drau< 
gija. Bus suvaidinta komedi
ją, “VAGIS”.

Laukia Kalėdų “Party”
Raudonos Rožės Kliiibą 

sportininkų parengimas Padė
kos dieną buvo vidutinis. Su- 
sirihko apie 2tN) ‘ publikos, 
daugiausiai jaunuolių, kurie 
prie geros Henry Peters orkes- 
tros šoko iki po pirmos naktį.

Dabar visi laukia Christmas 
Party. Kliubo nariai gauna 
bilietus veltui ,nė tik sau, bet 
ir dfraugams. paprastai į 
“Party” tiek sueina, kad net 
sienos braška.

Uniformos skyrius daug 
sutraukė

Kareivių uniformos , sky
riaus parengimas pasisekė ga-_ 
na gerai. šemetų svetainė 
buvo pilnutėlė. Rengimo ko
misija savo triusu patenkinta. 
Aš nuo savęs siunčiu specialę 
padėką pp. F. Danauskams, 
geriems draugijos rėmėjams. 
Godd luck, Frank. :

Praėjo ,iSeserų,, vakaras
Lietuvių Tautiškų Seserų 

draugija atšventė savo meti
nes iškilmes gana liksmai. 
Svečius gražiai vaišino, tik 
gaila, kad jų neperdatigiausiai 
buvo. Vienok, parengimas 
nuostolių neduos. .

“V.” Rašėjas.'

,,r,. į ii, !.■ .—r ; IU . .......u i , ,
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Kėlimui; krėipkįtes; ,pę šiais ant
rašais i V. pirgėįiš; 6739 {South 
feočkweil St., A. Oskeliunas, 
7015 Š. ' Rockwėll $t., ir A. 
Malinskas, 6830 S. Talman avė.

Taksų mokėtojų 
domei

D r a m a, Vaizduo- 
jąnti Liaudies Gyve

nimą Baudžiavos 
laikais

NAUJIENOS,

/‘Blindas žemaičių razbainih- 
kas, svieto lygintojas”, yrą 
drama keturių aktų, penkių 
Atidarymų, . vaizduojanti lietu
vių liaudies gyvenimą, baudžia
vos laikais. Parašyta Gabrie
liaus Liandsbergio-žemkalnįo, 
ir pirmu kartu statytą scenoje, 
pačiam autorjui i ’ dalyvąujant, 
Vilniuj e lapkričio 25 d., 1907 
metais. ■

Autorius paėjo iš aukštų ba
jorų dvarininkų luomps ir pat
sai buvo dvarininkas, bet pa
mylėjęs rašybą ir, tapęs karštu 
lietuvių patriotu, padėjo savo 
visas jėgas darbuodamasis liau
dies švietimui ir tautiniam bu- 
dinimui.; . ' 7

Pažindamas gerai dvarininkų 
uomą ir veikale “Blinda” juos 
abai tipingai charakterizuoja, 
čia jis atvaizduoja nuo/aukštų 
tituluotų dvarininkų iki šunba- 
orių jųjų naivumą ir* tuščią 
šsiputimą. Parodo ant kiek jie 

buvo tamsus ir nesąžiningi su 
savo pavaldiniais, Jie į papras
tą mužiką žiurėjo su didesne 
panieką, negu į gyviltį,J d save 
aukštino ir putėsi ne tik prieš 
mužikus, bet ir prieš savo luo- 
mos dvarininkiis vis stengda
miesi imponuoti savo išdidumu.

(Bus daugiau) t
“Blinda” statoma šį sekma

dienį Chicagos Lietuvių Audi
torijoje.

į . ■i.L ......... .... />,i

Kdttsulatas Ieško 
Zigmo Augustina

vičiaus

P-a A.^ Pavgin
šią poniutę turėsime už gar

bę pažinti kaipo grafienę Ver- 
šinskįenę, kuri sako: “ah, dar 
ko tie mužikai: neprąsimanys. 
jie pradės sakyti, kad mes esa
me iš to patieą molio nulipdy
ti... Tai butų grąžų, hą, ha, 
ha...” Sekmacįienio vakare, 
gruodžio 8 d.,^ Lietųyių Audi
torijoj, 3133 JHalsted St.,’ 
dramoje “Blinda”, kurį stato 
scenoje Chicagos Lietuvių Vy- 
yų choras su LSS. Centrale 
kuopa., r.
JP-ni A. Davgin yw gabi ir 

talentinga vaidintoją, tik gai
la, kad retai ji tepasirodo sce
noje.

/<-. . . .. ... e t 
“menadžeris” ir visus gerai vai
šino. Mys; Harhąn šeimininkai 
vo. M r. Gallagher gi užsiėmė 
visų linksminimu,

Pp. Stankai yra seni vietos 
gyventojai. Turi nuosavą namą, 
1407 S. 48th Ct. Išaugino ketu- 

sunus.^ Vįsį sporto mylėto- 
lošią bašebail (Raudonos Ro- 
kliubo komandoje.
U r Haitis “moterystės , 

stonan”
“Moterystės stonan” stojo ir 

antras jaunuolis, M. Urbaitis, 
laikrodininkas. Jis čia gimęs ir 

Už jį ištekėjo svętim- 
Vestuves įvyko

,T11. . ,
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augęs 
taute panele 
airių bažnyčioje. Iškilmės buvo 
pavyzdingos, ramiosi —D.
Ilgiausių metelių, Katriute!

CICERO. — Kotrynos Bar- 
eienės varduvių proga, lapkr. 
24 d., pp, Barčių namuose su
sirinko skaitlingas būrys gimi
nių ir draugų ją pasveikinti. 
Pp. Barčiai turi draugų bega
les. Vakarienės laike kai ku
rie svečiai kalbėjo pareikšdami 
daug gražių Jlinkej imu. P-iai 
Barčienęi įteikė daug brangių 
dovanų. Vakarėlis pasižymėjo 
jaukia nuotaika ir linksmintasi 
net iki išauštant. Ilgiausių me
telių, Katriute! —VieSnia.

CLASSIFIED ADS. Į
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Automobiles
NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 

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

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845
.... ...  IIH »W—in -! I ■ I..... ■

tfAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!! 
1935 Binckai — 1984 Olsmobiliai 
1934 Fordai r- 1934 Buickai — 
1933 Dodge’ —- 1934 Chevrolėtai — 
1983 Buickai — 1933 Auburnai. 
$350 karai dabar   ......  $200

karai dabar $125
Gerai bėganti karai taip pigiai
$250 .........
150 visokios mados ir modeliu karų.
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip k..J....;.u.... ...... .....‘...... $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

DODGĘ 1934, 4 durų sedan, ma
žai važiuotas; priverstas parduoti. 
Matykit Paul Bruchas. 3453 South 
Morgan St., Boulevard 2510.

, . . -I -

< Business Service 
Biznio Patarnavimas

L i 1.11. N i . L i.l 1 f

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo už porterį ta
vernoj. Esu patyręs . Galiu dirbti ir 
už baro. John Kamarauskas, 3454 S. 
Halsted St, Roulevard 8939.

Help Wanted—Malė 
Darbininką reikia

REIKALINGAS janitoriauš pagel- 
bininkas. Turi būti junijistas. ne
vedės. Kreipkitės į janitoriu Šiuo 
adresu: 3857 Cottage Grove.

feelp \Vantpd-—Female 
Darbininkių reikią

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

MERGINA prie lengvo naminio 
darbo .alga, kambarys ir užlaikymas. 
Atsišaukit Reckles 3636 Douglas 
Blvd. Crawford 4587 .

—O-~

MĄSQUETTE pARKj — De
presijos laikais namų vertė la
bai nupuolė ir įplaukos iš jų- 
ląbąi sumažėjo. Taksai pasida-. 
re nepakeliami. Porą metų tak
sai buvo kiek pamažinti,’ bet ir 
vėl juos pradėjo kelti. Matyt, 
politikieriams nerupi žmonių 
gerovė, ir kaip jie gali tuos ne
teisėtus taksus mokėti. Turtin
gi taksų mokėtojai yra gerai 
susiorganizavę, apgina savo 
teises, bet mažieji namų savi
ninkai ne tik apkrauti taksais, 
bet ir tuos tankiai permoka ne
gaudami, prigulinčių nuošimčių 
atmušti.

Marųuette Park Liet. Am. 
PiHečių Kliubas panašiems tik
slams yra susiorganizavęs ir 
rūpinasi tautiečių gerove, šis 
didelis darbas nėra vienos gru
pės galėję nuveikti. Kitos pa
našios organizacijos jau pir- 
miaųs tą suprato, ir susijungė 
į bendrą. centrą po' Ayardu Cook 
County Civic Coundl ofisas 
343 So. Dearborn St., room 
Nr. 612. Pirmininkas šios gru
pės yra Wm. F. Stelzir ir ini- 
ciatoris to bendro veikimo. 
MAFųuette P. L. A. P. Kliubas 
yrą nariu viršminėtos gru
pės, kw jau priklauso virš 150 
kliubų apgynimui savo teisių.

Marųuette P. L. A. r P. Kliu
bas patarnauja savo nariams, 
protestuojantiems prieš per* 
aukštiną taksus ir priklausančio 
mipšimėio numušimą - gauti. 
Protesto pildymas (filing ob- 
jection) kaštuoja 60'Centų'iiž- 
kiekvieną bilą.

Norintieji protestuoti taksų

. Lietuvos Konsulatas Ghica- 
goje paieško Zigmo Augustina- 
vičiatfs, kuris Chicagoje gyve
no 1928 metais. Ieškomasis 
yra Tarno Augustinavičiaus Mu
mis kils iš Žiežmarių mieste
lio, Trakų apskričio. Jei kas 
turi žinių apie tą asmenį, pa
šaukite Konsulatą ,Superįor 
5619; arba pasiųskite laiškelį 
adresu, Lithlianian Consulatė, 
100 Ęast Ėellevue Place. ,

;■ ' -- - -- ' - -----------

“Birutės” choras vėl 
grįžta prie sunkaus 

darbo

«. ■ .......... t " ” 1 ........

rengimų, tas klau^Wa^ buvo 
atidėtas ant . toliąųs, bet esu 
tikra, kad nebuį^džmirŠtų. Be; 
to, tame susirinkime, kuris j-' 
vyko p. Prusienės.bute, prisira
šė 2 Northsidės yęįkjios narės, 
Dubiniene ir Razgąitiene. N. 
W. Moterų x Klubo susirinkimai 
visados esti smagus, nes pą: 
praętaį po susirinkiuio šeiminin
kė susirinkusias nares kuom 
nors pavaišina. ,
Susiduria su kabliomis prob

lemomis
Taip ir pereitame susirinki

me. P .Prusienę, pateikė labai 
skanių L4žkandžįų<. Laike tokių 
Vaišių paprastai ^yąrstonia ga
na daug kęlbįų (įproblemų, nes 
visos narės jaųoįąsi lįųosesncs 
ir gali lengviau sąvo rpintis iš
reikšti, negu kad laike susirin- 
kiipo. . ' ■ -

: Kaip girdėti, i Northsides mo
terys vėl žadą ką nors sureng
ti ir parodyti, ,kąd ir šiais, de-, 
premijos į laikais , jos moka., su- 
feikli daug smagumo atsilan
kiusiems, dar ir pelno padarytį. 
: Per Rakto Skylutę Girdėjęs.

Į dvi savaites laiko surengęs 
savo koncertą ir dalyvavęs 
dviejuose kituose parengimuo
se, “Birutės” choras vėl grįžta 
prie sunkaus, regu Hario darbo, 
a šįvakar vėl prasideda choro 
repeticijos. Jos įvyksta Sanda
ros svetainėje, 812 W. 33rd St., 
8 vai. vakare. Visi nariai yra 
prašomi repeticijose dalyvauti.

Choro vedėjas yra pianistas 
Jęnas Byanskas, o pirmininke 
— p*lė Vanda Micevičiutė.

Galvoja apie Iždo 
užpildymą, bet 

nė sau ..

Negražu atgaleiviaut
(Tęsinys iš 4 pusi.)

Jos vadai tiktai kalti. Per 20 
metų stoję už demokratiją ir 
laisvę, dabar pavirto aklais re- 
ąkcijos-atgaleivystės įrankiais! 

valstiečių 
draugais, 
apskelbia 
priešais, 

Lietuvą”.

N. W. Moterų Kliubas svarsto 
kąip pavaišinti Oak Foresto 

'■! įnamius \ •'
, • ’ • ‘ " ■ ■ ' ■ J

NORTH ŠIDE —. “lIAūjienų” 
skaitytojai jau4 žino iš pirmes
nių pranešimų, kad North West 
Moterų Kulbas gerai gyvuoja 
ir' Jaiks nuo laiko ką nors su
rengia ,kad papildyti savo iž
dą; iš kurio galėtų paaukauti 
višupmėniŠkiems reikalams.

• ; Pereitame susirinkime buvo 
j svarstytar suščlptl “Bale Torėšt 
varguolius, bet, kad tuom lai- 

■ ku yra tiek daug visokių pa

“Naujienų
, *■ »

i i

Nors

PATAISYK STOGĄ IR 
1 RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai, vak. šventadieniais ruo 

ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wcst Division St.

Tel; Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

MERGINA arba moteris prie abel- 
no namu darbo, geri namai — $5. 
Briargate 9157.

For Rent
RENDON pigiai saliunas su vi

sais įtaisymais ir flatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas. Našlė moteris negaliu 
du bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

PASIRENDUOJA Storas su fikče- 
riais, tinkamas dėl tavern ar restau- 
rant su 7 kambariais.

3815 So. Halsted St.

to Furnished Rooms
RENDON furnišiuoti kambariai 

vaikinams. Del dvieju ir dėl vie
no, garu apšildomi. 3325 S. Halsted 
St. 3-čios lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai •

Vadinosi Lietuvos 
liaudininkų idėjiniais 
o dabar juos jau 
“tautinio elemento” 
kurstytojais “prieš
Kodėl? Todėl tik, kad tie žmo
nes nori Lietuvai liaudies at
stovų seimo, demokratinių lai
svių.

AtgaleiVystė-dįktatura . demo
ralizuoja Lietuvą j?,. Bet kai 
ALTS. vadai tą atgaleivystę 
pradėjo garbinti, tai jų nariai 
pradėjo krikti ir nepaisyti tų 
reikalų, kurie netinka jų de
mokratiškoms pažvalgoms.

Taip ir SRA* narius norėjo 
tie patys vadai-tautininkai pa
statyt į nepaisymą SLA. rei
kalų. Gerai, kad pažangieji de
legatai Detroito seime subarė 
balsų didžiumą • ir atgaivino 
visuotiną balsavimą.

Jei tas balsavimas visada 
gyvuos, tai ; nariai visada pai
sys savo reikalų^ gyvai daly
vaus SLA. susirinkimuose. Tai 
gražų. :

1— J. Baltrušaitis.
MARGUMYNAI

«■     i J L 'P

šventė Dėkingumo Dieną
. BRIGiHTON PARK

lietuviams Dėjcįpgumo Diena 
nėra šventė, vienok ją apvaikš- 
čioja. štai pas pp. švilpus, 
4604 South Francisco avenue, 
įvyko Thanksgiving vakarienė, 
kurioj e dalyvavo svečiai pp. 
Jasinskai, Sadauskai, Gaisriai, 
Budrikai, šimkai, Dau jočiai, 
Naujokai ir Olšauskai. ;

Visi linksmai praleido laiką. 
Tarp moterų atsirado kelios 
dainininkės, kurips gražiai pa
dainavo. Viena ypatingai juo
kinga daina buvo apie kriau- 
Čius, tik gaila kad ten nebuvo 
kriaučių dainos išgirsti. —J. J.

šaunios įkurtuvės
CICERO. ■ ~ Netąip seniai 

męs susilaukėme naujo pilie
čio, M. Pe|u^"iS& S. 51st 
avenue. DrAuįaįį surengė getą 
ir tikrą siui^iįz<;ž taip kad n^ 
galėjo pažinti nei kąyo buto, 
nęi / rakandą. I * Visi baliavojo, 
įkurtuvės buvo šautuos pilnoje 
žądžio prasmėje.' j “
Apsivedė Stankus*Gapšiutė

Čią nesenai niĮsJkambęj0 vest 
tuvių varpai. • ^tanįcus 
p.A^Gapšiutė W Į1L
bū^ stirįšįį “;;>ią^ipę^an3U 
mazgu. Vestuvių puotą įvyko 
šemetų svetainėje^ Svečių lietu
vių, kaip ir svetimtaučių buvo 
daug. J. Kaupas buvo baro

Laikinos kainos — $1.00 i diena 
Savaitines ratos, pavieniams — 

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY
GRANT HOTEL

6 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9657

$2.50 dviem.
;. . t * * . • ■■

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak.
DR. CARR

DENTISTAS
Nuniirintos kainos ant visokio Plato 
darbo. Platas pataisau į tris valandas

856 WEST 63rd ST., 
Tel. Normai 6100w

Antros lubos priešais Wiebold

Accordionistas
LEN SIMMONS

i’’?“.

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgiėių I PARDAVIMUI Delicatessen ir 

uždedame visokios rūšies ’ apdrau- buėerne. Biznis išdirbtas per ilgus 
das. Padarome dokumentus. Išren- metus. Priežastį pardavimo patirsit 
duojam, parduodam arba išmainom ant vietos, New Life Delicatessen. 
nekilnojamas savastis. 13331 South Halsted St.

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

Hemloek 0800

UNIVEB$AL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

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

' 4189 So. Halsted St.
■........ I .1 ............. .... ...........................................................— I ■■■

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

- ------- *------- -------------------------------- TAVERN PARDAVIMUI.
THE BRIDGEČORT ROOFING CO ' 2638 W‘ 69 St

Ar jusu stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi • ' darome visokį blėkorystės 
darbą.'

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

TAVERN ir Lunch Room parda
vimui dėl nesutikimo partneriu. Ran
dasi tarn dideliu dirbtuvių.

3729 So. Morgan St.

COAL
t ‘ » • 1

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

684 W. 59 St.

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

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

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

Tel. KEDZIE 3882.

PARDAVIMUI hardware ir paint 
biznis. Išdirbtas per 18 metų. Lie
tuviu apgyventa vieta. Priežastis 
du bizniai .1421 So. 49 Court, Cicero.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ

Taipgi kautai paimti i mainus 
juodas pony kautas 

Rudas caracul ...i....... .
Jap ■ mink ......... ...........
Natūrai maskrat ........
Leopard kates ............
American broadtail .. 
Northern seal 
Tikra eastem mink

Jackettes
46 kailiuku scarfs nuo .... , 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO..

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

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

$150
Ir dauR kitų.

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

PARDAVIMUI Tavern, išdirbta 
vieta, maišytu tautų apgyventa; iŠ 
priežasties partnerių nesutikimo 
parsiduoda pigiai. 1142 S. Canal St.

PARSIDUODA modemiškai įreng
ta valgykla su tavern laisniu ir .9 
metų, namu . Namas mūrinis, karš
tu vandeniu apšildomas, su pagyve
nimu užpakaly. Vieta yra labai 
gera dėl tokio biznio .nes yra vi
sokių tautu apgyventa ir 5-kios 
dirbtuvės visai arti, taipgi ir gatvė 
labai didelė.

Parsiduos už treėdali ka kainavo 
namas su įrengimu arba už geriau
si pasiulima, nes yra svarbi prie
žastis.

Adresuokit
Box 359

' 1739 So. Halsted St.
, Chicago. III.

ir jo
“MELODY ACES”

Visi Yra Radio Artistai.
Muzika dęl visokių progų. 

Jeigu kam bus reikalinga pro
fesionale orkestrą bankietams 
■arba šokiams — pašaukit

CANAL 9154
» 2300 S. Oakley Avė.

LEN SIMMONS
PATYRĘS IR GERAS ACCOR- 

DIONISTAS M.OKYTOJAS. Jeigu 
norite tinkamai išmokti grajyti ant 
accordiono, kreipkitės pas

LEN SIMMONS
2300 S. Oakley Avė.

CANAL 9154

SPECIALIA IŠPARDAVIMAS 
, Beno ir struhy instrumentų 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU bizniavą namą su 
tavernų bizniu arba mainysiu ant 
rezidencijos namo.

6826 So. Ratinė Avė.

PARDAVIMUI 3 augštu mūrinis ir 
medinis namas — 1815 String St. 
6—4 kambariu flatai . Bargenas. 
Savininkas Republic 5686.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumt 5269

REAL ESTATĖ FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ukes

Radios
Su Naujuoju Bosch Radio 

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

Didelis pasirinkimas įvairių 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemloek 2929
4

Kas turite nuosavybe, namų, ūke, 
lota, dideli ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisuskit 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 mergišiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėti.

Turime apdraudos departmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuvių įstaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

Chicago, I1L, U. S. A.




