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Pabaltijo užsienio rei 
kalų ministerių

suvažiavimas
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministeriai 

tariasi dėl bendros užsienio politikos. 
Lietuva numatanti taiką su Vokietija

RYGA, gr. 10. — Vakar Ry
goj prasidėjo trečias Pabaltijo 
sąjungos užsienio reikalų mi
nisterių suvažiavimas, kad nu
statyti bendrą Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos užsienio politiką.

Tam susitarimui dalinai truk
do Lietuvos kivirčiai su Len 
kija ir ypač aštrus susikirti
mas su Vokietija dėl Klaipėdos 
krašto, į kuriuos Latvija ir Es
tija atsisako maišytis.
Pabaltijis remia tautų sąjungą

Visos trys šalys pilnai su
tinka, kad delei nenusistovėju
sios 1 
yra reikalinga Pabaltijo šalių 
vienybė. Bet yra dar neišspręs
tų niekurių klausimų, kurie 
trukdo tą pilną vienybę pasiek
ti. Tečiaus visos trys valsty
bės yra vieningai nusistačiusios 
linkui tautų sąjungos.

Latvijos pareiškimas
Latvijos diktat^ius, Wėmie- 

ras ir užsienio reijcalų^mlniste- 
ris Kari Ulmanis pareiškė su
važiavimui, kad jo šalis nori 
teisingo ir atviro draugingumo 
su visomis valstybėmis ir todėl 
ji vengs maišytis į didžiųjų vals
tybių politiką, ar dėtis prie 
vienos kurios didžiosios vals 
tybės.

Ulmanis kaipo pavyzdį nepa 
stovumo didžiųjų valstybių 
santykiuose nurodė į staigų pa
kitėjimą Maskvos nusistatymo 
linkui Anglijos ir- kaip dabai 
Rusijos vadlžia remia Angliją 
prieš Italiją. Kitas tokis grei
to politikos pasikeitimo pavyz
dys yra staigus Lenki j ds dide
lis susidraugavimas su Vokie
tija.

pareiškė, kad Lietuva karštai 
remia Pabaltijo sąjungos idėją 
ir kartu davė suprasti, kad 
Lietuvos konfliktas su Vokie- 
tij galbūt greitai bus išspręs
tas.

Latvijos prezidentas Kviesiš 
Rygos pily ministeriams ir jų 
didelėms oficialėms delegaci
joms iškėlė bankietą, kuriame 
pirmininkavo premieras Ulma i 
nis.

Protestuoja Vokieti
, kuo aeiei nenusisvoveju- • • 1 1 T • j 
Europos padėties būtinai. jai dėl Lietuvos po

Kaina 3c

pasiūlymų

Mayor and Mr«. Edward J.

Sutinka svarstyti tik tokius tai 
koą pasiūlymus, kurie atitin
ka mažiausioms Italijos rei
kalavimams

President Roosevelt
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licininko suėmimo
Nusiviliojo policininką per šie 

ną ir tada jį suėmė. Tolimes
nis jo likimas nežinomas

BERLYNAS, gr. 10. —- Lie
tuvos atstovas Berlyne užpro
testavo Vokietijos valdžiai prieš 
areštavimą Tilžėj Lietūvos po
licijos seržanto Kausa. Jis ta
po areštuotas gruodžio 6 d.

Iš ištikimų šaltinių patirta 
kad Lietuvos atstovas kaltino, 
jog Vokietijos valdininkai klas
tingai nusivilioję Kaušą per šie 
ną iš Lietuvos neva kokiu tai 
labai svarbiu reikalu ir nuo to 
laiko jo likimas yra nežino
mas.

Ethiopai skelbia dvi 
pergales šiauri, 

niame fronte
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ROOSEVELTO VIZITAS CHICAGOJ

Interior livestock pavilion
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Nuolankavimas Itali 
jai. sukėlė audrą 

protestų

CHICAGO. — Pirmadienį Chicagoje lankėsi prezidentas F. D. Rooseveltas (kairėj) ir kalbėjo į 
20,000 ūkininkų, susirinkusių į Skerdyklų Am'fi'teątrą, kurio vidų parodo paveikslas. Didį svečią 
vaišino Chicagos majoras E. J. Kelly ir jo žmona (dešinėj).

Vėl prasideda kova 
už Bruno Haupt- 
manno gyvastį

Nuožmi motina

Mussolini vis dar ne- Į Anglijos ir Francuos 
norį priimti taikos į pasiūlymai sukėlė 

Europoj audrą
i
Pačioj Anglijoj iškilo dideli 

nesutikimai dėl pasiūlymų ir 
teko juos žymiai pakeisti

)

Estija kalba
z

Estijos užsienio reikalų mi
nisteris Julius Seljamaa pareiš 
kė, kad tautų' sąjungai dabar 
gręsia didžiausias krizis ir jei 
tautų sąjungai nepavyks su 
stabdyti Italijos ir Ethiopijos 
karo, tai tautų sąjungai gręsia 
visiškas sunykimas.

KasE^k pačios Estijos vidu
rinių reikalų, tai, pasak 
jamaa, visa Estija remia 
vadus, einantį prezidento 
eigas Konstantin Paets ir
Laidoner, nežiūrint “liuosuoto- 
jų’ pastangų sukurstyti per
versmą. Daug žmonių liko su
imta, bet kraujo praliejimo ne
buvo.

Užsinema apei galimą Lietuvos 
susitaikymą su Vokietija

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteris Dr. Stasys Lozoraitis

ADDIS ABABA, gr. 10. — 
Ethiopai skelbia, kad Ras Sey- 
oum kareiviai laimėjo dvi ma
žas pergales šiauriniame fronte. 
Abu sUirėmimai buvo nedideli, 
kuriuose po kelis kareivius už
mušta.

(Italai irgi skelbiasi laimėję 
nedidelį susirėmimą prie Tak- 
kaze upės).

NEW YORK, gr. 10. —Augš- 
čiausiam teismui atsisakius 
svarstyti Bruno, Hauptmanno 
bylą,. . kova už išgelbė j imą j o 
gyvasties dar pasmarkėjo. Jam 
beliko tik kreiptis į jo bylą na- 
grinėjusį teismą ir priduoti 
naujus įrodymus nekaltumo, ar
ba prašyti pasigailėjimo iš par- 
donų tarybos.

Laikraščiai, kurie ir pirmiau 
daug rašė apie Hauptmanną, 
dabar vėl yra pilni straipsnių 
apie jį. Tik dabar visaip ban
doma pateisinti Hauptmanną ir 
keliama aikštėn visus neaišku- 
mus jo byloje, visus liudyto
jų ir dagi prokuroro priešta
ravimus. Užsimenama ir apie 
tai, kad ta byla buvo grynai 
politinio pobūdžio, kad tūli po
litikieriai galėtų pasigarsinti, 
taipjau galėtų pasigarsinti ir 
policija, kuriai nepavyko iš
spręsti tos piktadarybės.

Išrodo, kad laikraščiai, kurie 
pirmiau taip stengėsi nuteisti 
Hauptmanną, dabar tiek pat 
karštai stengiasi jį apginti ir 
nuo elektros kėdės išgelbėti.

ROCKFORD, III., gr. 10. — 
Kalėjiman liko pasodinta Mrs. 
Madonna, 27 m., o jos dvi ma
žos mergaitės, 4 ir pustrečių 
metų liko 'patalpintos ligoninėn, 
kur . stengiamus* išgelbėti jų 
gyvastį, s*. „-Yri aiškių, ^žymių^ kad 
kūdikiai*, buyo nuožmiai muša
mi ir abiejų nušaldytos kojos.

Bet keturi kiti jos vaikai bu
vo užlaikomi gerai ir jokių kan
kinimo žymių pas juos nėra.

Prezidentas sugryžo 
Washingtonan

WASHINGTON, gr. 10. — 
Prezidentas šįryt sugryžo į 
Baltąjį Namą po apsilankymo 
Chicagoje ir South Bend, Ind., 
kur jam teko pasakyti dvi kai 
bas vieną ir tą pačią dieną.

Be to jam teko pasakyti ir 
dvi kalbas ant greitųjų,— ne
numatytas ir nėprirengtas.

Sugryžęs jis titojaus pasinė
rė į darbą —ruošimą biudžeto 
ateinantiems fiskaliniems me
tams ir rekomendacijų kongre
sui.

Vokietijos žydai negauna košei 
mėsos

Sel- 
savo 
par- 
gen.

Mirtis už trukdymą 
paskubos darbo 

Rusijoj

Politikieriaus sūnūs 
persišovė

10 žmonių žuvo susi 
daužius pasąžieri- 

niam lėktuvui
TATSEFIELD, Anglijoj, gr. 

10.—10 žmonių liko užmušta 
susidaužius skridusiam iš Briu- 
sęlio į Londoną pasažieriniam 
lėktuvui.

Lėktuvas išskrido iš Briuselio. 
Belgijoj, su lakūnu, radio ope
ruotojo, patarnautoja ir sep
tyniais pasažieriais.

Nelaimė įvyko laike smar
kaus vėjo ir lietaus.

(Kitomis žiniomis, žuvo 11 
žmonių, nes buvo 4 aptarnau-- 
tojai).

Estija areštavo šim 
tus fašistų

MASKVA, gr. 10.— Bolševi
kai yra nusisprendę išnaikinti 
opoziciją įvestai Stashanovo di
delės paskubos sistemai.

Berdičevo teismas du4 ūkinin
kus pasmerkė mirčiai ir dau
gelį nuteisė ilgiems metams ka- 
lėjiman už tai, kad jie prieši
nosi įvedimui paskubos ciste
rnos ūkiuose.

Pogromai Rumuni 
nijoj

SARANAC, LAKE, N. Y. 
gr. 101.
persišovė ir gal mirtinai susi
žeidė George W. Olvany, Jr., 
22 m., sUnus buvusio Nęw Yor- 
ko Tammany Hali vado. Dar 
nėra aišku kodėl jis bandė pa
pildyti saūžudystę. Kelioms 
valandoms prieš tai jis buvo 
suruošęs atsisveikinimo pokilį, 
nes jis neva ruošėsi gryšti į 
New Yorką. čia gi jis gydėsi 
ir ilsėjosi nuo birželio mėn., 
kada baigė Brown universitetą.

•>
Kieme tuščio hotelio

BERLYNAS, gr. 10. — Vo
kietijos ortodoksai žydai yri 
priversti gyventi be mėsos, ka 
daugi Vokietija uždraudė im 
portuoti košer mėsą, o pačioj 
Vokietijoj skersti gyvulius dėl 
košer mėsos jau kuris laikas 
yra uždrausta.

ta

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

Giedra; biskj šilčiau po piet.
Vakar temperatūra 12 vai. 

dieną Chicagoje buvo 260.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 

4:19.

BUCHARESTAŠ, gr. 10. — 
Vakar prie teisingumo rūmų 
buvo užpulti ir sumušti žydai 
advokatai. Paskui pogromai 
persimetė ir į kitas miesto da
lis. Goveda neprileido balsuoti 
500 žydų advokatų RumUuni- 
jos advokatų draugijos rinki
muose. 50 žmonių liko sužeis
ta.

VARŠAVA, gr. 10. — Du žy
dai liko sužeisti ir sinagoga ir 
keli žydų namai liko apgriauti 
sprogus visai eilei bombų Ka- 
towice miestely.

CARBONDALE, IH., gr. 8. 
Giminės sužinojo, kad du Eas- 
terly broliai, 77 ir 71 m. m., 
vienas čia, o kitas Aląskoj, pa 
simirė vienas po kito į pusę 
valandos laiko.

juos Sl> 
ar rytoj

pareiškė

RYMAS, gr. 10. — Jeigu 
naujieji Franci jos ir Anglijos 
pasiūlymai baigimui karo #Af-- 
rikoj atitiks mažiausioms Ita
lijos reikalavimams, jie bus 
atydžiai apsvarstyti ir gal bus 
priimti. Bet jeigu jie nepaten
kins nė mažiausių Italijos rei*- 
kalavimų, tai jie bus atmesti 
be jokio svarstymo.

Tų pasiūlymų Italija dar nė
ra gavusi, bet tikisi 
laukti šiandie vakare, 
ryte.

Valdžios atstovas
kad tie pasiūlymai bus svars
tomi tik tokiame atsitikime, jei 
jie patenkina mažiausius Ita* ‘ 
Ii j os reikalavimus, o ne vien 
pasiūlo Italijai Afrikos tyrlau
kius.

Antra, Mussolini niekad ne
priims kitų šalių diktavimo. 
Taipgi nėra prasmės jį mal
dauti neprileisti katastrofos, 
nes Mussolini tokiems malda
vimams bus kurčias. Pasiuly - į 
mai turi būti praktiški, be grū
mojimų, ar maldavimų.

TALINAS, Estijoj, gr. 10.— 
Einantis prezidento pareigas 
Paets ir gen. Laidoner, ko-dik- 
tatoriai, asmeniškai vadovavo 
policijos vajui prieš uždarytąją 
fašistinę “išliuosuotojų” sąjun
gą. Policija užklupo jų sufei- 
rinkimą ir areštavo 20 žmonių, 
jų tarpe gen. Larka ir kitus 
vadus.

Neoficialiai kalbama, kad vi
soje šalyje liko areštuota 600 
žmonių, jų tarpe Arthur Sirk, 
fašistų vadas, kuris du meta: 
atgal buvo pabėgęs į Suomiją 
po nenusisekusio bandymo nu
versti valdžią.

Jie visi yra kaltinami už suo
kalbį nuversti dabartinę val
džią.

. JŪSŲ ^GlMiNfiS LIETUVOJE, 
ŠĮįMEj ^AUGIAU NEGU KA 
DA NOHS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. 71 NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME UTAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS. ,

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.
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Jauna pora atėjo 40 
vedyboms

mylių

' WHITESBURG, Ky
—Ala Yates, 16 metų vaikas iš 
Cranes Nešt ir Georgia Hay, 13 
m. mergaitė, pėsti atėjo per 
kalnus 40 mylių, kad čia apsi' 
vesti. Kai jie tapo apvesdinti 
(Kentucky įstatymai pripažys 
ta vaikų vedybas) mergaitė pa
sisakė, kad jie abu slapčiomis 
pabėgo nuo tėvų, kurie nelei
do jiems vesti. Ji slapstėsi 
dvi dienas iki įstengė pamatyti 
savo jaunikį ir su juo pabėgti. 
Pinigų jie neturėjo, tai teko 
eiti 40 mylių pėstiems.

. r iTI-ir.

SAN CARLOS, Ariz.,_ grč 10. 
Įdūkęs, kad jo žmona paprašė 
prižiūrėti mažą kūdikį, apašų 
indėnas kirviu nužudė 
žmoną ir kūdikį.

gr. 10.

savo

į PARYŽIUS, gr. 10. — Pasi- 
piktinimo audra kilo visoj Eu
ropoj delei slapto Lavai ir Hoaie 
susitarimo atiduoti Italijai treč
dalį Ethiopijos.

Anglijos kabinetas ir parlia- 
įmentas suskilo dėl tų pasiūly
mų Italijai ir kabinetas buvo 
priverstas atmesti pasiūlymus, 
kdriuos paruošė užsienio reika
lų. ministeris Hoare.
; Nemažiau pasipiktino ir tau
tų sąjungos mažosios valsty
bės. Daugelis jų prigrūmojo 
pasitraukti iš tautų sąjungos, 
nes didžiosios valstybės vieton 
■ginti užpultąją Šalį, stengiasi 
papirkimu puoliko sustabdyti 
karą.
. kaucijos valdžia yra nepa- 
tenkinta, kad jos planai nuėjo 
niekais. Ji paskelbė, kad Ita
lijai tapo pasiųstas naujas pla
nas “su mažais pakeitimais”. 
Bet Anglija sako, kad tie pa
keitimai yra “žymus”.

Žuvo 3 benamiai be 
darbiai; vienas 

gal lietuvis

žmonės užmušti taksikabo 
katastrofoj

TOKIO, gr. 10. — čia ištiko 
didžiausia Japonijos istorijoje 
automobilio nelaimė. 12 vaikų 
iš besbolo jaukto sulipo į tak- 
sikabą ir važiavo i besbololau- 
kė. šoferis užpykęs, kad ga
vo prastą “bargeną”, važiavo 
greitai ir pasipainiojus dvira
čiui įvažiavo į gatvekarį. Pa
sėkoj keturi vaikai ir šoferis 
liko užmušti, o kiti S vaikai 
sunkiai sužeisti.

PARYŽIUS, gr. 10. — Bu
vęs atstovas Philibert-Besson iš 
Puy, kuris prieš 9 mėn. liko 
pašalintas iš parliamento ir 
nuo to laiko slapstėti, pagalios, 
tapo policijos suimtas kai jis, 
pasiilgęs linksmaus gyvenimo, 
sugryžo į Paryžių.

VHICAGO.— Trys benamiai 
bedarbiai, kurie gyveno “džiun
glėse” į vakarus nuo Evansto- 
no, pasimirė vakar dėl dar nuo 
tikrai nenustatytos priežasties. 
Jie esą arba išgėrė nuodingo 
alkoholio, ar 
smalkių savo 
tas bedarbis 
mirs.

Tik vienas
identifikuotas. Iš surastų pas 
jį armijos popierų nustatyta, 
kad jis buvo Alex Kazak, 
n?., pirmiau gyvenęs 4328 
Maplewood Aye., Chicago.

nutroško nuo 
pašiūrėj. Ketvir- 

irgi, tikimąsi,

iš mirusių tarpo

Italai skerdžia 
ehiopus

45 
So;

1 ADDIS ABABA, gr. 10. — 
Ethiopų oficialis pranešimas 
kaltina, kad italai išskerdė 
dviejų kaimų gyventojusį šiaure 
vakarius nuo Makale ir pavogė 
jų gyvulius ir maistą.

NaujienųRadio Programai
♦ *

• •

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

Šią stotį ant savo rądio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Trečiadienis,

ADVOKATAI

šiomis die

LIDY

W. Madi Advokatai
sėsit'

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAIžinios

Laidotuvių Direktoriai

Phone Yards 1138

Bal
takis

GARSĮNRJTĖS 
NAUJUOSE

— Brazilijos valdžia 
įsteigti Kaune savb

ne Ministeri 
pondentas -

gyvenantiems
- broliams

V\4ąi-
> prie

skulptorius p. 
RIMŠA IŠ. AME-

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

kad P. Rim

kuklus, mažai ko 
dėlto ir Lietuvoje 
nepastebiamai gy- 
tuomet jį visi pri- 
jis ką nors naujo 
Rimša kartu pra- 
savo .kurinius šu J. MOŠCIPAN, prez.

Patarimus dėl kurą suteikiame be jokio atlyginimo arba obligacijų
", ■ . *' ■ ' ■ r> ’ ■ . ‘ 1 ' : ______ ■ _________________ '

JOHN B. BORDEN
LIETUVĖ ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

. Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rėz. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

, 756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 
Nedeliomis pagal sutarti.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockvvell St. 
Telephones Renublic 9723

vardo ne 
rime gaut:

P. iLimŠa,, jęi yyks į š. Ame- 
;rįką, iąi išvažiuos' grųędžio, 4 
dieną, 'tuo pačiu laivu į šiaur. 
Amerika važiuoja Dr. Ą. Rač-

apie pora metų visur landžio- 
jo ir tenykščių įvairių žymių 
politikų ir šiaip žymių ašmenų 
buvo priimtas ir šiaip nemaža 
visokių nuotykių turėjo.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir mio Tiki 9 
vai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

J. F. EUDEIKIS 
4605-07' Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
VARds 1741—1742 

J, F. EUDEIKIS

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tet Drexel 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.

(Musų specialaus korespon-
< dento)

žinomas Lietuvoje skulpto
rius "Petras Rimša pasiryžęs 
dar šiais metais atvažiuoja r į

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį

0HS PIETU AMERIKAI 
APIE BRAZIUJOS IJETIVHS

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

vak. Nedelioj pagal sutarimų. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja ,25 metai' * ' 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M.
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3656 - .
Office 4930 W. 13 SU Cicero 49 ‘

LIULEVIČIUS
| Phone Lafayette 3572

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir * 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidenciją telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

— Taip, ji bus gatava š. m. 
lapkričio mėįi.z tai bus pirmo
ji lietuvių ' bažnyčia ' Pietų 
Amerikoje ir 4ai yra didelis 
kun. Suginta nuopelnas.

AJLDavidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS: • ' r 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

■ Ofiso valandos: ’
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

S. Pąuly veikia 
Sąjunga “Viltis”, 

sąjunga “Lithuania”, 
Moterų Draugija, 

Kat. Bendruomene. 
B-ve “šviesa”. Tos 

išskiriant kata-

Oicero ' Phone Cicero 2109

žinomas turistas, Lietuvos 
tųrižn^o J'sąjungos rėilęajų ve-, 
dejas, žurnąlistąs Matas šal
čius ir rašytoji beletristas Žu
kauskas-Vienuolis važiuęją j 
Pietų Ameriką lietuvių kojpni- 
jų aplankyti.

Matas šalčius priveš kąrą įmo, 
caro valdžios, persekiojimų bu
vo pasprukęs į Š. Ameriką. 
Karui besibaigiant grįžo atgiū 
į Lietuvą. Nors iš profesijos 
mokytojas, bet vertėsi žutfną-

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 *

Dr. Sušauna Sląkis
Moterų ir vaiku’ ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

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

NAUJIENOS, Chicago, III.
bet gyve batika. Ne taip seniąi jis veik 

Palomis išlandžiojo visą Azi
ją ir dalinai Afriką, o dabar 
vėl ilgesniam laikui kartu su 
Vienuolių vyksta bastytis Į 
fiičtų Ameriką. Matąs šalčius 

keflibnę po Aziją yra ap
rašęs knygose svečiuos pas 40 
tautų. Šios jo knygos Lietu
voje turi didelio pasisekimo, 
tai reta knyga, kuri taip spar
čiai platintųsi. Taigi dabar vėl 
jis važiuoją į Pietų Ameriką, 
kad tai vėliau visa aprašius.

ąbųdu $iĮĮ.
Reikia

šos skulptūros parodos š. Ame
rikoje tikrai CtUlrės dMąlio/ į>a- 
šišėkimd,' ries tai tikrai ori

sąvbtakai stffihjgi, Sa
votiškai įdomus darbai, kurie 
sąžiningai atlikti.

P. Rihiša ir jį Vaitkaute bar- 
lįefą yra pącjafęs. /

P. Rimšą š. ^ųięrikos lie
tuvių tarpę tiĮįrąi’įųs mylimas 
svečias.

DĖL GRIAUSIU ANGLIŲ IR KOKSO 
ęTelfefenuokit šiai atsakomingai įstaigai 

PROSPECT 3400 
WESTĖRN COAL and Sl I’l'I.Y COMPANY 
f ' w i* a a

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311

Dr. C. K. Kliauga 
DentistaS

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marquette Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti. "

gus.savotiškai ' (mąlori&. 
briginąius ir labai simpatingas. 
Su juo ilgai gali kalbėti ir Vis 
neprarasi noro tokį įdomų kal
bėtoją pamesti. P. Rimša savo 
budu labai 
reikalaująs, 
jis kažkaip 
verid ir tik 
simena, kai 
sukuria. P. 
dėjo kurti
K. Čiurlioniu, taigi ariu laikų 
menininkas, anos prieškarinės 
mokyklos mokinys,1 kuris pri
valėjo daug kruopščiai, kan
triai dirbti, kad menininko

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

: kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

dariau propagandą, 
mes turime nemažai prie- 
kurie braziliečius vienpu

siškai ir nepalankiai informuo
ja apie Lietuvą. Jų tendencin
gas bei neteisingas informa
cijas reikėjo dementuoti ir tai
syti. Atstovavau Lietuvą Bra
zilijos tautos šventėje, kuri la
bai gyvai ir su pakeltu upri 
praėjo. Taipgi susipažinau su 
Rio de Janeiro esančia musui 
nedidele išeivijos kolonija.

Vėliau aplankiaur Sao Jpauty; 
lietuvių kblohijį. AT^h pada
riau vizitus gubernatoriui, ar
kivyskupui ir prefektui, ku
riam padėkojau* už Sao Paulo 
mieste “Lithuania” vardu vie
nos gatvės pavadinimą. Susi
pažinau su tenykščiais lietu
vių draugais ir su pačiais lie 
tuviais. Kaip žinoma, Brazili
joje gyvena apie 30,000 musų 
išeivių ir tautiniai kultūrinia
me darbe jie daro gan didelę 
pažangą.

— Mes esame girdėję, kad 
Brazilijos lietuviai iš Lietuvos 
gauna beveik takią pat sumą 
pašalpų kas metai, kaip ir čio
nai Argentinoje. Ar tiesa, po
ne Ministeri, kad Sao Paulo, 
mieste net Įtrys lietuviškų • mo 
kyklų rūmai išaugo, tuo tar
pu, kai čia nei vienas metras 
žemės už gautas pašalpas ne
buvo nupirktas, nei viena mo
kykla nepastatyta?

— Sao Paulo ir jo priemies
čiuose — sako p. Meisteris 
— lanko 360 lietuviukų lietu
viškas mokyklas. Kolonija tu
ri nuosavus mokyklų rumus, 
Dr. J. Basanavičiaus vardo, Dr. 
Kudirkos vardo ir Vytauto Di
džiojo vardo. Be to dar Sao 
Paųly yra Vysk. Valančiais 
vardo mokykla, kurią lanko 40 
vaikučių. Sklypai lietuviu mo
kykloms didžiumoje gauta vel
tui, ačiū buvusio konsulo pr. 
Mačiulio rūpesniui. Brazilijo
je, kaip ir čionai dauguma lie
tuvių nepriklausę jokioms or
ganizacijoms 
jaimimo 
sporto 
Lietuvių 
Lietuvių 
Spaudos 
organizacijos 
likų b-nę, įeina į Lietuvių Są
jungą Brazilijoje, kuri turi sa 
vo nuosavus namus ir jais nau
dojasi visos minėtos organiza
cijos bei grupės. Rio de Janei
ro j e gyvena tik apie 600 lietu
viu ir 45 priklauso jų apoli
tinei draugijai “Vilnis0.

— Malonėkite pasakyti, po
ne Ministeri, — klausia kores- 

tiesa, kac

Phone Canal 6122
Dr. š» Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

' • Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251C

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
' 2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 -iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWĄY 2880.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tel,: — Hyde Park 3395

tams pasirinkti iš 
eiviij gyvenimo.

šiuodu vyrai jau 
nomis apleidžia Lietuvą ir tie
siai važiuoja į Pietų Ameri
ką, kurią pasiryžę skersai, iš
ilgai apęiti ir paskui kiekvie
nas savaip savo įspūdžius pa
rašytų . -įietų Amerikoj e j iedu 
bus i^e^nį laiką.

M. šalčius takiose kelionėse 
nėra jau naujokas. Azij o j e jis

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kfeivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
- kaip pirtaiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

riko j e ^udąryįi keliose vietose 
savo jišdi!rbinių pąrodas. Ęeikia 
laukti, kad jo parodos turės 
didelio pasisekimo. P. Rimša 
tai nęrą eilinis skulptorius, tai 
didelio masto menininkas, jau 
plačiąi žinomas iš prieškarinių 
laikų. Jo skulptūros darbai sa
votiškai originalus, savotiškai 
moderniški ir kartu giliai su
sieję šų savo krašto Stiliumi. 
Tai tiaras LieĮuyos ir liėtu- 
viškosięs dvasios menininkas. 
Daug kur jis važiavęs,1 daug 
kur jis buvęs ir visokių menį 
darbų matęs, bet vis tai jo ne- 
pavęike ir jis neprarado savo 
krašto žmonių dvasios. Ir tąi 
nenuostabu. Batsai Petras Ęim- 
ša yrą tikras Lietuvos kaimo 
vailcaš, Lietuvos md^iutės žilą- 
galveles užaugintas, kaimo pie
vų dvasia penėtas ir...Lieti?vos 
ganyklose bandos ? būdas už
grūdintas.

Jau geru pusberniu būdamas 
P. Rimša pajunta traukimą 
męniškam darbui, ir tai paju
tęs , stipriai imasi darbo. Veik 
niekieno nepadėdamas visu lie
tuvio užsispyrusio budu brau
nasi į gyvenimą ir niekieno ne- 
pąstebiamąi, visai kukliai Pet
ras .Rimša pradeda kurti nuo
stabiai gražius skulptūros ku
rinius, kuriais ne tik liėtuviai, » * f • I . j ’ ' i' c
šiaudinėje paštogėje išaugę, 
pamatę nustebo, bet ir kita
taučiai šauniuose mūruose iš
augę stebisi nępąprąstąis P. 
Rimšos darbąterL

giosios -Brazilijoje1 mūsiškių Vi
suomenės veikėjų ?

— Man sakę p, Ministe- 
ris —- yra viši lygus Lietuvos 
piliečiai, kurie brangina Lie
tuvą iv jos nepriklausomybę. 
Musų išeivija gyvendama lai
svoje Brazilijoje bei Argenti
noje, taipgi labai laisvai ir 
demokratiškai galvojai Visos 
išeivijos negalima sutraukti i 
vienos įilę ' gurios pakraipos 
organizaciją. Išeivija gali lais
vai, pąęąĮ ' ąąVd P^žiGTas, pri
klausyti’ bei’ kurti jai patinka
mas organizacijas. Bet organi
zacijos sąyo tarpe nekjiudyda
mos viena kitos veikimui bei 
vystymuisi galėtų įr turėtų ne
blogai sugyventi. Nes visą išei
viją jungia gimtasis kraštas i v 
tėvų kalba. Vardan to bendru
mo galėtų ir čionykštės lietu- 
viškęsios organizacijos, kaip 
daro S. Paųly, naudotis sayd 
veikimui ugdyti vienais na
mais, atsieit, vienomis bendro
mis patalpomis.

Sao Paųly aplankiau dau
gelį lietuvių sodybų, labai gra
žiai sukurtų. Biznierius p*. Če- 
marka suruošė vakarienę, ku
rioje be kitų veikėjų, dalyva
vo ir visų trijų liet, laikraščių 
vadovybės, jų tarpe ir “Liet.. 
Aido Brazilijoje”. Sao Paulo 
priemiesčiuose lietuviai jau 
turi pasistatę apie 500 mūri
nių namukų ir turi pačiame 
mieste 'bei jo įpriemiesčiuose 
apie 50 krautuvių krautuvėlių. 
Brazilijos ^musiškė'^įvėj^-ipr^ 
še mane pasveikinti ir perduo
ti geriausius linkėjimus Argen
tinoje gyvenantiems . tautie
čiams — broliams ir 
tems.

Prie intervie\v “A. L 
so” redakcijos pridėtas 
prierašas:

Taigi, kaip matome, su lėšo
mis Argentinoje yra padaryta 
skandalinga panama. Mes ži
nome, kad jomis buvo leidžia
mas “Švyturys”, o dabar jų li
kusią dalį 
naudoja. Ar ne laikas rapor- 
tuot Kaunui, kad pašalpas sių
stų Argentinon tik mokyklų 
reikalams. Nes kas čia yra su
kurta, tai vien pačių Argenti
nos lietuvių pastangomis ir tų 
triūsų organizacijų dėką, ku
rios nei vieno pašalpų cento 
nevartojo, bet dar pačios savu 
laiku įvairiomis progomis Lie
tuvą pašęipė. J

O kas dėl kunigų, lai Jani- 
lionis netik iš Lietuvos algą ii 
pašalpas nenustoja gavęs, ne
nustoja už mišes “čangas” 
kobra vęs, o taipgi nenustoja 
rinkęs aukas: pirmiau koply
čios, dabar kitais pretekstais. 
O visi doresni lietuviai katali
kai nenori matyt šeimyniškai 
ir provokatoriškai veikiančio 
“kolonijos kepeliono”. Musų 
Redakcija turi visą eilę laiš
kų, kuriuose katalikai džiau
giasi, rašydami iš Montevideo, 
Rosario ir kitų miestų, kad pa
galios tapo pašalinti iš Piėtų 
Amerikos du pasileidę gastro- 
Įiąi Bųmšą ir Badžius. Gra
žiausia, kad juos pašalino pa
ti dvasiškoji vyriausybė, kuri 
nėra pratusi matyt kunigus 
vaikščiojant su “galifė” 
ąUbj.ąnt “O, Susanna 
liepsnojančių .likerio stikliukų 
Janilionis šavo makanomis vir
smą anuoę alįiudų “kunigėlius” 
ir jau labai seniai laikas, kad 
jis pasinaudotų tuo vilko bi
lietu, kurį tikinti katalikai jam 
yra teoretiškai įteikę.

MASTER WIND0W SHADE C0.
Š. j.. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
ATRANKOMS LAZDAS f. . MES NUMIĖRUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WBST m STREET (ARTI W00D ST.)

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu, ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir. Sekmadieniais— 
pajęal sutarties.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir MVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 3
5340 So- Kedzie Avenue

4092 Archer A

S. p. MAŽEIKA
8319 Lituamcą' Avėnue Phone Yards 1138

.... į‘MASALSKIS
u ijhone Boulęvard 4139

Sugrįžęs iš Brazilijos’ Lietu* Sao Paulo lietuviai statosi baž 
vos įgaliotas- Ministeriš Pietų 
Amerikai p. J. Aųk^tųoliš Nu
teikė “interview” (pąsikąĮbč- 
jimą) “A. L. Balsui” sekančio] 
formoj: «

— Pasakykite, pone Minis- 
terį, —' klausia koresponden
tas — kokį įspūdį įgijote Bra
zilijoje iš tenykščių lietuvių 
kultūriniai tautinio darbo ?

* • : 1.4 j •jį' •*1” n

— Įteikęs mano įgalioja
muosius raštus Brazilijos Rę- 
spublikos Prezidentui, p’ dak
tarui Getulio Vargas’ui, Ęįo dę 
Janeiro, atlikęs formalius vi
zitus vyriausybės nariams, am
basadoriams, atstovams ir žy 
mesnięsiems veikėjams bei su
sipažinęs su Brazilijos sostine, 
dariau žygius Užsienių Reika
lų Ministerijoje ir pastūmė
jau pirmyn kaikuriuos musų 
reikalus, tarp jų' — musų SU 
Brazilija prekybinių santykių 
išplėtimą, 
pasižadėj 
konsulatą ir politinių ryšių iš 
vystymui akredituoti Lietuvai 
savo pasiuntinį. Ten dažnai su
sitikdamas su politikais, sena
toriais, spaudos atstovais h 
šiaip žymesniais asmenimis, — 
informavau jutos apie musų tė
vynės opius reikalus. Trumpai 
sakant 
nes

"Al.PETKUS
1410 South 49th Cpuft

X F. BADŽIUS
668 West 18tn Street 1

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių
Lai<Įotp.yiij Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

NEBŪKIT VERGAIS 
NE VIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vynų. Suvlrfi metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką. tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose.; Tris, sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimų, 
niislpirkau butelį ir nuo paties pir
mo paėmimo memalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tiję 
noriu. Su pagarba, Wallace, A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo n emalinio, 
prasto apetito, nevirSkinimo,1 gaso, 
galvos skaudėjimo, nėtvotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triher’s Bitter Vynų; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

' TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

Joseph Triner Company, Chicago

Phone Canal 6174

■, S. M. SKUBĄS
71$ West 18th Street Phone Monroe 8377

I M h /•
i .» *

f ■' -• iCo

Mrs. Anelia K. Jarusz
, Physical Therapy

X I and Midwife
I I » 6630 S* ^estern\ Avė., 2nd floor

| Hemlock 9252
X Patarnauju prie

V gimdymo namu o
se ar ligoninėse.

IU? duodu massage
fElectric t r e a t- 

ment ir magne-
I l <. įm| tie blankets ir tt. 

JR Moterims ir mer-HMHHHMHBH rinoma patari- iiK/ . dovanai. '

LĄCHĄVICZ ir SŪNŪS
2314 West 23fd Plaęe Phones CanaJ 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

, • . ... . .. f . Į ■ • . , »__________________________________________________

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

‘ CHICAGO. ILL.
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snelį. Minėta mokykla suvai-1 si šio apskričio eks-kareiviai 
dino svarbų ir žymų vaidmenį 
Amerikos lietuvių gyvenime.

Adv. N.? Vala'sina.
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Plymouth yra 
di

džio karas ... apie kurį savininkai re- 
poftuoja 18 iki 24 mylių už galioną 
gaso ir alyvos suvartojimą, kas yra 
neabejotinai mažai.

Šis 1936 Plymouth—didžiausias ir 
gražiausias žemos-kaįnos karas kada 
nors pirmiau pabudavotas—turi dau
giau naujoviškų įtaisymų ir svarbių 
naujų ypatybių negu kuris kitas šios 
žemos kainos karas kada nors pir
miau turėjo.

Didelis frėmas yra paskutinis žodis 
tvirtume. Plymouth Saugus—Plieni
nis body yra saugiausias kada nors

Auksiniai laikrodėliai, Dia 
mondai, Gintaro karoliai, 
Sidabriniai daiktai — jus 
viską rasite atsakomingoj

BUDRIK 
c • • ' •

Jewelry Krautuvė
3343 So. Halsted St.

BUDRIK
Furniture Mart

3349 So. Halsted St.

Jos. F. Btidrik, Ine
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Pasiklausykite Lietuvių Valandos 
nedeliomis nuo 5 iki 6 vai. po 
piet WCFL, 970 k., su . didele 
Budriko orkestrą. Makalais, Dai
nomis, kurie lyginasi Amerikonų 
chain programams.
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SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

Iš SLA. 301 kp. balsavimo 
nominacijose

Kandidatai į SLA. P. T. ga
vo sekamai:

Prezidento urėdui:
Bagočius .................
Rastenis ............

Vice-prezidėnto:
Mažukna ....... ..........
Šalna .................

Sekretorius:
Jurgeliutė ...............

•Vinikas ......... ........
Iždininko:

Gugis .......................
Lopatto ..................

Iždo globėjai:
Mikužiutė ...............
Miliauskas .............
Mockus ............. :.... .
Zalatorius ..............

Daktaro kvotėjo:’
Dr. 'Stanislovaitis ..............  28

Ęai kurie gavo po vieną ar
ba 2 balsu — .jų nepažymiu.

B.

M. J. Vinikas ....... 
P. Jurgeliutė .....

Ąnt iždininko: 
Ka?ys Gugis ........ 
Ądv. Rastenis ...... 
Adv. Lopatto .....

Iždo globėjais:
E. Mikužiutė ..................... 34
J. Miliauskas ........  34
Ą. J. Zalatorius .................. 3
S. Mockus ............................. 5
Dr. Stanislovaitis .............. 36
Dr. Graičiunas .................... - 4

275 kp. viršininkais išrinkta: 
pirmininku — Antanas Lato- 
nis, pagelbininkų — Veronika 
Stimbirienė, užrašų raštinin
ku — Jonas Rąuiinaitis, finan
sų rašt. —>Vincas Černauskas, 
iždininku — Stasys Janaraus- 
kas, iždo globėjais: Vincas 
Luišis, ir Vincas Mąslauskas, 
organizatoriais: Petras Pečio- 
kas, Stasys Janarauskas ir V. 
černauskas, daktaru Dr. Har- 
vey.

Narių susirinkime dalyvavo 
43. Kuopa narių turi suaugu
sių sk. 149 ir kelioliką jaunuo
lių skyriuje.

V. Černauskas.

Lietuvos istorijos. Tas sutei
kia ir man daugiau atliekamo 
laiko parašyti straipsnelį į šį 
dienraštį.

Porter apskričio teismo na
mas Valparaisoje sudegė ir 
dabar jau yra atstatomas. 
Man, arti gyvenant, dažnai pa
sitaiko reikalas nuvažiuoti i 
Valparaiso teismo butų ant va
dinamo “change of venue frcm 
Lake county”. >

Nuvažiavęs j valparaiso jau 
nematau senio O. P. Kinsey, 
kuris anais laikais daug kal
bėjo valgytuvėse apie bulves 
ir valgė obuoliuos, eidamas šali
gatviu. žiūrint į tas žinomas 
vietas ir mokyklos namus, ro
dosi, dar vis matosi H. O. 
Brown ir visų mylimas O. P. 
Kinsey, bet jau jųjų nei dva
sios nėra. Taipgi, žiūrint į tas

vietas, kur mokinosi šimtai lie
tuvių, rodos, dar vis girdisi 
lietuvių moksleivių balsai, įjū
rių irgi jau visai nėra.

Paskutiniai - lietuviai studen
tai, apleidžiant mokyklą, užda
rė duris savo mielo knygynė
lio. Daug lietuviškų knygų bu
vo atiduota į mokyklos kny
gyną. Vėliau mokyklos knygy
nas sudegė, sudegė sykiu ir 
'ietuviškos knygos. Gaila, kad 
tos visos knygos nebuvo ati
duotos į kokią lietuvių įstai
gą. Ten buvo daug naudingų 
knygų, būtent, Kudirkos, Vy
dūno, Maironio, šerno ir kitų 
žinomų patriotų raštai.

Minėta mokykla suteikė ne
užmirštiną progą Amerikos lie
tuviams pasiekti aukštesnių 
mokslų. Minėta mokykla jau 
pasilieka tik dalis Amerikos

lietuvių istorijos. Dabar lietu
vių amerikiečių išeivija jau tu
ri savo mokyklas,

šiandien gal nėra nei vienos 
lietuvių kolonijos Amerikoje, 
kur negalima butų rasti lietu 
vį oks-valparaisietį. ' Taigi su 
tuo tikslu ir parašiau šį straip-

Šio miesto lietuviai, kurie per 
karų tarnavo Amerikos kariuo
menėje, organizuoja ♦ Amerikos 
Legiono Postų. Postas, jeigu 
bus sutvertas, bus pavadintas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto vardu—Vytautas Post. 
Į šį postą galės priklausyti vi-

Amerikos Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos klubas rengia va
karėlį su šokiais, kuris įvyks 
vakare prieš Naujų Metų die
ną. šis parengimas bus klubn 
svetainėje,

Adv. M. Valasina.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Nominacijos SLA. Pild. Ta
rybos ir rinkimai 275 kp. vir
šininkų įvyko gruodžio 8 die- 
ną. Į
F. J. Bagočius gavo 36 balsus 
Adv.
A d v.

SLA. 313 kuopa 
Chieago; III. '

Rastenis .......
Lopatto ..........

J Vice-prez.
J. Mažiukna ....
Adv. Šalna ..........
S. Mockus .............

Ant sekretoriaus:

Nominacijų rezultatai:
Bagočius (prez.) ..........
Mažukna (vice-prez.) ....
Jurgeliutė (sekr.) ...... .
Gugis (ižd.) ...................
Mikužiutė (ižd. gi.) ......
Miliauskas (iždo gi.) ....
Mockus (iždo gi.) ........
Dr. Stanislovaitis (dr.kv.) 9

. 10 
.. 10 
. 10

10 
.. 10 
.... 6

VALPARAISO UN1 
VERSITETAS

. - i ,

Valparaiso universitetas tarp 
1903 ir 1923 m. buvo musų 
moksleivių judėjimo vieta. Ten 
važiavo lietuviai iš visų pla
čios Amerikos kraštų. Buvo 
tikra ir didžiausia mokslo dar- 
bymetė.

Dabar minėta mokykla visai 
kitaip atrodo. Laikas viską 
permaino. Į pietryčius nuo au
ditorijos namo gatvės yra už
piltos juodžemių ir ten vasa
ros laiku žaliuoja žolė. Ne vi
siems šios mokyklos alumnams 
yra žinoma, ypač, kurie toli 
gyvena, kad ant mokyklps kal
nelio jau matosi tik šimtmeti
niai ąžuolai. Jau nėra “Old 
College Building”. Jau nėra ir 
“East Hali“ narnoj kur pir
miau buvo mokyklos valgytu- 
vė ir daugelio lietuvaičių ‘Stu
dijavimo kambariai. Jau minė
ti namai seniai nuversti. /Ne
simato jų jokių liekanų. Kiti 
mokyklos namai dar tebestovi 
ir yra gerokai padabinti ir pa
grąžinti.

Ten, kur Lietuvių Mokslei
vių Literatūros draugija lai
kydavo susirinkimus penkta
dienių vakarais, jau vasaros 
metu tik graži žolė žaliuoja.

Jau nėra ten to visiems žino
mo trečio kambario. Jau nėra 
šioj mokykloj -nei lietuviškų 
klasių, negirdėti ten nei vieno 
lietuviško žodžio. Namas, ku
riame buvo lietuvių mokslei
vių didelis knygynas, kur bu
vo siunčiami dykai visi Ame
rikoje lietuvių kalba išleidžia
mi laikraščiai, jau baigia griū
ti.

Jau ki?n. II.. J. Vaičunas ir 
dr. A. L. Yuška nenueina 
Kinsey prašyti lietuviškų 
šių ir lietuvio .mokytojo, 
dabartinis vargonininkas
Greičius, dr. S. Biežįs, kun. A. 
Linkus, K. Ąugųstinavičįus, 
dr. J.- Vitkus ir kiti pasižymė
jusieji gerais darbais ten ne
rašo ant juodos lentos lietu
viškos gramatikos linksniavi
mo, neduoda nei lietuviškų dik
tavimų. P. Gudas jau< ten ne- 
lietuvina surusintų arba sulen
kintų lietuvių moksleivių pa
vardžių, neskaito nei ilgų kla- 
sikiškų referatų.'

Jau oratoriai dr. A. Striko- 
lis ir dr. P. Klimas neorato- 
riauja kitataučiams anglų kal
ba apie Lietuvą. Z. Jankaus
kas neparodo gražumą savo 
rankos rašto. Dr. šafranaus- 
kas nebaigia trijų mokyklų 
kursų. Dr. Mykolaitis jau se
niai išvažiavo toli į Naują An
gliją, o /dr. Stankus jau tur
tingas Philadelphijoj. Brenzai 
yra bankininkai Chieago  j e. 
Ku*n. P. Juškaitis nemokina

RADIOJ™.“ p” 
metus visam namui.

Pirkdami radio dabar iš 
Budriko, gausite dar didelę 
dovaną: Gražią lempą, ar 
Elektrikinį Mixmaster, ar 26 
šmotų sidabro setą.
Už radio galite mokėti kitą 

metą.

Hlii

Buvusieji kareiviai organizuo
ja postą

Čia šiemet American JSheet 
& Tin Plate Co. pastatė daug 
naujų dirbtuvių, bet darbų yra 
mažai. Mašinos padaro dar
bus.

Skelbimai Kaupt n<w 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Naujas Plymouth Kainuoja
Jums Mažiau Važiuoti!

ž-įgg

■

1
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i

i
■ '-į

Savininkai Reportuoja 18 iki 24 Mylių už Galioną!
pirmiau padarytas. Plymouth jums 
duoda ne tiktai saugumą, kuris jums 
reikalingas ir kuri jus norite, bet jis ; 
taipgi yra apsaugotas nuo dundėjimo 
ir traškėjimo.. Pagarsėję Plymouth 
stabdžiai yra 100% hydraulic... po 
du pistonus prie kiekvieno rato. Jie 
jus greit sustabdo... Saugiai be iš-- 

. .. kripimų. ,
Pasivažinėkit Šiuo dideliu, gražiu 

nauju Plymouth. Važiuokit jame. 
Draivinkįt juo . įr pasidžiaugkit jo 
umiu pįck up . .. be vibracijos Float- 
ing Pajėga ... daugiau pajėgos negu 
jums kada bus reikalinga.

Pamatykit jūsų Chrysler, Dodge 
arba De Soto dealerį... jis maloniai • 

. .jums patarnaus.
PLYMOUTH DIVISION OF 
CHR.YSLER CORPORATION

PO VISĄ plačią Ameriką Plymouth 
savininkai jums pasakys: “Ply
mouth sutaupo pinigus kiekvieną 

kai juo važiuojate!”
Ir dabar, vėl 1936, 

Amerikos ekonomiškiausias pilno

» Klauskite apie Musų Naują 
Oficiali Chrysler Motors Commercial

' Credit Company

6O7„ LENGVO IŠMOKĖJIMO
/ ■ . PLANĄ

Jus patys galite apskaitliuoti.
1. Pradėkit su savo neišmokėtu balansu.
2. * Pridėkit apdraudos išlaidas.
3. Paskui padauginkit ant 6% dėl 12 
mėnesių plano. Pusė nuo viąno nuošim
čio per mėnesį laiko maždaug 12 mčn. 
♦Kai kuriose valstijose imama mažas 
mokestis už dokumentų padarymą.

BE JOKIU KITU MOKESČIU.

*510
PI VMffl ITH budavoja ■ ■ IVIW I n PUIKIUS KARUS

9:30 VAL. RYTE
■s

ANTRADIENIAIS
(Utaminkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

• - z -

PASIKLAUSYKITE!

Philco, Zenith, Radio- 
nas, Stromberg-Carl- 
son, RCA Victor, Ge
neral Electric, • gra
žiuose kabinetuose.
Kiekvienas pirkda
mas namams pečių, 
skalbiamą m a ši n ą, 
Prosinimo mašiną, 
Parlor Setą—gaus mi
nėtas dovanas.

'ibįįfrį&jt1
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NAUJIENOS
The Lithuaniėn Daily News 

pUblished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New« Puh.» Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephbne ČANal 85fo

Subscriptioil ftatbs:
%8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicafcb
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

A

EateM M Sėcėnd Ctais Iftittfe 
March 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, UI. under the act 61 
March 3rd 1879.

. ...... 4 A i i -i

Naujienos eina kasdien, išskiriaht

ih. telefonas Citra! Ntfo,
..»«■/ ‘ ’ .;4 *;•«! .J>|/

UfUkymo fciifrit
CKlcagofe — paštu: 

Metams $8.00
/hišed meta ........J.09, 
Trims mfinėsianis 2.00
Dviem mėnesiams 1.501
Viėnšm mfinešitii .75

ChiČagej per ilnešiotojus:
Viena lęopija ...»; 3c.
Savaitei _____ _—-------  18c
il&hėšiūi —  —......... 75o;

Suvienytose Valstijose, nė Chi&fcėj, 
pŪthi

Metams - ---- -----------------   $5.00
Pusei metų 2.75
perims mėnesiams ____ _— 1.50
JMein mtofesiams 1.00
tfenton mfcitošfliii .75

Lietuvon Ir kitur užstehititori 
(Atpiginti)

Metama , ..... .............. $8.00
Pusei metu t.-  4;00
Trims mfinesiams_________ 2.50
Piniguš reikta siųsti pafitd Money 

Orderiu Itortu tu Užtstkjtnta;

tų Sąjungos Pelkalairiš, j Ančią s, kad toks pasiūlymas rialistą atsidūrė, deja, Norman , 1 '' • • rn * * * • *• c V t-it' » v ‘ *» \ 1 ♦ ‘ • • (/s* ' v 4 • • /**<•*> K* et T 4 !>■*$ A n vrzvreiškią Tautiį Sąjungos pardavimą Italijos fašizmui ir ;
sulaužysią prižadų, kuriuos Anglijos konservatoriai bu- j
Vo davę žmonėms prieš rinkimus. Opozicija Anglijos 
parlamente rengiasi kelti griežtą protestą.

Dar daUgiūų pasipiktinę, žinoma, yra mažesniųjų 
vįilštybių diplo^ Anglija ir Franci Ja gali

tokią “<fdv#ii|” italamš, Nekaltai uŽpUoltlsiėiiiš! 
beginklę Etiopiją, tai tuomet hebėra jokios vilties, kad 
bet kur} silpnesniųjų tautų bus apginta nuo galingųjų 
imperialistų..

Netrukus turės paaiškėtų ar Anglijos konservato
riai kartu su Franci jos valdžia yra, iš tiesų, pasiryžę 
paaukoti Tautų Sąjungą fašizmo garbei.

><{. > ."i.
DAR VIENĄ KANADOS. 

MIEŠTĄ' &A1MM0 
SOCIALISTAI

u v

FARMERIŲ-DARBININKŲ SĄJUNGA WI#CONŠINK

Višos pažangiosios darbo žmonių jįfeos Wisconsirib 
valstijoje nutarė susivienyti ir bendrai Veikti ^blitifejė. 
Konferencija, kuri tęsėsi dvi dienai dbte^tė,
dalyvaujant 225 delegatains nuo, Socialistų partijos, nuo 
Wisconsino Darbo Federacijos, Progresyvės partijos, 
geležinkelių darMnihkiĮ bfolijų, Darbininkų ^jungos, 
Farmerių-Darbininkų Prdgresyvės sąjungos, Wiš£Mši’ri 
M ilk Pool ir Farmers’ Eąuity Associatio'n, — tapo įs
teigta “Fai^Bą^ t^ogVessive As^ociation” ir išrink
tas laikinis icdlbiitėtaš is 1$ asmenų. .

Kohfėrėndjbjė piriniriinkavo vaistijoš Dabbo Fede
racijos prezidentas Btėbry Ohl, Jių kbris $ba Socialistų 
partijos narys ir btįVęs atstovas
Sveikinimč kalbą pasakė blėras rfetil Wati; kfiri delega
tai pasitiko karštais aplodismentais.

Atrodo, kad čia yra padaryta pfadžM iabai rimthi 
politinei organizacijai, neš ją sudalė Wš stipribš jėgbs 
Wisconsine: Socialistų partija, kuri vątab MilVVaūkėe ir 
kai kuriuos kitus stambėsniuosiūš ’įftib'sttiš Valstijoje; 
Progresyvė partija, kuri kontroliuoja vValstijos valdžią, 
ir valstijos Darbo Fėdaėrčija, — ftėkaibafit JAU Apie ki
tas smulkesnes darbininkiį ir ukihihk'ų sąjungAš vąlšti- 
Joje. Wisconsinb sociališiai ir pRbg^ėiiŠtAi r(La Fbilū-, 
tte’ų sekėjai), sUsijųngę j daiktą; gali %)^r^ti( tokią' 
jėgą toje valstijoje, kad prieš ją biėkAš‘ U^ateifeikyš.

Bet partijoš ir draugijos, sUsidėjį^i'p's į bend
rą sąjungą, kėt^UA ir toliaus gyVUbti; kAipo atškifoš) 
autonomines organizAČijos. Jos ’tik tarsis dėl bėhdros 
platformos ir statys bendrus kandidatus rinkimams. 
Tuose distriktuose, kur socialistai yra stipriausi, bus 
statoma socialistų kandidatai, o kitoš pbišidėjUsios or
ganizacijos jUbš rėfhš; teitai, kur yH štipriįš prbgfėšis- 
tai, bus nomiriuojahii progresistų kAĮididatĄi, o juos 
rems socialistai ir kiti jų talkininkai. Socialistų parti
ja Wisconsinė turės dar AUspręsti viaubtinti ftAriiį bAl- 
aaVimu, ar Ji galutinai į šią organizačiją stos.

KbbJėrencija, įštėigUsl šitą “Ūkininkų ir Darbinin
kų Progresyvę ŠąJungą,,, priėmė pafėiškimĄ, RUriUb 
pašišakoma tfž panaiMfiintį “pelnų gistentos” (t. y. ka
pitalizmo) ir jstėiigifrią tokios visuomenės santvarkos, 
kurioje nebūtų darbo žmogių išnaudojimo. Taigi konfe
rencija pasisakė ešnfėjė uz socializnlą.

Pažymėtina, kad kbmUnistai j kbfifėfėfttfją 
kviesti. Nebuvo kviestos taip pat nė tariamos “neparti
nes” kdmųništį organižaėijos, kurios VėikiA, prisidėk- 
gurios iVairiAiš bekallais Vardais, konferencijos deba
tuose paaiškėjo, kad ftaujoji organižacija įĮ^a pAširy- 
žuši kbmuhištų Visai hejsileisti, nes savo ardyriib takti
ka jie yra taip jsipykę darbininkų unijomŠ, kad joŠ 
griežtai atsisakytų dalyvauti PVčgrėšyVeJė S^Jud^bjS, 
jeigu kbmuništai btitįj J Jį priimti. ' :

Tai yra įspėjimas socialistams ir kitose vietose. Jei
gu socialistai nori, kad dArbo žmonės Amerikoje susi
vienytų politikoje po vėliava DArbo Pariijds abbA pa
našios organizacijos, kaip ta, kuri įsikūrė Wiscohrine, 
tai jie negali dėtlš į ^ėhdrus sti kbmūiAfetaiš;
Politikoje vienybės su kbriiunistAis negalės būti tol, feb! 
jie nepasisakys viešai prieš bolŠėVikij 
rą Sovietų Sąjungoje.

Jeigu oficialė Komunistų partija negali pasiliuo- 
suoti nuo Stalino diktatūros, tai komunistam^ , kurie 
nuoširdžiai trbkšta yiėriybes darbiUinkiį Judėjime, ne
palieka nieko kitb, kaip tą p’Aftijią Mstl ii* <d|tis prie 
Socialfctų. kitbkios i&eitiės nėH. : >

Y -V ■ ' .. •»rr-«^r‘|-r

Etiopijos pADAtiNliOŠ?
• Ą.U—...j

Paryžiuje ir Londonė spauda ražo apie tai, * 
Britanijos užsienių reikaĮĄ riiihisteris Hodrė kačtū $u 
tVanęijbs jjrėihjėfu a^afekiitinįn, taikos
pasiūlymą Italijai, jūbdu sutinką dtidti jai 150,000 ket
virtainių hiylių jJtidįpijos teritorijos; t. y. konę pusę 
Haile Sfeteššie karalystes!

Šitoks *Mosriwtoas,>, sako, iššaukęs pasipiktinimą 
hėt Angliją fhinistėrių kabinete. Kap. Edėh, užsienio 
i'ėikalų mimsierio padėjėjas ir specialia inįnisterig Tau-

Regiria, Sask., initstas 
M’bOOi j$ventoją išriri’hkp &&-• 
yb “mėrū darbiriihfcį kandidatą 
A. Č. Ėilinson’ą. Kartu su juo 
buvo išrinkti ir 5 socialistų 
kandidatai į ’aldermanus. Ka
dangi Regibbs miesto taryba 
s’itšidėda iš 1’0 aldermatiiįj, tai 
šbbMšthi trfrės dabar lygiai 
pusę vietų taryboje, ir susikir
timuose, kur balsai pasidalina 
pusiau, nusveriantiš balsas pri
klausys merui.

“KAIRYSIS SPARNAS” SKAL
DO SOCIALISTŲ ORGANIZA

CIJĄ NEW YORKE

Vadinami kairioji arba “ka
ringieji” (militant) socialistai 
New Yorke, kurių dvasiškas 
vadas yra Norman Thomas, 
nutarė atsimesti nuo Socialistų- 
partijos miešto organizacijos 
ir įsteigti, savo atskirą komite
tą. Šitų “karingųjų’’ socialistų 
•taktika labai primena “kairiojo 
sparno” veikimą 1918-19 me
tais, ■ iš kurio išsivystė1 komu
nistų partija ir įVūįHbk jos at
skalos.

Kairiųjų atsimetimas įvyko 
grūodžlo mėn. 4 d., kai jiems 
nepasisekė savo pusėn pakreip
ti Miesto Centro Komitetą, ku
ris šiisideda iš kuopų atstovų. 
Centro Komitetas jau buvo nu
taręs likViduotį “kairiojo spar
no” grupes, kurios buvo suda
rytais partijos kuopose (tikslu 
“gręžti iš vidaus” kuopas) ir 
kurioms tarnauja, kaipo orga
nas, pernai metais įsteigtas sa
vaitraštis “Spcialist Gali”. Kai- 
lifeji delegatai Centro Komitete 
pirma atlaikė šsivė “kbkiišą”, 
o paskui atėjo visi kartu į Cen
tro Komiteto posędj^ Reikalauti, 
kad nutarimas apie- NėW Yorko 
b'rganizacij os pertvarkymą tu tų 
atšauktas. Kada Centro Komi
tetas Atsisakį šitą “kainaspar-. 
nią” reikalavimą išį>ildyŪ, tAi 
jiė išmaršaVO lauk ir, kitoje 
Vietoje susirinkę, išsirinko' sa
vo “centro komitetą” ir pareiš
kė, kad jih dabar esą “tikroji” 
socialistų organizacija New 
Yorko mieste.

IŠiharŠaiVb Š'9 kairiasparhiai; 
o skaičius vadinamųjų “dbŠibių- 
j.ų” Centro Kbiiiitetd , nartų pa-į 
sirodė 65, t. y. bbVėįik dVigu- 
feai didesnis. to dar rėikia 
įįtštet)ėti, kad tie 65 Centro 
Komiteto nariai " atstovauja: 
stipriausias ir skaitlingiausias 
socialistų kuopas New Yorke. 
Tuo tarpu “karinguosius” į 
Miestu Centro Komitetą rinkda
vo paprastai mažbš kuopelės,’ 
šušidėdančios iš nėpatyrusių 
jaunuoli^. Kairiosios^ kuopose 
yra - ir buvusiųjų komunistų, 
kiiriė susipyko su komunistų 
partijos yįtdUisv bet bolševikiš
kų idėją d'ai* nebusikratė,

*Kairūtf^,> tai netikėjimas 
d&iioftHitijd

* ■ • • '‘ , t ■ i• ■■

Naujasis “kairysis Sparnas” 
pradėjo dygti ‘ amėRikopiškoje 
Socialistų partijoje pbieš treje
tą mėtų, kada Hitleris. užkaria
vo, Vokieti j os/rešptlbjiką. Ame- 
rikbnai, kurie lūb^i paviršiiti* 
niškai ’nušimhrio apie Europos 

| darbininkų- jud^jfino santyki

su

ėmė versti kaltę dėl tos liitle- 
rizmo pergalėg ant socialdemo
kratų, — kuomet tikrumoj ė 
kombnistai paruošė dirvą “na
ciams”; balsuodami su jais kar- 
td prieš ‘socialdemokratus ir 
niekindami demokratinę tvar
ką. Kai kurie Amerikos socia
listai pradėjo manyt, kad dik
tatūra esąs ^gerešnis dalykas, 
nė'gū demokratija.

Tdrpe šitų susipainiojusių šo-
- . . - - - * - ' -- - -- . - --- . T ,

ThotnAš. Laikinai priė jų buvo 
prisidėjęs ir Milwaukeė meras 
Hoan. Jie užsimanė įbrukti 
phPtijri naujų “principų dekla
maciją”, sulig kuria socializmas 
Amerikoj ė gAlįs būti įvykintas 
ginkluoto perversmo keliu. Vė
liau patys “kairiasparniai” ėmė 
sūrmatytis šitos savo nesąmo
nes. Bet ginčai dėl tbš žioplos 
deklaracijos iššaukė šuirūtę ir, 
frakcinius ginčus partijoje. Tud! 
pasinaudodami, į Socialistų par
tiją, pradėjo štbti komunistai, 
ktfriė buvo išmesti iš komunis
tų organizacijos (pa'v. Gitlbw, 
ir k.).

Šių Dienų Europa
(Tęsinys)

Mudu apslstėjava užsiėnio 
svečiams 'skJrtanYe viėŠbftty. 
Jis pakankamai ŠvafuS. Na, 
jei tėkš susipažinti Sii tarako
nu, ar blake, ar faitajš rierA- 
miaiš smulkiais šutveriinais, 
tai prišiminkiinė, kad se'niaū 
rusuos jų dar daugiau buvo!

Viešbutyjė iiiūdū Už ViskĄ 
mokam svetima Valiuta; čih 
rusai savo pinigų 'AėįfriltftA. 

Labai gaila, kad Nėw Yorke Tokia jau jų hnafisų politika. 
‘ Ėėstorhnė naudu Visti Bėtlfeė- 

tai sūsipažįš’tani šū Vieifa įdb- 
mit jaunū rušaitė. Ji ItAlbū; 
net vokiškAi. Tuoj klAušia Ar!mudū kartais ne 4š ParvŽiriiš araTIgo aovanoT^ ,sie 
v,. > . • • XV . pluksną ir ta pluūbšnčia atvykom. As juokAUju. ’Jf

*—Aš iš tokios rešpublikdš, 
kurią seniau jųš vadinot mar
garino respublika, fiaskidū 
vienu laipsniu pakėiet ir pra
dėjot vadinti sviesto respublK 1 
ka, o dabar sakot mes ėšaiū* 
jūsų drauginga valstybė. Jūšiį 
vyriausias štafosta Kalininas 
dabar valstybės švenčių mėtb 
sveikina musų prezidentą...

Tamsta nesupranti manb 
žodžių, bet prašmatni rUkhite 
greitai ją prasiilę s^fAntA it 
...neapsiriktfs pAšųko, iš kut> 
aš atkeliavęs. Taip, ji politi
koj nėra neišmanėlė...

Dėlko, klausi manęs, bet tu
rėk kantrybės,—tai vėliau pa-, 
tirsi. Buk kantrus ir atsargus.

—O šitas ponas, sakau aš 
jai, yra iš tos šalies, iš kurios; 
jus imat pavyzdžius ir Vis 
kartojat—ne tik pavyti, bet ii*; 
pralenkti mes turime!

Ir čia žvali maskolkaitė 
greit susivokė ir pasakė, iš 
kur sveikas esi atkeliavęs. Tai 
vis, drauguži, nuostabus daly
kai, bet greit jie pagiškės, dėl
ko ji taip greit viską atspėja.

Rusaite, patyrusi iš kur mu
du ešava, bent kiek pusimena, 
bet greit pradeda klausinėti... 
žinot apie ką? Kokios moterų 
mados dabar yra Paryžiuje! 
Kokias skrybėles jos dėvi, ko
kios spalvos paltai, net kokią 
pudrą vartoja it... kartais ar 
niudū nėtiiriva moterišką šil
kinių kojibią arba gerų Pary-? 
žiauš kVėpūlų. ^Nėt ji atsidu
susi pAsakd, kokie jie buvo 
geri prieš karą, dabūr šūnkū

" M

ita “kairiasparnizmo” liga taip' 
įsigalėjo, jogei dėl jos gali da- 
būr suskilti visas partijos sky
rius. Jeigu “kairiašparriiai” pa
imtų viršų partijoje, tai darbi
ninkų unijos vėl imtų šalintis 
socialistų; o be darbininkų uni
jų socialistai negalėtų laimėti 
bei Mibvaukee’je, nei Bridge- 
porte, nei Rėadinge.

tokių ‘gtfdti. bdtėnkinam jos 
smalsumą, pasakojam ką apie 
thl žirtdme. .Ii nejučiomis mu
dviejų klhWWėja kokiais rei
kalais mudu čia atkėiiavom 
ir kpks mudviejų užsiėnhiiftas, 
greičiausia pitkfiais mudu 
ėsava. Ausis pastatyk it ge
riau tylėk!

Bet aš pAsigiriu.
—Taip, aš toksai bastūnas, 

keliauju skers ai-išilga i Euro
pą, renku įspūdžius ir kartais 
iŠ nuobodumo juos patašau, 
jei tik yra kas juos sp&ušdiha 
ir skaito. Esu labūi turtingu 
turiu amžiną iš š. AnYėrik 
draugo dovanotą stebukTttigą

i a mane

as, 
:os

IŠ KUR “SARGYBOS KOMITETAS” GAVO 
"tevulS" sKAimojy adresus?

Nebegaliu suprasti, kas čia 
darosi musų Susivienijime. 
Aš esu SLA. narys ir “Tėvy
nes” skaitytojas, štai, pasta
ruoju laiku mane pradėjo lan
kyti visokia “literatūra”, ku
rią gamina ir siuntinėja tūlas 
“Sargybos Komitetas”, iš Nėw 
Yorko. Tas’ komitetas šmei
žia SLA. Pild. Tarybos didžiū
nių ir visus pažangiudsiūš na
rius. Jis rekomenduoja saviš
kį kandidatų sleitą, kuriame 
(be kitų) figūruoja Rastenis ir 
Lopatto?

Man nerupi, už ką tas “sar
gybos” c komitetas včdū agita
ciją. Kiekvienas 'turi teišėš agi
tuoti ūž tą, ką^ jam pAfihkAi, ■, 
Bet štai kas man rupi : 
tie žmonės gąyo “Tevy^š”; 
skaitytojų . adresus? NČi sil 
vieriū iš jų niekada ir jokių 
reikalų neturėjau. Tai kaip jie 
mane sužinojo?’ Pagalios, esu 
matęs, jog ir ’k^ti SLA. nariai 
gavo, tos “literatūros”. Aišku, 
kaip diena, kad j ie turi mūšų 
organizacijos narių ir uTėVy-; 
nes” skaitytojų adresus. d

Kias jiems davė tuos adre
sus ir kodėl ?

SLA. narių adresus, jei ne
klystu, tūri sekretorius Vini- 
khs ir “Tėvynės” a'dmiAistta-: 
cįja (p. VĮnikūs juk yra “Tėv.”: 
adnlinistratorius.—“N.” Red.). 
Maįi, kaip Šųsivienijinib na
riui,. dabai* butų svarbu žino
ti: kieifo rahkoš aprūpino “sar
gybos” komitetą mušą adre
sais? Dau'tiati: norėčiau žirib- 
ti, ką tūd reikalu mano dary
ti SLA. ’^įid. Taryba ? Juk vi
siškai nėleištinas dalykas, ’Įtad 
bile kas ir /Bile kada galėtų 
hauclotiš SLA. narių adtešAis ’ 
. AB ūėlihkęš ką nors įtafi- 
nėti, bet nurodau fūktą. No
rėdamas priekabiauti, aš galė- 
čiAti* įtaRt arba ŠLA. ^ekrėto- 
Yių Vinikį, ąrba “Tęvyilėš” re-, 
daktoRių VitAitį, kad juodų yra 
Nusidėję su tą “tAutiškų” at- 
žąįąreivių klika, ką nori už- 
valdyt Susivienijimą. Bet pir- 

! m turėtų ištirti SLA. Pildo
moji Taryba, kaip tai , atsiti
ko, kad adresai iš centro pa
teko į pašalines rankas.

Ji turėtų surast kaltininką, 
ar kaltininkus, ir atAtinkamai 
nubausti. Įsivaizduokite, kas 
atsitiktų, , jei bile kas ir bile 
reikalui lintų naudoti SLA., na
rių adresus. Dabar ‘ iūus \kfr- 
Šiifą “Sargybos” komiteto lyde
riai, o rytdj Vėl kiršins kiti. 
Tai neleistinas ir Smerktinas 
dalykas. SLA. juk yra nepar 
tin& organizacija. Joje priklau
so visokiausių pažiūrų žmonės. 
Jei viena grupe ims p'olitikau- 
ti, .kitai tas nepatiks ir, galų 
gale, organizacijoj kils suiru
tę. O kain iš to bus nauda?

Man aišku, ko nori “sargy
bos” komiteto žmonės. Niekin
dami- Gugjj - Bagūčių ir kitus t •

jie bando įbrukt SLA. nariams 
saviškius. Kaip sakiau, nieko 
prieš tai neturėčiau ir išviso,, 
nieks jiems nedraudžia agituo
ti. Bet kam jife Vartoja SLA. 
narių adrėsuš?

Taigi, pūširodd, kad SLA. 
centre ft?pi negarbingas slapu
kas (ar šlaijūkai), kuris tar- 
nauja atžagareivių klikai. No
rima sukelt SLA. narius prieš 
pažaūgiūdšiūš č^gaPizacijos 
darbuotojūs, kūRib tfėtūrės ga
limybes atsakyt Į ‘Sargybos” 
vyrį rriėlūš.

Dar kartą kiadšį'ū: ką ma
no daryti sLA. Pild. Taryba? 
Ar ji leis į’Rbdėi kurstytojų 
knistis pos musų Organizacijos 
centro rėkordūš ? šiandien j ic 
pašiVbg^ ŠLA. ORių adresus, 
d rytoj bala žino ką išsineš!

Kiek tai liečia mu's, tai ži
nom ką daryti. Kiekvienas iš
mintingas SLA. ndfyš atiduos 
savo balsą už tą Sąrašą, kurio 
priekyje stovi dabartinis imi- 
aą dR£ūldz&ciiždminkas Gu-

it dabartinis ^RČzidentaS 
Ėą^bčltiJs. jN'ėl Vieno balso tiems 
SkA. barių kibšibtajains!

~ SLA. ,Narys.

thaitina.
* Leningrado mergelei ibi Vis 
labai įdomu ir ji notėtą dar 
ilgai sm rnudviem klibėti, bfet 
ir saldų raduš Veikla parnėsti. 
Skiriamės. Ėyto mėtą aš tSki- 
Šęs gaivą iš viėšbiiČio kamba
rio staiga lietuvių kalba Šau
klį patarnautoją. Sveikas dėl- 
ko labai nusistebėjai! Nesiste
bėk. šauni rusaitė jau pasirū
pino, kad prie mudviejų durų 
patarnautų lietuvis. Ji jau 
spėjo painformuoti ten, kur 
reikia, kad tuodu svetimšaliai 
yra lietuviai. Reikia, kad .kas 
nors už durų suprastų tą kai- 
bą! .

Juk ir jai reikia dudną val
gyti, ir ji valgo ją kaip moka 
užsidirbti. T) gyvenimas yra 
visokių žmonių reikalingas. Ir 
šioj šaly tokie žmonės yra rei
kalingi. O, kaip čia jie reika
lingi! Čia jų kiekvienam žing
snyje sutiksi. Labai nesiste
bėk, Turi tokių žmonių aibes, 
spėji!, ir tavo tariama laisva 
š. Amerikos šalis.

Ir... staiga užkluptas mu
dviejų patarnautojas visai ne
tikėtai lietuviškai prabilo...

Štai jau dabar mudu žino
vą, kaip ir kur reikia kalbėti. 
Bet gi mudu šiame, riors ir 
vaišingame krašte, ilgai neuž
trunkame. Pasukam į vaka
rus ir važiuojam į Estiją.

(Bus daugiau)

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

to.i.i iiį;

NEĮSIVAIZDUOJA kaip tas galima
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A GLANCE
by Dr. E. G. Peters
—

Love at First Sight 
Hauptmann to “Burn” 
Look for the ‘ Womah 
Marinerless Smofters

Do people actually fall in 
at first sight? Or is the notįon that 
they do merely a romantic delu- 
sion?

Romantic individuals, believing 
in love at first sight, go to litera- 
ture to prove thėir case, and cite 
the vvorld-famous pair, Romeo and 
Juliet, who.se first glance svvept 
them into the dcadly maelštrom bf 
alLconsuming love.

Būt the skeptical rejoin, “Romeo 
and Juliet never iived, oxcept in 
Shakespeare’s imagination. So they 
prove merely that the great En- 
glish dramatist used love at first 
sight in orie of his 
plays.”

Reality, hovvever, 
romanticist with the 
Mme Pierre Benoit, until her mar- 
riage a simple English giri, fond 
of the quiet countryside in Devon- 
shire. Višiting Oran in Atgeria on 
her honeymoon, she looked into 
the dark orbs of haridsome Sherif- 
al-Azal. Though no words passed, 
she declares that love was

. . I ' t ,

tiien.
To find her Arab lover, 

Benoit left her husband that 
ing, and vvent štraight to a 
hotel in the native guarter. 
knew my lover vvould be in the 
native guarter,*’ she later told pol- 
ice sent1 by her anxious husband 
to search for her.

That first glance killed her love 
for Pierre, and gavę birth to her. 
vvild passion for the dark-skinned 
sheik, to vved vvhom she is divorc- 
ing Pierre.

love

riiost popular

supports the
instance of

bo^n

Mme 
even- 
small 

“I

Unlcss almost a iniracle happens, 
Bruno Hąųptrpann yvill “burft” in 
New Jersey’s electric chair for the 
k dnaping-murder of the Lindbergh 
baby. For the federal supreme

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antarias Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—Į0 ryto iki 1 
po pieU Po to pagal susitarimą.

♦ ♦ ♦'
PAšPORTŲ<BIURAS. Department of 

State, 433 Wešt Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 t. 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street.* Tel. WABasJi 
9207. ~ ’ • •' ’

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. TeL WABas|) 
1746.

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. '■ \ 1

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3OO0. 1 ' *,

court has refused to review the 
“guilty” verdiet of the Jersey tri
būnai, carrying death.
f Many persons vvho followed his 
iridi’ a yeat ago dbubt fhat Haupt
mann actually rkilled the Lindbergh 
kaby. Yėt they arė eonvineėd that 
he had a hąnd in the crhpe, or he 
cbujd not have got .the ransoin 
mohey. ‘ ' i ' ' ‘ '

If others besides Hauptmann 
and the feomęyvHat mythical Frisch 
wėre involvetl >n the kidnaping- 
murder, Bruno sįoul(Į say so.

• Unlęss Hauptmann itells honestly 
and fully just what did happen, he 
šhouid not cOmpriain if mb'st of tlfe 
American pėoplė belie^b him the 
role miurdefer.'

“Cherchęz la fęmme” — look for 
the woman — has been the touch- 
stone of many vvriters of fiction 
and hunters of criminals dovyn 
through the years. Increasingly, 
vdse officers are iooking for ihe 
woman behipd the outlavv — for 
the ^an^ter’š moli, to get money 
for vvhose vv’hims and caprices he 
robs and nitirderš.

Evelyn Frcchette, Bonnie Park
er, and Helen Gillis, vvife bf “Baby- 
Face” Nelson, have all rightly paid 
for their part in erime — Borin|o 
with 'hė’r deaih, Ęivblyn and ITelen 

prišdri seiitences.
A woman /’jho iriėites to crime 

may be more dangerous than tlie
For

may be more 
man who does her bidding.
she may be the evil force behind 
several desperpdoes . succęssively 
ccmpeting for her favors. So, to 
waste šentiment, as ‘many jurors 
do, on sUCh a \voman, iš dangerous 
folly. Juries should give her the 
šame punishment as the man she 
spurs on to rob or murder.

Conseguently, if 
officers are vvise 
they will follow 
j.nd “cherchdz Ta 
they find heT, they vvijl treat lier, 
not as beauty and innocence led 
astray, būt as the menace she act- 
ualĮy is. !

W 'vc 1U14
•the pleasUrę of ' havįng dp oųr 
midst a vmfthy gdest. 'Mr. Al^ird 
Ruį^, t^e pirėsident' pf fhe 
He 'has •’ comū' %itb. the pį^ppsė of; 
advucating ri “li^įėr undėrstahdinį 
mdverit^nt” bętNveen the vririioriš 
yotith clubs. miiy ašsurę 
Mį. Ralis, ypur ąction is praiše-' 
vvorthy aiįjį gri't 'cė-operaHoh 1 iš,; 
asšurėd. y'^ur1 visit was greątly ap- 
prėčlrited.' ' " •'

Qf course, you mušt not for^et 
abbūt dur'ėoming ^piash-Y’arty. Do 
y du' knovr, and can you realizė the 
fun Iii štorė for you at ihls gh 
gantic affair? The World’š Falr 
Męrmaids to entertąin ydų — ima- 
^Ihdl Racėš and boritešts, alsd a 
beauty1 čohtest for femalcs and a 
physigue contest for ipalas. Talk- 
ing of fun f Andy Norbut, the best 
Lithuanian acėdrdiohišt will ėritėr- 
tąin yęu wjth sonfe of his ipejodi- 
bus turiės. Ali o’f that just for fifty 
cientš’1 ’ or a “Pirs-rublį’'. ’’ Obtain 
your tickefs as soon ris you can 
from any LYS; member. Get them 
in advancc for ąt th,ę door the 
charge'Will bė 6&ę, and besides, 
yoti might not get a ticket at the 
dobr fdri orilj!' a liniited amouijt 
vvill be sold in order not to uver- 
ęrowd. It vvįll1 be h$d a>t the Mė- 
dinah Club.

»
Speaking of ithė splash party — 

a t the ėighteėnth st reet brąnęh, as 
soon as the tickets vvere dištribut- 
ed the very šame moment, Harold 
Nauą sold fwo tickets ėdri Aldona 
Ambrose' ori,e. — 'This ericouraged 
us greatly1 hnd foretells an over- 
\vhelming success.

4. HukšUla. was the sole malė 
represeritative of “Piririyn” in thė 
fc&kt’Hė 'pbrftayed ‘a 
šlįudeftt cit :iibb)a įarentaįe wh<x 
haįf •’ri.W fah^ied libėral ideas ptįit 
iri ftiri hėad. įįaįą ffte young- 
$įeh;;ag4WW'^n: iii Ūefenše

Opįresš^* /‘Thė/!'įięrx ;speedh 
W itft' act -ift vvftįčįj johnriy 

he'vv fangled idęas for 
df his 'H^l^t^tęd. ’pareįt 

AVbb hrift mucft ąPPlriųšė fbęm the

On Sąturdųy. Noy. AOtft “Pirmyn” 
ąpįd

HopYvvood ta/’tiai; .^į'Įilrs. A. 
Stępftėhi W ’sųVftrize ūf ftįr life. 
ft a get-togė-iher to celebrate ,

'įįrthidriY. ‘ trimite ’oj tlp fact 
itjhe b’ccasjdn attraėtę^ some three 
ftųndrėd įeęftlę, tfte closėjy."įjuarded 

et ®f th'e. evėnt ešcapeh com- 
ing *to “'Miš. Stephens’ cars. And, 
vvhen sušftehti^ ^0 foųl play she 
vvris brought into‘the hall by coų- 
spirator Frank Pūkis, she buršt 
out intę ftonęst-to-goodness tears. 
Abundantly ' they s't'r'eaked dowh 
her cheeks, būt a radiant smile that 
brighjerięd her face and thę miptį^ 
$yęs! grivė A<ytJice; tftat thę conspįr~ 
acy of her vvell-vvishers moved 
hęr no boun,d. Shę sėerųed to be 
thė happiest being aiivė; Her en- 
trąnce int.o thę hall and a hundrc'd 
voiceš ftdtStĮnį ih^6 “HajĮftjr ’Birth- 
day To ‘You...” stirred iip some- 
thing in everyone. It was not sur- 

■ prising that some of thę men hąrd- 
tboįled as they are ąaid to b^s, 
hriulėd hąndkerchlęfs oiit of their 
po'ckets and dabbėcl their vvatering 
cyes.>

r J. Janušauskčas, iždo globėjai,. D. An&naitis. mąršaikA. “ i 
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

sį pirmą pęnktadifeny, Chicagos Me* 
tuvių i AUiįitorŪoj, 318$ S. Halsted 
St.’7:80/ Vii. Vakarti.' ’ . j

AMERICAN LlTHŪANĮAN CITJ- 
ZENS CLUR OF 12th WARD val
dyba 1935 m*: J. švitarius. pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Tumet, 
T>lrin.-t)ag., 8118 "W. 44 St*. tel. 
VirginU' 1158: Paul J. Petraitis, 
nut rast., 3181 S. Emerald Avę., 
teLColumbus 10272; J.Naudžiunąs. 
žln.-rašt, ‘ Į,5QQ S. 48th Court, Ci- 
cero, Iii.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 48 SU;-J. JešhlnąB. 
kasos globęjaę. 2440 W. 89 s£; 
H. Gramontiėnė, kasięrius, 4535 
S, RockWell SU; Dr. A. J; Marii- 
kas, daktarą ^kvotėjas .2519 N?. 
43 SU; tel. LafaVette 3051‘; A. Va- 
lavi'čia, -Maršalka (Bbndsmanai); 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St., tol. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156' Archer Avė.: Ą, 
Was, 4038 Archer Avė., tel.

Jtte 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J, Petraitis. 3131 
$, Emerald Avė.* A. Saldukas, 

' 4038 Archer Avė.. Dr. A. J. ‘Mani
kas. 2519; W. 48 St; Tiliętiškri Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette '6719, 
B. Putrimas, 4536 Turner Avė. 
Kliubo ' susirinkimai -atsibuna kas 

trečias * (3) sekmadienis kiekvierio 
mėnesio, 1-mą Vai. po pietų R. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rbėkwėl ĮSU

kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Węrhįs, 6804 So. Peny Avenue, 
Chicago, BĮ. •

Susirinkimai atsibuna kiekviena 
pirma nedėldienį 1:30 vai. po pietų. 
1900 So. Union Avė.

Ambrose' orie.

law-enforcement 
and in eamest, 
Durnas’ advlce, 

femme.” Whe‘n . ._

We expręss our sincere Nvishes 
for the guick recovery of Mrs. ^q- 
lan, jpothcr of Ella( and Ęttą, hpp- 
ing? that šhe wi0 be soon with 
y ou wėil and happy1. ' '

Few things ųre more disagree- 
able and disgusting thąh for non- 
smokers to be forced to breatHc 
the used sirioke' of inveterate iii- 
dulgers in the weed. Yet, in thod- 
sands of places ' in this countr'y 
non-smokers are compėlled to in- 
hale cast-off tobaccb "šrnoke. With 
vvomen ndw NVotsliipping at the 
shrine of Lady Nikotine, an alteady 
kad situation has been greatly 
worsehed. . * ’

Few drunkards are so rude as 
to piill out a bottle and guzzje in 
the presence of non-drinkers. Nor. 
will “dope”-takers indulge fn their 
drug before others. Even eaterš of 
garlie and limburger ęheese respect 
the noses of others.

Būt most smokers, malė and 
female, are feo utteriy vvithont mari- 
ners that they \viir light pipe, 
cigar, 6r cigarette in a iroom fdll 
of people yrithout thinking of ask- 
ing, “Do you object?” o? “May I?” 
Smokers befoul the ai.r thaf others 
mušt breathe; they send dozens 
out of the rooms with smarting 
eyes and throats, -with aching 
hbads ahd dttfled percefttion.

If smokers had half the manners 
of a gopd dpg, they would nęt be
foul stations, hotel ^jbbjjieš, and 
other rooms with ’tODącčo smokc. 
They vvbulU i.nddlgc in’ their viče 
alone, or in places sėt} aside es- 
pecially for users of the \veed.

įmyi^iiii ji

Courier

To
Mark

see you next Tuesday at 
Whitę Sguare — S’long. ’

I v , .*> 'f ...... I >. . I

PIRMYN
SHARPŠ and FLATS

“They laughed whėn he sat down 
at the piano, būt ' vvhen he began 
pląyiiig... oh, my!”

Orie ęan not būt think of ithe 
littie man \Vho ^ave'1 a shoėk to 
hiė sceptical 'ftiėnds vvhen his firi- 
gėrs ^bėgan1 siinning ovėr tlie kėys 
tdter šeeirig lasit Sunrday’s perform- 
a.nce of “BLINDA”.

Mr. Charles Stepheųs was the 
ęcabh o'f ihė plaįv. ‘ Many people 
looked TorVVard1 to thė * perform- 
tuicfe with gravė misgivingš.' They 
pooh-pooh’edassertions of morš 
optimisitic lovers of drama fhat 
“Blinda” vvill meet vvith success 
and that the measure of it wiB 
not be too šmall.

The perfoĮ*mance Sunday provec) 
liftai even those vvith a hdpefų: 
view vver.e too conservative in 
their fęręcąsts. The presentatioę 
vy’erit over iri grand style, the plhy 
was well aoted, aifd whs touching 
anh rėalistic dowh to thė minute 
details. 1

Let us hope that, the L. S. S 
Central Socialist Lodgc, thę Chi
cago Męn’s (iftorus, severąl Pir 
mynites jftdmihėnt in the ’chšt and 
Mr. Stephens vviir not rclax in šat- 
isfaction vvith ithe initiąl success, 
ftut Svill bring forth to an ęager 
and enthiišiastiė Tollovving ihorę 
<1* drama, šimiląr1 to ^Blinda” in 
its mood, in'terest and opportunity 
for dišplay ’of talent that does- scen> 
to be abundant in our midst.

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RŲ ir MOTERŲ PAšELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 233 So. 
Central Ave.{ J. Garadauskas, 
pim. pąg., 3812 W. Monroe SU; 
M. MedaUnškas, nut rašt. 283 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt.. 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd.. 8508 Gttadersin Avė.. 
Berwyn, Ilk; V. Manikas, D. Bru
žas ir M. Davidonis —• iždo gjo-

• bėjai; Dr. A. Davidonis, daktafas 
kvotėjaš;' < '■'>' ■. ■'

Susirinkimai atsibuna kožną ant
ra nedėldiėnį - Lawler Hali, 8929 
W. MadisOn SU. 1 vai. pietų. ,

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 
• Riskit bolę dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWLING 

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead

Since this vvorld is not all happį- 
nęss and joy, neither can' tbis 
colUjmn be free of matters that do 
not cau^ę one to be greatly elated. 
’fhe štėrn look ori Ktr.' Stepheh’s 
face bringfc to us that we Iritve 
<bbeh failing to rėmind thb’ good 
folks about rehearsttis. They -arė, 
as usually, taking place on Fridays 
at Neffas’. All of thosc vvllose 
grandn^others have not died and 
thosc Xvhb are not commemotatinjg 
ahhiver'saVies .of tlieif deathšį 
should be 'there.

On February 9, 1936, “TĮnųyn” 
vvill give “Cavalleria Rųsficana” 
at the Sokol Hali. Preporation for 
the event is going on ’dt a fast 
pace rin'd all those vvishin^ to join 
“Pirmyn’* to pariticipate in the per- 
formance shęufd join nbw

LIETUVIŠKĄ TEATRALIŠKA 
' ST® RŪTOS NO. 1 Valdyba 
nia-’ Pirmi ,’G. Štencel, 2539 Wešt 
43rd tSt., Chicago; I1L. . 
gelb. C. Chaplinskaš, 8627 South 
HaĮsted- §t., Chicago, TU.; NUt. 
rast. -F. Opulskas, 3218 -So. Ljme 
St.,’ Chicago, III.; Fin; rašt. W. 
Zlabes, 740 1 E. 90th PI., ' Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avd.. 'Chicago, Il|; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St.. Chicago.* III.; Kas. 
pagelb: J. Yušklenienė, 2547 ‘ W. 
45th St., Chicagę. III,; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St*. Chicago, III.; Livoniii apek. 
K. Ketui-akienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasięrius J, Yuškienas, 2547 
XV.\45th ^t., Chicago. III.; Sudžia 
F Austa, 8489 So. Artesiąn Avė. 
Chicago, III.;/Sudžios rašt. F. žu-

r - DR- ba 1905
Pirm, pa-

S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 
m. Frank M. Valaitis pfrin., 1828 
Ganalport Avė.; Geo. M. Ghernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island' Avė., Tel. Dotchešter 3403; 
Batutis, nutarimų rašt., 2627 Gla- 
dys Ave„ Van Buren 7361; W. 
Pdnkauskas, turtų Yašt., 5235 So. 
Ellis Avė.; B. žolinas, iždininkas. 
2931 S. Emerald Avė.,. Victory 

.5765; Iždo globėjai: Pranas S. čiu- 
kauskas, 1832 Loomis St., K. Ka- 
zanauękas, 5730 Broadway, J. 
Kanapka, 5530 'S. Einerald Avė.; 
Organizatorius Juozas Bartulis. 
1343 Avers Avė., Crawford 6907; 
Korespondentas Mykolas Tanane- 
čia, 670 18 St.; t)r. kvotėjas,
A. Yuška, 2422 W. Marguette Rd.; 
Maršdrka Ig. Tamašauskas. 822 
W. 19 St.

P. CONRAD
STUPIQ

420 W. 63rd St
EnrIewoodS8$3-B840

Dar gražiau, moderni!- 
Iriau Įrengta. ‘ i

■ ISTt

-^4fe •v.^- ' * 
0?

Grane Coal Co. $
5332 S. Long Avę.

TeL Republic 8402

Pocajiantas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas * 

Smulkesni $7.05 tohas

SUSIRINKIMAI

Bricjgeport Draugyste Palaimintos Lietuvos—Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 8 vai. vakare. Bus renkama 1936 metų val
dyta. Kandidatai į narius Išpildę aplikacijai draugijos va
kare turi atsilankyti šiame susirinkime. Už valdybų, G. 
Pakeltis.

iiri- 
riiediately, before it is too late. 
ĄppHęations mriy be obtained from 
arty' irieriibeh of the chorus.

Sunday “Naujos Gadynės” 
vvill ppc^nopolize the lime- 

If^jif' Fhdin. “Piyniyri*’ the' group 
has bęrręvįęd Frank Pūkis for a 
lUrt iri the operetta to be givėn ori 
that ’datę.' Arid acęOrding to thė 
new štyle of pronanbidtion devel- 
oped by Frank, “Nauudschiosch 
Gaūtidyneiis” čhooorrras (ch as 
in churęh.) wiil give ncxt Sunday 
aC the Li0iuanian Auditęrium “op- 
eeeėreteee ‘Todipeis’. We j.nform 
thbsb less adėpt št new fanglec 

i prdnunclotionš' that 'the operetta is 
;“Tuip6š” -“TUlip Time”. * ' 

“Pirmyn” vvisheš “Naujoji Gady
nė” 10tS Of SUCCCS3,

Thė ŠiĮent Partner. 
1|( . ■ m, '■ ■* * ,* V 4 • [ * ’ ■• S * ■ vv k

ChiCttgvs uraugijy

Next 
chorus

RINKIME SLA. 
VIRŠININKAIS

F. J. BAGOČIUS — Prczi- 
denfas;

J. K. MAŽŲKNA — Vice
prezidentas ; į ;

P. JURGELIUTĖ -- Sėkrer
■» * * ’ ' {'/ ’ • fV •' ’ 1 ’* f t

torius; ’ ‘ '
' K. P. PUGIS — Iždininkas^

Dt. J. STANEI.OW — bak- 
taras kvotėjaš; ‘
"Ė'. MIKUŽIUTE — Iždo GIoh 

bėja;
' j: MILIAUSKAS — Iždo Gloj- 

bęjas. ' '
'■ • '? 1 tV’ 
r-’1— ------------ -.i,--- - - ----- - :

*

PARENGIMAI
* < r f "■ ■«

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynes” choras stato operetę, “Tul
pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
štreet. Bilietai—65c.. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vąt pp.

" x y. . 4 v y.* a .k

KALENDORIAI
Dar turime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne- 

! brangią kainą. Pasiskubinkite, bą vėliaus, 
negausite.

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St.

PAIN-EXPELLER

O
ra

Nuo Mu«kuŲGėlimo fc 
SUddBjimd 1 

reikalaukit visame pasauly 
, pagarsėjusio t

PAIN-EXPE?LERIO 

•kuris suteikia greitą ir fikrą 
L palengvinimą

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ!1
Prašalink ūdrą, gauk tikrą’ ir phstovų 

palengvinimą bu ALSANS, saugus tori!/ 
kad ir rūpestingas, naminis gydymas. Be

: kgvW*GAS1’‘gfe
PADUOTAS BE GERS JO- ŽINIOS. .

Išpildom orderius krasą ir telefonų. ;
ALSANS LABORATORY 

1OO N.' State St. Bėre. X. Kamb. 833
l , Įel, GEN, 7170. -Chicago,

ND<LOAN AUOCIATION 
': of chicago '

Skolinant Pinigus ant Pirmų
Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, Ū. S. Government ištaigoj, 
F. S, and L. Ihs. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,00900.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

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

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., < 6^18 So. 
Ashlkrid Avė;; S. Nerkis riūt. rašt. 
4353 ' S; Tai man AVe. ; W. Šharka 
f iri.-rašt.. 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Ohdputė kont .rašt., 440$ S 
Ąlbąny Avė.; B. • Rudgiilviutė. 
5832 S. Long Ąve„ kasos globėja; 
K.-.^Warnis kabieriūs, '3838 So, 
Kedzie AVe.; > Žūtis teisių! pata
rėjas;1 4624 S. Francisco Ąye.; 
Dbr;T. Dundulis jodyto jas, 415' 
Archer Avė,; -‘J. Bęndbkaitis ko- 
fešpohderitas, 3116 S. Halsted SU 
Kliubo •susirinkimai atsibuna kož- 

ną mėnesį, kas pirma sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St,, nariais, priimami1 vyrai ir mo- 
terVs uuo 15 iki 45 metų ^amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas f i-, 
mišnmšti’^altet ^Sharka. 4635 S. 
’Wašh’tehaw Avė.. Shičago? I1E ” 

- - ------ ’

————■m 

...............
JONAS ADOMAITIS

Persiskyrė šu šiuo pasauliu 
gruodžio 8 dieną, 1-1:00 valan
dą ryto 1935 m., sulaukės 57 
metų.' amžiaus, gimęs Panevė- 
žiO!’apskr.f Klovainių parap., 
Laipuškių kaime; , r

Ainerikoi išgyveno 37 metus.
Paliko didėliame nubudime 

moterį Moniką, po tėvais Jo- 
zaitikč, 2 sūnų Joną ir Myko
lą, marčią Mildred ir giminės, 

i* q Lietuvoj broli ir gimines. 
! 'Kūnas pašarvotas randasi S.

P., Mažeikio koplyčioj, > -3319 
Lituanika Avė.

Laidbtuvėš įvyks trečiadieni, 
gruodžio T'l dieną, 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia .kurioje at- 
rsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siėlą, o iš ten bus nu

li lydytas ' i Šv. Kazimiero kapb 
nes.' ■ >

■ '• Visi a .a .Jono Adomaičio 
giihinęs, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam”paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
, Moteris, Sunai, Marti 

. . įr Gimines.
.Patamaiiidi laidotuvių direk- 

fonus S.- ‘ R Mažęika, Telefo
nas Yards 1138

4<i.  K

departamentas,

Gerkit ir Reikalaukit
■ 'r T . .. ’« <■’.. * •

Lietuviškos 
Degtinis

2603 W. 69th St, J. AdomaftiFir

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas'WAfeash 4747 

' ’ gorint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia' laukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 131& * ;

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Mfchigan 

avė. Telefonas, WABash 7109, 
Valandos, 9:0Q ryto iki 5 p. į.

* * ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted strefet (Hujl 

House>. Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss įejen Jerry;

* * * “
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W

Corning Tuesday, Dec. 17th at 8 
P. M. the instalĮatibn' of all ' thė 
I.YS officėr^ vvill be hclft at Mark 
ivftite Sguhre, 30th lĮąlštccl1, in 
4he largo assembly hai.l. ’ Ėvery 
mėmber is to be there. ’Ą beaiitį- 
ful cvęnįng wiįl vvę spent, for the 
mėmbers of all brancftęs vvih be 
present. Sandvviches, cake, coffee 
and ęandięs vvill be served. Bring 
your membership cards aldng, 'for 
orily such vvho have! them vdl) be 
admitted. ” '

Somę of our girfs have ręceived 
their jackets, and du they look 
good — ęvery gįrl is proųd of 
owning orie and dispjaying ‘ tlie 
LYS insignla publjcly. Another 
bate h of jaokets vvill be distribut- 
ed this vveek. The* Ūdys’’ jačkets 
vyill probably be oht for diptribu- 
tioil duririg the comįng vyeek. Wę 
rtgret greatly that all our meUiJ

First a simple, Nvistful peasant 
maid, then an aristoeratie madam- 
oisęllc ovcrvvhelrning in her soph- 
istication and haughtihess — tfiat 
was Milda Baronas Sunday night 
as she appeared in the tvvo rbleš 
that fell her way in the perform- 
ancc of “Blinda”. Ęvcn vvhen ’ her 
faithful characterizations are for; 
gotten she vvili ahvays be remem- 
bered for the‘ huge “Madąmc Pom- 
padour” blond \vig she had had 
hoisted ori hęr head to underseore 
departure from rustic simplicity to 
pompous nobility.
f Šįcvęr handled the fe-
miriine iead and folloxying thę per- 
ifdrmancę one of the ’ \Vell knpWn 
Llthūabian drama tie erities and 
cbąches in exprešsing his enthusi- 
asm bver her work, urged “Onuks” 
to forsake singing for dramatic.

Go o diles s gracidUs, for all \ve 
know “Pirmyn’s” star vocalist may 
yct turn out-to bo a-Sarah Hęrn- 
hnrdt!

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS • IR PASILINKSMINA 
MOTKUUBO' valdyba ‘1935 M: 
Airiu Walškis pirm,, 53341 Evėr- 

.z green Ave.,-> tel. iBelmont 7078;
laidoj Ddtmte, pirtri. pag., 2677 
CMbbrn) Avė.; Mykolas ChėpuK 
užrašų ‘ itašt.. 38g7 t LeMoyne St.; 
Atitariąs ”Hutvitis, kaišęs " globė
jai 1825 ‘ Vįabaiisia Avė.; Jėnas 
Stąjgaftis, mąrš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemate 
Avę ; Base -Bali maųedžeris Rriiho 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

ketvtergą. -*2(188;1North ' Avė., kliub- 
hotrz@j; % ^ūli vakarę. ' -

•■ .................. , į į. >, .Ai.Į «.«<■■■■ i --- - .
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLIUBO- valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas; Rijankas, pirm.. ■ 984^-’ W.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 

-T , 

Bourbon

NATHAN 
KANTEB

Mutual LiąuorCo.
4707 So. Halsted ŠtŠ

TeL YARDS 0803



' - i * V y’-’ • *

' r &’*-i- '

: 6
-  ................... ■■■■■■■■ nnu r» . . ■—„,1, ,             .1   

U^hle, O. Skeverm- DlJlItlvb pdMbvKi jtč; “Leiskite pasikarti po Der- 
Ir a 4ivinll P*150’ ašai kalta” Nevio- mas parocio, Kaa nam ištšraukė netikėtą ašarų i I •! • •ii lypač paskutiniame akte. Įspu-publika nori veikalu dingą sceną sutvėrė motina 

5 € įRadišauskiene su kunigu 
V. Ascila prie Blindos su Ur
šule Šliubo, tai Jau porų vaiz- 

ide. Grafienė VerŠinskienė — 
^A. Pavgin; Titriaginskis — A. 
[Dambrauskas; Jurgis, studcii- 
.„j -tv J. Rukšlelė; Kulvickis 
— V. Račkauskas; Eliza — M.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Kreipsis į guberna
torių bedarbių evik- 

cijų reikalu

Trečiadienis, gr. 11, 1935

Virbickas, Liudkevičius, 
Skeverintė pasižymėjo svar
biose rolėse.

Savininkai nori prversti valdžių 
nuomas apmokėti

Praėjusį sekmadienį, gruo- tas 
džio 8 d., Chicagos lietuviai,1 
mėgstanti vaidinimo meną tų- Dolan; Anelė” — ’u Baronai- 

, —„____ i—• A. šimbelis; na o
tąs vargšas Motiejus — T. Rip- 
kevičia, vien jo pasirodymas

i Tame akte visi inpersoųavo

rėjo sau maloniai širdingų pa-‘ Adzia
sitenkinimų Lietuvių Auditori-1 
joj atsilankę pamatyti vaidi
nant žemkalio penkiaveiksmę salę užkrėtė juoku, 
dramų “Blindą”. | ■

šis veikalas buvo pastatytas didelius išsiputusius ponus įr 
scenoje rūpesčiu ir pastango- publikoj tvėrė jausmų, kad 
mis Chicagos Liet. Vyrų Cho- baudžiavos laikais tokie ponai 
ro ir Liet. Socialistų Sąjungos negalėjo byli sveiko proto. 
Centralės kuopos, su 
geriausių 
taip kaip atsilankiusi 
kad tikėjosi matyti.

Kaip teatre... 
te

Vaidinimas prasidėjo penk
tų valandų vakare ir nors bu
vo penki ir netrumpi aktai, su 
permaina scenerijų kožnąm 
aktui, užsibaigė apie 8 yak 
Kiekvienas aktas pradėtą ir 
baigta su muzika bei daino
mis. Taipjau papuošta svar
besnieji momentai vaidinįųąc 
smuikų pritarimu. Pertrau
kos buvo trumpos ir nenuobo
džios, taip kad publika visąį 
nei nesikelia pertraukose, b.et 
vietose kalbėjosi, dalijosi įspū
džiais įgytais lošime.

Svetainėje nuotaika kaip, ir 
reguliariame teatre, nors pil
nutėlė. Reiškia, publika siu- 
si rinko tokia, kuri moka įver
tinti vaidinimų ir nesijaučia 
suvilta. Iš to galima darytį 
išvadas, kad geri veikalai yra 
pageidaujami* publika jų išsi
ilgusi ir noriai lankytųsi, jei 
tik butų kas rūpintųsi jų pa
statymu.

Gaila, kad paskutinįąįgįąį<; 
laikis nebėra pastovios teatra
lės trupės tarpe Chicagos lie
tuvių ir nebėra kas rupintusį 
pastatymu geresnių veikalų, 
l aip sau kokios pašelpinės ^ė jam galvų bukaisiais revol

verių galais ir vertė prisipa
žinti ar jis dalyvavo kokiose 
tai vagystėse, Negalėdami 
nieko iš Paukščio išgauti pa
galiau jį paleido' .
H Policija mano, nors tai yra 
tik spėjimas, kad kidnap^riai 
pagrobė Paukštį, bet vėliau 
turbut pamatė, kad jis ne tas 
žmogus, kurį jie buvo nužiip 
Tėję.

Ą. paukštis yra 20 metų am
žiaus, 5146 S. California avė. 
IDirba plieno liejyklose ir kar
tais dalyvauja dviračių lenk
tynėse. Sportininkų rateliuo
se jis žinomas vardu Al Byrd>

vaidinimo
rinkiniu

spėkų, [“Blindos” scenai
publika, kredito prikaluso režisoriui K. 

! Steponavičiui. Lauksime ir
daugiau panašių vaidinimų, o 
“Blindą” vis atsiminsime.

Žmogus.

Be abejonės, už prirengipią 
daugiausiai

Piktadariai pagrobė 
■ lietuv j-pasirddė ne 
j tas kur j norėjo
Revolveriais daužydami jam 
galvą reikalavo pasisakyti ar 

į įalyvavęs vagystėse.

Adomas Paukštis nežino, 
nežino nči ChiČagos Lawn po
licija,, kodėl keturi ginkluoti 
piktadariai lietuvį anų vaka
rų “kidnapino”, vežiojosi per 
pusantros valandos, daužė jam 
galvą, o paskui paleido.

Anot Paukščio pasakojimų 
[buvo štai kaip. Stovėjo jiis 
prie Ącadia teatro, 2739 West 
55th Street. Privažiavo prie 
šaligatvio automobilis, iššoko 

;iŠ jp įeli vyrai/įsitempė į vi- 
,dų Pųukštį ir nuvažiavo.

Važinėjo, pasigrobę lietuvį 
po Chicagos pakampius, dau-

Bedarbių evikcijų reikalas 
dar nėra išrištas. >' Kaip’ buvo 
ankščiau pranešta, namų savi
ninkai susiorganizavę nuspren
dė išmesti iš butų 30,000 pa
šalpą imančių šeimynų už .nuo
mos nėsumokėjimą. Bedarbiai 
atsiteisti savininkams negalėjo, 
nes perkelti iš šelpimo fondo 
į W.P.A. darbus, jie pašalpos 
nustojo, o W.PA. nesuspėjo 
laiku pristatyti čekius už dar- 
'bą» -• • x r....

“Rupi žmoniškumas, ne 
įstatymai”

Kai namų savininkai nuėjo 
į teismų leidimo bedarbius iš
mesti, teisėjas Bonelli, miesto 
teisme, jiems uždraudė tai da
ryti, aiškindamas,' kad jo el
gesys gal ir. yra prieš įstaty
mus, bet jam rupi ne įstaty
mai, o žmoniškumas.

Dabar namų savininkai ragi
na Bonelli leisti bedarbius iš
mesti bent teisių atžvilgiu, kad 
tokiu budu priversti valstijos 
ar< federalę šelipmo įstaigų pa
dėtimi šušįrųpįnti ir už nųo- 
įnas atsiteisti. Teišėjus Bonelli 
važiuoją pas gubernatorių Hor- 
net su juo tuo reikalu pasitar
ti., .

Muitu sutartis su Ka- 
nadaatnešianti nau- 

da ūkininkams”
atitaisyti Hawley-Smoot 

muitų padarytų žąlą

: SUIMTI UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ KABARETE
• f

:3:3i
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Tyree Parka George McCullough
TULSA, ()kla, — Tyree Parks ir George McCullough, Tul- 

sos naktiniai paukščiai — kabaretininkai, kuriuos po’.icija su
ėmė už federalio agento ir detektyvo nužudymų.

K

Apvogęs banką pats 
pareikalavo policisto 

jį areštuoti ’
Vakar prie policisto ties Polk 

gatvės stotim pribėgo išsiblaš
kęs, pasišiaušęs vyriškis. Įspau
dė jis, “dėdei’* i rankas $1.40 
pinigais ir pareikalavo, kad jį 
tuoj areštuotų. Policistas ne 
sipriešino;

Vėliau paaiškėjo, kad nepa
žįstamasis vyriškis yra Elmer 
J. Bergman iš St. Louis, South
ern Commercial and Savings 
Banko ; darbininkas. Pasigėręs 
ir nežinodamas ką daro, jis 
pasiėmė saujų pinigų ir atva
žiavo Chicagon. čia, išsiblai- 
vęs, nusigando ir pats savo no
ru pasMave policijai.

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisaf
IŠPARDUODAME BARŪ FIKČE

RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 

oile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cashi 
irba ant išmokėjimo. Pamatykite 
•nūs pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEiM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

'AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storu 
fikčerius Pašaukit HAYmarket 8827.

TAVERN fikčeriai pardavimui 
Atsišaukit 2759 W. 47 St.

Kadios

Keturi uždaryti ban
kai atmoka depozi- 

toriams$180,969
Dalį pinigų atgaus Roseland 

State Savings banko ir Brigh- 
tori Park State Banko depo-

• ... ,' ■ # ■ t ■zitoriai 7

Anglų kalbos kliasė su
augusiems rengia 

bunco party
Policijai draudžia lai
kyti rankas kišeniuose

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDESIT EUROPA 

t metus išmokėti—priimsim mainus 
<ADIO ENGINEER SERVICE CO. 

įsteigta 1922 
larantuotas eksportų patarnavimas 

Didelis pasirinkimas įvairių 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

draugijos ar kliubai jei ir su- 
regia kokį menkesnės vertės 
veikaliuko vaidinimų, tai jie 
tai daro ne su tikslu dailės ar 
kultūrinimo, bet vien kad kaip 
nors pelno pasidarius. Su
prantame, tokie teatralai dau
giau publikų atgrasina nuo 
lankymo, negu jų patenkina.

Socialistai — naujoj rolėj,
Nors tai ir nėra jųjų užduo

tis, vienok per paskutinius Me
letų metų socialistų kuopa, šį 
kartų susidėjusi su vyrų cho
ru, chicagiečiams pateikia tik
rai meningai paruoštus vaidi
nimus ir butų geistina, kad, jie 
to darbo ir nepaliautų. Supran
tama, čia tik kalbu apie vai
dinimus, neturėdamas minty
je muzikalių perstatymų — 
operečių — kurių, turime ga
na tankiai, ši dailės šaka pri
klauso išimtinai čhoramsJr jie 
kuo toliau vis darosi populia- 
riškesni savo darbuotėje.

Tai tiek abelnais bruožais 
apie vaidinimų, ir vaidintojus 
bei rengėjus.

čia turėjau už tikslų kalbėti 
apie “Blindą” vaidintų praė
jusį sekmadienį. 

» 

Gerai vaidino
Apie turinį nekalbėsiu, nes 

kiti jau aprašė praeitų .savai
tę, tik šiek tiek apie patį vai
dinimų. Vaidinime dalyvavo 
virš 20 ypatų, apart choro. 
Nekuriu rolės gana trumpos, 
tat tenkinsiuosi pagvildenti tik 
svarbesnius tipus: Tadas Blin
da, vadovaujanti rolė, kurią 
vaidino J. Virbickas; prityręs, 
laisvas, kalba naturale, pau
zes, mimika — visas užsilai
kymas nesuvaržytas, natūra
lūs. Matai “Blidų” gyvenan
tį, ne lošianti. Maušą, žydas, 
B. Liutkevičius; šis gal buvo 
typiškiausis iš visų, ne tik. lo
šimu, bet grimu ir kostiumu— 
nepakeičiamas. Čigonas, J. J. 
Stasiūnas.

Nori
•

Agrikultūros^, sekretorius H. 
A.. Wallace vakar kalbėdamas 
į American Farm Bureau Fe- 
deration narius Sherman vieš
butyje pareiškė, kad Amerikos 
ūkininkai turės daug naudos iš 
Kanadoš-J. V,, muitų; sutarties.

• Jis aiškino, kad sutarties ti- 
kjslas nėra ukininkąms kepkti, 
hes tai butų juokinga, bet pa
taisyti tą žųlų, kurią kraštui pa
darė 19$0 metų aukšti muitai, 
kūrei, yra /žinomi “Hawley 
Smpot” vardu, y

Wallace pareiškė, kad ūki
ninkų rūpestis yra-— ne kaip 
sustabdyti nereikšmingus, men
kus ūkio produktų importus 
Amerikon, bet kaip išjudinti 
dįdeles krūvas produktų susi
rinkusias 'Amerikoje—ekspor
tui. Kanado sutartis tam ati
daranti dalinai duris.

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett paskelbė, kad keturi 
Chicagos bankai atmokės 14,- 
700 depozitorių $180,969,24 di- 
vidęndų.

Tie bankai, kurie išmokėji 
mus darys yra:

Roseland StateJšavings Bank, 
Brighton Pąrit State Bank, 
Marshall Sųuate State Bank, 
Novak Steiskąl State Bank. 
Dividendų čekiai bus išsiun

tinėti depozitoriams.
Roselando bankas išmokės 

$81,925, kas sudaro 5% uždą 
rytųjų pinigų, praeityje ban
kas jau atmokėįjp 40%.

Brighton bankas atmo
kės $34,997--lb.%. Praeityje 
atmokėjo 20%. Bapkas palieka 
skolingas $220,000.

• ' r •

šįvakar Fellowship ■ House 
rūmuose, Bridgėpprte įvyks 
bunco party vakarėlis, kurį 
rengia p-lės E. Mįkužiutės an
glų kalbps kliasės suau
gusiems, mokiniams. Bilietai 
yra po 25 centus. Pradžia 7 
v. v. Pelnas skiriamas 
Iowship' House naudai.

Fel-

Jei tikriems šalčiams aiejtfs 
Chicagos policistams šals ran
kos, jie tegalės i jas pusti. J 
kišenius rankų kišti negalės, 
nes viršininkas Prendergast va
kar išleido tokį patvarkymų. 
Kuomet policistas tarnyboje — 
jo rankos neturi būti kišenių je.

Situation Wanted
 Darbo Ieško

IEŠKO DARBO teisingas žmogus 
ir ne tinginys. Dirbsiu už pragyve
nimų. Suprantu visokį darbų, jani- 
toriaus .karpenderio ir painterio ir 
taip toliau. Atsišaukite greitai. Esu 
pavienis, 50 metų, negirtuoklis. Pra
neškite laišku.

Box 363
1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

90

21

dienų kalėjime
25 centus

uz

metų jaunuolis, Joseph 
Moyers, 4729 Beacon Street, tu
rės atsėdėti 90 dienų Chicagos 
pataisos namuose už pavogimų 
25 centų nuo Michael Vita, 
1360 Estes avenue.

RADIO
A. Zabukienė patieks 
gražių dainų iš stoties 

WSBC

Prie mokyklos auto
mobilis užmušė 6

. . metų Jkudįiki
BRIGHTON.—Eidamas sker

sai gatvę iš mokyklos namo, 
po automobiliu palindo ir žuvo 
6 metų berniukas,v Ąrthur 
O’Hare, 4061 S, Kedzie avenue. 
Automobiliu, kuris kūdikį su- 
važiriėjo, važiavo vienas John 
,Wirtitisch, 1235 Oakdale avė. 
Nelaimė įvyko ties, 3942 So. 
California avenue.

Lietuvių Vienybės 
kurį duoda kas se- 
Kl. Jurgelionis, dai>

šiandien 
programe, 
redų adv. 
nuos seniai negirdėta musų dai
nininkė A. Zabukienė, Brighton 
Parko vaikų draugijėlės vedėja 
ir mokytoja. Ponia Zabukienė 
labai jausliai perduoda lietuviu 
liaudies daineles, ir visiems bus 
malonu jos pasiklausyti. Beta 
radio programe bus indomių fi
losofiškų dialogų. Pradžia 9 vai. 
vak. iš .stoties WSBC, 1210 
locycles.

Laiškai Pašte

ki-

Automobilio nelai- 
meje užmušė neži

nomą vyrą

Nusipirkęs liotą ka- 
pinese, bedarbis 

nusižudė '

Laikinos kainos .— $1.00 i diena 
Savaitinės ratos, pavieniams — 

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY
GRANT HOTEL

6 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9657

REIKALINGAS blaivus, apysenis 
žmogus darbui prie saliuno — Guo
lis ir valgis ir maža mokestis.

6556 So. State St.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA abelnam namu darbui, 
arba tik dali laiko. Turi būt švari.- 
Delaware 2140.

MARGINA prie abelno namų dar
bo. Gyventi vietoję. Geri namai, 
maža šeimyna. Lawndale 5112.

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.

RENDON 4 kambarių apartmen- 
tas -.naujai išdekoruotas, 2 mieg- 
kainbariai, su maudyne ir vandens 
šildytuvu 1903 W. 23 St. Pašaukit 
Graceland 0962.

Furm^
KAMBARYS rendon karštu vande

niu apšildomas — Vaikinui ar mer
ginai — be valgio.

6726 So. Maplewood Avė.

Prie 50th ir Western avė. 
p. Bernard Wannęrienės, 4458

Vfest^rn avenue, automobi
lis,. suvažinėjo apie 50 metų 
vyrą. Nepažįstamasis buvo 
taip; sunkiai sužeistas, kad vie
toj mirė. ‘Dabar bandoma pa
tirti kokia jo pavardė ir kas 
jo giminės. Vyras apie 5 pė
dų 8 calių aukščio ir svėrė 
160 -svarų.

■> 0 jis sau rainiai 
miegojo

Jacob Bartoli, 61 metų be
darbis, gyvenime nenorėjęs nie
kam būti našta, nenorėjo nieko 
apsunkinti nei mirdamas. Pir
miausiai nusipirko jis lotų, ka
pinėse, įsikišo kvitų į kišenių, 
parašė raščiukų kodėl nusižudo 
ir paleido sau kulkų j kaktų. 
Kaip jis pats sakė, nusižudė ne
galėdamas gauti darbo. Gyve
no Elmwood' Parke, 2625 74th 
Ct. , • ' - ’? "

Pasisamdė taxikebą 
nusiiĮųądyti 

" \' •» ■ 1 '

25 metų Clara Beck, 
Ingleside avenue, vakar 
šaukė taxikebųK įsėdo į 
bevažiuodama, { 
teliukų nuodų fr juos įšgėre. 
Pastebėjęs nuodus, šoferis nu
skubėjo į Chicago Hospįtal li
goninę, kur bando merginos 
gyvybę išgelbėti*. Spėjamą, kad 
mirs. Motyvai pežinomi.

6330 
pasi- 
jį ir 

Išsitraukė bu-

Eu 
te-

Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, 
gul nueina į vyriausįjj paštų 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų. !

903 Capas Maik
920 Stanutin Pantilimon

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Mcža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU HF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Business Chanees

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

PARDAVIMUI Tavem, išdirbta 
vieta, maišytu tautu apgyventa: iš 
priežasties partneriu nesutikimo 
parsiduoda pigiai. 1142 S. Canal St.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 8408

PARDAVIMUI restaurantas ir ta- 
vern, Kerai įsteigtas 4 metus. Tu
riu dvi vietas, priverstas parduoti 
viena, arba mainysiu i vištų farma 
netoli Chicagos.

1722 S. Ashland Avė.

Nusiminę, apsiašaroję motina 
ir tėvas užvakar naktį bėgiojo 
?po Humboldt parką ieškodami 
savo trijų metų sunaus. Grai
bė jie po tvenkinį, manydami, 
ka«d gal jų kūdikis ten pasken
do. ; /

Po. ilgo ieškojimo pagaliau su 
policijos pagalbą surado vaikų 
ramiai sau bemiegantį po laip
tais vaisių krautuvėje, prie 
Spaulding ir Division gatvių. 
Berniukas buvo, Harvey Mellin- 

Lošė kaip senasJ'S^ 3328 Potomac avenue.

Moronas kambaryje 
užpuolė,sumušė 

merginų
Nežinomas moronos vakar 

anksti rytų įsigavo į kambarį 
35 metų slauges Nora Zibell, 
1660 *S. Ogdęn avenue, jų už
puolė ir skaudžiai sumušė. Kai 
merginos riksmas • sukėlė kai
mynus ir jie atbėgo pągelbon, 
piktadaris paspruko, iššokda
mas per langą,; per kurį įsiga
vo vidun; Užpultoji buVo sun
kiai sužeista.

2 sužeisti gatviaka- 
riui-trokui susidūrus 

j 
Užvakar naktį? 2 žmonės bin 

vo sunkiai sužeisti, 20 sukrės- 
ti, kai prie Paulina ir Monroe 
gatvių; susietu^ygatyiak&ris: ir 
sunkus transportinis trokas;

Sužeistieji yrą, motormanas 
John Lavin; 44, '847 W., 51 • st; 
Street • ir Elmer Nelson, 41, 
4008 Oąk avenuą, keleivis. |
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Šiandien 15 laipsnių 
virš zero , i

MILLIONS OF POUNDS HAVE 8F.EN 
US E D B Y O U R G O V E R N M E N T

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas .reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street 
Tel. VICtory 4965.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė — Už pirma teisinga pasiulini- 
ma — Leasa galima gauti kiek ilgai 
norite — Parduosiu pigiai.

3401 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA tavem su Light 
Lunch ant kampo, tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 
gelžkeliu. 1701 So. Canal St.

Oro biuras pranašauja, kad 
šiandien Chicagoje bus pusėti
nai šalta. Termometras rodysiąs 
apie 15 laipsnių virš zero, Fahr- 
enheit.’ •
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Uit only one !•¥•• t<a 
spoonful to a eup of sifta 

flour for mb«t rtcipei.

■r^BAKINGU
HVpowder
Samepricetoday 
a$45yearsa^o
25®unces

11 Manufactuod by baltins powd«r 
.lį spadalistt wha makt natmnf būt 

baklng p«wdar—und«r tuparviiian 
•f tapati chemliti of national 

raputation. ’
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PARDAVIMUI kriaučių šapa va
lymas ir nauju siuvimas. Pirmos 
klasos įrengimas. Press machine.

1419 Wilson Avė.

OUICKLY
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AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

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

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

Tel. KEDZIE 3882.

PARSIDUODA restorantas. Gerai 
išdirbtas — Atsišaukite pas savinin
ke namuose, vakarais, pirmos lubos. 
1406 So .49 Avė., Cicero, III.

REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai. ir Ukės

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas. dėl Pocahontas. Daug 
šilumos. Mažai pelenų. Teisin
gai nusvertos ' . Lump ar egg —• 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker —- 
$4.75.

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524

Miscellaneous for Sale
1 įvairus Pardavimai

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunu instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSip SHOP 
914 Maxwell St„ arti Sangamon.

Kas turite nuosavybe, narna, ūke, 
loto, dideli ar maža. bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
tau, morgičius. renda ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

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

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

Turime apdraudos departmentų.
J. NAMON & CO.

Lietuvių ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

Chicago, I1L, U. S. A.
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