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Vokietijos ir
Prie sutarties bus kviečiamos prisidėti ir 

kitos fašistinės valstybės, ypač Italija 
ir Lenkija

Kimito-

kartu 
slaptas

BERLYNAS, lapkr. 26. — 
Oficialiai paskelbta, kad Vo
kietija ir Japonija pasirašė su
tartį “apsigynimui nuo Rusi
jos komunistų internacionalo 
(kominterno)”.

Sutartį pasirašė Vokietijos 
ambasadorius Londone Joachim 
von Ribbentrop ir Japonijos 
ambasadorius Berlyne 
mo Mushakoji.

Esamomis žiniomis, 
tapo pasirašytas ir
protokolas, einant kuriuo Vo
kietija atsisako nuo bet kokių 
pretenzijų prie tų salų Paci- 
fiko vandenyne, kurias Vokie
tija valdė prieš karą ir ku
rias dabar valdo Japonija. Už 
tą Japonija leis Vokietijai Kuo
sai ekonominiai eksploatuoti 
priklausiančias Holandijai Su
matra ir Java salas, Holandi- 
jos Rytų Indijoj, ir ieškotis 
ten sau reikalingų žaliavų.

Derybos dėl tos sutarties bu
vo vedamos ilgą laiką ir ji yra 
daug platesnė, negu viešai 
skelbiama. Prie tos sutarties

bus stengimąsi pritraukti ir 
kitas prieš Rusiją nusistačiu
sias valstybes, ypač Italiją ir 
Lenkiją. Italija jau paskelbė 
sutinkanti prie sutarties prisi
dėti, nors ji yra pasirašiusi at
skirą sutartį su Vokietija apie 
bendrą kovą prieš komunizmą.

ši sutartis yra dalis tinklo 
sutarčių, kokias Vokietija tu
ri padariusi su Austrija, Ven
grija, Italija ir Lenkija.

Nors Japonija ir aiškinasi, 
kad sutartis nėra nukreipta 
prieš Rusiją, kaipo valstybę, o 
tik prieš tarptautinį komunis
tų veikimą, diriguojamą Rusi
jos komunistų internacionalo, 
bet visiems yra aišku, kad ši 
sutartis yra Vokietijos ir Ja
ponijos karinė sąjunga prieš 
pačią Rusiją, prie kurios no
rima pritraukti ir kitas Rusi
jai priešingas valstybes, kad 
tuo atsverti Rusijos padarytą 
sąjungą su Franci ja ir jos pa
stangas izoliuoti Vokietiją ir 
apjuosti ją geležiniu grandi
niu.

Nuteišė\policijos 
valdininką už pa
laikymą vergijos

JONESBORO, Ark, lapkr. 
26. — Federalinis teismas nu
teisė dviems metams kalėjiman 
ir užsimokėti $3,500 pabaudos 
Earlę, Ark, miesto maršalą 
Paul D. Peacher už palaikymą 
vergijos.

Teisėjo nuosprendžiu betgi 
jam nereiks eiti kalėjiman, jei 
jis sumokės pabaudą.

Teisme buvo iškelta aikštėn, 
kad maršalas neteisėtai areš
tuodavo negrus ir paskui pri
versdavo juos nemokamai dirb
ti jo farmoj, neva atliekant 
pabaudą.

Nuteistasis vergų laikyto
jas sakosi apeliuosiąs ir jam 
duotos trys dienos paduoti ape
liaciją.

Likvidavo Seattle 
dienraščio streiką
SEATTLE, Wash., lapk. 26. 

— Dienraščio, Post-Intelligen- 
cer” redakcijos darbininkų 
streikas likviduotas.

Laikraščio pirmas numeris 
išeis ateinantį pirmadienį.

Streikas tęsėsi apie 3 mė
nesius laiko. Jis kilo dėl uni
jos pripažinimo ir trumpesnių 
valandų.

Pagal susitarimą, redakcijos 
nariai dirbs penkias dienas į 
savaitę.

“Post-Intelligencer” yra 
Hearsto grandinės laikraštis.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Giedra,
Saulė

ro R H Sž

tiek pat šalta.
teka 6:58, leidžiasi

Japonijos Sutartis Prieš Rusija
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Bathing beauty

MIAMI, Fla. — Spėjama, kad šį sezoną aplankys Floridą apie 2,000,000 turistų.
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Lėktuvas išsigelbėjo
Alaskoj, lapfcr.

Vakar skrendant per
JUNEAU, 

26.
Guli’ įlanką nepaprastai smar
kioj audroj prapuolė lėktuvas 
su 12 pasažierių. Tečiaus da
bar lėktuvas pranešė apie iš
sigelbėjimą ir kad jis išskri- 
siąs kaip tik audra aptils.

Betgi pasigendama vieno lai
vo.

Gal bilionas dolerių 
bus išdalinta divi

dendais
NEW YORK, lapkr. 26. — 

Baigianties metams kompani
jos viena po kitos skelbia di
videndus ir bonusUs. Jos mo
ka nepaprastus dividendus 
tam, kad nereikėtų mokėti di
delių taksų ant neišdalinto pel
no. Jau dabar paskelbtų divi
dendų suma siekia arti biliono 
dolerių, šėrininkai iŠ to džiau
giasi. Džiaugiasi ir biznieriai, 
nes daugiau pinigų bus palei
sta apyvarton.

Valdžia irgi patenkinta, nes 
ji nori paliuosuoti pinigus, ku
riuos dabar kompanijos laiko
si savo ižduose, o prarastas 
taksus tikisi susirinkti iš pa
didėjusių pajamų taksų.

Darbo Federacija 
priešinasi politi
niam veikimui

TAMPA, 
Amerikos 
konvencija, 
kraštutinių 
rodė savo 
sisakydama prieš darbininkų 
politinį veikimą ir kūrimą dar
bininkų politinės partijos — 
Darbo partijos.

Bet konvencijoje jau nebe- 
sigirdėt šukavimų prieš Lewis 
ir iš jo laukiama taikos pa
siūlymo.

Fla., lapkr. 26. — 
Darbo Federacijos 

kontroliuojama 
dešiniųjų, vėl pa- 

atgaleiviškumą, pa-
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Stalinas padavė sov. 
kongresai naują Ru

sijos konstituciją

Angliją siekiasi su- 
sitaikinti su Italija

Giriasi, kad Rusija įsteigusi 
“socializmą” ir dabar at- 
steigsianti “demokratiją”.

MASKVA, lapkr. 26. — Dik
tatorius Juozas Stalinas patie
kė sovietų kongresui ratifikuo
ti naująją Rusijos konstituci
ją. Tikimąsi konstituciją rati
fikuoti už kelių dienų.

Retai pasirddydamas viešu
moj, Stalinas per dvi valandas 
kalbėjo apie Rusijos atsieki- 
mus ir gyrė naująją konstitu
ciją.

Pasak Stalino, Rusija jau 
pilnai įsteigė socializmą ir da
bar tapo padėti pagrindai stei
gimui joje ir komunizmo. Pro
letariato, išnaudojamos darbi
ninkų klasės, kuri nevaldo ga
mybos įnagių, Rusijoj jau ne
są. Nesą Rusijoj ir antagonis
tinių klasių ir todėl “klasių ko
va” Rusijoje esanti užsibaigu
si. .

Naujoji konstitucija esanti 
ne tik demokratiškiausia pa
saulyje, bet ji esanti vienintė- 
lė tikra demokratija pasauly
je ir ji suteikianti moralę pa
ramą visų tautų žmonėms, ku
rie kovoja fašizmą.

Bet čia pat Stalinas prisi
pažino, kad diktatūra Rusijo
je ir toliau pasiliks. Tečiaus 
tai busianti darbininkų klasės 
diktautura, " kurioj komunistų 
partija vaidins svarbiausią ro-

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Nežiūrint r įtemptos padėties 
dėl ‘Ispanijosi. ir gręsiančių kil
ti komplikacijų, Anglija tęsia 
derybas su Italija dėl Vidur
žemio juros ir tikisi tas dery
bas sėkmingai baigti.

Bendix organizuoti 
darbininkai iškovo

jo pripažinimą
SOUTH BEND, Ind., lapkr. 

26. — Bendix darbininkai su
laužė kompanijos paskelbtą lo
kautą ir iškovojo jų pripaži
nimą, nors ir nepasisekė iško
voti pilną unijos pripažinimą.

Tečiaus kompanija po 8 die
nų lokauto, laike kurio darbi
ninkai laikė užėmę dirbtuvės 
per šešias dienas, sutiko atei
tyje visuose darbininkus lie
čiančiuose klausimuose tartis 
su darbininkų unija, United 
Automobile Workers of Amer. 
ir nedaryti jokių atskirų su
tarčių su jokiomis grupėmis 
dėl algų ir darbo valandų be 
unijos žinios ir pritarimo.

zVisi darbininkai bus priimti 
į darbą ir nebus daroma jokios 

_ diskriminaci j os. Taip j au iško- 
■" vota ir pagerinimas niekurių

Naujojf konstitucija neva 
sukeikia spaudos, susirinkimų 
ir žodžio laisvę, —bet tik vie
niems komunistams. Konstitu
cija įveda neva slaptus, visuo
tinus rinkimus į sovietus (kon
gresą), bet tik vieni komuni
stai galės statyti savo kandi
datus, kaip kad yra visose dik
tatorių valdomose šalyse. To
dėl naujoji konstitucija ’ mė

partijos Sostinės 
Gyventojams

Koncentruoja spėkas Univer
siteto apielinkėse; mūšiai — 
gatvėse.

jėgos yra koncen- 
Universiteto Apie-

gynimui vadovauja

MADRID, lapkr. 26. — Ma
drido gynėjai skubiai gabena 
savanorius sustiprinti spėkas, 
kurios gina sostinę nuo suki
lėlių.

Naujos 
truojamos 
linkę j.

Sostinės
generolai Klaeber ir Paul Lu- 
kacs. Sukilėliai veržiasi į Ma
drido gatves, bet Lukacs turi 
pastojęs kelią ir su naujų spė
kų atvykimu4 stengsis prieši
ninkus išvaikyti.

Blandydami sustabdyti gink
lų gabenimą iš užsienio Madri- 
dan, sukilėliai turi uždėję blo
kadą Barcelonos uostui. Suki
lėliai yra įsitikinę, kad sosti
nės gynėjai negalės ilgai at- 

pagalbos išnegaus

gynėjų 
Isabel

tarpe yra
Tornel, ku-

darbo sąlygų. •
Darbininkai sutartį patvirti 

no ir rytoj dirbtuvė jau atsi 
darys.

Prisibijoma nacių 
perversmo Čecho- 

slovakijoje
LONDONAS, lapkr. 26. — 

čia prisibijoma, kad iš prie- . a ' « a ■ a • «

Rusija Pasigailėjo
V okietį v

■
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8 žuvo sudegus 
laivui

NEW ORLEANS, La., lapk. 
26. — Iš sudegusio tavorinio 
laivo Scantic išimta aštuoni la
vonai darbininkų, kurie žuvo 
užsidegus taisomam laivui.

Rusija sušaudė 6 in
žinierius, bet pasi-i 

gailėjo vokiečio ■
Vokiečiui ir kitiems dviems 

inžinieriams mirties bausmė 
pakeista 10 metų kalėjimo:

KAN'SAS CITY, lapkr. 26. 
— Operos dainininkė Mary 
McCormick vakar čia apsivedė 
su Chicagos advokatu Homer 
V. Johannsen.

Naciai dūksta dėl 
suteiktos vokiečiui 

Nobelio dovanos

BERLYNAS, lapkr. 26. — 
Naciai labai dūksta dėl Nobe
lio taikos dovanos suteikimo 
nacių priešininkui Carl von Os- 
sietzky, kurį naciai jąų pųs- 
ketvirti ,metai kankina koncen
tracijoj stovyklose..

Vokietijos užsienio reikalų, 
ministerija įteikė Norvegijai 
formalę notą, išreiškiančią pa
sipiktinimą dėl Norvegijos par
lamento komiteto suteikimo 
tos dovanos Vokietijos pacifi
stui. Tai esąs atviras tyčio
mis padarytas Vokietijos įžei
dimas ir Vokietija esą tinka
mai į tai reaguosianti.

MASKVA, lapkr. 26. — Ru* 
sija pasigailėjo vokiečio inži
nieriaus Emil I. Stickling, kiu
ris buvo pasmerktas mirčiąj 
už sabotažą anglių kasykloj į 
dėlei kurio žuvo 14 angliakaį 
šių. Jo pasigailėta nežiūrint jo 
prisipažinimo prie kaltės ir 
kad jis veikė svetimos valsty* 
bes įsakymu. Jam mirties bau
smė liko pakeista 10 metų ka
lėjimo gavus griežtą Vokieti
jos protestą prieš jo pasmer- 
kimą mirčiai.

Susilaukė pasigailėjimo ir ki
ti du rusų inžinieriai, Leonen- 
k6 ir Kovlenko, kuriems irgi 
mįrties bausmė liko pakeista 
10 metų kalėjimo.

Bet kiti šeši rusai inžinie
riai pasigailėjimo nesusilaukė, 
nes jie buvo jau sušaudyti.

CHICACib. — Du laukų dar- 
bininkai iš Dundee apielinkės, 
prigėrė apvirtus jų automobi
liui upelyje netoli Elgin, III.

i
j
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Ispanijos sukilėlių 
laivas sušaudė 
Rusijos laivą

i RYMAS, lapkr. 26. — Drau
dimas importuoti į Italiją 
Jungt. Valstijose gamintas mū
viu filmas liko panaikintas.

1

siginti, jei 
užsienio.

Madrido 
moteriškė,
•ri pasižymėjo , mūšiuose prie 
Irun.

Apsaugodama juos nUo 
kraujo praliejimo pavojaus, 
Madrido valdžia iškėlė Valen- 
cijos 60 amerikiečių.

Chiniečiai užėmė 
Mongolijos 

sostinę
SuiSHANGAI, lapkr. 26 

^ruan provincijos kariuomenė 
_ _ užėmė Wuchari ir Pąįlingmiao, 

žasties Vokietijos padarymo sostinę vidurinė? Mongolijos 
sutarties su Japonija prieš princo Teh Wang, kuris šuki- 
Rusiją, dabar naciai bandys lo prieš Chiniją ir prisidėjo 
padaryti perversmą Čėęhoslo-prie japonų. Ghinijoj jaučia-

kiek nepakeis dabartinės Rusi- vakijoje, kaipo su^irišusioje mas didelis džiaugsmas dėl nu< 
jos tvarkos,

► į’’ . .-Z . S'.» • *
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su Rusija Valstybe
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galėjimo, maištininko.
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DAVENPORT, la., lapkr. 
26. — Manoma, kad du4 buvę 
chicagiečiai, Sutter ir Don- 
nelly, prigėrė bemedžiodami

GIBRALTARAS, lapkr.
Ispanijos sukilėlių žvejų

laivas apšaudė plaukiantį per antis Mississippi upėj. Jų pa-
Gibraltaro siaurumą Rusijos 
prekių laivą, bet nepataikė.

26.

sigendama jau nuo pirmadie
nio.

MONTEREY, Cal., lapkr.
26. — Gaisras sunaikino Del- 

universiteto studentas, liko už- mar Canning Co. dirbtuvę, 
mušti ir 8 sužeisti automobi- Nuostoliai siekia gal pusantro 

miliono dol.

GIFFORD, III., lapkr. 26.— 
Du žmonės, vienas jų Illinois

liu‘i nusiritus į griovį:
*•

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę\ per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitų, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

« *. ■ < ' / •

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus. Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotas.

’ t

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Clevelando ir Ohio Žinios
’ 4. f ( į f 1* i

KULTŪROS DARŽELIO SĄJUNGOS SUSIRINKI
MAS. — VALDŽIA IMA I NAGĄ GEMBLERJ. — 
ATSITEISĖ. — SUĖMĖ NARKOTIKŲ PLATIN
TOJUS. STEBUKLAI

.. ........ — 
Darželio sąjungos atstovų 

susirinkimas
Lapkričio 9 d. p. Maliolio ra

štinėje įvyko Kultūros Darže
lio Sąjungos narių susirinki
mas. Atstovų susirinko visai 
nemažas skaičius. Jie atstova
vo įvairioms Clevelando drau-' 
gijoms ir draugijėlėms. Visi 
gyvai domėjosi sąjungos reika
lais ir kalbėjo, kas reikia da
ryti, kad darbas eitų sėkmin-i 
giau.

Pirmininkas savo įžanginėje 
kalboje pareiškė, jog ateityje 
kitoms tautoms jau nebebus 
taip lengva su darželių. įren
gimu. G tai todėl, kad federa
lė valdžia žymiai sumažino ski
riamų pinigų sumą. Jei kuri 
tauta norės darželį įsirengti, tai, 
iš valdžios gaus tik darbinin
kus, o vi&ą kitą turės pati sa
vo pinigais įsigyti. ;

Vadinasi, lietuviai gerai pa
darė, kad su darželio įrengi
mu pasiskubino. Jei ne, tai jie 
butų praleidę tikrai gerą pro- 
gą-

Kalbama, jog miesto tary
boje yra svarstomas sumany
mas, kad visiems tautiškiems 
darželiams butų teikiama elek
tros šviesa už visai mažą at
lyginimą.

Susirinkimas pasisakė už su
rengimą didelio bankieto. P-aSj 
Juozas Blaškevičius pasižadėjo, 
visą maistą duoti nemokamai,; 
jei komisijos nariai pasirūpins; 
parduoti apie penkis šimtus^ 
bankieto tikietų.

N ors valdžia' davė redkatih-*i<ei 
ga medžiagą ir darbininkus, 
bet ir lietuviai turėjo su savo 
dalimi prisidėti. Jei jie nebū
tų turėję pradžiai pinigų, tai 
vargu butų buvę galima dar
želis įkurti. Visi surinkti pini-’ 
gai jau seniai išleisti. Maža to, 
pasidarė ir apie penketas tūk
stančių skolos, kuri, šiaip ar 
taip, turės būti išlyginta. O 
išlyginta ji galės būti tik al
komis ir pelnu nuo parengi
mų.

Kai prasidėjo raportavimai, 
tai pasirodė, jog. daugelis bu
vo nepatenkinti kai kurių val
dybos narių elgesiu dariėlio; 
formališko atidarymo metu., 
Kai kurie asmenys, kurie la
bai daug buvo pasidarbavę; 
darželio gerovei, buvo aplenk
ti garsinimuose 
kur tik reikėjo 
ditas atiduoti.

Kaltinamieji
sukti ir visą bėdą kitiems su
versti. Tačiau jiems nelabai 
tesisekė teisintis.

Nuo SLA 136 kuopos atvy
ko du nauji delegatai. Būtent, 
J. Jarus ir Stasys čerauka. Ta 
proga p. čerauka visus sąjun
gos narius pakvietė dalyvauti 
lapkričio 22 d. kuopos jubilie
jiniame parengime ir sukike 
visiems po bilietą.

Sąjungos susirinkimai nu
tarta laikyti kiekvieną mėne
si. Apie susirinkimų vietą tu
rės pranešti sekretorius. 4 ’«

Panaikinama mokesčiai 
maisto produktams

Lapkričio 11 d. įėjo j galią 
įstatymas,
ma specialus 
produktams, 
kesčiai buvo 
parduodamų 
lapkričio 3 d. piliečiai nubal
savo, kad maisto produktai tu
ri būti paliuDsuoti nuo mokes
čių. Valgyklos iš savo kostu- 
merių vis dėlto ims mokesčius 
ir toliau. \

Vėl at darė spulką
youngstown,

ir visur kitur, 
bet kokis kre-

stengėsi išsi-

Home Savings .and Loan kom
panija, kuri laikinai buvo už- 
sidariusi, vėl ppądėjo porma- 
lišką biznį varyti.

Ta kompanija arba bankas 
turi apie dvidešimt keturis mi
lijonus dolerių . turto ir apie 
keturiasdešimt tųkstančių kon
traktų. Vadinasi, tiek žtn'onių 
tame banke (tiksliau sakant, 
spulkoje) laiko pasidėję savo 
pinigus arba yra u’žsitraukę 
paskolą ant savo namų.

Naujos taisyklės 
automobilistams

Ohio valstijoje pradeda veik- 
naujoš taisyklės automobi-ti 

listams, kurie pirmą kartį no
ri gauti vairuotojų leidimus. 
Tie naujokai turės išlaikyti 
kvotimus ir įrodyti, jog jie 
gali tinkamai automobilį vai
ruoti. Tik tada jie galės leidi
mus gauti.

Pateko j bedą
Anthony Masino, žinomas 

Akrono stambus gemblerys, 
nuo 1929 m. pasidėjo į banką 
per penkis milijonus dolerių. 
Federalė valdžia tatai dabar 
susekė ir reikalauja apie vie
ną milijoną dolerių mokesčiais. 
Tuo pačiu metu jam yra ke*- 
liama byla dėl bandymo vald
žią apsukti.

Vadinasi, su juo gali atsi
tikti tas pat, kas atsitiko su 
paskelbusiu Chicagos gengste- 
riu, Al Capone.

C Ruošia pokylį /
Pasaulinio karo . veteranai 

dėkos dieną Swiss svetainėje 
rengia didelį pokylį. Kviečia 
visus atsilankyti, o ypatingai 
tuos., kurie yra dalyvavę pa-, 
sauliniame karę.

Tariasi dėl mokesčiu 
sumažinimo

Meras BtVrton turėjo pasita
rimą su finansų direktorium 
bei kitais miesto valdininkais 
dėl sumažinimo mokesčių ma
žų namų savininkams.

Po ilgo pasitarimo liko iš
rinkta komisija, į kurią įėjo 
ir pats majorąs. Toji komisi
ja stengsis išdirbti kokį nors 
projektą. Po kelių savaičių nu-, 
tarta laikyti kitas susirinki-. 
mas.

Sae&įĮŠ narkotiRų 
pardavinėtojus

Ties Central High School’. 
policija dviejuose namuose pa
darė kratą ir ^uėmė narkotį-i 
kų platintojus. Jie nė tik nar
kotikus, bet ir Šiaip visokius 
svaigalus mokiniams pardavi
nėjo ir tuo budu krikdė tų jau-. 
nuJolių sveikatą. t

Tų namų savininkai liko, 
areštuoti ir turėjo didelę kau*-;

užsistatyti. Jie, tUr būt,, 
bus atiduoti federališkam teis*-! 
mui. '

Tuos narkotikų platintoj us 
išdavė vienas šešiolikos metų 
berniukas, kurį pradėjo kvosti 
mokyklos vadovybė. Dalykas 
toks, kad tas berniukas nei: 
iš šio, nei iš to pradėjo stai
ga nykti ir silpnėti. Mokyklos 
vadovybė nužiūrėjo, kad kas 
nors su ju» yra negerai. Kvo
čiamas jis prisipažino, jog var-i 
tojąS narkotikus bei kitus: 
svaigalus. Nurodė ir vietą, kur 
jis tatai gaunąs. Maža to, pa-'i 
pasakoję, kad daugelis ir ki
tų mokinių ten narkotikus per-

žinoma, policija tuoj padarė 
kratą ir surado daug narko- 
tiškų vaistų. /

Patenkintas kalėjimu
Apskrities prokuroras Gulli- 

tan šiomis dienomis gavo do
vaną iš kalėjimo. Tą dovaną 
jam prisiuntė vienas Columbus 
kalėjimo kalinys. Tas kalinys 
buvo nuteistas trims metams 
kalėjimo už vagiliavimą.

Kalinys dabar savo laišku
tyje rašo, jog esąs dėkingas 
už pasiuntimą j kalėjimą. Gar
di, jis jau pradedąs jaustis, 
jog pasitaisysiąs ir tapsiąs ge
ru žmogumi. Jeigu ne kalėj i-s 
mas, tai, esą, visai butų nu
smukęs j dugną.

Kalėjime jis dar turi...per, 
metus laiko sedet|į^gl

Kaip ten bebūti^ :Wtįii' la
bai įdomus prisipažinimas. Ka
lėjimai paprastai sugadina, o 
ne pataiso žmones.

Apsivedė Walter Satunas
šiomis dienomis išsiėmė lei

dimą apsivesti Walter Satunas, 
7713 Lockyear Avė. Jaunoji 
yra Antonina Strizauskas, 7811 
Myron Avė.

Vėl rengs diskusijų 
vakarą

A. L. Kongreso rengimo ko
mitetas daug dirba. Netrukus 
jis ir vėl planuoja surengti 
prakalbas bei diskusijų vaka
rą. Bus kviečiahaa dalyvauti ir 
“ponybė”. Vadinasi, rengėjai 
specialiai kvies tuos, kurie1 pri
taria Sn^etonos valdžiai, kad 
jie 
tų 
tų.

ir
diskusijų vakarų atvyk 
ten savo poziciją apgin-

kuriuo pan-aikina- 
mokesčiai maisto 
Iki šiol tie mo- 
imami nuo visų 
daiktų. Tačiau

Ohio.

Mrs. Slmpson

piktintis ir kreipėsi į policiją, 
kad kvailus žmones pašalintų.

■ , _•

Automobilių aukos
' ■ -iV • . t. ■ *

Nors iki metij pabaigos liko 
vienas mėflesis «u viršutm, bet’ 
Clevelando mieste automobilių, 
nelaimėse jau žuvo 162 žmo
nės. Į tą skaičių neįeiną su
žeistieji. ,

Jono Urbono koncertas
Lapkričio 15 d. v Lietuvių sa

lėje įvyko koncertas Jonui Ur-; 
bonui pagerbti. Mat, p. Urbo
nas rengiasi Clevelandą aplei-Į 
sti.

P-nas Urbonas tikrai yra 
geras dainininkas. Cievelandie- 
čiams tai bus didelis nuostolis.

P-nas Urbonas yra gimęs. 
Škotijoje. Per paskutinius ke
lerius metus jis gyveno Cle- 
velande.

('. ■ 'H

Dar vienas jaunuolis išva
žiavo į univęrsitetą

Prieš kiek laiko įstojo į Ohio 
universitetą (Athens, O.) Ar
noldas, Pauliukevičius, kuris 
vidurinėje mokykloje pasižy
mėjo ne tik savo mokslingumu, 
bet ir sporto srityje. Jis yra 
Kostancijos ir Juozo Pauliuke
vičių sūnūs.

— Jpnas Jarus.
i . A

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Chomskiu

Teisino sprendimas 
Janulio ir kitų byloj

Trys kaltininkai nubausti 
labai smarkiai

Kauno apyg. teismas baigė 
svarstyti Janulio ir kitų bylą. 
Teismo sprendimas yra toks:

P. Janulis nubaustas 12 me
tų sunk, darbų kalėjimo, jo 
uošve Vaškevičienę nubausta 
15 metų sunk, dąrbų kaleji-, 
mo, o Choniskis.igavo 8 me
tus to paties kalėjimo.

Iš jų trijų soįidariai susi
siekimo m-jos naudai priteista1 
apie 194,000 litų. \ v "

Pečionikovas gavo.. 1 metus 
papr. kalėjimo, bfet jam įskai
tytas iki teisino sėdėtas lai
kas. {Certųįkas > nubaustas 1 
m t. papr. kalėjimo.

Prokuroro padėjėjas Anta
nėlis savo kalboje nurodė,
7 -II tiudHĮimįia.n'iĮ ■ 4,4.11 u> 1 į ■ n

kad čia teismas turi reikalą 
ne su paprastu išeikvojimu 
vieno žmogaus, bet su ypatin
ga gauja, kuri sistematingai 
ėmė valdžios pinigus.

Labai nusikaltęs esą Janulis, 
kuris savo tarnybinę padėtį 
panaudojęs valdžios pinigams 
imti. Vėliau jis pasidaręs kaip 
ir įrankiu Vaškevičienei, o per 
ją ir Ghoinskiui lengvai pra
lobti. Iš bylos esą matyti, kad 
Vaškevičienė su
kai tik sužinoję Janulio nusi
kaltimą, pradėję jį terorizuoti, 
vis daugiau pinigų reikalau
dami. Ypačiai Vaškevičienės 
asmenį prokuroras šioje bylo
je charakterizavo labai juo
domis spalvomis ir jos vaid
menį laiko lemiamu akstinu 
Janulio poelgiuose. Gauja vei
kusi labai sąmoningai.

Del to negali būti kalbos 
apie jų pasigailėjimą. Proku
roras prašė bausti didžiau
siomis bausmėmis.

Janulio gynėjas adv. Choron- 
žiekis kaltina ne Januli, bet 
buv. direktorių Sruogą, kuris 
nežiūrėjęs kas darosi pašte, 
ir dėl to Januliui buvo paves
ta tvarkyti tokias stambias pi
nigų sumas. Jis taip pat labai 
kaltino Vaškevičienę, kuri lie
pusi vogti daugiau, nes baus
mė ta pati busianti. Prašė Ja
nulio pasigailėti..

Adv. Bątaitis (gynė Vaške
vičienę) ir adv. Goldbergas 
(gynė Cliomskį) taip pat pra
šė pasigailėti.

Paskutiniam žody ir teisia
mieji prašė bausmes švelninti.

Teismas tarėsi apie vieną 
valandą. Jiems pritaikintas 
B. St. str. 578 ir 580-1.

Tie patys straipsniai, 
žinome, buvo pritaikinti 
Lapelio ir k. byloje.

Išskyrus Pečionikovą,
dėtas laikas į bausmes neįsa- 
kytas.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

r-ft;., .-i and Midwife
6630 S. Weatern 
Avė., 2nd flopr 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magfte- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

ir J.

alse-

.. '.I ... Įijįiilįy , iii I i ..... .................... I

Old Goldsjuyrą vieninteli 
eigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cęllophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume.

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

-—— -..............—-*—■■ —*—-—— ---------------?■■■----------- '-------- -----------

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASB
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenurood 5107

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Retu 651F So. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9723

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedek pagal nutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6330 
Ręz. Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. TeL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 Iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6783 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 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.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartj

8939

Phone Boalevara 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pa^al sutarti.

1

Clęment John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE
- ! TęĮefonęs,. P¥,,man 129$ s.

CHICAGO, ILL.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

’ Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

KUI Lietingai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30v.Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St „

CHICAGO. ILL., ,

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—-8; 7—8’30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St. 
Tel. Lafayette 3051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredų. 

Sekmadieni susitarus.

•’ < Moterų ratelis
Nors Moterų ratelis ir ne

turi daug narių, tačiau jis ga- 
’na dai?g darbuojasi visuome
niškoje dirvoje ir stengiasi pa
remti kiekvieną kilnesnį dar
bą.

Ratelis jau seniau prisidėjo 
su auka prie L. K. Darželio, 

dkbar ir vėl nupirko tris me-, 
helius ir pasodino darželyje? 
Tie medeliai rateliui atsiėjo 

. apie dvidešimt dolerių-
* \ . i,

Balsavimo pasėkos
Ohio valstijoje lapkričio 3 d. 

kandidatai į prezidentus gavo 
balsų šiaip: prezidentas Roo- 
seveltas gavo 1,734,190 balsų, 
Landon — 1,129,570, Lemke 
— 130,817 ir Browder — 5,-’ 
718.

Mrs. Wallis Simpson, Angli
jos karaliaus artima drauge. 
Taip ji atrodė 1928 m. Kalifor-

Stebuklai
Karkas paleido žinią, kid 

Kalvarijos kapinėse girdisi mu
zika ir giesmes. Girdi, ta fcėi-: 
sta muzika einanti iš vieno ką-: 
po. Kvailos davatkos tuoj/ 
pradėjo iper dienas melstis ir 
laukti, 
balsas.
Ii, jog

kad pasigirs Šventas 
Dalykai nuėjo taip to- 

net vyskupas pradėjo

iii

j. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727 ... —>      ' 1 '  ■ ■■^if^«,i.l >» i lįUii OfeliU'l 'it <.ilil.|i|l.

& c. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. PuUman 127Q arba Canal 2515 

11111 k'iniiĮ! u.i i,i»m i.. i ■ »<■■■■»■. ■iimn (' i i,, . ............ «,..ii, . ..................................... t

ItfSIS Lituanicą Avenue 
«IĮ,  ■■■■■■I..................... f ,   I..II i ,1 ■ i -I Al. |.,i

Phone Yards 1188

* B LIULEvičius ■
4348 $o. Galijfprnia Avępue \ Phone Lafayette

i ii > Iii.." H|I I

A. MASALSKIS
8807 Litu&tiica Avenue Phone Boulevard 4189 j

■J

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
,i i i i r, n-.u.-*i«H i..<^..«. . ................— ....i..........   ...i. . . i.

I. J. ZOLP '
1546 We8t 46th Street Phones Boulevard 5208-8419 :
------------------------------------------------------- ■■■■—■  ——        j

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street', Pilone Monroe 8877
.anonsu,  |ĮM» Ą.iiMiiįiil.-.. I. .. 11.   „m.R   1,1, „■„■mį.M . .... 4

.. VERSKIS IR SUNŪS ■
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703
—m » ■ . >■ » i n■■utį I!  ..................... III. -Į i ||-| II III.'   I.I.I...... i I  ,.|,|

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phonea Canal 2515—Cicero 5927
'V" U' ■ ’■ 'i'.' ’ ‘ ' .• .■ '■ ■■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARis 1741—1742
J. F. EUDEKIS

J. F. EUDĘ1KIO ’RĄDIO RRPGRAMAS Pirmadieniais iš stoties
F. H. C. 1420 Kilocycles, 9:45 vai. vakarę. -

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL dienos,

Rez, 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS 

3156 West 59th St 
Td. Hemlock 5998.

lf,.... T.' į ■’ ------‘ >

KITATAUČIAI

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijas
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A, Mentvid, M. D.
West Town State Bank BJdg- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

9

2-roą lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOJ
Nuo 10 iki 12 voL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo $ iki 8:30 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ttd 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yands 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 Iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Neddl. nuo 10 iki 12

Bok. 7T«M»hone PLAZA. 24OT

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drėxęl 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikį Ir visų 

chroniškų Ugų.
Ofisas 6850 Stony Island Avis. 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedl* 
, liomls ir šventadieniais 10—12 

dienų. >



NAUJIENOSPITTSBURGH Buvo konferencija

tuos

bendrai

nes

Socialistų Sąjungos

Koniuhistų kuopų

Dainai Gelbsti

Adresas

PasipuošKit Šventėms!
s. v

7:30 vakare

na

$8.00

$5.00

už Naujienų prenumeratų

dienos šiuo adresu

Visose 
Vaistinėse

nuo 
mo-

Darb. Draugijos 3 
Amerikinių Demo-

Lietuvių 
svetainėj

American 
Lady

Vardas
Adresas

politinės lais- 
čionai naudo-

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

GERIAUSIA 
DOVANA

PITTSBURGHO IR APYGARDĖS 
DRAUGIJŲ SUVAŽIAVIMAS

Virškinti ir nuo 
Užkietėjimo

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s 
544 8. 
Prisiųsk 
V ardas

įstatus, visos 
apylinkės lie- 

, prisidėjusios 
turės

nebtfs laiku 
demokratine

praeitą
Tai priprastas daly- 

kad tokiose kbnferenci-

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

(Tęsinys iš praeito numerio)
Diskusijose daugelis dalyva 

vo.

(Pittsburgho Apygardės Lie
tuvių Draugijų Konferenci
jos delegato J. Baltrušaičio 
raportas).

Eina ilgokas Kongreso sek 
retorės raportas apie Kongre 
so sąstatą, kuomet jau man 
datų komisija pabaigė 
darbą.

Kas šį 
priešin

tas bus Lietuvos priešas.
Valgėm vakarienę

Tą pačią dieną, tik jau va
kare ir toje pat svetainėj bu
vo surengta vakarienė - ban- 
kietas. Bankictą rengė ben
dromis jėgomis 4 draugijos: 
Lietuvių Mokslo Draugija, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
40 kuopa, Aukščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj 7 
kuopa ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 33 kuopa.

Tai buvo šaunus bankietas. 
Stalai baltomis staltiesėmis 
patiesti ir gėlėmis apstatyti, o 
aplink sėdėjo 
nios

| rių įsitikinimų 
buvo vietos.
/ (Tąsa ant o-to pusi.)

ir augsciau.
Musų krautuvėj dabar 
randasi tūkstančiai pui
kiausių
OVERKAUTŲ ir SIUTŲ.
Visi naujausios mados ir 
goriausio materiolo. 
Pirkdami prieš Šventes 
sutaupysite nuo $10.00 ir 
daugiau.

The Bridgeport 
Clothing Co.

J. PETRAUSKAS, 
Savininkas

3312 So. Halsted Street

Bltter Wine Co.
Well« 8t., Chicago, I 

man sampcll dykai

(Tęsinys iš praeito numerio)

Dr. A. Montvido kalba
Pristatydamas Dr. A. Mont- 

vidą kalbėti, dienos tvarkos 
vedėjas S. Bakanas pareiškė, 
kad “prieš 30 metų Dr.» Mont- 
vidas yra gyvenęs Pittsburghe 
ir darbavęs tarpe vietos lietu
vių. Iš tų laikų darbuotojų jau 
mažai tesiranda, vieni jau yra 
mirę, o kiti pailsę ir yra pa
sitraukę iš veikimo. Tačiau Dr. 
Montvidas dar vis yra pilnas 
energijos ir nenuilstamai dar- 
buoj asi tarpe pažarigių * Ame
rikos lietuvių.” 1

Daktaras Montvidas savo 
nuoseklioj ir turiningoj kalboj 
labai plačiai apibudino Ameri
kos Lietuvių Kongreso darbuo
tę atsteigimui demokratijos 
Lietuvoj. Delegatai su atsidė
jimu klausėsi jo kalbos.

SLA. iždo globėjos kalba
Buvo pristatyta kalbėti ir 

SLA. iždo globėja p-lė E. Mi- 
kužiutė, kuri vykdama į New 
Yorką buvo sustojus Pittsbur
ghe ir dalyvavo draugijų su
važiavime kaip Amerikos 
tuvių Kongreso Komiteto 
rė. P-lė Mikužiutė buvo 
statyta suvažiavimui kaip 
nai gimusi jaunuolė ir akty- 
viškai dalyvaujanti pažangia
me veikime.

Suvažiavusiems delegatams 
buvo tikrai įdomu girdėti p-lę 
Mikužiutę kalbant, kadangi šia
me suvažiavime drg. J. Baltru
šaitis savo raporte iš Ameri
kos Lietuvių Kongreso gana 
plačiai minėjo apie šią jaunuo
lę kaip Kongreso Sekretorę ir 
Kongreso šaukimo Komiteto 
Sekretorę, kuri susirašinėjo su 
draugijomis kongresą organi
zuojant.

P-lė Mikužiutė pasveikino 
suvažiavimą, palinkėjo sėkmin- 

darbuotės pareikšdama,

svečiai ir vieš- 
vyrai ir moterys įvai- 

• visiems 
valgydami

Daugelis priminė savo žinias 
ir patyrimus Lietuvoje. Cha
rakteringas vienas dalykas: 
moteris, rodos, Amerikoj gi
musi lietuvė, kurios gimines 
Lietuvoj turi augštas valdžios 
vietas, bevažinėdama Lietuvoj 
paliovė gerbus tautininkų val
džią, nes pamatė jos darbus. 
Ji pasakė, kad važiuojant ne
toli Kauno susitikę du vaikiš
čių, besinešančių po puoduką 
uogų iš miško. Valdininkas bai
siai išbarė tuos išblyškusius 
biednus vaikučius, atėmė iš jų 
puodukus ir išbėrė utogas ant 
kelio.

globėja, v p-lė E 
Ačiū jiems už tai.

Taipgi galutinai liko priim
ta Pittsburgho ir apylinkės 

| Lietuvių Draugijų Sąryšio 
i įstatai.

Draugijos svetainėj.
sušauktas Pittsburgho Pagal

steigti laisva demokratinė san 
tvarka”.

Taip baigiasi antroji rezo 
liucija.

Įnešta ir paremta, kad Kon
gresas 
keturis 
žudytus 
Įnešta 
visus tos valdžios nuo pat jos 
viešpatavimo pradžios nužudy
tus, mirčia nubaustus laisvuo
sius žmones. Visi. delegatai su
stojo ir nulenkę galvas pager
bė lietuviškojo fašizmo aukas.

Trečia -ir paskutinė sesija 
atidaryta rytmety j, birželio 21

I NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St„ 
Chicago, Illina&.

Aš čia prisiunČiu $ 
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.

Nevalia eit į girią. Jeigu 
vaikas sau j ūkę uogų prisi
rinks, tai bus didelis nuosto
lis Lietuvos valdonams-kapita- 
listams!

Pradžioj šios pirmos sesijos 
atsilankė Clevelando miesto 
mero (majoro) atstovas F. O. 
Wallen; linkėjo mums sėkmin
gai darbuotis, apgailestavo, kad 
Lietuvoje nėra 
vės, kokia mes 
jamės.*

Antrą sesiją, 
atidarė vice-pirmininkė Jeske- 
vičiutė.

Referatus skaitė “Naujie
nų” redaktorius daktaras P. 
Grigaitis, “Laisvės” redakto
rius A. Bimba. Dr. A., K. Rut
kauskas sakė prakalbą, neskai
tė referato, kurį turėjo pasi
rašęs. Viskas buvo apie Lietu
vos tautininkų partijos dikta
tūrą, kuri puldo šalį, jos gy
ventojus ir ilgainiui prapuldys 
šalies nepriklausomybę, jeigu 
tokia žmonių turto ir garbės 
plėšikų santvarka 
pakeista geresne, 
tvarka.

Dr. Grigaitis,

atsistojimu pagerbtų 
Lietuvos valdžios nu- 

nekaltus valstiečius, 
pataisymas: pagerbti

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo ..........     9

Augščiausios Prieglaudos
Liet. Amer,

Lietuvių

kurių narių išviso yra 80,320. gųryšid konferencija.
Draugijų ir atstovų šį sykį 

buvo mažiau, negu 
kartą 
kas, 
jose viena sykį draugijų ir 
delegatų būva daugiau, o kitą 
syki mažiau.

šiaip ar taip galima šnekėt, 
o ateityje būtinai turėtų daly- 
vaut Sąryšio konferencijose 
Visos Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių draugijos ir visas 
drauge bendrai svarstyti visų 
lietuvių draugijų bendradar
biavimą, nes ateities gyveni
mas to reikalauja.

Tenka pažymėti R. ir A. L. 
D. Sąryšio delegato Juozo 
Baltrušaičio raportas iš Ame
rikos Lietuvių kongreso, įvy
kusio praeitą vasarą Glcve- 
landp mieste.

Tokį puikų raportą man 
pirmą kartą teko girdėti. Jo 
raportas buvo labai įdomus ir 
pamokinantis, nes apima vi
sus kongreso nuveiktus dar
bus.

Kitas svarbus dalykas — tai 
Dr. A. Montvido kalba. Jisai 
mums pittsburghieČiams su
teikė “pluoštą” gerų patarimų. 
Tą pat padarė ir SLA. iždo

kaipo teisių 
žinovas (jurisprudencijos dak
taras) tarp ko kito išaiškino, 
kad mes turime teisę kritikuo
ti netikusią Lietuvos valdžią. 
Mat, tūli fašistai advokatai ir 
neadvokatai skleidė (ir tebe
skleidžia) tarp žmonių tokią 
“žinią”, kad tokia kritika ga
linti būt Amerikos lietuviams 
pavojinga, nes Lietuvos vald
žia esanti padarius sutartį su 
Amerika, kad sudraustų kita 
kitos piliečius nuo tokių kriti
kavimų. Tai pasirodo, kad tie 
fašistėliai per akis meluoja ir 
neturi gėdos būti tokiais savo 
tautiečių mulkintojais.

Referentas pasakė, kad mu
sų tautininkai-fašistai nevyku
siai žemino lietuvių tautą, sa
kydami, jog ji “nepribrendus” 
prie laisvės-demokratybės. To
kiu budu tie valdonai lietuvius 
stato žemiau aštuoniolikto 
šimtmečio amerikiečių, kurie 
1776 m. iškovojo demokratiją 
ir ją turi ir dabar. Tuo tarpu 
tautininkai patys skelbia, kad 
lietuvių tauta jau senovėje pa
sižymėjo didvyriškais darbais, 
šitas jų posakis griežtai ker
tasi su anuo jųjų tvirtinimu. 
Iš tiesų, kiekvienas iš musų 
čia susirinkusių gali paabejo
ti, kaip tai gali būt, kad. seno
vėje lietuviai, nemokėdami nė 
skaityt, nė rašyt, nė lietuviš
ko rašto visai neturėdami, ga
lėjo būt didvyriais, pribrendu
siais tiek, kad savo laisvę per

Eina delegatų vardošaukis; 
delegatams duodami ženkleliai:

Didžiųjų organizacijų kuo
pų skaičius dalyvavo per savo 
delegates šitoks:

Am. Liet. Darb. Literatūros
Dr-jos kuopų ..................... 77

Liet. Darbininkų Susivieniji
mo ........................    64

Susivienijimo Liet. Ameriko-

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS DEMO 
KRATINEI TVARKAI ATSTEIGTI 

LIETUVOJE

ČEVER YKAI Šventėms
L MOTERIMS, VYRAMS IR 

VAIKAMS.
\ » • Pirkit čeverykus dabar. Musų

krautuvėj rasite didžiausį pasi-
| EmL rinkimą geriausių čeverykų. Tuo- 

Bk iau Pykdami sutaupysite pinigų.
B Šventėms dėvėkit naujus čeve- 

rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
A’mARTIN, Savininkai

OVERKAUTAI vėliausių 
madų — nuo

*15.00
ir augščiau.

SIUTAI -^-.gražus — nuo

*20.00

I Lapkričio 
Mokslo 

įbuyo 
lir apylinkės lietuvių Draugijų Pittsburgho ir 

tuvių draugijos 
prie Sąryšio 

j darbuotis visų lietuvių drau
gijų gerovei. Tačiau tie są
myšio įstatai — konstitucija vi
sai neliečia draugijų viduji
nės tvarkos ir papročių.

Sąryšio konferencija nutarė 
kitą vakarą surengti bent tris 
Pittsburgho ir Apylinkės Lie
tuvių Draugijų Sąryšio pikni- 

! kus.
Tai geras sumanymas ir vi- 

Įsos lietuvių draugijos jį turė- 
jtų paremti savo darbais, 
i likęs pikniko pelnas bus 
dalintas visoms Sąryšiui 
klausančioms draugijoms 
lygią dalį. i

Sąryšio konferencija nutarė 
surengti kitą vasario mėn.

tris šimtus metų apgynė 
piktų kryžuočių, o dabar 
kėdami skaityt-rašyt ir palai
kydami šimtus laikraščių ir 
tūkstančius knygų jau mes 
esam “nepribrendę....

Referentas A. Bimba pavyz
dingai nupiešė, kaip veikia ta 
lietuviško fašizmo diktatūra 
prieš visus darbo žmones. Jis 
greitai skaitė per paskirtą pus
valandį, ir pirmininkas dr. Vit
kus net pagyrė,' kad ėmė ly
giai pusę valandos, nė pusę 
minutės daugiau1, nė mažiau. 
Iš to matom, kokia gera tvar
ka buvo Kongrese.

Dr. Rutkauskas pareiškė, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bei yra tikras pavojus; musų 
tauta ir šalis gali išsigelbėt iš 
priespaudos ir išnaikinimo tik 
susidėjus su Sovietų Sąjunga; 
kol yra laiko, galime išsiderėt 
iš Sov. Sąjungos plačią auto
nomiją Lietuvai, — sakė ji
sai. Buvo visiems tikra nau
jiena girdėt tokius žodžius iš 
žmogaus, kuris nebuvo ir nė
ra nė komunistu, nė socialis
tu. Jis yra tik lietuvių tautos 
mylėtojas ir rūpinasi apie jos 
gerovę ir gyvastį.

Po tų referatų priimta rezo
liucija, kad tautininkai “su 
krikščionių demokratų pritari
mu ir pagelba” 1926 m. gink
luotu smurtu sutrempė respu
blikos santvarką ir konstituci
ją ir sistematiškai iki šiol sle
gia kraštą (cituoju): “grąžina 
dykaduoniams dvarininkams 
žemes ir miškus... užlaiko di
delę armiją šnipų.... moka iš 
valstybės iždo algas kunigams, 
... teikia.... privilegijas... atsi- 
krausčiusiems iš svetimų kra
štų bažnytiniams ordinams” 
(citatos galas); apdurninimui 
piliečių akių šaukia neva “Sei
mą”. Toliau rezoliucijoj yra 
toki nutarimai (trumpas iš
traukas paminint): 1) “dabar
tinė Lietuvos valdžia yra ne 
žmonių valdžia, bet žmonių 
priešų ir išnaudotojų”; 2) 
“kol ši valdžia nepasitrauks 
arba nebus pašalinta, tol ne 
tik bus( labai apsunkinta Lie
tuvos kova dėl Vilniaus atga-. 
vimo... ir Klaipėdos apgyni
mo... bet ir nuolatos grąsins 
pavojus pačiai Lietuvos nepri
klausomybei” ; 3) “Kongresaš 
... reikalauja, kad be atidėlio
jimo butų paskelbti nauji sei
mo rinkimai, leidžianti Lietu
vos žmonėms laisvai statyti 
kandidatus, laisvai už jutos 
agituoti ir balsuoti”; 4) “Kon
gresas sveikina Lietuvos dar
bininkus ir valstiečius, kovo
jančius dėl geresnės būklės ir 
laisvės, reiškia užuojautą tau
tininkų teroro aukoms bei jų 
šeimynoms ir pasižada visais gos 
galimais budais tą Lietuvos kad ji esanti įsitikinusi, jog 
žmonių kovą remti, idant kaip Amerikos pažangiųjų lietuvių 
galint greičiau tenai betų at- darbuotė vadovaujant Ameri

kos Lietuvių Kongreso Komi
tetui padės Lietuvos žmonėms 
įsteigti demokratinę tvarką 
savo gimtą j ame krašte.
Sveikinimai, aukos ir taisy

klių priėmimas
Po svečių kalbų skaitoma 

sveikinimai šiam draugijų su
važiavimui. Su sveikinimais 
buvo atsiųsta ir1'‘aukų po ke
letą dolerių. Kiek atsimenu, 
tai aukų su sveikinimais buvo 
iš SLA. 40 kuopos (Pittsburgh, 
Pa.), iš APLA. Apskričio 
(Braddock, Pa.)1'^ iš kėletos 
kitų vietų.

Aukos ir sveikinimai prida
vė suvažiavimui daugiau1 gy
vumo ir energijos darbuotis ir 
ateityj. (’uii-

Paskui buvo skaitoma Drau
gijų Sąryšio taisyklės. Skaity
ta papunkčiui ir priimta vien
balsiai su mažais pataisymais. 
Skaitė drg. J. Baltrušaitis kaij> 
taisyklių autorius.

Nuo šio suvažiavimo Pitts
burgho ir apygardos Draugijų 
Sąryšis galės geriau gyvuoti. 
Turėdamas taisykles jis galės 
geriau tvarkytis ir veikti.

Rezoliucijų komisijų 
raportas

Rezoliucijų Komisijos narys 
J. Gasiunas varde visos komi
sijos pateikia keletą rezoliuci
jų. Rezoliucijos priimtos vien
balsiai.

(Bus daugiau)

Mikužiutė. 19 d. 1937 melais, Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
paminėjimo šventę.

šį sumanymą remti yra bū
tina pareiga kiekvieno lietu
vio ir jų draugijų 
sumanymą nerems, 
sis,

Lietuvių 
ir burių .. 

( Lietuvių 
I Lietuvių savo , . T kratų Lygų . .

Unijų (Amalgameitų siuvę 
Kongrese dalyvavo 364 de- jų) .........        1

legatai nuo 412 organizacijų, (Bus daugiau)

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Chicagoje .....................
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ....

TŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

į•■
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EūtoreA as Second Class Matter 
March 7th 1914 ftį the P<m| pffice 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU, Chicago, 
Ilk Telefonas Canai 8500.
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Uiąakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metamą
Pusei metų ------------ -----
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena" kopija ---------------
Savaitei _ _____________
Mėnesiui .....—

Šaknytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
PMŠtu:

Metams ......... ......................... $5.00
Pusei metą 2*75

1.50^
Dviem mėnesiams----------- 1.00
Vienam mėnesiui --------------- .1$

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ~----------- $8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams ________   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Trims mėnesiams

Dviejų rųšių apdrauda
Kalbant apie Socialinio Saugumo (Sočiai Security) 

aktą, paprastai minima tik senatvės pašalpos arba pen
sijos. Bet reikia neužmiršti, kad yra ir daugiau dalykų 
tame akte.

Pasiremiant Socialinio Saugumo įstatymu, bus, kaip 
žinoma, pradėtą nuo Naujų Metų imti nuo darbininkų 
ir darbdavių mokesčiai j senatvės apdraudos fondą. Tą- 
čiaų tas pats įstatymas verčia darbdavius jau^šiemet 
mokėti mokesčius į kitą fondą — apdraudos nuo nedar
bo.

W . • ■»

Mokesčius apdraudai nuo nedarbo moka tiktai darb
daviai. Sis įstatymo patvarkymas veikia jau 1936 m. to
se valstijose, kurios yra išleidusios tam tikrą įstatymą. 
Illinois valstija tokio įstatymo kolkas dar neturi.

Mokesčius apdraudai nuo nedarbo turi mokėti kiek
vienas darbdavys, kuris samdo 8 arba daugiau darbinin
kų. O mokesčius apdraudai nuo senatvės mokės visi 
darbdaviai, kurie samdo bent po vieną darbininką, ir 
taip pat mokės vįsi darbininkai, kurie turės uždarbi.

Į nedarbo apdraudos fondą darbdavys turi mokėti 
po 1 nuošimtį nuo algų, kurias jisai išmoka savo dar
bininkams arba tąrnautojams. Į algą įskaitoma ne tik
tai pinigai, kuriuos moka darbdavys, bet ir kitokios rų
šies atlyginimai — sakysime, butas, šviesą, šiluma, val
gis ir t. t., kuriuos darbdavys duoda darbininkui, vieto
je algos arba vietoję dalies algos (pav. dženitoriui).

Mokestį nedarbo apdraudai darbdavys turi mokėti 
ir nuo komisų, kuriuos jisai duoda savo agentams, nuo 
bonųsų ir kelionės išlaidų, jeigu tos išlaidos perviršija 
sumą, kuri būna tikrai išleidžiama kelionės reikalams.

Nedarbo ąpdrąudos reikale federalinė valdžia ko
operuoja su valstijomis. Jos yra raginamos išleisti ata
tinkamus įstatymus. Tačiau dar tik 16 valstijų tokius 
įstatymus turk Padėtis kitose 32 valstijose neaiški.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
V *'•

----- 8c
— 18c
— 75c
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Tai savo rųšies “medžioto j ai”, kuriems rupi sumedžioti politiški darbai.

Apžvalga

Nej šis, nei tas
Amęrikos Darbo Federacijos konvencija nutarė pa

likti “maištiškas” upijas suspenduotas, bęt kolkas dar 
jų iš Federacijos neišmesti Tai — kompromisas, kuris 
nepatenkins nęi vienos, nei antros pusės.

Ką dabar darys Industrinio Organizavimo Komite
tas (CIO)? Nęatrodo, kad jisai norėtų prieš ADF Pil
domąją Tarybą klauptis. Industrinio Komiteto pirmi
ninkas, Jofen L. į»ewis, stoja už tai, kad visos 10 unijų, 
kurios yrą prie komiteto prisidėjusios, atsimestų nuo 
ADF ir įsteigtų kitą, atskirą unijų sąjungą.

Jei federacijos viršininkai nenorėjo, kad tai įvyk
tų, tai reikėjo suspendavimą atšaukti ir pasiūlyti in
dustriniam komitetui taiką. O dabar tos 10 unijų nei 
pakartos, nei paleistos.

Darbininkų organizacijų vadai turėtų moketį spręs
ti tarpusavius ginčus, neskaldant darbininkų judęjįmę.

Užvakar Maskvoje susirinko specialis visos Sovietų 
Sąjungos kongresas, kurio uždavinys bus priimti naują 
sovietų^ konstituciją. Sakoma, kad jisai tęsis vieną sa- 
vaitę laiko. Atstovų jame esą apie 3,000.

Naujosios konstitucijos projektą pagamino tam tik
ra komisija, kurios priešakyje stovį pats Stalinas. Kon
stitucijos projektas siūlo įvesti visuotiną, slaptą, tiesų 
ir lygų balsavimą.

Tai bus stambiausia atmaina, palyginti su senąja 
sovietų konstitucija, pagal kurią SSRS piliečiai balsuo
davo rankų pakėlimu, miestelėno balsas svėrė pąaž-dąug 
penkis kartus daugiau, negu valstiečio, ir rinkimai bu
vo kelių laipsnių, t. y. žmonės išrinkdavo rinkikus, tie 
rinkikai išrinkdavo kitus rinkikus, tie dar kitus -— iki, 
galų galę, paskutiniai rirtkikai jau rinkdavo atstovus i 
sovietų kongresą.

Bęt ir pagal naują konstituciją kandidatus galės 
nominuoti tiktai valdžios partija (komunistai). Ągitųo- 
tį uįkaudid^tus įgalima bus-tik valdžios - partijos kon-

. RUSIJOS REVOLIUCIJA IR 
ISPANIJĄ

“Laisvė” įdėjo- tekstą sveiki
nimo, kurį bolševikų sukaktu
vių dieną (lapkr. 7) Ispanijos 
premjeras Franęįsco Largo Ca
ballero pasiuntė sovietų val
džiai. Tame sveikinime premje
ras Caballero dėkoja sovietų 
valdžiai už rūpestį, prašo rusų 
darbininkų aktingos pagelbos 
Ispanijos darbininkams ir tarp 
ko kito sako:

“Jūsų revoliucijos istorija 
gyvuoja Ispanijos darbininkų 
sieloje ir yra mums įstatu 
ir vadovyste kovoje prieš fa
šizmą Ispanijoj. Mes neiš- 
vepgiamai
Be to, “Laisvė” cituoja ir 

frąncuzų rašytojo Romain Ro
lland sveikinimą-.

Padavęs tų sveikinimų žo
džius^ Brooklypo komunistų 
laikraštis daro tojįįą pastabą:

“Palyginkit tų dviejų vyrų 
atsiliepimus į Lapkričio re
voliucijos sukaktuves su 
‘sveikinimu’ ‘Naujienų’ re
daktoriaus, kuris pareiškė, 
buk Lapkričio revoliucija 
esanti pasaulio nelaimė!” 
Reikia stebėtis “Laisvės” nai

vumu. Ji bando lyginti sveiki
nimus valdžiai, parašytus vals
tybinės iškilmės proga, su kri
tikos straipspiu.

Juk visi žino, kad per tokias 
iškilmes sakoma komplimentai. 
Mes neabejojame, kad lapkri
čio 7 d. sovietų valdžia gavo 
sveikinimų su gražiais kompli
mentais, tiesiog arba per pa
siuntinį Maskvoje, ię nųę Sme
tonos. Yra tik^ąi žiiįomą, kad

v

Berlyną Aplankius

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių proga (vasario 16-tą) 
Rusijos komunistų valdžia kas
met sveikindavo Lietuvos 'val- ■ “ ’ ' ■ ,.i ■ į ’’ ; ' ' ' * " ' • 1 ■■ ’ > '
džią, nežiūrint ar tai būdavo 
klerikalų valdžia, vals. liaudi
ninkų ar fašistų.

Na, o paskui išviso — kodėl 
Brooklyno .komunistų organas 
mano, kad /ispanas Caballero 
arba franeuzas Rolland yra 
autoritetai Rusijos revoliucijos 
klausime? Juodu labai nedaug 
žinojo (o gal.!ir visai nieko ne
žinojo) apie Rusijos darbininkų 
judėjimą prieš įvyksiant spalių- 
lapkriČio perversmui. Taigi la
bai abejotina, ar juodu galėjo 
tą perversmą teisingai įvertin-

Tačiau vistiek, kad ir Rusi
jos bolševikai vedė visose šaly
se ? milžinišką propagandą, rek
lamuodami save, nei Largo Ca
ballero/ nei Romain Rolland 
prie komunistų neprisidėjo. Ma
tyt ir juodus numano, kad “ne 
visa yra auksas, kas blizga”.

JIEMS NEBAISU

jos fašistus 
reikia bijotis, tai

“Viltus” sakosi visai nesibi
janti to, kad Italijos komunis
tai, su žinia ir pritarimu ko
munistų Internacionalo, kviečia 
į bendrą “tautos frontą” Itali-

Bet 've, girdi, ko
- “Naujienų

pasyvės pozicijos” Ispanijos 
reikale.

Tai juokingas priekaištas. Is
panijos klausimą “Naujienos” 
nušviečia, tur būt, ne blogiau, 
kaip bet kuris kitas laikraštis. 
Ispanijos respubliką jos gina; 
fašistų šmeižtus prieš Ispanijos 
liaudį atremia. ‘ O kitoks dar
bas (prakalbų rengimas, aukų 
rinkiųias ir t. t.) priklauso nę 
laikraščiui, bet organizacijoms.

Jeigu laikraštis pradėtų kolek- 
tuoti ąukas Ispanijos reikalams, 
tai priešai tuoj aus imtų skleis
ti šmeižtus, kad laikraštis iš to 
norįs “pasipelnyti”.

šita tuščia pasaka apie “pa
syvą poziciją”, tačiau, neturi 
nieko bendro su klausimu apie 
komunizmo flirtavimą su fašiz
mu. Pats‘bandymas ieškoti prie
kabių prie laikraščio už tai, kad 
jisai, pranešė tam tikrus faktus 
ir išreiškė savo nuomonę, yra 
labai nerimtas, tiesiog “nevy
riškas” pasielgimas. “Vilnis” 
nesvarsto klausimo, kuriu? 
“Naujienos” išreiškė savo, nuo
monę, bet kabinasi prie paties 
laikraščio.

Tuo tarpu dalykas, kurį mes 
iškėlėme aikštėn, yra labai rim
tas ir svarbų?/ Komunistų or
ganas mėginą jį iškreipti, kad 
jisai atrodytų menkas, ir sako, 
kąd Italijos komunistai tik ąt- 
sišaukė į “eilinius fašistus sto
ti bendrai veikti”. Bet atsišau
kime nedaroma jokio skirtumo 
tarpe “eilinių” ir “neeilinių” 
fašistų. Jie yra visi kviečiami į 
bendrą darbą, kaip? “italų tau
tos vaikai”, dėl prąvedimo to 
progrąmo, kurį Įtąlįjos fašistų 
partija paskelbę 1919/m.

Čia kyla klausimas, ar šito
kią, politiką gali toleruoti dar? 
bininkų judėjimas? Ir kaip su
taikyti su komunistų kąmpani- 
ja už piiešfašistiniii frontų or- 
gąnizavimąy kuri dabar yjra ve
damą?

Viena iš dviejų: arba kovą 
prieš fašizmą — arba bendras 
veikimas su fašistais. Kas ban
do tuo pąčįu laikų eiti abiem 
keliais, tikrai atsidurs pelkėje.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
gamintus |?.kyje maisto (pro
duktus.

— Jei, nagi mėgink tuf ši
to nepaklausyti, tai iki trijų 
metų gausi sėdėti kalėjime ir 
iki 1,000 markių baudos su
mokėsi. Jei ras pas tave, kad 
valgai sviestą, tai turėsi įro
dyti, kur tą 
ne iš savo 
nai, nes tu 
ūkyje mušti 
tinę uždrausta bet kam par
duoti, ji turi visą būrį prista
tyta į pienines!

Neįtikėtina, kad ramiu1 lai
ku šitaip turėtų būti. Tikrai 
neįtikėtinai Bet juk 
sai neramus?

žinok, kad visi 
yrą štandarizuoti. 
kokie reikalingi kariuomenei. 
Arkliai visi pakaustyti, veži
mai sutvarkyti, 
ką nors turėti 
yra nurodyta? 
nigįnė pabauda.
narna, viskas prižiūrima.

Taip kaip karo išvakarėse!
Taip, tam vokiečiui, tam ei

liniam vokiečiui, kuris yra iš
ėjęs aštuonerių metų pradžios 
mokyklą, bet kuris taip sun
kiai ir tingiai, nenoriai galvo
je kalte įkalta į galvą, kad vi
sas pasaulis laukia Vokietijos 
pražūties. Ir viską, ką tik da
ro pasaulis, tai daro vokiečių 
tautos nenaudai. 
Vokietija!

Giliai, giliai visa tai vokie
čiui į smegenis įkalta. Jau net 
pirmais metais mokyklos suo
le vaikui prikišamai įrodoma, 
kaip jo tauta kitų yra skriau
džiama ir Jcas gali būti, kaip 
sykį Vokietija atbus!

Ir taip aštuoneta metų mo
kykloje mokoma, įrodoma/ kaip 
kittį vokiečiai yra nukkrikusti. 
O juk vokiečių tauta pašauk
ta pasaulį valdyti, ir jei ji ši
to nepadarys, tai amžiams žus 
ir tave kartų kartos keiks!

Vokiečių dvasios didžiausi 
priešai — tai pirmoje eilėje 
žydai ir visokie marksistai...

Mirtis jiems. Lauk juos iš 
tėvynės! Smauk žydą, mušk 
marksistą!

(Bus daugiau)

Metus Berlyne nebuvus, da
bar paviršutiniai besižvalgant 
nieko naujo nematysi.

Naktį traukiniu važiuojant 
juo labiau? į nieką neįsižiurė- 
si.

Berlynas koks buvo toks pa- 
ikęs: pusėtinai lėto, tempo 
gatvių judėjimas, nelabai triu
kšmingas, švarus ir tvarkingas 
miestas.

Gal daugiau kaip anuomet 
dabar matyti žmonių kariška 
uniforma. Junti, kąd ši unifor
ma čia didelėje pagarboje. Jei 
tik didesnis būrys kareivių 
drausmingai gatve eina, tuoj 
praeiviai jiems ploti pradeda. 
Taip, tokius vaizdus dabar 
Berlyno gatvėje matysit!

Krautuvių languose nepaste- 
bėsit riebalų, sviesto, retai kur 
pamatysit mėsos. Galit gauti 
kiaušinių, bet tie jau iš šaldy
tuvų paimti ir, žinoma, nešvie- 
ži. Jei produktų krautuvėje 
paprašysit mėsos ar ko kito 
iŠ maisto, tai jums labai man
dagiai atsakys, kad jus juos 
aplankote tik dar pirmą kar
tą, o ji, ši krautuvė, turi pir
moje eilėje savo nuolatinius 
pirkėjus aptarnauti. Pataria. 
tfžąirąŠyti į eilę, gal kitą dieną 
bus kaip galima kas nors gau
ti.

Geram rėstprane vikrus kel
neris jums tuoj išaiškina, ką 
jus čia šiandien galite pasi
rinkti valgyti. Visko, tik ne 
mėsiško ir ne pieniško!

Ja, viskas pagaminta 
šviežios alyvos. O, yra .i 
nio mėsos, tas naujas 
las!

k Mėgink, ragauk, ką

sviestą pirkai, ar 
ūkio jį pasigami- 
neturi teises savo 
sau sviesto. Grie-

laikas vi-

pakinktai 
Jie tokie,

Nagi mėgink 
ne taip, kaip 
Kalėjimas, pi- 

Viskas tikri-

Atbusk

ant 
bangi- 
išmis-

nauja 
Hitlerio virtuvė pagamino!

O, ta. virtuvė! Ji ne tik rū
pinasi jūsų pilvo reikalais, bet 
gamina ir tąvo protui maistą! 
Nieko perdaug!

Daug valgyti nesveiką! Tai 
hitleriškos Vokietijos dienos 
šūkis! Protą nereikia bereika
lingomis problemomis vargin
ti!

Suveržkit dirįsuk! Nesirūpin
kit rytojum, už tą nežinomą 
rytojų Hitleris atsako! Kaip 
vokiečių tauta pasaulyje įsiga
lės, jus yįsi gerai gyvensite, 
o dabar kiekvienas atskirai ir 
yisi kartų taupykite maistą!

Nereikalaukite krautuvėse, 
kad jums pirktas prekes su
rištų lininių šniūrų!

Taupykite liną, jis reikalin
gas krąšto apsaugos reika
lams!

Taip, jus kiekviename žings
nyje ne tik juste pajukite ši
tuos Šukius, bet Juos girdėsi
te, skąitysitę.

Sakysite, keistą! Taip, pri
tariu, bet taip yra.

Ūkininku, neparduok pieno, 
nevartok svįęsto, viską vežk į 
pieninę. Miestas iš tąyęs lau
kią maisto produktų, kariuo
menė tikisi tayos gamybos. Vo
kietija iš tavęs reikaląuja, kad 
sąžiningai atiduotum savo pa-

įdomi Apysaka
“Naujienose” bus spausdina- 

ma labai įdomi apysaka, ku
rios herojus dėl septynių gri- 
venų turėjo daug visokių nema
lonių ir juokingų nuotykiu.

Apysaka bus pradėta spaus
dinti gruodžio 1 d., taigi kitą 
antradienį. Ji tęsis per kelioli- 
ką numerių.

Apysakos antraštė — “Senti- 
mentališkas pasakojimas”.

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
Šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
kiekvieno skonį.

PADEGĖ UOŠVIO NĄMŲS

ŠIMKAIČIAI. — Šimkaičių 
valse., Trakinių km., kilo gai
sras. Sudegė Petro Skųdžinsko 
klojimas su* buvusiais name 
ūkio padargais. Išaiškinta, kad 
padegė Antanina Skudžinskie- 
nę-Mirkyte. Ji buvo ištekėjusi 
už Skudžinskio, bet, nesugy
vendama su vyru, išėjo gyven
ti pas savo tėvus. Prisipažino 
padegusi ųpĮvio kfojimą iš ker
što, nes jis žadėjęs duoti 2 ha 
žemes, bet, kai su vyru per
siskyrė, uošvis žemės nedavė. 
Guminius batus, kuriais apsi- 

_ avusi ėjo padegti klojimo, grį-
bfe, dabar Rusija turės tautos atstovybę, kaip ir pa-įžiusi sudegino, tačiau pėdsa- 

šalys, — tik ne laisvai žmoniškai ją išdąva- Nųbąuętą £ tnūn.
W ..... . .

troliuojamuose mitinguose įr valdžios kontroliuojamoje 
spaudoje. Todėl tikrai laisvų rinkimų nežada Rusijos 
žmonėms nė šita naujoji konstitucija. O kur nėra laisvų 
rinkimų, tenai negali būtį kalbos apie demokratinę tvar-

Reįkšminga betgi yra tai, kad sovietų valdžia buvo 
priverstą daryti pakeitimus senojoje sovietų konstituci
joje (kurią ji statė u? pavyzdį pasauliui!) ir duoti žmo-; 
nėms visuotiną, slaptą ir lygų balsavimą. Tai padarys' 
galą tąi luomų arba profesijų atstovybės sistemai, kuri 
veikė Rusijoje nuo 1918 metų. Vietoje sovietų atstovy?

prastos “buržuazinės” 
renkamų.

Ką jis toks linksmas? 
kartą pas vieną didžturti tarnavo 
jaunas gražus sodininkas; 
būdavo, dirba jis soduose darbą 
ir daineles sau dainuoja.

Sykj nusiminė ponas ir sak 
Ko jis toks visada linksmas?

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį)

sako:

man’ gi kodėl vis tai liūdna ir liūdna? 
Net ir dąina neramina!

jaukia jis tarną, apipila turtais 
ir paliuospoja nuo darbo.
Tarnas dėkodams žemai nusilenkia 
ir ąusimąrtęs išeina.

Rodos, kad žadą kas ateiu€ dainiui — 
jau nebgirdėti dainuojant; 
sodai ir dvaras nutilo, paniuro. 
Kas gi taip būt sužavėjęs?

Vėl sodininkas ateina i romus 
ir ąavp viešpačiui sako:
“Imki sąu auksą atgal ir sidabrą, 
tilTfetto dainas grąžinki.” ’

M. Gustaitis. ■



f

F Penktadienis, lapk. 27, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

PROTOKOLAS BROOKLYNO LIETUVIU 
ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJOS AME
RIKOS LIETU KONGRESO REIKALU
Brooklyno ir apylinkės 

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Komiteto pirmininkas J. Bui
vydas konferenciją atidarė 11 
vai. ryto, lapkričio 22 d., Lie
tuvių Amerikos 
be, 280 Union

Piliečių Kliu- 
Ave., Brook-

pirmininku 
išrinktas V. Mi- 

delegatas iš SLA.
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Konferencijos 
vienbalsiai 
chelsonas, 
38 kuopos.

Konferencijos sekretorium 
vienbalsiai išrinktas J. Siurba, 
Lietuvių Ameriko Piliečių 
Kliubo delegatas.

Mandatų komisijon paskir
ta K. Michelsonas, jaunuolis, 
ir K. Naciunskas.

Į rezoliucijų komisija iš
rinkta: Bimba, Tiškus, Bui
vydas, Stakoyas ir Mureįka-

Po to sekė raportai komi
teto pirmininko ir sekreto
riaus.

Komiteto pirmininkas J. 
Buivydas savo raporte atžy
mėjo, kad po kongreso komi
tetas negalėjo daug ką nu
veikti dėl vasaros metu karš
to oro. Tačiau buvo veikia
ma kiek galint. Jeigu pa
čiam komitete butų buvę dau
giau susitarimo, tai būti} bu
vę galima daugiau nuveikti, 
sakė pirmininkas. Pastaruo
ju laiku buvo kilus mintis, 
kad reiktų surengti prakal
bas Ispanijos klausimu, nes 
Ispanijos žmonių kova prieš 
fašizmą, už demokratiją šian
dien yra visur žmonės labai 
suinteresavę. Tačiau prakal
bų komitetas tuo klausimu 
negalėjo prakalbų surengti, 
nes iš vietos draugi} socialistų 
puses negavo pritarimo; vie
tos draugai iš LSS. 19 kuopos 

. buvo tos nuomonės, kad Ispa
nijos klausimu musų komite
tas neturėtų rengti prakalbų, 
nes mes vyriausiai užsibrėžę 
veikti tik Lietuvos klausimu. 
Savo raporte J. Buivydas to
liau nurodė, kad šioj konfe
rencijoj reiktų padaryti nu
tarimą, kad praplėsti veiki
mą: kad veikti ne tik prieš 
Lietuvos fašizmą, bet ir prieš 
kitų šalių fašizmą.

Komiteto sekretorius J- Siur
ba saVo raporte pažymėjo, kad 
iš šios apylinkės į Amerikos 
Lietuvių Kongresą buvo pasių
sta 38 delegatai. Komitetas, 
susidedantis net iš 25 narių, 
buvo nelankstus ir negalėjo 
kaip reikia veikti. O prie to 
dar nebuvo gero, harmoningo 
susitarimo pačiam komitete. 
Todėl komitetas ir nedaug te
nuveikė. Atžymėjo, jog rei
kalinga šioj konferencijoj su
rasti budus, kaip harmonin
giau veikti. Nurodė, kad Dr. 
Montvido prakalbų rengimo 
klausimu draugai iš SLĄ- 19 
kuopos negerai pasielgė, ne
kooperavo su komitetu, kad 
bendrai komiteto vardu su
rengti prakalbas Dr. Montvi- 
dui, kai po Kongreso Nącio- 
nalio Veikimo Komiteto at
stovui, atvykusiam į šią apy
linkę... zPereitoj konferencijoj 
ir laike prakalbų, surengtų 
liepos 30 d., aukomis surinkta 
$42.26. 
$21.65.
randasi $20.61.

Raportai pirmininko ir sek-* 
retoriaus vienbalsiai priimti.

Po to stkė pranešimas Dr. 
A. Montvido, kurį į šią konfe
renciją prisiuntė Kongreso 
Nacionalis Veikimo Komitetas.

Dr. Montvida pažymėjo, jog 
jis buvo nuvykęs į Pittsbur- 
ghą ir ten dalyvavo konfe
rencijoj, lapkričio 15 d., vyk
damas į New Yorką pakeliui 
sustojo Binghamtope ir "įVil- 
kes-Barre, kur bendro veiki
mo komitetai surengė jam 
prakalbas* Jis vyko į šią ke
lionę su tikslu kuodąugiausią 
naudos padaryti Nacionaliam 
Veikimo Komitetui. Kas lie
čia prakalbas Brooklyjne, * tai

Viso išlaidy buvo 
Pas sekretorių dar

Dr. Montvidas paaiškino, jog 
apsiimdamas kalbėti LSS. 19 
kuopai savo laiške patarė LSS. 
19 kuopos draugams susižinoti 
su vietos komitetu tuo reika
lu. Kodėl čia toks nesusiprd- 
timas įvyko, tai jam nežino
ma.

Toliau raportuodamas iš 
Nacionalioj Veikimto Koipitę- 
to darbų Dr. Montvidas pažy
mėjo, jog Chicagoj tas koipi- 
tetas ganą harmoningai vei
kia. Ęagino dėti pastangas 
sutartinai visoms pažąngiom- 
sioms grupėms veikti įvai
riais klausimais. Vietos (ar
ba distriktų) komitetai turi 
autonomiją plačiau veikti, ne 
vien tik Lietuvos klausimu. 
Be to, ką kongresas turi užsi
brėžęs, dar galima ir kitąis 
klausimais veikti pagal savo 
nužiūrą, sakė Dr. Montvidas.

Nacionalis Veikimo Komi
tetas į taip trumpą laiką daug 
negalėjo ką nuvęikti. Pasiun
tė organizacijoms, prisidėju
sioms prie kongreso, atsišau
kimą, nurodymus, kaip veik
ti. Pasiuntė atstovą, drg. šo- 
lomską, į Kanados Lietuvių 
Kongresą atstovauti 80,000 
Amerikos lietuvių, susirįšųsių 
su Amerikos Lietuvių Kongre
su Atsteigimui Demokratinės 
Tvarkos Lietuvoje. Komite
tas dėjo pastangas surasįi bu
dus, kaip pagelbėti Lietuvos 
politiniams kaliniams, ir pe
reitą mėnesį jau tuos budus 
surado. Todėl keli šimtai do
lerių jau pasiųsta į Lietuvą 
pagelbai politinių kalinių, įka
lintų dėlei kovos prieš Lietu
vos fašizmą. Dabar jąu stei-j 
giama veikimo aparatas kolo
nijose. Jau įsteigtą veikimo; 
komitetai Pittsburghe, Bingh- 
amfone, Willkes-Barre, Bosto
ne ir kitose kolonijose; šian
dien čia bus įsteigtas aparatas. 
O gruodžio mėnesį bus Chica- 
goj konferencija. Kada įsteig
sime aparatą, tai galėsime ge
riau ir daugiau veikti. To
liau Dr. Montvidas prisiųiinė, 
kad pąžaugiesiems. ^ipdpęms 
reikia bendrai veikti platesnę 
papėde; reikia bendrai veikti 
prieš karą ir fašizmą aplamai, 
šiandien fašizmas grąsįną iv- 
sam pasauliui. Todęl visi
bendrai turime veikti prieš
fašizmą. Dabar karas ir fa
šizmas yra dideli pavojai. 
Akivaizdoj to, mes nęgąlįmę 
ginčytis dėl mažmožių., Da- 
hąr reikia visais budais dar
buotis, kad nublokšti 
kad neprileisti pjię karo.

Konferencijos dalyviai karš
tai delnų plojimu priėmę Dr. 
Montvido raportą.

Atvykus į SLĄ. Pildomosios 
Tarybos posėdį, Kongreso Ko
miteto iždininkė E. Mikužiųte 
prie progos atvyko ir į kon
ferenciją. Konferęųęįjos pir
mininkas pakvietė ją tarti žo
dį kitą. Ji savo trumpoj kal
boj pažymėjo, jog kongreso 
komitetas veikią kiek gali, ir 
konferencijos dalyvius ragino 
bendrai veikti. Daugiau dar-; 
bo, o mąžiau ginčų, pareiškė 
jį. Konferencijoj dalyviai ir 
jos trumpą pranešimą nuošir- 
džįai priėmė.

Po to sekė inandatų komi
sijos raportas. Komisija ra
portavo, kąd viso dalyvavo 76 
delegatai nuo 29 organizacijų 
ir atstovaują 3103 narius. De
legatus prisiuntė šios pFganį-< 
zacijos:
Lietuvių Dartyniiikų Susivie

nijimo kouį^s:
1 kuopa su 200 narių; įlele- 

galai: $tąk<|V, Pętkieiiė, Gp^- 
kus, Bąlčiunas, Saųįęnas, pu
žas ir Lasky.

13 kuopa su 31 nariu; deleg. 
Butkauskas ir Brusokas.

50 kuopa su 96 nariais; 
deleg. Urbonas ir Klimas.

ŽBus baugiau)

Sėmingas Dailės chopo pa- 
rengimas. — žmonių su
sirinko tiek, kad nebetil- 
jgo svetainėje.

Lapkričio pirmą Lietuvių 
Dailės Choras surengė rudeni
nio sezono atidarymo vakarą 
Lietuvių svetainėje, Dalyvavo 
ir šokikas Vytautas Bęįiajus 
sų sąvo grupe iš ęhieagos. 
Drauge su juo atvyko 10 šo
kikų.

Į pirmą parengimą susirin
ką tiek žmonių, kad svetainėje 
nebebuvo vietos. Todėl per pro
gramą kai kuriem teko stovėti 
Koridoriuje, nes j vidų jįe ne
begalėjo įsigauti. Aš abejoju, . ; j .
kąd Lietuvių svetainėje kada v<e rupi, būtinai reikalinga sa- 
nors yra buvę tiek svietelio, vo jėgas vienyti, kad butų ga- 
Komisijos apskaičiavimu, daly-į Įima sėkmingai kovoti fašizmą, 
vavo apie 650 žmonių.

Programą atidarė Dailės cho
ras pp vadovyste Vitoldo Der- 
mąičio. Choras sudainavo ke
lias daineles, kurios skambėjo 
labai gražiai. Paskui dainavo 
yyrų įr merginų chorais paski
rą!. Skambėjo visai gražiai. 
Matyti, choras turi gerų balsų, 
ypač iš vyrų.

Pasirodo V. Beliąjaus šokikų 
grupė. Pirmiausia visa grupė 
išpildė kelis lietuvių bei kitų 
tautų liaudies šokius, būtent, 
žydų, meksikonų ir t. t. Šoko 
visa grupė bei paskiri jos na
riai. Vieną šokį Beliajus išpil
dė vienas. Vėliau jis su p-le Bi
rute Kremianis vykusiai pašo
ko ispanų šokį, o s.ų p-le Vęnęt- 
ta Grybiute piemenų šokį. Pa
skutinių šokis Saną komišką^ 
ir gražus. Reikia pasakyti, jog 

iš yį$p visi šokiai buvo gra
žus. Jie publikai fi,tiek patiko, 
kad kiekvieną kartą buvo pa
lydėti triukšmingais aplodis
mentais.

Kada šokikai tyrėjo persi
rengti, tai Bernardas Cibulskis 
išpildė kelis numerius akordi- 
nu. Tai yra jaunas ir gabus 
vyrukas, kuris priklauso Dailės 
chorui,

P-as George Raško, Dailūs 
choro pirmininkas, buvo vakaro 
vedėjas, o choro moky
tojas aiškino šokių reikšmę. 
Šokiams piąnu skambino p-le 
Helen Pečiukaitę įš Chięągos.

Šis parengimas detroitie- 
čiams tikrai buvo didelė nau
jenybę. Kai programa pasibai
gė, tai visur tik ir girdėjosi, 
kad tai buvęs šauniausias vaka
ras, kpkio Dętroito lietuviai gal 
nęrą turėję, žinoma, kreditas 
tenka chorui, kuris visada sten
giasi publikai ką nors naujo 
duoti. 0 kadangi žmonės yra 
tikri, jog nebus suyilti, tai 
gausingai choro parępgimųs ir 
lanko.

Kąį programa pasibaigė, tai 
abiejose svetainėje susirinkusi 
publika šoko amerikoniškus ir 
lietuviškus šokius iki yidųrpąk- 
■ČiQ.' ’

šeimininl^ms ir darbinin
kams teko gerękai sušilti aprū
pinant trokštančius ir išalku
sius mąistų bęį gėlimais. Choro 
nares, pasįpųošųąįos gėlėmis, 
nešę valgius į 'Stalus, žodžiu, 
buvo stengiamasi visus kuų 
geriausiai pątenkti.

Nors susidarė gana stambių 
išlaidų- (mat, reikėjo padengti 
artistų kelionės išlaidas), bet 
Yią ^Ito chorui liks ir. šiek 
tiek pelno.

Dabar lauksime 
choro parengimo,

Kalbėjo Dp. A. Montvidas.
— Surinktą $31.28 Lietu
vos demokratijos atstei- 
gimo reikalams.

f) .ii ■■■■■.....................M.

Būrelis Amerikos lietuvių 
kongreso demokratiškai tvar
kai ątstęigti Lietuvoje pritarė
jų lapkričio 17 4; Lietuviu sve
tainėje surengė prakalbas. Kal
bėjo Dr. Montvidas iš Chicagos.

Į prakalbas isiisįrįnko nevisai 
mažas būrelis lietuvių, kurie 
įdomaujasi dabartine Lietuvos 
Tvarka ir tuo, kokioą rūšies 
žmones dabar Lietuvą valdo. 
Kalbėtojas ypąč Pabrėžė tą 
faktą, jog dąbąrtiniu laikų vi
siem lietuviams, kuriems lais-

Visoms vietos pažangiosioms 
draugijoms, sako kalfcėtojąs, 
reikia sudaryti bendrą frontą 
prieš fašizmą. ■.

Aš manau, kad visos Biųg- 
hamtono draugijos ir prisidės 
prie to kilnaus darbo. Net can- 
dariečiams ir parapijonams ne
bus paranku nuošalyje laikytis.

Draugijų atstovų konferenci
ja įvyks gruodžio 19 d. Lietu
vių svetainėje. Toji konferen
cija išsirįnks pastovų komitetą.

To darbo pradžiai pęr pra
kalbas liko surinkta $31.28 
Aukojo po $1.00 šie asmenys: 
P. B. Balčikonis, A. Pagiegla,J. 
A. Kaminskas, L Vėžys, S. Ja- 
silionis, J. D. Chamo, P. Bal
čiūnas, P. Adomaitis, A. Jak- 
ševjčius. M/čiaplenas, J. Tiš-, 
kūnas, J. Morkūnas, J. Strolis,
J. Gabusis; po 50 centų: E. 
Stelmokas, A/ Navalinskas, J.
K. Žvirblis, nlJ. . Ivanauskas,
L. šimoliunn's, L. Tva-, 
rijonas, J. Mi'kelionis ir 'M. 
Žvirblienė 35 « centus; S. Mi
liauskas 26 centus; po 25 cen
tus: J. Krasadskas, A. Maihio-. 
nis, J. M. Bučinskas, K. Alek-.

į sandravičius,'.'J. v Meškunas, S.. 
Česterls, U. šimoliunienė, B. 
Zmitraitė, P. Mikalajūnas, E. 
Mikelionienė, M. Bekeriene, E, 
Žemaitienė, J. K. NavalinsĮkie-i 

nė, A. Kaminskas, P. Bučins-1 
kięnė, L. Ceppnienė, K. Juozą-; 
paitienė, 0* Noreikienė, M. Sta-i 
siunienė, M. KulŲienė, J. Kar-1 
čiauskienė ir A. Bagdonas. 
Smulkesnėmis aukomis surink-' 
ta $3.92.

Dalis tų pinigų buvo sunau
dota Dr. Montvido prakalbų- 
liesoms padengti. ,

r-rJ. A. Kaminskas

kito Dailės 
kuris, reikia 

piąųyti,' įųs tiek Jau sęk|rįin- 
gas, kaip ir šis. 

• ■

Old Golds C ijr a rety vieną

jgas, kaip ir šis.

ve tu au, jei < 
iGolds jūsų nepatenkins.

Kenosha, Wjs.
Ponų ..Kvedarų .4vi<įęšiiųt 

metų yęclyįĮiiiio ^yvęiįi|mb 
sukakties ininėjimąs

Lapkričio 21 d. Polpnįa Hali 
svetainėje ponų Andriąus ir 
Fortunatos Kvedarų dvidęšimt 
metų ženybinid gyvenimo su
kakties proga buvo surengtus 
šaunus pokylis. Svečių susirin
ko iki 300. Visi nuošįrdžiai lin 
kėjo ilgo ir laimingo gyveni
mo “jaunąvedžiaIns,’, kad jię 
sulaukto auksinio jubiliejaus.

Apie 10 vai, vakaro ąaspadi- 
nės paprašė svečius prie stalų, 
kurie buvo apkrauti gardžiais 
valgiais ir gėrimais. į<ąi sve
čiai susėdo prie stalų i^ pradė
jo vakarieniauti, tai tuo pačių 
metu buvo ir trumpos kalbus^ 
kurios dųugiausia susidėjo jš 
linkėjimų. Ilonai F. Rasfius, J, 
Macnoriųs, A. Pūras ir kiti ipų- 
sų daihinkai bei daįninkės už
traukė “Ilgiausių Metų”.

šis pokylis darę tilįraį malo
nų įspūdį. Viena, susirinkę toks 
didelis būrys žmonių, kųrię sa
vo įsitikiniipais labai skyrėsi. 
Ir vis dėlto jie čia surado ben
drą kalbą ir sugabėjo linksmai 
įr draugiškai vakarą praleist. 
Jokių nesusipratimų,‘ jokių pa-

sikarsčiavimų nebuvo. Atrodė, 
kad tai vienos, šeimos nariai.

Reikią tikėtis, kad netolimoj ę 
ateityje mes sugabėsime ne tik 
vieningai linksmintis, bet taip 
pat ir .visuomeniškus darbus 
dirbti. Jei taip įvyks, tai tadą 
męs tikrki galėsime savo nu
veiktais darbais pasididžiuoti.

Pokylio surengimu daugiau
sia rūpinosi ponios R. Stankus 
ir J. Shimanauskas. Nemažai 
taip pat prisidėjo įr p. Jasiu- 
nas. Salėje svečius alučiu vai
šino pp. K. Vąiceliunas, R. 
Stankus ir J. Shimanauskas. 
Tostmeisterįais buvę ponai Shi- 
mąnauskąi. Jie sjl širdingiau
siais linkėjimais įteikė ponams 
Kvebąrąn^ gr^|ų virtuvės pe
čių įr. 80 dolerių tt&^is.

žodžiu sąkąnt, Šis pokylis 
arba *‘pąrė” buvo vienas šau
niausiu, kokiame man tik teko 
dalyvauti. Rengėjom,^ žinoma, 
reikėję daug pąsidąrbuoti. Ta
čiau ir ponai Kvederai, manau, 
ilgąi prisimins savo dvidešimt 
matų ženybįnip gyvenimo su- 
katj.

Ppnas A. Kvedaras yra SLA 
212 kuopos ilgametis sekreto
rius. Sakau ilgametis todėl kad 
tas pareigas jis j,ąu per ilgu3 
metus eina. Jis taip pat daug 
dirba muzikos ir dpąmos srity
se. Vadiną,ji. yrą didelis scenos 
lęgėjas. Nieko tad nuosta

baus, kad į pokylį tiek daug 
svečių susirinko.

—0—.
“Naujienose” kartkartėmis 

tenka ąjęąityt|, kąd Chicagoje 
Uznieriams langus išdaužo. Pąs 
mus tokių dąlykų iki šiol nebū
davo. Bęt štai šiomis dienomis 
ir mes susilaukėme tokios pat 
naujienos, Vietoj anglų laik
raštis rašo, jog musų mieste 
buvo išmuštas p. J. Shiman- 
ausko tavernos langas (1361- 
52nd St.). ’Buvusia p. Shiman- 
ausko patarnautojas eidamas 
pro šalį įmetė į vidų' plytą. Tai 
buvo kerštas ’už tai, kad Šhi- 
manauskąš pašalino jį iš darbo.

Patarnautojas tuoj policijos 
liko suimtas ir nuvežtas į da
boklę. Teismas paskyrė jam 30 
dienų kalėjimo. Vadinasi, jis 
visą mėnesį galės dųmotį, kąd 
kerštauti neapsimoka.

. —()•—- .

SLA 212 kuopa rengiasi Su
sivienijimo 50 mętų. jubiliejui. 
Kad jubnįejuS butų sekmlm 
gas, iąi kuopus pariąį nutarė 
surengti šaunų . bąiikietą su 
programų- I Uuyo iš“ 
yinįįi pp, Bę^ęY$ius-Bra- 
Z?e., F. Jankauskas įr A. Kveda
ras. Jie dabar smarkiai dirba 
ir platina tįlįįętus, kad galėtų 
grąžų bbri wčįų ąutrądkU- 

šis auksinio jubilėjaus minė- 
girnas įvyks gruodžio 12 d. Ger- 
man American Home svetai- 
nėję. Tikietai prię durų nebus 
pąrdupdami. Tąįgi nor intie j į' 
bąnlęįęįe dalyvauti įsigykįtę t'i-' 
kietus iš anksto nuo komiteto ■ **» r * ■ 7 *■’ . «*• .» •' . * t
ųarių.

—Pandė’įetis

Cįeyeland .....——
1625 Tamošaitis Dr. S

1.0Q' 
>, T,

Čleveland ......... . ...... 1.00
Ir viso — 56.1Q

MięiiięrĄN
1628 Braknys Jurgis;

...... 1.00Pohtiac ..................
Ir viso — 134.75

MASSACHŲSETS
1626 NereškeviČius K., 

Lynn, Mass..... ..... ...... 1.00
Iš viso — 80.80

LIĘTUVA
1301 Dr. J. Šliupas .......... 1.00

Ponią Šliūpiene .....— 1-00 
Iš viso iš Lietuvos $60.00 

770 litų,
(Tąsa ant 6-tę pusi.)

si Amerikos lietuviai ir, be 
abejonės, pasveiktų iš tų visų 
partinių rietenų.

šiuo tariu širdingą ačiū Dr. 
A. Montvido draugams, kad 
jie išjudino tą seną Chicagos 
gyventoją ir atsiuntė pas mus 
pasižvalgyti. Taipgi ačiū Dr. 
A. Montvidui už jo vykusį pa
siteisinimą ir už gerą receptą. 
AŠ esu tikras, kad Dr. A. 
Montvidas kaip Chicagos lietu
vių žvalgas parveš iš Pitts
burgho ir kitų lietuviškų ko
lonijų gerų Žinių.

. Antanas.

McRees Rocks, Pa.
Dr. Ą, Montvilų prakalbos

Pittsburgh, Pa Lapkričio 1$ d. Lietuviu 
Pą^ęlpiųio Klubo svetainėj 
Pittsburgho ir apygardos 
Drąujų Sąryšis buvo surengęs 
Dr. Ą. Moptvidui prakalbąs.

Publikos buvo susirinkę ga
na daug ir yisį su atsidėjimu 
klausėsi Pr. Moptvido kalbos. 
Daktaras labai plačiai kalbė
jo apįę Lietuvą ir apie Ame
rikos Lietuvių Kongreso už-

(Tąsa nuo 3-čio pv.Si.)
p savęs linksmąį šnekučio- 
ji Tarp tų vietinių šve

ičiu dar buyo dų pępaprastį 
svečiai, net iš Amerikos lietu
viu “sostinės” Chicagos. Bu- 
|ęnt Dr. Ą. JVĮ°i|tyičįa.s ir p-lė 
Ę. Mikužiųtę- Jie tarp Ritų . . . .
Svečių lyg pasijĘpę p^įę jįalp .daynnus padėti Lietuvos zmo-

diktatūros ir atsteigti
bę, popią Shekieųę, svęląių 
bąlj.ęlių, bet “dį^ąįori^ųV’ 
kad yįjį uųįįltų šųekėję ir pa- 
kląusyįų. Ką gi darysi — 
ręikią klausyt įsakynip. O ji 
sako, kąd bankielę yra 
J.)pf A. Montvidąs įš Chięngps. 
Prąšp, kad daktaras atsistotų 
b* pąsakyfų, ko jįs čia į Pitts- 
burghą atvažiavo.

D r. A. Montvidąs lyg nedrą
siai pradeda “teisintis”. Gir
di, jisai prieš 30 metų Pitts
burghe gyvenęs ir darbavęsis 
draugijose, o kai iš Plttsbur- 
gho išvažiavęs, tai apsistojęs 
Chicagoj ir tenais visą laiką 
gyvenąs ir iš ten niekur ne
norįs važiuoti. Bet dabar jo 
geri draugai ėmė
įr “įšvąreh jį .į Pittsburghą ir 
į kitus rytinių valstijų mies- 
tuj pąsįdaįryti, įcą veikia bro
liai ir ąęsęryj lietuviai.

Paskui jisąį mums papasa
kojo, kaip, aguonos grūdas ga
lima suskaldyti į daugelį da
lių, įr kaęį tas skal0yma$ vi’ 
sądos bus (eįsingas, bęt ^rau- 
ge ir pragąištiųgąs. Bąigdą- 
mąs savo, pąsįteįsįnimą, jisai 
muins palikę ląbąi gerą re
ceptų. Butept, suvienyti yįjus 
pirnięįYiškųs lięįuvius yyrųs 
ir moteris į bendrą vįsuome- 
iiišką velkiiną- Ęsą, kur vie
nybė, tep galybę.

Tai geras receptas. Tuo 
yęęeptu turėtų pąsiųaudoti vi-

tar* 
vps

VIENUOLIKTAS 
SĄRAŠAS AUKA
VUSIŲJŲ LIETU
VIŲ KAMBARIO :

PENNSYLVĄNIĄ

110.1 PHlsburgho Draugijų 
komisija ...L7........ 582.0(1 

IŠ viso j— 2,382.55
ILLINOIS

1459 Susivienijimo Lietu
vių Ąmerikoję, per
(lugį, Chicago įop.OO

Katkevičienė, K., Chicago 1.00 
Ir vįsp —' 672-90

NEW ¥P^KQ y4L§T¥ąE ■
1623 Bugaįliškįs Petras, 

Rochester .... ..........  1.00

jop.oo

Iš viso — 66 00
0HIO

J 627 Leskys B., 
Čleveland .. .. ,

1623 Vilčinskas L

demokratinę tvarkų Lietuvoj.
— Koresp.

West End Pitts
burgh, Pa.

Savo namo atidarymo 
iškilmės ”

Lapkričio 22 d. APLA. 2 
kuopa buvo surengus iškil
mingą savo namo atidarymą. 
Ta namą ji įsigijo adresu 
3351 Wesl Carson St, Buvo 
surengta skąni . vakarienė ir 
šokiai. .

Svečių ir viešnių buvę atsi
lankę iš visų apylinkių.

Koresp.
■MtmMiai

Geo. P. Cunnijiffham
DISTRIBtrORIUS '

ALAUS
KEfrVlRTAbALtAlS;

VISADA ŠALTAS 
(X)IL BOKES RENDQN

pristatome Alą Visokįęmei
Reikalams.

■ | II j Į1HI JĮII^IŲIII Mįįj ■ HII. III

6017 SOUTH KEDZIE AVENUį
Phone PROspęct 7505

Musu Patarnavimas
! JEIGU Reijcąląuji pinigų ant Pirmų Mort^i- 

čių pagal “Direct Reduction Plan” 
ųųp penkių iki penkiolikps metų.....

JEIGĮU Reikalauji apdraudos nuo ugnies, 
vištikių,'

JEIGU Reikalauji pirkti arlpa statyti 
į musų raštinę:

namu, I

JOHN P. EVVALD

840 West 33rd Street
Telefonas YARDS 2700 arba 2J91

708 West 18th Street
telefonas HAYMĄRKĘT 5680
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SLA kuopų atstovų |lai?£
susirinkimas

Praėjusj sekmadienį, lapkri
čio 22 dieną, 12 SLA kuopų or
ganizatorių dalyvavo susirinki
me ir nutarė paimti radio va
landą ir aptarė, kaip sėkmin
giau užbaigti auksinio jubilie
jaus vajų. Tapo išrinkta komi
sija susižinoti su radio stoti
mis ir už savaitės-kitos pradėti 
oro bangomis skleisti žinias 
apie Susivienijimą.

Advokatas Gugis padarė vė
liausią pranešimą, nes buvo ką 
tik sugrįžęs iš New Yorko, kur 
per visą savaitę svarstė opias 
Susivienijimui problemas — 
problemas vis naujas, sunkes
nes 
kad 
kia 
to
“jums ir gerai”.

ir painesnes, ir įrodinėjo, 
su tuo visu ne juokais rei- 
kariauti, bet p. Vaidila iš 
darė pašaipą: vadinasi, 

•Dalyvavęs.

North Side
Dramatiškos Ratelis

kul-Savo laiku chicagiečių 
turiniame gyvenime “Drama
tiškos Ratelis” yra suvaidinęs 
gana žymią rolę: kas neatsi
mena tų laikų, kuomet Hull 
House teatre buvo statomi gra
žiausi ir žymiausi musų sce
nos veikalai kas kelios savai
tės? Ir beveik nėra lietuviams 
žinomos svetainės, kurioje 
“Dramatiškas Ratelis” nebūtų 
vaidinęs ar tai savo iniciaty
va arba kokiai draugijai bei 
organizacijai. Nedaug dar me
tų praslinko nuo tų laikų, bet 
paskutiniais keliais metais ši 
tiek svarbi organizacija buvo 
pakrikusi. Vienok josios atski
ri dalyviai — artistai dar nė
ra pamiršti, ir laikas nuo lai
ko juos tekdavo matyti sce
noje arba girdėti per radio.

šį sezoną “Dramatiškas .Ra
telis” nusisprendė vėl “stotis 
ant kojų” ir darbuotis scenos 
labui kaipo organizacija. Pir
mas šios trupės pasirodymas 
scenoje bus šį sekmadienį, lap
kričio (Nov.) 29 d. Dania sve
tainėje, .1651 N. Kedzie avė., 
kur S.L.A. 226 kuopos pastan
gomis yra statomas gražus 
veikalas — trijų veiksmų ko
medija “Gyvieji Nabašninkai”. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Po 
perstatymo šokiai prie George 
Stevens’ Revelers muzikos. 
Įžanga tik 35 centai asme
niui.

northsidiečiai, turėsime 
lauktą progą pamatyti 
veikalą, suvaidintą gerų

NAUJIENOS, Chicago, tt
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, tvirtina taip:
Jeigu jums yra reikalinga 

pasiskolinti pinigų dėl pirmų' 
morgičių, tai pas p. Ewaldą. 
dviejose raštinėse, jus galit pa
siskolinti nuo penkių iki pen
kiolikos metų pagal “Direct Re- 
duction Planą.”
-'-Jeigu reikalaujate apdraudos 
nuo ugnies, audrų arba apsi
drausti langų stiklus, automobi
lius, tai jo raštinėse jums bus 
patarnauta.

Jeigu reikia jums pirkti arba 
statyti namą, tai p. Ewaldo 
raštinėse visuomet gausite eks
pertų patarimus, o jei reikalas 
bus, tai ir inžinierių planus.”

Taigi, dėl paskolos, namų sta
tybos arba apdraudos, visuomet 
galite kreiptis pas p. Ewaldą. 
Pas jį gausite gerą ir teisingą 
patarnavimą.

—Prekybos žvalgas.

Penktadienis, lapk. 27, 1936
8) The right of private industry 

to forbid “governmental competi- 
tion”, even when such competition 
is plainly in the interest of the 
people as produccrs or consumers.

Put in another way, we Americans 
voted for greater flexibility in our 
political institutions, for power to 
the federal government to enable it 
to do its part in the attainment of 
more genui ne democracy.

Tremendous was America’s appro- 
val of Rooseveit on that basis. Tre
mendous, too, can be her disappro- 
val, as Hoover štili remembers, of 
him who betrays her.

13-14 Metų Mergai
tes Baltojoj Vergijoj

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Aš you all know by this 
time, Pirmyn is presenting an 
operetta titled “Tune In” 
which to suit the Lithuanian 
translation has been called 
“Oro Bangomis”. This as its 
title implies deals with radio; 
to be exact

Have you 
what goes 
scenes at a 
do not mean the prcpared 
broadcast, būt the work and 
headache that goes in 
arranging and preparing 
the program.

Well, with music and 
casional dancing this 
exactly what this operetta 
does. While it undoubtedly is 
a comedy,’ nevertheless it is 
as real as as day’s log taken 
from

broadcasting.
ever wondered 

on behind the 
large studio? We

the

the 
of

oC- 
is

any major studio.
author, Don Wilson has 
associated with radio 
the days of the cats

the 
has 
big-

iviho 
the 
air.
operetta

CHICAGO. — Netoli Evanstono North Shore elektriškas traukinys pereitą antradienį susidūrė su elevatorium, kuris Važiavo 
iš Chicagos vidurmiesčio. Nelaimėje devyni žuvo ir per 60 liko sunkiau ar lengviau sužeisti. Kaip iš paveikslo matyti, eleva
toriaus vagonai liko baisiai sudaužyti.

ing would be done?
Tek, tek. Šuch people.
Two weeks ago the co-au 

thor of this column, issued a 
friendly challenge to the 
“Singing Fool”. Tę date not 
a word, line or telegram has 
been r'eceived. Is it possible 
that the “Singing Fool’’ has 
resented this suggestion 
help the chorus or is he 
she much, much too busy 
bother with such trifles?

—o—

Courier

somėthing for the benefit of When we Americans overwhelm- 
others gains our respect and jnKiy, re-eiected Rooseveit, we foi- 
surely we will be of help to 
them. Therefore, that is where 
the LYS will be this Saturday 
night. Until then — linkiu 
jums viso labo,

lowed our custom of voting against 
amonp- the 

advoca- 
we vo-

a bar-

to 
or 
to

your

isn’t

Our lašt meeting, although 
stormy, brought results (at 
lašt). The L. , Y. S. annual 
Splash party will be held on 
a 'Saturday in January, at a 
very unu’sual place, in one of 
the finest pools in our Park 
District. The pnce will be fifty 
cents, land for your money 

you will get, l?esidės the joy 
of swimming in a Million-Dol- 
lar pool, also a luncheonedte 
and a trip wįt)^ a lot of fun. 
Therefore, ąel į ■,. prepared — 
tickets will be distributed du- 
ring the next meet or else on 
Tuesday at Mark White Sq.

- We have had, Severai worthy 
visitors at our,' lašt meeting, 
which have been of great help. 
to our organization, in fast,

XYZ.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dk; E. G. Peters 
ui 11 r1’—

“No paiyee, No Speakee—” 
Coughlin
Cabbage is King in Germany
What Americans Voted Against

.60 in advance 
door. Jf you 

to know any 
is sellingTat, 

seniai 
gražų 
ir pasižymėjusių artistų, ir pir-
mutinieji pasveiksime atgijusį 
‘■Dramatišką Ratelį”; taipjau 
palinkėsime jam “Ilgiausių me
tų”. Teko nugirsti, kad “Dra
matiškas Ratelis” šį sezoną
žada pateikti Chicagos lietu
viams dar keletą vaidinimų.
Lauksime.

S.L.A. 226 kuopa nuo sa
vęs kviečia visus geros valios 
lietuvius atsilankyti, pasigėrė
ti puikiu vaidinimu ir pasi
linksminti.

— Northsaidietis.

Atsakantis Patarna 
vimas Patyrusio 

Asmens

Its 
been 
since 
whisker crystle sėt. Noro, who
ivould be more ųualified to 
ivrite about radio behind 
scenes then a person 
announced some of 
gest programs on the 

So, don’t miss this
because it has swell music — 
plenty of laughs—dancing — 
and romance—in fact every- 
thing needed to produce an 
evening of side splitting en- 
tertainment.

Tickets are. 
and .75 a t the 
don’t happen 
Pirminyte who
tickets, you can get them from 
Milda Baronas at the Naujie
nos office, 1739' So. Halsted 
St. Or by calling at the Step- 
hens Studios, 4142 Archer 
Avė. — telephone Laf. 7552 
where you will be gladly be 
accomodated.

Again we remind you not to 
miss “Oro Bangomis” because 
it is alive with streamline act- 
ion and music. Get your 
tickets N0W.

—o—
Preparations for an operet

ta is hard work, būt this is 
offset by the satisfaction of 
accomplishment and those 
little amusing incidents at re- 
hearsals which crop up so 
unexpectedly, that some time 
you don’t even notice them.

Here are a few. We hope 
you will except them in good 
humor; in the way they are 
meant —without malice afore 
thought. '

Policija susekė paleistuvys
tės lizdą Westsidčje, kurioj bu
vo jaunutės mergaitės, nuo 13 
iki 14 metų amžiaus. Užklupu
si įstaigą adresu 2758 W. Madi- 
son Street, policija suėmė sep
tynis vyrus. Jie yra kaltinami 
baltosios vergijos biznio opera- 
vimu.
Sąrašas Aukavusiųjų 

Kambario Fondan
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Šiais metais išrinktoji Pitts- 
burgho Draugijų Komisija la
bai gerai pasidarbavo, uždir
bo $582.00. Tokiu budu, kaip 
matome šiame sąraše, Pennsyl- 
vania jau yra sudėjusi netoli 
pusės viso fondo.

Dabar Lietuvių Kambario 
fonde viso, su procentais yra 
$3,867.55.

Rodos, jau laikas ir vėl 
pasirodyti su aukomis tokioms 
kolonijoms, kaip Brooklynas, 
New Yorko miestas, South Bo
stonas, Chicaga ir kiti lietu
viškai gyvi miestai. Pasidar
buokime visi, nes šitas kultū
ros — dailės paminklas bus 
visiems lietuviams.

. Aukas siųskite: LITHUA- 
NIAN MEMORIAL ROOM 
FUND, adresuodami: V. Zam- 
blauskas, 31 Minooka St., 
Pittsburgh (1Q) Pa. j .<

Li K.;|Fondo.sekr...; ,u
J. Baltrušaitis..

Į somęthing. Important 
things openly or implicitly 
ted by the Republicans that 
ted against were:

1) Making statės rights
rier to liberal national legislation.

2) Using the Supreme Court, the 
Constitution, or both to limit con- 
gressional authority over broad na
tional sočiai and economic condi- 
tions.

3) The theory that taxation is 
for revenue only, and not also an 
instrument for securing economic 
bąlance anęk socal secųrity.

4) The idea that the federal gov
ernment may not intervene in ba- 
sic agriculture, industry, and cre- 
dit« . ' ■

5) The doctnnes that the nation
al government may not regulate 
hours and wages of industrial la- 
bęr, and may ūse only the dole in 
fighting the menace of unemploy- 
rhent.

6) The. notion that 
federal, liberally-inclined
over oūr largeY problems is 
American.”

7) The theory that big corpora-
tions and rięh męn are a law unto 
themselves, not subject to the po- 
pular will cxpressed through gov
ernment. . .

PfiI N-E XPELLER“No Payee, No Speakee”—says
Coughlin, is the way the man in the 
Street interprets the radio priest’s 
announcement that he is retiring 
from politics as a result of Roose- 
velt’s ovenvhelming victory. “When 
the big boys no, payee, Coughlin, 
he no speakee,” said Mr. John Ci
tizen to his' wife. Both of them 
heartily approve Father Charles E. 
Coughlin’s withdrawing from “all 
radio activity in the interest of 
the people.’”

If Coughlin is wise enough to 
frain from all politics in the
ture and to go back to his paptor- 
ate, he c^n sHll serve the American 
people. Būt if he again allows him- 
self to become the fascistic tool of, 
rich, reactionary interests, 
stop some of the bullets
preparing for New Dealers in 1940.

centralized 
authority 

“un-

Smarkus ištrynimas —— 
malonumas ir palengvini 

mas kuomet muskulai 
geliami.

. PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių Šeimoms 
jau per tris gentkartes.

AVho is going to be a gentie? 
man this week Oiid sėt the 
chairs for the girls? Lašt re- 
hearsal, our geniai and gent- 
lemanly leader unaide'd, steer- 
ed row after row in place for 
the lads and lassies. My my 
Mr. Stephens what’s a matter 
with the stahvarts on 
bass and tenor sections? 

—o— 
Too bad Johnny.....

twins, for he surly has enough 
ambition and vitality. He 
sings with the /basses then 
rushes over to help the tenors? they have pledged their aid 

to our club and Splash party 
in which they will take a big 
part. They are the ,brotherš 
Gillette, John and George. Both 
are leaders of the City wide 
organization of nature1 lovers 
“the} Outing Club”. We sure 
were very happy having them 
present. Another 
Ray Vistartas, a 
miring bearing. 
all of you4.

Lašt weeks ądventures were 
very eventful. We have learn
ed a great deąl while on Our 
way to RacineS’Wis., to dance 
for the openiHg of a new 
C. L. D. branch. Due to that 
adventure, some of our mem
bers have been at great un- 
ease. Būt Sunday, when we 
danced in Aurora — all xyas 
chėerful and the day ended 
perfeetly. From Aurora our 
group landed in a CCC camp 
near Downers Grovė where we 
performed. Our dances were 
received enthusiastically, and 
meanwhile we ourselves joined 
in and tried to learn the 
Squ‘ąre and Barn dances un- 
der the direction of the well 
known WLS Barn dance lead
ers Mr. Story and Mr. Colby. 
Ah 
will be Gary, Ind.

This Saturday we hope to 
attend the dance sponsored by 
the Jaunimas at the West Side 
Hali, 2244 W. 23rd Place. We 
would likę to have a very 
large L. Y. presentation. 
After all — Jaunihias deserves 
it. Anybody that 
' . • ■ i -.4..

M. MMMM Perhaps > its to 
be near ,that new soprano 
from Bridgeport.

—o—
To the elders of Pirmyn....
There is quiet a bit of new 

members who have recently 
joined the chorus and natura- 
ly, they štili feel a bit shy 
and uneasy. So, why not relax 
a bit and every “oldtimer” 
take one or two of these peo
ple and get them started to- 
ward be becoming well 
aąuainted, and , useful mem
bers of Pirmyn.

How about it girls....
The Oracle.

Roger Salengro
Roger Salengro, Franci jos

Kiekvienas musų vis labiau ir 
labiau reikalaujame tinkamo ir 
gero patarnavimo. O jei tas pa
tarnavimas dar yra teikiamas 
patyrusio asmens, tuomet mes 
esame patenkinti.

Tokių patyrusių asmenų tar
pe Chicagos lietuvių jau yra 

,daug įvairiose šakose. Ir jei 
mums reikia kokio nors patar
navimo, tai mes kreipiamės 
prie tokio asmens, kuris turi 
patyrimą toje šakoje.

John P. Ewald, Chicagos lie
tuviams jau yra žinomas per 
daugelį metų. Jis savo skelbi- ___________
me, kuris telpa šioje Naujienų I that lucious chicle more sing-! atakų, nusižudė.

I I •

During intermission a wrest- 
ling mateh took place bet- 
ween that tall silent unruly 
haired bass and a certain so
prano—-she of the dancing 
feet.

Wonder who won?
Gum chewing has become a 

real menace to the singers of 
the chorus, perhaps if that 
tenor and his brother of the 
bass section ceased supplying vidaus reikalų ministeris, ku- 
the sopranos and althos with(ris, nepakęsdamas dešiniųjų

< v ; iJ -- .4 . ' f ■■

visitor was 
chap of ad- 
Welcpme to

what fun! Sunday it

all

re- 
fu-

Ll N I M E N T
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GALITE GAUTI
Paskolas Del Pirmu Morgičiy
Pagal Direet Rėduction Planą f

PABANKVS l'AUPYMO SKYRIAI, SI Al’<iščlAl
he may
he was

YMEMBrr .
II n M I. I O
■ o f :.(■•] 11:<: a

' J' L ■ , *• i

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:80 iki 8:80 v.vak.
TEL. HARRISON 0751

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

i

Cabbage is king in Germany. In- 
stead of crowning one of the sons 
of the late kaiset, Hitler has made 
cabbage Germany’s king. From the 
lowliest of beings, almost an out- 
cast and pariah, this plant has been 
exalted to the highest estate. In 
Berlin alone there will be opened 
many soup kitchens in which mem
bers, of the Krupp and Stinnes fa- 
milies wil share their cabbage 
stew with bums, hoboes, and Street 
walkers in true nazi brotherhood.

Such, at least, is what one as- 
sumes wil result from Hitler’s new 
order to “Eat*cabbage!” Instead of 
fine, juicy roasts and steaks, Ger
many wil eat stewed cabbage—and 
likę it (perhaps). Press and radio, 
learned profeąsor and rabble-rous- 
ing nazis deliver long and impas- 
sidned harangues on the superla- 
tive ąualities of King Cabbage.

First Hitler, then King Cabbage— 
that is the fate of a people who 
worship war and accept dictator- 
ship. / ■

PrieS Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floortries to do

t .

KEISTUTIS LOflN & BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1

810 Wesl 33rd Street

NATHAN
KANTER

Dabar galinta gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUUR CO.
4707 South Balutei StteH
Vl«! Telefcaal TARDS 0601

VDBMINTELJ8 DI8TBZBUTOBUI
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MUZIKOS ŽINIOS
... ...................... ii—». .....i

Rašo NORA

(Tęsinys)
“Muzikos kalba yra bėga* 
linėj; ji talpina viską; ji turi 
jėgos išreikšti viską.”

— Balzac.

sekmadienio “Muzikalės Ko
medijos” įspūdžius.

tinga ypata turėjo visų audi
torijų su savim.

Jaunosios Birutės šokėjus 
grupė, Andrejevui Vadovau
jant, ir solistė , šokČja, p-'lė 
Josephine Aleksiutė, irgi pa
darė gražų įspūdį.

Publikos buvo daug. Reiš
kia, visas vakaras pasekmin
gas.’*

Dainos Choro 
“Muzikalė Komedija”

Jeigu nebūčiau pažinus Dai
nos Choro iš jo darbuotės mu
zikos sferose per apie dvide
šimtį metų ir nežinočiau apie 
gražius kreditus sudėtus šio 
choro naudai per pirmesnįus 
vedėjus ponus Antanų S. Po
cių ir Juozų Saurį, tai apie jį, 
iš jo “Muzikėlės Komedijos” 
praeitų sekmadienį, (visa kuri 
buvo statoma anglų klaboj) 
butų susidariusios labai liūd
nos impresijos. Mes esame la
bai greiti daryti palyginimus, 
ir dėlto kiekvienas artistas 
arba organizacija turi dirbti 
ir žengti pirmyn, taip kad 
kiekvienas jų pasirodymas bu
tų, jeigu jau ne geresnis, tai 
bent tiek pat geras, kaip kad 
buvo pirmesni pasirodymai 
scenoje. Nors Dainos Choras 
turi gan skaitlingų būrį dai
nininkų su gražia balsų med
žiaga, ir rodos patyrusių ve
dėjų, ypatoje p. S. Rakausko 
priekyje" jų, ir matomai buvo 
dėta daug laiko ir pastangų 
išmokinti tų apie 20 ameriko
niškų “swing** dainų, tačiaus 
drųsiai galima sakyti, kad šis 
choras per savo dvidešimtį 
metų gyvavimo nebūtų atli
kęs naudingų darbų nė sau, 
nė lietuviams, jeigu nebūtų 
pasistatęs tikslų dirbti pirmoj 
vietoj “dailei dėl labo dailės” 
ir antroj vietoj palaikyti ir 
platinti lietuvių kalbų kiek 
galima tarp Amerikoje gyve
nančių lietuvių,,- ‘ypatingai 
jaunimo. Ši ir yra musų visų 
priedermė, svetimi neateis 
mums į pagelbų. Kadangi sek
madienio parengimas neatsi- 
žymčjo nė iš vienos, nė iš an
tros pusės, tai lauksime toles
nio Dainos Choro veikimo, 
kuris, šių žodžių rašytoja, lin
ki visiškai išdildins praeito škioš dikcijos balsu ir šimpa

Draugija Palaimintos ; 
Lietuvos ir Birutės 
Choras Vienmečiai

Gražus susibėgimas faktų., 
Draugija Palaimintos Lietu-, 
vos minėjo savo 30 metų su-į 
kaktuves praeitų sekmadienį 
ir musų seniausias i' 
BIRUTĖ, kuriai šįmet irgi su-

- —O—
Franas Jakavičius 
Debiutuos Operoj 
“La Traviata”

Pranas Jakavičius, barito
nas, kuris turėjo savo pirmų 
pasirodymų lietuvių scenoje 
Birutės choro perstatyme “Ęai-

choras iąU,s Daktaro”* kokį septyni 
metai tam ųtgal, vėlįųus 

kanka trisdešimt metų nenuil- mažai veik® prie pirmyn Cho-
staųčio darbavimosi lietuvių 
tarpe, pildė didžiumų pro- 
gramo.

Sekantis yra žiupsnelis im-- 
presijų iš šio vakaro, kurias- 
Muzikos Žinioms prisiuntė vi-* 
enas Dailės Mylėtojų, kuriam 
esu dėkinga. Jis rašo: “Kon-^ 
certas paliko gražų įspūdį." 
Birutės Choras, po vadovyste 
gabaus muziko p. Jono Byan* 
sko, kaip visuomet atsižymėjo- 
savo švelnumu, gražia inter^ 
pretacija ir muzikaliai lobu
liai išpildydamas grupę ketu
rių dainų atidarymui ir gru
pę dviejų dainų užbaigimui 
programo. Birutes merginų 
choras ypatingai palietė klau
sytojų jausmus pildydamas 
“Į Dangų žvaigždės Renkas*’ 
iš Karnavičiaus operos Graži
na. Solistė šiame koncerte 
buvo musų gražiabalsė p-nia 
Genovaitė šfldiškiutė-Gliedrai- 
tienė, kurios pasirodymas sce 
noje yra užtikrintas malonu
mas, nes ji yra aųgšlo kalibro 
artistė, turėdama talentų, ku
rio išvystymui nuo pat jaunų 
dienų buvo padėtas pamatas, 
ir ji niekuomet nenustojo dir
bus, kad atsiekti kuodaugiau- 
siai galimo. Esu linkęs tikėti, 
kad ši dainininkė pasieks pa
čias augštumas dainos pasau
lio. Josios “Deimanto Aria” 
Gounod operos FauSt buveį 
tikra “jewel”, kaip kad pati; 
aria nupiešė. •’

Antras solistas buvo musų 
mylimas tenoras Antanas Ka
minskas. Jisai, kaip visuomet, 
su savo malonaus tembro, ai-

r o ir koncertinėj scenoje ir 
buvo išsidirbęs labai gražų 
vardų lietuvių tarpe, padarys 
savo debiutų, Verdi* s operoj 
“La Traviata*’ Chicago Wo- 
niaii’s Club teatre 27 d. gruo—į 
džio. ši bus pirma opera, ku
rių Beirardinelli operos mo-’ 
kykla teiks per žiemos sezo* 
nų. Lauksime su įdomumu šio 
Prano Jakavičiąus pildymo* 
vyresnio Germont rolės.

• k

SUSIRINKIMAI
Bridgeport. — Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Rate

lio susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, lapkričio 29 
dienų, 3 valandų popiet Sandaros svetainėje. Malonėkite vi
si skaitlingai atsilankyti. —Valdyba.

Marųuette Park. — Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 260 kuo
pos susirinkimas įvyks gruodžio 6 dienų 2 valandų popiet 
naujoj vietoj — Schults svetainėje, 2449 West 69 Street. 
Įeiti į svetainę yra šoninės durys. Visi kuopos nariai prašo
mi atvykti kuš skaitlingiausiai, nes bus renkama nauja 
kuopos valdyba. —K. Liutkus, sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos įvyks sekmadie
ny, lapkričio 29 dienų, 10 valandų ryto W. Neffo svetainėj, 
2435 S. Leavitt Street Visi choro nariai susirinkite butanai 
laiku, nes tų dienų turėsime dainuoti laisvamanių paren
gime. Kviečiame taipgi mūgiančius dainuoti įstoti į musų 
chorų. —Valdyba.

................ .. ......... .. ■ «■■ « n i !■» i

PARENGIMAI
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DAILY BUSIKESS DlttECTORY
KASDIENINIS BIZNIO S AR AŠ AS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų it nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia įųs gausite, informacijų, Jeigu tik jų bus galima gauti.

■
*

Lulu Raben- !
Micevičienės
Darbuotė

Kuomet didžiuma mokytojų 
pasitenkina prirengdami savo 
mokinius vienai recitalei už-: 
baigus savo meto darbų, p. 
Lulu Raben—Micevičienė ke-' 
lis kartus į metus, įvairiose 
miesto dalyse, teikia progos 
savo mokiniams pasirodyti 
scenoje, kad nuo pat mažų 
dienų pripratinus juos prie 
publikos., įdant jie neturėtų1 
scenos baimes ir abelnai kai
po didesnį paskatinimų jiems 
mokintis. Praeitų pirmadienį 
p. Micevičienė turėjo vienų 
tokių recitalę Tuley Parke ir. 
ten girdėjosi gražiui rezulta- 
tų p.-MieevieTeurės-* mokinimo. 
Dalyvąvo ir keli lietuviai, jų 
tarpe Vytautas Mitkus, 
nia š atima s ir kiti.

sutverti ir išlai

Euge

Atlyginimas.
Joseph Koestner, radio pro

gramo direktorius, tur būt la
bai džiaugės, kad turėjo gar
bės vesti programų celebruo- 
jant garsiosios Schumann- 
Heink (kuri praeitų savaitę 
mirė) 75 metų gimimo sukak
tuves praeitų birželio mėnesį. 
Kaipo įvertinimų jo vedimo 
šio programo, ši dainininke 
įteikė jam 170 metų senumo 
knygų, scena ir rondo įš 
Zingarelli “Romeo ir Juliet”, 
kuri knyga yra vienintelė to
kia visame pasaulyje ir kurią 
Schumann-Heink daugel me
tų atgal įgijo Vienoj. ;

■i ,im . .......................  i po.., » R inp

Roseland. — Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros draugijos 
pirma kuopa rengia metinį koncertinį balių su prakalbomis 
lapkričio 29 dienų Darbininkų svetainėje, 104Į3 Michigųn 
avenue. Pradžia 6 vai. vakaro, įžangą 30 ąęntų asmeniui. 
Kviečiami visi atsilankyti. A. Jocius, š^kr.

Cicero. — SLA 301 kuopos vakaras įvyks šeštadienį, lapkričio 
28 dienų, p. Smameto svetainėje, prie 15 gatvės ir 49 aV^« 
Tai bus Bunco purė -*> kortų lošimas. Pradžia 8 vai. vaka-, 
ro. —KPD. < « >

“Gyvieji nabašninkai” scenoj sekmadieny, lapkričio 29 dienų, 
Dania svetainėje, 1651 North Kedzie avenue. Pradžia 6:30 
valandų vakaro. įžanga 35 Centai asmeniui. Po vaidinimo 
šokiai. Rengia SLA 226 kuopa. Visi kviečiami atsiįąnkyti. 
Kvieslys.

Operetė “Kova už Idėjas” bus vaidinama Lietuvių Auditorijoje

J!iilii||lllfiiWil.R.|ii i j ii į   iii.     į .ii.i ii i .. i 
r ai puošnioj Dailia svetainėje, 
1B51 North Kedzie avenue, at
einantį sekmadienį, lapkričio 
29 dienų.

Veikalas “Gyvieji nabašnin- 
kai” yra juokingas, o akto
riai jam vaidinti visi stam
bus' safvo rolėse, tai ir bus 
smagu praleisti valandų kitų 
besijuokiant ir pamiršti nors 
trumpam laikui paniurusį gy
venimų.

Neatsiima $1,500,000
Illinois Bell Telephone kom- 

panij os viršinin kai praneša, 
kad kompanijoj tebėra apie 
$1,500,000 pinigų, kuriuos vy
riausias šalies teismas įsakė 
sugrąžinti telefonų prenume-; 
ruotojams. Kitaip sakant, tūk
stančiai telefonų prenumeruo
to jų vis dar neatsiima iš kom
panijos pinigų, kuriuos jie per
mokėjo naudodamiesi telefonų 
tarnybų.

Akiniai, ant Kredito
51.00 ĮMOKĖTI 

Dr. R. J. Berkovitz 
3505 S. Halsted St.

Tel. Tartis 3565 
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

• LIGONINES— 
HOSPITALS

m.r;■
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Gyvieji nabašninkai
šį sekmadienį Northsįdėj 

bus didžioji šventė. Todėl1 sa
kau “didžioji Švente”, kad šioj 
kolonijoj ęinamųpju sezonu, 
gal nebeturėsime kito tokio 
parengimo.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj 226 kuopa čia pasi
liko didžioji iš čiles prganizą- 
cija. 1 '

Kita organizacija, būtent 
Chicagos Lietuvių Savitarpi
nės Pašalpos Draugija, gimė 
ir augo North Sidėje, bet mu
sų kolonija jai pasidarė per- 
siaura, ji išsiplatino po visų: 
Chicągų ir dabar platinasi net 
tolimesnėse nuo Chicagos ko
lonijose.

Taigi North Siūlėje iš eilės 
didžiausia organizacija pasi- 
lieka S.L.A. 22<k kuppva ir jai 
tenka vairudti^viętinės kolo
nijos progresyve veikla, žino
ma, kooperuoji su Morhing 
Star ir Humboidit , Bark v'yrų 
ir mę&erų kliųfcĮ kuo-i 
pai gal ir nebus* j>rog^ tokias 
ribas pasiekti, kokias pasiekė 
Chicagos Dmugija, tumiau 
nortli^idiečiai niekuomet ne
snaudė pankas sudėję, jeigu5 
jie mokėjo Chicagos Draugi
jų išauklėti, jei mokėjo išlai
kyti ir išauklėti Pirmyn cho
rų, itaippat -vyrų chorų, jei 
North Side mokėjo pirmų 
vaikų draugijėlę Ąmerikoj — 
Bijūnėlį
kyti, tai galimą tikėtis, kad 
North Side pasilikusi sau 
S.L.A. 226 kuopų ir porų kim
bu sugebės juose palaikyti gy
vumų, o ypač 226 kuopoj. J>

Pirmiau ši kuopa neturėda
vo drųsos nė paprasto vaka>- 
rėlio surengti1,\ ,j^.ąbar gi net 
veikalus, tokius kaip “Gyvie
ji nabašninkaF’, pajėgia su
vaidinti, ba kuopa turi savo 
jėgų ir draugijų scenos mė-

Kas gi nežino musų yetęrą-: 
nų lošėjų V.,t iPaškausko, J. 
Stasiūno, Ę. Vaitekūno, P. Ra- 
dišauskienės, P. Dambrausko, 
pagalios musų pažibos p-nios 
Millerienės, kuri ir režisuoja 
“Gyvuosius habašninkus ?”

šie visi seni lošėjai ir lošė
jos, be abejones, suvaidins 
“Gyvuosius nabašninkus” ger

JONAS MARAZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

JLapk^ 26 dieną, 3 vai. ryto, 
1936 m., 'sulaukęs 65 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Vabal
ninku parapjoj, Ančiškių kai
me, Biržų apskrity.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

keturis sūnūs, Jurgis, Jonas, 
Antanas ir Juozas, 2 -dukterys, 
Ona ir Julia. trys broliai, Po
vilas ir Pranas Amerikoje, 
Domininkas Lietuvoj, žentai, 
Jonas Rimkus, Ernest Bettennę, 
marčios, Emma ir Paulina ir 
Kitos gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
1410 Sp. 49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Riripadie- 
nį, lapkričio 30 dieną, 2 vai. 
po pietų iš 1410 So. 49frh Ct., 
Cicero, III. bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Marazo 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

■ jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. >

Nuliūdę liekame,
Simai, dukterys, broliai ir 

gimines..
Patarnaują iąid. dir. I. J. Zolp, 
•tel. Boul0ąrd 5208;
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CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne etų- 

dentai,„ teikia patarnavimg.
Išima tanelius. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir.gydymas. Ligoninis gydy« 
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas Įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1000 South Kedzie Avenue 

TeL Lavmdale 5727.

S

• AUTOMOBILIAI IR 
I AUTO MEKANIKAI
i Siame skyriuje skelbiama tik tie 
' automobiliu pardavėjai ir auto me> 
J kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
i teisinga patarnavime ir geriausia 
i pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buiek 

ir Pontiac automobilių 
DOMININKAS KURAITIS 

80.6 West 31-st Street 
Victorv 1696

r A V JcjllkOjLttM- —
PHOTO STUDIOS

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St» '

Calumet 4258 — Refc Yatd. 4634

I

I

Labiau-sušvelninti Oid 
Golds yra dirbtuves šviežu?- 
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare- 
tų baro mieste.

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
jmok^jimas, likusi lengvomis Išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime' jums musų puikius 
karus. ■ >.
RAY TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929
5710 Broadway.

• RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

759 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tei. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

» BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Salutaro Biteris yra vienas iš 'ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant‘marketo." Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinas. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. tLL.

• ANGLYS—COAL

METINIS BALIUS IR ŠOKIAI
— Rengia — 

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠEPOS KLIUBAS 
šeštadieny, Lapkričio-November 28 d., 1936 

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted Street

Pradžia 7:80 vai. vakaro. Įžanga 25c.
Viši kviečiami atsilankyti, nes bus gera muzika dėl šokių, ir taipgi 
nepamirškite, kad šis yra paskutinis šokis prieš adyentą.

KVIEČIĄ KOMITETAS.

Estelle’s Beauty Shop 
»03 W. SStb St 

Permanent $2.50 
iki _ $5.00

Permanent be ma
šinos __ _ $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas —...... 85c 
penkt., o šešt 50c 
Plaukų DAŽY
MAS $2.50 
Visas darbas ga

rantuotas.
Del sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

Pocahontas Mine Run Scveened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.
—o—

5332 So.LogG Ava.

MISS. ESTELLE SLOTKUS 
i , ■*' • • *■ •

“Duok žmonėms geriausių ir 
jie išmoks įvertinti jį. Mpkink 
juos, kad muzika yra kalba ir 
jie mylės jų ir džiaugsis ją?’ 
—pasakė WaĮtęr pamrosch.
—......... i .i.i«^ų' 1 -...į."

Nuoširdžiai ųžkviečiame Tamstų 
su draugais atsilankyti j

Katherine Virkietis
VARDUVIŲ PARTY

šeštad., Lapkr. 28 d. j
LUCKY TAVERN

3139 So. Halsted Št.
, Bus šakiai, gera orkestrą, gardus 

užkandžiui. Atdara visą naktį.
Kviečia,

K. VIRKIETIS ir JOS. BARTKUS
................ ...  -'-M.......     1

VVOOD COAL co.

COAL&COKE
p L-----—.— ——--———~————— • ~ T ■■

RRRF— l| ....... ........  * *
Siunčiam Gėlen Telegrama | VtoH 

Pasaulio iMdie 
LOVEIKIS 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

1 1.1

- .........................—.....  .......................... .. ...... . .................FU 'IMI

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBfi
LUMP or EGG ...........   $5.50
MINE RUN ........  ......... 5.25
SCREENINGS ---- --------- 450
Sales taksai extra—vieno tomo už

sakymas 56c eitra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

lapkričio 29 d. 4 P. M. Vaidins L. K. M. choras. Įžanga 75c

m .

37I9 5. KEDZlE AVENUE 
GUACANTF.ED COAL

Tel. BOUlevard 7814
■o

PH 0 N t l A FAY ET T L' 3 244
BONlO VVEiGHT

Kąinod gnll pasikeisti be Ispčjlmn 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLVS
Mine Bun, 65% Stambios ■»,.

Mažos Nat af Pea —----- —-----------
Krosniui ar Pečiui - ----------------- -

BOLVAY
JMteue -----u,----- -

TAKSAI EXTRA
?/4Tono % Tono

1 
Tonas

2 Ir 3 4 Tona! 
Tonai ar Virš

-$2.40- $4.25 <$ 8«90 $ 7.75 $7.50
_ 2.50 4.50 8.45 8.20 7.05
- 2.75 5.00 9.50 9.30 8.95
. 2,90 5.25 19.00 49.76 9.50
. 3.20 5.90 11.25 11.00 10.75
. 3.20 5.90 11.25 11.00 ■10.75
- 3.20 5.00 11.25 11.00 16.75
- 2,65 4.75 9.00 8.76 8.45

*

ILaidotuvių Direktoriail 
■■ JUOZAPAS

W I ■<* ....... ^1. ..... -M ..I .................... .

Deginkite
METEOR PEČIŲ

ALIEJŲ
Švari Ekonomišką

Vienodą
Saikuojamo treko pristatymas 

50O.GOO galionų įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060
PETROLEUM CO.

4ILLEKS OKEEK LW ------------ - 2.90
iflJ.EKS CBffiEK, KGG--------------- 2.70
ULAOK BAND LUMP 2.75
EW0S ANGLYS— ANTHRACITB

------------ ;— 3.85
RdĮana . Lump 2.20
•—‘aoa Egg 6x4StKMJN COTJNtV ANGLYS _

................. .......... : o
............... .... ......—LUnap i,■■■«■!■ m Ll , ■...... ............ .. i 2.45

REPublic 8340

„u

r 11

d:

. 6.75
5.25 
4.90 
4.95
7.20 
3.00 
3.75
3.65
4.104.15
4.35 
3.40 
8.15

18.00 12.25
9.70
9.25
9.40

18.90
7.25
74)0
6.75
7.65
7.75

>8.20
6.30
5.75

0.45 
9.00 
0.10

13.05 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95
6.20 
5.05

12.50
9.20 
8.75
8.85 ;

13.40
7.75 ■;
6.50
6.25
7.15
7.25
7.70 
6.05
550

•-f
wyw^wwii O i ‘ii1 'i" imu. j i|

PASIKLAUSYKIT

Kas Pirmadienį, Antradienį, TYečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 8:36 VAL. RYTO IS .
Stoties W. & E, S. 1360 kilocycles 

TAIPGI IS TOS PALIOS STOTIES 
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
įr Trę^timeniais kai 5:00 vaL vakaro

Gavome Kultūrą No; 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini- 
xuai—St.. Kairys. į

Velionies Bielskio gąram atmini
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielski atsimenant—prof., 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
causkas.
Vac. Bielskiui j— H. Lukauskaite, 

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisės evoliucija—Prof. Leonas. 

Pavasaris •— A. Pavilionis. 
Apie- kritiką — J. Radzviląs. 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai

ir

21-st PLACE TAVERN 
&RESTA1FRANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies ętagti&ės ir savi
ninko vardu A. Stųkas Tony’a Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—
ANTANAS IR A<JNES STUKAI 

701 W. 21st Place 
Tel. CANAi JS2J.

■ .... . — "'•Įl’l !l lĮVĮHU > ■» IIH <1J H ■

North Roselaud 
Litpior Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liouor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gera degtinę už 
prieinamas kainas.

10314 So. Michigan Avė. 
Tek Commodore 1946

■ i 1 . m11.........   įiįi. —

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKA UtEIGA

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
• UžkvieČia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, J c ... . 4 
JOąN ĮMENĄS l Savininkai 
MH SO. HALSTED STREITT

Tek Yards 0137. ,



4

NAUJIENOS, Chięago, III. Penktadieniu lapk. 27, 1936

Kalta-“Ne Mašina”, 
Bet Žmogus

Skaito North Shore Motormoną Baisios 
Eleveiterių Nelaimės Kaltininku

Kalta — “ne mašina, bet 
žmogus”.

Tokiais bendrai žodžiais, poli
cija, prokuratūra ir piliečių 
saugumo urėdai išnešė nuo
sprendį dėl baisioj eleveiterių 
katastrofos “kaltininko”.

Apie dešimts įvairių valdžios 
skyrių daro tyrinėjimus dėl tos 
baisios nelaimės, kuri įvyko 
antradienio vakare, šiaurinėje 
Chicagos dalyje. Prie Granville 
avenue stoties susidūrė du ele- 
veiteriniai traukiniai, užmuš
dami dešimts žmonių ir sužeis- 
dami 75.

Pirmasis traukinys, Evansto- 
no ekspresas, stovėjo' ties sto
timi, laukdamas progos persi
kelti į kitas bėgės. Tuo tarpu iŠ 
miesto atdundėjo kitas trauki
nys, North Shore ekspresas, 
kuris kursuoja tarp Chicagos ir 
Mihvaukee.

Ar nepastebėjęs pirmojo 
traukinio, ar dėl kitos tai dar 
neišaiškintos priežasties, antra
sis dūrė į' stovinčio traukinio 
galą. Paskutinis vagonas, pa
statytas iš medžio, subyrėjo į 
šipulius. Visi jame buvę kelei
viai buvo išbarstyti ant bėgių 
ar j ielą, iškęltų bėgių tilto apa
čioje.

Po nelaimės policija suareš
tavo motormoną Van Grooms, 
kuris operavo North Shore eks
presą. Jis yra sunkiai sužeis-

tas ir guli ligoninėje po polici
jos priežiūra. Sako, kad nelai
mė daugiausiai įvyko dėl jo ne
atsargumo.

Katastrofa sukėlė mieste su
judimą prieš medinius vagonus, 
kurie yra naudojami eleveiterių 
linijose, žinovai tvirtina, kad 
jeigu paskutinysis vagonai ne
būtų buvęs medinis, tai nelai
mė nebūtų buvusi tiek skaudi 
ir' aukų skaičius nebotų buvęs 
toks didelis.

Dešimts užmuštų
Užmuštųjų 

seka žemiau, 
tųjų, nei tarp 
vių nėra. .

Borchardt, Jacob, J.. 56, 7014 
Sheridan road. /
Diffendal, Joseph C., 64, 1309 
Albion avė.

Fulton, George,' 59, 7610 N. 
Ashland avė.

Larson, Roy F., 39, 6339 N. 
Talman avė.

Le Febure, Miss Vera, 
6912 N. Ashland avė.

Morrison, Quinn L., 37, 
Juneway terrace.

Mullen, Miss Mary, 27, 
Lakewood avė.

Schwartz, Samu ei, 45, 
Bosworth avė.

Wilson, Miss Nell, 44, 
Jarvis st.

Winberg, Raymond, 45, 
N. Marshfield a've.

keleivių sąrašas 
Nei tarp užmuš- 
sužeistųjų lietu-

35

1719

6917

7606

1228

7717

Taip, Bruno Skinkus 
Ne Santa Claus ir $25 

Nesumokėjo

Gyventi Laisvėje Per 
Sunku, Prašosi Atgal 

Kalėjiman4

Bet už tai atsėdės penkias die
nas apskričio kalėjime

BRIDGEPORT. — Bruno 
Skinkus, 35 m., 749 West 31st 
Street, drąsiai pareiškė, kad jis 
ne Santa Claus ir nebūdamas 
Santa Claus, A. J. Minikui ne
mokės $25.

Teisėjas Joseph Graber, mie
sto automobilių teisme, tą fak
tą labai apgailestavo. Kadangi 
Skinkus nebuvo, Santa Claus ir 
nenorėjo $25 sumokėti, teisėjas 
jam surado kitą išeitį. Jis nu
teisė Skinkų atsėdėti penkias 
dienas apskričio kalėjime.

Dalykas prasidėjo spalių 15 
d., kuomet Skinkus įvažiavo į 
A. J. Maniko automobilį. Skin
kus buvo pašauktas teisman, 
bet teisėjas bylos nesprendė, 
tikėdamas, kad priešihgosios 
pusės susitaikys. Bet Skinkus, 
kaip jau sakėme,' nebuvo Santa 
Claus, ir susitarimo nebuvo ga
lima įvykinti. Teismas turėjo 
griežtesnių priemonių imtis.

A. J. Manikas gyvena adre
su, 2519 West 43rd street.

Dėdė B. Vaitekūnas, musų 
“Dramos Tėvas”

Chicagoj ir kitose kolonijose 
ne kartą teko gėrėtis Dėdės 
Vaitekūno vaidinimu per tris 
dešimtis metų, šį sekmadienį 
ir vėl pamatysime jį vaidinant 
“Gyvuosiuose nabašninkuose” 
Dania svetainėje adresu 1651 
North Kedzie avenue. Parengi
mo pradžia 6:30 vai. vakaro. 
Rengia ŠX.A. 226 kuopa.. Vi
si prašomi atsilankyti.

— Kvieslys.

Kaliniui sunku pelnyti pragy
venimą, niekas nenori _ 

samdyti.

Apie tris savaites atgal Jo- 
liet kalėjimas sugrąžino laisvę 
52 metų kaliniui, John Early. 
Davė jam $10 dovaną gyveni
mo pradžiai ir išsiuntė į pa
saulį pragyvenimą pelnyti.

Bet vakar Early sugrįžo pas 
kalėjimo viršininką, Joseph 
Ragen ir maldaute maldavo 
jį priimti atgal.

“Aš džiaugiuos jeigu mane 
priimsite atgal. Įleiskite man 
sugrįžti!”

Kalinys skundėsi, kad buvu
siam kaliniui laisvėj sunku 
gyventi. Niekas nenori sam
dyti, bijosi. Pragyvenimo ne
galima padaryti.♦

Kalėjimo viršininkas priė
mė kalinį dar keturiems me
tams ir pristatė jį prie darbo, 
kad “burdą” galėtų užsidirbti.

Kanadiečiai apie 
Budriko programa

“Zintakas Ne Pinigf 
Išeikvotojas, Bet 

Filantropas”

K“Nenušaukit Manęs, 
Nenušaukit Manęs”, 
Maldavo Policijos

Lietuvio K. Damans
kio Jaunas Žmogžu- 
dis Bandė Pasikarti

Buvusį Superior teismo rašti 
ninką perstoto dideliu 

geradariu.

Kokenis išliko gyvas9 bet trys 
draugai žuvo b{ii> revol

verių kulkų.

Šią savaitę piktadarį su sėb
ru išgabens kalėjimam 

nuteisti 199 metams.

So. 48th Court, rengiasi vestu-» 
vėm$ su p. Beinaru. Vestuvių 
puotą ruošia pati p-ia Radavi- 
čienė. Veliju jaunai porai lai
mingo sugyvenimo. Abu jau- : 
nieji čia gimę ir augę ir buvo 
bizny — turėjo valgyklą.

i

CLASSIFIEDADS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

• šiądien kriminaliame teis
me vėl atsinaujins F. V. Zi in
tako bylos svarstymas dėl 
apskričio Superior teismo pi
nigų išeikvojimo. Zintakas 
buvo to teismo raštininkas. ,

Jo gynėjai bando perstatyti 
Zintaką dideliu geradariu, fi- 
lantofu, kuris gelbėjo į bėdą 
papuolusius teisėjus > ir tar
nautojus Superior teisme.

Jie tvirtina, kad Zintakas 
pasiėmė $10,500 iš teismo “Už- 
rankinio Fondo”, kad atmokė
ti teisėjams užsivilkusias al
gas ir išlyginti trukumus, ku
rie pasidarė pas raštinės tar
nautojus.

ši byla eina tik dėl $10,- 
500, nors ištiktųjų Zintakas 
yra kaltinamas išeikvojimu, 
$26,500.

Rytoj ar užporyt prokura
tūra bandys parodyti teismui, 
jog Zintakas pasisavino $10,- 
500, kad atmokėti tokios su
mos notą, kurią turėjo Met
ropolitan State Bankas.

To fakto prirodymui, pro
kuratūra šaukia į liudinin
kus, John ir Julių Brenząs, 
Metropolitan Banko viršinin
kus ir, Antaną Valonį, to ban
ko tarnautoją.

Pirmasis prokuratūros liu
dininkas buvo Frank Witkow- 
ski, 2147 Moffatt Avė., Zinta- 
ko raštinės knygvedys. Jis liu
dijo apie falsifikacijas kny
gose ir čekiuose, kuriomis 
Zintakas bandė trukumą pa
slėpti. '

Bet visi jo inkriminuojan
tieji liudijimai nuėjo > niekais, 
kai Zintako advokatų tardo
mas, jis pareiškė, kad proku
ratūra jį primokirio taip liu
dyti.

“Nenušaukit manęs, nenu
šaukit manęs ’

Tokiais žodžiais Gustavas 
Kokenis, 25 irietųj 923 Aber- 
deen streęt; Gary,
Indianos, policijos jo pašigai- 
lėti ir neatimti gyvybes. Ke
lias minutes ^prieš tai toji po
licija nušovė tris Kokenio 
draugus, su kuriais jis bandė 
apiplėšti Gary pinigų lošimo 
įstaigą. ;

Apsiginklavę revolveriais 
[tie keturi piktadariai įpuolė į 
įstaiga, kuri randasi adresu, 
645 Washingtdii, street, tre
čiadienį vakarę, Ten. buvo 
apie 150 .žmonių. Piktadariai 
visus suguldė ir ėmė pinigus 
nuo stalų žeptis maišam

Kitoje gatvės pusėje gyve
nąs kaimynas pastebėjo, kad 
įstaigoj e šeimininkau j a plė
šikai, ir pašaukė policiją. ;

Policija atvyko kaip tik į 
laiką. Piktadarių sargas Ko
kenis paliktas prie plėšiamos 
įstaigos durų paiųątę policiją 
ir sėbrams tuoj aus davė sig
nalą bėgti. Kadangi prie visų 
durų stovėjo policistai, tai 
piktadariai bandė pabėgti nu
sileisdami žemėn telegrafo 
stulpais, bet jiems nepasisekė. 
Kokenis bandė pabėgti laip
tais, bet papuolė tiesiai į po
licijos rankas.

Nušautieji yra, Horace Sim- 
mons, Dan Colucci, ir Philip 
Hoffman. Vienas pabėgo. Jis 
yra, John MAi/lbli, 3307 War- 
ren Boulevarli:

• f . ..

šiandien, paaiškėjo, kad 18- 
kos metų jaunuolis, William 

į Miller, kuris nužudė lietuvį, 
K. Damanskį, 18-toje Apie lin
kėję, bandė nusižudyti.

Apie porą savaičių atgal 
William Miller nujautė, kad 
jis bus skaudžiai nubaustas už 
nužudymą. Nenorėdamas visą 
gyvenimą prasėdėti kalėjime, 
jisai nutarė nusižudyti. Tuo 
laiku jis laukė teismo sėdė
damas apskričio kalėjime.

.Vieną vakarą, Miller pasiė
mė nosinę, užsirišo ją ant 
kaklo, kitą galą pririšo prie 
prie kamaros durų virbalo ir 
bandė pasikarti. Bet jį pa
matė kitas kalinys, Joseph 
Rapaport. Tasai pašaukė sar
gą, kuris Millerį išgelbėjo.

Šią savaitę Milleris ir jo 
draugas, Frank Tallach, 17 
metų, bus išgabenti kalėji
mam Už lietuvio nužudymą 
jie buvo nuteisti 199 metų ka
lėjimo. *

S. Kiela, 4843 W. 14th st.-, 
susilaukė naują partnerį M. 
Karkauską. Ta proga praėjusį 
šeštadienį turėjo party, kaipo 
įvesdinimą naujo partnerio j 
biznį. Jiems biznis gerai seka
si. —Tas pats.

PATAISYK STOGĄ IR 
' RYNAS DABAR 
Pašauk mus dėl dykai apskai> 
tliavimų. 25 metai patyrimo—- 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250
■ i i m ,u i   ■■   

Cicero
šaunios vestuvės.

CLASSIFIEDADS

COAL 
Anglys

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR 
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS ,

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
Automobiles

PRIE-,

Ir Eina Gandas po 
Chicagą Plačią

Pereitą sekmadienį Lietuvos. 
Išeivių Jaunimo Neprigulmin- 
gas Ratelis turėjo reguliarį su
sirinkimą Sandaros svetainėje. 
Ratelis smarkiai progresuoja 
ypatingai narių skaičium. Nu
matoma Ratelio puiki ateitis.

Nutarta rengti pirmą gry
nai lietuvišką vakarėlį su tik 
lietuviškais šokiais, rateliais, 
dainomis, skrajojančia krasa 
ir t.t. gruodžio 13 d. Sanda
ros svetainėj, 3 vai. po piet. 
Bus iki valios alaus ir užkan
džių.

Visi atsilankę tikrai turės 
linksmą laiką, nes jau'sis kaip 
tėvynėj pabuvoję ir ilgai tu
rės atminty j.

Bilietus galima gauti iš ank
sto pas visus ratelio narius ar
ba pas pirmininką J. Kaunas, 
3229 S. Lituanica Avė.

■— Juozas J. Kaunas.

Sunkiai serga Anta
nas Kalikas

. /.h > ■
Antanas Kaukas serga ir ran

dasi sunkiame padėjime po ant- 
rašų 724 W. 14 PI.

Jo brolis Vintas Kaukas gy- 
vena kur nors New Yorko apie
linkėj ir yra prašomas atsišauk
ti.
, Ligonis paeina iš Vilkaviškio 
apskr., Dežerių vals., Palaukiš- 
kio kaimo.

Praėjusį sekmadienį, lapkri
čio 22 dieną, įvyko p. Sliameto 
svetainėje šaunios vestuvės 
jauno Bulausko. Svečių susirin
ko nepaprastai daug. Dalyvavo 
netik vietiniai, bet ir iš tolesnių 
kolonijų svečiai. Visa apielinkė 
buvo nustatyta automobiliais.
Naujoji grosernė ir bučernė.
Liuosybės name naujoji bu

černė ir gprosernė jau forma
liai atsidarė. Išbandė kiek turi 
pritarėjų ir rėifiejų, ir tikrai 
buvo nustebinti, nes visą dieną 
šeštadieny vyrai ir moters lan
kė gausiai krautuvę, o patar
nautojams vis teko kartoti ir 
kartoti ‘Thank you, call again’

Kai kurie pirmiau 'spėliojo: 
girdi, nauji žmonės, kaip jie 
biznį padarys,” o pasirodo, kad 
tai nieko’ nereiškia ir biznis ei
na kaip iš pypkės. \

' Vestuvės.
P-lė Anna Radavičiutė, 1518

TIESIOG
Iš MUSŲ DIDŽIAUSIOS AUTOMO
BILIŲ FINANSINĖS ORGANIZA- 

CIOS

JUS
GALITE NUSIPIRKTI ATIMTUS 
AUTOMOBILIUS, VISŲ IŠDIRBYS- 

ČIŲ

Ir

IR MODELIŲ. ĮSKAITANT
1986 OLDSMOBILES
1936 CHEVROLETS
1936 PLYMOUTHS
1936 FORDS

keletas 75 kitų atimtų bargenų.
NIEKAD NESAPNUOTOS

BARGENŲ KAINOS.
MAŽESNI RANKPINIGIAI.

MAŽESNI MĖNESINIAI
IMOKĖJMAI

PILNAI GARANTUOTA.

ATEIK IR PIRK
KUR BANDOS MAŽOS 

KAINOS MAŽESNĖS 
3512 ARCHER AVĖ.

NIEKAD NEUŽDAROME 
LAFAYETTE 6116.

IR

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kitų bargenų.

7. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė., 

Hemlock 0800

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama. >

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

VirMrv 496K

blėties 
pagei-

CO.

Mezgimo Dirbtuvės 
-—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS- 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skernadieniais.

Telefonas Victory 8486

Furniture & Fixtures 
' Raka n d ai-Į taisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio" su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoni fikčerius de) 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksua. Cash 
arba ant išmokėjimo Paroatvkite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S E. SOSTHETM A SON« 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
fNaujnj VietoO

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

i

REIKIA siuvėjo visam siuvimo 
darbui — geras mokestis •— nuola
tinis darbas visa metą. Ateikit ga
tavas darbui. Kreiptis, 7807 So. Ra
dine Avė. Radcliffe 6670.

Help Wanted—Female 
, Darbininkių reikia

< ■

REIKIA jaunos moters pagelbėti 
prie namų darbo 1 ir prižiūrėti ‘ Vhi 
vaikus; Driseall, 7747, xSo. May St. 
Triangle 1998.

MERGINA PATYRUSI prie pro
so valymo jmonėj. Kreiptis 5681 W. 
Madison St.

MERGINA bendram namų darbui- 
be virimo—vakarais eit namon, nė
ra vaikų—2 suaugę. Canal 5130.

PORT COLBORNE, Ontario, 
Canada. — Praeitą sekmadie
nį aštuntą valandą vakare ne
tikėtai pašitaikė pagauti Bu
drike radio programą iš sto
ties, W.C-F.L. Mums niekuo
met nepasitaikė iki šiol pa
gauti, bet šį sykį buvo taip 
gerai girdėti, kad nereikėjo 
nei pusę jėgos panaudoti. 
Tuo laiku pas mane
daug svetimšalių, kurie atsi
liepė labai švelniai kai dėl 
lietuvių kultūros, nes progra
mas buvo gražus ir švelnu
tis. '

AŠ linkiu radio leidėjams 
nenuilstančiai darbuotis ir to
liau, o mums klausytis jūsų 
skambančių dainelių.

Su pagarba,
— A. Kukenys

&

Tikietai po 55c. 88c, $1.10 
/ ir $1.65.

JAU PARSIDUODA
CIVIC OPERA BOX OFFICE 

Tel. FRANKLIN 9810

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MERGINA patyrusi, bendram na
mų darbui be virimo ir skalbimo, 
maža šeima, savas kambarys, $6.00 
pradžiai.; Sheldrake 5899.

Svetaine Del Rendos
Madison and Wacker Dr 

SEKMADIENĮ PO PIETŲ 
LAPKR. 29, 3 VALANDĄ

Anna

KASKAS
New Yorko Metropolitan 

Operos Kontraltas

Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir jvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg- 
stiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės 
darbinės ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

v

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

(Prieš 34th Place)

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
keje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

namųRESYVERIS pardavinėja 
ir apartmentų bargenus. Išmokėji
mai. 1604 kambarys, 228 N. La Šal
ie Street.

Business Chances
Pardkvimui Bizniai

PARSIDUODA Taverna. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 2448 W. 
47th Street.

PARDAVIMUI taverna geroj vie
toj, gražioj apielinkėj. Priežastj pa
tirsite vietoje. 872 East 71st St.

v

buvo

FITTIHG AT H0 EKTRA CHARGE 
Wl CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO

SKRYBĖLĖS 
$1.49 iki $3.35

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAULIUS?
Atsilankykit j Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur čevęrykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome didelį pasirinkimą įvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI. Deformed—Normai

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti. mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — čeverykai pigiomis 'kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakarais

S II A Pi lt O'S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY

6307-09 SOUTH Vi ESTE R N AVENUE
: Republic 5436 The Florshėįm -Store

PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted Si. Dvi Krautuvės 6214 So. Halsted St. 

VYRIŠKOS PIRŠTINĖS

95c iki $2.50

DARBO IR IŠEIGINIAI
ČEVERYKAI
$1.95 iki $4.50 KAKLARYŠIS DYKAI 

Jei prisiminsit ši skelbimą

PARSIDUODA Taverna Pilnai |- 
*engta . Renda pigi; 936 East 75th 
Street. • v

r . - '•». >1


