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Konservatoriai Laimėjo Anglijos Rinkimuose
Vėl Turės Parliamen 

te Didžiumą
Amerika dabar eks
portuoja daug karo 

medžiagų

MacDonald ir sūnūs pralaimėjo rinkimuos
LONDONAS, lapkr. 15. - 

Vėliausiomis žiniomis, konser
vatoriai ir juos remiančios par
tijos yra laimėjusios 423 vie
tas, o opozicijos partijos—169. 
Dar nėra žinių iš 23 distriktų.

Vėliausiais daviniais, valdžios 
partijos išrinko atstovų

Konservatoriai—381,
Nacional-darbiečiai—6, 
Nacional-liberalai—31, 
Neprikl. konservatoriai—1, 
Nacionalistai—3,

- Nepriklausomieji—1.
Viso—423.?

Opozicijos partijos išrinko:
Darbiečiai—148,
Liberalai—11,
Nepriklaus. Liberalai—4.
Nepriklaus. darbiečiai—4, 
Nepriklausomie j i-r-1, 
Komunistai—1.

Viso—169.
Iš iki šiol suskaitytų balsų, 

valdžios partijos^gayo 14,423,- 
742 balsus, o opozicijos partijos

į.

Prezidentas Rooseyeltas su savo dviem sunais Franklin, Jr. ir James.

ją
Japonai taikosi pa-

Valstybės sekretorus vėl įspėja 
karo reikmenų fabrikantus, 
kad valdžia neprisiima jokios 
atsakomybės už tą prekybą

Didelis Hitlerio misi 
leidimas Vokieti

jos žydams
Hitlerio dekretu, ir pusiau žy

dai galės būti Vokietijos pi* 
liečiais

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Nors dar ir nėra pilnų vakar 
įvykusių parliamento rinkimų 
davinių, bet iš to kas jau gau
ta, yra aišku, kad konservato
riai išlaikė absoliučią ddižiumą 
vietų, nors ne tokią milžinišką 
kokią turėjo pereitame parla
mente.

Ikišiol surinktais balsavimo 
daviniais, valdžios partijos 
mėjo vietų parliamente:

Konservatoriai—348.
Nacional-darbiečiai—8.- 
Naconal-liberalai—27.

Viso—383.
Opozocijos partijos laimėjo 

vietų:
Darbo partija—134.
Liberalai—14.
Nepriklaus. liberalai—3., 
Nepriklaus. darbiečiai—4. 
Nepriklausomie j i—1.

Viso—156.
Tai yra dar nepilni rinkimų 

daviniai, nes viso buvo renka
mi 615 atstovų ir konservato 
riams reikėjo gauti 308 vie
tas, kad turėti absoliutę didžiu
mą, o jie gavo daugiau negu 
tiek.

Pereitame parliamente jie tu
rėjo virš 500 atstovų.

Darbo partija aplaikė žymių 
laimėjimų, bet visgi ne tiek, 
kad nugalėti konservatorių di
džiumą. Didžiausių pralaimė
jimų aplaikė liberalai ir dabar 
iš žymesnių liberalų parlia
mente pasiliks tik Lloyd Ge
orge.

lai-

Anglių distriktas Vali jo j, 
kur angliakasiai nubalsavo pa* 
skelbti streiką, vieningai nuėjo 
su darbiečiais ir nepraleido jo
kios kitos partijos kandidato.

Konservatoriai laimėjo dagi 
tokiose vietose, kurias jie tikė
josi pralaimėti. Tai jie skai
to išreiškimu žmonių pritari
mo jų politikai—stojimą už di- 
didesnį Anglijos aspiginklavi- 
mą ir kartu bendradarbiavimą 
su tautų sąjunga.

Bet kartu valdžia aplaikė ir 
didelį smūgį, nes rinkimuose 
pralaimėjo buvęs premieras 
Ramsay MacDonald ir jo stf- 
nūs Malcolm MacDonald, kolo 
nijų ministeris. Jie abu didele 
balsų didžiuma pralaimėjo dar- 
biečiams. Tuo darbininkai pa
rodė savo nepasitenkinimą
kreiva politika, nes jie abu yra 
buvę darbiečiai, bet vėliau su
skaldę partiją ir nuėję su kon
servatoriais;-

/■

Manoma, kad abu juos kon
servatoriai kitokiu budu ban
dys prašmugeliuoti į parlia
men tą. Būtent kokiuose stip
resniuose konservatorių distrik- 
tuose rezignuos kokie nežymus 
atstovai ir jie ten bus išstatyti 
kandidatais.

Išnaujo laimėję didžiumą par
liamente, konservatoriai dabai 
galės dar labiau sustiprinti sa
vo politiką ir didinti Anglijos 
apsiginklavimą.

Iš žymesnių rinkimuose pra
laimėjusių liberalų yra Sir Her- 
bert Samuel, Sis Walter Rea ir 
Harcoui t Johnstone.

Iš žymesnių pralaimėjusių 
darbiečių yra Margaret Bond 
field, buvusi darbo ministerė 
darbiečių kabinete , ir pirmoji 
moteris parliamente. Kitas pra
laimėjęs darbietis yra Oliver, 
sūnūs konservatorių priemiero 
Stanley Baldwin.

Anglija stiprinasi 
. Egypte

ADEN, Arabijoj, lapkr. 15. 
—Nors riaušės Egypte ir apši* 
stojo, tečiaus* Anglija ruošiasi 
visokiems galimiems įvykiams. 
Ji todėl siunčia į Egyptą dau
giau kariuomenės, taipjau pa
naikino laikinus pasiliuosavį- 
mus. Indijos kareiviai irgi at
siųsti į Egyptą.

Spėjama, kad egyptiečiųs 
prie sukilimo kursto italai, ku
rių yra nemažai Egypte ir ku
rie daro didelius supirkimus, 
belaukiant prasidėjimo sankci
ją.

grobti Peiping 
ir Tientsin
7...

SHANGHAI, lapkr. 15.
Chinijos\, laikraščiai praneša, 
kad tūkstančiai Japonijos ka
reivių liko skubiai sutraukti 
prie Didžiosios Chinijos Sie
nos, pasiruošę skubiai maršuo- 
ti ir užimti Peiping (Pekiną) ir 
Tientsin, jei Chinija nesutiks 
greitai išpildyti Japonijos rei
kalavimus. ,i;.

(Peiping ir Tientsin dabar 
yra neūtralėj zonoj, neva val
domi pačių chiniečių, bet ištik* 
rųjų diriguojami japonų).

Kitos žinios sako, kad Japo
nijos laivynas išplaukė iš Ja
ponijos ir plauks į Yangtze upę> 
kad užpulti Chinijos sostinę 
Nanking. Japonai tą žinią nu* 
gina.

Bet vis labiau aiškėja, kaJ 
šiaurinė Chinija bus atskirta 
nuo Chinijos ir bus sudaryta 
ten iš japonams palankių chi
niečių neva “nepriklausoma” 
valstybė. Lygiai tokiu budu 
tapo sudaryta ir Manchukuo 
“valstybė”.

Gen. Sung Cheh-Yuan, Chi
nijos militarinis gubernatorius 
Peiping-Tientsin distrikte, jau 
tapęs 'pakviestas japonų paimti 
į savo, rankas visą šiaurinės 
Chinijos vąldžią ir paskelbti 
jos atsiskyrimą nuo Nanking 
valdžios.

Chinija “koncentruoja” 
kariuomenę

TOKIO, lapkr. 15. — Chini
jos ir Japonijos krizini daran- 
ties vis labiau įtemptam, Chi
nija koncentruoja pusės milic- 
no kareivių armiją palei šiau 
rinės Chinijos šieną.

Lietuvis užmuštas 
gatvekario

P-lė Batten baigė 
kelionę armijos 

lėktuvu

WASHINGTON, lapkr. 15.— 
Valstybės' sekretorius Hull pa
skelbė, kad pastaruoju laiku 
žymiai padidėjo Amerikos eks
portavimas karo reikmenų. Jis 
priminė Amerikos fabrikan
tams prezidento Roosevelto {- 
spėjimą, kad jie privalo vesti 
prekybą su Italija ir Ethiopija 
vien savo atsakomybe ir kad 
valdžia negelbės tai prekybai 
ir iškolėktavimui skolų.

Valdžia akylai seka padidėji
mą eksporto į Italiją ir Ethio- 
piją ir daro moralį spaudimą 
tą eksportą sustabdyti.

Ginklų, amuiiicijos ir karo 
įnagių eksportavimas yra už
draustas, einant neutraliteto 
aktu, bet dar pasilieka daug 
medžiagų, kurios gali būti pa
naudotos karui, kaip aliejus, va- 
ris, trokai, traktoriai, geležis it 
plienas, kurių pardavinėjimas
karaujančioms šalims 
draustas. ' .WiRriebti.

BERLYNAS, lapkr. 15. - 
Hitleris staigiai apsigryžo žy 
dų klausimu ir išleido dekretą^ 
kuris griežtai prieštarauja na
cių kongreso nutarimams.

Nurejnbergo kongresas nu
sprendė, kad tik tyro kraujo 
vokiečiai, kurie gali įrodyti 
kraujo tyrumą nuo 1800 m., ga
li būti Vokietijos piliečiai. Da
bar gi Hitleris išleido dekretą; 
einant kuriuo ir žmonės, kurie 
turi savy žydiško kraujo ir da
gi tokie, kurie yra pusiau žy* 
dai, gali būti Vokietijos pilie
čiais. •

Bet kad patenkinti ir anti* 
semitus, Hitleris kitu dekretu 
nustatė, kad tik 100 nuoš. ty
ro kraujo ari jonai gali būti na
cių partijos nariais.

Turbut dėl nacių kongreso 
nutarimo buvo kilusi didelė aud

ei Hitleriui, teko staigiai 
Ir gal neveltui,

:CHlCAG<>^ Lietuvis Stasys 
Vasiliauskas, 5T- in., gyvenęs 
4849 South Kolin Avė., užvakar 
vakare liko suvažinėtas ir už
muštas prie Kilder Avė. į ry
tus važiavusio Archer Avė. gat- 
vekaria. - Užmuštasis ir dirbo 
gatvekarių.ikompanijai.

Užėmė bedarbių šelpimo stotį

MUSKEGON, Mich., lapkr. 15. 
— 200 streikuojančių pašelpų 
bedarbių užėmė vietos šelpimo 
stotį, reikalaudami maisto kor
telių. Jie grūmoja pasilikti 
stoty iki bus išpildyti jų rei
kalavimai.

DUNKIRK, Francijoj, lapkr. 
15.— Du Amerikos jurininkai 
nuo prekybinio laivo, liko areš
tuoti už bandymą įšmugeliuoti 
į Francij ą 65 svarų opiumo.

..w v
RIO DE JANEIRO, lapkr. 15. 

—Miss Jean Batten, Naujosios 
Zelandijos lakūnė, pirmoji mo
teris perskridusi pietinį Atlan
tą, kely iš Natai į Rio de Ja
neiro buvo priversta nusileist:, 
sugedus jos lėktuvui.

Kadangi ji negalėjo pranešti 
apie save, tai buvo kilęs dide
lis susirūpinimas jos likimu. 
Bv?vo pasiųsti armijos lėktuvai 
jos ieškoti, bet neįstengė jos 
surasti. Tik pernakvojusi ant 
grindų žvejo pašiūrėj ji šian
die galėjo pasiekti telefoną ir 
pranešti apie savo likimą. Tuo- 
jaus tapo pasiųstas Brazilijos 
armijos lėktuvas, kuris ją ir 
atnešė į Brazilijos sostinę.

Ji buvo nusileidusi tik už 35 
mylių nuo Rio de Janeiro. Nu
sileisdama pelkėje ji apdaužė 
savų lėktuvą.

Amerika pirks tik 
Amerikos produktus 

pašelpų darbams
WASHINGTON, lapkr. 15.— 

Iškilus dideliam skandalui, ka
da sužinota, kad geležis dėl pa
šelpų darbų projektų perkama 
yra Vokietijoje, vidaus reikalų 
sekretorius Ickes įsakė, kad 
prie pašelpų ir viešųjų darbų 
butų perkami ir naudojami tik
tai Amerikos produktai.

Tam pritarė ir prezidentas 
Rooseveltas. Bet geležies užsa
kymas Vokietijoje turbut pasi
liks, nes kontraktą panaikinti 
jau yra per vėlu. Tečiaus pre 
zidentas įsakė ištirti kaip Vo 
kieti jos firma galėjo daug pi
giau parduoti geležį už Ameri- 
kos firmas.

nutarimu?' 0$ pilietybės, butų 
tekę pašalinti iŠ industrijos, 
prekybos ir armijos žymiausius 
vadus.

Be to Nurembergo kongre
sas nustatė ,kad jokia vokie.- 
tė, jaunesnė 45 m., negali tar
nauti žydui. Hitleris dabar tą 
amžių sumažino iki 35 m.

Nušovė du žmones 
automobily

ŽUVĘS GARSUS LAKŪNAS Žydai bus pašalinti 
iš valdiškų vietų 

Vokietijoje

CHICAGO.—Važiuojant Cus- 
ter gatve, 2100 bloke, automo
bily liko nušauti Angelo Kle- 
ros, 1313 S. 58 Ct., Cicero ir 
Joseph Scaffio iš Milwaukee.

Jie važiavo pamaži, kai juvs 
pasivijo kitas automobilius ir 
pamojo sustoti. Jie pažinę sa
vo' draugui, sustojo. Iš antrojo 
automobilio išlipo du vyrai ir 
prieėjo prie jų. Besikalbant abu 
išsitraukė revolverius ir palei
do kelis šuvius, abu juos vie
toj nušaudami. Puolikai po to 
pabėgo.

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

Apsiniaukęs ir nepastovus; 
gal biskį šalčiau.

Temperatūra vakar 
dieną Chicagoje buvo

Saulė teka 6:40, 
4:29.

Baudžia bankierius
Ketu

leidžiasi

RYMAS, lapkr. 15.
ri bankieriai liko nuteisti 5 
metams ištrėmimui ant baudžia
mosios salos už suorganizavimą 
šmugelio pinigais. Jų bankai Ii* 
ko uždaryti. Beto jie turi už
simokėti 230,000 lirų 
dos.

pabau

CĄP D’ĄNTIBES, Francijoj, 
lapkr. 15.—Čia, Francijos pa
jūrio Alpuose, pasimirė did. 
kunigaikštienė Anastasia, 67 m., 
našlė didžiojo Rusios kunigaikš
čio Nikolai, Nokolaevič, buvusio 
vyriausio Rusios armijos ko* 
menduotojo karo laiku. Ji yra 
duktė buvusio černogprijos ka
raliaus Nikolai I 
Ii jos karalienės.

ir sesuo Ita-

Kingsford-Smith bid« goodby

Garsus lakūnas Kingsford-Smith atsisveikina pradėdamas 
paskutiniąją kelionę iš Londono į Australiją. Jis prapuolė 
skrendant per Bengaliaus įlanką, Indijoj, ir veikiausia yra žu-

BERLYNAS, lapkr. 15. —Po 
ilgo studijavimo žydų klausimo, 
Hitleris paskelbė dekretą, ei
nant kuriuo žydai negali būti 
Vokietįos pliečiais, o tik paval
diniai ir todėl negalės balsuoti.

Visi žydai civiliai valdininkai 
turi pasitraukti iš savo vietą 
iki gruodžio 31 d. Jie ir karo 
veteranai gaus atitinkamas pen
sijas.

Maišytos vedybos uždraudžia
mos ir “arijonas” gali vesti žy
dę tik labai išimtinuose atsitik 
kimuose, specialių vidaus rei
kalų ministerio ledimiu.

LUDINGTON, Mich., lapkr. 
15.—Už 11 valandų po to, kai 
William Hanson, .31 m., vietos 
ligoninėje nušovė savo merginu 
Margarite Kraft., 28 m., jis 
tapo nuteistas visam amžiui ka
lėj iman.

Maištininkai apiplėšė miestą
6 žmones užmušė

MEXJCO CITY, lapkr. 15— 
šeši žmonės liko užmušti ir 8 
sužeisti maištininkams užpuo* 
lūs ir apiplėšus aliejaus mies
tą Papantla. Užmuštųjų kūnai 
liko sunešti krūvon ir sudegin,

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.



KORESPON
Elizabeth, N. f

Gar ginkitės Naujienose

ADVOKATAI

Iš musų kolonijos veikimo

inigus užtikrintoj vietoj

Gerkit ir Reikalaukit

ę^GOTHENJURa,^

Laidotuvių Direktoriai
. ................   *

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

Geros vartotos Plovyklos

1646 West 46th Street

4092 Archer Avenue

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

Lietuviškos
Degtinė®

CHIRURGAS 
nd Street

| LIETUVĄ s i

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

S. C.Lachavicz

kartą, kai 
atvykęs iš 
'visuomenė

Amerikos Lietuviu 'Daktaru 
Draugijos Nariai.

Pirkite čia dabar plovyklą 
Taupykite Pinigas. ,

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

^ttiavincįjos miestelis ir ypatin- 
jgn žftimiią ^antplūdžio čia ne- 
ibuna. Tačiau priėš atvykstant 
Vaitktti, susirinko tiek Arisuo- 
ąmenės, kad užplūdo ne įtik mie- 
<štdlį, bet Jr apylinkes. iTai bu- 
\Vo daugiausia sodiečiai, kurie 
mete į šalį visus namų darbus 
ir skubėjo nors iš tolo žvilg-1 tarinį 
teiti 4 tą, kuris -atliko tokį di- 
<delj -žygį.

Žagarėje ligi pati didžiojo 
gatve buvo vadinama Kauno 
gatve. Vaitkaus žygiui pami
nėti Ši ?gatvč .pavadinta ’Vait- 
kaus gatvė. Ją atidarė pats 4a-1 
kūnas, tūkstantinei miniai ke
liant nepaprastas avacijas. .Gat
ves Vaitkaus vardu yra pava
idinamos ir kituose miestuose. I

Iš Žagarės lakūnas nuvyko; 
•į Panevėžį, į Rokiškį. Aplan
kė daugelį ir kitų Vietų. Jo su
tikimą visur sunku net nupa
sakoti. Į Tokio džiaugsmingo su
tikimo nebuvo susilaukęs dar 
nė vienas asmuo. >.

Tuo tarpu Vaitkus aplankė

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunsvvick 0597

GYDYTOJAS
2201 Wes
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. T; Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 , 

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

Corner Maplewood - Avė.
Hemlock 8400

Kainos numažintos 
nuo 25% iki 35%

Šv. Petro ir Povilo parapi
jos svetainėje lapkričio 28 d. 
prasidės “bazaras, kuris tęsis 
ligi gruodžio 1 d.

Taupykit
F. S. and

Mokam dividendą 'kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MACOEAVICH, Prezidentas.

Lapkričio 8 d. parapijos sa
lėje įvyko merginų sodaliečių 
balius. Jaunimo prisirinko pil
na sdlė. Nemažai taip pat bu
vo ir suaugusių. Abi salės bu
vo pilnos, — tai tikrai retas 
pas mus atsitikimas. Visi gra
žiai linksminosi ir šoko iki vė
lumos.

Lapkričio 8 d. Moterų Klu
bas turėjo vakarą Laisvės sve
tainėje. Suvaidinta buvo Gud
ri močiutė. Vaidinimas prasi
dėjo apie 8 vai. vakaro.

Vaidintojai buvo šie: Jurgis 
Budris (dvarponis Andrius 
Gelgaudas), -M. Budreokiene 
(Gelgaudo močiutė), M. Ber-

Littfanicos 
o poniai Vaitkienei 
juostą. Klaipėdos direktorija 
Vaitkaus garbei buvo suruošu- 
si briedžių medžioklę.

Spalių ’21 dieną Vaitkus su
grįžo į Kauną pasimatyti su 
Viešėjusiu Lietuvoje prancūzų 
transatlantiniu lakunu Costes. 
Tą pačią dieną lakūnai Vait
kus ir Costes pagerbė musų 
žuvusiuosius Atlanto nugalėto
jus Darių ir Girėną, uždėda
mi ant jų karstų gyvų gėlių 
vainikus. Tsb.

per vieni? 'Mes nieko apie juos 
ŠkMMlme.

€> tuo tarpu musų mieste 
'lietuvių yra gerokas, būrelis, 
tfelgu 1 laikytųsi Vienybės, 
tai galėtų nemažai ir nuveik-

Tolephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. .6515 £0. Rockwell St. 
Telephon«t Renublic 9723

Pageidaujama, 3,ad -visi lie
tuviai (tiek jauni, tiek seni) 
priklausytų klubui, kuris atei
tyje gali suvaidinti labai svar
bią rolę. Iki šiol mes neturė
jome jokios tvirtos organiza
cijos. O be tokios nieko ir ne
buvo galima 'nuveikti. Būdavo 
nueini į miestą su kokiu rei, 
kalu ir grįžti, kaip yra sako
ma, su tuščiomis rankomis.. 
Kada prisimeni apie lietuvius, 
tai akis pastato. Girdi, kas jią

A.LDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenvvood 5187 
VALANDOS:

nuo 4) 'Iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Rrospect 1930

Didele nuolaida už senas 
plovykles

Lengvus Išmokėjimai

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietu 

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

VIENŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PARE

AMBROSE TAWN
Įvyksta Lapkričio 23 d., 1935 m.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash 

756 West 35th St.
Cor. oi 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

9 WfH)ERALSAVlNGS 
ftOAN AttOClATlON

į ©FfiaiCaG©
Skolinant Pinigus ant Pirmi} 

Morgičių. 
... 1-U1, U. S. Government ištaigoj,

Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Manufactuhino

KRAUTUVĖSE

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO ' 
■SEKANČIU LAIVU

“įGRIPSHOLM” .. Gruodžio ff. 
Žemos Ekskursijoms Laivakorčių 

Kainos
Tarp •Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1984 m. statytas 'moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musu autorizuoti agentai, tąip-i 
gi visi musu skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

LJ.ZOLP
Phories Boulevard 5203-8413

J. F. RAMIUS
668 West 18th Street Phone Canal .6174

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

■Telefonas Republic 9600.

A. MASALSKIS
8807 Lituaftica Avenue Phone Boulevard 4139

J. MULEVIČIUS
. » > Phone Lafayette 8572

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. TėL Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir C 

Moterišku, Vyrišku, Vai 
chronišku ligų 

Ofisas 6850 Stoney Island Avę.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedfa 

liomis ir šventadieniais 10—12

LakUiiaš Vaitkus, keliolika 
dienų pabuvojęs .Kaune, išvy
ko į provinciją susipažinti tšiIi 
savo tėvyne, kurion pateko tik’ 
•pirmą kartą. z Iš Kauno palydė
tas tūkstantinės minios, Vait-( 
kus pirmiausia užsdko 'į 6iau-į 
liūs, čia jo laukė *viši, kas tik' 
tuo’ laiku galėjo išeiti į gat-! 
vę. žymiųjų šiatilių miesto 
žmonių -pasveikintas ir įsėdęs 
į automobilį, lakūnas tik ką 
nebuvo minios suspaustas. Taip 
visi norėjo Atlanto ’ nugalėto
ją pamatyti iš arčiau. Nieko 
negelbėjo net policijos pastan-j 
gos žmonės sulaikyti. Policija, 
sutirpo minioje.

Iš Šiaulių Vaitkus ntfvyko į 
Žagarę, į savo tėvų gimtinį 
miestelį. Žagarė yra paprastas

Dentistas
Valandos nuo 9—9

2420 West Marquette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park .3395 

Dr. Sušauna Slakis

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

Jau prieš kelis mėnesius bu
vo pradėta organizuoti Sušivie*- 
nijimo Lietuvių Klubas. Paseku 
mes visai neblogos, nes ligi' 
šiol prisirašė gražus fatirėlis 
vietos lietuvių. Galima sakyti,’ 
jog klu'bui .priklaus© ihevaik 
si šio miesto lietuviai profe
sionalai.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Kviečiame visus gimines, pažystamus ir draugus į mūšų 
Iškilmingą Puotą; vienų metų sitkaktuvės, kaip mes esa
me Biznyje. -Bus «kanųs užkandžiai veltui, geri gėrimai 
Ir mužiką, prie -kurios visi linksminsimės iki ankstyvo 

fryto. Kviečia Savininkai
PAUL IR CARRIE AMBROSE
J, . , ' . •

• 4> { ■ > i ’ • -

1843 SO. HALSTED STREET

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“TurėUavau pfįvilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint valgė vis ’Luvo ^men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri snan pasakė -• apie Triner's 
Bitter ,Vyną,”. x

Triner’s Bitter Vynas .yra senas, at
isakantis šėimyninis vaistas, kuris ap- 
s&ugo nuo užkietėjimo, :gasų, .nemie
gojimo, blųgo "kvapo, odos nesvetku- 
dnų Ir negerumų S^rySy ati vidurių 
.neveikimu, Jr priduoda fpasigėrėj|inQ, 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
Visose -Vaistinėse.

TRINER’S £LIXIR 
OF BITTER AVINE

dideli* tuo*. «mr«iduod» n* 
«lk>. -Ji valo ir zhi»*u*o <!•« 
U* 'Be to <«Uto *ut»upiMl' 
*8. ui kurinę* ZSllte aualDlrk 

< it plrittaalto* -kr k* kit*
uambert Ph«rm»o»» no

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone .Cicero 2109

Naujos Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC -PLOVYKLĖS 
ertos $49.50 parsiduoda už

29.95

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. I8th St„ netoli Morgan St* 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

dar Įtik šiaurės Lietuvą, šią 
savo kelionės dalį baįgė Klai« 
pėdoje. Klaipėdos visuomenė jįi 
sutiko šu tokiu pat entuziaz
mu kaip ir pirmą 
aplankė ją. tik ką 
Airijos. Lietuvių 
Klaipėdoje Vaitkui įteikė gin- 

modelį, 
tautine

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
* Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tel.: — Hyde Park 3895

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

ATIDARĖ
Naują Laidotuvėms 

Koplyčią 
ROSELANDE

Patarnaujam dieną ir 
naktį.

Tel. PULLMAN 1270 
arba CANAL 2515 

42^44 Eaat 1081h St.

$80.00 vertės M A Y T A G 
Plovykles su ketvirtainiu 
Aluminum TUB, pilnai per- 
naujintos. Didelis bargenas

44.50
Didelis pasirinkimas 'kito
kių naujausių Plovyldių, .už 
labai mažas kainas kaip tai: 
THOR, WESTINGHOUSE, 
BEE VAC, ir kitų, po

'47.50

NAUJIENOS.Uhicago.a.
i i.i«»iiii,i***— ......... .... .... . ........... . ū . I. (iį-i.ti.r.'i i .i

žanskienė (Gelgaudo chiktė),1 IjjSlTIf MllVf! A V A TT 
Kašte Vidmanaitė (Adėlinbe V Ali
draugė)., Zosė WMdiilaitė ^itar-^ 
naitė) ir t.t.

Tenka pasakyti, jog 'Vaidini
mas IŠ^jo Visai pykusiai ir pu
blika buvo .patenkinta. Tikrai, 
gerai buvo atvaizduota “Gud • 
riosios Močiutės” tipas. Būtent 
tokios močiutės, 'kokią galima 
užtikti -Lietuvoj. '

Be to, V. -Žebarauskutis gra
žiai padeklamavo, o p-lė Kliu-; 
šiutė ir Beržanskiitis sudaina
vo komišką dainelę.

žmonių subrinko pilna sve
tainė ir visi buvo patenkinti. 
Paskui .prasidėjo šokiai ir tę
sėsi iki vėlumos.

— Dalyvavęs.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

t Veda bylas visuose teismuose
A. Bridgeporto ofisas .■ 

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 8o. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tėl. Boulevard 1319.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

.pagal sutarties.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

‘<ehtuęky; 
, * Bourbon <

Mutual LiųuorCo
4707 So. Halsted St 

TėL YARDS 9893

cBuy gloves with wtiot 
it savęs 
reikalo 'SOe .

DIDIS GALUTINAS

Išpardavimas
GERIAUSIŲ

DRABUŽIAMS

t^asi į biznierius ir šiaip labiau 
susipratusius lietuvius klubo 
organizavimo -reikalu*. Pritari
mo «asta nemažai dr padari
nyje susikūrė khitoas.

Ląi&niČio 4 id. lysvės sve-i 
tainėje, 269 Secdnd St., įvyko 
Lietuvių JSušivienijimo Klubo: 
pirmas parengimas, kurio pel
nas skiriama ‘knygoms ir JcL. 
tokioms reikmenims įsigyti, 
•žmonių susirinko nemažas bu- 

’tnehs, biėt įgalėjo ;au»ininkti tris 
kartus daugiau.

Buvo, suvaidintas veikalas, o 
.paskui iki Vėlumos tęsėsi šo- 

"’kiai. ^Publika labai gražiai už- 
silafkė.

‘Dar kartą norit? paraginti 
vietos lietuvius dėtis prie *klu- 
bo. Visi į talką geram darbui 
tiek ‘katalikai, tiek -tautininkai, 
tiek laisvamaniai.

— Dalyvavęs.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.. .........................  u l> uik L > „I i Ml.**. .*.*.*

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDE1K1S
ar IEVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 ’
5340 So. Kedzie Avenue

Kiti Lietuviai Da-ktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktf 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija

~ J. E. EUDEIKIS
4605-07 US. Hermitage Avenue Phonės Yards 1741-1742
■    „i - .^.-,,.4—; Į ■•,-k.A.i j ... a. x i.,., .į     

2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

4179*43 ^Archer Avė. 
Corner Rtatanroii Street 

Lafayette ^171

ir kil:»s Gyduoles 
JMiisii Aptiekoj

J. P. RAKŠTIS'.- 
1900 SO. .HALSTED ST, 
'n;; didžiausiu aptieki) Chieagoj

Joseph Triner ftompany, Chicago
",..w



NAUJIENOS, Chicago, Iii,

no

į| PADAUŽŲ FILOSOFUS Don Pilotas

kadspėjęs iš šve

KONCERTAS

TAMSINTOJO KOMI Kaip toli šitokia padėtis

SMARKUS RAŠY

Nuo

RIZIKOS

Pritaikome

DALISDAR VIENA VAINA

RADIO
SU PLIENO TŪBOMIS YRA TIKRA

Northwestern
Šlove Repair Co

Priimame jūsų senų radio arba baldus į mainus

ELECTRICGENERAL
RADIOS po RADIO
RADIOS 10 tūbų po

SUDRIK FURNITURE MARI

CHICAGO, ILL.
Tel. MONroe 6600

KAINOS 
LABAI 
ŽEMOS

Rekomenduoju medalių fa 
brikui antrą medalį jam užka 
binti!

su savo pečiais, 
furnace arba 
boileriais.

662 W. Roosevelt Rd,
312 West 63rd St.
2323 Milwaukee Avė.
8816 Commercial Avė

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra nauaincros.

Tokia patrio- 
tokį kilnų tik- 
nors jo ir ne
gausingai per

1813 SO. HALSTED ST.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 10:30 vai. vak

Aplankykite mtisų 
Krautuvę ir pasi
klausykite kaip jie 
veikia. Jus busite 
nustebinti.

Pasiklausykite nedėlioję Lietuvių Valandos WGFL 
nuo 5 iki 6 vai. vakaro.

mano prasčiokas

S.L.A. Apšvietos Komisija 
sako: “Mes reikalaujame, kad 
redakcija vengtų rašyti apie 
tokius dalykus, su kuriais nė
ra apsipažinusi ir kad to pa
ties reikalautų ir savo bendra
darbių”.

Gi sandarokų Vaidyla sako: 
“Panašus reikalavimas yra ne 
tik arogantiškas, bet tiesiog 
nesąmoningas”.

Vadinasi, Susivienijimo ko
misija nori, kad rašytojai bu
tų susipažinę su tais dalykais, 
kuriuos jie kitiems nori aiš
kinti, o Vaidyla mano, kad tai 
nesąmonė. Reiškia, aiškink tai, 
ko pats nežinai, tai busi ge
ras redaktorius ir bendradar-

miletai jau šaudo ir smardi- 
na oią, vienok apšvietos kole
gija, kaipo kultūringa valstybe 
neatsiliepia į jų šuvius. Kaip 
italai tikisi kada nors sukul
tūrinti ir 'sucivilizuoti etiopus, 
tokių pat vilčių turi ir apšvie
tos komisija link nacionalistų. 
Skirtumas tik tame italai var« 
toja prievarta, o apšvietos ko
misija argumentus.

mano, kad jei Su- 
kaip nors išrinktų 

į Pild. Tarybą,
Gieda paukščiai ir paukšteliai 
Tai jau muzika tikra: 
čia višta pereklė kukžda, 
O ten gieda pats gaidys; 
žąsys kirkia, antys kvaksi 
Ir paliepėj čiršk žvirbliai, 
Ant tvoros krankšėti varna 
Atsisėdo sau ramiai; 
čia gegutė sukukuoja, 
Ten tilvikas rėkia “pypt” 
Ir šikšnosparnis pabudęs 
Daro savo cypt ir čypt. 
Valungė ne savo balsu 
Klykia tartum mušama, 
Kalakutai burba, šneka, 
Girgždi lizde ir garnys. 
Visi paukščiai giesmininkai 
žmones linksmina daina; 
Visi vienas kitą giria— 
Visi Dievo dovana.

BUDRIKO 24 METŲ

Išpardavimas

Vienas rašytojas rašo 
Kaune pirmos klesos restora
ne matęs štai ką: “Prie sta
lelių tykiai kalbasi ponas si; 
ponu, ponia su ponų ir pasku 
vyriškis su moteriške ir tt.”

Šio sakinio uodegutė “ir itt.’ 
(ir taip toliau) gimdo klausi

A*IŠ PARDAVĖM A S
••-r ♦ ■ • ■ ----------------

Padaužos 
sivienijimas 
tautininkus 
tuomet ir šėrininkai lengviau 
susirastų ir Bendrovė atsista
tytų.

klesos restorane 
pmija-. Kuomet

d;fe ?

644-648 W. Madison St. i Monroe 5066.

Gi apšvietos komisija ma-' tarimus, kurių nebuvo nutar 
», kad šitas sąjūdis ir ener 

gijos eikvojimas nėra reikalin
Laikiniai žmonės

Pasaulinis karas buvo pusė
tinai apardęs Lietuvą, todėl at
sirado reikalas ją atstatyti. O 
kada reikalas atsiranda, tuoj 
ir meisterių susiranda. Meis
teriai jokio pelno ir naudos 
sau nenori, nes jie dega pa
triotiškais jausmais savo tėvy
nei pagelbėti. Tokiu budu var
tojant “Tėvynės” ir pirmąjį ir 
paskutinįjį puslapį pradėta pro- 
poganda už Atstatymo Bendro
vę. “Tėvynė” jau4 ne tiek tar
navo Susivienijimo tikslams, 
kiek Atstatymo Bendrovei. Ap
švietos Komisija tylėjo, o Ben
drovė Šerus pardavinėjo. Par
duota tų šėrų nemaža. Gauta 
iš Susivienijimo $40,000 pa
skolos. Bendrovė statydama 
pati save ir savo,namus netu
rėjo laiko atstatyti apardytos 
Lietuvos. Brangioji tėvynė sa
vo jėgomis, paskolomis iš sve
timų kraštų ir įvairių organi
zacijų ir asmenų pagelba šiaip 
taip atsistatė.

Tik pati Atstatymo Bendro
vė nebegali tinkamai atsista
tyti. Nors sekretorius algą dar 
ir gauna, vienok Susivieniji
mas savo paskolą vis turi pra
ilginti ir prailginti, šėrininkai 
taip išsislapstė, kad reikalin- V go jų skaitliaus nėra galima 
surasti. Bendrovės viršininkai 
ieško šėrininkų per laikraš
čius, laiškais, telefonais ir te
legramomis; nežinome, gal ir 
detektyvai padeda ieškoti šė
rininkų. Rodos, ko čia jiems 
slapstytis: įmokėjo pinigus už 
Šerus ir turėtų kiek nors gair- 
ti už juos, jeigu dar Bendro
vė ko verta. Vienok žymi jų 
didžiuma slapstosi. Gal bijo 
kokių atsakomybių; gal mano, 
kad Šerai pabrango ir todėl 
reikės dar primokėti; o gal bi
jo, kad Bendrovė daugiau šery 
neįsiulytų. Tos baimės svietui 
nežinomos. Bet Bendrovė šau
kia suvažiavimus, kurie turė
tų nutarti, ar Bendrovę užsi
ims kokio nors krašto atsta
tymu, kada Lietuva pati jau* 
atsistatė; kurie turėtų pasa
kyti, ar Bendrovę reikia atsta
tyti ar visai likviduoti, bet 
kvorumas nesusirenka. Keli 
šėrininkai neturi teisės tokių 
dalykų spręsti, 
tinga Bendrovė, 
slą užsibrėžusi, 
pasiekusi, taip 
“Tėvynę” išreklamuota ir tiek 
daug pinigų už šėrus surinku
si ir dar $40,000 paskolos ga
vusi iš Susivienijimo tautiško
sios valdybos, o jokiu budu 
nepajėgia savo likimo išsprę
sti, nes didžiuma šėrininkų ka
žin kodėl slapstosi. Vadinasi, 
prasta gyventi ir nevalia nu
mirti. •

Neapsiriksite 
pirkę iš

Didžiausios Pa
sauly Pečių Sutai- 
symo Kompanijos

čeverykų iki naktaizos 
tik trijų sprindžių vyrukas, 
bet rašytojas jis labai smar
kus. Jo vardas ir pavardė pra
sideda iŠ K raidės — Karpa.

P-nas Karpa buvo Kauno 
kongrese. Aprašė kongresų nu-

Kainos taipgi nupigintos ant rakandų, Pe
čių, Parlor Setų ir be to dar kožnas pirkėjas 
gaus DOVANĄ:
Kas pirks už $1.00, gaus už $1.00 knygų. 

Kas pirks už $5.00, gaus $5.00 vertės knygų
Perkant už $100.00, duodamas

GYVAS KALAKUTAS.

MASTER WIND0W SHADE C0
S. J. Vondrak

Prasidėjo vaina tarp apšvie
tos komisijos ir kitų jėgų Su
sivienijimo teritorijoj. Apšvie
tos komisija pareikalavo lygy
bės visiems piliečiams ir pri
vilegijų panaikinimo naciona
listams organe, sustabdymo re
klamas ir apgarsinimus vadin
ti vietinėmis žiniomis ir ven
gimo dėstyti kitiems tokius 
dalykite, kurių pats nežinai. 
Užsirūstinęs redaktorius tuoj 
evakuavo iš organo visas vie
tines žinias ir korespondenci
jas ir grąsina evakuoti visus 
kitus raštus. Organas gali tap
ti gryna pustyne.
, Visi nacionalistų organai iš
ėjo va j a votis prieš apšvietos 
komisiją už savo piliečių pri
vilegijas Susivienijimui. Visur 
tveriasi ignorantų ir tamsybės 
komitetai karui prieš apšvie
tos komisiją, kurią jie puls iš 
užpakalio. Fabrikuojamos viso
kios smarvės ir gasai, nes be 
jų nacionalistai karo nesitiki 
laimėti. '

BLUE FLAME OIL BURNER DABAR 
galite gauti taip pigiai kaip $15.50

Pilnai išrengti ir įsodinti į jūsų pečių. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsilankykite ir pamatykite.

Nesuprantame, kodėl sandu 
riečiai neįsteigia tamsinimo ko 
misijos, kuri duotų ukazą re 
daktoriams rašyti tik apie tai 
apie ką jie nė žinojimo, ni 
nuovokos neturi.

M. P. J o varaus kas ir J. P. Bertulis, Savininkai
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Tel. SĘELEY 8760 CHICAGO, ILL.
“Vieta, kur Chicagos Lietuviai Perkasi Baldus”

BUDRIK RADIOS
3417 So. Halsted St.
Tel. Boiilėvard 4705

lietuvis akių gydytojas 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve. z Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima ddžnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos’ jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

STANDARD ir TRUMPŲJŲ
BANGŲ OĄ Į-ft ir
RADIO .... ....... t.. aukštyn

Drovers National Bank 
Drovers Trust & Savinos Bank 

47 — Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

____ ___ Tel. Lafayette 4560
Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
’ 180$ WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

KABLEGRAMOMIS 
RADIOGRAMOMIS 
DRAFTAIS

Jus gausite greitą, asmenišką patarnavimą—ar jūsų per 
laidos bus didelės ar mažos.

ŠVENTĖMS PERLAIDAS GIMINĖMS 
Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Pasiųskite pinigų į senąją tėvynę pet Drovers Pinigų 
Siuntimo Departamentą. Mtisų persiuntimo ratos yra 
žemos: <

VISI SFpflANT» r ALl
GAUTI DYKAI ŽOLIŲ 

GYDUOLES
ir ?3 Egzaminaciją ir pertikri
nantį Elektrišką Treatmenta už
Chicago’s only Herbai Electric 

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

RO OSEVELT 
FURNITURE CO. Ine.

gali keistis ? Kaip ponia su po
nu paskui pasidaro moteriško 
su vyriškiu'?

šitą mįslį 
•šrišo šiaip:

— Pirmos 
gali būt tik 
paskui ji persimaino į vyriš
kį ir moteriškę, tai savininkas 
.juos išmeta laukan. Tas ir va
dinasi “ir taip toliau”.

Kevalas.

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel Pullman 6339
Muzika ir Šokiai DYKAI pStnyčios, sukatos ir nedėlios vakarais. 

PfiTNYCIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.
f ‘ i l ' ■ . . i

Sukatos vakarais “BANK NIGHT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems.
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųšies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. —BlįzL THOMAS.

AK JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas. 

Lengvais išmokėjimais.

ta. švedijon važiavo net pęj 
visą Švediją. Parašė antrojo 

gas. Laukiniai žmonės, kaip skridimo istoriją iš atbulos pu- 
istorija rodo, visuomet spiria-‘ sės. “Matematiškai išskaičia- 
si prieš civilizacijos invaziją, vo” kiek F. Vaitkus kapitalo 
vienok vėliau patys ja naudo- nešėsi per Atlantą. Rašo triim- 
jasi ir gerėjasi. Nors naciona-1 pos savo kelionės ilgiausią is* 
lįstų organai ir tamsybės ko^toriją.

Dabar, vos t i
dijos sugrįžti, parašė operą!

Tik genijus į taip trumpą 
i laiką tegali tiek daug “isto- 
į riškai — 
i zikališkai
bo, nesu'makalavęs nuveikti! O 
kiek dar visokių pasakų jis 
pritepė ?

Sutaupykite S|JJj 
JKgįfiHL ant visokių —- 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS

ATSTATYMO BEN 
BROVĖ

geografiško” ir “mt
— literatiško” dai

4^TAl> TYPEWRITER 
M O 1 COMPANY

189 WEST MADISON STREET

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bite išdir- 
bystės perdirbtą typewriter*į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į MENESI- 
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo į naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444

LOANS and INSURANCE
Į ’;Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 

:i|»liau<los nuo usnies, veju, etc., ^įsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YAKds 2790 arba 2791. į-

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE
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$5.00 *vex year outsida of Chicago
$8.00 p,er year in Chicago 
ta m

Ęnteręd as Second Gasa Mattel 
March 7th 1914 ąt tfią Ęoąt Ctfflce 
ofj ChjjHĮ^ ui. tunto? thę act < 

3$d 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius^ Leidžia Naujieną Ben» 
dfovė, |78ą į Hatoe4 St-» Chicago. 
Iii Telefonas Ganai 8500.

KONCERVATOKIŲ PERGALĖ

Višaky mo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metams______ :____ :___ ____ $8,.0Q
^usei metą 4.0Q
Trims mėnesiams ____ :__ 2.0Q
Dviem mėnesiams___ ______ 1.5Q
Vienam mėnesiui ________  .75

AM IšnęSiętojuą;
Vieną kopija --—___ 3ę
Savaitei ----------------------- 18c
Mėnesiui 75ę

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

Mgtom--------------------------
Pusei metu _____________  2.75
Trims mėnesiams —---------1.50
Dvięm. mėnesiams * 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užaieniuosa
(Atpiginta)

Metamą ...........................  $8.Q0
Pusei nąętą 4-Q°
Trimą mėnesiam^ 2.^0
Pinkus reikia, sįųsti paštą Mopęy

Orderiu kartą su užsakymu.

Po trumpos, tik apie trijų savaičių kampanijos Bri
tanijoje įvyko parląmęnto rinkimai, kuriuose, kaip bų-. 
vo iš anksto, numatytą, laįmėjo “nacionąlę valdžia”, t, 
y. konservatoriai kartu su atskilusiais nuo liberalų ir 
darbiečių talkininkais. Rašant šiuos, žodžius, dar nebu-. 
vo pranešta rezultatai iš kokių 75 apygardų, bet iš to* 
kas jau yra paskelbta, matyt, kad naujame parlamen
te valdžios blokas turės bent 200, baugumą.

Bet ketvirtadienio rinkimuose konservatoriai bus 
prakišę gal apie 100 mandatų. Stambių nuostolių taįp 
pat. turės ir Ju talkininkai,, “nacionaliniai liberalai” ir 
"nacionaliniai darbiečiai”. O nepriklausomų liberalų, 
kurių jau ir sename parlamente buvo nedaug, dabar 
bus dar mažiau. Vienintelė partija, kuri .padidino savo 
atstovų skaičių* tai Darbo Partija. Ji daugiau negu pą-. 
dvigubino savo atstovybę, ; Sename parlamente darbie-t 
čių buvo 53, o dabar, dar nepilnais daviniais, jų yra, 
praėję jau 134.

Iš to aišku, kad Britanijos socialistai jau yra 
miai atsigavę po to skaudaus smūgio, kurį jiems sūdai 
vė MacDonaldas, Snowdenas ir Thomas, suskaldydąmi 
Darbo Partija ir perųymesdami į koųservątorių pusę. 
Pats MaeDenaldas, vyriausias to skilimo kaltininkas* 
šį kartų nepraėjo į parlamentų. Tačiau darbiečiuose 
dar nėra atateigta pilna jėgų Vienybė. Iš vienos pusės 
nuo Darbo Partijos yra atsimetę "kairieji” darbiečiai* 
kurie turi savo Nepriklausomą Darbo Partiją. Ji šiek-* 
tiek bolševikuoja. Iš antros pusės dar nenutraukė ryšių 
su konservatoriais "nacįonaliai darbiečiai”. Apie de" 
šimtis jų da ir dabar bus; patekę į parlamentą,

Komunistus galima ignoruoti, nes jie Britanijoje 
yra menką saujelę, kuri nei pirmą nepravesdayo savo 
atstovų į parlamentą, nei dabar nieko nelaimėjo. Ęet 
kitos dvi aukščiau paminėtosios atskalos pakenkė Dari 
bo Partijai nemažai, ypač tie. "nacionaliniai darbiečiai”, 
Visoje, eilėje apygardų,\ kur konservatorių ir socialistų 
balsai buvo bevęik lygusi ta dąrbiečių. grupė padėjo peri 
galėti konservatoriams Anglijoje atstovai renkama 
paprasta balsų dauguma kiekvienoje apygardoje, o nę 
pagal proporcionąlę. sistemą Jeigu apygardoj^ yra trys 
kandidatą^ tai gaK būt išrinktas tas, kurią gąvo tik 
truputį daugiau kaip trečdalį visų paduotu balsų.

Tik šitos sistemos dėką konservatoriams teko toks 
didelis skaičius vietų parlamente, nors balsų skaičium 
jie nepasirodė daug stipresni už opoziciją. Vakar, ka
da buvo paskelbtą rezultatai iš 272 apygardų, tai balsai 
buvo, pasidalinę šitaip: už. valdžios partijas 4,444697, o 
už opoziciją 4,138,658. Vadinasi, konservatoriai buvo 
gavę kartu su savo talkininkais tik 7 ar 8 nuošimčius 
balsų daugiau, negu jų priešai. Bet mą.ndątų valdžios 
bjokųi buvo tekę 184i Q. visoms kltomą .pąrtijom^ tik 8$!

Tačiau, kaip ten bębutų* konservatoriai dabar ga
lės dar penketą metų valdyti kraštą. Balsuotojai vai-, 
džius politiką užgyrė, Tę akivaizdoje Britanijos., darbo, 
žmonėms nebelieka nieko kito, kaip kovoti toliąus ir 
stengtis savo jėgas- sustiprinti, pašalinant iš savo tarpo, 
nesutikimus.

tuvių butų tokia sriovė, ku-i 
ri nepaisytų Lietuvos ir lię- 
tųvybjes (|! — “N.” Red.), 
Norėčiau apie ją sužinoti. 
Kas liečia komunistinę srio-? 
vę, kurią aš ątstovauju, mes 
ypatingai susirūpinę Lietu? 
vos padėtim (!!! — “M-nų” 
Red,). Dėlto ir pas jus atsi? 
lankiau. Męs dėsim visaąpa? 
stangas, kąd Amerikoj visos 
lietuvių sriovės sudarytų 

. bendrą froųtą už atętęigimą 
Lietuvoj demokratinįų teisių 
ir laisvių ir už gynimą Lie? 
tuvos, nepriklausomybės.” . 
įdomus pasikalbėjimas, ay 

ne ?
Įdomumas ne tame, kad p. 

Vilniškis nenori eiti su Sas
nauskiene į “bendrą frontą”, 
bet tame visų-pįrmą, kad ji pas 
jį atsilankė, ir» antra, kąd jį 
taip uoliai gynę “demokratines 
teises ir laįsyes” Lietuvoje, 
Lietuvos neprikįąu®9mybę įr 
“lietuvybę”. Jęįgu metąi laįk<> 
atgal butų kas W įdęjęs į 
“ščyro” komunisto burną. įpr. 
kius žodžius, tai tas komunis
tas butų iš strįokOi gavęs* prį©' 
puolį!

SILPNAS “GIRDĖJIMAS”

Apžvalga
musų giminęs ir 
Į mus šaukiamasi 
mažesnės svarboj 
Juk mes teikiame 

savo giminėms ir
KOMUNISTES PASIKALBĖJI

MAS SŲ KLERIKALU

ten yra 
draugai, 
visokiais 
reikalais, 
paramą 
per juos pačiai Lietuvos val
džiai (! — “N.” ĘędO. Ar

Komniatų kor^pondeutę 
Sasnauskiene, Brooklyne (N. 
Y.), pasakoja, kaip, ji bandė 
prikalbinti KWkaių kraštu
ko redaktorių p- Vilniškį ginti 
kartų su kitų srovių žmonėmis 
demokratiją Lietuvoje. Ji kvie
tė tų klerikafcika dėtis į ‘'bend
rą frontą”, bet jisai atsake 
M kad į Lietuvos reikalus 
kištis tai “ne musų crilykąa”. 
Tu<m^*Sasnaw^^ iw at
kirtai' V

^^KFmės'Žšame lietuviai,

džiai (!
jus nemanote,, kad amerikie?*. 
čių lietuvių visos srioves su-, 
sitąrę galėtume dąug pagel
bėti Lietuvos žmonėms de- 
moknMim teisių atgavima 
iv- uęprikhusumybėsi gyųimę 
kovose?” ;

Bet p. Vilniškis vistįęk pifie- 
šipori. GMi, kam mums tar-. 
tis su tokiomis srovėmis, ku
rios giriu Rusiją, o visąjį ne- 
ęąjso Lietuvos ir lįętuvybęs ? 
^Laisvės? ko^espoudmtė tąčiaų

“Negirdėjau, kad tarp lie-

jau buvo daug iškovota, tąi ko- rį “Laisvės” korespondente iši 
munistai ne tik jų negynė, bet dėstę savo pasikalbėjime su 
jas smerkė ir demokratijos gy- klerikalų redaktorium, yra pa- 
nęjus visaip stengėsi diskredi
tuoti.

Komunistė Sąspauskięnę gi
riasi daVąr savo partijos “lie
tuvybe” ir net tuo, kad komų- 
niątąi, kaip ir kiti Amerikos 
liętuviai, šelpia savo gimines 
Lietuvoje ir tokiu budu teikia 
paramą “pačiai Lietuvos val- 
džiiai,^( Bet visi gerai atsimena 
kokį “argumentą” komunistai 
per dvejus metus vartodavo 
prieš trans-atlantinį skridimą: 
nu-gi tą, kad šis žygis- busiąs 
naudingas Lietuvos valdžiai, 
Girdi, bus “sustiprintas fa'šiz^ 
mas”- ir “išaukštintas Smeto
na”- ,j •

Iš dienos į dieną jie vis rė
kė ąpie taį, piešdami skridinio 
orgąpį^ątorius “fašizmo rėm,ę- 
įąįs”, “Smetonos tarnais” ir 
't, t, Bet šj.ąpdie Sasnauskįepę 
sąkosi, ncipatapti nieko blogo 
tąiin^ kąd amerikiečiai, darįį- 
dąjpi gevą Lietuvai > tuo budu 
paremia ir “pačią Lietuvos 'val- 
(ižią”! ,

SVEIKAS PROTAS 
“ATOSTOGOSE”

Sasnauskienė, matyt, labai 
drūčiai neprigirdi, jeigu jį iki 
šiol “negirdėjo” apie tokių sro
vę tarp lietuvių, kuri nepaisė 
Lietuvos ir lietuvybės. Tų sro
ve yra visiems žinoma: ji yra 
komunistų srove!

Komunistai daugiau, negu 
nepaįsė Lietuvos ir liętųyybęs, 
Jie buvo visam kam prįešįngi, 
kas buvo arba galėjo būti nau
dinga Lietuvai. Pradžioje jie 
priešinosi net pačiai Lietuvos 
nepriklausomybei ir su panieka 
vadino Lietuvos valstybę “bul
vių respublika”.

Komunistai paskui tyčiojosi 
iš Sfeig. Seimo rinitų ir 
patm. Šeimoj Jie: 
tuvoa
įkurti Lfetų^oję' demokratiU^ 
tvarką ir nuolatos purvais,, 
drapstė tas partijas, kurios 
griežčiausiai stojo uį demo
kratijų, t. y. soęial-i^iųokratus 
h* vaj. liaudininkus. Kada. 1920 
m- lenkų Želigovskio pulkai už
puolė Vilnių ir dėl šitos prię- 
žąsties Amerikos, lietuviai ėmė 
kelti protestus, rengdami de
monstracijas ir masinius, mi
tingus, tai komunistai šitą lie
tuvių judėjimą “peizojo” kaip 
įmanydami; ypatingu įnirtimu 
jie atakuodavo socialistus, ku
rie tose demonstracijose arba 
•protestų mitingu.osę dąlyvąud.ąr 
vo. Kiek pamazgų jie tuomet 
išliejo ant galvų lietuviams so
cialistams Brooklyne, Chicago j e 
ir'kitur!

; Tbliaus, kai įvyko Klaipėdos 
krašto prijungimas prie Lietu
vos,. buvo tą pati istorija: 
Amerikos lietuviai sujudo Lie
tuvos poziciją šitame reikale 
remti, o komunistai šoko juos 
dž tai niekinti ir šmeižti. Gir
di, Klaipėdoj prijungimas tai 
“imperialistiškas” darbas ir tie, 
kprię jam pritaria, esą “social- 
impęriąlistaį” ir kitokie biau- 
rybės, kuriais susipratę darbi
ninkai privalą biaurėtis.

Kai 1926. m. demokratinės 
partijos. Lietuvoje buvo paė- 
musios valdžią į savo rankas, 
tai komunistai bombardavo jas 
iš visų savo kanuolių ; o kai 
įvyko gruodžio perversmas, tai 
iŠ komunistų stovyklą pasipy
lė pikčiausios atakp.S prieš Lie
tuvos demokratiją ir jos rėmė
jus tarp Amerikos lietuvių. 
Mes buyopię sy purvai® mąįš(H 
mi — pirmą už tąį, kąd sten
gėmės padėti Lietuvoje įsteigi 
ti demokratinę tvarką, o pas
kui už tai, kad musų draugai 
Lietuvoje pępaįėgė išlaikyti 
sąvo pozijęijų prieš fašistus ir 
klerikalus. H' > v.

Komunistė Sasnauskienė da
bar sako, kad komunistai dės 
visas pastangas “už atsieisimą 
Lietuvoj demokratiniųr teisių ir 
laisvių”, bet kuomet’ demokra
tinių teisių, ir- laisvių Lietuvojer

Tas nusistatymas. Lietuvos 
ir ̂ “lietuvybės” klausimais, ku-

grįstas paprastu sveiku protų. 
Juk ai^ku, kad visi amerikie-. 
čįai lietuviai linki gerovės ir 
laisvės Lietuvos žmonėms. Bu
tų tiesiog nenatųrališka, jeigu 
amerikiečiai lietuviai nenorėtų 
padėti Lietuvai apginti savo 
nepriklausomybę ir atmušti Vo
kietijos nacių 
prieš Klaipėdos kraštą. Mes 
'visi geidžiame materiališkai pa-? 
dėti" Lietuvos žmonėms ir mo
rališkai juos sustiprinti.
f Bei kodėl komunistai Besiva
davo sveiką, protu iki šioji?- Ko
dėl per 15 su viršum metų jie 
elgėsi priešingai sveikam pren 
tuį? Ar jų sveikas protas bu-, 
vo paėmęs atostogas?

O jeigu jisai iš “atostogų” 
sugrįžo, tai ar jisai už kiek 
laiko \ėl kur- nors neišvažiuos?

I

Vę dėlko kylą ąbejonęs, kaį 
komunistai kalba apie “b.endrus 
frontus” 
jos gynimą 
ku.s,.

Kur yra 
dabartinis 
prie demokratijos ir lietuvybėje 
nėra tik paprastas taktikos 
manievras?

pasikėsinimus

Lįetuvos deąiokratii 
ii;, panašius daly-

vien tik atžagareiviškos srovės 
žmonės ?

Jeigu jau organizacijai yra 
pavojus iš socialistų, komuni
stų ir sklokininkų pusės, tąį 
dar didesnį pavojų sudaro fa
šistai, ries jie tik vienos grm 
pės žmonės. Juoba, kad Susi
vienijimui priklauso visokių 
pažiūrų žmonės.

Jeigu ponams Strimaičiams 
ir Tysliavoms tikrai rūpėtų or
ganizacijos gerovė, tai jie ne-? 
varytų tokios šlykščios šmeižtų 
kampanijos ir nesėtų nesantai
kos tarp narių. Mes daug kal
bame apie tai, kad į Susivie
nijimą reikia traukti jaunimą. 
Bet kokiu budu tą jaunimą 
įtrauksi, kada męs patys ėda^ 
mės kaip katės maiše.

r=„ S. Naudžius.

JUOKAI
NAUJŲJŲ LAIKŲ ANGELAS

Draugas: “Tavo žmona turi 
būti angelas.”

Vyras: “Taip, bet tarp musų 
kalbant, truputį per stipriai 
plasnoja sparnais.”

Tik pasaka.
Mūviu magnatas: “Milionas 

dolerių į metus, automobilių 
ir puikių drabužių kiek tik no
rėsite, o ir viską kitą duosiu, 
ką tik panorėsite.

Flaperka (ieškodama karte
rio sugryštį namo): Ne, aš 
negaliu pasiūlymą priimki. 
Pinigai man nieko nereiškią. 
Mano gyvenimo ambicija yra 
virti, siūti ir vaikus, aukįlėtį.

užtikrinimas, kad 
jų “atsivertimas”

i!kw1 1 ; itMcm j ejjWw.RBi||Jij!'.JCT

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

EINA DIDIS PADĖKAVONĖS

Išpardavimas
KAINOS NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOS 

DOVANOS—KALAKUTAI DYKAI!

Jau Prasidėjo
j m?

Šmeižtų, vąjug prieš Susivienijimo. Pildomosios 
Tarybos narius ir kitus veikėjus.

šiuos žodžius rašant dar nei 
buvo prasidėjusios SLA. nomL. 
nacijos į Pildomąją Taipyb^ 
Tąčįąu ąnt purvinų laiptų jąų 
buvo primėtyta “Vienybės” 84 
b 85, uwuęr^ kąmę. yįspkiau“ 
sįąis bųdįąisl imęižiąmį prezl-. 
(lentas Bagoęius ir kiti P. T. 
ąąriąį. Be t^Mu^įąęjwą net, 
keturių puslapių laįškąį, kų- 
riąis agitux>j^ąia per nopiiną- 
ęijąs ir bąlsąvimų.s ®ry- 
nąį fąšisbšįus kąndidątus į 
PiMojąąją Tarybą.

Įtiekę kM “vi^
nybę” vąlkiojąsi ant purvipų 
laiptų, — tokiam laikraščiui 
ten ir vietą, Bet mus visus na
rius stebina, tai, kad p. A. B.J 
Strimaitis, kuris, yrą Sargybos 
Komiteto pirmininkas, pagei-. 
dauja išleisti^ 20*0.00, agitacinių 
lapelių, Tik visa bėda esąnjtį 
ta, kąd trūkstą fiųapsų. Ne-, 
jąugi čia p. Strimąįčiųį negą-. 
lėtų padėti Lietuvos Atstatyr 
mo. B.ęndrovė? Juk tą. 
ma karvutė tam ponui yra gą-. 
na pąląnki- J

Stebiną mus. ir tąi, kad į fa
šistišką “sleitą” yra įtrauktas 
ię dabartinis 
kretęrius* p. 
vardai irgi 
laiptus. ,

Aš turiu
abu numerius, tiek p. Stribai" 
čio keturių puslapių laišką. If, 
“Vienybė” ir laiškas šmeižią 
ir purviną P. T, narius bei kh 
tus veikėjus, o paskui grau
dena narius, kad Susivieniji-, 
mui ateina pavojus iš rauęlor- 
uųjų pusės. Vadinasi, iš sociąr 
lįstų ir komunistų pusės,.

Nei socialistąį, nei kęmunis;- 
tąi,s pęi sklokipinkai dąr jokių 
agitacijos lapelių neskleidžia, 
o tuo tąrpu fašistų lapelių pą7 
sklęista. gąnętinaį plačiai. Ir 
tuo dar nepasitenkinama, — 
norima dar 20,000 tokių lake
lių paskleisti.

< Visa tai dąrojna kąip tik \ dai 
bąr> kadą pąskęlhtą auksipis 
kopkųrsąs,, kuriam apsiėmė 
dirbti visa eilė gabių žmonįų; 
kada Susivienijimu*! sukanką 
SO ipętų ir tą įvykį bandoma 
tinkąmu budu Įiąžymėti? Bų? 
lept, gauti kiek galima dąų- 
^iau narių organizacijai, jjęt 
ar tas darbas gali būti sėk? 
mingas, kada platinama tos rū
šies lapeliai ir varoma šlykštį 
šmeižtų kampam j a ? Tokioms

Susivienijimo s.er. 
M. J. Vijikas. Ję 

puošia purvinus,

tiek “Vienybęs”

kalbinti žmogų, kad jis stotų 
j Susivienijimą, Tiesiog neįma
noma. žmoguę tik numpja ran
ka ir atsaįo: “Koks Čia mąn 
malonumas bus priklausyti to
kiai organizacijai, kurioje ei
ną puęlątipėa riętepos ir kų*- 
rios i s viršipipkaį t i yra visokiau
siais budais niekinami”.

Susivienijimui pavojų suda
ro ne sociąlistąi* komunistai av 
skįokininkai, bet fąšis.tiškąs 
šleitaš su p. Strimaičiu prię- 
šakyje. Kaip gi galima, tikę- 
jjis, kąd Sus.ivienij.iinąs augtų 
ir klestėtų, kada šitokiu “dva
sišku penu” yra maįtinapii 
SLA. nąriai?

Prie progos norių ke
lis žodžius apie “Vienybę” įr 
jos agitąciją už fašistinę “sjeį- 
tą”. Aš atsimenu, vieną Dr» J. 
šliupo kalbą, kurioje, tarp kit
ko, jis pasakė: girdi, įvaręs 
paršingą kiaulę į arklių tva^ 
tą nesitikėki kąd ji atvestų 
kumeliukų. Ku,moliukų, žin<?’ 
maA pęsu^įląųks.k. — kiaulė ati
ves tik paršiukus.

Iki šių], aa^ buvąu įsitikinęs 
Dr. Šliupo* žodžių teisingumų. 
Tačiau atrodo, kad klydau. Dą? 
bar matau, kad į vanago liz
dą bile paukštis nulupęs tam
pa vanagu.. Štai ir faktąs. Ka-r 
da Juozas Tysljąva nebuvo >už- 
čmęą “Viepybčs” redąktoriąus 
vietos, tai išrodo ganą pažan
gus žmogus. Mes viri’ tįkęjO/- 
mes, kad atžagareiviška “Vie-. 
nybę” taps, geru ir rimtu laik
raščiu. Tačiau ne J. Tysliava 
“Vienybės” ątžagareįviškumą 
nugalėjo, bęt “Viępybė^” atža- 
gareiviškumas paveikė patį 
Tysliavą. Ąp tąi nėra kęista?

Juk kai kurie mųsų esame 
labai daug S.uriviępjj.imui pa
sidarbavę ir šimtus narių pri
rašę. Tuo tarpu p. Tysliava nei 
piršto nėra pajudinęs Spsivię- 
nijimo gęrpvęi, o vis dėlto jis. 
pesidrovi per sąvo Irikrąštį 
skelbti visokius šmeižtus n 
|r ugdyti konstruktyvį darbą. 
Jam dabar -viskas atrodo rau> 
dona,. — nę.t Dr. Stąu.įslęyąį- 
tis išvirto į

j Jis pąpęigįą sepųs ir gabius 
organizacijos veikėjus, o siū
lo sąyp “sleitą’v Bet ar Susi- 
vięnijipio pąriąį norės bąlsuo-. 
ti už tokį slęitą,. kurį sudaro

“raudonuosius”

Gyvį Dideli, Riebus Kalakutai DYKAI! 
su pirkimu Čia pažymėtų prekių, stebė
tinai numąžintoin kainom. Kalakutai 
yra užsakyti iš musų kaimyno buęerio 
kurie turi būti geriausios rųšies.

•A • * -*

Naujos 1930 m. Mados, 
Standard pa d a r y m o 
Radios. Labai gražiuo
se Kabinetuose, kaina

k 39.50
KALAKUTAS DYKAI

Naujos Ma 
padarymo garantuotos 
drabužių plovyklęs, 
vertos $50.00, pasirin
kimas, $Qd£; ly.g 
uk pq . .. r 55 
KALAKUTAS DYKAI

NąUjos Mados Crovf/i TąbJę 
Top Gasinįaį Ųečįąi, verlį 
$65.00, parsiduoda po

Aųgštos rųšies nauji graži, 
Kombinacijos Riešuto Me( 
žio Valgyklų 7 dalių Setą

33.50
KALAKUTAS DYKAI

Kiti tik po .................. $33.50
KALAKUTAS DYKAI

Muhair Seklyčiom Setą i, 
naujo padarymo, verti $95,

i 54.75
Tapestęy setai tik .... $37.50

KĄLARUTAS DYKAI

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

Didele nuolaida už ęenu& baldus.

32?2-24-26 SO. HALSTEP STREET
Vedėjas J. KALEDINSKAS 

Tel. VICTORY 4226 
CHICAGO. ILL.______
—————_____________________________________________ . ,    ----------------------------........... J .. .. ......................... ,.'l ...Titą ..... , i. TT-

Pasįklausykite musų radįp progrąmo rytoj 11-tą vai. • 
prieš piet iš jsįoties W. G. E. S.
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KĄ CICERO TRYS PARAPUONAI 
PATYRĖ LR.K. LABDARIU SEIME

Smerkė Šv. Kryžiaus ligoninės Valdybą 
už diskriminavimą lietuvių daktarų 

ir slaugių
išąnks.to. bu- 
šv. Antano 
Cicero, III., 

K. Labdarių 
trys Cicero 

nueiti,

Kaip “Drauge” 
vo skelbtą, kąd 
par. Svetainėje, 
įvyks L, Rymą 
•Seimas, tai mes
parapijonys nutarėm 
kad patirti ar neišneš kas nors 
kokį pasipriešinimą prieš lie
tuvių kalbos naikinimą musų 
bažnyčiose. Ir reikia sakyti, 
kad neapsirikome.

Kaip tik buvo baigtas pro
tokolo skaitymas, ir atlikti ki
ti bėganti reikalai, tuojau bu
vo pakeltas lietuvybės klausi
mas lietuvių šv. Kryžiaus li
goninėje. Mat, tenais pasta
ruoju laiku, sakoma, nebebu
vę vietos nei lietuviams dak
tarams, nei lietuvėms nur- 
sėms. Tame reikale pirmiau
siai pakėlė balsą Dr. J. Poš
ka, ir Dr. Rakauskas. Jiems 
užbaigus kalbėti paėmė balsą 
Adv. Grišius, (kuris yra čia-

gimęs) ir Dr. Atkočiūnas. Ypač 
advokatas Grišius, savo kalbo
je puįkiąi sugėdino vįsų's lie
tuvybės naikinto j ifs. Ant ga* 
lo, savo patrijotiškoje kalboje 
Kun. A. Linkus, klebonas West 
PuĮlmąn lietuvių parapijos, vy
kusiai ir logiškai prirodė, k,ad 
turi būti lietuviams sutęikt°s 
pirmos vietos šv. Kryžiaus li
goninėje. Reikia priminti,, kad 
Kun. A. Linkus yra, kaip sa
koma, profesorius lietuvių kal
bos, kuris dėstą Quiglęy Pre-. 
paratory Seminąry, Chięąge, 
III., lietuviams klerikams. Tad, 
mums lietuviams katalikams 
yra labai linksma, kad nors 
vienas lietuvis kunigas, išdrį
so išeiti viešai prieš lietuvy^ 
bės slopinto jus, netik musų 
bažnyčiose ir mokyklose, bet 
ir kitokiose įstaigose.
Kun. Vaičiūnas prieš lietuviu^.

Po visų tų triukšmingų h

Tel, Lafayette 2120 
“SIRENA” Restaurantas ir Bufetas 

Europeiško ir Amerikoniško Styliaus 
Patarnaujam Bankietams, Parems ir Vestuvėms 

Priimam orderius į visas miesto dalis.
1825 West 47th Street, Chicago,IR,

Kampas Honore Street.

METINIS VAKARAS
Humboldt Parko Lietuviu Politiško Kliubo 

SBatof tapkričio-Nov. 16,1935 
LEGIONS HALL 

3945 West North Ayenue
Grieš Geo. Stephens Ręvelers Orkestras,

šokiai prasidės 8*-tą valandą vakaro.
Bus gardžiausi užkandžiai ir geriausi gėrimai 

įžanga tiktai 25c ypatai.
Kviečia RENGIMO.

PONAS 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS
ČEKIŲ SĄSKAITOS ”
TAUPYMAS
UŽSIENIU SKYRIUS
LAIVAKORČIŲ BIURAS
TRUST
DEPARTAMENTAS .

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

THE LIVE STOCK NATBAL 
BANK o/ GHICAGO 

4150 SO HALSTED STREET
CHICAGO, ILL. ' ‘ ’

karštų kalbų 'buvo pasiūlytą 
ręįęlįuęiją, kąd, šy._ Kryžiaus 
ligoninėje butų atsteigtą lietu
viams pirmenybė. Ta rezoliu
cija buvo priimta, galima Sa
kyti, vienbalsiai, su4 didžiausiu 
triukšmu. Prieš rezoliuciją iš
ėjo kalbėti tik. musų kleboną?, 
Kun. H; Vaičiūnas. Ko jisai 
ten neprįkalbėjo! Girdi, sye- 
tįnitąųęiąi dąktarai daugiau 

atnęšą ligoninei; kad 
svetimtautės nursės esančios 
geriau patyrusios, ir tit. Taip
gi prisiminė, kad,, girdi, kokie 
ten parapijonai pradėjo užsi
pulti ant musų gero Praloto 
M. L,., Krušo, ir kad net ir jį 
tie pąrapjjonai užgavę. O ji-, 
sai štai ką turįs pasakyti 
tiems, kurie esą nepatenkinti, 
kad jisai įvedęs angliškus pa
mokslus į savo, baidyčių. Gir- 
dix kaip tiktai jisąj įvedęs an- 
įgiliną pamokius kokiose ten 
įpišiose, tai, girdi, tuojau, ar 
30 dešimtukų, ar 30 centų (ne- 
benugirdau gerai) daugiau ko- 
lektos surinkęs. Petras ir sa
ko Jonui, girdi, “Jonai ir Jo
kūbai, žiople ką? Tai išeįną 
taip, kad musų lietuvių kalbą 
musų nutautinto j ai klebonai 
parduoda už 30 grašių kaip 
,įud<?šwa. J.ėzų Kristų kad par
davė.” Aš sakau, “patylėk, pa
sikalbėsime parėję namo, ga
li dar kokia davatkėlė išgirsti, 
ir tada praneš klebonui, kad 
girdėjo- tųęą, tris pąęapi jonus 
taip kąlbąnV O tadą sužinos 
kas mes esame.” Sakau, klau
sykime toliau kas bus. Ir ži
note, mieli lietuviai katalikai, 
kad pabaigus kalbėti Kun. H. 
Vaičiūnui už palaikymo esa
mos padėties šy. Kryžiaus, li
goninėje,. tai tiktai viena bo
belė pakilo ir bandė savo ne
vykusioje kalboje paremti Kun. 
H. Vaičiūną. O kaip mes visi 
žinome, tai ta nabagė, šv. Kry
žiaus ligoninėje padlagaą plau
na. Ir suprantama, norėdama 
pasigerinti ’ savo darbdaviams 
bąndė 1 lietuvybės' naikinto  jus 
paremti. 

/
“Lietuvių kalbų pąi’dąyė už 30 

grasių”.
O gal jums btis įdomu žino

ti, kaip delegatai ir svečiai už
silaikė laike Kun. H. Vaičiūno, 
ir tos moterėlės kalbos? Tai 
tik nerimavo, tarp sayęs kąL 
bejos, ir tiesiog ką tik nepri
ėjo prie sukėlime triukšme 
Nes buvo girdėtis tarpe dai
giau susipratusią katalikų,, kad 
girdi gerai - tie parapijonys, 
“NAUJUOSE” ir- W 
mW; knnigąi yrą pasirengę 
mua ir mųsų vaikelius putaų- 
tinti; ir- kąip Judošiai už 
grą&U( pardiUoti lietuvių kąlM 
ir Lįjetuvybe*. Kitaip sakant 
jiems,, t. y, tiems klebonams* 
kurie yra užsispyrę lietuvių 
kalbą panaikinti sąvo. bažny
čiose, yra brangesni Jųdpšiąųs. 
grašiai, negu lietuvių kalba.

~ u...
Ir h&dąųgi vienbalsiai buvo, 

nutartą* įid atsteigti lietu
viams pirmenybę šv. Kryžiaus 
ligoninęję, tai Jonas, patylomis, 

j man šnibždą.,, sąk.Q,. “Kią.usy k 
!jįokub< ar kažin jie uepąfeh 
‘kjlRnsimO’ ir- neišneš re^pĘW“ 
jos ir- apie atateigimą lietuvių 
kalbos ir* zgi©snnų tuose musu 
bažnyčiose kur jau yra panai-, 
kintos,?”' aš gį, žinodamas kati 
Čionai yrą tįktąi Lietuvių R.

; K.. Labdariu Seimas, kurio, 
: kontrolėje yra šv. Kryžiaus 

ligoninė, tai sakau to dalyko, 
tuį* būti šį sykį neiškeis.

“Kun. Briška su ‘monkey 
businessv nesutiks”.

Bet galime pilnai tikėtis

kad tie daktarai, Kun. A. Lin
kus, ir Kun. Briška, kuris tajiy 
gi yra geras lietuvis patrio
tas, (nes jis,- save bažnyčioje 
nėra įvedęs angliškų pamokslų 
ir evangelijų. Aš girdėjau jį 
sakant, kąd, girdi, pakol ąš 
busiu klebonu šioje parapij oje, 
tai to “monkey business” ne
bus) ir advokatas Gaišius, tai 
tikrai iškels tą dalyką kitame 
lietuvių katalikų sęįme. O ta$ 
seimai tai paprastai būna po 
Naujų Metų, ir vadinasi “Ką- 
talikų Metinė, Konferencija.” 
Tai tadą galime tikėtis, kad 
tas lietuvių nujtautinimas, per 
musų Rymo katalikiškas baž^ 
nyčias ir mokyklas tikrai bus 
pakeltas. Ir galime būti pilnai 
tikri, kad delegatai taip pat 
vienbalsiai priims rezoliucijas, 
ir išneš protestus prieš tuos 
musų išgamas klebonus, kurie 
užsimojo ąnt žut< būt musų 
brangią lietuvių kalbą parduo
ti. ' ■ ' ;■ ’ ■. ’

Katalikų Metinė Konferencija.
Tad, sakau* palaukime, ii 

kol kąs, rengkimės prie tos 
“Katalikų Metinės Konferenci- 
jo3'\ Mat, ant tos konferenci-

PLYMOUTH TURI

jos tai paprastai yra pakelia
mi visi bendri lietuvių katali
kų klausimai. Ir nėra mažiau
sios abejones, kad bus pakel
tas ir ^is klausimas, apie lie
tuvių kalbos ir giesmių atstei- 
gimą musų lietuvių Rymo ka
talikų bažnyčioje. Vilties nu
gulėti tuos musų nutautintė
jus klebonus yra. Mat, sakau, 
“nįątai kąip stoja už lietuvy
bę geras lietuvis kunigas A. 
Liukus, taip pat žinau, kad už 
lietuvių kalbą stos ir kun. A. 
Brįšką,. o po to gal atsiras ir 
daugiąu kunigų, kurie, stos už 
lietuvybę. Tik reikia, kąd lie
tuviui katalikai nenuleistų ran
kų, kad nenusimintų, ir neįei
tų į saldų miegą. Reikia, kad 
visj kaip vienas stotų kovoti 
už savo kalbą, savose bažny
čiose. Jąį; at&ųneni, Lietuvoje 
būdavo, eidavom iš Prūsų lie
tuvišku . maldąkuygią ir elemen
torių. nešti per gronyčią į Lie
tuvą. Rusų žandarai su šau
tuvais, ir net Sibiru grąsino. 
O ar bijojome, ar nusileidome 
Rusijos carui? Visai ne. Vot, 
ir laimėjome, dėlto, , kad drą
siai kovojome už savo brangią 
kalbą, už lietuvišką raštą.

~ ' ■ ■ ■■■■—-

šiandien, kur yra Rusijos ca
ras ir jo galybė? Nebėra. Taip, 
mes nugalėsime ir tuos mih 
sų lietuvybės naikintojus, tik
tai turime nenuleisti rankų, 0 
savo darbų šimteriopai padi
dinti. Ir tada turėsime laimė
tų
Suorganizuotas komitetas ko

voti už lietuvių kalbą.
Mano senas draugas iš Chi- 

cagos pranešė, kad Chicagoje 
jau yra susitveręs, gerų, lietu
vių katalikų komitetas kovoti 
už atsteigimų lietuvių kalbus 
Rymo katalikų bažnyčiose. Ir 
kaip jie. turės savo susirinki-' 
mą,. tai sakė, kad pakvies ir 
mumįs. Sakė,- musų aprašymas 
apie Cicero lietuvių parapiją 
jiems labai patikęs. Tad, 
no draugai, rienuleiskime 
kų, bet smarkiau į kovą.

Bet, Petras sako, gerai 
čionai per valandą laiko 
bamės, bet juk reikėtų ką
parašyti į Naujienas apie šitą 
musų L.R.K. Labdarių Seimą. 
Kas parašysite draugai? Jon?.s 
sako, aš negaliu gerai lietuviš
kai rašyti, nes labai retai kada 
rašau gromatas į Lietuvą. Ge-

riąusiaį tegul pąęašo, Jokūbu 
jis juk yra lankęs Lietuvoje 
“narodną učy-lyščią” ir vėliąu 
juk ir lietuviškai šiek tiek mo
kinosi. Tegul jisai kaip nors 
ir parašo. Kadangi Petras tik
tai šiaip taip maldaknygę tega
li skaityti, o jau rąšytį visai 
negali, tąi jau turėjau iš ir vėl 
apsiimti parašyti apie tąįp svąąą 
bias žinias į Naujienas. Tik 
sakau, vyrai, jeigu kas. jau-ne
būtų taip, gerai, kaip kąd. įM# 
manąte, tai turėsite prabadyti. 
Tąi jau. mes' su Jonu sutiksi 
me, sako Petrai kaip tu pa 
rašysi* tąi ir bus. gęraį. Praei
tą sykį man labai patiko apra
šymas. Na, kad taip, sakau* vyt 
rai skubėkim namo, juk rytą 
reikia, į darbą, o mat man už
de jot e tokį sunkų dalyką atlik
ti. J.uk aš šį vakarą turiu4 tą 
korespondenciją parašyti į Nau 
j ienas.”-. Tad* sų Diev> iki pa? 
simątymo. Nepamirškite sek
ti Naujienas, ir perskaityti tą 
naujieną apie šios dienos, aei-r 
mą.

—Cicero Trys Parapijonat

PUIKU NAUJA KARA

Sutiksite, kad tai Yrą G r ąž i ą us į a s žemos- 
Kainos Kąrąs

TAI YRA puikiausias karas kokj» 
Plymouth kada nors pabudavojo.

Jame padaryta daugiau kaip 40 nąųių 
pagerinimų ... saugume, ekonomijoje, 
pątogume ir išpildyme.

Vienuolika naujų patogumų pada
ryta pdę Pjym.ou.th pagarsėjusio, 
Plaukiančio Pasivažinėjimo. Naujus, 
lingavimo prašąliptojąs ir du-syk tvir
tesnis tremas suteikia Švelnesni pasi- 
važinSjimąj kai kad jus ti ketum ėties 
iš tokio, didęlio karo.

1930 Šaugus-Plięninis b o d y yra 
tvirtesnis... - • saugesųiš ... naujai, s u- 
drutintas penktąją svarbesniais punk
tais^ Plyrąou^i’o 100% hydraulię stab
džiai greičiaus ir švelniaus jus, ’sus
tabdo, Jūsų šeimyna yra saugi šiame 
kąrė! Pęrtjem jisai yra daug tvirtęs-

nis ... pakels ir atstovės daug bloges
nį kelią negu 1,935 Plymouth karas. 
Jo užlaikymai jums kaiąąoą dąųg pi-

Visi išbąųdyrųai rodo, kad Plyiųouth 
pastoviaj važiuos. 18 iki 24 mylių per 
galioną, gazolino.

Sų nąuįos mųdos vairavimo jtąisy-> 
njų nępabko jpldų pirmiau bęsikąrto- 
jahčių sunkumu nei vairavime nei, 
kratymą ratuose. Bje vibracijoj tfląu-. 
kimo pajėga, Plymouth išpildymas yra L 
nųojątinųd besįtesiąntis smagumas.

Pamatykit naująjį Plymouth Pąrę- 
doje.
PLYMOUTH DI VISION O F 
C H R Y S L E R C O R P O R A T IQN

PLYMOUTH

NA UJAS 6% IŠMOKĖJIMO PLANAS.
Klauskit apie Nąuių Oficiali Chrysler 
Motors Comiųefcial Credit Compaųy 6% 
Išmokėjimo Planą. Išrokuokįt jį palys:

1. Pradėkit sų. sąyo. nęigmpkętų ba
lansu.

2. * Pridėkit, apraudos išlaidas... 
konferencijos, ratomia,

3. Paskui padaugirikit ant 6%—dėl 
12 mėnesių pląno. Vięnas ir pusė 
nuošimčių per mėnesi laik,e maž
daug 12 mėnesių.

BE JOKIŲ KITU MOKESČIU.
*Kai kuriose valstijose imamą mažas 

mokestis už dokumentų padarymą.

*510
BUDAVOJA

PUIKIUS KARUS

cho^ ss ČIGONAIKUNCERT AŠ
PRADŽIA 6:30 VALANDĄ. VĄKĄRP ~ . BILIETAI CENTAI- KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI “BIRUTE
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Birutė Jau Čia Su 
Savo Čigonais

Rašo——N ORĄ

Pagaliaus, po ilgos kelionės, 
kurioje linksmai praleido kiek
vieną dieną,
“Laisvi kaip paukšteliai po miškus, 
Greiti kai zuikeliai po laukus, 
Narsus kai ereliai kalnuose, 
Meilus kai svajonė sapnuose”.
Brutės “ČIGONAI”, pastate sa
vo šėtras Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, ir kviečia visus lie
tuvius atlankyti juos rytoj,/ 
sekmadienį, Lapkričio 17 d. 
kaip pusė po šešių vakare, čia 
jie meiliai priims visus svečius, 
pavaišins juos gražiomis dai
nomis, įdomiu vaidinimu, ma
lonia muzika ir ypatingais šo
kiais. Kad čigonų gyvenimas 
yra pilnas meilės, intrigų, pa
vydo, keršto, laisvės ir visko 
kas gali duoti daug medžiagos 
parašymui pilnos įvairumo fa
bulos, prie kurios toksai augš- 
tai atsižymėjęs kompozitorius 
kaip Stasys Šimkus matė rei
kalą parašyti muziką, nėra ma
žiausios abejonės, kad veika
las yra vertas tos vietos, ku
rią užima musų lietuvių reper
tuare.

Pridėjus dar tą faktą, kad jį 
stato Birutės Choras ir pildys 
tokios svarbos ir artistiniais 
gabumais pasižymėję meninin
kai kaip Helen Bartush (kuri 
šiandien dainuoja Chicago Ci
ty Operoj su pasauliniais dai
nininkais operoj “Rosenkava- 
lier”); Antanas Kaminskas,ku
ris ne kartą sukėlė didelio en
tuziazmo musų scenoje, ypa
tingai operoj “Eglė, žalčių Ka
ralienė”; Kazys Pažerskis, be

dedant 6:30 valandą vakaro.
Pasimatysime ir įspūdžiais 

pasidalinsime tenais.
>

Rytoj Keistučio Kliu- 
bo Metinis parengi
mas Sokolų salėje

“Naujos Gadynės” choras sta
tys operetę, “Nastutę”

Rytoj vakare Sokolų svetai
nėje, 2343 South Kedzie avė., 
susirinks Keistučio Kluibo na
rtai ir jų draugai 24-tam me
tiniam parengimui.

Du orkestrai, operetė, dainos 
ir šiaip linksmas programas ir 
vaišės lauks visų svečių. “Nau-

jos Gadynės” choras, vedamas 
Jurgio Steponavičiaus, pasta 
tys scenoje operetę, “Nastu- 
tę”. Vadovaujamose rolėse da
lyvaus, B. Rašinskienė, B. Ja- 
kienė, J. Virbickas, J. Valen- 
tis, F. Itfockapėtris, ir choras.

Po progrąmo apatinėj sve
tainėje įvyks vaišės, šokiams 
gros G. Stephens Revelers or
kestras, o vaišėms, Jakučių or
kestras.

Vakare, 21-to metų sukakti 
vių proga, jaunuoliai, abiejų ly
čių nuo 15 iki 30 metų, bus

A NIGHT AT THE OPERA
. ■ t _ y ■______ .

kurio negali apsieiti nė vienas 
svarbesnis muzikalis parengi
mas ir kurį žmonės, su dideliu 
pasigėrėjimu’, ir šiandien atsi
mena už jo suvaidintą “Raga
nių”; paskui jaunesnieji—dąifH- - 
ninkai kaip Jonas Balanda, ku
ris jau kelis sykius gražiai pa
sirodė musų scenoje ir Irena 
Jonaičiutė, kuri tik pradeda 
veikti šioje srytyje, nekalbant 
jau apie Valeriją Čepukaitę, 
smuikininkę, Andreyevo mo
kyklos baletą, Birutės chorą ii 
kad Jonas Byanskas ir Kleofas 
Jurgelionis yra atsakomingi 
už visą prirengimą, muzikalį ir 
dramatinį, negali būti nė ma
žiausios abejonės, kad visi atsi
lankiusieji pamatyti ir išgirs
ti šią operetę, suras joje vis
ko, kad patenkinti jų artistinį 
skonį.

Bet tai dar ne viskas.
Po operetės seks dar ir kon

certinė dalis progrąmo, kurioje, 
apart senų ir visuomet mylimų 
dainų, branginamų kai sehų . 
draugų, su kuriom Birutė yra 
pirmiausia supažindinus lietu 
vius dailės mylėtojus, Choras 
pildys visiškai naujus, dar nė 
kartą Chicagoje, o gal ir viso] 
Amerikoj, nedainuotus kurinius, 
kuriuos jaučiamės laimingi ga 
vę iš Lietuvos ,kaip tai

Augo Kriaušė—štarkos, žvė- 
jai—Grudožio, Moterų Choro 
ir op. “Nuvainikuota Vaidely- 
te”—Dambrausko.

Iš solistų pildytų kurinių 
bus: Aš esiu Tyronas—Rossini, 
Tėvynės Meilė—Andrulio, Pa
lankoj—Šimkaus.

Bet tai tik dalis koncertinio 
progrąmo, dėl kurio vien pil
nai apsimokėtų važiuoti ilgą 
kelią, kad išgirsti, nekalbant 
jau apie kitus numerius, čionats 
neminėtus ir suėmus visą pro
gramą, kuriuo Birutė vaišins 
savo publiką rytoj, lapkričio 
17 d. Lietuvių Auditorijoj, pra-

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak.
DR. C A R R

DENTISTAS ,
Nupigintos kainos ant visokio Plato 
darbo. Platas pataisau i tris valanda?

856 WEST 63rd ST„ .
Tel. Normai 6100.

Antros lubos priešais Wiobold

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

when it was time to go home. In- 
hibltions were thrown to wind as 
were other matters. Būt time pres- 
sed, sandman urged and naturally 
affairs came to and end.

bunni

makers in the world, the worst, 
first and foremost is —• WOMAN. 
Everywhere in the hall was the 
scream of this giri and that young 
dame. At a dizzy pace Franny Ma- 
tekunas whizzes by telling me in 
no mean words that it was Andy 
Norbut’s birthday. From the bal- 
cony Lil Stupar waves and shoutS 
to some friend across the way. The 
orchestra tried its best to give com- 
petition.. By this time some of you 
mušt catch on that Noise is eome- 
thing that irritates me.

I, made a discovery during that 
evęning that I mušt tell you right 
aow. In our chorus there is a giri 
who knows all the ’ansvvers, būt 
complains she, no one ever asks her 
the ųuestions. Johnny Carobus of- 
•fers himself as a date prize for the 
giri that telis me or guesses who 
the mips is.

And about the mosi t»m anyorio 
had, I observed, was at the bar

the right cooperation to the soloists 
on the stage.

After the opera there was a short 
intermiąsion during which the chorus 
asseittbled to show tjieir etuff for 
the sėcond half of the program. One 
nfever realižes what a big chorus 
Pirmyn has till they sing for a con- 
cert. 'There was warmth and fęel- 
ing in the way the boys and girls 
sang. The program was rounded out 
with the soloings cf Vera Škuse- 
vich, Aldona Grigonis, Ona Skever 
and Mrs. Stephens. jįtaccess was 
measured by the nuitf&er of encores 
demanded.

Georgie Stephens < and his 
chestra blew and thumped a 
numbers for the dancer.o after 
serious program. \,

While psy^h’atrists conspir*
muffle the metropolitan cacophony, 
nlong comes — wilh the pronun-

“Lovely Galatea” made the boards 
at the CS.P.S. Hali lašt Sunday 
night and for an hour four per- 
formers strdtted, sang and enter- 
tained a largo appreciative audience. 
There was no doubt in the minda 
of the hearers that Albina Trilik

, , as “Galatea,” Stcll Rimkus as Gany-
priimami į kliubą be įstojimo mede, John Rukst.ila as Pygmalion

and Frank Pūkis as Midas vocal- 
izcd and terped to the best of their 
abilities. The orchestra interpreted
the sweėt cadences of Von Suppe’s j ciamento that of ali the harsh, 
music admirably thereby lending nerve-scraping, sanity-shaking noise

- ’ /. '■ \ . . ' ■ ' _ ■ " . ' T ■■
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mokesties.
Vakaro pradžia 4 v. pp. Įžan 

ga 50 centų prie durų; iš anks 
to perkant 40c.— (Sp.)

or- 
few 
the

tu

Gn r m n teitas iv n i. ii enose 

"""AKUšEReT^
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
3e ar ligoninėse, 

uodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms nutari
mai dovanai.

Visos Geros Ypatybės
kurių tikėjoties rasti žemos- 
kainos kare jos ir randasi

Vieninteliam pilnam žemos-kainos kare

1936 METU CHEVROLET
* * • •

t

DEALER ADVERTI8EMENT

NAUJI PATOBULiNTI H <<U EIC 
STABDŽIAI;

kada nors išplėtotisaugesni ir švelnesni

NO DRAFT VENTILIACIJA 
NAUJUOSE FISHER BODIES 

gražiausi ir patogiausi bodies kada nors pirmiau 
vartoti prie žemos-kainos karų.

• • • *•••*•■• •

■

TVIRTAS vieno-šmoto PLIENINIS PATOBULINTAS KNEE-ACTION 
TURRET VIRŠUS 

■ r ■ 

tai grožio karūna—saugumo tvirtove
IVEIKIMAS*

švelnesnis, saugesnis iš visų

AUGŠTO SPAUDIMO 
VALVE-IN-HEAD INŽINAS 

duodantis geresnį išpildymą su mažiau 
gazo ir alyvos.

iii,, ■
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SHOCKPROOF VAIRAVIMAS*
ir padaro vairavimą lengvesniu 

saugesniu negu pirmiau.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH. Palyginkit žemas pristatymo kainas ir naujus didžiai sumažintus G. M. A. C. 6 nuošimčių 
išmokėjimo plano—žemiausios finansavimo išlaidos G. M. A. C. istorijoj. General Motors Vertybė.

VISOS ŠIOS YPATYBĖS Už ŽEMAS CHEVROLET KAINAS

$495
’ -s ■ * ''

IR VIRŠ. Listo kaina Naujo Standard Coupe 
Flint, Michigan. Su bumperiais, atskiru tairu ir 
tairo spyna, listo kaina yra $20. daugiau. *Knee- 
Action Master- Modeliai tiktai $20 brangiau. Kai
nos pažymėtos šiame skelbime yra sulig listo Flint, 
Mich. ir gali būt pamainytos be jokio pranešimo.

Išstatytas automobilių parodoj, International amphitheatre,
42nd IR HALSTED, LAPKRIČIO 16-tą IKI 23-čią-IR PAS VISUS CHEVROLET DEALERIUS
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įeit. F. Vaitkaus Pagerbimo 
Iškilmės Lapkričio 2 7
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Įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoje
I ; 1 .________________ _ •

Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimo vakaras 
kurį rengia ALTASS, įvyks Dėkingumo Dienos 
Išvakarėse, trečiadienį, Lapkričio 27 d.,. Chica
gos Lietuvių Auditorijeje.

Programą sudarys žymių lietuvių ir ameri
kiečių kalbos, lakūno Vaitkaus filmai, speeialės 
ceremonijos Vaitkaus garbei, dainos, orkestro 
muzika. Vakaro pradžia 7 v. v. Įžanga 75 centai.

“Maisto” Bendrovės 
atstovas L. Brigo-

Nori susipažinti siį stockyar- 
dais, gauti 'rinkų Lietuvos 

* mėsai

SLA. 260 kuopos šeimy
niškas vakarėlis

Šįvakar, svetainėje, adresu, 
'<6812 So. Western avenue, 
įvyks SLA. 260 kuopos šeimy
niškas vakarėlis. Bus už
kandžiai^ muzikėlis progra- 
mėlis, šokiai. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiami kuopos nariai ir jų 
draugai. ,

VADOVAUS “ČIGONAMS” RYT VAKAREGamina “Karoserįjas”
NAUJIENOS, Clileago, BL

■ ■
t
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10 metų biznio sukaktuvės •į o

" B

Vvilham A. Fisher, Fisher 
Body bendrovės prezidentas. 
Lietuviškai kalbant jis gamina 
karoserijas, kurios yra ne kas 
kitas, kaip automobilių “bo
dies”. Fisher bendrovė aprūpi
na karoserijomis visus General 
Motors automobilius.

1 1

simfonijos koncerte. Orkest
rą, kaip < paprastai, ves Erno 
Rappe. Chicagos programas 
pasieks 9 vai. vakare iš NBC. 
stočių.

Orkestras ir dainininkė at
liks von Weberm Gluck, Tho, 
as. Masšenet, Bizet, Delibes, 
Dvorak, Kramer, dėl Riego, 
Moli oy ir Rimsky-Korsakovo 
turinius.

nansu rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

Chicttges draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
LIETUVIU KEISTUČIO PASBLPOS 

■Kliubo Valdyba tt35 motu: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4685 "S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė. 
5332 S. Lonpr Avė., kasos Rlobėia: 
K. Warnis kasierius, 8838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisių pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 8116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

na mėnesi kas pirmą sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metų amžiaus, 
dėl jsirašymo galima kreiptis pas fi- v

ILLINOIS LIETUVIŲ PA4ELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin, rašt., 4067 So. 
RiėhmonU St., Frank Bakutis, ttd. 
2603 W. 69th St. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 “S. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare.

■
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metajns: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Ratine Avė.. Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius Vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutos, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 ‘So. Laflin St; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutos iždo globėjai; J. GarbuŽas 
m^ršaikiu

1 
B
1

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELIS VIETA PASi 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted SL

Chicagoje .dabartiniu laiku 
vieši, p. Leopoldas Grigonis, 
Lietuvos “Maisto” Bendroves 
atstovas.

Jis atvyko susipažinti su 
Chicagos skerdyklomis—stock- 

.yardais, vietos gyvulių skerdi
mo metodomis ir, svarbiausiai, 
kad gauti rinką Lietuvos mė
sos produktams. P-s Grigonis 
yra “Maisto” konservų depar
tamento viršininkas. Chicagoje 
žada pasilikti iki gruodžio 1 d.

Nuėjo pas draugus 
pasisvečiuoti-mirė

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

TOWN OF .LAKE — Jonasi 
Kuzas, didžiojo karo vetero-į 
nas ir buvęs biznierius nuėjo 
pas draugus, adresu,, 4310 S. 
Honore Street, pasisvečiuoti. 
Ten jis netikėtai susirgo, ir 
kol spėjo atvykti daktaras,; 
jau buvo miręs. Mirė širdies 
Hga.

Jis bus laidojamas pirma
dienį ryto iš J. F. Eudeikio 
koplyčios, 4605 S. Hermitage 
avenue.

BRIDGEPORT. — šiandien, 
šeštadienio vakare, pp. Rachu- 
nai minės 10 metų sukaktuves 
nuo pirmo atidarymo ;jų biznio 
Lietuvių Auditorijos name. J. 
Racthunas sako, kad jis buvo 
pats pirmutinis, kuris uždegė 
šviesas -Lietuvių Auditorijos 
name, uždedamas cigarų krau
tuvę ir Vėliaus, kai .prohibicija 
tapo panaikinta, jis -atidarė mo
dernišką taverną. Todėl šian
dien vakare pp. Rachunai už- 

’kviečia visus savo draugus 
-pažįstamus atsilankyti į -jų 
metų sukaktuves. —VBA.

ir
10

Triner Bendroves 45-tos 
sukaktuvės

4

STANISLOVAS 
VASILIAUSKAS 

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
lapkričio 14 dieną, 5:00 va
landą vakare 1935 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Siderių 
kaime, Laukų sodos ir parap., 
Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno 22 metus. : 
Paliko dideliame nuliudimef 

moteri Marijoną <po tėvais Kas- 
paravičikė, dukterį Stanislavą, 
podukrą Ievą ir posūnį Anta
ną. seseri ir švpgeri' *. Yąsai 
ir kitus giminės, o Lietuvoje 
seseri ir -pusbrolius.

Kūnas pašarvotas 
4849 So. Kolin A-ve. 

Laidotuvės ivyks 
lapkričio 18 diieną, 9rOO vai. 
ryto iš namu i St. Richards 
parapijos bažnyčią, 50th and 
Kostner Ave„ kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vęlio- * 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Vaši- * 
liausko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie- ' 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, j
Moteris, Duktė, Podukra, 
Posūnis, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

randasi 
panedėli

di-

Pakele algas pieno 
- išvežiotojams -

Chicago .pieno išvežiotųjų 
unija priėmė algų -/pakėlimo 
pasiūlymą, kurį pagamino 
unijos ir -samdytojų arbitrari- 
•nė komisija. Išvežioto jai gaus 
$42 kas savaitę iki gegužės 1 
d., 1936: po to, iki lapkričio 
mėn. $42.50, o sekantiems še
šiems mėnesiams, iki 1937 —

Šįmet sukanka lygiai 45 me
tai nuo Joseph Triner Bitter 

AVine Company bęndrOVės js- 
teigimo. 'pradžią - davė Mi- 
chaėl Triner ir Joseph, Triner 
Sr., 1890 -metais, šiandien įs
taigą valdo trečioji gentkartė. 
Bendrovės priešakyje stovi 
Joseph Triner • Jr., kuris yra 
ir Illinois atletinės komisijos' 
pirminirikas ir žymus Chicagos’ 
visuomeniniame gyvenime.

P-nia Margaret Belcher 
naujoje vietoje

Buvusi j 
tavern,

Jonas Byanskas, “Birutės” choro vedėjas, kuris rytoj 
riguos orkestrą ir chorą operetės “čigonų” pastatyme Chica
gos Lietuvių Auditorijoje. J. Byanskas yra žymus pianistas.
į. 1.1,1 i Į, Irt ■ ..... 1 ■■■į.i Į..? ■A!Ol!f>'ll.l."tlT*lį*   !■!., iii, įĮĮ.į I.IĮII...I!... -.i...    ■ |»|.

ginamuosius gėrimus, didžiu
moj vynus ir likerius.

RADIO
, ------------ \

Budrike programas sek
madienį nuo .5 iki 6 

po pietu A f, __—___ ■
Hyt diętią chicagiečiai ir ki

tų mieštų lietuviai turės progą 
pasiklausyti gražių lietuviškų 
dainų ir muzikos iš didėlės 
WCFL, 970 kil. stoties, nuto 5 
iki 6 vai. po įpietų.

Budriko radio orkestrą iš 12 
muzikantų išpildys puikius mu
zikalius kurinjuę, / kurie tiktai 
visiems patiks ir bus malonu 
jjų pasiklausyti,
programo—^gražias dainas su
dainuos rinktiniai 
po vadovyste . muziko J. Saurio.

Primintina, Mad Budrikas da
bar apvaikščioja savo 24 metų 
'biznio siikaktųveš, tad jo kram 
tUVėsė eina didelis išpardavi-l 
mas radių, takandų, skalbyklų 
ir retfrigeratorių specialiai nu
pigintomis kainomis ir prie to 
pirkėjai gauna gražias dovanas.

Vokalę dalį

SUSIRINKIMAI
pranešti kokių tai nepaprastų 
naujieną, apie dovanas dėl pa- 
dėkavonės dienos pietų. Del 
to, nepamirškite užsištatyti ra
dio ir visą ką dažinoti bei pasi
grožėti geru talentu, kuom Pro- 
gress programai visuomet pasi
žymi.—Rep. J. B.

Rytoj General Motors 
koncertas

Rytoj vakare dainininkė 
Rose Bampton iš Metropolitan 
Opera dainuos General Motors

BRIDGEPORT. - 
savininkė “Margie^ 
p-ia Margaret Beleher dabar 
randasi ^naujoje vietoje, antrai 
šu 3749 So. Halsted St. .Jos vie
ta dabar yra užvardjflta “Lin
coln Tavern”. ši vakarą Lin
coln Tavern turės -vadinamą 
Grand Opening. Kviečia visus 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Beje, Lincoln Tavern tu
ri savo svėtainę, kuri teikiama 
veltui mažiems parengimams 
arba susiririkimams. —VBA.

Joseph' Triner
Triner bendrovė gamina taip 

vadinamą “kartųjį vyną”, kurį 
dažnai naudoja ir lietuviai. Be 
to, dabar gamina įvairius svai-

dainininkai

Proeress krautuvė ren 
giasi šauniai palinks

minti klausytojus
-—u--------------

Rytoj, neelėldienį, 11-tą valan
dą prieš piet esate kviečiami 
užsištatyti savo radio ir pasi
klausyti labai įdomaus ir gra
žaus programą, kuris bus trans
liuojamas pastangomis Progresą 
Furniture Company Krautuvės.

Patirta, kad programo išpildy
me dalyvaus žymus daininin
kai, muzikai ir kalbėtojai, o prie 
to Progress Krautuvė turi.

JONAS KUZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 14 diena, 3:00 valan
da Po pietų 1935 m., sulaui 
kės puses amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Kaltinėnų para
pija, Razgailiu kaimas.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima seseri Ona ir švogeri 
Boleslovą Koklius, du sesers } 
sūnūs Boleslovą ir Adoma ir ; 
sesers dukterį Pranciška ir t 
daug kitu giminiu, o Lietuvoj ‘ 
tėveli Kazimiera, broli Antaną ; 
ir giminės. J

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
lapkričio 18 diena, 8;00 vai. 
ryto iš J. F. Eudeikio koply- i 
čios i šv. Kryžiaus parapijos i 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu- t 
linges pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kuzo gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patamavima ir ^atsisvėi- 
kinima. Nuliūdę liekame,

Sesuo, švogeris, Sesers 
Sunai ir Sesers dukterys 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Talerio- * 
Pas Yards 1741. . • \ . 4

PETRAS PLUSKUS
PersiakyrS su šiuo pasauliu 

lapkričio 14 diena. 4:20 valan- > 
da ryto 1985 m., sulaukės 45 < 
metu amžiaus, gimęs Sutkunų < 
kaime, Šiaulių apskr. ir para-* 

, uties.
Amerikoj išgyveno 28 metus.
Raliko didėliame nuliudime , 

moterį Barborą, dukterį Agnieš- ; 
ka 1 metu, 3 pusseres, Tęva- ■ 
dorija Nainiene, Ona Firan- 
tiene, Teodora Zelnuvienę 
švogeriu Firanta ir Zelnus ir se 
serų vaikus, Lietuvoj 
seseris ir 1 broli.

Kūnas pašarvotas 
1248 W. 59 St.

. Laidotuves ___
lapkričio 16 diena, 1:30 vai. 
po pietų iš namų i Tautiš- ’ 
kas kapines.

Visi a. a. Petro Pluskaus gi- ! 
minės, draugai ir pažystami " 
esat nuoširdžiai kviečiami da- • 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patamavima k 
atsisveikinimų. ;

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Pusseseres, ’ 
švogeris ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių ,direk- "s 
torius J. D. Young, Telefonas 4 
Triangte 0596 “

ivyks

2 r ba* 
tėvą, 4 -
randasi j 
subatoj 1

KAZIMIERAS TURKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 14 d. 9:30 vai. ryto 
1-935 m., sulaukęs 57 metų 
amžiaus; gimęs Raseinių aps. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliudime . 
moterį Prancišką, 2 . dukteris 
(ištėkėjusias) Stella ir Kazi
miera, vieną antikę ir puSbro- ; 
lį, Lietuvoj gimines. Kūnas ' 
pašarvotas randasi J. Eudei
kio ir Tėvo Koplyčioj, 5340 S, 
Kiėdzie avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, lapkr. 18 d. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Šv. Garas parapi
jos bažnyčią, 55th St. ir Tal- 
man avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Resurreėtion kapines.

Visi a. a. Kazimiero Yur- 
kaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Anūkė, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarpauja lai
dotuvių ’dirėktoriai J. Eudei
kis ir«Tėvas. Tėl. jtepųblic 
8340.
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Gausite Musų Aptiekoj

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HM STED ST.

Viena didžiausių aptieki) Chicagoj

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaiku.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ.- 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones -gijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo. ^

R Sdemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoji Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais,

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
šeštadienį, Lapkr.-Nov. 16 dieną 
sBus keptas jaunas paršiukas veltui, ir geri muzikantai.

Užkviečia visus draugus ir pažystamus.
LINCOLN TAVERN 
(Buvusi sav. ^Margies” Tavern) 

3749 SO. HALSTED ST.

BUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

/ 908-910 West 14th Street
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
. .........-........ ............. .. ...........■............ ... ........... ------ ------------------- ------------- ----------- ------------------------ -.............................. ............. ■ ....................

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

■"-s Kreipkitės: *

Sav. Margaret Belcher, persikėle iš “Margie’s Tavern.” ' ... Tel. lB0Ulevard

Kreipkitės:
UNiUMN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, per 
3749 SOUTH ^ALSTED STREET 2092

y....... . ■■ ",............  ..-re?,11 " t-\
Atsiklauskite apie musų kainas

Geriausi likeriai ir alus dėl vestuvių ir parių.

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

•y --i

Neffo svetainėje, 
Choras ruošiasi, 
Visi nariai pri-

CHICAGOS Lietuvių Vyro Choro repeticijos 
2435 South Leavitt Street, 10 va), ryto, 
mokinasi dainos “Blindos” pastatymui, 
valo būti. Už valdybą, X. Shaikus.

LIETUVOS Ūkininko Draugijos—buvusioj Meldažio svetainėje 
(paprastoj vietoj) 1 vai., po pietų. Draugijos reikalai. 
Ieva Lukošiūtė, Fin. raštininkė. 7011 S. Artesian avė.

AMERIKOS Lietuvių Piliečių Kliubas 12-tam warde, K. Gra- 
monto svetainėje, 4535 S. Rockwell Street, 1 vai. pp. Paul 
J. Petraitis, raštininkas.

LIETUVIŲ Piliečių Brolybės Kliubo Amerikoje—Jono Garbuzo 
svetainėje, 3749 South Halsted Street, 1 vai. pp. ’Proto- 
tokolų rašt. J. Didžiulis, 3336 S. Pamell avė.

CICERO Lietuvių Kareivių Draugijos—Liuosybės svetainėj, 14th 
ir 49th et. 1 vai pp. Vąldyba.

H i f i > i... ....................................... nHiMhii

PARENGIMAI
LAPKRIčlO 16—Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa- 

iselpinio Kliubo 20 metų Sukaktuvių Balius, McEnemy 
Hali, 4039 West Madison Street, 7:30 vai. vak. ‘Bilietai 
55c. iš anksto, 65c. prie dtfrų; kalakutų vakariene, pro
gramas, šokiai, geru muzika. Laike vakarienės *nau j i na

triai, 16 iki 25 m. priimami už dyką, 25 iki 45 m. — už

LAPKRIČIO 16 — Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubo 
, šokiai, Legion’s Hali, .3945 W. North Avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanga 25c.

LAPKRIČIO 17—“Birutė stato Šimkaus operetę, “Čigonai“ 
ir Koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 

* Halsted st. Pradžia 6:30 P. M. Bilietai—75c.
LAPKRIČIO — Keistučio Kliubo Vakaras, Sokol svetainėje, 

2343 S. Kedzie avenue. “Naujosios Gadynės” choras vai
dins operetę “Nastutę”. Pradžia 4 P. M. Įžanga — 50c. 

LAPKRIČIO 24 —Palaimintos Lietuvos Draugijos Vakaras — 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, B1B3 6. Halsted St. Pra
džia 6:30 v. v. Įžanga 40c.

LAPKRIČIO 27—Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet; Auditorijoje. Specialis pagerbimo muzikalis progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanicos II” ir skri
dimo filmai, šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viską) 
75c. Pradžia 7:00 P. M.

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių vakaras, Chic. 
Lietuvių Auditorijoje.

LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų šokiai— 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14fh ir 49th Court, Ci
cero, Henry Peters orkestras, įžanga 35c.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
▲L1TABETO TVARKOIB

lis Skyrius yra vedamus tikslą pagelbsti mua* flkaitytojams w* 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprasta Ir nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančiu čia skelbtam Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jųs gausite informaciją, jeigu tik 
fa bus galima gauti.

STOGŲ RENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO 
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

•yinol Pašaukite mus ir mes naša- 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mea 
taipgi darome visokį blikoryztli 
darbų,

8216 So. Halsted Street. 
OHL Vieton <968.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing €o
3750 Wa!lace Street, 
Tel. Boulevard 025Q

-i;’ J" i- ’ i ’t
įsmi ■ -f •'



Lietuvis - teisėjas 
Apskričio teisme

Cook kauntės Circuit teisrtie 
Chicagoje per šią visą savaitę 
veikė lietuvis teisėjas Williain 
J. Wimbiscus (Vilimas Vien- 
biskis), iš Spring Valley, III. 
'Jisai pirmininkauja teismui 70. 
kambaryje kauntės troboje, pa 
vaduodamas teisėją Brothers,
kuris yra išvažiavęs gydytis. 
Teisėjui Wimbiscui teks padir 
bėti Chicagoje apskričio teisme 
ir ateinančią savaitę ir, gal 
būt, dar ilgiau4, nes jo kalendo
riuje yra ilgiausia litanija by«

DAINUOS
NAUJIENOS, Chicągo, 111.

11 .............. .. ....................... ■■■ ........................... ..............................................     m—

G. M. Discount Corporation
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJAI ĮGYTU 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE.
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos, kaip dabar.
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.

j ' . ■ .
Kiekvienas karas, yra peržiurėtds musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą. \
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais,
BUICK, tikras 1936 De Luxe Se- 

dan, niekad nevartotas. Visai

Pranešimas
THEODORO DAUČIUNO 

GIMTADIENIO VARE .
NEDALIOJ LAPKRIČIO 

17 d. 1935 m.
THEODORO DAUČIUNOVisi

draugai, kuris pirmiau užlaikė Bu- 
černe prie 45th ir Artesian Avenue 
yra širdingai kviečiami atsilankyti i 
Įp Gimtadienio Parę, JO NAUJOJ, 
TAVERNOJ, adresu

4300 So. Western Avė.
Galite būti užtikrinti, kad TED 
TAVERNOJ gausite geriausi alų ir 
degtinę. Atsilankykite.

CLASSIFIED ADS

Jisai yra dar tik apie 40 me
tų amžiaus ir atrodo labai jau> 
nas vyras, nors jau išbuvo 18 
metų Spring Valley miesto ad
vokatu ir dabar yra išrinktas 
6 metų terminui Miesto Tei
sėju (City Judge). Tokių tei 
sėjų visoje Illinois valstijoje 
yra 30. Jie turi teisę posė
džiauti bet kuriame valstijos 
teisme, nes teismai, į kuriuos 
jie yra išrinkti yra “courts of 
record”.

Teisėjas Wimbiscus yra, tui 
būt, vienintelis lietuvis visose 
Jungtinėse Valstijose, pasiekęs 
tokią svarbią vietą. Buvo gir
dėt dar apie kitu du lietuviu 
teisėju Amerikoje (vienas Wa- 
shingtono valstijoje, antras 
Mary landė), bet jie yra, rodos, 
tik municipalinio arba policijos 
teismo teisėjai. Wm. Wimbis- 
cus gimė ir augo Spring Valley. 
Teisių mokslą ėjo Chicagoje.

į Circuit teismą Chicagoje jį 
pakvietė to teismo vyriausias 
teisėjas (Chief Justice) La 
Buy. Mėnesis laiko atgal jisai 
darbavosi Chicagos teisme dvi 
savaites. Dabar jisai .atvyko 
antru kartu. Matyt, iš jo ga
bus teisininkas, jeigu jam. pa
vedama tokios aį^akomingos 
pareigos.

Jaunas dainininkas, tenoras, 
Antanas Kaminskas, kuris dai
nuos čigono Orijo rolę “čigo-, 
nuošė”. Operetę ryt stato Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje 
Birutės choras. A. Kaminskas, 
be to, dairiuos ir koncertinėje 
progranio dalyje.

parę”. Nelabai seniai minėtas 
klubas turėjo avino kepimą 
parę, o dabar tai voverių. Kiek 
girdėjau, klubo pirm. P. Vais
kia ir klubo sekr. P. Lange- 
vičius turi prigaudę voverių 
tiek, kad užteks visiems atsi
lankiusiems. Parė įvyks suba- 
toj, lapkričio-Nov. 16 d., Le
gionierių svetainėj, 3945 West 
North Avė. žinąs.

“Vilnyį” nušautą lie 
tuvi laidos Šv. Kaži 

miero kapinėse

Lietuvių “Morning
Star” basebalininkai
Chicagos čempionai

Northsidės lietuviai sporti
ninkai, “Morning Star” base- 
bolininkų komanda yra Chica
gos miesto čempionai. Tas pa
aiškėjo, paskutiniam kliubo su
sirinkime, kuriame menadžeris, 
Bruno Rogers išdavė raportą iš 
Amateur Baseball League kon
vencijos. Komanda laimėjo 21 
susitikrtimus, pralaimėjo 4.

Pereitais metais Morning sta- 
riečiai buvo laimėję Nodrthwest 
Side čemponatą.

Tarp lošikų yra, E. Zavistaus- 
kas, H. Galis, E. Brody, S. 
Skiba, S. Blutakas, J. Turaus
kas, E. March, W. Gurly, A. 
Angle, A. Naikelis, D. Carollo, 
A. Turauskas, J.
Kozol.

Džiaugdamiesi 
sėjai žada rengti
datą paskelbs vėliau.

Kazimieras Kunzgaila, kuris 
pirmadienį vakare buvo nu
šautas “Vilnies” redakcijoje, 
šiandien bus palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. Laidotu
vės įvyks be bažnytinių apei
gų. Kūnas bus išgabentas iš 
Eudeikio koplyčios, 4447 So. 
Fairfield avenue, tiesiai į ka
pines 9 vai. ryto. Laidotu
vėmis rūpinasi velionio sesuo 
iš Milwaukee.

Koronierio džiurė, kuri ket
virtadienį svarstė Kunzgailos 
mirties ' reikalą, nusprendė, 
kad policistas, kuris nušovė 
lietuvį, yra pilnai ir pateisintas 
už šovimą. ,

“Vilnies” spaustuvės darbi
ninkas pašaukė polilcistą, kai 
Kunzgaila išsitraukęs, revol
verį grąsino nušausiąs darbi
ninką, Rudaitį.

Krause ir A.

laimėjimu, lo- 
vakarą, kurio

“Voverių Kepimo 
Vakaras”

Šiandien atsidaro 
1936 Metu Automo

bilių Paroda
Šiandien Chicagos skerdyk

lų amfiteatre, atsidarys 1936 
metų automobilių paroda. 
Apie 30 firmų išstatys naujau
sius modelius mašinų, kurio
mis stebins žmones ir vers 
juos žiūrėti kreiva akimi į sa
vo, senas “želapes”.

Šiandienos laidoje telpa kai 
kurių naujų automobilių ir jų 
įrengimų paveikslai. ,

NORTH SIDE. — Nugirdau, 
kad Humboldt Parko Lietuvių 
Politiškas Klubas vėl rengia 
smagų “sumišimą”, arba ge 
riau pasakius “voverių kepimo

Suėmė merginą už žmo 
gaus nužudymą

Policija vakar paskelbė, kad 
dvejetą dienų atgal Du Page 
apskrityje, prie apleįsto, ma-

dan, niekad nevartotas, 
naujas. Paaukausiu už mažą 
dalele originales kainos. >

OLDSMOBILE—Vėliausia 1935 De- 
Luxe sedan.! Ne. daugiau 30 d. 
senumo. Įrengtas su Ėadio-Hea- 
teriu, “Knee Action” 90 d. ga
rantija išdirbėjų ir musų. Taipgi 
1934, \yŠ3 ir 1932 
DeLuxe sedan ..... fcOv

CHRYSLER—Vėliausia .1933 De- 
T nxe sadan. beve'k nevartotas. 
Pamatykit, kad įvertinus. Taip- 

sedanai ................$185$185
FORD—Vėliausia 1035 sedan. Nau

jas . Taipgi 1938 ir 1932 se
danai ir Coupe, $265

HUDSON — Naujausias 1935 
DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi 
1932 sadan kaip S 4 fl|K 
naujas ..... .... . < ■ vU

NASH—Tikras 1936 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausis mažas karas 
Chicagoj. . Taipgi. 1933 ir 
1932 sedanai $P75 
po ...... ,.... j........... fe I v

PONTIAC—1934, 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 
1932 sedan, $275 
tik

BUICK—V&liausis 1935 sedan, ne
galima atskirti nuo naujo. 
Taipgi 2 1932 ir 2 
1931 sedanai po ... faOv

CHEVROLET — Naujausias 1934 
DeLuxe sedan. Nevartotas 
Turi trunk, knee action, air 
ratus. Taipgi 1933 $385

PLYMOUTH 1034 Sedan, duos 
daug metu užganSdinimo. Mo
toras ir tajerai kaip nauji. 
Taipgi 1931 sodan $9 2 E
tik

«>■!■«,ei.   .,■■■.!!.■■—II I»I !■» t ih ■»■ ■■*!»■! ■■■—■   —

GRAHAM 1934 (sedan, taip kaip 
iš dirbtuvės ir 1932 $9 A lt 
sedan, tik  . fe"f w

REO“i — 1988 Deįuxė sedan, 
kaip naujas, *295

PACKARD—1931 DeLuxe sedan, 
puikus karas, nevar- S O A C 
totas .tik ..... .....

MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, CHEVROLET, BUICK, NASH, 
STUDEBAKER, MARMON, OLDSMOBILĖ, REO? AUBURN, kurie 
buvo jmainyti i musų naujai -įgytus automobilius. Visi 
kainOs yra $10.00 iki $65.00 NE 
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA 
KARĄ DABAR!
Musų krautuve atdara . kasdien,

DAUGIAU!
PROGA DABAR.

taipgi nedėliomis iki

yra geri. Jų

PIRKIT SĄU

9 vai. vakare.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

. ATSIMINKITE MUSŲ NUMERĮ!

---- -------- ;---- :---------- :----------- Uui 
žai naudojamo liūlio (Spring 
Road) rado nušautą Vincent 
Cesare, 1444 N. Luna avė. 
Ryšy su nužudymu buvo suim
ta z mergina, Pearl Zumpf, 
2556 Lawrence avenue.

Trakas supkipį su- 
žeidė jauną lietuvį 

dviratininką v*
Jei 20 metų Edward Bra

zauskas, 2609 W. 24th str?et, 
nebūtų pasigailėjęs šuniuko, 
jis šiandien butų visai sveikas. 
Bet, šuniuko pasigailėjo, tad jį 
randame sunkiai sužeistą* ap
skričio ligoninėje. kur

Vakar rytą jis važiavo dvi- “round” ir

račių. Pasimaišė šuniukas. 
Nenorėdamas suvažinėti, 
pasuko į šoną1’ ir pateko tie
siai po sunkiu troku. Bra
zauską sunkiai sužeidė. Buvo 
nulaužti keli šonkauliai, su
laužyti burnos ‘kaulai ir pra
durtas vierias įilriūtis. Jo gy
vybe pavojuje.

Troko šoferis!? Ray Russell, 
31, 6425 Sinclair ■ avė., Ber- 
wyn suimtas už neatsargų va
žiavimą.

Chicagos mėsos rinkos biu
ras praneša, kad ekonomiš
kiausias mėsos 1 pirkinys šian
dien ir rytoj bus “pot roast 
of beef”. Be to, prieinamai kai 

busią galima pirktis 
“sirloin steak”.

MUSŲ OPEROS DAINININKĖ

“Naujienų” Radio Programai 
Nauju Laiku iš Naujos Stoties

Nuo lapkričio 19 dienos, “Naujienų” radio 
programai bus leidžiami' oro bangomis utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis nuo 9:30 iki 10 vai. 
ryto iš naujos ir galingos stoties—WCBD. 1080 
kilocycles (5000 Watt jėga).

Šiuos “Naujienų” radio programus girdės 
visi Chicagos lietuviai ir apielinkių miestelių lie
tuviai, gyvenanti nuo Chicagos už kelių šimtų 
mylių.

Helen Bartush, jauna lietuvaitė, kuri dainuoja Chicagos 
operoje, šiandien ji pasirodys Strause kūrinyje “Der Rosen-

EXTRA svarbų susirinkimą ren
gia Lietuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios senoji valdyba. Sekmadieny, 
lapkričio 17 d. 2 vai. po pietų, 
“Sandaros” svet., 814 W. 33rd 4 St. 
Kviečiame visus susirftikti, kurie 
esate aukavę, skolinę ar taip kuo
mi prisidėję prie įsteigimo L. T. 
K. B. Bus išduoti paliudijimai ir 
patirsit daug naujų dalykų.

Užkviečia visus
Kun. C. Urbaitis ir Komitetas.

■ .■ i . r .

PRAKALBOS
Kalbės J. E. Arkiv. S. A. Geniotis 
ir kiti kalbėtojai

SENELIŲ ŠELPIMO REIKALE, 
Nedėlio, Lapikričio-Nov. 17 d.. 

3-čią vai. po pietų, Lituvių Auditori
jos salėje. 3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Ateikit visi, jauni ir seni ir pa
klausykit,, kaip ’ šis šelpimo pienas 
yra vykdomas. Įžanga nemokama, 
širdingai Kviečia

RENGĖJAI.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
BALIUS įvyks Nedėlioj Lap
kričio 17 d., Parapijos svet., 
3501 S. Union Avė. Pradžia 7 
vai. vakare. Kviečia

Parapijos Komitetas.
—t------  ---.......

CLASSIFIED ADS
>11 ■ Į I ................................ .. .............................. .....

Automobiles
NIEKO NEĮMOKfiT — 12 iki 18 

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935
1934
1933
1933
$350
$250 _____ _
150 visokios diados it modelių karų..
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip .................... ...................
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Buickai — 1934 Olsmobiliai 
Fordai — 1934 Buickai — 
Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
Buickai — 1933 Auburnai. 
karai dabar .....................  $200
karai dabar ...... ............ ! $125

Business Service

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movlng 

3406 S. Halsted Street
Phonn Yards 8408

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

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 
v Tel. Armitage 2951

Mes esame' jau šiuo adresu virš 
50 met

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

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

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

Hemlock 0800

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
skaitant ice baksį, svarstyklės, mė
sai malti prietaisas ir sleiceris.

2012 So. Peoria St.

P. CONRAD |
STUDIO

420 W. 63rd St J
Englevrood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
Hau įrengta.

kavalier”. Rytoj vakare ji padaryk savo debiutą prieš lietuvių 
publiką “čigonuose”, kurią Auditorijoje stato “Birutės” cho
ras. Ji dainuos Eros, romantiškos čigonės, rolę.y * 1

“Der Rosenkavalier” yra statoma Cįvic Operos rūmuose
šiandien po pietų. \ 1

Crane Coal Co
5332 S, Long Avė.

TeL Republie 8402

Furnisbed Rooms
PASIRENDUOJA šviesus, fronti- 

nis kambarys dėl vienos ypatos — 
Gali Vartoti virtuvę. 4547 South 
Talman. antros lubos.

4 ' \
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SIRGULIUOJANTI moteris ieško 
kambario prie šeimos ar našlės, kur
tarnavimą arba priežiūrą. Delei 
skubumo kreipkitės ypatiškai su- 
batoj prie jos vyro, A. Povelatis. 
6906 So. Artesian.

COAL

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Ruh .............
Lump. Egg ar Nut
Screenings --- -----

Tiesiog i
kaip 2 TOnUS. . tvumvartv ai —b
Pašaukit dienos laiku arba vakarais ji galėtų gauti kelių valandų pa- 

Tel. KEDZIE 3882.

$5.75 
6.00 

.............................. 4.75 
iš Kasyklų — Nemažiau

Educational

IŠSIMOKINK1T GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER’Į 
Garantuotos algos \ reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisiu istatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok. 

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

PASIREDUOJA kambarys vįrhi 
su valgių su visais parankamais, pi
giai. 4859 So. Maplewood Avė.

APŠILDOMAS kambarys rendon— 
Vaikinui, merginai ar ženotieins — 
Su ar be valgio — Netoli karų.

7084 So. Rockwell St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai *

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ

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

Rudas caracul .............................
Jap mink ....................................
Natūrai maskrat .........................
Leopard kates ............................
American broadtail ..................
Northern seal .............................
Tikra eastern mink ..............

Ir daug kitų.
Jackettes ‘......................................
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

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

$150
.. $8 

$18

FURNIšIUTAS kambarys prie ma
žos šeimynos. 3324 Emerald Avė.. 
pirmos Idbos.

/ RENDON . kambarys apba keli 
kambariai, iš 6 kambarių mmgalow. 
vedusiai porai. Švariems žmonėms 
Pas naŠli sti 16 metu mergaite.

6525 S. Whipple St. .

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NUSIPIRK modemiška bučerne 
nebrangiai, busi ° laimingas ir turtin
gas. Rašyk tuojau laišką, 1789 S. 
Halsted St. Box 850.

PARDAVIMUI tavernas ir rui- 
ming house su visaiš įtaisymais iŠ 
priežasties ligos.

11446 Schlitz Avė.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

PARDAVIMUI gerai išdirbtas ta
vernas, nepaprastas bargenas. Atsi
liepkite greitai. 644 N. State St.

Miscellaneous

REIKALINGA šeimyna — Flatas 
veltui — Išlygas patirsite ant vietos. 
John P. Ewald, 840 West 33rd St.

I

PARDAVIMUI pekamęs irengmai
— mašinos maišyti tešlą ir kėksus, 
automotiŠkas miltų sijotuvas ir visi 
vėliausios mados įrengimai vertės 
$4000. Parduosiu viską už $500. 
J. Walter, 4603 S. Richmond St.

— I |U ............... .. ..............-.................

DVI BIZNIO prapertės, abi ta
vernai pabdavimui arba mainysiu ant 
farmos. Savininkas T. Walter, 
535 W. 87 St.

Radios
Su Naujuoju Bosch Radio 

GIRDfiSIT EUROPĄ
1 metus išmokėti — priimsim 

mainus
RADIO ENGENEER. SERVICE CO.

Įsteigta 1922 , ,
Garantuotas i ekspertų patarnavimas
Didelis pasirinkimas įvairių mode

lių ir padarymo.
5140 S. Kedzie avė. Hemlock 2929

NAMAS su restauraAtu ir taver
nų pąrdaviiųui arba rendon. Pilnai 
fornišiuotas — 8 kambariai viršui. 
Naujai perdirbti. Namas randasi 
biznio distrikte. įplaukos vien iš 
rendų $100 per mėnesi. Telefonas 
Lfefayette 9087.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
-r už pirmą gerą pasiulijimą. Ta- 
yėrn arba Bučernė — Vienai mote
riai persunku bizni vesti.

Pullman 8990
Personai

Asmenų Ieško

LIETUVOS Konsulatas Chicagoje 
paieško ši asmeny:

Teniuką, Antaną. Išvyko iš Lie
tuvos 20 m. atgal, ir apsigyveno 
Chicagoje.

Lietuvos Konsulatas
100 - E. Belevue Place.

• Superior 5619.

PARSIDUODA kriaučių šapa už 
labai žemą kainą. Kreipkitės 

1825 So. Halsted St.

PARSIDUODA Tayern Marųuette 
Park apielinkėje. Graži vieta ir ge
rai išdirbtas biznis. Savininkas ei
na į kita biznį. Rašykit laišką dėl 
informacijų. Naujienos Box 554.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARSIDUODA namas su Tavernų 
— prie Stock Yardų. Pilnai įreng
tas — Biznis gerai išdirbtas.

4314 So. Ashland Avė.
IEŠKAU darbo už bartenderį prie 

tavern — Esu 28 metų, patyręs, 
teisingas ir atsakomingas. Atsišau
kite 4642 W. Cermak Rr. arba ra
šykite į Naujienas Box 351.

PARANKUS žmogus ieško darbo 
prie namų taisymo. Dirbu viską prie 
namų kas reikalinga. Už darbą pri
imsiu rendą — flata arba kas ką 
turite. Rašykite Naujienos Box 353.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

PLAČIAI pagarsėjusi kompanija 
išdirbanti tam tikrą elektrišką pro
duktą ieško trijų angliškai ir letu- 
viškai kalbančių vyru norinčiu dirbti 
S valandas i dieną. Turi būt nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Puiki pro
ga dėl atsakančių vyrų, Matykit 
Mr. Owen, kambarys 618, 203 North 
Wabash Avė.

ANGLIŲ pardavėjai su ar be pa
tyrimo. didelis komisas. Ofisas ran
dasi. 238 W. 51 St.
( —O—

REIKIA anglių pardavinėtojų, už
dirbsite gerą algą. Atsišaukite 
Dearborn Coal Co., 2426 So. Halsted 
St., Wholesale and Retail. 

.  -----o—-

REIKALINGAS suaugęs darbinin
kas ant ūkės. Patyrimas nereikalin
gas. W. Mele. 1934 E. 74 St. Tel. 
Dorchester 3795.

For Reni
RENDON 5 kambarių mūrinis cot- 

tage. Fumice šildomas; vieno ka
ro garažas, pigi renda.

5640 So. Carpenter St.

RENDON 4 kamabrių flatas, 2 lu
bos iš fronto. 2824 W. 24 St. tarp 
Oakley ir Western Avė. Renda — 
$12.00.

RENDON didelis kambarys skie
pe — šiluma ir šviesa.

4402 So. Artesian Avė.

TURIU 5 kambariu gražų, švie
sų flata — BrightOn Parke viena 
kambarį pats užimu — kitus paren- 
duosiu mažai šeimynai už $10.00 i 
mėnesi. 2856 W. Pershing Rd.

ALAUS distributorio route su 
nauju troku, dideliu ice box ir daug 
kostumerių parduosiu pigiai. Pašau
kite Crawford 5699.

RESTAURANTAS pardavimui.
Daro gera bizni, geroj vietoj. 

8457 So. Halsted St.

EXTRA ant pardavimo bučernė ir 
grosernė — Su ar be namo — Nėra 
kitos bučernės aplink per 2 blokus. 
Priežastis — vienai moteriai per- 
sunku laikyti. — Daugiau priežasčių 
patirsite ant vietos.

3435 So. Wallace St

Real Estate For Sale
Namąj-žemė Pardavimą! _

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis cottage — Vėliausios mados itai- 
symas. Aržuolo grindys — Mar- 
q u e t te Parke — Prieinama kaina — 
Galima matyti subatoj ir nedėlioj.

6809 So. Campbell Avė.

DU LOTAI ant So. Fairfield Avė., 
arti 72nd parduoda savininkas. J. 
Zeyman, 2828 N. Chistriana Avė.

LOTAS 80 pėdu, pilnai išrengtas, 
ant 6031 Kolin Avė. Nebrangiai. At- 
sišaukit 5188 S. Laflin St. 2 lubos.

NEPAPRASTAI gera proga dėl 
jūsų, kas turite Cottage ir norėtu
mėte mainyti ant 2 flatų namo. 
Randasi ant 69 Street arti Mar- 
ųuette Park. Nėra skirtumo kaip 
toli jus esatė.

2502 W. 69th St. 
.................. i .......................................

KAMPINIS namas su bizniu Ta
vern ir šokių salė. Be skolos. Mai
nau ant farmos. J. Maciuvekiče, 
1086 E. 93 St. Regent 5086.

FOREKLOZERtS parsiduoda — 
medinė cottage 5 kambarių konkre- 
to fundamentas, apšildoma, Mar- 
ųuettė Park apielinkėje. kaina $2700 
cash arba išmokėjimui —< Kazys 
Urnikis. Adresuokite

CHAS. URNICH,
56 W. Waphington St. Room 514

NORIU pirkti lota
Side miesto 
Atsiliepkite 
Box 555.

dalyj. 
laišku

bile kur South 
Mokėsiu caęh.
i Naujienas,




