
Pirmas ir Didžiausias Lietuviu, Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c

Austrija,

Surinktomis

Park air

Šveicarija stojo 
sankcijų pritai-

Protestuoja prieš 
Kanados sutarti

muitus ant įvežamų 
Valstijų prekių nuo 
nupš. Jungt. Valsti- 

savo pusės sumažins

DENVER, Coiu., lapkr. 17.- 
Buyęs gubernatorius Morley ii 
serų pardavėjas Stevenson liko 
išteisinti teisėjo įsakymu. Jie 
buvo teisiami už prigavystes.

Tikimąsi, kad sumažinus mui 
tus, prekyba tarp abiejų ša 
lių žymiai padidės

aprūpinta 
tankais ir

iš prisidė-
turi savo

KALĖDOS JAU 
NETOLI—

darbininkas Kettwi

Langų plovėjai 
streikuoja

Italija saugo amba
sadas, bijosi naujų 

nesusipratimų

Gal rytoj 5 provincijos bus 
atskirtos iiuo Chinijos

Japonai pasiruošę 
pulti šiaurinę 

Chiniją

Geležinkeliai pašalino iš darbo 
160 žydų gydytojų

SVPERIOR, Wis., lapkr. 18. 
-^Jaunas lakūnas ir mergina 
liko mirtinai sužeisti nukritus 
jų lėktuvui Dillings 
porte iš 500 pėdų augštumos.

Chicago, III., Antradienis, ^.ta^lsriiis-Novenibėr 19 d., 1935

SPOKANE, Wash., lapkr. 18 
—Kokiu? tai Hudu šeškas (fekun 
kė) pateko į High School ven
tiliatorių ir delei to teko nu
traukti pamokas mokykloj ke
lioms dienoms.

tarp Jungi. Valstijų 
ir Kanados

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje

Vakar temperatūra 12 v. die
nų Chięagoje buvo 430.

Saulė teka 6:44, leidžiasi

MONTEREY, Meksikoj, lapk. 
18.—Penki žmonės liko užmušti 
ir 17 sužeista susirėmime tarp 
dviej ų politinių grupių.

CHICAGO.—Window Wasli- 
ers unija paskelbė langų plo
vėjų streikų. Delei to visame 
vidurmiestyje žymiai sustiprin
ta policija.

MASKVA, 1. 18 
Stalinas pagyrė 
niūkūs 
dogs—tai dabar juos valgo vi
sa Maskva 4r kasdie suvalgo po 
120,000 svarų tų dešrikių.

LENEXA, Kas., lapkr. 18.— 
Duobkasys Walter Cole, 45 m., 
pasimirė dtvobėj, kurių jis, iška
sė kitų žmogų laidoti. Prisibi
jodamas, kad jis nespės baigti 
kasti duobės prieš atvažiuojant 
laidotuvėms, jis dirbo labai 
smarkiai. Jis skubėdamas 
dirbti labai pavargo ir vos spė
jo išmesti paskutinį žemės špa
tą, kaip duobėj sukrito ir pa
simirė nuo širdies ligos.

Dabartiniu laiku visoj Amerikoj yra renkamos aukos Will Rogers Memorial Fondui, kuris ža
da stątyti paminklą garsiam jumoristui, aktoriui ir rašytojui. Jis mirė lėktuvo tragedijoje kartu 
su žymiu lakunu Wiley Postu, Alaskoje.

DETROIT, Mich., 1. 18. —Fa- 
šistuojantis kun. Coughlin, ku
ris išpradžių rėmė prezidentą 
Rooseveltą, dabar pasiskelbė 
atviru jo priešininku.

GREENW00D, Š. C., lapkr. 
17.—Keturi žmonės, — dvi se
serys, brolis ir mergina,-— liko 
užmušti automobiliai susidūrus 
su? troku.

SHANGHAI, lapk. 18.—Rink
tinė 12,000 kareivių Japonijos 
armija yra sukoncentruota pa
lei Chinijos sieną, pasiruošusi 
pradėti puolimą šiaurinės Chi
nijos, jei toji nesutiktų paskelb
ti savo “nepriklausomybę.”

Armija yra gerai 
amunicija, ginklais, 
lėktuvais.

— Kadangi 
karštus šu- 

amerikoniškus hot

PEIPING, Chinijoj lapk. 18. 
slaptas Ja- 
Manchukub

Ethiopai pelnę atide
dami didįjį mūšį su 

italais

BERLYNAS, lapkr. 18. — 
Visokia diktatūra nepakenčia 
mažiausio jai pasipriešinimo ir 
pirmiausia stengiasi pavergti 
sau vaikuos. Jei tam pasiprie
šina bažnyčios, tai jos bent lai
kinai 
Jeigu 
tėvai,

NEW YORK, lapkr. 18. < — 
Hyderabad provincijos, Angli
jos Indijoj, kuri valdosi ne
priklausomai, valdonas Nizan 
ruošiasi pirkti Amerikoj 20,000 
radio ir juos išdalinti savo pro
vincijos kaimams—po vieną ra
dio kiekvienam kaimui.

ADDIS ABABA, lapkr. 18.— 
Nors tūli ir j uokiasi, kad italai 
bus užėmę visą šalį iki ethio
pai prisiruoš prie to didžiojo 
mūšio, apie kurį kalbama jau 
kelinta savaitė, bet išrodo, kad 
ethiopai pelnė iš to atidėlioji
mo.

Dabar jau pradėjo veikti 
sankcijos, kurios neužilgo pra
sidės atsiliepti į italus, ypač 
kad italams besibriaujant ša
lies gilumon, nuolatos didėja 
armijos pareikalavimai.

Priėjo prie to, kad italams 
jau tenka keisti ‘ karvedžius. 
Pakeitimas karvedžių trukdo 
armijos veikimą ir kelia kivir- 
čius tarp valdžios ir generolų.

Dabar jokių didesnių mūšių 
fronte nėra ir ethiopai juokia
si, kad jie galį laukti ateinan
čių metų liūčių, kurios visus 
italus išplausiančios iš Ethiopi- 
jos be jokio mūšio.
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WASHINGTON, lapkr. 18.— 
Daugelis fabrikantų jau pareiš
kė savo protestų prieš naująją 
sutartį su Kanada, sulig kurios 
abi šalys sumažina įvežamuo
sius muitus.

Ypač protestufoja Amerikos 
degtindariai už sumažinimą mui
tų ant Kanados degtinės; nes 
tas gali priversti juos nupigin
ti jų netikusią degtinę. Taip
gi protestuoja ir kitos indus
trijos, kurios tikisi susilaukti 
konkurencijos iš Kanados pu
sės.CHICAGO

niomis, visoje šalyje pereitą sek
madienį automobiliai užmušė 
126 žmones. Pennsylvanijoj 
užmušta 11 žmonių, Indianoj— 
10 ir Cal. ir Illinois po 9.

turi skaudžiai nukentėti, 
gi vaikus bando užtarti 
tai ir tėvai turi nukentė-

MEXIC0 CITY, L 15. —Di 
pasažieriąi liko užmušti ir la 
kūnas sunkiai sužeistas, lėktų 
vui susidaužius Chihuahua kai 
nuošė.

Tik 36 valstybės 
jusiu prie sankcijų 
atstovybes Ryme.

Tik prie Amerikos ambasa
dos, konsulatų ir Amerikos fir
mų nėra kariuomenės, kadangi 
italai skaito, jog Amerika ne
prisidėjo prie sankcijų. Betgi 
amerikiečiams tenka nemažai 
nukentėti nuo įsismarkavusių 
italų, kurie tankiai paskaito 
juos už anglus ir bando užpul 
ti gatvėse. Bet kaip greitai pa 
aiškėja, kad užpultasis yra 
amerikietis, italai tuojaus at
lyžta ir net pradeda atsipraši
nėti.

WASHINGTON, lapkr. 18.- 
Paskelbtos smulkmenos prieš 
kelias dienas prezidento Roose- 
velto ir Kanados premieroMac- 
Kenzie King pasirašytos nau
jos prekybos sutarties tarp 
Jungt. Valstijų ir Kanados.

Einant ta sutartimi, Kanada 
sumažins 
iš Jūngt.
7 iki 100 

[jos gi iš 
muitus ant niekurių Kanados 
prekių net iki 50 nuoš 
tik leidžia įstatymai.

Sutartis yra padaryta trims 
prietaras ir pradės veikti nuo 
| sausio 1 d., 1936.

'Sumažins muitus, tikimąsi, 
prekyba tarp abiejų šalių žy 
miai padidės ir pasieks tokio 
laipsnio, kokio ji siekė 1922- 
1930 m. m. Tais metais Ame
rikos kongresas priėmė Smoot- 
Hawley muitų bilių, kuris labai 
MM Amerikos muitus ir pa- 

| čią Ameriką aptvėrė tikra chi- 
flfėtiškų siena. Kitos valstybės, 

I jų tarpe ir Kanada*, taipjau iš 
kėlė savo muitus ir uždarė sa
vo sienas Amerikos . prekėms. 
Delei to Amerikos prekyba su 
Užsieniu nepaprastai sumažėjo.

Dabar prezidentas Roosevel- 
tas tą republikonų klaidą ban
do atitaisyti ir abipusiais ma
žinimais muitų stengiasi Ame
rikos užsienio prekybą atgai
vinti. Bet sunku tai pasiekti, 
nes republikonai yra padarę vi
są eilę nepalankių Amerikai il
gamečių prekybos sutarčių, ku
rios kliudo ir naujas sutartis 
su? kitomis valstybėmis darant.

NAUJIENOS 
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Vienas 
ge, ties Essenu, atsisakė savo 
vaikus įrašyti į nacių jaunimo 
organizaciją, nes kaip kataliko, 
jo vaikai turį priklausyti prie 
katalikų vaikų organizacijų. Už 
tą jis tuojaus tapo pašalintas 
iš darbo.

Jis kreipėsi prie darbo teis
mo Essene, bet tasis jo ape
liaciją atmetė. Esą miesto val
džia neprivalo duoti darbą to
kiam žmogui, kuris priešinasi 
nacių programiri.

Tuo tarpu geležinkeliai nuta
rė, kad jie gali apsieiti be žy
dų gydytojų patarnavimo ir pa
šalino iš darbo apie 160 žydų 
gydytojų, kurie ikišiol dirbo 
geležinkeliams. Tie daktarai 
buvo sužeisti karo veteranai 
ir gyveno daugiausia tik iš ge
ležinkelių gaunamos algos.

—Gen. Doihara, 
ponijos armijos 
agentas, pasikalbėjime su’ chi- 
niečių laikraštininkais įspėjo 
visos šiaurinės Chinijos val
džią ir karvedžius, kad iki tre
čiadienio turi sudaryti autono
mišką šiaurinės Chinijos tarybą 
ir atsiskirti nuo Chinijos, arba 
—Japonija pasiųs kelias divizi
jas kariuomenės ir šiaurinę Chi- 
niją atskirs nuo Chinijos ir 
prijungs ją prie Manchukuo.

Šiaurinė Chinija, kurią Japo
nai nori pasigriebti, susideda iš 
Hopei, Chahar, Suiyuan, Shan- 
tung ir Shansi provincijų. Di
džiausias miestas yra Peiping 
(Pekinas), seniau buvusi visos 
Chinijos sostinė. Svarbiausias 
uostas yra Tientsin.

Gen. Doihara tikisi, kadehi- 
niečiai sudarys “nepriklauso
mą” tarybą,-su kuria Japoniją 

"Sudarys kariną sąjįmg^^^ 
gins ./taepriMa^^^y/dstybę 
nuo Chinijosj jei toji šuirianytų 
ją pulti.

Naujos “nepriklausomos” val
džios galva numatomas gen. 
Sung Cheh-yu’an, dabartinis 
galva chiniečių Peiping-Tient- 
sin garnizono. Matyt, japonai 
su juo jau susikalbėjo, kad jau 
ir dieną paskelbimui “nepri
klausomos” valstybės nustatė.

JŪSŲ GIMINES LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS. PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGUS- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.

Sankcijos prieš Ita- Sumažins muitus 
liją labai sustiprino 

tautų sąjungą

NAUJIENOS 
' . . ‘1 ' ' ' ■ t ' s ' '

The Lithuanian Daily News 
__ . ■ \U ' 7 ■ *

Entered as second-class matter Marelį 7į> 1914 at thė Post Office at Chicago, I1L, 
' linder thė Acįt of March 3, 1879

126 žmones užmušti 
automobilių į 
vieną dieną

WILL ROGERS PAMINKLUI RENKA PINIGUS

To šiaurinės Chinijos atplėšimo 
buvo tikimąsi kurį jau laiką, 
bet japonai vis delsė ir nedry- 
so veikti.

Japonai dabar skelbia, kad 
pietinė Chinija neleis atplėšti 
šiaurinę Chiniją ir kad palei 
sieną jau koncentruojanti stip
rią kariuomenę.

Japonai neliesią svetimų 
valstybių interesų

SHANGHAI, lapkr. 18.-- Ja
ponijos ambasada pareiškė, kad 
ir atsiskyrus šiaurinei Chinijai 
svetimų valstybių interesai ne- 
nu’kentėsią, nes tuo dalyku pa
sirūpinsią japonai. Tik gal su
stiprės prekyba su Japonija, bet 
ir čia nebusią daroma diskrp 
Bpnacijos.

RYMAS, lapkr. 18.— Visų 
valstybių, kurios prisidėjo prie 
sankcijų, ambasadas dabar 
saugo stiprus būriai rinktinės 
kariuomenės. Saugomos ir sve
timtaučių sankrovos ir dagi 
tos sankrovos ,kurios pardavi
nėja importuotas prekes.

Ambasados saugomos tam, 
kad įsikarščiavę italai jų neuž
pultų. Italija jau susilaukė 
sankcijų ir daugiau nesusipra
timų su kitomis valstybėmis 
nenori susilaukti ir bandys jų 
kiek įmanydama vengti.

Rymo policijos viršininkas, 
prie kurio pradžioj šio mėne
sio įvyko studentų demonstra
cijos prieš anglus, liko pašalin
tas iš vietos ir jo vieton liko 
pastatytas kitas žmogus, su 
griežtu Mussolini įsakymu dau
giau panašių demonstracijų ne- 
beprileisti.

Pašalino iš darbo už Kasė duobę kitam, 
neleidimą vaikų 

pas nacius

PARYŽIUS, lapkr. 18. — 
Pirmos tautų sąjungos pastan
gos užsmaugti karą ekonominė
mis sankcijomis, pradėjo veik
ti pereitą vidurnaktį. Daugiau 
kaip 50 tautų sąjungos valsty-. 
bių pasižadėjo nebesiųsti nuo 
tos dienos į Italiją jokių karo 
medžiagų, nebeduoti jąi jokių 
kreditų ir nebepirkti Italijos 
prekių.

Trys valstybės 
Vengrija ir Albanija—atsisakė 
prisidėti prie sankcijų. Prie jų 
prisidėjo ir Paraguay, kuri dar 
skaitosi tautų sąjungos nariu, 
nors jau yra pranešusi apie sa
vo pasitraukimą. Visuomet go
di pasipelnyti 
tik už dalinį 
kymą.

Bet ir iš prisidėjusių prie 
sankcijų valstybių ne visos pa
lankiai į jas žiuri. Lenkiją 
prisidėjo tik iš bėdos, o ir Ru
sija žiuri į sankcijas gana ci
niškai.

Tik viena Anglija nuošįr^žiai 
remia sankcijas. Dabar kdn^i 
servateriams tik tuo obalsių 
laimėjus rinkimus, jie heghll 
atsitraukti nuo tautų sąjungos, 
jei ir norėtų, nes iššauktų pa-* 
čioj Anglijoj, o ypač jos do
minijose tikrą sukilimą.

Bet keisčiausia yra Franei- 
jos pozicija. Franci j a visuomet 
stojo u‘ž tautų sąjungą ir vi
saip bandė ją stiprinti, bet ka
da reikėjo tautų sąjungai veik
ti, tai ji pradėjo trukdyti tau
tų sąjungos darbą. Bet Fran
ci j a visuomet pavėluoja veikti. 
Ji atsisakė sutriuškinti Vokie
tiją, kad ji galėjo tai padaryti 
ir paskiau atsisakė taikintis, 
kada dar susitaikymas buvo 
galimas. Ji atsisakė evakuoti 
Vokietiją, kada ta evakucija 
butų atnešusi didžiausios nau
dos; atsisakė švelninti sutartį 
ir paskui turėjo leisti Vokieti
jai pamaži tą sutartį laužyti iki 
susilaukė visiško Vokietijos at- 
siginklavimo.

Ir dabar Franci j a bando rem
ti Italiją ir kokietuoti su fa
šizmu, kada fašizmas silpnėja! 
ir liberalizmas pradeda imti vir
šų. Dabar Franci jo j bandoma 
kaltinti,’ kad tautų sąjungos 
snakcijos paskelbtos perdaug 
pavėluotai. Bet Franci jos pre
mjeras Lavai ir sutrukdė sank
cijų paskelbimą. Jei ne Fran- 
cijos pastangos, tai sankcijos 
prieš Italiją jau senai butų 
veikusios.

Išr?d.}> kad franeuzai bandė 
nustatyt: tautų sąjungą taip, 
kad ji veiktų tik prieš Vokie
tiją ir vien Frandijos naudai. 
Kada ta pati sąjunga pradėjo 
veikti prieš kitą militaristinę 
valstybę, tai Franci j a tuoj 
bandė pastoti jai kelią.

Bet vistiek paskelbimas ir vy- 
kinimas sankcijų labai sustip
rino pačią tautų sąjungą ir pa
didino jos prestižą. Dabar, jau 
pradeda aiškėti, kad tautų są
junga gali būti galingas įran
kis išlaikymui taikos ir kad ji 
nėra visiškai bejėgė, svyruo
janti valstybių sąjunga kaip 
ikišiol ji išrodė.

iO
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CHICrtGOfi ADVOKATAI

P. VARKĄLAt Draugijos Auditorius,

Tek Office Wentworth 6330

Gerkit ir ReikalaukitJonas Zu.rkau.skas

Dr. T. Dundulis

AKIU SPECIALISTAILaidotuvių Direktoriai
CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

Naujas Konkursantas

Joseph Triner Company, Ohicagodarbe

Kon Bulaw

Pitone Boūlevard 4189
Gydytojai ir Dentistai

Namu ' telefėnaa

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

NATHAN 
KANTER

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

neliau Draugijon įsirašė.
Petras Kampikąs, 3213 So

IŠ DRAUGIJOS 
PASTOGĖS

Pilnai 
įvertinti.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rąz. Tek Drexel 9191

vakarą 
Draugi-
•',‘„1^0 7", iM •

August Misevičius, kon. Bu- 
law įrašytas Draugijon narys

P-nia Viktorija ir duktė Lu- 
cite Latveliai, motina ir duktė ’ nai

bus laimė- 
įdomus

p-nią Draugijon 
Briląw.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

hf ■ • 1

‘ Lietuviškos
Degtinis

bučernės biznyje. Patyręs biz
nierius ir geras žmogus. Phia 
—kon. Frąnk Bulaw uošvis.

P-nia Zofija Bertašienė šią

Frank 
įrašė:

Dermont, 722 West
jaunuolis

anglišką slkyrią. Tai 
Būląw sesers 
Simonavičienė

Telephone: Boūlevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Reoublic 9728

marqUe 
šitą p-nią Dr-

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Vėl Naujas Konkur 
santas

VIS DAR GREIČIAU 
PALENGVINA 
SKAUSMUS... PO 
H 50 METŲ!

Senos, pasilaikan
čios, kurių milio- 
nai pageidauja!

Pasteb&kit Raudo
ną Kryžių ant pla- 
stėrio kada pirksit

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

7S6 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
Nedėliomis nava] atitarti.

Rusas Gydyto, 
Moterišku, Vyri# 

cnronn 
Ofisas 6850 St 

Valandos: 2-4. 7 
liomis ir iven

1 A. MASALSKIS
3307 Lituanica Ayęnue

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

jaunuolę, p-nios Simonavičie 
nės duktė, daug tašo į ‘‘Naii 
j ienų 
musų kon. p. 
duktė. V P-nia 
jau senai priklauso į Chicagos

A. Montvid. M. D.
Wąst Town Stabe Bank Bldg. 

2400 West Madlsort Street 
1. 6 iki B vai 

7380 
unswfck 0597

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phories Yards 1741-1742

Ofiso Tel. Boūlevard 5918 
Rez. Tel. Vietory 2343

jas lietuvių gyvenime, dabar 
užsiima dženitoriavimu, laiko 
stoka neleidžia jam tiek daug 
darbuotis, kiek kad darbavosi 
seneliiau. Gerai, kad pp; Kaz
lauskai įsirašė Draugijon; ak
tyvių žmonių skaičius pasi- 
daugirio. \

P-lė Anna Jacobs, jaunuolė, 
ją Draugijon įrašė kori. K. 
Steponavičius.

(Tąsa nnak 3-Siam)

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: p, MILLER, finansų seki storius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K- viėe-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS. sekretorius p. MILAŠAUSKAS, trustisas. <

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

T<& tfemrood 5107 
VALANDOS*

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

Apart šventadienio H ketvirtadienio.

.■d®
Valandos 1-^4 do pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomią ir subatomia.

r J. MULEVIČIUS
4092 Archer Ąveriue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

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

vak. Nedėiioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boūlevard 7820 
NamuTek: Prospect 1930

Inicijacijos ir Laimėj! 
mų Vakaras

1831 SO. HALSTED ST.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 10:30 vai. vak,

Telefonas Yards 0994

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pHetu

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

Dentistas 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marųuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Šis jaunas, sumanus ir drau
giško budo westsidietis, p. Jo
nas Zurkauskas, sūnūs pp-nų 
Zurkauskų, kurie užlaiko gro- 
sernėsir bučernės biznį, 1857 
W. 23rd $t. Musų, naujas kon- 
kursantaS' jau‘?yrfe narys virš 
poros niei^>t^pgįY,rĄ nariai 
jo jauna žmona p-nia Marė 
Zurkauskienė, bei jo tėvai 
p p. Juozas ir Pranciška Zur- 
kauskai ir konkursanto Zur- 
kausko uošviai pp. Kazimie
ras ir Marė Adomaičiai. Vadi
nasi, visa plati p. 
gimihė yra nariai 
Lietuvių Draugijos

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boūlevard 5203-8418

Stasys Rimkus.
P-nas Stasys Rimkus, riiusų 

visų mėgiamas artistas-daini- 
ninkas, stojo į Chicagos Lietu
vių Draugijos Jubiliejinio 
konkurso darbą. Neabejoja
me, kad p. Stasys Ęimkus 
konkurso darbe turės geras 
pasekmes—jo plati pažintis 
ras skaitlingą būrį gerų pro
spektų dėl Draugijos. Velija
me jam vien pasekmių šio 
Jubiliejinio konkurso darbė.

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 9606.

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

vai.. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
3343 South Halsted SU 

Tel. Boūlevard 1401

Phone Boūlevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Ęentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 
i^eredoj pagal sutarti.

Praeitą antradienį,, lapkri
čio 12 d., įvyko Chicagos Lie
tuvių Draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Narių susirinko 
nemažas skaičius, programą 
pa tiekė Pirmyn choro daini- 
ninkai-artistai: Rimkaitė, Tri- 
likaitė, Rukšlelė ir Pūkis. A- 
kompanavo p-nia Steponavi
čienė.

Stanley 
Cermak Rd 
yra sunūs Stanley ir Bronis- 
lavos Dermontų, kurie laiko 
taverno biznį čia pažymėtu 
adresu. P-nai Dermontai 
Draugijai priklauso nuo se
niau, o dabar ir savo jauną, 
apsukrų sūnų įrašė. Visa pp. 
Dermontų šeima dabar bus 
nariai Chicagos Lietuvių Dr- 
jos. Dar pravartu priminti, 
kad p-nia Dermontienė pri
suko kelioliką naujų narių 
musų konkursantui F. Bulaw, 
jis jai labai dėkingas užtai.

Mike ir Anthony Gutauskai, 
abu jaunuoliai iš Northsidės. 
Gerai, kad musų jaunos jėgos 
čia skaitlingai dedasi, daugi
na organizaciją nariais.

Barbora Gelminis 
ttėparkietė 
joh įrašė kon. F. Bulaw.

Simonas Gelžinis . taipgi 
naujai įsirašė Chicagos Lietu
vių Draugijon.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boūlevard 7589

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

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

Telefonas Republk 7868

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

A. PETKŪS 
1410 South 49th Court Cicero ; Phone Cicero 2109

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Jubiliejinis konkursas baigsis 
balandžio 30 dieną. Po to tuoj 
įvyks vienas įdomiausių va
karų, koks kada yra buvęs 
Chicagos lietuvių gyvenime, 
šio plano prirengimui valdyba 
ir komisijos dirba kasdien, 
bet kol kas darbas nėra galu
tinai užbaigtas; galutinai pla
nas paskelbti nėra galima. 
Bet sekamą antradienį šiame 
skyriuje tas jau bus galima 
padaryti. Prašome visų Drau
gijos narių turėti kantrybės, 
—.plano prirengimas yra arti 
užbaigos.

vių 
nuo 
bar 
yra

Eduiard Stonis
Bulaw įrašytas naujas narys, 

Juozas Nagreckis — kon. 
Frank Bulaw įrašytas naujas 
narys.

Mikas Poška, “Naujienų” 
news boy — kon. Bulaw įra
šytas narys.

P-nia Elzbieta Kazukauskas 
—kon. Bulaw |rašyta Draugi
jom

Juozas ir Anna Laučiskiai, 
vyras ir žmona, abu kartu į- 
sirašė Draugijon. Jų jauna 
dukrelė Birutė, kuri buvo pri
pažinta gražiausia mergaitė 
“Naujienų” jubiliejiniame 
gražuolių konteste jau sene
liai! priklausė Chicagos Lietu
vių Draugijon, o dabar ir jos 
tėvai pp. Laučiškiai, Draugi
jon įsirašė.

P-nia Bronislova Januškie
nė šią -p-nią Draugijon įrašė 
kon. Bula'w.

P-lė Helen M. Simons, gabi

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

S. C.Lachavicz-
ATIDARĖ

Naują Laidotuvėms 
Koplyčią 

ROSELANDE
Patarnaujam dieną ir 

-naktį, s
Tel. PULLMAN 1270 

arba CANAL 2515 
42-44 East 108th St

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
• ■ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

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.: — flyde Park 3395

Chicagoje, kad į 
Lietuvių Draugiją 
daug naujų narių 
jam kuo geriausio 
konkurso

Ir Draugijos valdybos ra
portų paaiškėjo, kad per še
šis mėnesius Draugijos kon
kurso buvo įrašyta 857 nauji 
nariai. Konkursas eina toliau, 
baigsis balandžio 30 d. 1936 
m. Pasibaigus konkursui bus 
šaunus vakaras, kuriame bus 
naujų narių formalis įvesdini- 
mas-inicijacija, — 
mėjimai, bus labai 
programas ir tt.

Plačiau apie busimą Inicija 
cijos ir Laimėjimų 
bus pranešta sekamų 
jos susirinkimą.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHIOAGO. ILL.’ 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir‘ mjo 7 fld 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 ild 12 
valandai dieną.

; , Phone MIDWAY 2880.

BLUE FLAME OIL BURNER DABAR
GALITE GAUTI TAIP PIGIAI KAIP $15.50 
išrengei, ir įsodinti į jūsų pečių. Reikia pamatyti, kad 
Atsilankykite ir pamatykite.

P-lė Johana Bučinskaitė, 
duktė p-nioš Alenos Bučins- 
kienės, kuri jau nuo senai 
priklauso į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. P-lė Johana dar te- 
besimokina aukštesnėje mo
kykloje. Yra “Birutės” choro 
sekretorėm Nors dar jaunutė, 
bet aktyviai dalyvauja lietu
vių kultūriniame gyvenime.

Edtvardas Mankus, simus 
Petro Mankaus, kuris laiko 
rubsiuvyklą, 2230 West Cer- 
mak Rd. Gerai, į<ad Draugi
jon įsirašė jaunuolis Mankus, 
bet butų taipgi 1 gerui, kad 
Draugijom įsirašytų ir pp. 
Mankai. f‘ '

Charles Krikščiūnas, 4501 
So. Ashland A ve. P-nas Krikš
čiūnas užlaiko f. taverno biznį 
taunlėkės kolonijoje. Jis nese- 

gryžo iš Lietuvos, buvo 
įsirašė Chicagos Lietu-' pasisvečiuoti senoj savo tėvy- 
Draugijon, o tėvas jau nėję. P-nia Krikščiūnienė se- 
seniau buvo įsirašęs. Da- 
visa pp. Latvėnų šeima 
nariai Draugijos. Gražu! Parnell Avė. yra grosernės ir 

kon. Fr,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylaš visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

10 No. Clark St. 11 floras 
Tel. Dearborn 3984 

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Jpsęph Krukąs, žyihus Peo- 
ples Fiirniture Co. biznio da
lininkas. Peoples Furniture 
Co. yra viena stambiausių lie
tuvių rakandų krautuvė Chi
cagoje, o gal ir visoje plačioje 
Amerikoje. Peoples Furnitu
re krautuvės randasi: 4183 
Archer Avė., kita 2536 Wešt 
03rd St. P-ną Joseph Kruką 
Chicagos Lietuvių Draugijon 
įrašė kon. K. Steponavičius.

Antanas ir Petronėlė Kaz
lauskai, Northwest Chicagos I Miesto

... ta Tr . . Kamb.gyventojai, r 
seniau buvęs aktyvus veikė

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodas X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

» Ofisas ir Laboratorija:
1034 18th StH netoli Morgan 8L

Valandos nuo 10—12 pietų ir x 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro. ' 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijas telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasakė apie Triner’s 
Bltter Vyną”.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų .Ir negerumų sąrySy su vidurių 
neVeikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

jas Ir Chirurgas 
ko. Valku Ir visa 
SSM- Ava. 
r—vak. Nedi« 
ifauiieniaia 10*12

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 0803

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson 8 Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtąją chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynese

DR. MONTVIDAS, Dr-jog Daktaras, K, GUGIS, Dr-jos Advokatas,
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti į Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku. ,
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St.
_ T7 i i .-„.„M. 1431-1484—Tel. Central 4411-2P-nas Kazlauskas j Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boūlevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boūlevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 jo* nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J. F. RADŽIUS
668 West 18^h Street Phone Canal 6174

& M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Mbnroe 3377

Zurkausko 
Chicagos 

Puiku! 
P-nas Jonas Zurkauskas sako, 
kad nors Chicagos Lietuvių 
Draugijon iš Westsidės daug 
lietuvių priklauso, bet dar čia 
yra apščiai jaunų ir suaugu
sių lietuvių vyrų ir moterų, 
kurie nėra Draugijos nariais; 
juos čia bus galima įrašyti.

Pasitikim, kad musų jaunas 
ir gabus konkursantas mokės 
sėkmingai darbuotis ne vien 
Westsidėje, bet visoje plačioje 

Chicagos 
įrašius 

Linkime 
pasisekimo
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Chicagos Lietuvių 
Draugija 

r r‘ ■ <'T • ■ ■ 
\ (Tąsą 11 pusi. 2-ra

iir pati yra gana linksmaus 
. budo moteris, čia malonus 
patarnąvipias ir geros rūšies 
valgių ir gėrimų galima gauti 
apsčiai.

■ Antanas Stonis, 857 E. 75th 
jSt. šis musų naujas narys už-

John Sherman, taipgi jau- laiko bučfernės ir grosernės 
nuolis kon. K. Steponavičiaus bižnį, čia

gauti gerą prekių ir rasti man 
dagų patarnavimą. Jis pats 
gana maipnaus budo žmogus.

Fpgn^ Antanavičius, jaunąs 
vyrukus, mandagaus budo, di
rba Urtę dręiYinimo troko.

Alei Ivaška; šis jaunuolis 
yra iš amato mašinistas, po 
pąsąųiiįlio karo atvykęs Ame
rikoj ' 
’ jfaiępk Galdikas, Garfield 
Pąrk gyventojas, linksmo bu
do žmogus, dirba dženitoriu- 
mi. ' v , ’ -

Veroniką Petrulis, ši p-nia 
pasišauk Seną Petrą, per lai
šką, lęatl ją |rašytų Chicagos 
Lietųyilį Drąugijon. Senas 
Petkas kaipo geras žmogus 
t?

Joseph ffaknis, geras ir se
nas rdshįandietis, jo sumani 
žmond jau nuo seniau pri
klauso ,ęhįęagos Lietuvių Du
jai, q dabar ir jis pats čia 
įsirašė. Tai vis nuopelnas Se
no Petro.

Vinęentąs Burgaila yra lin
ksmo ; budo inteligentiškas 
žųiogus.

Ąlįert Šeštokas, 5654 West 
64th M šis jaunuolis yra su- 
nus • ppt šeštokų, jie jau nuo 
seniai priklauso šiai Draugi
jai, gyvena Clearing ir laiko 
grosernęs ir taverno biznį. P-s 
Šeštokas pristato alų ir degti
nę Į tavęrnus.
. P-le.Zuzdną Jucius, yra jau
na i^ioteris, inteligentiška, dir
ba prie Stukų valgykloje, 
70| W.’ 21 Place.

Koii. y. B. Ambrose 
|rašė:

Advokatas Paul M. Adomai- 
tis, jpį) W. Madison St. Jis 
šiuo ądresų laiko ofisą. Adv. 
Patjl/M. Adomaitis yra labaį 
malonaus budo žftfogus, nuo
širdžiai patarnauja legališkais 
reikalais sayo klijentams. 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai Veikale nepamirš, kad 
adv. Jp. M. Adomaitis yra Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos na
rys; -v; . - >

G, Bądris, :27io:yvest 59 
i St.,; yra plačiai žinomas ir 
pąžįstaniąs’ Chicagos lietu
viams.; . jis namų budavotojas, 
jis draįnbs mėgėjas, jis artis- 
tas-^ĮoŠČjąs. Musų naujas na
rys 0. K Budris yra akty
vus narys Kęstučio Kliube, 
taipgi valdybos narys Midland 
Spulkoje. Dabar laiko moder
nišką taverną virš pažymėtu 
adresu. Gerai musų konkur- 
saiifas’ padarė, kad p. Budrį 
įrašę ęhlcagos Lietuvių Dr- 
jon, turėsime didesnį skaičių 
veiklių' žibonių savo organi- 
zacijoję.

Mdtilieiv Pollock, žymus S. 
L. Ą. 260 kuopos veikėjas 
labaį draugiškas žmogus, ge
ras 'lietuvis patriotas, plačiai 
žinonfaš įį* pažįstamas Mar- 
ąuette Ųark lietuviams. Drau
gijon įrašė kon. V. B. Amb- ‘ ' o *■ <' .. - ' „•Tose. '

Juozas Gudjonis, bridgepor-

įrašytas. .*
Antanas Matukas, kon. K 

Steponavičiaus -Draugijon • įp
rašytas naujas narys. ?

Juozas ir Ona brig-
htonparkiečiai, juos Draųgi- 
jon įrašė kon., K. Steponavi
čius.

John William, brightonpar- 
kietis, Draugijon įrašė kdn.i K. 
Steponavičius.

P-nia Ona Jankauskienė, 
kon. K. Steponavičiaus įrašy
ta nauja narė Chicagos Lietu
vių Draugijon.

, Antanas Žilis, taipgi kon. 
K. Steponavičiaus įrašytas na
rys Draugijon. > į

Kon. Senas Petras

šis jaunuolis,. Domininkas 
Balis, yra sūnūs pp. Balių, 
6558 So. Morgan St. P-nai Ba
liai laiko gražiai įrengtą ta- 
verno biznį. Januolis Domi
ninkas lanko Chicagos Uni
versitetą, nusitarę^ bifti* advo
katas. .Gero pasisekimo ' jau
nam musų Draugijos nariui 
sėkmingai baigti siekiamą 
profesiją. ,

. P-nia Agnės Šidlauskas, 3428 
So. Halsted St. kartu su p. 
Svilainiu laiko puikiai įreng
tą taverną čia pažymėtu adre
su., Pati p-nia .Šidlauskienė 
yra linksmo budo moteri?,, 
šiame biznyje visuomet gepos 
yra prekės ir mandagus pa
tarnavimas. . ‘ ‘

P-lė Stella Stoikus, 901 W. 
35th St. ši jauna p-lė yra po
nios Statkienės jaunutė duk
relė. P-nia Statkienė laiko 
gražiai įrengtą taverną ir turi 
geras prekes. Mandagus pa
taikavimas užtikrintas kiek
vienam kostumeriui.

Kazimieras Belskis, 6230 S. 
Racine Avė. P-nai Belskiai lai
ko gerą taverną. Patys pp. 
Belskiai yra draugiški žmo
nės, čia užėjus yra smagu 
liųosas laikas praleisti. P-ną 
Belskį Draugijon įrašė Senas 
Petras.

P-nia Anna Norkus, iš ama
to gera virėja, dirba prie 3^-tos 
ir Halsted St. Yra pilnai pžįty-* 
rusi virėja, gamina gardžius 
valgius — lietuviškus ir ame
rikoniškus. šią p-nią Draugi
jon įrašė Senas Petras. ;* 

P-lė Bronė Balsis, 7401 So. 
Chicago Avė. ši jaunuolė yra 
dukrelė p-nios Balsienės, ji 
jau senai priklauso į Chicagos 
Lietuvių Draugiją, o ši jau
nuolė tiktai dabar čia įsirašė. 
P-ia Balsienė laiko gerai įren
gtą taverno biznį.' Beje, čia 

. penktadieniais užkandžiąms 
galima gauti geros žuvies, pa
tarnavimas mandagus. /

M ome r t1 PiotroUĄffti, 6000 • Si). 
State St. P-nai PĮotrovvskiaį; 
laiko gerai įrengtą taverną—- 
geras įsigėrimas ir mapdagiią 
patarnavimas užtikrintas 1 
sieiUš. Šį poną Draugijon įra
še Senas Petyąs. •?:peilis 
ras visuomet mdką?bų'tąsHįįįį- 
rus narius organizacijai. * KjJ 

p-nia Dora Puplauskienė, 
7i6 < w; Cermak 
laiko gražiai jrengląH.ąy^iui

\

visuomet galimą

Užsiprįnumeruokit 
KRAŠTĄ”

Kąį gerbia senovę, nori pa- 
. tautos būtovei 

be j praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

KRAŠTĄ”
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
tpriziftuT- * ■ '

Eina bertąiniais antri me- 
tai. 64 pust Prenumerata 
Lietuvoj ‘ 5 litai. Užsieny W

Bedąktorius P. Bugailiš-

tietis, iš amato dailydė, geras' žmonėmis susitikti. Buvusios 
lietuvis. '

Eelix ir Amelija Lazauskai, 
bridgeportiečiai, geri lietuviai,’ 
draugingi žmonės.

Juozas Povilaitis, taipgi brid 
geportietis, gero budo žmo
gus, Draugijon įrašė kon. V, 
B. Ambrose.

Frank Jankus, iš amato ke
pėjas, įstojo Ghicagos Lietu
vių Draugijon daugiau dėl 
draugiškumo; jam labai pa
tinka musų Draugijos paren
gimai.

Frank Petrauskas, geras su
manus lietuvis, Draugijon į- 
rašė kon. V. B. Ambrose.

Jonas Eertašius, 18-tos ąpie- 
linkes gyventojas, darbštus, 
gero budo žmogus, gyvena 
nuosavame name.

Jonas Miškinis, iš • ;
dženitorius, linksmo 
žmogus ir geras lietuvis 
įnų. H I. — I. į  , I. II!

amato 
budo

IŠ LIETUVOS 
GYVENIMO

Prano ir Marytės vargai
Daugelis dar gerai atsimena

me, kaip Lietųovje jav/ni žmo
nės įsimyli ir kaip kartais ta 
meilė nepageidaujamų vaisių 
atneša. Tad nėra nieko nuo
stabaus, kad Lietuvoje yra daug 
prieglaudos namų vaikams. 
TuOse namuose yra auklėjami 
pamestininkai, pavainikiai, ne
nusisekusios meilės radiniai bei 
Šiaip neturtingų tėvų vaikai. 
Pasitaiko, kad ir pačios mergi
nos augina vaikus.

Čia noriu papasakoti apie 
vienos nenusisekusios meilės 
dramą, kuri įvyko kaimyninia
me kaime. Jaunikaitis ir mer
gina mylėjosi per kelis metus. 
Rodos, vienas be antro nega
lėjo gyventi. Kur, eina vienas, 
ten ir antras. Kiekvieną sek
madienį jie sueidavo pasikal
bėti bei meilės žodeliais pasida
linti. Einąį* Marytįė j bažnyčią, 
gegužirię^^^kitur;ir Pra
nas kartu su ja. Eina uogų ai 
riešutų rinkti,—ir čia abu. Visi 
manė netrukus susilaukti su
tuoktuvių.

Bet štai vieną gražią dieną 
pradeda veikti “radio stotis” 
(radio stotimi dabar Lietuvoje 
vadina tas davatkas ir bobeles, 
kurios visokias žinias ir plet- 
kus išnešioja). Nugirstame, kad 
su Maryte jau nebegerai. Kalbos 
plinta, darosi įkyrios. Įsimylė
jusieji gal butų ir apsivedę, jei 
butų buvusios palenkesnės ap
linkybės. Bet dalykai pakrypo 
kita linkme;

Marytės gražus veidelis pa
sidaro paniuręs, raudoni skruos
tai pranyksta. Ji visuomet nu
liūdusį, nusiminusi. Vengia su

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK 
1TSELFI

Hidden in Velveeta’a richly mild 
Cheddar Cheese flavor are nealth- 
protcctive elementą of many foods.

It’s wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
oooked diahea... ofien!

mingas žmogus, per- eilę metų 
buvęs zakristijonas. Jis ir da
bar prie bažnyčios tebetarnauja. 
Pranas irgi eina jo pėdomis.

Kalbos apie Praną pasiekė ir 
klebono ausis. Kartą jis pasi
šaukė Prano tėvuką, kad pa
aiškintų apie savo sunaus skan
dalą. Juk geram katalikui vis- 

j gi nedera taip daryti.

artimos draugės nebenori su ja 
draugauti. Tiesa, kai kūrįps 
ją užjaučia, bet dauguma įžiūri 
į Marytę su panieka.

Vieną sekmadienį pasitaikę . 
būti miestelyje. Prie krautu
vės įsikibęs į dviratį stovi Pra
nas ir kalbasi su Maryte. Jos 
akys pilnos ašarų/ Matyti J 
juoda katė perbėgo jų kelią,— ! ^uo tarpu Marytė pas dėdę 
nebėra to meilumo, kokis buvo begyvendama susilaukė sveikos 
pirma. i di urelės. Pažemintos ir pą-

Iš bažnyčios Marytė jau grįg:' niekintos jaunos^ motinos kudj- 
ta viena. Kaimo merginos žiu
ri į ją skersomis. Jos suka 
sį tarsi sakydamos: “Mes du
ros, o tu...”

Mažai kas ją užjaučia, o tuo 
tarpu daug kas ją paniekina, 
piktai pakalba.

Viena viltis pas Marytę liko: 
Pranas nebus toks beširdis, ne
apleis jos. Juk jis buvo toks 
meilus, viską žadėjo. Jį tik, tur 
būt, blogi <žmonės klaidini.

Pas namiškiuos irgi nebėra pa 
guodos. Vyresnysis brolis iŠ 
varė ją iš namų. Vadinasi, šio
kia tokia eik sau kur nori ir 
nedaryk man gėdos. Apsigyvę- 
na ji pas dėdę, bet ir čia nieko 
gero. Visi į ją žiuri, kaip į ko
kią nedorėlę... ?

Pagaliau ji vyksta pas kitą 
dėdę. Kiek geriau. Kai kartą 
Pranas ją aplankė, tai gimines 
su didžiausiu triukšmu jį išly
dėjo.

Kaimo moterėlės pradėjo kal
bėti, jog po langais pelėdos la
bai rėkaujančios. Tai esąs blo
gas prajoyas. Vieną naktį šuo 
pradėjo kaukti. Visai jau blo
gas reikalas, galvoja bobelės,— 
bus ašarų ir kas nors mirs... 

; Pranas, vengdamas piktų lie
žuvių ir gėdos, išvažiuoja į kitą 
kąimą su kuiiama mašina. Na
mus aplanko tik savaitės gale. 
Pradeda eiti kalbos, jog Pra
nas su kitomis merginomis flir
tuojąs ir Marytės nebepaisąs.

Prano tėvelis labai dievobai-

k j kūmai nepastebimai nuvežė 
j bažnyčią, pakrikštyti. Grįžta 
sutemus, kad niekas nematytų, 
niekas nežinotų...

Miestuke tamsu. Kažkas eina

grindiniu. Girdisi žingsnių gar
sai. Sustojo prie kiemo. “Pra
nai, tu nebemyli manęs. Aš 
matau...”

Pranas kryžiavojasi. Visus 
šventuosius į pagalbą šaukia, 
kad jis ją mylįs ir visuomet 
mylėsiąs...

Pagaliau4 šiokiu ar tokiu bū
du reikia, skandalas likviduoti. 
Prano tėvas eina pas 'Marytės 
tėvą taikytis. Duoda 300 litų, 
o likusius žada dalimis išmokė
ti,^—iš viso 4,000 litų. Marytės 
tėvas apie tai nenori nei gir
dėti. Girdi, sumokėk visus 
4,000 susyk 
siūlymas: Pranas mokėsiąs po 
25 litus per mėnesį Marytės

Girdi, sumokėk
:. Daroma 'kitas pa-

ir jos dukters išlaikymui.
Nors derybos buvo ilgos, bjpt 

prie susitarimo vis dėlto nepa
sisekė prieiti. Apygardos teis
mas turėjo išspręsti visą rei
kalą. Ir išsprendė. Nuospren
dis toks, kad Pranas per- dvy
liką metų turės mokėti Mary-, 
tei po penkioliką litų per mė
nesi

Tiek Marytė, tiek jos tėvas 
jaučiasę nepatenkinti. Jie žada 
bylą toliai? varyti ir kreiptis j 
aukštesnį teismą. Vadinasi, ad
vokatams bus darbo ir uždar
bio.“ z

Tokių tai dalykų pasitaiko 
Lietuvoje tarp jaunimo. Ir pa- 
staiko gana dažnai.—R. šniukas.

BAKING P0WDER t 

fbr finest bakinqs I 
Šame price today I 

as 4S years a#o- |
25 ounces fbr 25$ Ii 

ManufaduNtl by baltins powthr 
apadalhta whn malta hothint || 
būt baltiny pnw<ler—undar B 
auparvbhn eapart chamista 
•f natbnal raputation.

MILIIONSOF POIJNDS H AVĖ BEEN 
ŪSE D BY OUR GOVERNMENT

E

Padengimui palūkanų it kitų išlaidų, 
truputį brang taus imama už daiktus 

paimtus ant lengvų išmokėjimų.
•

Didžiosios Electric Shops
' atdaros Subatomis iki
• - ri<>fH!'5:00 vai. vakaro.

Skyriai Electric Shops 
atdari Subatomis iki „ 

9:30 vai. vakaro.

DIDELE PARODA
įžymesnio padarymo Electric 
Vacuum Valytojų už prieina
mas kainas ir ant išmokėjimo 
dabar galima pamatyti visose 
10 Electric Shops.
COMMONWEALTH EDISON

Electric Shops
Dęumtoum

72 W. Adams St.—132 S. Dearbom St. 
PhoneRANdolpĄi2oę>--Local 50

4562 Broadway . 4231W. MadbonSt. 
4833 Irving Pk. Blvd. 4834 S. Ashland Avė. 
2618MilwaukecAve. 852 W. 63rd St.
3460 S. Šute St. ............. 2950®. 92nd St.

11116 S. Michigan Arė.
FEDERAL COUPONS GIVEN

, - .1 -

Retai pasitaiko panaši vertybe!
Visai Naujas

FEDELCO■ Ei. Ei ĮLį įįf V
VACUUM GLEANER

tiktai

’18’-5
$1 ĮMOKĖTI

• The Fedelco turi galingą čiulpimo pa
jėgą, yra nesunkus ir lengvai gali būt 
vartojamas valymui bile kokių grindų 
apdangalų. Standus šerių šepečiai at- 
liuosuoja nešvarumus ir užtikrina nuo
dugnų išvalymą. Lengvai laidoma ran
kena, nenuvargins rankų.

Reikalaukite, kad jums jį pade
monstruotų bile kurioj Electric •
Shops dabar. Prieinamais lengvais 
išmokėjimais kas mėnesį su jūsų 
elektros sąskaita.

ICKLY

TIRED 
REDDENED 

EYES

recommended
FOR 40 YEARS

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339
Muzika ir šokiai DYKAI petnyčios, subatos ir nedėlios vakarais. 

PĖDNYČIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.
Subatos vakarais “BANK NIGIjlT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems. 
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųfiies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. —BILL THOMAS.

1 IrĖDERALSAVINGS 
^■aNB.LOAN AttęCIATlON 

■ OF CHICAGO
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

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

o Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokei o m 4%.

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

JOHN P EtaLD fLOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO 1RBUDAV0JIM0 B-VFS
RASTINĖJE . J SA-Siš

• • . • • -ii* ' ' ’• : -/š-. . . - _• .S" 5 :

■■r".     —   i—-    ■■■■»■■■ ——

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

i' ■ -* ' • _____

Vienatinė Tokia
KNYGA

ir . t • i

Anglų Kalboj

“The Daina”
* - ‘ . J ' ' * 1 1 ■ ■

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

■ 1 ; r v '' ; " 11 - ■ ( ■ • .................. į , ' 1 "

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

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

Kaina $2.00.
. . - ■ • ■ ■ - ■ .

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą Įmygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise.
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NAUJIENOS
> Thė Llthuanlaft Dairy Ne^B , 

t’hftli&ėd DapySunday> py 
The Uthuanian Nęw» Pub., Co., Ine 

1739 T South Halstfd, Street
r tfelepKone ČANal 8500'

H M ■-■■■■■■■« .. . ■■■■■■ K

Sūbscription Ratas: 
18.00 per year in Canada ( v 
85X)Q nėr year outside of Chicago 
88.00 pžtr year in Chicago 
3č c^r.
———  ---------------- ------- - .

it

of ęhieago, UI. under the act of 
3*d 1M

• į . ...... .i..................................... .  .........'.-L-:.;.—

NaMfooofc eina tądien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę 1739 S. Halstėd St., Chicago, 
IlL Tėlefonas Canal 8500.

™. $Mū 
______  4.00 

2.00 
— 1.50 

.75

„3 c 
lite5 
75c 

ite Chicagoj,

________ 85.00 
* M«MM MM MM 2-75 

1,50 
____ ------ 1.00

, ................... ■■.. ......
.... UfsfckMb kkfnat 

Chięagoje — paštu: 
i Metama ---- -----

Pusei metą ™.... 
Trims mėnesiams

- Dviem m8nėMfhAiJ
j . Vienam mėnesiui u ___
Chic^gob per išnešiotojus: 

Viena kopija ..■L...—............. 
Savaitei----- ----- -------\~
Mėnesiui

Vatatljosė, 
pššili:

Metams . 
? Puset metą 

Trims mCnesiąms 
Dviem mėnesiams 
VienŠin r

Lietuvon fr kitur užsieniuose 
w (Atpigi!
Metams 
Pusei metą : „_^ 
Trims mėnesiams 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

- $s:oo 
4.00 

__ 2.50

PRĖKYfiA ŠU KANADA'

JUnįtinių Valstijų valdžia pasirašę nąują prekybos 
sutartį s^ iiiujupju Kanados premjerū. Ji žiniai nu
muša mditiis prfekėms, kurios bus gabefiabiOs ’(p'6 atei
nančių Nauj’ų ifctiį) iš šios šalies j Kanadą ir iš Kana
dos į šią šalį. KaWda sumažins mditbs 767 prekių rlj- 
šimsį Jungtinės .Valstijos duos daug-maž tiek pat pa
lengvinimų eksportui iš Kanados.

Nėra abejonės, feafd šitoks muitų nukapdjimAš la
bainepatiks daugeliui įminto jų (pramonininkų ir ūki
ninkų) Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje. Sakysirile, 
nuriiOnus per pusę muitte tam tikroms Kaiihdbs deg
tinės rųšims, Jungtinių Valstijų degtindariai pajus di
desnękompeticiją; jų bizhis nebus taip pelningas, ir 
ne vienas Amerikos bravoras susilauks, gal būt, finan
sinių keblumų. Bet; laikui b'ė^ant, tas muitų sumažini
mas btiš naudingai abiemJšalim.

Bendrai imant) viė^; šalių biznis labiau t^tpšt^ k^ 
da prikėš gali būt’ižilvai g’abįėUamos iš vienos šalies į 
kitąpiife’gU kada prfeirfį; jtidėjffi&s yra suvaržytas. Rei
kia' tik piągalvoti, , kaip butų trukdomas ekonominis 
Jungtinių Valstijų plėtojim'aši, jėigu, sakysime, 48 štei
tai butų’ apSitVėrę- nuo kits kitoj niUitų sienomis. Ameri
ka sparčiai išbujojo, pasivydama ii* pralenkdama daug 
serifestffėš prantohes šdlis Europoj'#, daugiausia dėl to, 
kad jos milžiniškame plote buvo p * •- -

Kanada yra vienas geriausių 
merių” pasaulyje^ Nors ji tūri tik pBsViėftuolikto milio- 
no gyventojų,. bet Jungtinių Valstijų eksportas į Ka
nadą 1929 in.' siekė 90*0 "'milionų dolerių, t. y. ’daugiau 
negu į vis&s “fdt^ižkais” Anferit&š; šfeliš ,|5i|ksiką, 
Ceri tralinę ir Pietinę Ameriką), sudėtas į daiktą', ir 
taip pat daūgiauynegu į visą Aziją. Bet aūk£ti itbūit&ij 
kurte: btiVO '■ įvesti, praėjus kdifi’gl’eše Smoot-Hąv/Tcy ■ 
tų jstatjdbuip tą prekybą‘ šU Kanada nukirto n’dbšiini--
čiais. • j,. . . . , . , . i

Butų gerai, kad ■ ir■ su • kitomis šalimis Jungtinės 
Valstijos pasistengtų padarytir libęrališkesnes prekybos 
įtartis. Be atgaivinimo tarptautinės prekybos pasalt
oje nebus nugalėta depresija.

iros laisvė.
ėš' Šamo “koštu-

p'ttšės šavo balsų. .Vis'ojė satyjel 'jiė gavd tik 14,065 balsų 
ir pravedė tik 1 atstovą, t. y. mažiau net, negu komu
nistai, kitn^ praėji 2 atStoV^iį (iioH balsai trtyftttį sti-‘ 
mažėjo).

Tuo tarpu socialistai laimėjo vieną vietą parlamen
te daugiau, negu turėjo, ir pasidarė stipriausia partija 
švėicA^joje. Socialistai dabar turi 5^0; a;tstdvų, kuomet 
sekanti'.partija, liberalai, yra nusmukę nuo 52 atstovų

<1 A -k 4/ iApžvalga
j y

‘iWWA*ft’cA ii” ešANIt 
PARDUOTA Už $1'5,m

■u ■ -rA.. ..

“Atsisveikinant F. Vaitkus 
sutiko dar sykį užsukti pąs 
Jasulaitienę; atsiimti laišką 
įr dovanėlę jos broliui į 
Amęriįą; nuyęžtįi

P/* Vaitkuvienei p. Jasu-
• M « • • i •

/‘Pp'Vaitkuvienei p. Jasu
laitienė padovanojo gintari- 

at-

t Ekonominiai atsilijkiisiomš ir mažofais tautoms yrū 
be galo svarbu, kad Tatitų1 Sąjūnįofr 'autoritetas butiį 
stiprus. Nes jos pačios yra per silpnos savo jėgomis at
siginti nuo tokiu galingų militaristinių Valstybių, kaijps 
ftusija, Vokietija; Ji^čliijū arbU italijį. Jūs gali apgiri- 
ti nuo tų vilkų tik kitos didelės valstybės.

Jeigu nebūtų Tautų Sąjungos, tai mažosios tautofe 
tratų privestos, kiekvienoj pasirinkti vien^į. O’rfila kitlį 
l&iprų “globėją” Motųjų pasaulio galybių ir vi
siškai atsid^i ‘1 iriifehfe; Het tai' datfg&y^ė atsitikimų 
reikštų mažai tautai savo nepriklausomybės atsižadė
jimą. } t ' x
j Tokiu budu, pavyzdžiui, pražuvo vidtiramžiuosė 
įlietu va. Negalėdama vieriA atFeiAti Vokiečių puolimtį 
iŠ vienos pusės ir rusų iš antros, ji susijungė su Leiik 
j®ja, o Lenkija jų paskrii paveHė saVė Vašah (tarnu); 
sugriovė jos kultūrą ir pavergė- ją - ekohomiškai. Dar 
Vėliau, kai žuvo pati Lenkija, tai ji nutempė i pražūtį 
if Lietuvos valstybę.

MažOl'tdtfbai‘^a'dau'g saugfari naudotis didžiųjų 
Valstybių protekcij^, feabhtei jos VeifeU kolektyviai; 
Tuomet jos viena kitą prižiūri ir kontroliuoja, šitokią1 
kolektyvią protekciją (^lobų|’ maŽbhiš jiaSoifes teikia 
didžiosios Valstybės per T&utų Sąjungą. /Todėl; mažosioms 
tautos yra gyvai suinteresuotos tuo, kad Tautų SąjurtJ 
ga turėtų pajėgų suvaldyti tarptautines taikos laužy- 
tbjus. j , .

šiandie Tautų Sąjunga bando pažebdli fašistiškų 
Italiją. Tai pirmas toks eksperimentas žmonijos istori
joje. Ju6 gėriau jisai pasiseks; jiio rarrieshe bus pasate 
lio ateitis.

h.-..   i ................. .....

SMUGlš ’ FAfelŽ^Vl šVfcicARIWJĖ

Jau buvo rašyta “Naujieno
se”, kad prieš F. Vaitkui iš- 
yažiudjąpt iš Lietuvos" valdžia 
buvo ntriatusi jo lėktuvą ‘411- 
tuanicą II” nupirkti. Paskiausi 
iš Lietuvos atėję laikraščiai 
apie pirkimą dar nieko daugiau 
nepraneša, bet Amerikos žinių 
agentūros telegramoje apie la
kūno išvykimą iš Lietuvos sa-‘ 
kdirią,' kad Lietuvos valdžia už' 
iėttuvą užmoKėjo $15,000.

Leit. Vaitkus su žmona bu- 
yo pasirengęs išvažiuoti iš Lie-j 
tuvos 3 ar 4 d. lapkričio mene-' 
šio, bet sunkiai susirgo gripu 
(“Šalčiu”) ir gydytojų pataria- 
frnas turėjo atsigulti kelioms' 
dienoms iki pasveiks.

LAKŪNAS KETINA VĖL 
GRĮŽTI LIETUVON

Atlanto nugalėtojas Feliksas' 
Vaitkus buvd: taip nuoširdžiai 
priimtas Lietuvoje, kad: jisai, 
priėŠ išvažiūddamas Atnėrikon,1 
pareiškė Priėmimo Komiteto 
reikalų vedėjui AUg. Kinaičiui, 
jogei, pabuvęs- mėnesį kitą 
Amerikoje', vėl grįšiąs Lietu
von. , x. ...

“F. Vaitkus gailisi” (rašo" 
“L. žinios”); kad- dėl laiko5 
stokos negali dabar atlikti 
tuos vizitus, kuriuos norėtų, 
bet Atpėrikoj savo reikalus 
sutvarkęs, tikisi už poros 
mėnesių; vėl Liėtuvon apva
žiuoti ir čia pasiliks savo (ir 
žmonių) norą išpildyti.

“Nors vaišės F. Vaitkų ir 
y&iįina gerokai, bet lietuvių 
nŪoširdurnas, kurį jis visuo
met pabrėžia, jam patinka.

“Nežiūrint to, kad Ameri
koj materialės sąlygos jam 
slulėmos daug gėrėšhėš7 F. 

; Vaitkų Lietuva smarkiai 
triukiū.”

s Iš privatinių šaltitiių žinbftia, 
kad' F.' Vaitkuj ? > žadėjo. kokią ’ 
savaitę laiko praleisti Šveicari
joje, prieš grįžtant į Ameriką.

NftiŠiiPdt'OGftAlŠ'A'Viūi “PA- 
CiBNTV” ROLĖSE . .

i nį dramblį, kuris, sako, 
/ neša laimę...”

L ‘"Naujienų” , korespondentas 
Klaipėdoje, Kabardinas, atsiuri-

tė du didėliu spalvuotu plaka
tu, kuriuos lietuvių partijas 
Klaipėdos krašte' vartojo sei
melio rinkimų kampanijoje j ir 
balįoto pavyzdį/ Taš balintas 
susideda1 iš 33 lapelių; susegtų1 
į daiktą, ant kurių atspausdin
ta 187’vardai stt! numeriais! z
: Nenuostabu, kad balsuoto
jams" imdavo po pusę valandos 
ir daugiau, kol jie iš tos “kny
gos” išsirinkdavo kandidatus, 
už kuriuos' jie norėdavo bal
suoti. Laikraščių koresponden
tai sakė, kad tokios komplikuo
tos ii” “origirialeš” loalsaVimo 
procėdurbš dar niekur pasauly
je nebuvę regėta.
; j i.*.,. • u .i į t... • * • H ’ ’ ««> • ■

, Kartu su tais rinkimų lite
ratūros “sainpeĮiąįs”, .musų ko
respondentas Kabardinas at
siuntė ir. ilgų korespondencij ą 
iš Klaipėdos; Neabejojamą, kad 
skaitytojai ras joje daug įdo
mių žinių.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
lakūnas Vaitkus su žmona at
silankė pas “Naujienų” redak
toriaus seserį, Marcelę JUsulUi- 
tienę, Kaune. Ji yra dantį g^ 
dytOjU. Taigi lakūnas su žmo
na niisif6t6grafayo jos kabine
te “pacientą” rolėse “t. ži
nios” rašo' apie tą vizitą:

“Vakar; lapkričio’. mėn. 3 
■; d. F. Vaitkus su ponia, Pri

ėmimo Komiteto reikalu' ve-
i dėjo Ąug. Kiriaičįo lydimas, 
F atsilankė pas ‘ALTAŠS’O’

(valdybos) pirmininko, sese- 
Į rį, p. Grigaitytę-Jasulaitienę, 

' kūt*i Vytauto pb 4-c Nr. 
į praktikuoja kaipo dantų gy- 

1 dytoja. .. . . , ;
“Bekalbant apie skridimo 

organizavimą, ir patį skridi-
į nė^stebiitiUi p^ėjU pb-

, “P. Vūitkiih phitiinčio • pi

■ Vaftkb

lyvlus. Chai 
tai' pačio" F;

vO. įZH»mąį:>J.«OKęis<(« I. i
“Iš tų nuotraukų p. Gri

gaitis galės pamatyti savo* 
Seserį taipi kąip> ji kasdien# 
dirba.'

Netūmioš Dienos 
Lietuvoj

i /. . . .
4 Iš* spaudos ir iš privačių šal- riO ragai truputį perdaug kyš- 
tįnių Amerikos lietuviai ’ šiek i 
tiek jau. žino, kad Lietuva savo 
viduje dabar gyvena neramias : 
dienas: Ekonominių sunkumų’ 
nuvafgintas kraštas, pirmoje 
vfėtoje pats tasai musų valsty
bės pagrindas — K valstiečiai, 
ūki niūki j a, — dėl savo sunkiai 
bep'akenčiartios' 'padėties ėmė 
nerimauti ir savo nepašitenkP 
rii’mą esamuoju režimu kai kur 
atvijai reikšti. Apie rūgpiučio 
mėnesio pabaigą kai kur; ypač 
Pakaunėje ir Suvalkijoje, kilo 
ūkininkų streikai, kuriems pa- 
frėmti vyriausybė tuojau pa
leido darban ginkluotas polici
jos jėgas ir pasienio žandar
meriją. Padariny — keletas 
žmonių nukąutąiynemaža suža- 
Įdtąy; 6aug areštuotų. Šių pa
starą ją kai kurio bus, atidūoti 
dagi kariuomenės teismui. ‘

Nežinau, ki.ek čia tiesos, bet 
Khurie buvo pašakojąmą, kad 
pirmajai valstiečių streiką ban- 
gai kilūs ponas’ Juozas Tūbelis, 
mūsų ministeris pirmininkas ir 
fiūąūsų miništėriš, palaikęs ta
tai- atviru sukilimu prieš val
džią; Jis dėl1 to taip iiūšig'an- 
dęs ir galvos netekęs, jogei sū- 
kilimūl malšinti norėjas pavai
toti dagi ■ kariuomenę. Dar lai- 
mę, girdi, kad nuo tokio žings
nio jį šulaikiūšibš šaltesnes gal
vos iš pačios mūšų kariuomė- 
nėš vadovybės ir' tiio išgėlbjė- 
jusioš — nė strėikinink'us nuo 
kareivių durtuvų,'»bet ■ pačią • 
vyriausybę nuo šlykščios kom-’ 
promitacijos.
. SūyąlkijOjė ūkininką streiką’ 
bruzdėjimas po kurio laiko ap
rimo. Ne. Ne policijos jiė nū- 
Sigando ir nurimo'. StKiką pū- 
įtys valstiečiai tuo tŽrpu nū-1 
įraukė dėl dviejų prięžasčį^. i 
Viena jų — k’ėibūiįi^tek' šlė, 
kaip jau jų nątūtejė1 yra, ktyr 
fik paj unta kbk| žmoPĮą brūž
ti ėjimą, įtuojūū'stengiasi subur
bėti vidun košės ’vfrli ir reika- 
|ol g-aainti: pft&urbĮįo - Jų y 

. i, „ekscesų
provokuoti ir chuligamnti. Bet 
dėl .kohiūūištą tai bu^ro dūr pii- 
še bėfld's. Ddug svarbesnė pa
liaubų^ priežastis buvo kita, l’ai 
—- Jiitterinė Vokietija. 
w Klaipėdos krašte, mat, tuo- 
ntet ‘ vteį seirnėlię rinfeitiią ko- 
yįy kurioje reįčKo" naciaį pūvąr- 

/visą sūyb lyropūgatidos 
^nfeta ir niAšiną. Hitleriui paJ 

'& kąį^ , sakb; miliįjonus 
Sniėi^lįlęjidėHą bŠjSamS 

r? iteprūšjo/.į>|ū’^ši{į:: ne-
's^'> d^hiėšip; į Mu- 

SūValkijos; taigi Riytpriikių 
myny?,; ūkiūiiifcą ’ b'ruįd^Jimą 

i jo iŽūdūdoti sa-
..
per sieną tuojau eme palukti 
atsišaukimai, 'kuriuos slapti na
cių agentai naktimis čia visur 
Npitr ii<Tik sią Hitie-

šeimininkus, • kaimynus, savo 
dratfgus. Todėl visur kratos, 
tardymai, suėmimai. : O tai tik 
dar labiau? erzina žmones, .dar 
didesnį kelia juose nepasitenki
nimą, d£r labiau1 nustato prieš 
valdžią.

J_\;. • t / v c? >> i.) . • • . • . .
Pirmasis valstiečių subruzdi- 

mas atsiliepė Kaune dviejų mi- 
nisterių iškritimu iš kabineto. 
Vienas jų;jRųsteiką, yliaus rei
kalų ministeris, pirmiau buvęs 
žval^bbs šefas, buvo kaip rei
kiant ‘tbvtinik” tbętėl jo pa
aukojimas čia nelabai supran
tamas. Kas kįta Aleksa, žemės 
ūkio ministeris. Tasis taūtinin* 
kų partijai visai nepriklausė, 
savo srity buvo žinovas, nela
bai leidosi diriguojamas ir vei
kė savarankiškai, jo pašalini
mas. tad visai suprantafnas. Su
prantama ir tai, kodėl jis buvo 
palydėtas dagi purvo gniūžtė
mis, paleistomis į jį i^ ką tik 
pasirodžiusio ir, sako, valdžios 
patepto, naujo pigaus dienraš- 
tėlio “Lietuvos Naujienų”. 
Aleksa buvo pakaltintas kaip 
ūkininkų neramumų kurstyto
jas!

Rusteikos vietą užėmė gene
rolas Čaplikas, o Aleksos' 
agronomas Putvinskis, dar' vi
sai jaunas žmogus. Bet tai tik 
nieko nereiškiąs dalelėj deko
racijos pono Tūbelio kabinete 
pakeitimas, tuo

Nežino kur kada su* kuom 
apsirėdė

-.a

vo šie:

telėjo ir tuo jį patį mūšų ūki
ninkams išdavė. Mat, savo sūJ 
fabrikuotais, biauriai darkyta 
lietūvių kalbą surašytais atsi-i 
šaukimais vokiečiai musų ūki
ninkus kurstė reikalauti iš sa
vo Saldžios nė tik jau nebega
limų dalykų, bet ir daryti 
smurto žygių. Musų ūkininkai, 
būdami iš viso priešingi bet 
kuriam smurtui, greitai supra
to, kas ir kuriais tikslais nori 
jiems “padėti”, • ir, bijodami, 
kad nepasitarriautų hitlerinin
kams, ypač ryšy su Klaipėdos 
seimelio rinkimais, savo sąjūdį 
tuo tarpu paliovė.

Tū6 tąrpu1, sakau. Nes yra 
pakankamai davinių, parodan
čių, kad šis tariamas aprimi- 
maš yra tik tyla priėš audrą. 
Kaunas tą labui gerai nu j aūčia 
ir stipriai nervinasi. Dėl to pro
vincijoje, kaime dabar privišo 
daugybe' šnipų šnicelių, ver
buojamų dažniaū'siai iš varįiū-

žnionių ir iš' ūkininkų sain- 
domų dūi’biiiitik'ų. Jiėtiiš, sako; 
valdžia niūkianti pd penkis li- 
tus algos mėnesiui, ir už tai 
jie turi difbti — sekioti sūvo tiniUm prėžidėūthl, meinūrun

pakeitimas, tuo tarpu kai kraš
tas reikalauja visai ko kito. 
Esančiąja ‘/hūtbritetine” valdžia

. f -4*l •„ • •
Mona Barrie

“Mūviu” artiste, Mona Bar- 
rie, yra dideliam triubelyjė. Ji 
Šakosi esanti apsivedusi. Triu
felis tartie, kad ji negali atsi
minti kur apsivedė, su kuom 
ir kada, Šiėmis dienomis ji lArf- 
kėsi Chicagoje.

liaudis 
reikalauja tad 
pakeitimo, būtent; kad 
atsitėi’gta konstitucija, 
taš valstybės seirtiaš, 
demokratinė santvarka.

šitie reikalavimai ir yra vi
sų kitų valstiečių rėikalavinių 
pagrindė.

Musų “autoritetai” valdžio
je, vis tebekižavedąmį Mussoli- 
niu ir savo stiprybę semdami 
iš Italų * fašizmo, be abejo, 
stengsis tą nepalankų liaudies, 
valstiečių sambrūzdį nugalėti 
policinėmis ir kitokioihis prie
monėmis, kaįp kad buvo daro
ma t per pirmuosius • ūkininkų 
streikus; Bet viržius vis labiau 
tęnapiant, jie gali trukti sii di- 
deįiu5 pokštelėj imu.

Ryšy sū visifotiniū • nepasi-' 
tenkinimu, ir1. n'erirnU • krašte, 
buvusieji Respublikos prezidėn- 
tai ir buvusieji mitiisteriai pir- 
tnininkai šio spalių , mėtiėšio 17' 
dięjią įteikė p.! Smetotiai, dab’ar-

režimo
1 butų

(jo nuorašą < ,čū' pride- 
jie kreipia jo dė- 

padėtį krašte

durną
du), kuriuo 
mesį j neramią 
ir, katastrofai užbėgti už akių, 
graudena jį nedelsiant “įstaty
ti valstybę į normalią, teisėtą 
tvarką”, vadinas
šaukti tautos seimą ir sudaryti

tuojaus su

i vyriausybę, kuri turėtų viso 
krašto žmonių 
(Memorandumas 
“Naujienose’’. — <
morandumas arba ( pareiškimas 
vėliau buvo rotatoriumi at
spausdintas, ir į;ukstančiąis eg
zempliorių paskleistas tiek Kau
ne, tiek provincijoje. Policija 
t ur ė j o nemaža darbo j uos gau
dyti ir korifiskuoti, o Valdžios 
prganaš ' “Lietuvos Aidas” dėl 
to smarkiai puolė opožičfją.

St; Jonas.

pasitikėjimą, 
jau tilpo 

Red:); Tas 
buvusių Respublikos vadą me-

: Kaunas

.»'1 J-
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“Maisto” atstovui
atvykus

ir negali kūdikio maitinti, tai 
ligonine ieško žmbnių, kurie 
norėtų mažytę Margaret Ann 
priimti už dukrelę.

“Maisto” (skerdyklų ir mė
sų eksporto)’ Bendrovės atsto
vas, p. L. Grigonis, New Yor- 
kan atvyko sphlių rhėn. 30 d. 
New Yorke jis buvo iki lap
kričio mėn; 8 d. Per tą laiką 
susipažino su vietos rinka, im- 
porteriais ir kitomis atitinka
momis įstaigomis. Dabar p. 
Grigonis yra Čikagoje ir ten 
bus iki šio mėnesio pabaigos, 
su juo galima susirašyti seka
mu adresu:

c/o Consulate of Lithuania 
100 East Bellevue PI., 

Ghicago, Illinois.
“Maisto” produktais, ypa

tingai konservuotais (canned) 
kumpiais, • yra stipriai susiin- 
teresavę keli New Yorko ur
mininkai (wholesalers) bei 
importeriai. Jeigu mėsos rin
ka greitu laiku nepakryps 
priešingon kryptin, tai New 
Yorko importeriai duos “Mais
tui” didelius užsakymus. Iki 
šiol didesnėmis Siuntomis New 
Yorke yra gauta apie 1000 šal
dytų kiaulių ir apie milijonas 
svarų sviesto.

Lietuviškos įstaigos taip pat 
yra susirūpinusios importu iš 
Lietuvos: Marijampolio Kole
gija, Thompson, Conn. praeito 
mėnesio pradžioje užsisakė ir 
šiomis dienomis gavo didelį 
siuntinį kumpių, bekonų ir 
sūrio. Newarkietis p. Trečio
kas, užsisakė 1000 konservuo
tų kumpių. Lituvių Prekybos 
Bendrovė iš Bostono buvo at
siuntus New Yor'kan importo 
komisiją pasitarti importo rei
kalu.

Kadangi importas yra gana 
komplikuotas biznis ir mažais 
kiekiais importuoti neapsihio- 

' ka, tai patartina suinteresuo
tiems lieuviams atskirose apy
linkėse importerių įmones su
organizuoti, gerai susitvarkyti 
ir tada imtis importo įvairių 
prekių iš Lietuvos.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

Pavogė iŠ lietuvių 
almės valdžios 

laisnius -
Du nežinomi vytai vnkar 

ankšti rytą* atėjo į Jiilia Bal- 
chunienės alinę, 4618 ‘ South 
Westem avenue. švaistydami 
ginklus, jie privertė savininkę 
atiduoti jiemš $8.00 iš raište
lio. Be to, pasiėmė iš alinės 
valstijos ir federalės valdžios 
laisnius.

Sumušė lietuvį
Frank Barwick, 25 metų, 

lietuvį darbininką nepažįstamas 
žmogus užpuolė gatvėje, ties 
3235 S. Racine avenue, ir skau
džiai sumušė. Kokiu tai kie
tu daiktu uždavė jam per gal
vą.

iiValgė, šoko, daina 
vo, gėrė, turėjo 

‘good time’ ”
NORTH SIDE — Pereito 

šeštadienio vakare Legion’s 
Hali, Northsidėje įvyko Hum- 
bold Parko Lietuvių Politikos 
Kliubo šokių' vakaras. Ne 
vien šokių, bet ir “Voverių Ke
pimo” vakaras. Kaip skanios 
buvo tos voverės mums nete
ko patirti, bet paklausti kaip 
jie praleido laiką, dalyvauti 
atsakė, kad “smarkiai valgė, ir 
gėrė, ir šoko ir dainavo ir 
bendrai, turėjo ‘good time’’.

Vakarėlis buvo labai sma
gus ir gyvas. Publikos atsi
lankė apie 200. šokiams gro
jo G. Stephens orkestras.

Kliubo pirmininku yra J. 
Valskis, kuris su C. Kairiu ir 
S. Benecku sudarė rengimo 
komisiją.

Pasakojo, kad J. Valskis va
karui gaudė ir voveres, o jam 
pagelbėjo jaunas Lungevičius.

Buvęs.
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PAGAL JAS MILIONAI ŠUKUOJA PLAUKUS

Mae West

Clara BbwMary Pickford
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Hollywood žvaigždės, šviesių plaukų madą paskutiniu laiku buvo įvedusi artistė Jean Harlow. 
Bet vieną gražią dieną pereitą mėnesį ji sumanė, kad šviesus plaukai nėra jau tokie puikus ir 
juos nudažė rudai. Paveiksle yra kitos artistės, kurios vienokiu ar kitokiu budu įvedė naujas 
madas dabar ar praeityje.

Dainuos Sabonių šeimy
na, Čiapas, kalbės Dr.

Bložisį kiti.

, Rado tėvą pasiko
rusį garaže

65 įdėtų bedarbis, Steponas 
Mateika, 1407 South Keeler 
avenue, vakar pasikorė gara
že savo užpakalyje savo buto; 
Velionio jaunas sūnūs Rudol
fas rado kuhą. Jis tvirtina, 
kad tėvas pasikorė, nes buvo 
ligotas ir neturėjęs viltieš pas
veikti.

kolekciją įvairių Ethiopijos 
gėlių ir kitų augmenų! Muzie
jus paskelbs, kad ekSpoUatai 
bus paruošti publikai.

Mirė teisėjas Fitz 
Henry

•A

Ethiopijos gėlės ir kiti 
augmenys

Ghicagos Field Museuni of 
Natūrai History įsigijo pilną

Per nepilnai metus 
aprūpino 473 lietu

vius pilietybe

Sunkiai apsirgo p-ia 
Elena Survilienė

Adv. Kai žada ir toliau dar
buotis pilietybės reikalais

Nuo šių metų pradžios, adv. 
Charles P. Kai su savo pagel- 
bininku p. Zaretšky rūpinosi ap
rūpinimu lietuvių pilietybės po
pieriais. Už tokį patarnavimą 
atlyginimas neimamas. Ir pa
sirodė, kad nuo metų pradžios 
iki šio mėnesio pradžios jie 
padaugino lietuvių piliečių skai
čių Chicagoje 473-iais.

Adv. Kai. siūlo, kad ir kiti 
Fetuviai advokatai rūpintųsi 
lietuvių pilietinimų, nes kuo di
desnis yra lietuvių piliečių skai
čius, tuo lietuviams geriau po
litikos ir kitais reikaluose.

Adv. Kai yra pasiruošęs ir 
toliau tarnauti, dėti pastan
gas išgauti pilietybę nepilie- 
čiams. Jo ofiso valandos yra 
nuo 2 pp. iki 8':00 vakare, o 
adresas, 6322 S.. Western avė. 
Telefonas, Prospect 1012.

P-nia Elena Survilienė (Gri- 
gaityte) iš Cicero, III., sunkiai' 
apsirgo ir buvo nugabenta 
į Lutheran Memorial HoSpi- 
tal, 1118 N. Kedzie Avė., Room 
322. Lapkričio 15 buvo pada
ryta sunki operacija. Ligonė 
eina geryn. Ją prižiūri dr. A. 
Montvidas. Ligonė turi priva
tų ruimą, draugai ją gali at
lankyti bile dienos metu.

Dar pravartu priminti, kad' 
p-nia Elena Survilienė seniau 
yra veikusi “Birutės” ir “Pir
myn” choruose, priklauso Chi- 
cagos Lietuvių Draugijai. Ve
lijami p-niai Survilienei grei
tai pasveikti. — Juozas.

Šiandien pripuola reguliaris 
antradienio radio programas, 
kurį nuolatiniai jau 7-tus me
tus leidžia Peoples Furniture 
Gompany Krautuvės, 2536 W. 
63rd street ir 4183 Archer avė. 
šie programai visuomet pasi
žymi gražiomis ir naujomis 
dainomis,' : rinktina muzika, 
naudingomis kalbomis, bet’ 
svarbiais pranešimais.

Taip ir šį vakarą dainuos 
žymi dainų šeimyna, Saboniai, 
Antanas Čiapas ir kiti: kalbės 
Dr. J. Bložis, D. D. S., bus gra
žios muzikos ir visokių kitų* 
naujanybių. Todėl, nepa
mirškite šiandie 7-tą valandą’ 
vakare užsistatyti savo radio; 
ant stoties W. G. E. S., 1360, 
kilocycles. Kep. xxxx.

Jauna mergina suti
ko mirtį grįždama 

namo iš Šokių
Nelaimėje Sužeisti du jauni 

lietuviai vaikinai

Edvvard Stanis sužeistas 
automobilių kolizijoj

Naujagimiai perkėlė 
širdį iš dešinio į 

kairį šoną

Pakilusi samda Chi
cagos krautuvėse
Chicago Association of Com- 

merce sako, kad samda Chi
cagos krautuvėse dabartiniu 
laiku yra taip didelė, kaip pe
reitų Kalėdų laiku. Kalė
doms paprastai krautuvės pa
didina darbininkų skaičių 
20% virš normos.

Įstaiga toliau 1 sako, kad 
žmones daugiausiai perka žie
minių rūbų ir baldų.

Šis jaunas vagilis išpil
dė savo svajonę

Paprastus, keleivinius auto
mobilius vogti — vagiliui apie 
kurį kalbame, tai tik niekis. 
Vienas automobilis lygiai toks 
pat, kaip ir antras. . Bet va
kar! Vakar jis pavogė auto
mobilį, kuriame vaikai tik sva
jonėse važinėjasi. Įsisėdo jis 
į gaisrininkų vežimą ir žvan
gindamas, žibindamas visais 
skambalais, triubomis, raudo
nomis ir žalioihi& šviesomis, 
nuvažiavo. Pasitrankęs po 
miestą kol buvo gazolino, va
gilis troką paliko prie 5255 
Wightwood avenue;

21 metų Elsie Ritz, 4451 N. 
Damen avėniue, praleido labai 
linksmą vakarą Amerikos le
giono šokitiOsė, šeštadienį va
kare, Ji šoko su draugais, 
juokavo, linksminosi. Bet 
vargšė nejautų kad kai ji va
žiuos namo viš. tų šokių, ji bus 
sunkiai sužeista. Ji nežinojo, 
kad nuo tų žaizdų ji užmerks 
akis, amžinai. / _

Nelaimė, kurioje mergina 
žuvo įvyko . prie Springfield 
avenueir Wilcox street. Du 
automobiliai susidūrė. Kolizi
ja buvo taip smarki kad visi 
važiavusieji abiejose automo
biliuose sunkiai nukentėjo. 
Tarp sužeistųjų buvo du lie
tuviui; Jine yra Albert Saroc- 
kas, 20 metų, 3540 Douglas 
blvd.,. ir Tony Brenatanaš, 19, 
3231 West North avenue. Į 
jų automobilį įvažiavo grįžtan
tieji iš šokių.

20 metų Edward Stanis, 
1123 West 31 street, buvo su
žeistas automobilio nelaimėje. 
Į troką, kuriuo jis važiavo, 
prie 19ih ir Eoomis gatvių įva
žiavo keleivinis automobilis. 
Antrasis šoferis buvo J F. 
Self, 1109. — 19th place.

f .y f!.- '
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Pabėgo iš armijos, pa
darė 40 apiplėšimu

Policija suėmė vieną Alf- 
red ĖUicock, 42 metų vyrą. 
Jis prisipažino esąs armijos 
dezertyras ir papildęs 40 api
plėšimų. Jo. ieškojo dėl Ber- 
wyn biznieriaus J. Moravec 
nužudymo. Moravec • buvo 
pašautas laike apipilsimo jo 
krautuvėje ir vėliau nuo žaiz
dos mirė.’

Atvažiavo iš Lieto 
vos Stanley Pocius

Normai, Illinois Chicagos 
priemiestyje, mirė teisėjas 
Louis Fitz Henry. Per ilgus 
laikus jis sirgo širdies ir ke- 
pehų liga. Buvo nąrys United 
State 
pcals. 
■■*1 .d*—I. ■■

Circuit Gourt of Ap
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ŠIANDIEN
NORTH WEST Lietuvių Moterų Kliubo—P. Prūsių bute, 3247 

Beach aveue, 7:30 v. v. Sekretorė M. Kraučunienė, 3327 
Evergreen avė.

D.L.K. VYTAUTO Draugijos,—Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted street, 7 :30 vai. vakare. Raportas me
tinio baliaus, kiti svarbus draugijos kiausimaL P. Kiltis, 
sekretorius.

RYTOJ
MOTERŲ Piliečių Lygos — Fellowship House svetainėje, 831 

Wėst 33rd Place, 8:00 vąkare. Kviečiami nauji nariai:
, senieji prašomi atsiskaityti su bilietais. Stella Wodman, 

sekretorė, 3253 S. Lime street.
■ .m I i............................................................ ............. ....... ...................  ................ Ji ■■■■■

PARENGIMAI
: V., » '< l r . . / * ’ '*» '*
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LAPKRIČIO 24 -—Palaimintos Lietuvos Draugijos Vakaras
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 6:30 v. v. Įžanga 40c.

LAPKRIČIO 27—Leit Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet. Auditorijoje. Specialia pagerbimo muzikalia progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanicds II” ir skri
dimo filmai, šokiai ir bufetas. Bilietas, (apiina viską) 
75c. Pradžia 7 :00 P. M. {

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės žokių vakaras, CKic. 
Lietuvių Auditorijoje. ,

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

GRUODŽIO 1—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietos” bazaras, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 Sou’th Halsted street^ 
1 vai. pp. Įžanga—10c. Pelitas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams. ,

Henrotin ligoninėje buvo pa
daryta nepaprasta operacija 
kūdikiui, kuris užgimė spalių 
23 d.

Naujagimei, (jos vardas Mar- 
garet Ann Elliot) atėjus i pa
sali! j, daktarai pastebėjo, kad 
jos širdis buvo dešiniame kru
tinės šone, o pilvas buvo vir
šum kojom. Kad kūdikio 
vybę išgelbėti, jie nutarė be
tvarkius vidurius sutvarkyti. 
Operaciją padarė pasekmingai. 
Širdį perkėlė į kairįŽęną, o pil
vą ištiesė. Mergytė gyvena..

Kadangi motina yra bedarbė

Užmušė 84 metų se
nelį ir pabėgo 

... . >—1
Nežinomo- žmogaus yaJdo^ 

mas automobilis prie 37th ir 
Union gatvių sekmadienį už
mušė 84 metų senelį, Christo- 
pher MęLaughljn, 3634 Sęiith 

;Wallace street. Jis buvo pen- 
sijonuotas mokyklų tarybos 
darbininkas, maliorius.

Policija atrado, kad automo
bilis vilko McLaughlįną 190 
pėdų. Tą patyrė iš krauju 
žymių gatvėje.

Bara Bridgeporto aludi- 
ninkus už apsileidimą
BRIDGEPORT — Viena 

skaitytoja, bridgeportietė, S. 
G., pasipiktinusi rašo “Naujie
noms’?, kad kai kurie Brid'gė- 
porto aludiniiikai yra labai 
apsileidę. Ji pasakoja? kad 
aną dieną jai teko eiti Halsted 
gatve. Vienos alinės tarpdu
ryje stovėjo įsigętęs vyras* at
sisagstęs, nesusitvarkęs. Ne 
gana to, dar užkabinėjo visas 
praeinančias mergaites ir mo
teris. <

Ji sako, kad biznieriai1 turė
tų būti budresni ir neleidi/ iš
tvirkėliams sukinėtis prie sa- 
vo biznių, nes tas jų nei kiek cija 
nepagerina; • (SpJ *’janč

Keletą dienų atgal Chiča- 
gon atvyko kaunietis, Stanley 
Pocius. Jis apsigyveno pas 
brolį p. Pocių, 4612 South 
Marshfield avėnue, ir ketina 
Chicagoje išbūti' apie tris sa
vaites laiko, Po to grįž Kau
nan.
s; ' z ' / •’■' ■- ■ ' ■ / •

'P-S Pocius yra Amerikoje 
gimęs, bet mažas buvo išvežtas 
į Lietuvą; . Fb.

Streikuoja langą 
plovėjai

Chicagos langų' plovėjąi, pri
klausą "VVlndovr Wašįers 
Union, išėjo' streikan, reika
laudami daugiau atlyginimo 
už savo rizikingą darbą. Jie, 
mat,^ plauna j ^įmgus Chicagos 
dangoraižiuose.

Kas tai išdaužė langą Sėlec- 
jpan’s krąuluvėjet, 329;, Sohtb 
Dearborn sĮręet ir dabar poli
ciją meta’ įęųięnaųt streikuo-

9:30 iki 10:00
Valandai ryto 

(tris syk į savaitę) 
ŲTARNINKAIS 
KETVERGAIS ir 

SUKATOMIS 
iš stoties ■ \

WCBD. 1080 kil. 
(5000 Watt jėga)

* *? •

Oro bangomis bus 
leidžiami 

“NAUJIENŲ’* RADIO 
PROGRAMAI

Jiįbs aiškiai girdės 
Chicagos ir apielinkių 

miestelių lietuviai.
■ įiHMį   .iii i Ii MNi n- i *; i. ... ... • ■iiU.i.;,.,

P.CONliAD
ŠTUDIO 

420 W. 63rd St 
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, modernia 
kiau įrengta.

Tel. 402

Elena Kazakevičiūtė (Kasko)
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 16 dieną. 10:05 valandą 

ryto 1935 m — --

kalte.
i nislova, seserį

kitų giminių, o Lietuvoj dėdę Telesporą Norkų iš Akmenės miefcte- 
, lio ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 2414 W. 84th St., Lafayette 4730..
Laidotuvės įvyks trečiadieni lapkričio 20 dieną, 9:80 vai. ryto 

iš namų į ŠV. Agniėškos parapijos bažnyčią, Rockwell St. ir Archer 
Avė , kurioje atsibus pedulingos pamaldos už velionės sielą,-o iš 
ten buš nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos Kazakevičiūtės giminės, draugai .ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikt jai pas- 
kutnį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai. Broliai, Sesuo. Dėde ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius J. Liulevičius 
Lafayette 3572.

1935 m., sulaukus 27 metų amžiaufts, gimus Chicagdj.
Paliko dideliame nulįudimė motiną Kazimiera po tėvais Nor
ėt tėvą Domininką Kazakevičių, du broliu, Kazimierą ir Sta- 

jrį Sofiją, dėdę Pranciškų Norkų ir šeimyną ir deug

Telefonas
ii . .:

• ’ liliulm

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius y» vedama tikslu pagelbsti mani skaitytojanM W*
—' . . —- _ - i--. ■ _ ' - i- . _ _ _ L _

daiktą, įmaišą ir reikmenų. Jeigu ia telparieii čia skelbimi ae- 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir

tklauskite Biznio Patarėjo. Čia jqs gausite informadjg, jeigu tik 
bu galima gauti.

PATAISYK STOGĄ Ht 
RYNAS DABAR

Bukit prisirenjre pirm negu sniegaa 
išskris. Pašauk * mus dėl dykai 
apskaitliayimų. 25 metai patyrimo.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING............ . r I I

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Air jūsų stogas reikalauja patai-

MIC So. Balited 8tm< 
M. SICtonE O6A

Leonas Roofing Co.
3750 Wahac« Street. 

x TeL Boulevard 025Q
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Įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoje

m

King Ananda 
of Šiam, 10

1,325 pavieniai bedarbiai iš 
Chicagos ir kitų Illinois dalių

Prince Makonnen 
of Ethiopia, 12

ir
t

opefra
Travi- 
soliste

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

Glenwood Parko netoli 
Riyer ir | Camp Grant.

:ėjimo. .. Pamatykite 
pirkaitė kitur.

ONS

4 Crown 
’__ Rmnania, -14

COAL
______ _

AUGšTOŠ RŲŠIES NORTHERN 
u : ILLINOIS ANGLIS

Mirte RuhI...vU------ ---- ---------  $5.75
“ ■:................... 6.00

...........4.75
sykių — Nemažiau 

laikų arba vakarais 
DZIE 3882. .

Imperial Prince ' 
T«uguno-Miya, 2

bus perkelti į darbo stovyklas' ar Nut
-• • • ■ • . Bedar- ScSoT»"&Vi

EIM
HXT__ _
t. CALumt 5269

^■11 III «.;'■■■.......

ucational
........... .........j Mėkyklpg
IšSlMOKINKlif GROŽIO KULTŪ

ROS ARBA BARBERYSTftS 
PAS MOLER’Į

Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbįhinkų Teisių įstatymo 
atneš puikia pagelba Šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pa vasariniam 
Sezohui. Dieninės ir vakarinės klfa- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefomiok.

< MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

kalų Žs Tonus.: 
Pašaukit dienos. . TėL £

Furniturie & Fixturea
« \RMtandai-Įtaisai

ISPARDUObAME BARU FIKČĖ- 
RIUS, viąokio didžio sU Coil Baksals 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bilė kurią biznio iškaitant svarstyk
les. rpgišteritis ir iče baksus. Cašh 
atba 
muš

S.

i CLASSIFIEDADS
■■ - ' arz i. ■.■■■■' ; • " ' ■■

Leit. F. Vaitkaus Pagerbimo 
Iškilmes Lapkričio 27

Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimo .vakaras, 
kurį rengia ALTASS, įvyks Dėkingumo Dienos 

i Išvakarėse, trečiadieni, Lapkričio 27 d., Chica
gos Lietuviti Auditorijeje.

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

Balsas iš Marqueite Parko 
Lietuvių R. Katalikų Par

Jau daug buvo rašyta iš ke- 
letos lietuvių parapijų Chica
go j e, apie lietuvių Rymo ka
talikų bažnyčiose lietuvių kle
bonų varomą nutautinimo dar
bą. Bet iki šiol niekas nesi
stengė parašyti kaip ištikrųjų 
yra pas mus. O juk pas mus 
yra daug inteligentijos “lietu
viškos katalikiškos”, kaip tai, 
“Draugo” redaktorius L. šimu
tis, Dr. P. Poška, adv. Grišius, 
kiti du redaktoriai “Draugo”, 
Sakalas ir Tumasonis, ir dau
gybė kitų. Bet iki šiol niekas 
nesako nei be nei me. O musų 
parapijoje ištautinimo darbas 
yra varomas pilnu tempu, kito 
taip pat gimusio Lietuvoje lie
tuvio klebono, kun. A. P. Bal
tučio.

Ir tiesiog stebėtina, kad tokia 
galybė taip vadinamos “katali
kiškos inteligentijos”, bet iki 
šiol nei vienas nei žodžio nesa
ko, delko ir kuriam paibeliui 
musų klebonas įvedė angliškus 
pamokslus dėl jaunimo. ’TTaip 
kad sakau, reikia man senam 
prabilti j širdis tikrų lietuvių, 
gal tada atsiras kiek jaunes
nių, kurie galės varyti tą dar
bą toliau. Tad ėmęs plunksną, 
sakau, rašysiu, i “Naujienas, 
nes jos deda aprašymus iš ki
tų parapijų, tad gal nenumes 
gurban mano aprašymo apie 
taip vadinamą “Lietuvybės tvir
tovę Marųuette Parke”.

Ir čia angliški pamokslai
O ištikrųjų taip yra pas mus. 

Jau nuo pernai metų musų gar
singos familijos klebonas kun. 
A. P. Baltrutis, jau įvedė ang
liškus pamokslus ir evangeli
jas ėdi jaunimo, neva misijas 
darydamas. Ir prigrąsino pa
rapijoms, kad girdi, niekas ne
turite pranešti “Naujienoms” 
apie tai. Mes, girdi, tai darome 
kad pritraukti . svetimtaučių 
jaunimo daugiai?. Ir dėlto į- 
vedame angliškus pamokslus, ir 
evangelijas. Ir kaip juokinga 
tas atrodo, kai atsimeni, , kad 
dėl tų . svetimtaučių jaunimo 
kard. Mundelein pastatė gražią 
ir puošnią bažnyčią ir mokyk
lą tik vieną bloką toliau į pie
tus, būtent, ant 70th St. ir S. 
Washtenaw Avė. Ir tenais tas 
svetimtaučių jaunimas eina ir 
meldžias. O čionai nei kupro-

tas svetimtautis nenusivelka. 
Tai kuriam galui reikėjo įvesti 
tuos lietuvių nutautinimo pa
mokslus ir evangelijas. Kito iš
aiškinimo aš negaliu surasti, 
kaip tiktai kad įtikti J. M. Pra- 
lotui M. L. Krušui. O tas jau 
įvedęs anglomanijos pamokas, 
ir suprantama, nesijaučia ge
rai, kad tiktai pas jį vieną te
bus. Tai suprantama, prikalbė
jo ir kitus savo klebonus, kad 
ir tie taip pat padarytų. Nes 
juk yra sakoma, kada viena 
dūšia eina į peklą, tai neatbū
tinai ir kita traukia. Mat, kaip 
tai drąsiau. Tai tiktia tokis 
reikalas, ir tokią naudą tega
lima įsivaizduoti.

“Lietuvių tvirtovės” turtai
O juk musų kolonija yra la

bai pašlovinta. Ir ko čionai 
nėra. Ir šv. Kazimiero Mer
gaičių Akademija, ir šv. Kry
žiaus Ligoninė, ir dabar šįmet 
susilaukėme net ir Dariaus ir 
Girėno paminklo, MarųUette 
Parke. Tai jau rodos turėtų 
būti ištikrųjų tikra “lietuviška 
tvirtovė”. Bet musų gerą var
dą tręšia, vot, musų klebono 
P. Baltučio pamėgdžiojimas 
Birdgeporto klebono.

Ir jeigu jus netikite z kaip 
■gražiai musų klebonas sako tuos 
angliškus pamokslus ir evan
gelijas, tai gal atsimenate Lie
tuvoj ubagą, kuris dar tiktai 
pradeda vaikščioti po kaimus, 
ir nėra dar gerai poterių iš
mokęs. Tai niurna sau žodžius 
nutraukdamas per pusę. Tie
siog koktu, ir sarmata darosi 
klausant tokių jo poterių. Bet, 
matote, vienas pradėjo, o kitas 
pamėgdžioja jį, manosi kad jie 
tai viską daro Dievui an di
desnės garbės, o Rymo katali
kiškai bažnyčiai ant didesnės 
naudos. Tai yra niekas kitas 
kaip tiktai lietuvių švenčiausių 
jausmų užgavimas.

20 kambarių “palocius”
Juk lietuviai, o ne kokie ten 

svetimšaliai pastatė tą gražią 
ir puošnią bažnyčią ir mokyk
lą. Ir ant galo, kaip kokiam 
gubernatoriui pastatė net ro
dos 20 kambarių palocių—kle
boniją. Tai tokio plaociaus ne
turi nei Illinois valstijos gu
bernatorius. O štai, mes lie-

“Naujienų” Radio Programai 
Nauju Laiku iš Naujos Stoties

Princess Josephine, 8, and CroWn Prince 
Baudouin of Belgium, 5

Princess Elizabeth 
of Britain, 9

* i ūjnSĮ

M sf

• King P e te r

Šitie vaikai neatrodo nei kiek kitaip, kaip ir visi vaikai, bet kiekvienas iš jų yra arba gali būti 
karalium arba -karaliene. Jie yra užsilikusių monarchų įpėdiniai. Tarp tų vaikų Princesė Elžbie
ta, 9 metų, gal kada nors valdys Angliją; 12 metų karalius Petras jau dabar karaliauja Jugo
slavijoje (jo tėvas buvo nužudytas); Siamas turi 10 metų karalių. Ananda, Japonijos sostas 
turi įpėdinį asmenyje 2 metų princo, Taugono Miya; jei Ethiopijos imperatorius Haile Selassie 
netikėtai mirtų, jo sostas tektų 12 metų sunui, princui Makonnen; princesė Jozefina ir princas 
Bąudouin yra vaikai Belgijos karalienės, kuri nesenai buvo užmušta automobilio nelaimėje.

tuviai, jam vienam pastatėme? 
taip puošnų palocių, o jisai 
drįsta iš musų tyčiotis, musų 
seną lietuvių kalbą niekinti, 
mus vaikus nutautinti. Lietu
viai katalikai! Ar ilgai mes 
kęsime tokius musų kalbos pa
niekinimus, ir musų sunkiai už- 
dibrtais centais pastatytų įsta- 
gų vertimą į anglomanijos ut- 
vus? ' T'”’*

Nebetoli jau yra 'metų pa
baiga. Bus šaukiami parapijų 
susirinkimai. Turime visi da
lyvauti tuose Susirinkimuose. 
Ir kaip vienas pareikalauti, kad 
tokius užgauliojimus' musų 
švenčiausių jausmų musų nu- 
tautėliai kelbonai nustotų da
ryti, jeigu jie nori !' pasilikti 
musų 'parapijų klebonai. Jeigu 
jiergi to nenorės padaryti, tai 
mes galime išrinkę savo komi
tetus siųsti pas kard. Munde
lein ir pareikalauti, kad jie at- 
steigtų lietuvių kalboje evange
lijas, pamokslus, giesmęs, ir 
1.1. Jeigu jie to nenorės pa
daryti, tai vyti juos laukan, 
taip kaip Jėzus Krystus kad 
vijo su bizunu iš savo Tėvo 
Bažnyčios perkančius ir par
duodančius.

žiu kaip jūsų klebonas jums 
grąsintų. Bet bukite tvirti sa
vo reikalavimuose, nenusileiski
te nei ant vienos pėdos. O jus 
pamatysite, kaip’tt4 jūsų visa- 
galingi klebonai pradės trauktis 
atgal. Jie nusileis, jeigu, jus 
nenusileisite. . .

—Marųuetteparkietis.

Pasekmingais ir įdo
mus “Birutės” choro 

vakaras
Helen Bartush nusinešė 
'operetes ir koncerto laurus

ir

Sally Aleksyniutė, Jennie Miš- 
cikaite ir Eilėn Masalskis.

Koncertine dalis

lietuvių priešais” 
užsi tarauja, jie 

Jie prekiauja

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. • i

“Daro vaikus
Nes*jie to 

yra to verti; 
musų Lietuvybės jausmais, mu
sų lietuviška kalba. Jie sako 
tėvams, kad leiskite į lietuviš
kas katalikiškas mokyklas, jie 
ten, girdi, išmoks Lietuvos is
torijos, lietūvių kalbos. O kada 
mes tenais savo vaikus pasiun- 
čiame tai jie apsisukę juos mo
kina visai ką kitą, jie juo/ nu
tautina. Padaro mu’sų pačių 
priešais. Tai tokios padėties 
mes, malonus .lietuviai katali
kai, nebegalime ilgiau bekentėti.

Juk atsipienat, kaip Lietu
voje kariavome su Rusų žan
darais, su Rusų valdžia. Nuga
lėjome juos. O juk čionai mus 
nei dvasiška nei svietiška val
džia neverčia musų seną lietu
vių kalbą naikinti. Tai delko 
klebonai taip užsispyrė, musų 
vaikus nutautinti? Ne delko 
kito, kaip tik dėlto, kad mes 
jiemis labai nuolankaujiam, mes 
perdaug pasidavėm jų malonei. 
Gerbiamieji lietuviai katalikai, 
nebijokite pareikalauti grąži
nimo lietuvių kalbos bažnyčio
se, dėlto dangaus nenustosite. 
Dėlto į peklą neisite, Dievas 
jus už tai nebaus, kad ir ka-

Dainininkė Helen Bartush 
sekmadienį susilaukė ovacijų 
nuo lietuvių publikos, atsilan
kiusios “Birutės” choro pa
rengime, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje.

Tai buvo kaip ir daininin
kės debiutas prieš lietuvius 
po laimėjimo vietos Chica
gos operoje ir po kitų pasise
kimų muzikos srityje. Ji at
liko svarbiausią, rolę operetėje 
“Čigonai”, be to, sudainavo 
kelis kurinius 'koncertinėje da- 
]yje- || '

Vakaras buvo pasekmingas 
ne vien kokybėje, bet ir pub
likos atžvilgiu, nes atsilankė 
apie 800 žmonių, užpildė erd
vią Auditorijos, salę. Tarp 
svečių buvo p.2 t* Grigonis, 
Lietuvos “Maisto” bendrovės 
atstovas, atvažiavęs Chicagon 
studijuoti rinkęs,;ypatybes.

Vakaras prasidėjo su opere
te, “Čigonai”. , H. Bartush, 
dainavo Eros, neištikimos či
gonų vado žmonos rolę. Ji 
pasirodė neviėn kaipo pirma
eilė solistė, bet ir gera vaidin
toja, įspūdingai atvaizdavusi 
ugningos ir kerštingos čigonės 
tipą,.

Kazys Pažėrskįs dainavo Ro
to, čigonų 'vado rolę, o Anta- 
nas Kaminskas, jaunojo čigo
no, Arijo, kuris' taiidė Erą 
nuo Roto pavilioti. Abu geri 
solistai — rolėę vykusiai su
dainavo, •h •.Irena Yonaitis;, padarė pe- 
sekmingą debiutą, dainuoda^ 
ma motinos ' Karinos rolę. 
Kiek silpnesnis^ matomai ne
tinkamas Grafo Garijos rolei 
buvo Jonas Balanda.

Gyvai čigonų šok| .operetėj 
atliko p-lės A; ;Ąleksyniutė,

X 1

J

1,325 pavieniai be-' 
darbiai perkeliami į 

darbo stovyklas

Illinois provincijoje.
biai stovyklose gaus pilną už
laikymą jr $1.00 į savaitę pi
nigais. Chicagos bedarbiai 
biisj nusiųsti į stovyklas- prie

Fox

Helen Bartush šian
dien vėl dainuoja 

operoje
Š'vakarą Chicagos 

planavo pastatyti “La 
ata”. Bet kadangi 
Edith Mason susirgo ir negali 
dainuoti, numatytos .operos 
vietoje statoma “Rigoletto”.

Toje operoje dainuos ir p. 
Helen Bartush, kuri sekmadie
nį labai gražiai pasirodė lie
tuvių publikai “Birutės” vaka-

306 baudžiami už 
laužymą parking 

įstatymų
Nuo 4 vai., po pietų šešta

dienį iki šio ryto, policija iš
davė “bilietus” 306 automobi
liais važiuojantiems už sulau
žymą pasking įstatymų. Jie 
parkino automobilius dviejose 
eilėse.

Jei operetė turėjo kiek tru
kumų* dėl pačios operetės ne
vykusios konstrukcijos ar kitų 
priežasčių, jas daugiau negu 
atitaisė vakaro koncertinė da
lis, kurioje ir1 dainininkai ir 
choras pasirodė kuo geriau
siai. Chorui tegalima prime
sti tik vieną dalyką — kam 
jam šiek tiek trūksta vyrų 
balsų...

Kaip ir “Čigonuose”, taip ir 
koncertinėje dalyje laurus nu
sinešė' Helen Bartush. Ji pa
sirodė neabejojamu esanti ge
riausią lietuvių dainininkė 
Chicagoje.,

Kiti solistai koncerte buvo, 
Julia Gapshis, Kazys Pažers- 
kis, Antanas Kaminskas, He
len Vespendraitė ir 
Micevičiutė (kuri yra 
tės” choro pirmininkė) 
vakarą plačiau rytoj.

Vanda 
“Biru- 

Apie 
d.

J. Račiūnas nomi
nuotas į liet, siuvėją 
lokalo prezidentus

Rinkimai įvyks gruodžio 13; 
į vice-prezidentus Butvilą, 
sekretorius — Prusis

Iš upės ištraukė apy 
senio žmogaus 

lavoną
Iš Chicagos upės, netoli Cer- 

mak tilto, policija ištraukė la
voną. Nugabentas apskričio 
lavoninėm ' Spėjama, kad 
skenduolis yra apie 35 metų 
amžiaus. Pavardė nežinoma.

J. Račiūnas, žinomas North- 
sidės draugijų darbuotojas, 
buvo nominuotas į lietuvių 
Kriaučių lokalo, A. C. W. oi 
A., prezidentus.

Nominacijos įvyko Amalga: 
metų rumudsę, 333 South Ash
land avenue. lapk. 8 d. Iš 
rezultatų paaiškėjo, kad. kan
didatai sekančių metų valdy
bai yra sekami:

Prezidentas —/J. Bačiunas; 
vice-prezidentas — M. Butvi
lą, sekr. — F. Prusis, fiiii sekr, 
— J. Bertašius; maršalka — 
P. Brazys; ekzekutyvės . tary
bos nariai: K. Rūgis, A. Rulis, 
A. Bacevičius, V. Pačkauskas, 
S. Beneckas, A. žylius, Nor
vaiša; “joint board” nariai:— 
J. Bačiunas, A. Čepaitis, A. 
Kadzell, F. Brajus, J. Katilius, 
G. Bogovičius. H. Zalanskas.

1936 metų valdybos rinki
mai Į vyks gruodžio 13 d.

CLASSIFIEDADS
I

Automobiles
NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 

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

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845i

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS! I!
1935 Buickai — 1934 Olsmobiliai 
1934 ~ ‘
1933 Dodge’ 
1933 Buickai — 1933 Auburnai.
$350. karai dabar ........
$250 karai dabar ....._______ „__
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS.
1601—1637 N; Ashland Avė.

Fordai — 1934 Buickai —
1934 Chevroletai —

$200
$125

Business Service 
BiznioPatarna vimaa

UNIVERŠAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 8408

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ .STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti { mainus, 
juodas pony kautas ...   $18

Rudas caracul .......       $24
Jap mink .......J.............................. $38
Natūrai maskrat .........    $24
Leopard kates .................   $32
Ameriban broadtail ...........  $26
Northern seal ..................................$44
Tikra easterft ’ jniftk .... ........... $150

Ir daug kitų.
J Rcjkfitr tes $8
46 kailiukų scairfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare. 

—O—

k

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

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 “VVest Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strum) instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell. St. arti Sangamon...

Su Naujuoju Bosch Radio 
/ GIRDLSIT EUROPĄ 

1 metus išmokėti — priimsim 
mainus

RADIO ENGĖNEER. SERVICE CO.
. Įsteigta 1922 . •' . v 

Jarantuotas ekspertų patarnavimas 
Didelis pasirinkimas įvairių. mode- 

' < liu >ir padarymo;
5140 S, Kedzle avė. Hemlock 2929

Help Wanted—Malė 
D«rblntnltq reikia .

» ■ ,

REIKIA anglių pardavinėtojų, už
dirbsite gera alga. Atsišaukite 
Jearborn Coal Co.. 2426 So. Halstęd 

St.. Wholesale and Retail.

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

v'

REIKALINGOS dvi furkaųtų par
davėjos Mauriėe Cloak krautuvėj, ku
rios moka lietuviu kalba. Iš vienos 
reikalaujama patyrimas, o kita ir 
>e patyrimo gaus gera alga. Atsi
šaukite tuojaus., ,

. MAURICE CLOAK CO.
4726 So. Ashland Avė.

—O— .■ .

MERGINA 20—35 švari — paty
rus, prie abelno > naipu darbo, pa
gelbėti prie kūdikių. Atsineškite 
paliudijimus. Gyventi vietoje, Sher. 
1857 S. Komensky, Lawndale 0906.

MERGINA 29—35 prie abelno na
mų darbo, be virimo, paliudijimai, 
kalbanti angliškai. Gyventi vieto
je. Nuosavas kambarys — $6. 
5700 So. Maplewood Avė. Telefonas 
Prospect 0262,

.—O— -
MERGINA prie abelno namų dar

bo. Gyventi vietoje. Atsišaukit po 
6. Mr. Goldstein, 1110 N. Christiana 
Avė. 3 lubos.

Business C h ances 
Pardavimui Bizniai .

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

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

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

Hemlock 0800

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

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninkus i Tavern, biznis išdirbtas 
per daug metų, geriausias kampas 
Roselande. Kur didžiumas darbinin
kų eina iš Pulman dirbtuvių. Parsi
duoda pigiai, nepraleskite geros 
progos. '

, 10758 So. Edbrooke Avė.

Kasdien skaitydami 
"NAUJIENAS” lietu- 
viai įgyja naudingų 
žinių ir geru pamo
kinimų.

TAVERN pilnai irengtas, gražus 
kampas su laisniu.ir staku $400 
bjurfi nupirko laisni dėl 1936.

6556 So. State St.
• ............... ...........'

PARSIDUODA Tavern Marąųętte 
Patk apielinkėje. Graži vieta ir ge
rai išdirbtas biznis. Savininkas ei
ną Į kitą biznį. Rašykit laišką dėl 
informacijų. Naujienos Box 554,




