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Amerika varžo 
eksportą į Italiją
Panaudojo kreditus 
sustabdymui ekspor

to kariautojams
Laivai įspėti, kad jie nepriva

lėtų gabenti karo reikemnų. 
Ikišiol fabrikantai nepaisė į- 
spėjimų

WASHINGTON, lapkr. 22. — 
Paaiškėjus, kad Amerikos eks
portuotojai pereitą mėnesį Vi
sai nepaisė prezidento Roose- 
velto Įspėjimo nepirkliauti su 
kariaujančiomis šalimis, admi
nistracija stvėrėsi griežtesnių 
'žingsnių sustabdymui prekybos 
su Italija ir Ethiopia karo reik
menimis. Tam tapo panaudoti 
kreditai.

Jungt. Valstijų gabenimo ta
ryba išsiuntinėjo laiškus laivų 
kompanijoms, kurios operuoja 
kelis šimtus laivų, atkreipdama 
atidą, kad eksportavimas ka
riaujančioms šalims aliejaus, 
geležies ir kitų medžagų, ku
rios gali būti panaudotos kart 
reikalams, yra griežtai priešin
gas valdžios nusistatymui. • ’

Veik visos laiaų. Unijos yra 
prasiskolinusi  ̂j^ybai ir to 
dėl turės "klausyti tarybos Tįspfe- 
jimo, nes kftaip gali susilaukti 
didelių finansinių nemalonumų.

Stvertis tokio griežto žings
nio valdžią privertė tas faktds, 
kad eksportas ypač į Italiją 
padidėjo prasidėjus karui ir kad 
kompanijos neklauso preziden
to įspėjimo, jog už siuntimą tų 
prekų valdžia neima jokios at
sakomybės.

Jungt. Valstijos turi 
arti $10,000,000.000

■' auksu
WASHINGTON, lapkričio 22. 

— Federalinio rezervo taryba 
paskelbė, kad Jungt. Valstijų 
iždynė dabar tu«ri auksu pini
gams arti $10,000,000,000. Tai 
yra didžiausias kiekis piniginio 
aukso, kokis buvo surinktas 
vienoje šalyje viso pasaulio 
istorijoje.

Per pereitus 4 mėnesius iš 
Anglijos, Franci jos ir Italijos 
suplaukė į šią šalį aukso už 
$600,000,000.

Anglija pasiuntė at
sakymą Italijai

LONDONAS, lapkr. 22.—An
glija šiandie pasiuntė Italijai 
atsakymą j jos protestą dėl tau
tų sąjungos paskelbtų sankci
jų.

Spėjama, kad nota manda
giai, bet griežtai pareiškia, jog 
Anglija nemano atšaukti sank* 
ei jas.
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Chicagai ir apielinkei fedeta- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gidera; biskj šilčiau.
Vakar temperatūra 12 v. die

ną Chicago j e buvo ?7°.
Saulė teka 6:49r leidžiasi 

4:24.

Prašo amerikiečių 
nesiųsti į Italiją 

aliejaus
WASHING<TON, lapkr. 22.— 

Vidaus reikalų sekretorius Ic- 
kes atsišaukė į Amerikos alie
jaus pramonę prisilaikyti pre
zidento Roosevelto neutraliteto 
proklamacijos ir nebesiųst ale- 
jaus ne į Italją, nė į Ethiopi- 
ją.

Vėl nepasisekė skri
dimas per pietinį 

polių
Šį kartą Ellsworth skridimą 

sutrukdė sutikti kelyje, augš- 
ti kalnai

NEW YORK, lapkr. 22. - 
Gautomis per radio nuo navi 
gatoriaus ir poliarinių sryčių 
tyrinėtojo Lincoln Ellsworth ži 
riiomis, antras į dvi dienas, jo 
ir lakūno Hollick-Kenyon skr> 
dimas per pietinį polių irgi bu
vo nesėkmingas, šį kartą jiems 
kelią pastojo nežinomi 11,000 
pėdų augštumo kalnai, p ką< 
daugi debesys .kabojo žemai, tai 
lakūnai nedrysfc skristi debesy
se per nežinomus augšhiš kal
nus ir gryžo atgal į savo bazę 
Duhdee saloj. Jie išbuvo orė 
viso pusvienuoliktos valandos:

Tai jau penktas nesėkmingas 
Ellsworth bandymas pasiekti 
lėktuvu pietinį polių. Prie tos 
¥elionė&—pasikelti iš Dundee 
salos, perskristi polių ir nusi
leisti adm. Byrd bazėj Mažo- 
joj Amerikoj, kitoj poliaus pu* 
sėj—Ellsworth pradėjo rubštis 
virš trys metai atgal. 1933 m. 
Staigus ledų slinkimas sutriuš
kino jo lėktuvą. Jis Įsitaisė 
liaują lėktuvą, Polar Star, bet 
pernai negalėjo skristi delei 
nepalankaus oro. Sulaukęs ge
ro oro jis bandė skristi užva
kar, bet turėjo gryšti iš kelio, 
pradėjus varvėti gasolino pom
pai. Pasitaisęs lėktuvą vėl ban
dė skristi vakar, bet šį kartą 
kelią pastojo nežinomi augšti 
kalnai. • -• >

Ką jis toliau darys, Ellsworth 
dar nepaskelbė.

Vokietija turės mi- 
lioninę armiją

BERLYNAS, lapkr. 22. — 
Kaid padidinti Vokietijos armi
ją ir 'perviršinti * Rusijos ir 
Franci jos armijas, Hitleris pa
šaukė kariuomenėn gimusius 
1913 ir 1916 m.m. jaunuolius; 
Jutos paėmus kariuomenėn, Vo- 
kiėtija turės daugiau miliono 
kareivių.

išrodo, kad einama prie Vo
kietijos ir Francijbs susiarti
nimo. Sugryžęs iš Franci jos 
ambasadorius Poncet vakar per 
kelias valandas kalbėjosi su 
Hitleriu.

Pasikorė dėl radio programo

MlLWAUKEE, Wis., lapkr. 
22.—Delei to, kad jo sesuo ne
leido klausytis jo mėgiamo ra- 
rio programo, high school mo
kinys RuSsell Rogana, 17 m., 
nuėjo j savo kambarį ir pasi
korė.

Grand jury apkalti
nęs Barborą Pocie
nę ir J. J. Bagdoną

CHICAGO.— Teismo kulua
ruose gauta žinių, kad grand 
jury buk apkaltinęs Barborą 
Pocienę, 44 m., 2321 W. Marq- 
uette Rd. ir graborių J. J. Bag
doną, 2506 W. 63 St., už ban
dymą papirkti jury adv. Ju
liaus P. Waitches byloje.

Ethiopai skelbia nau
ją pergalę šiauri

niame fronte
300 italų liko užmušta smar

kiame mūšyje į šiaurę nuo 
Makale. Italai po 11 valan
dų mūšio pabėgo ? s

ADDIS ABABA, lapkr. 22.- 
300 Italijos kareivių ir trys ka
rininkai liko' užmušti ethiopie- 
čių mūšyje Į šiaurę nuo Maka
le, sako Ethiįpijos^ Valdžios 
pranešimas.

.Italų, komanduoto  jas liko 
sunkiai sužeistas, o vienas itą- 
lų pulkininkas užmuštas.

Susirėmimas ištiko Womber- 
ta apygardoj, užpakaly Italijos 
priekinių linijų, kurios laiko 
Makale.

Iš italų atimta 200 šautuvų 
ir 4 kulkosvaidžiai,

• Kitas oficialia pranešimas sa
ko, kad vietoj' ethiopai 
Užklupo italus, kurie veržėsi 
linkui Kolei, Tembien kalnuo
se, šiaurvakariuose nuo Maka-

■ • ■ . i •

le. Italų komanduoto  jas ir 
daug/kareivių liko užmušta. Li
kusieji italai pabėgo į Makale.

VVomberta /susiremimfas sa
ko, > buvęs pirmas didesnis tia
ras mušis šiame kare. Mušis, 
tęsėsi vienuoliką valandų, -ita
lai liko atmušti ir jie pabėgo 
betvarkėj.
Atmuša iš priekio, jis puola iš 

užpakalio
MAKALE, lapkr. 22. — Ne- 

sUgaudomas Ras Seyoum, kuri 
italai atmušė vakar Abaro tarp- 
kalny, šiandie apsupo ir užpuolė 
italų užpakalinius, pulkus, bet 
tapo atmuštas po smarkaus mu
što*

Matyt per naktį jis greitai 
perėjo iš priekio į italų užpa
kalį ir vėl puolė italus.

' i '. > .

20 žmonių žuvo aud
roj pietinėj Italijoj

RYMAS, lapkr. 22. Ma
žiausia 20 žmonių liko užmuš
ta ir tiek pat sunkiai sužeista 
smarkioj audroj, kuri perėjo 
pietinę Italiją. Daug namų liko 
sugriauta.

Prisibijoma, kad daug žuvo 
žvejų valtyse, kurias audra už
klupo juroj.

15 metų , motina kalėjime

CLEVELANI), O., 1. 22. — 
Negrė Lydią Mack, 15 metų, 
motina dviejų vaikų, liko nu
teista 60 dienų kalėj iman už 
skleidimą netikrų pinigų. Be 
jos dar 3 negrai liko nuteisti. 
Šaikos vadas gavo 9 metus ka
lėjimo.

IIALL SUMMIT, La., lapkr. 
2^.—WiJbur Allumskirsdamas 
seną ąžuolą rado įstrigusią rite- 
dyje bonką, kurioj buvo tarp 
$500 ir- $600 senais auksiniais 
pinigai*. <

ARSENIKU NUNUODIJO 20 ŽMONIŲ

1 SAN FRANCISCO. — Nuo lapkričio 3 d. iki šios savaites 
pradžios San Francisco keistai mirė 20 Žmonių. Patyrinėjus 
pasirodė, kad visi nusinuodijo arseniku. Nuodus jie išgėrė vi
sai nežiniomis pirkdamiesi “sodą” vienoje vaistinėje. '

Viršutiniam paveiksle detektyvas areštuoja Morris Rosen- 
thal (dešinėj) vaistininką, kuris pardavinėjo nuodingus gėri
mus, o apačioje, Niek Manno, urmininkas, jiardąyęs užnuody
tus gėrimus^ vaistinei,.'••tariasi su adVokątu15^.; B. Acton. MhnnO 
irgi'^buV^kreSbuotas.''. J

.  ........................ i.. —   ■iv-— -I !■■■■—— —
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Lenkai išdaužė lan
gus čechoslovaki- 
*u jos legacijos
VARšAVA, lapkr. ■ 2. —Su

rengtos prieš čeęhus demor/s- 
tracijos dalyviai išdaužė 11 
langų čechoslovakijos legacijos 
Varšavoje.

Policija tuo laiku buvo už
imta vaikymu studentų demon
stracijų prieš žydus, žydų po
gromų buvo Vilniuje, Baltsto
gėj ir Krokuvoj.

(Lenkija vaidijasi su čechc- 
slovakijai dėl Cieszyn distrikto, 
kuris tapo priskirtas čechoslo- 
vakijai, nors jame gyvena ir 
daug lenkų. Lenkija stengiasi 
to distrikto lenkus sukurstyti 
prieš čechoslovakiją ir atsisa
ko talkomis derybomis su če- 
choslovakija išspręsti to dist
rikto klausimą),

16 metų vaikas pa 
smerktas mirčiai

MOUNT HOLLY, N. J., lapk, 
22.—John Cimiengo iš Burling
ton, 16 metų vaikas ir Hildė- 
brand, 28 m., liko pasmerkti 
mirčiai elektros kėdėj už už
mušimą žmogaus , laike pieši
mo. >

- Mrs. Wakelin be
VICTORIA, B. C., Kanadoj, 

lapkr. 22. — Mrs. Wakelin be 
paliovos žiovauja jau 75 die
nas. Pirmiau ji svėrė 142 sv., 
dabar gi sveria tik 119 sv. De
lei žįovavimo ji antru kartų 
pateko liįfohinęn, neš nuo. žioya- 
vimo išsinarino žandą, taipgi 
veidas sutino, gerklė pasidarė 
skaudi ir negali valgyti. Ne
paliaują ji žiovauti ir miegoda
ma* ■ SS

DECATUR, Ilk, lapkr. 22.- - 
Bėžaiždamas “kaubojų” savo 
namo rūsy/netyčiomis pasiko
rė Eugene J. Spaėth, 12 m.

jį'.'’.;

Pašaukė Mussolini, 
bet paskui neat

simena
PEORIA, Ilk, lapkr. 22. — 

Pereitą naktį telefonų stotį pa
šaukė vyriškas balsas ir papra 
še jį sujungti su Mussolini, 
Ryme, su kuriuo norys pakai* 
bėti asmeniškai. ' Telefoniste 
prašymą, išpildė išpradžių su
jungdama su New Yorku, o pas
kui ir su Rymu. Atsiliepė Muš- 
solini tarnas,' kuris paaiškino, 
kad Mušsolini miega ir jį ga 
Įima žadinti tik svarbiais vals
tybės reikalais.

šaukėjas tuo ir pastėnkino ii 
pats irgi nuėjo gulti. Bet ne
spėjo gerai išsimiegoti, kaip 
prisistatė du žmonės ir ėmė 
reikalauti paaiškinti kokiu ti
kslu jis šaukė Mussolini. Tai 
buvo teisingumo departamento 
agentai.. ? šaukėjas teisinasi, 
kad jis neatsimena šaukęs Mus- 
solini, hės jiš buvęs tiek girtas, 
kad nenusivokęs ką darąs. Jo 
vardo neskelbiama.

Pašalino žydus iš Vo
kietijos biržų ;

' BERLYNAS, lapkr. ' 22. .
Pasiremiant naujais pilietybės 
Įstatymais, ekonomijos ministe- 
ris Schacht pašalino iš Vokie
tijos Šerų biržų \ysus žydus. 
Vokietija gi turi ąštudnias bir
žas,' ■

MEXIC0 CITY, lapkr. 21.— 
Tąmaulipas valstijos legislatu
rą pašalino iš vietos guberna
torių Vilarreal, prieš kurį per
nai buvo sukilę valstiečiai.

. SAŲLT STE. MARIE, Mich., 
lapkn 20.-—ūkininkas McKem 
zie krito pirma auka sfirnų me
džiojimo sezono. Jį nušovė me
džiotojas, kurią pašlaitė jį už 
stirną.

Didysis lėktuvas iš
skrido iš Amerikos 

į Chiniją
ALAMEDA, Cal., lapkr. 22. 

—Atlikęs pirmuosius bandymus, 
didysis Pan American China 
Clipper lėktuvas, šiandie išskri
do į istoriškąją 8,000 mylių ke
lionę iš Amerikos į Chiniją.

Jis vežasi daugiau* kaip toną 
pašto, kuris duos $50,000 paja- 
nių,

Atssiveikinimą ir linkėjimus 
per radio prisiuntė generalinis 
pašto viršininkas Farley, o pre
zidentas Rooseveltas pasiuntė 
lėktuvu sveikinimo laišką pir
mam nepriklausomų Filipinų sa
lų prezidentui Quezon.

Lėktuvas atliks kelionę leng
vais šuoliais, su daugeliu sė
stoj imu Pacifiko salose.

Žemės drebėjimas 
Montanoj nepa

siliauja
HELENA, Mont., lapkr. 22. 

—Visi Helena gyventojai išbėgo 
gatvėn užpereitą naktį smarkiai 
sudrebėjus žemei. Tai buvojau 
992-ras žemės sudrėbė j imas 
nuO spalių 12 d.

Delei nuolatinių žemės dre
bėjimų, miestas visai ištuštėjo, 
nes kas tik galėjo,, visi iš mies
to išsikėlė, nežinodami ką at
neš rytojus.

Didelis ugniakalffM 
' pradėjo veikti

Hawaii salose
HILO, Hawaii salose, lapkr. 

22.—Didelis ugniakalnis, Mautia 
Loa, pradėjo veikti ir dvi lavos 
upės slenka linkui Hilo, rati
nėj kalno pusėj ir linkui Kona, 
vakarinėj pusėj.

Pavojus yra didelis ir jei jis 
nepaliaus didėjęs, visi gyvento
jai bus iškelti.

Iš ugniakalnio veržiasi ugnis 
ir durnai, taipjau lava , ir akme
nys.

CAIRO, Egypte, lapkr. 21. 
—Policija šovė į minią, kuri 
bandė pravesti generalinį strek 
ką.. Vienas riaušininkų liko 
sužeistas.

WASHING|TON, lapkr. 21.— 
Republikonai jau išrinko iš 16 
žmonių finasinį komitetą, kuris 
tuoj pradės rūpintis sukėlimu 
pinigų republikonams ateinančių 
metų kampanijai.

CHICAGO.—Savo apratAmen- 
te Drake hotely pasimirė nuo 
plaučių uždegimo biznierius 
Louis Eckstein, 70 m., kuris 
įkūrė ir per virš 20 metų pa
laikė Ravįnia operą.

EVANSVILLE, Ind., lapkr. 
21.—Wilhite, 68 m. ir jo sūnūs 
liko užmuštas traukiniui užga
vus automobilių.

NEW YORK, lapkr. 22. -Po 
trumpos ligos pasimirė Bernatd 
S. Deutsch, 51 m., prezidentas 
aldermanų tarybos ir artimiau
sias mero La Guardia pagelbi- 
nįnkas. Velionis taipjau pasi
žymėjo savo veikimu tarp žy
dų. •

SALINA, Kas., lapkr. 22.— 
Elemer Frank Williamš, 51 m., 
taip smarkiai sučiaudėjo, kad 
neužilgo pasimirė. Daktarai sa 
ko, kad dei sučiaudejimo pra
truko arterija prie Širdies.

Lietuvos konsulas 
nugina Lenkijos 

kaltinimus
Sako, Lenkijos įtarimai Lietu

vos dėl davimo pasų ukrai
niečiams yra kvaili

NEW YIORK, lapkr. 22. — 
Lietuvos generalinis konsulatas 
išleido pareiškimą, kuriame nu£ 
ginčijo Lenkijos kaltinimus, kad 

i Lietuvos valdžia buk duodanti 
ukraniečiams teroristams neį 
teisingus pasus įvažiavimui į 
Jungt. Valstijas rinkti aukas; 
Ukrainos išliuosavimui. ’te i

Tą kaltinimą I^ietuvai iškėlė 
Lenkijos prokuroras 12 ukrai
niečių byloje Varšavoje. Tie 
ukrainiečiai yra teisiami sąry4 
šy su užmušimu Lenkijos vi* 
daus reikalų ministerio Pierac- 
ki.

“Lenkijos prokuroro kaltini
mai yra kvaili ir nenuoseklus”, 
pareiškė p. Daužvardis, einant 
tis Leituvos' generalinio konsu
lo pareigas New Yorke. *•

Rusijos lakūnas pa
sikėlė 8 mylias

MASKVA, lapkr. 22. —La
kūnas Kay Kokinaki, buvęs ju
rininkas, nustatė Rusijos augš- 
tumos rekordą, pasikeldamas 
vif5 Maskvos lėktuvu 42,640 
jpėdų (apie 8 m.), Jįs toje ąugš- 
tuhioje skraidžiojo apie 10 mi- 
nučių,' paskui nusileido žemėn, 
šaltis toje augštumoje siekė 65 
laipsnius žemiau zero. Jis tu-, 
rėjo deguonio kaukę.

Pasaulinis rekordas yra 47,- 
352 pėdos. Jį nustatė pernai 
italas Renator Donati.

Rado laivo laužus, 
gal 21 žuvo

LONDONAS, lapkr. 22. - 
Laivas Sheaf Water ieškoda- 
msa šaukusio pagelbos laivo, 
užtiko apsivertusią gelbėjimo 
valtį ir laužus laivo Sheaf 
Brook. Spėjama, kad laivas yra 
paskendęs ir kad jo įgula iš 21 
žmogaus yra žuvusi.

Pogromai Rumu
nijoje

BUDAPEŠTAS, lapkr. 22.-- 
Policijai ginklu sustabdžius žy
dų pogromus Budapešte, dabar 
pogromai persimetė į provinci
jos miestus.

TURIN, Italijoj, 1. 21.—NuO 
plaučių uždegimo pasimirė mar
šalas Giardino, 71 m., pasauli
nio karo metu .buvęs Italijos 
užsienio reikAlų ministeriu.

KALĖDOS JAU 
NETOLI-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ ISSPAUS.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„

; CHICAGO, ILL.



——

Kenosha^lVfe.
tflANO SPAkYyVA

* < * ’s> k f» » * a * <t < • .

Kiek teko patirti, Lietuvos 
Balso Draugija yra nutarusi 
rengti debatus. Debatai įvyksią 
lapkričio 24 d. 'Gėfiriąp Ameri
can Ėome 2 vai. po pietų 'vir-. 
šutinėje svetainėje, : < dr' 
reikia tverti KėridsKa ^taetuvįų 
Draugįjų Sąryšį, <$f.| bendrų 
frontą prie^ 'karų iiMašizįrįą ?; 
Tema gana plati. Debatuose 
galės paaiškėti, ko kenošhiečiai 
labiau pagėidauja, — dratigijų 
sąryšio ar bendro ffdhto prieš 
karą, ir fašizmų.

Debatuose, kiek zinku, daly-; 
varis įvairių pažiūrų Stoties. 
O tai reiškia, jog klHtišixrias 
bus visapusiškai iŠriagrilhėths. i

« » «
Musų gera tėvynainė, p-ia, 

K. Braze (BrązeVičienė), jau 
ir vėl žada vykti į Floridų ir 
ten, pas dukrelę, žiemos sezoną 
praleisti.

Nežinau, kaip jai sėksis šiais 
metais atostogauti. Praėitą se
zoną ji grįžo gana anksti, nesu
laukusi nei pavasario. Ne ma
no reikalas spėlioti, kodėl ji 
taip padarė, — gal todėl, kad 
išsiilgo savo Kaziuko.

P-as Braze yra gerai vietos 
lietuviams žinomas biznierius. 
Jis laiko batų dirbtuvę, ir do
leris jam lengviau ateina ne
kaip paprastam darbininkui. 
Tad ir jo Jievutė gali Floridoje 
atostogas pralęisti.

P-ia Braze Floridon išvyksta 
gruodžio 1 d. Linkiu jai kuo 
smagiausia laiką praleisti.

» » » '
SLA. 'tVisčbnsirio Rajono 

auksinio konkuršo organizato
rium liko paskirtas p. U. La
banauskas. Toms pateigom^ei* 
ti, manau, jis tinka. Jo gabu
mus pastebėjo ir WPA.k pasi
rinkdama jį užveizdos vietai. 
Tokiu budu p. Labanauskas 
prižiūrės ir tvarkys tos orga
nizacijos proviziją. Vieta, kaip 
matote’ gana atsakinga. »

Mano manymu, p. Labanaus
kui dabar trūksta tik vieno da
lyko. Būtent, kokios geltonka
sės, kuri prižiūrėtų ir tvarky
tų jo Mainiis. Tąsyk viskas bū
tų tvarkoje.

» & «
Musų miesto stambaus lietu

vių veikėjo, p. F. Povilansko,: 
žmona buvo pradėjusi sirgu
liuoti. P-ui Povilanskui tad te
ko ne tik savo kasdienį darbą 
atlikti, bet ir namus prižiūrė
ti. Bet dabar p-ia PoVilariskie- 
nė šiek tiek sustiprėjo ir pra
dėjo po namus šeimininkauti. 
Taip dalykams x esant daugiau 
atliekamo laiko turės p. PoVi- 
lanskas “Naujienas” ir “Kelei
vį” užrašinėti. Jis jau per dau
gelį metų yra tų laikraščių 
agentas.

» » »
Ir musų kolonija susilaukė 

naujų biznierių. Ponai J. Kisa
rauskas ir F. Stankus atidarė 
gazolino ir aliejaus štotį prie 
7-tos avė. ir 46-tos gatvės. Abu 
yra jauni vyrai. Jie ne tik mo
ka aliejaus ir gazolino pripilti, 
bet ir sugedusius automobilius 
sutaisyti. Vadinasi, abu tyra 
geri mechanikai.

Aš linkiu kuo -geriausio pa
sisekimo tiems jauniems biz
nieriams. Reikalui esant, pa
tartina lietiivihms jų ndužniirš- 
ti.

Mano gėras draugas, p. J. 
Shimanauskas, kuris yra sėk
mingas biznierius ir tavernO 
laikytojas, buvo truputį susir
gęs. Bet dabar jis vėl jaučiasi 
sVeikas kaip ridikas. Jeigu aš 
turėčiau tokią jauną “įnanię”, 
kokią turi Jonas, tai manau, 
kad visai nesirgčiau. O gal da
liai to ir Jonas ilgai neserga?

Aš čia turiu galvoje ponią 
Shimanhiiskiėnę, kuri, neduoda 
jam ilgai sirgti.

yra gerokas
skaičius kavalierių uųb 30 iki 
50 mėtą Amžiaus.. SuĮaukę tų 

‘metų, kai kurie jų pradeda ne
rimti ir sapnuoti apie gelton
kases arba juodkases. Bet jų 
amžiaus ^geltonkasių ir juodka- 
štų nedaug tesjranda. Tad teri- 
kh jų ieškoti kitur. Wakyšiine 
$ T. X itijr4į.šj(>:Mi&i.-Wlęyti 
vieną ūkį. Sakę, kad turįs svam
bių reikhių. Aš abejoju, — 
greičiausia jo jauną širduže 

‘bųšu šušiža\Zėjusi Rėkia gęlton- 
pląhkę.

Nieko, žinoma, ęia nuosta
baus. Reikia juk iriUms kokių 
naujų pramogų, — be jų riilo- 
bddį. Aš. liųo savęs Įirikih, kad 
nors vieno, jaunikaičio sapnas 
išsipildytų ir netrukus iries Su
silauktume pramogėlės.

Senbernių draugas.

po dešimties FLIS

ADVOKATAI

Ofiso Tel, Boulevard

Gerkit ir Reikalaukit

Dentistas
STRAIGHT

ęOMPA! 
u ’ ' Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KITATAUČIAI

8307 Lituamčar Avėnilė horie Boulevdrd 4189

Motė;

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Lietuviškos
Degtiniu

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

Jėigu tik turite sutaupų ii 
norite jas inVestriOti, ’tai pri, 
sidėkite prie VŪldžibs bėridro 
vės

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

GERB. Naujienų skaityto- 
jo» ir Skaitytojai prašomi \ 
pirkinių reikalais eiti i tas! 
krautuves, kurios skelbteteii 
NahjiėnoŠe, i

2420 West Marguėtte Ęoad 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

r.1 Dr.M Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

.$190,000,000 vertės — parduo
ta /Visuomenei nuo kovo 1 d. 
1936 m. Kuo daugiau Žnibrilą 
pirkįs šįįųos.. Hohus ir tūps ŠtfVį 
Valstijų ;hkcijbiiieriąis, f iii), 
gesiiis bris jd& kreditas.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 įto 12 vąL/ryto. nUo 2 
vai. po rietu ir nuo 7 Ha 8:?l 
vaįto. Nekėliomis riko TO 1 
vatond1^T^nrtrAY 2880.

elektros prietaisus.
Ofisas ir .

1034 W. 18th SU
Valandos nuo 10—12 pietų ir

Rezidepcij
Hyde Fafk 675

Tik nuvyk į ąrčiausią paštą 
Hr pasakyk jiėrhfe ko nori. Jie 
atliks viską.

• Šitie “donai yra vieiitik tlari- 
pymo bonai. Vienam pirkėjui 
draudžiamą pirkti daugiaųs 
kaip už $10,000 bonų per vie
nus metus. Nepaisant šito su
varžymo net 630,000 bpnų iki

■ ■■ S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

LACHAWICZ ir SŪNUS 
?814 Vfestt'23rii Fląęe ; PĮioneą ęąpąį ^51^—Cicero 5927

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo.6:30-8:8(1 
Nedaliomis pagal tetarti.

J. MULEVIČIUS
Arčhėr ĄVenųe . Phone Lrifayette 3572

I. J. ZOĘP
1646 West 46th Street Phoneš BouleVard 5203-8418

’Bųyb ^kadą barni 
kai, Orpoįfącijoš ir ’Įitų dife- 
lių įstaigą pirkėjui gHlIjb ^pa
sinaudoti, saugiais ir pelnin
gais investmentais, kuriuos su
darė valdžios bbnai. Dabar 
kiekvienas žmogus gali naudo
tis Su v. Valstijų, Taupymo bęr 
nais, kflrie, yrą Suy. Valsaij,ęs' 
valdžios . tiesioginės pareigos. 
Tie BoW leidžiamą sumose 
$25, $50, $100, $500 ir ^lįOOO.

Keli mętai altgąV kada žmo
nės save bankais nepasitįkėjo, 
tai hnt butų išpinkę ši 
tuds boiiąs’’ (baby
bojids). fet ir Atgaivintas 'pa
sitikėjimas birikais liettiri šū-

išplAukia iš new yorko 
SEKANČIU LAIVU

“GRIPSHOL]Vr, .. Gruodžio 7
žemos Ekskursijoms Laivakorčių 

Kainos /
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m, statytas moderniškas laivas 
^MARlEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musu autorizuoti agentai, taip
gi visi mušu skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Mkhigan Avė., Čhicago, 'III.

J. F. EtJDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPII J. GRISn
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telėphon*: Retiublic 9723

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 

.Ofisas 4645 SO, ASHLAND AVĖ. 
Ofiso VaL: Nuo ‘2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal šutarinfa.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Natriu TČL: PrbsPėtt 1930

nų nuo nupirkimo dienos, pa- 
ims tavo poną ir sugrąžins ta- 
Vb pihigds. P^r .^trhfą metą 
iitg«(Usi 'kiek įrhokėjai.. Po vie
nų mietų gauni ir nuošimtį. 
KhdU tiį reikia piriigų, po 60 
’difent| nupirkimo dienos, nuvyk 
‘į įsąvb paštą, paduok boną ir 
ant syk tau pinigai bus išmo
kėti.

yčą taip, lengva nupirkti val
džios boną, kaip, lengva jį at-

Dr. A. A. Roth

r jsiand Avė.
_ ____ _ _ . vai. vak.
Įlomis ir iventadieniais 10—12 -

, dieną. /

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

4010 B. Michigan Av«.
VALANDŽ;*Ce”W0°d M#7

Šuo J hd 11, YWffdai ryto 
.. lįua 6 iki 8 valandai vakari®.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio.'Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Ročkwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Ate.

H Phone Boulevard 7042. "

DK C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vąkato.
Seredoj pagal sutarti. *

Mutual liduorCo
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0803

laidotuvių 
direktorius

S. C. Lachavicz-
ATIDARE

Naujų Laidotuvėms 
Koplyčių 

ROSELANDE
Patarhaująm dieną ir 

riaktį.
Tel. PU1.LMAN 1270 

arba CANAL 2515
42-44 Eašt 108th St.

ADVOKATAS
Miešto Ofisas—127 ,N. Pearborn St. 
Kąmb. 1481-1434-rTęl. Central 4411-2 
Namų Ofisas—3323 So. Halsted. St.
Valandos, vakarais hų'o 6. iki

, + Tel. Boulevard 1310, ,
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
“»‘šo.‘

Valandos l-r4 po pietų. 7—8 Vt vak. 
išskyrus aeredomis ir gubotomis.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas, per . 85 
metus kaipo patyręs gydj 
rurgąs ir akušeris. . ( ,w

Gydo staigias ir ' chrotoii 
vyru, moterų ir vaikų — 
Jąusius metodus X-Ray ir kitokius

telefonai: 
ta Central 7464

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Wašhington St
Rohm 737

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

» • • ■ ■ tL-

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

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miešto ofisas
10 No. Clark «St,. „11 floras 

Tėl. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

figoje toętį, k^ife jų 
‘Vertč.
■ketą ‘^^Įi^;;pĮniįfaLį..
"šitų tfžštsitų dolerinę: vertę vi- 
rški neliečia, , • apyąkyb^s.
□r jie MfO pinigų
Hįątos.

Pavyzdžiui, investuokite val
džiai $1'3.75 ir po dešimties 
mėtų 'valdžia ‘^tinbkėš $25; in
vestuokite $37.50 ir gausite 
W; už $75. ^ųsite^lOO; $375 
po dešimties <me^ų pasieks 
■$50Q; ir $756$l;6o() įĮo 
dešimties hiėtų, arba padidė
jimas iš trečios dalies origina
liško įdėjimo. Tąi nebldgąs pėb 
nas, kurį S u v. Valstijų vald
žia garaii tuo ja.; 4

. r'./\ ,
Ar galimą bbtią paversti 

pinigais?
Ilgkm^Čihį ih^ęstniėntsii tam 

tikrais atvejate gdli štidaryti 
darig nėmalbriumų neturtin
giems žmbnenjs. , Ar pirkėjas 
vaidilos bonų bdtinjii ttiri lai
kyti savo piili^ųš per dešimtį 
metų ? Visai ne. Suv. Valsti
jų Iždas bile kada, po 60 diė-

= J.F. RAMUS
66$f Węst 18th Stręęt Phone Canal 6174

Š. M. ŠKUDAS ~~~~
718 West J8tį Street Phone Monroe 8377

r dMEIilKOJ 
Lr\rjA

>hona

Dn S. Biezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Vąląpdps: ’ ndo l-^ą fr 7—Š 

Seredomiš ir bedė!. stirti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republie 7868

gute. H Sttv. Valstiją boniis.
Fįflįįi^iątS šitų bOnų teikiu 

pagetbą Vrildžidi ir skatina ša-, 
lieą įtštkiytįio darbą. Atlygįrih 
m ui valdžią įararitiidja pridė- 
jiritą ii iiėČibą dąlles prie tavo 
įdejiidb, ^iiryeštiMėdtb) 'į dės 
šiiitis _ i

Suv. Valstijų Taupymo Bo
nai pardūodairią atitraukiant 

dhb, pagflridines (dis- 
coįįrit bagis) — tai yra, jų nu
pirkimo kaiha yra trečią dą- 
liirii mažesnė negu bonO pilna 
verte, Bkirdąmfesi nuo ’kupo- 
nų bonų ir kitų valdžios pri- 
deryšČių, 'šitie bonai nemoka 
greito nuošiinčio (intėrėst), 
bet tvirtai auga gararituotoj 
gryrių pinigų atidaviirio Vertė
je ‘(guarantėed cash surrender 
value) nuo, pirtno meto iki t?Ž-

1h1. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki ’4 ;ir nub 7 iki 9 
vai.. NedėUomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Mrs. Anelia K. Janisz
—.... . ,t Physical Thęraby

and Midwife
II 6630 S. Westem 

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie aKS gimdymo namuo 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 

HKNirjfeKil ment ir magne- Ik tie blankets ir tt.
' g - Moterims irmer- 

tahoma p'ątari- 
" mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistta.
Palerigvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo^ 
svaigimo, akių aptemimo, hęryuotū- 
mo, skaudama akių karštį, atitaišo 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atšįtji- 
kįmuose egzamiridviirias daromas Šri 
elektra, parodančia mažiausias klai-. 
das. Specialė atyda atkreipiamą i 
mokyklos vaikus. Kreidos akys ati
taisomos. Valandos rilio 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v. 
phone Boiilęvard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

;TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
' įtaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė ! 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

EUDE1K1S 
ir TĖVAS 

Laidotuvių Sąlygos / 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

DCKi
RECOMMENOED
V., FOR.-IO.YEaRS

,rosY°ur

..TIRED ' 
kR£.DDENED,Wg 
w.: E Y ES

^wohn;p; ewald ;..
|1 LOANS and INSURANCE

J“iguf reikalauji oinigų ant Tinno Moigičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ętc., atsišauk:

, 840 West 33rd Street
TELEFONAS j YARds 2790 arba 2791.

; - •' •• .

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
f RAŠTINĖJE ■ 5

Lbs Anelės, Tat.
‘P-ašį’. LTupikąifis pla- 

. nuoja visam laikui ap
sigyventi saulėtoje 
CahfoTnijėje.

P-as Tupikaitis, kuris Šią 
vasarą aplankė Europą, jau pa
siekė Čaliforriiją. IŠ Los An
geles jis rašo:

Grįžęs iš Europos, tik trum
pam laikui tesustojau Chica- 
goje. Mat, pasitąikė troškus 
oras, tai išvykau į rytšiaurius, 
į Round Lake, Mich. Nuo Chi- 
cagos ligi tos vietos yra apie 
300 mylių. Ten smagiai vasa
rą baigiau ir Čhicagon grįžau 
rugsėjo 17 d. Nors oras dar 
buvo gražus, tačiau pastebė
jau, kad paukščiai jau. krau
stosi į pietus žiemavoti. Bū
damas laisvas, sumaniau ir aš 
patraukti į pietvakarius. Sė-; 

*daų į automobilį ir lapkričio 
5 d. atsisveikinau su CKicago, 
kame teko tiek daug mėtų gy 
venti.

Antrą dieną kelionės, išva 
žiavus iš St. Louis, užklupo 
baisus lietus. Supykęs tad pa
sukau tiesiog į pietūs. į tre
čią dieną jau" pasiekiau Ei 'į*a- 
so, Tex. Kur pažiūri, Visur ža
lia. šalnos, matyti, ‘pasiliko ož
kelių šimtų mylių Užpakalyje. ■

Ketvirtą diėrią atsidūriau 
Arizonos kalnuose ir tyruose. 
Kalnai visokiausios spalvos.; 
Tarp didelių kalnų užtinki ir 
miestų, kaip tai: Douglaš, Yri
mą, Tukson ir t. t. TarpėkUL 
niuose matosi koktusai, tarsi 
kokie, kryžiai kapinėse.

Pagaliau Užsukau į San 
Diego, Cal. Kadangi Čia pa
saulinė paroda, tai praleidau 
naktį ir dieną, visokius eks
ponatus apžiūrinėdamas. Iš ten 

'drožiau tiesiai į “Lošt Ange- 
-lų” iriiestą, ir j du Čia Visą sa
vaitę išgyvenau. 'Oras šiltas ii, 
apsiaūsto nereikia vartoti. Ta-; 
Čiau naktys gana vėsios, ,

Californįja man patinka, tad 
manau :čia visam laikui apsi
gyventi. Butų malonu iš drau
gų -Susilaukti žinučių.

F. J. TupikUitis,
410 W. 3rd St., 
Los. Angeles, Cal.

gftįį.'įijSŠ

Si ž
3 A

M

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtapsite 
Mu^terole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina, skaus
mus. Jas vartoja bilijonai
žmonių per 25 metuą. Jos 
tūri stipruma. Rekomėndūo- 
jariios gydytoju, riUršiu ir 
vaistininku.

Garsmkitės “N-nose”
A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Drunsirick 05S7.



NAUJIENOS, Chicago, ID

Garsinkitės NaujienoseVĖJAS SUSTABDĖ NIAGAROS KRIOKLĮ

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

APIE PARENGIMUS
atsi arba

Judėjimas

Kaip tik tinka

esi

VIS'

tuviu ir Padaužų kalba yra ta

PADAUŽŲ KALBA
BUDRIKO 24th

Anniversary ir Thanksgiving

Joseph Triner Company, Chicago

valgė vis buvo tneų- 
būsiu dėkinga motį- 
pasakė apie Triner's

Moderniškas Bedroom Setas
5 šmotų už..........,....................

Vėliausios mados Parlor Setas $AQ Efl 
vertės $90.00 už......... ............

504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.) 

Tel. Victory 3486
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

buvo atskirti, ar jis 
miręs. Jis vargiai bu- 
bet kokias gimnasti- 
ne vabalai, kurię jį 
Reiškia, Dievas ap-

ped by the tooth 
cates. Decaying

to improve your

Po naujų savininkų 
Masažai— 

SWIMMING POOL

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Gavome paklausimų apie tai, 
kokia kalba , yra oficialė Pa
daužų Respublikoj. Lietuvių 
tautos žmonės, patekę į musų 
teritorijų, jaučiasi lyg išavoj 
tėvynėj, nes musų kalba jiems

syklinga, kad nū vienas lietu
viškas tautininkas niekad ne
išmoktų gramatiškai rašyti 
Jeigu jau‘* lietuvių kalboj, ku
ri yra žymiai prastesnė, j it 
negali išmokti taisyklingai ii 
gramatiškai rašyti, padaužiška 
kalbėti ir rašyti jie neturi jo- 
kios progos.

Norime painformuoti, kad 
Padaužų kalba šiek-tiek skiria
si nuo visų kitų kalbų. Ne 
kiekvienas durpius ją gali iš
mokti ir suprasti. Ji taip tai

Ir italai, sako, esą Ubai' už
pykę ant etiopų už ankstyvos 
nįjj karą, kuriame italionai 
tam tikrus apipiaustymus pa- 
nešę. Jie dabar etiopus iš oro 
kariauja ir neduodasi pasiek-

■■it

VISI SERGANTI žMONftS GALI 
GAUTI DYKAI ŽOLIŲ

; GYDUOLES
ir $3 Egzaminaciją ir pertikri
nanti Elektrišką Treatmentąuž $1 
Chicago's only Herbai Electric 

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
Dr. SCHYMAN, Vedčjas
1869 N. Damen Avė. ’

GERB. Naujienų skaityto
joj ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

47 — Street and Ashland Avenue 
CHICAGO/

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

pėtnyčiOmis’ kepta žuvis dykai.
Subatos vakarais “BANK NIGHT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems.
Namie gaminti skanus valgiai yisada. Visokios rųfiies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. -—BILU THOMAS.

NIAGARA FALLS. — Nepaprastai smarkus priešingi vė
jai čia siautė, su tokia jėga, kad kelioms valandoms jie sustab
dė Niagaros tekėjimą ir ėmė nešti vandenį į priešingą pusę 
Vietomis upė paliko beveik sausa.

Sutaupykite $|j|j 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų. Moterų.

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

•Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint ką 
kas. Visuomet 
nai. kuri man 
Bitter 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 sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

paremti musų judėjimą?”

many m< 
tation et____
brush ia the eai . .. ■ >(J

The qukk. pi 
__ 2.2_ _j

ęvery morning and evetv nlght.

of odors, andovercomea the <
•hii not offend others.'

lueyour job and 
sale antiaeptic,. _ _ ,_____

ical Company, St. Louia, Mo.

Don’t offend others * Check

halitosis with USTERINE

KABLEGRAMOMIS 
RADIOGRAMOMIS 
DRAFTAIS

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

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Chiropodistai—-Atdara dieną ir naktj.—

PHONE CANAL 9560

Chicagos Daily News įdėjo 
žinią iš Mexico City, datuotą 
lapkričio 19 d., kurioj sako
ma, kad laikraščiui Excelsior 
pranešama iš Guadalajara, kad 
būrys katalikiškų sukilėlių už
puolė dvi seseri, kurios moky
tojauja San Martin Hidalgo 
mokykloj, ir nupiaustė joms ir 
jų tėvui ausis už socialistišką 
edukaciją. Jie pagrąsinę užmu
šimu, jeigu ir ateityj jos mo 
ky to j aus.

Matyt, kad katalikiškosios 
vieros išpažintojai jau* sušvel
nėjo, jeigu tik ausis piausto. 
Seniau jie ir galvas kapojo, ii 
ant laužų degino, ir karštą 
šviną ant kojų pylė. ■ fi

Kaip Padaužoms yra žino
ma, Mexikos mokyklose moky
tojai privalo mokinti tokių da
lykų, kurie yra j programą įdė
ti. Tarp kitko, išguldomas ten 
ir socializmas. Kaip visur, taip 
ir ten mokytojais pasirinkimo 
neturi. Kunigams irgi daug ką 
nupiaustytų bedieviai už . krikš
čionybės aiškinimą, ypač kad 
kunigai tai daro iš savo liue
so noro. -Prieš tokius apipjau
stymui rėktų davatkos, kuni
gų gaspadinęs, parapijonai ir 
net kultūringi žmonės.

Padaužų chirurgijos klinika 
draudžia sveikų kūno člonkų 
nupiaustymą dėl šventos vie
ros ir kitokių idealų.

ŠVENTĘMS PERLAIDAS GIMINĖMS 
SENĄJĄ TĖVYNĘ

Pasiųskite pinigų į senąją tėvynę per Drovers Pinigų 
Siuntimo Departamentą. Musų persiuntimo ratOs yra 
žemos:

kąsdavo 
rūpina kiekvieną sutvėrimą.

Lietuvių tautiškasis j aklėj i- 
mas Amerikoj, galima sakyti, 
buvo visai sustojęs judėti. Jau 
negalima buvo įžiūrėti, ar jis 
gyvas ar miręs. Vieni jo člon- 
kai nupuolė į dešinę, kiti į kai
rę. Kaip čia geriau išaiškinus, 
visas organizmas buvo išsi
draikęs ir išsižergęs į visas 
puses. Niekas negalėjo pasa
kyti, kas per sutvėrimas yra 
tas tautiškasis judėjimas. Nie
kas nežinotų ir dabar, kad tai 
gyvas daiktas, jei ne viršinin
kų rinkimai Susivienijime. Sy
kį kas du metai jis tartum pa
bunda ir bando įsiristi' į Su
sivienijimą. Paskui^ vėl apsnū
sta^, užjniegį.u^apmiršta arba 
numiršta. Ir niekas nepajėgia 
jo išjudinti.

Galite suprasti, kad kada te
kis susnudęs ir apmiręs daik-

“Žiurau, tąmstą skaitai 
tuvišką gazietą. Turbut, 
įpratęs gerai skaityti”.

“Skaityti moku, bet ne 
ką suprantu taip, kaip para 
šyta”.

“Gal ir rašyti mokate?”
“Moku, bet negramatiškai”
“Ar neįstotum tamsta į san 

darą arba tautininkų organiza 
ciją

defflr wemralSavings 
tOAN ASSOCIATION 
of chicago 

Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokė) o m 4%.

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

1 “chain” progra
. _ __ ______ _________ nomis.

Programas finansuojamas ir leidžiamas BUDRIKO.

Jau gaza; yra pusėtinai šlyk
štus dalykas, bet apipjausty
mai peržengia visas geros eti 
kos ribas. Ir be jų žmogus, ro
dos, galėtum patekti j dangų 

garą.

Bosses Won't 
H i re People w it h 
Halitosis ( BREATH)

People wfio got and hold jobs 

keep their breath agreeable

FTlth the best to ehooae from these days, em- 
ployers favor the person who ia most attrac- 
uve. In businėss lite aa in the sočiai world, 
halitosis (Unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody ouffem from thte 
offensive condition at kome time or other— 
““ noro regularly than they thi-.k. Fermen- 
tatlon Ot fooa particles ekipped by the tooth 
____ __ 3U»e of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also eause odors.

The qulck, pleasant way to improve your 
breath ia to uae Llaterine, the quick deodorant,

Listerlne balta ferinentstion, a major eause
2____Jd overcomee the odors themselvee.

Your breath becomee svreet and agreeable. It 
;V«ii not offend others.
s IĮ you value ypur job aųjl your friends, ūse

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

ANCHOR INN
8500 So. Halsted St.

Sakoma ir beveik įrodoma, 
kad visiems gyviems daiktams 
reikalinga yra mankšta arba 
gimnastika. Tas maž-dapg rei
škia, kad jie turi judėti. Vi
sos senovės gramatikos aiškin
davo, kad gyvi daiktai gali sa
vo liuosa valia; kilnotis iš vie
tos vieton. Tečiaus biologai^ įro
dė, kad yra nemažą gyvų daik
tų, kurie patys negali nė“ pa
sikrutinti. Pavyzdžiui, kada 
Rusijos mužikas miegodavo, o 
jis netoli visą laiką miegojo, 
nelengva 
gyvas ar 
tų (įaręs

SVETAINE UŽDYKĄ
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iŠ “Margie’s Tavern.” 
)UtH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092

Du nepažįstami vyrai 
sėdo arti vienas kito trauki- 
nyj ir pradėjo žiūrėti vienas 
kitam į veidą.

“Atsiprašau. Ar tamsta ne 
Robert Sweitzer iš' Chicagos?”

“Prašau neįžeisti. Aš Sam- 
uel Insull iš Turkijos”.

tas pabunda, jis juda labai artima ir netoli pilnai supran 
gramozdiškai. Prisieina vartoti j tama, todėl jie mano, kad lie 
visokias dirbtinas nočynas, kad 
tą judėjimą palaikyti. Svyra 
vimai į dešinę ir kairę yra to
kie dideli, kad jis tai vienur, 
tai kitur pilnai nugriuva.

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile iMir- 

i bystės perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 
veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į MENESI- 
^TAIPGI NAUJI I>ORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
A O TYPEWRITER

M O 1 rXEK COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Ii spaviedotis .tūkstančius, grjh 
kų. NelaiĮnė, kad šitie klausy
tojai reikalauja užmokėti.

Neužilgo tas pats bus ir su 
visokiais programais.

Būdavo kas nors padainuo
ja, pagroja, pašoka,; o paskui 
jau valgome, geriame ir patys 
šokame. Dabar visi mėgstame 
patys dainuoti, manome gėrės 
nius balsus turį už programų 
dainininkus; manome neblo
giau galį pasispardyti ir pa
sišvaistyti už programų šokė
jus; namie užsisukame maši
ną ir prisiklausome visokios 
muzikos. Taigi laike prograrno 
nekantriai laukiąme, kad tik 
jis greičiau4 baigtųsi. Tvirtai 
tikime, kad esame mučelnin- 
kai, bet dėl mandagumo sėdi
me ir dar kartais paplojame. 
Bet kaip visi trokšta, kad tas 
programas butų trumpas! Nors 
ne visi drįstame pasakyti, bet 
jau netoli visi jaučiame, kad 
parengimas be prograrno butų 
buvęs malonesnis. Nėra abejo
nės, kad artimoj ateityj ren
gėjai, kad publiką pamasinus 
į parengimą, ims skelbti, kari 
jokio prograrno nebus.

Parengimuose publika šoks, 
valgys, gers, juokaus, būriais 
susirinkę dainuos, diskusubs, 
kazyruos ir, jei reikalas atsi* 
ras, pasipeš, o parengimui pa
sibaigus važiuos kur nors dar 
užsikąsti, įsigerti, pašokti ar 
ba kitokių zbitkų padaryti. Va
dinasi, svietas taip gyvens ir 
taip elgsis, kaip jam patenka..

_J — Lankytojas. z
Padaužų pastaba. — Gal bu* 

tų dar geriau, kad nė šokti, 
nė valgyti, nė gerti, nū disku- 
suoti, nė dainuoti, nė peštis 
parengimuose nereikėtų. Kam 
turbačytis ?

Buvo laikai, kada lietuviai 
bėgdavo į prakalbas, nes kal
bėtojų buvo mažai, o klausy
tojų daug.

Laikui bėgant kalbėtojų gil
dą augo ir galų gale visi pasi
darė kalbėtojais. Reiškia, klau
sytojų gimine visai išnyko. Vi
si nori kalbėti, ką nors kitiems 
pasakyti arba išaiškinti, bet 
nėra kam klausytis. KiekVie^ 
nas pyksta, kada kitas kalba. 
Kiekvienas gali išaiškinti, kad 
tik jis turi ką nors svarbaus 
pasakyti, o visi kiti kalbėtoja: 
tik laiką gaišina. Jau organi
zuojasi ir mitingų pirmsedžiai, 
ir komitetai, ir net publika 
stabdyti kalbėtojus. Išradėjai 
suka galvas, kaip padaryti to
kį nočyną, kuri sustabdytų kal
bėtojų kalbšs.

Ypač advokatai nepakenčia 
vienas kito kalbos. Kada jie 
rengė savo vakarienę, specia
liai tvirtino, kad joje prakal 
bų nebus. Į Susivienijimo . set- 
muU žmonės bijo važiuoti, nes 
žino, kad ten advokatai kalba 
ir kalba.

Pasakyk, kad bankiete, va
karienėj arba bet kokiame pa
rengime bus kalbų ir prakal
bų, visi vengia dalyvauti, to
dėl rengėjai dažnai jau gar
sina, kad niekam nebus leista 
kalbėti.

Dar liko vienas būdas gau
ti nors vieną klausytoją — 
tai daktaras, advokatas ir ku
nigas. Daktarui ir advokatui 
gali kalbėti apie savo trobe-

Walnut Dining Room Setas
7 šmotų už .... .............. .........

$10.00 vertės dovanų knygomis arba 
Lempa ar Kalakutas.

SUDRIK FURNITURE MARI
3347-49 So. Halsted St.

1 , Tek Boulevard 0181_________ ,
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAS nedaliomis iš WCFL stoties nuo 
5 iki 6 valandų vakare, gali prisilyginti prie vii 

mų; su patyrusia didele orkestrą ir d
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Nebebuvo pnte-

Kas Naujo Lietuvoje
vo

LIETUVOS DEMOKRATIJA IR KLERIKALIZMAS

gimi-

t

■ «

't

Tas 
Sten- 
Šalia

Vrttf Ln.iin Th-

(Musų specialaus korespondento)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. ftalsted Chicago. 
Iii Telefonas Cafial 8500.
-—     . . .........i, .... .......

■ ... - - ----------------------- ---- --------
• Kiac fanto SfndiOK. loc. Gtto ftĮnMĮgų

Subscriptlon Ratas:
18.00 per year ia Caaada
85.06 per year outside oi Čhlcago 
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

....... ... .- ........... .jr.,,-. J.r.i.Ar. .... ; l.i „•>

Entercd as Second Člašs Mattel 
ktafcH 7th 1914 at th& Post Office 
ef Chicago, m. uhder Ibe act oi 
March 3rd 1879.

$5;60

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Publlshed Daily Exdept Sunday by 
The Lithuanian NeWs Pub., Co., Ine

1789 South Halsted Street 
Telephone GANal 8500

... . *'..........................................................■■■ ,

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

_ Še 
. iSc

Uisakymo kainai
Čhicagoje — paštu:

Metams __ ___ _
Pusei metų —
Trims trienCsfdtns
Dviem mSnesi&nis
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus
Vieni kopija .. --i____i
Savaitei
MGnesiui ___ _

Suvienytose Valstijose, ne Chieagdj,

Metams .
Pusei metų 2;75
Trims mėnesiams to l»50
Dviem mfinesiams . 1JOO
Vienam inGnesiuf ui5
Lietuvon Ir kitu* tižatehiAose

(Atpiginta)
Metami
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _»._.^— 2i50 
kinigus reikta siųsti pAšfo lfbn<ėy

Orderiu kartu stt užsakymu*
•• .......  ■ - -................. .. ....... "

JAPONAI PABŪGO
T 1 *L' 1 - r 1 ■

Japonijos militaristai buvo sumanę atplėšti nuo 
KiftiįpA pėnkias šiaudinas jW p^ėvihCijAš) įsiverpdami 
Kiniją duoti joms “autonomiją”. Bet staigiai šito su
manymo Vykinimas tapo neribotam laikui atidėtas.

Kokios pHeŽaAtyp japonus riUO td grobuo
niško žygit), tikftį žinių nėra. Bet Atrodo, kad jie ^abū- 
go Juhgtio^ Wštiju.
‘■ •' >• ■' ■ ■ , 

* -...................................... ■/------------- ------------- to1^, ,r , , ,

(Iš angliškoj

Prieš kiek laiko* Lietuvoje buvo uždraustos VAI; 
liaudininkų ir krik, demokratų partijos. Paskui tauti
ninkų valdžia uždarė ir katalikiškas jauriimo organiza
cijas. Gal buvo uždarytos ir kitų srovių jaunimo sąjun
gos, bet žinių apie tai kolkas dar nėra.

Prieš šitą valdžios žinksnį katalikų vadai užprotes
tavo — Lietuvos užsienių reikalų ministeriui. O užva
kar susirinko Kaune ir Lietuvos vyskupų konsistorija 
(konferencija) apsvarstyti, kokia akcija turi būt pavar
tota katalikiškų orgafiižačijų apgynimui nuo valdžios 
persekiojimo.

“Naujienos” visuomet stojo ir tebestoja už orga
nizacijų laisvę. Todėl ir į tas represijas, kuriomis Lietu
vos valdžia stengiasi sunaikinti opozicines partijas ir 
draugijas, mes negalime žiūrėti kitaip, kaip į atžaga- 
reivišką ir kenksmingą kraštui politiką.

Valdžia, kUri nepakenčia opozicijos, tuo patim pri
sipažįsta, kad ji neturi pasitikėjimo visuomenėje.

Bet dalykas komplikuojasi, kuomet eina .kalba Apie 
klerikalus. Ar nę klerikalai kalti, kad nuo 1926 metų 
iki dabar Lietuvoje šeimininkauja tdkia Valdžia, kuri 
su žmonių valia nesiskaito? Lietuvos krik-demai pridė
jo nuversti seimo pastatytą valdžią ir arkivyskupas 
SkvirėckiS tą perversmą palaimino. Paskui klerikalai 
ilgoką laiką 'talkininkavo tąi partijai, kuri laužė reš- 
pubbkoA ^onątituciją. j

HKdO^jf^taip elgėsi? Todėl, kad jie tikėjosi tOkiti 
budu galėsią gėriau apsaugoti savo partijos it kunigų 
luomo interesus. Jie pasirodė dideli egoistai

Šią vasarą Kaune įvyko Lietuvos išeivių suvažia^ 
vimriS-. Tėnrii klerikalai ir vėl suvaidino biAUrią rolę: 
Lietuvos Katalikų Centro atstovai kartu su kunigais ir 
jų. klapčiukais, atvykusiais iš užsienių, atsišrikė dūoti 
balsą laisvamaniams ir pravedė nutarimą, kad kongre
se nebūtų jokiiį diskusijų. Praldtas Krušas ir p. šimu
tis buvo labai patenkinti, kad pažangiosios visuomenės 
balsas išeivijos kohgfėse buvo nuslopintas^ ir dižaUge- 
si, kad tautininkų spauda juos už tėkį nelemtą “pAši- 
darbavimą” gyrė ir reklamavo*

Bet dabar jau ir patys klefikalrii griūna J kaili nuo 
tos partijos, kuriai jie visuomet stengdavosi pridėti pa
naikinti Lietuvoje laisvę. Ir dabar jiė kėliri. protestūš.

Charakteringa yra tai, kad Katalikų Veikimo Cen
tro Vadai Savo protestą įteikė Lietuvos užsienių reikalų 
ministeriui, lyg kad jie butų kreipęsi į svetimos šalies 
valdžią! jie protestuoja, kad Lietuvos valdžia laužanti 
konkordatą su Vatikanu.

Vadinasi, klerikalai kovoja ne Už Lietuvos žmonių 
teises, bet už Vatikano reikalus.

Su pagelba Vatikano Lietuvos klerikalizmas išside
rėjo sau įvairių privilegijų, kurių kiti žmonės Lietuvoje 
neturi, ir dabar su pagelba Vatikano jie bando tas. sa
vo privilegijas apginti. . , •

Iš to aišku, kad vyskupų ir kitų klerikalizmo lyde
rių pastangos atgauti teises savo organizacijoms netu
ri nieko bendro SU Lietuvos demokratijos koVa dėl IMS- 
vės. Tatai svarbu pabrėžti ypač dabar, kai spriudojė ir 
susirinkimuose taip Uoliai Skleidžiama visokie “bendrų 
frohtų” obalsirik

Musų kotnuhistai (“ščyriejib, o dalinai ir opozici
niai), jau ne kartą yra kreipęsi žodžiu ir per Savo 1A&- 
raščfus į klerikalų vadus, kviesdami juos bendrai ko
voti dėl ^demokratinių laiSViųH' 
Klėrfkaližmas ir — demokratija!

Tikintieji katalikai gali būti ir daugelis jų yra de
mokratijos gynėjai; bet nėra ir negali būti nuoširdus 
demokratai orgahizuoto kunigų luotno atstOVfti. Kleri
kalizmas Visa savo eferiiė yra priešingas laisvės, lygybės 

o be šitų’ principų, kokia

Kai tautininkai pasiėmė vai
ruoti Lietuvos gyVenimą, trii f 
jų natius buvo galim# veik Ant 
rankų pirštų suskaityti. Bet 
vėliau^ jiems politiniai įsigalė
jus, jiė į savo eilės subruko 
didėlį valdininkų nuošimty o it 
šiaip žmoriių, kurte Vienų ar 
kitų santykių turi su? valdžios 
žmojnėmis. /tokiomis priemonė
mis tautininkų skaičius žymfrii 
'augo.

Paskutiniais metais • ėmėsi 
organizuoti kaimo jaunimą, čia 
ir pradėjo nuo tų žmonių, ku
rie priklauso vyriausybei, pir
moj eilėj nuo pradžios moky
klų mokytojų. įvedė ne pras
tą uniformų, kuri kaimo jau
nuoliams labai patiko it daug, 
kas ta uniforma Viliojamas 
stojo į taip vadinamus Jau
nuosius lietuvius arba jauna
lietuvius. Jei tikėti, šita orga
nizacija turi dabar trisdešimt 
tūkstančių narių.

Čia viskas tvarkoma Vad# 
pradu. Viskas atliėkdihri riė’ 
rinkimų sistema, bet skirihib 
budu. Iki šiol tie jaunalietu
viai laikėsi politikoje gana pa
syviai, bet dabar pasuko stai
ga gaiFėš h* lApkfičiri 3 d. įVy- 
kusiame savo suvažiavime pa
sisakė aktingai dalyvausią jpo- 
litikoje; berdds nutarė prašy
ti sutvarkyti opozicines parti
jas, spaudos reikaKiš IV iš Vi
so leisti’ tikijiemS. {įAliririlietti- 
viams, vėįkfi? W W B 
nutarimų toki# dVaširi. Ir ŠtAi 
liaudininkų ir kvikšČirihių de
mokratų partijos uždarytos, d 
sočialdemokrątų partija jau se
niau uždaryta.

Iš esmės , čia nieko naujo 
vėik neįvyko. Visų opozicinių 
partijų gyvenimas, jau nUo sę-^ 
niau buvo visai paralizuotas ii- 
veik aštuonetas metų kriip j riš 
negalėjo veikti. Berods, karts 
nriri kriVtri joms lėisdriVd pada
ryti susirinkimUš; ktirįridšė 
visviena niekas nieko atvirai 
negalėjo ’PrišakytL Bdt Viš dėl? 
to partijų centrai veikė ir bent 
savo taVpė legaliu bridu galė
jo bendrais politikos reikalriiš

pasitarti. i)abrir ir Šiths gali
mumas Atimtas. Kilęs ūkinin
kė griiVaiiŠkaė jUdljimĄs veV- 
tė jaunalietuvius susi'aktyvin- 
ti, kurių reikšme šiaip gyve
nime iki šibl tuVėjb daugiau 
dbkorrityViŠko pobirdžio ir jie 
tikri tik paradams.

Įdomu, kad tas aktyvas pra
sidėjo nė nuo pačių fautiniri- 
kiį, bet pavesta trii Atlikti jau- 
ri^liettiVia’ms. Mat, taritinihkų 
pirmiiiiiiikAė yra ministė^ių ka
bineto pirmininkas. Tad, trir 
būt, rasta nepatogu tokią ak
ciją patiems tautininkaihs pra
dėti, — leista naujus ©balsius 
paskelbti jaunalietuviams.

Laukti, kad Visos politikės 
gairės butų staiga pakeistos 
kuria nors aiškesnės fašizmo 
formos linkme — netenka. Bet
gi gaivališkas ūkininkų judė- 
jiihrisi kAris paskutiniu laiku 
pradėjo įgyti konkretesnių fot- 
fhų ir aiškesnių reikalavimių 
Verčia tautininkus 'susimesti ir 
griežtesne lihija eiti. Vifea su
metus, bet kokia liberalizmo 
dvasia .visai šlopinama; o iš 
kitos pusės j prasidedi gilesnis 
platesniu^ gyventojų sluogš- 
niiiš apimąs- ir jokiomis įsta- 

. tymų ritamomis nenormurija- 
: iri riš judėjimas. Tas judėjimas 

Verčia fc viešąjį gyvenimą Vai- 
^UbjAnčiUs tautininkus labiau 
budėti it didesilės akcijos rėik-

Vridiriašį//|tpvai įgyja astfės- 
ftiį formų... Laukiame narijo 
špŽUdbŠ įstatymo, kuris žrida 
būti gariri iiepalankus opozici
nei spaudai. Tiesa, ta spauda 
ir dabar neprivy'dėtihose sąly
gose gy venaft ! /..

. Tai tokios naujenybės^ o jų 
bufs dar ir daugiau.

j — Homo Lituaniėnš.

“Ir taip tu4 neparduosi jds 
už jokią kainą ?” Godžios Steri- 
copo akys Šliaužė per statulą, 
kuri buvo padaryta iš balto 
nefrito. Kad įsigyti tą statu
lą,. Stėnkopas buvo pasirengęs 
viską atiduoti:

“Ne, as neparduosiu’’, parei
škė jo draugas Kerius. “StA- 
tūla nėra, padubdama”.

Kambaryje Užviešpatavo to
kia tyla, kad Stėnkopas išgir
do savo širdies plakimui visą 
gyvenimą jis ir Kerius buvo 
draugai) abu turtingi ir ne
svetingi jie buvo aitrus kolek- 
eijonieriai. Vienas buvo įsi
traukęs rinkti i. 
farforą, kitas rinko įvairias re
tenybes.
jięį vienas antram padėdavo. 
Kerius patyrė, jog statulos iŠ 
balto nefrito. — tąsyk jų bu
vo tik keturios — įeina į sep
tynių dievų kolekciją. Septyni 
dievai reprezentuoja septynias 
aukštąsias doroves ir septyni 

ąeptyriias mirtinas

atsisveikino.
mes ilgiau pasilikti? Kerius pa 
reiškė, jog jiš Statulos nepar
duos. O iš praeities buvo ži
noma, jog jis niekuomet sp.VO 
nusistatymo ncmaino.

Praėjo dešimt valaridų. feil- 
pusiaunaktis. Stėnkopas 

vienų vienas sėdėjo savo ka
binete. kartu su ju4o gyvenu
si sesuo ir tarnai jau seniai t 
miegojo. Sėdėjo jis ir galvojo' 
apie savo draugo keistą elge
sį. Juo ilgiau galvojo, juo la
biau tūžo. Kefiui statula ne- 

paveikslus ir jokios reikšmes. Tuo
tarpu jain ta štatulri buvo ne- VVVM JL AAAA1V f ▼ VVAA. JL V** ,

Iki pat šios dienos imtinai brangi. Ilgų penkio 
likos metų darbas dėl draugo 
įgaido ridėjo niekais. Jis sėdė
jo ir juodos ihiritys lindo jani 
į galvą.

Puse pirmos jis išrašė čekį 
suiriai, kuri buvo dvigubai di
desnė už tą, kurią Kerius su
mokėjo už statulą. Paskui 
Stėnkopas apsirengė, pasiėmė 
kelis raktus ir prožektorių.

Jo planas buvo labai papra
stas. Stėnkopas turėjo raktą 
nuo išorinių dtirų, o Viduje ga
lėjo surasti kelią su4 užrišto' 
miš Akimis. Jis tikėjosi su vie- 
riu raktu atidaryti duris į tą 
kambatį, kuriame stovėjo pyk
čio difevas. Kitą rytą Kerius 
dieVuko vietoje ras Stėnkopo 
čekį; Tiesa, jų draugiškumui 
bris padarytas galas, bet pra
eities visvi'ėri riėbėgfąžįsi.
"Pusė antros Stėnkopas ty

liai įsigavo į draugo kabinetą. 
Jis atidarė - spintą, kame sto
vėdavo statulą. Ji buvo tuš
čia. '

/ “Stėrikopai! Dieve mrino!” 
Kambaryje sužibėjo elektros 
šviesa. Kerius št4 ištiestomis 
rankomis ėjo pasitikti draugo. 
Jis buvo vien tik naktiniais 
rūbais apsivilkęs. Stenkopui 
akyse pasidarė tamsu. Kaip 
pamišęs, jis kirto draugui. Ke
rius sugriuvo asloj e. Išsigan
dęs Stėnkopas spėjo atsipeikė
ti. Kerius gulėjo nesijudinda
mas. Supratęs, kad jo drau
gas yra negyvas, Stėnkopas 
baimės apimtas pasileido bėg-

!•

atsfeigimo Lietuvoje.

ir tolerancijos principams, 
gali būti demokratija?

Taigi, fiėfmt atsteigti Lietuvoje demokratinę tVrit* 
ką> butų nesąmonė dėtis su klerikalais. Kova dž denio*- 
kratiją turi eiti kartu su kova prieš klerikalizmą.

NYBES
f F' ‘ 1

Bus Graikijos karaliaus 
“šeimininke”

M

Prince** Helene
ATENAL Graikijri;triri* 

cesė Elena, kdfi bttš sristan 
grąžinto Graikijos karaliaus 
JitVgib dŠeimihlfikė”. Ji yt-A ka^ 
raliaus scsub ir jrii tefikri nŠeb 
mininkies” vieta, nes karalius 
persiskyrė šu žmona, 
graikai nemėgo.

kurios

(Musų Specialaus korespondėn 
to prrihėŠirhAs)

Štai išlydirii K. Vaitkų. L-gg 
laumes juosta jis pasirodė pil
koje Lietuvos padangėje ir 
dingo;- Paliko gražius atsimini- 
•fnriš ir savo & Amerikos gy- 
Vetiimb jam įspraustą į lupas 
šypgėhą-. Dabar daug kas taip 
šypsokis, kaip F. Vaitkus šyp- 

’ŠdjbS. .
Keista, tas tipingas žemai

tis veide su janki šypsena. Gk 
męs jis ir augęs šaly, kur be
galiniai tėmpai išvyštyfi, kur 
visi skuba, bėga, o R Vaitkų? 
riieMr nėškiiba... Ir iš Lietu
vos ruošėsi, ruošėsi išvažiubti 
bet Vis Atidėliojo;

Toks jau jo likimas; pasky4 
re dieną! išvažiuoti, o čia liga 
kėlioms dienioms priguldė į lb“ 
Vą. Taiti lygiai kaip ir per At
lantą tikrai pasiryžo skristi, 
bet gamtos sąlygos ilgai Jani 
neleido tai įvykinti.

F. Vaitkaus Skridimą Vėik 
išimtinai š." Amerikoje sūrite4 
še socialistai štt sriVri talkihih- 
kais. Tautininkai trim di
džiausi priešai, bent iš DirVoš 
štabo. O čia Lietuvoje taUti- 
rifiikai K. Vaitkum labiausia di
džiuojasi. š. Amerikoje iš Vi
so dėl F; Vaitkaus skridinio 
lietuvių trirpb buVb sUnku Su
sitartų o Čia Lietuvoje F. 
Vaitkus visų lygiai gerbiamas 
ir j’iS t rili tbš didvyriu skaito? 
mas.

Ryto metą Stėnkopas kartu 
su savo seseria sėdėjo priė sta
lo ir valgė pusryčius. Jis pa
sakojo visokius niekus, bet 
pats negalėjo savo balso pa
žinti. “Kodėl manęs nešaukia? 
Juk dabar jį jau surado; Jis 
nužudytas, jokios abejonės ne
gali btiti. Ar manė įtars? Kas 
bus su manim? Juk aš ęsu 
žmogus, kuris nužudžiau ge- 
:iaVsį savo draugą vien dėl to, 
kad galėčiau gauti statulą iš 
hefritb”. Sesers balsas nutrau
kė niūrias mintis. “Kodėl tu 
neatidarai pake tuko? Matyti, 
tai dovana. Juk šiandien yra 
tavo gimimo diena”.
' “šiandien mano gimimo die
na? Aš visai buvau apie tai 
pamiršęs”.

Stėnkopas nupiovė virvutę 
ir atidarė kvepiančią dėžutę 
Joje buvo į vatą suvyniotas 
žmdgžudystės dievukas, 
pat dievukas, dėl kurio 
kopas tapo žmogžudžiu, 
gulėjb laiškas...

“Brangus Stenkopai! 
mo dienos proga siunčiu tau 
dovaną. Mes jau štai keturias 
dešimtis metų draugaujame, ir 
aš esu labai laimingas, kad ga
liu patenkinti tavo gyveninio 
d’džiausį troškimą. Aš tikiu, 
kad tu užmirši mano vakaryk
štį elgesį, — aš tik taip sau

, norėjau’ pajuokauti. Aš taip 
pat tikiu, jog senovės prana
šavimas apie tai, kad kolekci- 

. jos savininkas turės papildyti 
į žmogžudystę, nei kiek netruk

dė tau miegoti. Tavo senas Ke
rius”.

dievai — 
nuodėmes.

Q—ton*

Pėtikidlikų irietų savo gyve
nimo Štėrikripas praleido bė- 
rinkdafhaš šęptyriis dorovėm 
dievUs ir šešiš huodėmingds 
dieviiš, • 
viriio, 
puikybės 
Kada Keriu’š tėlėforiavo, jog jis 
gurridri sbptiiitą dieVA, Žmog
žudystė^ diėVą, tai Stėnkopo 
džiaugsmui hiebUvo ribų. Jis 
tuoj hubėgo priš savo draugą. 
Jam nėi į galvą nebuvo užkly
dusi nuritis, kad draugas ne- 
pririorės su kėiurioliktu dievu
ku atsiškirti; “Keriu, ar tave 
sulaiko tai diaryti prietaringu
mas?” Ant vieno iš dievukų 
buvo užrašyta, kad visos die
vukų kdlekcijoš' savininkas ar- 
ba įats1 ritiAižudys a!fbU papily 
dyš žmogžudystę. Kerius nu
sijuokė: “Dieve mahri, rie! Aš 
nėprirduodu dievuko kitokiais 
ir labiau protingais sumeti
mais”.

Stėrikopui pasirodė, jrig: 
žmogžudystės dievukas jttokia- 
si iš jo. Jo geriausias, viena
tinis, tikfriš draugriš neleido 
jam viso gyvenimo darbą baig
ti, — šūrinktį visą kolekciją. 
Stehko^aš Atsikėlė iV sausai ti namo

MARSAS, KARO DIEVAITIS, “MENKUTIS TAS PASAULIS” 
uruliu-. '*«■ rffff"■>-iTĮiiiiĮhli.i

nimo Stėnkopas praleido be- 
sepiyriis dorovės
.. ...... ... ....... . .... . ’

ripširijiirio, Vagilia 
tihgiriiaVihio, gašhiriibį 

ir piktžodžiavimo.

—o—
Stėnkopo rankos pradėjo 

drebėti. Kaip tik tuo metu su
skambėjo telefonas. Iš trobe
lės pasigirdo draugo balsas: 
“Dar kartų širdingai sveikinu 
gimimo dienos. Pasakyk, mel
džiamasis, ką tu pereitą nak
tį veikei mario namuose5? Ka
da aš tave pamačiau, tai aš 
iš susijaudinimo apalpau. Tu 
juk. žiriai tuos mano negala
vimus. Bet šiandien aš jau
čiuosi kuo puikiausia...”

Vėrtė K.

ATĖJO naujas 10 nume
ris “Kultūros”. Daug jdo- 
maus pasiskaitymo. Rašo 
pfof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Korolenko ir 
kiti. Kaina 45 centai. Gali
ma nusipirkti “Naujienose”.

—Vi,,.. { ■ „T A--. ■—M,., ,r' T
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Fox Dė LUxė Alus 
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Lapkričio 23 d. Gimė Lie 
tuvio Pasiryžimas
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ramti-

savaime, 
Lėtas

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

miegamo kambario 
kaip parodytas yra 
$95.00 dabar parsi-

Blinda’-vaizduoja 
baudžiavos laikų 

gyvenimų

UE IR UŽKABINAME 
YKLOMS., 
TI W00D ST.)

Dėl. Padėkavonės iŠpafdavi- 
irto Pianų Akordionų kai 

iltis labai sumažintos, 
pasirinkimas 

ITALUOS 
VČKlfcTlJOS 

nvsuoš

pradėjo atsirasti 
Bet žmonių jortis 
trtikštrt. 0 ff 'gin-

mėti
Ttitis ii? rįįUfeų kariuomenė pra
dėjo tvarkytis. Bei 1920 m. 
liėpbfe mėn. vėl prasidėjo ko
vos. Rusų Raudonosios armijos 
spiriama lenkų kariuomenė 
pradėjo /trauktis ii? iš Lietuvos. 
Liepos 15* df rusai įėjo ir i 
Vilnių; , .

Jau buvo sudaryta lietuvių* 
rusų taikės šu’tartis ir lietu
viai šu rusais bolševikais jaU 
nebekariavo. Į lenkų paliktas 
vietas pradęjp..įeiti lietuvių ka
riuomenė, . bėt.jėnkai geriau be
velijo Lietuvos žeineš atiduoti 
rusams, negu lietuviams. Lie
tuvių kariutimeiiei pastojo ke
lią j Vilnių it liepos 15 d. ne
toli Lentvatavoš įvyko smar
kios lietuvių kovos su lenkais. 
Lenkai buvo sumušti ir jų vi
sa brigada sut patrankomis ir 
kitu karišku turtu pateko į 
lietuvių rankas. Tą pat. dieną 
nors lietuviai ir įėjo į Vilniųį 
bet ten jau rado rnsUs-bOlše- 
vikUs, kurie lietuviams Vilnių 
atidavė tik tugp. 26 d.

(Bus daugiau)

Pasiklausykite niusų radio programo, rytoj, ii valandą 
prieš pietus iš stotiės WGES.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip p ataria Lietos bankui

Tavern ii Krautuvių Fikčeriai už pigėsriės kairias;
... .. .. Lengvais išmdkSjiiųąis. . , r.

Monroe 5066,

ir dorumas leidžia jį sulaiky
ti it klausyti (sakymų.

Gruodžio 7 d. lietuviai ^Už
ima Šiaulius ir ten randa rdaug 
vokiečių palikto kariško turto. 
Pradeda juos 
gruodžio 15 d 
vokiečių kareivis' pasitraukia iš 
Didžiositiš Lietuvos žfemių.

Kraštas lUišViAu Atšikvėpė 
išvijęs iš saVo krašto dU prife- 
šus. Dar tebebuvo tik trečias 
—< lenkai. Iki 1920 m 

buvo šioks toks

atsilankyti f manė

jYEMBER 24, 1935 
RIETIS

LietUviAi SAVO krašte būda
mi daugiausia ūkininkų ir lau
ko darbininkų tauta, 
yra ramus gyventojai 
ir ramuš lietuvio būdas smer
kia bet kokias avantiūras, sve
timų žemių, svetimo turto gro
bimus, ir ilgai kentę svetimų
jų priespaudą supranta kaip 
brangi yrA laisvė. Teklei He- 

šaVti' prigimties 
Ir yra aršus jo

sausio mėti; 1 <L 
t irtu* 
Lim

taip apšipratoi,
Arū; sa-

- Dar liėtUViams besimušaril 
su bolšėVikais,. į Lietuvą pra
dėjo lįsti lenkai ir pasivadinę 
bėrmohtihinkaiš Vokiečiai. 1919 
bi- pęf Velykas lenkai vėl* 'iš 
bolševikų atėmė Vilnių ir prA-1 
dėjo slinkti į Kauno pusę. Lie
tuviai ties Vieviu pastojo len
kams kelią ir nebeleido toliau 
besliPkti. Norš 1919 m. su len
kais ir nebuvo didesnių mušit^ 
bėt mAŽėšnių šUšiRČmimų visa
me fronte pasitaikydavo, neš 
vis mėgindavo lįsti gilyn į Lie
tuvą, pasinaudodami Lietu vos 
silpnumu, kad jai reikėjo ka
riauti sU raudbnąja armija. Tį 
pačių mėtų liepos mėn., kada 
Lietuvai reikėjo iš vienos pU- 
šės varyti lauk bolševikus, .0 
iš kitos pusės laikyti IferikUš, 
atsirado ir trečias priešas -— 
į Lietuvą įsibrovė vokiečiai bėri 
montinitikai ir pradėjo saU 
Sukti lizdą KAiRšėtiUosO ir šiaU- 
liUOsė IV iš čia plėštis plačiau. 
Jau Lietuvos kareiviui AtSirA- 
do trys frontai, o ir visi prie
šai daug stipresni buvo.

1919 m. spalių mėn. lietu
viai daug savo pulkų atitrau
kė miti bolševikų ir lerikU ir 
sutraukė prieš vokiečius. Nė-! 
trukus prasidėjo su jais ko
vos ir lapkričio 17-22 d. t'bs 
koyoš smarkiai išsiplėtė; Lap- 
kričio 21-22 d. po smarkių ir 
didVyriškų kbvų lietuviai su
muša vokiečius ties RadViHš- 
kiu* ir pAima daug ginklų ir 
kitokio kariško turto. Nepa
prastai pakyla lietuvių kkrdi* 
vių ūpas ir visi veržiasi i Šiau
lių pUšę visiškai pribaigti prie
šą. Bet santarvė įsako sUštAb^ 
dyti veiksmus ir leisti vokie
čiams išeiti iš Lietuvos. Įside* 
gūsius lietuvių kareivius sun- 
ku sulaikyti nuo puolimo, ki
tas net pykčiu nesitveria, kani 
trukdoma tas įkyrėjęs Visiebrtsi 
priešas galutinai ŠūthUŠti, bet 
mėsų kaMvib drausmihgttnlaš

juto savo krašto Šaukiantį bal
są jį ginti ir uoliai prisidėjo 
prie to darbo. Lietuviškoji uki- 
ninkų-darbininkų kariuomenė, 
dar getai nepasirengusi ko
voms, išėjo į karo lauką lai 
mėti ar mirti. Ir ji laimėjo.

Trumpai permeskime akimis, 
kaip kukėsi it kovojo toji mu
sų lietuvių kariuomehė.

1918 m. vasarą dar Vokie
čiai tebebuvo stiprus ir gir
dėt nenorėjo apie LietūVos 
valstybės ir kariUotnėnės at
statymą-. Slėgė visokį lietuviš
ką darbe Tačiau jau liepos 
mėn. pralaimėjo • prancūzų 
fronte ir buvo jaučiama, kad 
karą pralaimės. Lietuviai su- 
sitUpina steigti savo kariuo
menę. Slaptai įsteigia karinę 
komisiją, kuri rūpintųsi lietu
vių kariuomenės stėigimUt

Darbas pradėtas, bet nieko 
neturime: nei Žmonių, nei pi
nigų, nei ginklų ir kitokių rei
kalingų daiktų. Kraštas priešų 
sunaikintas it iš jo nieko ne 
galima gauti. Svetimi taip pat 
neduoda, ypač, kad lenkai Vi
sokiais budais mums kliudo ir 
nori) kad lietuviai hutų pri
versti susidėti su jais. Ypač 
lėnkų dvafiriiiikdms Paišus Lie
tuvos valstybės atgijimas, nes 
jautė, kad atgijusi Lietuvės 
valstybė jų galią ir žemės plo
tus gerokai apkarpys.

1918 m. spalių mėn. į Vil
nių atvyko pirmieji LiėtuVbs- 
šAVAnoriai, pirmieji besimieji 
Lietuvos kariai. Tačiau jų tik 
keli, bet ir tie patyš, slapta 
atvykę, neturi kur pasidėti. 
Lapkričio merk vėl po Vi’dną 
bei kelis pradeda rinktis, bet 
visų likimas apverktinas — 
nieko neturi ir kenčia šaltį ir 
alkį* Ginklų niekas ftfedUoda ir 
vokiečiai neleidžia ginkluotiems 
pasirodyti. Tuoj nuginkluoja. 
Pradedama organižubti pirma
sis lietuvių pulkas, pirmas Lie
tuvės kariuortifehės gudų pul
kas, o netrukus pradeda orga- 
nizttoti ir antrąjį lietuvių pul
ką. Iš pradžių pulkai tik ant

V Y N A f
Port, klūsdatel or Šlietry ........ ........

apsuptas galingą 
kaimynų, kdrie kiekviena pro
ga taikstosi tą ramųjį artoją 
Vėl pavergti, vėl privėtsti jį 
savo reikalams tarnauti, nega
li ramiai atsiduoti savo dar
bui, savo Šeimai fr turi nuo
lat būti ginkluotas, UUofat bu
dėti saVb krašto nėpHkiaUšo- 
hiybes ginkluotoje sargybėje.

Kada pradėjo kurtis bepri
klausoma Lietuvos valstybė, 
gražios svajonės, gražus lietu
vių tautos norai 
taikingai ir gerai sugyventi — 
tufėjo greit užleisti kėlią ki
tokioms idėjOifts. Priešams be
siveržiant į krašto vidų, tuoj 
Viši pastebėjo, kad be ginkluo
tos jėgos, nebeįstengsime ap
siginti. Ttioj reikėjo kurti sa
vo kariuomenę’, kuri galėtų pa
stoti priešams kelią. Ir pra
sidėjo visame krašte bruzdė
jimas. Ūkininkas metė savo 
pltfgą, darbininkas kūjį, kirvį 
bei kitą darbo įrankį, moks- 
Ifeivis knygą ir visi patraukė 
į ginkluotus kariuomenėš bū
rius. Ten visi pasijuto lygus, 
visi vieno tikslo sukviesti, vi
si vienos minties ir vienų troš
kimų 
vo krAštą, ti paskui vėl grįžt? 
prie savo darbo įrankių ir šei-

KCA VICTOR 
ir kitų 

Leii^viįs hrndkSjini^i

'' • LUČO/ .TA^RN 
zH? 313Š Šo* Halstėd Si*

; CHICAGO ....
Širdinga?'kviečia jiis ir jūsų draugus 

> . '<• VARDUVIŲ FARĘ
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO " 

KATHARINE

l’čl. Lafayettė 2120
“SYRENA” RestaUrantas ir Bufetas

Europeiško ir Amerikoniško Styliaus 
Patarnaujam BankiOtams, PAtėms it Vestuvėms 

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

Kampas Hbnore Street.

AMERIKOS 
tŠdirbyščįų įįeriAtisių

PIANO
AKOmONV

Kainos nuo

23.75
Kalakute* DtykAi 
Lekėijtik Dykai.

ClCEltO Wėšfėfn
GbifcpAfty aUkaiijA M0,000 į 
Cototntiiilty Fondą ir aUiŽAu- 
kia į savo darbininku*s, kAtl it 
jie prišidėJų pagal.i^aiį. Ko- 
lektavimaš ptAŠidėk šti gtuo^ 
džib Aiitrą, o baigsis kovo 2? 
d. Pasiryžta sukeli ^43,200; 
Ta suma buk šunaudote šutei* 
kimbi mėdikalėš paįeiboš 
biednuottiėneii

Su teis ktifektaViihais it fon
dais žnionėš 
kad tiesiog jubkiiš 
kydtiiriL jbg Btodbu'omehė tų 
milionų nėtoatyė, o tėkš ke
liems politikierianfs. Blogai 
kad kalba, btit kad taip yrai 
niekas netižgitičyš.

Dirbtume gėriau diėba ,
Pastaruoju 'laikii milžiniš

kos Weštern Elėctrftj dirbiku

“Blitida” yra viėhaš iš tų 
veikalų, kuris vaizduoja Lie
tuvos gyvenimą baudžiavos 
laik&fe, ir gal būt vahrthioja 
geriau ftėgli bbt kbkšąi kitas 
Veikalas bei aprašimaš.

6į žymų veikalą turėsime 
progą p&rimytf seenojė gftto- 
ttŽlb 8 ck, Lietuvių Auditorijoj. 
Pastatymu
Vytų choras ir Socialistų kuo
pa. Yra sujungta gerinusių 
vaidintojų grftpė ir jife dafbuo- 
jfesi prirUttšimul “Blindos” 
jau kelinfaš mėnuo. — D.

a222-Ž4=Ž6 so. HAL8TE0 STREET
Veide jas Z ^ALhbl^KAS - 

Tel. VlČTORY 4226 
CHICAGO, ILL.

kiečių, bėt it tai tik ififlicijAi 
Apgihkllibti VardU, bėt nė kA- 
riUoineįiėi. kiek džiaugsmo ir 
pasitikėjimo savimi sukėlė ti© 
pirmieji ginklai, gali supras
ti tik tas, kas tuokart tą per- 
gyveno. Darbininkų ir ūkinin
kų sUftųs, sUŠiririkę iš įvairių 
LfetUVbs vietų, užmiršo tą diti- 
ną viską, šaltos kareivinės 
tuoj apšilo riuo lihkšfrių jau
nuolių krykštavimų, vargų ir 
rūpesčių išvagoti jaunuolių Vei
dai nušvito: užmiršo it Alkį ir 
trukumus. Tuoj slapta pradė
jo mokytis ginklą vartoti. Ne
trukus nusipirko ir du leng
vuosius kulkosvaidžius. Dar 
didesnis džiaugsmas. Viėni 
mokoši, 6 kiti už durų sauįti; 
kAd vbkiėčiai neužkluptų. KAi 
pamato vokiečius ateinaiit, 
tuoj duoda ženklą ir ginklai 
atsiduria po grindimis. šiAtti- 
reikalui turėjo atsiplėšę grin
džių lentas ir išsikasę duobėš; 
Lentas pakėlus pakiša ginklui 
ir jau* kambarys visiškai; tuš
čias, kaip ir nieko iiebuta. Ar
ba mokydavosi tamsiuose f U1 
siuose.

Pagaliau 
i? sargybų, 
saugoti dar 
klų nusivežti vokiečiai neleid
žia. Taigi mūšų pjrihiėji W* 
tėiViAi šavAnoriai štepta nusi
veža į sargybas ginklus ir tėn 
dažriai nėpAmaihomi ptAstovl 
po dvi ir daugiau paras. Ne* 
sulaukdami valgio atnešant, 
patys-, nubėgę į artimiausią 
krautuvę, nusiperka už < savo 
pinigus duonos ir tuo ramina
si. Tačiau nei sargybų nepa- 
meta, nei murmėti nemurma.' 
Vienas kitą stiprina^ girdh pat* 
kentėkime, ateis geresni lai- 
kai. Nėt teikėjo stebėtis-, iŠ’ 
kur pas tuos paprastus ūki
ninkų bei darbininkų vaiktiš 
atsiranda tiek dvasios jėgų*, 
tiek pAširyžimo ir kanffybeš 
pakentėti dėl savo krašto lais
vės it fifepfiklausomybėš.

1919 m
rodbs, Šiek tiek šviėšiAti 
švito LiėtUVos padangėj; 
tuvos kareiviai Vilniuje tą die
ną pirmą kartą viešai gatvė
se pasirėdė ginkluoti it Gedi
mino kalno bokšte pirmą kar
tą iškėlė Lietuvos vėliavą. Bet 
tą pAt vakarą apie ė valandą 
vėl nfoiŲAš štniigib'. Vietiniai 
lenkų legioriininkki tižėihė Vil
niaus miestą ir įvedė savo tvar
ką. Miestą lenkartlk perdaVy 
Vbkiėčiai. Bet liettili Vilhikl^ 
jAu buvo ir Btisij^ RaiidtihO^ 
ji Armija, ktiri šiipko į Lfetil- 
vą gilyn. Lenkai, laukdami bol
ševikų puolimo, nedrįso Vilnio
je piilti lietdVių 1? iki 1919 m. 
satfsio mėn 
niuje StOVėjO liMtilVių it Itin 
kų kAriutmt^ėš: MiėštAs tm'to 
lenkų rAnkOse, d Gėdimiiio kal
nas su lietuviška vėliava ič ki
tos viėtoS lietuvių raftkbSė, lyg 
salos juroje. Lietuviai karei
viai su lenkais nesidraugaVo ir 
vienas f kitą šnairomis žiurė
jo. sausio 5 & bolševikai 
ėtttė Viliiių it lietttViAi pasi-

popienaus, nes jose nėra nei 
ginklų, nei Žmonių Ir kftokid 
ttirtb. Voš kėlikšdėŠftht begin
klių j'aūnublių susirinką Sėdi 
šaltuose ir apleistuose namuti 
se. Tačiau niekas iš pirmųjų 
pasiryžėlių nenusimena; Norš 
ir kenčia, bet laukia geresfti^ 
laikų.

1918 m. lapkričio mėn. Ž& 
d. Vilhiuje iŠleidžiAMas pirnlA- 
SiS įSAkynlaš Lietuvės kariĄd- 
menei. Vadinas, nuo tos die
nos jaU oficialiai gyvuoja Liė-

yės dirba neblogiausiai 40 vai. 
į savaitę. Vi?a pašaukti ailels- 
lieji dafbininkAi', bei toli grą
žu nė visi. Vrttgirti kėdė Vi
sus suims. Turbut niekad.

Dabar yra jvm keli pagr- 
riiiimai. Dirbantiems susir
gus bus mokama už pirmą sa
vaitę. Pirmiau tik ofiso dar
bininkams duodavo muilo ir 
rankšluosčius, o dabar juos 
įvedė per visą dirbtuvę. Tirt 
Ju , dalykai daug gelbsti.

Gali sakyti kas ką nori, bet 
}neį viena dirbtuvė šioje apie- 
tinkėje negali prisidėti prie vi
sų gerovės kaip Western Ėlec- 
trie. Kaip tik pradeda dirb
tu tdi visk apielitikė tuoj pa
kyla-. Bižniferiai SU ftėkai'ilru- 
rihi iatikiė: sėnOVėš lAikU; Lau
kiu ib aš. birbaaiTs.

traukė į Kauną; xo lenkai į 
Varšuvą.

idaunti LiėtuVių kariuomenė 
pradėjo stipriau organizuotis. 
Taip pat Alytuje ir kitose vie
tose. Nors ir sunkios buvo kū
rimusi dienos, bet lietuvių ka
rių ktihtrumAš it atsidavimas 
savo krašto laisvei viską nu
galėjo. Kurtis buvo * dar sun
kiau ir dėl vokiečių nuolatinių 
škptų puMihėjimų it gražini- 

-mų Kaune ir kitose Vietose, 
’^aufeib 1Y' d. Kaune Vokiečiai 
užmušė du musų kareivius, ei
nančius gatve į sargybas; va
sario 18-19 d. vėl Vieiią, kovo 
18 d. kareivį Praną Eimutį, 
kuriš saugojo atvykusią Amb- 
fikbš> misiją ir daugiau kito
kių užptiolimų padarydavo, ku
riuos lietuviai įstengdavo ah 
mušti Alytuje taip pat bande 
pulti. 1919 m. birželio mėn. 
Šiauliuose naktį užpūolė mu*sy 
kareivius; nuginklavo daiigelį 
ir kelioliką užmušė. Būdavo ir 
frbnte Nemalonių dalykų. Lie
tuviai mušdavosi šu bolšeVi- 
kaiS, o žiūrėk, užpakalyj vo-* 
kiečiai plėšdavo ramius gyven
tojus. Kai musų kareiviai jiems 
neleisdavo, vokiečiai bandyda
vo pulti iš Užpakalio. O dar vi
duj siausdavo ir bolševikai. 
Tuo budu lietuvis kareivis bti- 
daVo ptiolAtoas it iš/ priešakio, 
ir iš uŽpAkaliti. Bet jo dvasia 
hfepalužo ir drąsiai kovojb.

Jau 1919 m-, vasario 7-9 dl 
įvyksta pirmosios lietuvių kO 
Vos su btilŠeVikais ties Kėdai
niais, Vasario ICt-lŠ d. ties Jež- 
nu ir vasario 13-14 d. tiės Aly
tumi. Šiose pirmose kaut^riė* 
še žuvo ir pirmosios musų ka
tė aUkoš: ties Kėdaiiiiais kA: 
fėiViS Ptivilas Lukšys it tiės 
Alytumi karininkas Ahtanaš 
JėtižApAVlčiUš; Tose kovOše žu- 
vo ir daugiau musų kareivių, 
bet tie žuvo patys pitmfeji- 
(Ttėit libtuViAi ptAdėjo bolše^ 
Vifeuš VAryti lauk iš Liėtuvtis 
ir 1919 m. rugpiučio 30 d. bu
vo ptįė Dąuguyųą frantų, da- 

ftafcyjįps,.. i^ijįorijoj: 
Vadinas, tų dieną paskutinis 
bolševikas išbėgo iš Liet u* voš 
Žėmių ir daugiau jau nėbegrį-

ramus ir taikos

..... už jęlšą 
kenuošė 3 už 29^

ANCHOR fflN
8500 SO. HALSTED-STREET

JOS mAterNa
JOS. KOSTEJN

ANCHOR INN
NAUJOJ VIETOJ

Mes pėrsikėlertie į naują mbdėrniŠkai įrengtą Vietą sker- 
r sai gatvės abi pietVafcėrių kbftipo.

Užeikite panlatgti niusų Rūpestingą prisirengimą, jums 
kuėgeriausiai patarnauti.

DEGTINES: štai keletas bargenų: v. 
Jblin SmitTi ..... ......... ................ 90 Prool Flš. 50^
1 yr. old Kentucky Lourbon 90 Proof (Jis. $l’ir39
1 yr. old Kėnlticky Ėourbon 90 Proof -Pfe.
X yr. old Kentucky Bourbon

LUėky 13, Bourboh .........
LtfCky 13, Bourbėn ... .....
LUtiky 13, ĖbUrbon ........

črėUitt of Kentucky .............
10b Pttitil Windšor .... .;...

$44-648 W. Madisdn St.
t, «, <______ • »____________» t f«« y i 'M*M i:.

Gtažųs ir tvirti ktihibinAci-1 
jos riešuto mėdžio Valgyk* 
1U Sėtai, 7 dalių; Stalas it 
6 krėslai; trečdaliu suma* 
žinta kaina, nuo

33.75 
ir aukščiau

Kalakutas Dykai.

PROGRESS
Krautuvė j. dabar

Hpardammas
Rainos negirdėtai sumažinta

DOVANOS—KALAKUTAI DYKAI!
‘ Gyvi Kalakutai dubdamt dykai. Yra už- 

šakyti iš mUšų kaimyno bUČetio ir su 
pirkimu visokių namam dalykų prieš 

jWĮ Padėkavonės dieną, Progress krautu- 
lu špteikysite didelį, riebų kalakutą 

dykai. Pirkite dabar pasinaudokite že- 
mota kairiom it gaukit kalakutą dykai!

1936 METŲ MADOS

AKORDIONAI

tuvis ir iŠ 
smerkia karą 
priešininkas.

Tačiau šis
trokštąs darbo Skruzdė, aplirikį tuvos kariLtitoenė, pradeda viA 

plėšrių! Šai pasirėlkštii it ėiifergfhįffeii 
organižuotis. Tačiati vokiečiai 
ir tolfaU bkftdb trukdyti lietu
vių kAtiUbmenfei organizuoti Š, 
neleidžia jai viešai pasirodyti 
ir bijo jos sustiprėjimo. Grilti-

MASTER WIN0OW SHADE CO.
S. L..Vondršk . TeĮ. Ldfayėitie jgko 

Langam^Uždangalus PkdaTorhC 
FIRANKOMS LAZDAS., i . MES NŲ 

TAVERNOMS, NAMAMS 
1803 WEST 47th STREET

1$6 Midget RADIOS rilio

U76
1938 Console RADJOS nuo

Kaįakutd, d^feai. 
Pasirinkimas

šis naujausias modern ma 
dos, gražus ir gerai pada 
rytas , 
setas, 
Veftaš 
dttodįt už

54.50
' '■ '"..‘ir;, IMllilI. Ji < 1 '

Kalakutas Dykai.
Lėngviįš Išthdkejai.—Mažai tereikia įmokėti
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami j šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytęjams”. 

Būtinai pridekite savo vardų ir pavardę.

Begėdiškas vien
pusiškumas

S. L. A. Pildomosios Tary
bos nariai F. Bagočius, J. Ma- 
žukna, K. Gugis ir E. Miku- 
žiutė, dalinai ir Dr. Stanislo- 
vaitis yra puolami netoli kiek
viename “Vienybės”, “Sanda
ros” ir “Dirvos” numery j. In
sinuacijos, šmeižtai ir melai 
yra vartojami šitų gabių, 
darbščių ir pažangių veikėjų 
pažeminimui.

S. L. A. organas “Tėvynė” 
nė žodžio neištaria prieš šmei
žikus, melagius ir puolikus. 
Net kada šitie tautininkų or
ganai melagingai įtaria Pild. 
Tarybą S. L. A. turto eikvo
jime, ponas Vitaitis tyli. Bet, 
kada komunistų laikraštis' 
“Laisvė” gana švelniai paste

bėjo, kad pp. Viniko ir Vitai- 
čio atžagareiviška politika ken
kia Susivienijimo augimui, tai 
“Tėvynės” redaktorius išdrožė 
ilgą editorialą, girdamas save 
ir Viniką. Tik klausykities, ko
kius milžiniškus darbus jiedu 
atliko:

“Kuomet rezignavo buvu
si SLA. Sekretorė 1932 me
tų pabaigoje, tai Vitaitis už
ėmęs laikino SLA. Sekreto
riaus vietą rado didžiausią 
betvarkę Centro Raštinėje. 
Narių viso buvo apie 15,000. 
Pašelpų ligoje fondo metinis 
deficitas sieke $25,203, o lė
šų fondo deficitas siekė $13,- 
061. Su 1933 metų pabaiga 
išmokėjimai iš ligoje pašei 
pų fondo sumažinti $18,656, 
o išmokėjimai iš lėšų fon
do sumažinti $4,530. Narių 
skaičius pasiliko beveik tas

1936 RADIOS
PARDUODAMI

. , i

MAŽIAUSIOM KAINOM MIESTE

Duodamos Dovanos-—

(alakutai Dykai!
Peoples , 
Krautuvėse 
rasite
didžiulį pasirinki
mą geriausių ir 
gražiausių 1936 m. 
mados Radios už , 
mažiausias kainas.

1 93 6 Console 
Mados All- 
W a v e Philco 
Radios gražus 
dideli kabine
tai

po

$54.50
1936 R. C. A. V1GTOR LONG Distance Radios 1936 metų 
Mados, dideli ir gražus kabinetai

1936 Metų Mados Console Radios, Zenith ir Crosley iš- 
dirbysčių, gražiuose kabinetuose po OK

ir sykiu duodama kalakutas DOVANAI
1936 MIDGET RADIOS po ..........   $g Qgi

29.50
Kiti visokie geri Radios, midget ar dideliuose kabine

tuose, pasirinkimas po $g 00 ^7 50
’15.00 i , ’

1936 ALL WAVE RADIOS po

pats, nežiūrint, kad tais me
tais mirė arti 300 narių. 
Visu laiku augščiau mine 
tais ŠLA. reikalais padėtis 
buvo gerinama ir štai SLA. 
Sekretorius M- J- Vinikas 
raportuoja Pildomą j ai Ta
rybai, kad su spalio 1 die
na, šių ipetų, pirmu kartu 
į Šešis metus SLA. pašei- 
pų fondas per šių metų de
vynis menesius jau turėjo 
$2,454.52 ir lėšų fondas 
$607.77 uždarbio. Su spalio 
1 diena, šių metų; narių 
viso buvo, 14,846, nežiūrint 
to, kad per tuvis tris metus 
ir devynis mėnesius narių 
išmirė virš 1,000. Vadinasi, 
Susivienijimas gavo nau
jų narių apie tūkstantį, nors 
jokie vajai naujų narių ga
vimui nebuvo daromi ir eko
nomine depresija dar labiau 
buvo ir yra nuvarginus bied- 
nuomenę.”
Ponas Vitaitis, kurio žmona 

kėlė skandalus ir net mušė sek
retorę, gali sakyti, kad jis ra
do centro raštinę didžiausioj be
tvarkėj. Niekas kitas to neįro
dė ir nepatvirtino. Taipgi nie
kas nepastebėjo, ką, kur ir kada 
jis raštinės reikalus labiau- su* 
tvarkė :r pagerino.

Ne Jurgeliutė pašalpas ligoj 
ėmė, o nariai. Kartais ligonių 
yra daugiau, kartais mažiau, 
čia jau ne sekretoriaus nuopel
nas arba nusikaltimas. Taip pat 
lėšų fondas ne iš sekretoriaus 
malones pradeda atsigriebti. Da
bartinė Pild. Taryba sumažino 
“Tėvynę”, nutarė nemokėti ben
dradarbiams, šiek-tiek nukapo
jo darbininkų ir viršininkų al
gas, įsakė komisijoms nedaryti 
išvengiamų išlaidų, šaukia savo 
suvažiavimus kai galint rečiau, 
u*ž sugaištas dienas ima tik po 
$6 vietoje $8. žodžiu, visur dar 
romą ekonomija, todėl išlaidos 
mažėja. Sekretorius gi samdo 
nemažiau darbininkų aptarnauti 
organizaciją iš 14,000, negu jų 
buvo samdomi, kada Susiviem- 
jimas turėjo arti 22,000,000 na
rių. Ir da vis skundžiasi, kad 
reikalai darosi komplikuoti ir 
norėtų daugiau darbininkų. Bai
sus, vargas, nepakelaimas dar- 

I bas, tik mučelninkas gali šitaip 
I pasišvęsti Susivienijimui. 1 Vie
nok pabandyk tą mučelninką iš* 
stumti iš sekretoriaus vietos, 
verks jis pats, verks p. Vitai- 
tis ir visi kūmai ir sėbrai.

Štai da kitas pigaus pasigiri- 
mo perlas tame pat “Tėvynės” 
editoriale: •

“Pagaliau, SLA. Centro 
Raštinėje įvesta moderninė 
sistema ir pavyzdingiausia 
tvarka. Net Pennsyvania ap
draudos departamento egza- 
minieriai, peržiūrėję SLA. 
Raštinės rekordų tvarką ir 
sistemą, girdint raštinės dar 
bininkėms, pripažino kaipo 
“best- we evėr saw” (geriau
sia kokią matėme) ir papra 
še 
ir įvedamų 
kų 
kad juos panaudos parodymui 
kitoms organizacijoms, kaip 
fraternalių organizacijų re
kordai turi būti vedami. Rei
kia dar priminti, kad Vitai-

'i • . • . •: •

NAUJIENOS, Chloro, UI.

Kazys Dulinškas indi joniška
me kostiume. ’ §is faunas šoki
kas pašoks keletą Šokių Belia- 
jaus koncerte Lietuvių Audito
rijoje, lapkr. 2^ d. 6 v. v. šia
me parengime bus rodoma arti 
penkiasdešimts šokių numerių, 
reprezentuojančių trisdešimts 
tautų. Kaziukas pamoks nė vien 
indijonišką šokį, bet ir Ethio- 
pišką, rusišką, '‘Hulą”, bulga
rišką ir dar keletą kitų. Tai 
bus pirmas kartas, kad toks 
didelis rinkinys šokių bus rodo
mas publikai ir tik už trisde
šimt penkis centus įžangos.

Moterų Kliubas žada X.į^e^LSVo
ką tai nepaprasto 

gruodžio 28

Įteikė dovanų p. Kellienei; at
sisakė priimti p. Gugienės 
rczignąciją.

samova- 
rą” parvežtą iš Lietuvos p-nios 
Pivariunienės. P-ia Zalatorienė 
buvo prisirengus spyčių laiky
ti apie tų brangių dovanų, bet 
iaikas nepavelino.

Po pietų narės lošė kortomis 
iki vėlumai. Gaila, kad nę vi
sos nares atsilankė į susirinki
mų. —Klausantis.

Pereitų trečiadienį, lapkričio 
;21 dienų, Dr. Keiios rezidenci
joje įvyko Chicagos Lietuvių 
Moterų mėnesinis susirinkimas, 
v kurį atsilankė nemažas bure- , 
lis nariečių. . ■ < j

Pradėjus susirinkimui, p-nia 
Kirienė perskaitė p-ips Noitos 
Guigenės rezignacijų. Klubietės ( 
apsvarsčiusios nepriėmė jos.i 
Toliau, Klubietės svarstė ir nu-! 
tarė ką tai nepaprastų turėti 
gruodžio 28 dieną. Pažiūrėsime!

Pasibaigus susirinkimui p-ia 
Kelia paprašė visas nares į val
gomąjį kambarį, kur susodino 
jas prie stalo ir pavaišino ska
niais pietumis. Nepradėjus? 
joms gerai valgyti, tik staiga 
pakilo nuo kėdės p-ia Insoda, 
prabilo keliais žodžiais į nares

visų naujai įvesti] 
knygų irblan- 

pavyzdžius sakydami,

čio ir Viniko iniciatyva SLA. 
Pildomoji Taryba savo suva
žiavime gegužės 29—31 dd.; 
1933 m., nutarė pasiūlyti 
Įstatymų Komisijai įvesti 
naujus apdraudos skyrius 
Susivienijime, kas jau ir pa- 
daryta.” .
Suprantama, kad tai turėję 

būti pasakyta girdint raštines 
darbininkams; Kurie pareikštų 
negirdėję, tie gali iš darbo iš
lėkti. Jie privelti turėti ge< 
ras ausis, kad svietas tikėtų 
kokis, genijus yrą musų sekre
torius, nes kitokių1 įrodymų jis 
neturi. O dabar eina balsavi- 
mai, todėl gal atsiras,• neišmanė-' 
litį, kt/rie praris bile kokią rek
lamą kaipo faktą .,f

SLA. nariai jwk žino, kad p, 
Vitaitis organizacijoj pasidarė 
žinomas tik nuo! to laiko, kada 
jis pradėjo iš jos įgyventi. Juk 
redaktoriaus algą buvo iškilusi 
iki $65 savaitėj/ Da ir dabai 
ir p. Vitaitis į ir \ p. Vinikas 
gauna apie porą šimtų dolerių 
į mėnesį, apart šiokių tokių smul
kių uždarbių. Da nelengva bu- 
.tų išanalizuoti, ar jiedu yra 
verti tos algos. ; Kur gi įrody
mai, kad jiedu padarė .bet ką 
gera organizacijai be apmokė
jimo? / . .

/ ‘TėvĮynčs” ^edaktoriifs yra 
patenkintas, kadą tautininkų 
spauda visaip dergia kitus Pild» '■ 
Tarybos nariuos, nes jis nuduo 
da nematąs—- tyli, bet už savo 
sėbrą varo propagandą liet ėdi 
torialais.

Apš vietos Komisija turėtų
redaktorių suvaldyti.

—SLA* narys.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v/ra naudingos.

Šlifuotų AKINIŲ
IŠPARDAVIMAS

Imame senus radios į mainus ant naujų; Duodame 
didelę nuolaidą ir lengvus išmokėjimus.

MANUFACTUR|Na

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CraCAGO, ILL.

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis. {■■■■■J- 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras- SfF mv 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap- 
saugos jūsų akis, pašalins ąkių nuovargi «
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais EaMMBM 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius,

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400 LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.

Garsinkitės “N-nose”

METINIS VAKARAS SU

Programų ir Šokiais
rengia Draugystės Palaimintos Lietuvos

Nedėlioj,Lapl(ričio-Nov.24,1935
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street.
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 40 centų.
Progtamo išpildyme dalyvauja didžioji ir jaunoji “Bi

rute” solistai, p-lė Ančiutė, p. Romanas ir kiti.
Po programo šokiai prie geros orkestros iki vėlumos, 

šį vakarą į draugiją veltui bus priimami nariais vyrai ir 
moterys nuo 18 m. iki 35 metų amžiaus.

KALAKUTAS DOVANAI
SU KIEKVIENU PIRKINIU

DINING ROOM SETAI $07.50
,Wal. medžio, 7 dalių — tikrai bargeninis ■ ...........
pirkinys — ........................................ .............

Pečiai
GESINIS PEČIUS 

v . •' 29.50
ŠILDYTUVAS Anglimis arba

Malkomis .................................. ’19.50
ALIEJINIS ŠILDYTUVAS 34.50

BEDKOOM SETAS $QQ Eftll PARLOR SETAS $07 Rfl 
Trijų Dalių Ow«OU|| Dviejų Dalių w f -vV

ROOSEVEIT FURNITURE C0„ INC.
PiJOVARAŪSKĄS ir P, BERTULIS, Savininkai.

' 2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 Y* J uSr CHCAGO, ILL.

II Įl      I    IH I I !■ ——
* f r_ > L k —..Į—

A................ .. - 1 r H .................. . ...... ■ ... . — — * . . * M... ..  ■ ,1

ATDARA NEDELIOJ 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. po piet 

’ • ' ' 4 • ... ■ »

Vyrą ir berniukų drabužiai. Moterų, merginų ir mažų 
kūdikių drabužiai.

Kalakutas DYKAI
vyrų drabužių departamente su pirkiniu bile siuto arba 

overkauto apkainuoto po $19.75 arba brangiau.
0>COME OUT OFJHE B E ATE N PATH

L.KLEI N
HALSTED &. LIBERTY

UŽSIKASKIT
* 1-^1? TA JlvJLILi

MUSŲ
F0UNTAIN0



šeštadienis, lapkr. 23, 1935 T“

čius, kam Rupinasi 
Lietuvos Reikalais

“Katn mums tas reikalinga”, 
klaiisė Roselando politiško 
kliubo parengime.

ROSELAND. — United Lith- 
uanian American Political Club 
of 9 Ward sekmadienį, lapkr. 
17 d. surengė šaliną bankietą 
pagerbimui veiklesnių kliubo, 
narių. Bankiete dalyvavo virš 
300 svečių, kurie buvo gerai 
pavaišinti nė tik valgiais, bet 
ir gėrimais. Vyriausia gaspadi- 
nė buvo p. M. Pavilonienė, ku
riai svečius vaišinti prigelbėjo 
būrys jautių panelių.

Laike vakarienės, pirminin
kaujant P. Barcekui, buvo pa
kviesta pakalbėti keletas žy
mesnių roselandieČių, būtent, 

' Br. Petkus, kliubo pirmininkas, 
Kazimieras Gira, J. Sharkiu- 
nas, Aritahas Balchunas, adv. 
J. Waitches, adv. Zalatorius ir 
Mikulėtas. Visą kalbos buvo, 
trumpos, velijančios kliūbui pa* 
sėkmingai darbuotis, visus ro- 
šelattdiečiUs įtraukti į savo tar
pą ir sudaryti stiprią, vienin
gą lietuvių politišką organiza
ciją.

Triubelyj, kol sugalvojo ką 
sakyti 

r •

K. Gira, kuris užlaiko biznį 
adresu 10701 S. Štate St., yra 
pasekmingas Rdsėlando biznie
rius, kuris bile parengimuos 
atėjęs gerai paremia rengėjus. 
Bankiete buvo iššauktas pir
mas kalbėti ir jisai sakos visai 
netikėjęs, kad jam reikėsią kal
bėti. Tikrai K. Gira triūbelį 
turėjo kol sugalvojo ką tokio 
pasakyti. Bet po vakarienės sū 
buriu savo draugų priėjęs prie 

- baro tai drąsiai pirmutinis pa-

kar” moterų choras, susidedan
tis iš 8, padainavo tris dainas, 
kuribs banketo dalyviams la-. 
bai patiko. Panelės Pociūtės,; 
viena smuiku, kita piąmi gra
žiai pagrojo.

“Kam rūpintis Lietuvos 
reikalais?”

Adv. A. Olis taipgi -kalbėjo. 
Jo kalba būvą smerkianti Ame
rikos lietuvius, kam jie rūpinąs 
Lietuvos reikalais, kam reikla- 
lauja prašalinti Smetoną su 
visais fašistais. Jisai sakė pa
stebėjęs viename . savaitrašty j, 
kad Waterburio lietuviai išne
šė protesto rezoliuciją prieš 
Vokietijos Hitlerį, kad šis ren
giasi užpulti Lietuvą. “I&m tas 
reikalinga, kam tokiais daly
kais mums Amerikos lietu
viams. rūpintis? Žiūrėkime, kad 
tik musų valdžia mus neskriau
stų.” Olio kalba publikoj nera
do teigiamo atbalsio, svetainėj 
bu’vo didelis neramumas,

Kliubas Sparčiai auga
Už bankiėtb nusisekimą kre

ditas priklauso rengimo konii* 
sijai — P. Barcekui, A. Nak- 
rošiui ir A. Draugeliui, kurie, 
daug laiko pašventė kčl višką 
surengė.

United Lithuanian Airtericūn 
Political Club Of 9 Ward šiuo 
laiku labai sparčiai auga, kas 
susirinkimas ar parengimas vis 
gauna naujų narių. Kliubas lai
ko susirinkimus kas paskutinis 
antradienio vakaras kiekvieiio 

‘mėnesio, Strumilos svetainėj.

Turi tėvą, motiną, 
seserį brolius, bet 

kur jie yra?

vėl, kaip jau per daugelį me-‘kviėčiattli Visi bendrai.; 
tų, įrauks iš yieno, ; Ąmeri[ 
gaio į kitą, tą s’avąjų 'ieško, ? 
mas. Gal kurią nors dieną jkos 
kur ir suras.-r-X. 

.     ———U— 
......... * '■ --.i

J. E. Budrike 'biznio 
24 iftetų štfkąktuvSš

24 mėtai žinOgaūs gyvenimje, 
tai palyginamai ‘truttipas laiko
tarpis. Tačiav/s 24 metaį bi’žitfb 
darbuotes,—kas kita. Šįmet toĮ- 
kių p'asbkiriihgų biznio Vėdimb 
šukaktuvijų susilaukę visieihS 
gerai žinomas biznierius, Juo
zas F. Būdrikas, lietuvių radib 
programų pionierius Chicagoje. 
šiandie Budriko vardas ir j b 
vedami bizniai radio, ’ auksiniu 
daiktų, rakandą ir ipužikalių in
strumentų šakose yrą plačiai 
žinomi ir reniiami ne vieh lietu
vių, bet ir kitataučių.

Paminėjimui setVo ’2į Tiiėtą 
biznio sukaktuvių Budriko tu
jose krautuvėse: Auksiniį 
Daiktų, Š343 S. Haistėd sU 
Budrik Fiirhitdfe Mari, 3347 S. 
Halsted st. ir Budriko Didžior 

■joj kruutlivsję, 3417 S. H# 
sted st. eina dabar didelis 24 
kietą iŠpardavikiŠŠ ' fhdių, ra
kandų, refrigeratorių, skalbyk
lų, pečiu ir kitdkių dąlyką spe
cialiai nupigintoms kainomis. 
Prie to viso pirkėjai, apart ki
tokių dovahų, dar gauna įvai
rių lietuviškų knygų. PaVyz? 
džiui: kas , ką nors perka uS 
$1.00—gauna ’yeltbi $1.00 ver
tes knygų. Perkant už $5.Q0 
—gauna $5:00 vertės ktiygų |r( 
1.1. Kurie dabar pirks dideš-, 
riiųs s daiktus: radio, rakanduįs, 
skalbyklas, gaus $10.00 vertis 
įi'eilių ir sūkučią sętą affba di
delį gyvą kalakutą.

—(Sp.).

kos PasipąądodanĮį “Nąuj ien
>da- '{ėlpląh^iųLJ įa^v^trmu 'iižei

i pabaliavoti iį Lucky 1’avern,
3139 S. Halsted St.

(c) In The Hali of The Mounting
King. . \

General Symphony Orchestra

“Peterburgo Naktys”

LiiiKsitii •komiui i
' ': ’ : , ' ’ ‘ .v • 

’ • ■ ,■■■*■ ,1 ■

Brighton Bąįfo Kliu- 
i bas rytęj/4ėįigią kėpūrimus šp- 
’kjąs,JHblly^^d syethinėje, 
'2417 West 43|d š(ręęt. Grės 
yąfajšius; |.U d pageibinipkais. 
ĄįąM . įvairių“'pamarginimą,' 
'’styėįįas“sū-^ą^lądąią■; .‘kepurę.;. mm
gaus dovaną. Pradžia 6 v. vį . | flĮ|| M | r J C

: k 1.V M r 4
V B‘tren Jr Wabash) penktadienį

Budriko Programas '
* * ‘ . f- * , 1

Rjrtdieną,. t, y. sėkmadieriivfdęyskio apysakos, “Baltosios 
[hępąjiiirškite Tėgulidrfo Budri-, 
ko radio programo iš stoties; 
WCFL, 970 kil.1, niio 5 iki ;6Į 
vai. pp pietų. Programas bus 
“ikrai įvairus it žingeidus su. 
>didėiia radio' bfkeštrą 'ir Bud
riko radio kvartetų, kuris su 
dainuos daug gražių musų liaiV 
dies dainų. 0 jų dainavimo 
yra tikrai mdlonų kiekvienam 
pasiįiaūsyii. • '■ -: y ■ ■

i Kadangi WCFL radio stotis 
yra didėlės pajiegoš, todėl Būd- 

(riko progrąmąį yrą puikiaušiai 
girdimi beveik visoj e Amėri- 
>kojė ir 'Kūhadbjė,. ką Tiūdija 
Būdrikui jpriąiąiti laiškai iš 
įvairią rriiestų ir valstijų.~X.

tai gavo

Po vakarienes “šakar Ma-

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:60 ryto iki 1:00 p. p.

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

lai Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiauren). Telefonas, SUPerior 
5019. Valandos—10 ryto iki 1 
po pjet. Po to pagal susitarimą.♦ * ♦

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 We'st Van Buten St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207; Valandos 9:00 r. 
iki 5 pO piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO; BIURAS, Senasis Paštas, Jack-
? son Ir Clark Sts. Tel. WABash

1740.

CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 
Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi- 

/ si miesto ofisai, muriicipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos ' departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisą telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisą telefonai 
FRANklin 3000.♦ ♦

CHICAGOS POLICIJA, llth ir Sjtate 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia Šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
ĘIRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINfi, W. 

Uarrison ir So. Wpod kampas.
' Telefonas SEEIęy $5$.

Sonotone Teatre (Van Bu-

pradėta lodyti vienas vėliau
sių sovietų filmų, “Petersbųrg 
Nights” — “Pėterbiirgo Nak
tys”. Turinys paimtas iš Dos-

26 metą jaūriuoMs per 20 metą 
ją nematė; ieško, bėt ‘nega

li rasti y

Juozas Zylė yra 26 metų jau
nuolis. Kaip jis pirrnuosiu's še
šis gyvenimo metus praleido^ 
jis tik neaiškiai atsimena. Bętį 
paskutinieji 20 ihetą jam te
buvo ilgo, bergždžio ieškojimo 
metai.

Jis turi tėvą, turi motiną, 
Sesutę ir tris brolius, bet kūr 
jie yra, kur jie gyvena— jis 
nežino. z

Per metų metus jis keliavo, 
iš vieno Amerikos galo į kitą, 
klausinėdamas, žiūrinėdamas, 
bet dar ir šiandien jis tebėra 
vienui vienas. Sako, gal 'j o bro
liai gyveną Californijoje. Kelė- 
tą metų atgal girdėjęs, kad jo 
tėvas buk esąs Cfeveldnde. Mo
tina ir sesuo gal gyvena Chi- 
cagoje—bet jis tikrai nežinąs;

Kaip jis gyveno? Buvo atsi
radę žmonių, kiztje dar jauntį/ 
tį Zylę priglaudė ir juo rupL 
nosi. Bet kuomet suprato, kad 
tuos geradarius jis tik apsun 
kiną, nutarę uždirbti pragyve
nimą. Netrukus jį ir rąndamb 
bedirbantį prie statybos. Kelia
vęs su “rivėterių” būriais. Ku^ 
rią ir dusią paldikęs krūvoje.

Užvakar dtVyko CKiėagon
Užvakar jis atvažiavo ChL 

cagon, tikėdamas, kad gal šį 
•kartą jam pasiseks rbdtiną ar 
sesutę surasti. AtvaŽiąvo įsi
kabinęs į piekihį traukinį vie
nur, tai gavęs “raidą” automo
biliu kitur.

Pastogę jaunam vyrukui paį- 
rūpino pp. Simonavičius, ;5241< 
W. Lake Street.

Juozo Zylės motina seniau 
buvo žinoma vardu ĘmilĮja Zy 
iienė arba žilius. Daugis ją 
pažinojo kaip Venclovaitę. Se
sers vačdhs esąs Aįitptt^tte.

Jaunuolis pasakojo, kad, jo 
sesuo Vienu laiku? buk Užląv 
kiusi valgyklą prie ,‘194os. ir 
Halsted. \Ji vedusi. Motina 
taipgi, berods, veddši antru kar
tu, bet kokia*, jos> dabartine'pa- 
vardė—nežino. -

Jeigu motiną ar seserį suras 
— Juozo kelionės, ieškojimai 
■pasibaigs.. Jeigu ne, tai'jis ir

Šįvakar H. Bartush 
dainuoja “Gale” s 

.. ’ “ 

.■•■■V’' £ bu"
. LietuVaitė " dainininke H. 
Bartush šiandien pasirodys 
^pasaulinėje premjeroje operoj 
“Gale”, Chieagos GiVic bpėraj 
Runiuose. ’Ji dainuos motinos 
Morwenna rolę.

“Gale” yra vėliausia kompo-į 
zitorės Legiiiskos kūrinys.- 
Kompozitorė pati šįvakar di- 
Tiguose orkestrą. <

Atsišaukia į Klovai- 
hiečius ir kaimynus

-- --- -- • Į 
Kloyainiečių Kliubo susirin

kimas įvyks 'sekmadienį, '24. d.- 
šemeto, sVet.^ 1500. So. 49 Avę. 
Cicero, HĮ. 2 vflį ;po pietų. į 

Klovainių 'ir jos apiėliiikės 
lietuviai, vyrai ir moterys, a L; 
sišaukite. Turime sukurti sa-

' . t .-"I .■ 4 ' .. .

vb tarpe S tvirtus ryšiusfi Pra
šau neturėti minties, kad tdi 

‘yra Ūpdraiudos ir pūšūibčįjį 
-l^liūbūs. Tai visai hėrafir ne-' 
bus . Tvęteją tikslas, į drau
giškumas ir tampresnė pažin-r 
'tiS? ' ; ’ ! ' “ ' I ! !

i Progresą KrMttiUVė
■ ‘ Linksmins Savo ‘" 

Klausytojus
Rytoj, ned^idiėnį, * 11-tą va

landą prieš piet bus nuolatinis 
nedėlios $rt^tamas, kurį leL 
džia savo Ičšbmis lietuvių fik- 

‘ma, Progrese ''Fūrnitufe Com- 
’phn^. Kaip yfsūoiftet, taip ir šį 
syk) programą ^pildyme daly* 
vau ja žymus dainininkai, dai-? 
nininkes ir muzikai. >

Rytbj girdėsite dainuojant 
“Naujosios Gadynės” Chorą, 
kuris, Jurgiui’ Steponavičiui va
dovaujant, ' patieks daug gra
lių dainų. Brie to kalbės acĮv.’ 
K. Gugis ir bus gražios muzi- 

• koš, o fvedėjas pasa
kys daug žinių ir patarimų 
kaip galima linksmiausiai pra- 
leisti kalakutų dieną — padč- 
kavončs Šventę ir zvisą žiemą, i 
Todėl nepamirškite pasiklau-\ 
syti. (Sp;) ' ; , į

Naktys”. Visa akcija sukasi 
apie jauną muziką ir vaizdųoį 
iją jo sunkų fizinį, ir irioralinį 
gyvenimą. }

Kaip Apsisaugoti 
Nuo Nuostolių Auto
mobilių nelaimėse
Nėra dienos, kad Chicagoje 

neatsitiktų automobilių nelai
mė. Matote iš laikraščių, kad 
šįmet, nuo naujų metų iki lap
kričio 15, automobiliai sužeidė 
5285, žmones, 662 užmušė ir 
tiek mašinų sugriovė. Skaitant 
tik PįO $100.00 už kiekvieną su
žeistą ir užmuštą žmogų, pasi
mato nuostolių suma $594,700, 
o buvo atsitikimų, kur viena 
tokia nelaime kaštavo keletą 
tūkstančių dolerių; tai tie visi 
nuostoliai galėjo atseiti gal ke-, 
lis milijonus dolęrių ir nelai- 

rmįų kaltininkai turėjo tuos

1. 4 'd '*** *« * ’A ’ *'»• ** * j •** -5 •r“ •
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nuostolius apmokėti. Kurie tu
rėjo savo automobilius inšiu- 
ruotus, tai už juos insurance 
kompanijos nuostolius apmokė
jo, o kurie Insurance neturėjo, 
tai nuostolius tūrėjo patys ap
mokėti, o kurie apmokėjimui 
pinigų neturėjo,
“judgementus” ant savo namų 
ir algų, kiti net į kalėjimus pa
teko už nemokėjimą ir neatsar
gų važiavimą.

Kad apsisaugoti nuo tokių 
nuostolių yra geriausia pūimti 
“Liability & Property Damage 
hišųrdnce”, tada, nelaimei atsi
likus, Insurance Kompanija 
nuostolius apmokės. Nors '“Lia
bility & Property Damage In* 
šurance” kaštuoja riub $33.75 
iki $55.00 per metus, bet ji 
apsaugos jus nuo kelių tuks-r 
tanČių dolerių Šurnos padarytų 
nuostolių. Yra lengviau užsi
mokėti $40 ar $50 už insUt- 
ahce, negu keli tūkstančiai do
lerių mokėti nuostolių nelaittiaį 
atsitikus.

Mes inšiurtiojame automobi- . 
iiūsį geriausiose insurance kom- 
panijbse, kuribs turi didžiau
sius kapitalus ir nelaimei atsi-. 
tikus pilnai padengia . visus 
nuostolius. Pas mus galite gau
ti: “Fire & Theft, Liability & 
Property Damage ir Collision 
Insurance” kompanijų nustaty
tomis kainomis. Mes taipgi in- 
šiuruojąme ir namus,fumičiuSj 
drabužius nuo ugnies ir štorųl 
langus nuo išdaužymę. Su’virš 
40 metų kaip mes užsiimame 
insurance bizniu, žmonės, kurie 
turėjo musų insurance, nelai
mei atsitikus, visuomet gavo iš 
musų kompanijų pilną itžmo-

kėstį. Kalbant apie automobilių 
insurance primename, kad au
tomobilių License 1936 metui 
galite jau dabar gauti. License 
1936 metui yra pigesnės. Vie
toje $8 bus tik $6.50, vietoje 
$12 bus tik $10.50. License ap
likacijas gausite musų' ofise.
N. C. Krukbnis, A. Olszewski

3251 S. Halsted Street 
Tel. Victbry 1233

Vatandos: nuo 9 ryto iki 9 v. yak.
DK. CARR

DĖNTtSTAS
Nupigintos kainos hnt visokio Plato 
darbo. Blatas įtaisau i tris valandas 

ST 63rd ST.
______ofmal 6100.

Antros lubos priešais Wiebold

TEATRE 
66 E. VAN. BUREN

Vienintelis rodamas Chicagoje
N&ujausUBa^Sovielirr‘Rurf?o8l^p<veikBlae

w “PETERSBURG NIGHTS”
F. posto jevstio parašytas. Muzika 

Kovaleaky. . Lofiia MąaJcvos DaiB
Teatro artistai.

Nuo 11:45 Iki vidurnakčię. 
įžanga 35c lkl 6:3fO vai. vak.

<;• 4 a. O » * 4 ' ***r i**y ..-'.r . . .■*!;■ t * - ;■

, sttitao , .
420W.63rdSt

Eikrlewobd 5883-8840 
Dar gražiau, moderniš- 

\ kiau įrengta.

Crahe Coal Co.
5332 S. Long Avė.

T«L Bepūkite t*W... ,

SUSIRINKIMAI
* š- v ■

OalyVAUŠ dvi 
tes”

j i - r.itįiĮL’. A . į'~ 'j'* ' t
• ■ A " . -1 ' • ,

Rytoj vakare djicagos Rie
tuvių Auditorijoje įvyks Drau
gijos ’PalaiHŽiito's RfetuvOs 
'metinis pasilinksminimo vaka
ras, kiiriame dalyvaus ir Se
noji ir jaunoji “‘Birutė”. Be 
choro ir vaikų grupės, dainuos 
solistui, ;A. Aiičiutė, J. Roma’- 
nąs ir, kiti., .

Vakaro bus išdalintos ’dpva* 
'nbs nariapis,; nesirgūsiems per 
Ž0 metų. Šokiams gros ger 
ras orkestras- Pradžia 6:30 
P. M. , . . .

Rengia Varduvių Parę
: BRIDGEPOKT. — ; Sekina-! 
dienį lapkričio 24 d. p. Katri- 
nai Vifkietis yrą rengiamas j 
jos varduvių balius. Tai ne pi r- j 
mas balius pas ją rengiamas.' 
Kuriems 'teko ■ dalyvauti A' įpi^ieL • 
ty j e, tie nepraleis tų draugiš-1 
•kų ‘Vaišių. Š^kffidiiėhjrje' ė^ąte ’

Bori CJenBrąl 
Motors valandoje

Rytojaus vakaro General 
Motors simfonijos koncerte 
dainuos garsi Soprano, Lucrėi 
zia Bori. Dirigentui ĘrnO 
'Rapee vadovaujant orkestrai, 
‘ji stidbihuoš sekamus kuri
nius: (Chięągoje programas 9 
vai. vakare, NBG.) . r 
T. Ovėrture to “The Bartered

Bride”^ Šmetana
General Motors .Symphony Orchestrą
2. (a) “Dėh viehi non tardafr?, t ’ '

“the Marriage of Figaro” : < 
\ ' .. 'Mozart

(b) “Mi chiamano Mimi”
fr0ha; “L#' Bbhėihe” .... Puccini

(c) Clav41itos/Vt..,,.Valverde
. Lucf^zia , Bbri

3. Bailėt Mušlė from “Faust” GounodĮ
(a) Waltz ,

“ (b;) Finale. ,
General Motors.‘'Symbhoriy Orchestrą 

INTER^ISSION ' ;
INTERMISSĮON TALK ON. ŠAPE 

>RIVING
4. Secopd Movement, from

“Pathetique”:' Symphony 5 1
‘ Tschaiko^sky

Gęneral Motors Symphony Orchestra
5. (a1) “Vh bei1 tli yedrėmo” frčm

“iifadaižė Butierfly” .... Pūkini 
; '(b)Ii Kario Arditi

■ ' .* liuerėzia Bori
1 •Gr’<!K

(b). AnUrą^.^an^e. .

SpceUli^.' paslulljimas

Egįsfcbų'na^VJa. ir. bUnas . IrMlrtičiiĮtas.
Parodys ar jums bus reikalingas specia
lią Naminis ^•oatnientąs ipba. nuisų 
nartja riietoęią pfclbrsti jue šyėiku be 

, dpbraZ-ijoė, skaltsipb,. Stoninės bei išli
kimo i? darbo.. Nežiūrint koJcj^iBU 
liga nebūtą, kaip skaudi, ir rimta: ji 
tfall biit basekmtrigaj fiagy^l0jno. UfiMlfit 
sj spęeialį 0’0 pasllilijiintį ir -|>ersi> 

...

" 1869
b,

;N» ??
ehicijgtj.

' ‘PSTRONELė stūgienė
f • ■ I 't' ‘' ■" V 1 • • • •• L ' :

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 21 dieną, 6:00 valan
da vakare 1935/ m., sulaukus 
75 mėtų dmŽiaus, gimus šidla- 
vos parap., Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 30- metu. 
... Paliko dideliame nuliudime 
drftUgus ir pažystamus.

, . Kūnas pašarvotas randasi 
Radžiafas koplyčioj, 668 W. j

: St. • •. , ... I
Laidotuves ivyks panedeli < 

lapkričio 25 1 dieną. 8:30 vai. 
.ryto iš koplyčios i Dievo Ap- 
vėiždos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gediilihgos pamal- 
,dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapinės.

Visi a. a. Petronėlės Stugie- 
hės' giminės, draugai ir pažys- 

, tami ėšAt nuoširdžiai kviečiami : 
dalyvauti laidotuvėse, ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir ; 
atsisveikinimą.
/NuliUde’liekame,

Draugai 'ir Pažystami.
patarnauja laidotuvių direk- 

' torius J. T. Rądzius, Telefonas 
Gailiai 6174. a > :

RYTOJ '
Piliečiu Kliubo, baįžOy-

1 tiriėj svetainėje, 68th ir Waslitenaw avenue, 1 vai. pp. 
Frarik Bakutis, kor.

LIETUVIŲ Piliečių Darbininkų Pašelpimo Kliubo— W. Neffo 
svetainėje, 25th ir Leavitt Štreet, 1 vai. p.p. Bus dalinami 
bilietai į klitibo 20 metų Sūkaktuvių balių— Martinas

* ' Kadziauskas, koresp.
KloVaihiėČių Kliubo—šemeto svetainėje, 1500 S. 49th Avė. Cice- 

■ ro, III., 2 vai. pb pietų. Kviečiami visi Klovainiečiai ir 
.. apielinkės lietuviai. Kliubas;dar organižtfojąsi.

- ’ ’ 'Z'-..' ! ■'•■.- s , , *' ■ ' , ‘ e
; ' . * ; •

PARENGIMAI

^ETINĖS MIRTIES
' SUKAKTCVeS

ONA PAJAUSKIENĖ 
persiskyrė su; šiuo pasau
liai 25 (Lį lapkričio mėn. 
1934 m., sulaukus 63 me- 
tą>< amžiais/ j

. Paliko 'dideliame nuliū
dime du sūnūs, Joną ir 

>.;A4bertą, dvi dukteris, Oną 
ir Elsie, dvi marčios ir 
anukus. Liūdnai atminčiai 

* mūsą brangiausios moti
nėlės bus laikomos šv.Mi- 
šios šy. Jurgio bažnyčioje 
25 d., lapkričio mėn., 1935 

“fii., Ytą, vai, į iyto. '
’ Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus at
silankyti į pamaldas.

Mes Tave Musą bran
giausioji motinėle niekuo
met neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet 
.nes anksčiaus ar vėliaus 

. pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Sūnus, Dukterys, Marčios 

. . . ir Anūkai.

LAPKRIČIO 23. —* Draugijos Lietuvos Seserų Metinis Paren
gimas Liųošybės. Svetainėje,. Cicero j, 7 vai. vakare. Įžan
ga —• 25 c. M. KavaliauSkfefiė, raštininkė, kviečia visus 
atsilankyti.'

LAPKRIČIO 24. — Brighton Pačkb Mbtefų Kliubo Kepurių 
šokiai, Hollywood svetainėje, 6 v. v. Įžanga — 25c.

LAPKRIČIO 24. — Draugija Susivienijime Brolių ir Seserų
■ ' -Lietuvių — 25 metų ^Sukaktuvių Balius, Parapijos sve

tainėje, 18th ir Union avė. Laimėjimai, kalakutai, žąsys, 
šokiai, etc. . . ’

LAPKRIČIO 24 —Palaimintos Lietuvos Draugijos Vakaras *—
Chieagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra- 

u ' džia 6:30 v.v. Įžanga 40c. Dalyvauja “Birutės” choras.
LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupes šokių vakaras, Chlc.

Lietuvių Auditorijoje. » ‘
LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų šokiai*- 

Liėtūvių Liuosybės svetainėje, 14th ir 49th Court, Ci
cero, Henry Petėrs orkestras, įžanga 35c.

GRUODŽIO 1—Lietuvių Motetų Draugijos, “Apšvietos” bazaras, 
. Chieagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 

1 vai. pp. Įžanga—10c. -Pelnas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams. < 4

GRUOŽIO 8 — Roselando Lietuvių Laisvamanių Kuopbs — 
Balius ir Koncertas, Darbininkų Svetainėje, 10413 Mi- 
chigan avenue. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 8 — Chieagos Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. C. . *
Centralinė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi
eagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted strcet, 
4:30 val.j pp. šokiai, Stephens Revelers Orkestras. Įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 c. Bilietus galimh gauti "Nau
jienose”, pas kuopos narius ir pats choristus.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul
pės”, Chieagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
street. Bilietai—65c. (Prie durų—75c.') Pradžia 4 vai. pp.

LAPKRIČIO 24—Brighton Parko Lietuvių Politiško Kliubo Ba
lius, Grambnto svetainėje, 4535 So. Rockwell street, pra
džią 6 v. v. Įžanga—$5c. Programas, šokiai.

LAPKRIČIO 27-^-ŠLA. 122 Kuopos Balius J. Dimbelio svetainėj, 
4523 So. Wood street. Pradžia 7 v. v. Įžanga—25c. Lai- 

. mėjimui kalakutai.



Smerkia Amerikie
čius, kam Rūpinasi 
Lietuvos Reikalais

“Kam mums tas reikalinga”* 
klaiise Roselando politiško 
kliubo parengime.

ROSELAND. — United Lith- 
uanian American Political Club 
of 9 Ward sekmadienį, lapkr. 
17 d. surengė šaūnų bankiėtą 
pagerbimui veiklesnių kliubo. 
narių. Bankiete dalyvavo virš 
300 svečių, kurie buvo gerai 
^pavaišinti ne tik Valgiais, bet 
ir gėrimais. Vyriausia gaspadi- 
ne buvo p. M. Pavilonienė, ku
riai svečius vaišinti prigelbėjo 
būrys jauiių panelių.

Laike vakarienes, pirminin
kaujant P. Barcekui, bUvo pa
kviesta pakalbėti keletas žy
mesnių roselapdiečių, butent„ 

• Br. Petkus^ kliubo pirmininkas, 
Kazimieras Gira, J. Sharkiu- 
nas, Aritahas Ėalchunas, adv. 
J. Waitches, adv. Zalatorius ir 
Mikųlėtas. Visų kalbos buvo, 
trumpos, Velijančios klitibui pa
sekmingai darbuotis, visus ro- 
SėlattdiečiUs įtraukti į savo tar
pą ir sudaryti stiprią, vienin
gą lietuvių pdjitišką organiza
ciją.

Triubelyj, kol sugalvojo ką 
? sakyti C f ’

K. Gira, kuris užlaiko biznį 
adresu 10701 S. State s t., yra 
pasekmingas Rbselando biznie
rius, kuris bile parengimuos 
atėjęs gerai paremia rengėjus. 

•Bankiete buvo iššauktas pir
mas kalbėti ir jisai sakos visai 
netikėjęs, kad jam reikėsią kal
bėti. Tikrai K. Gira triūbelį 
turėjo kol sugalvojo ką tokio 
pasakyti. Bet po vakarienės sū 
buriii savo draugų priėjęs prie 

t baro tai drąsiai pirmutinis pa- 
dešimkę Akydamas, dabar 

StaiHialiavdteftTE
Po vakarienės “šakar Ma-

kar” moterų choras, susidedan-' 
tis iš 3, padainavo tris dainas, 
kuribs banklėto dalyviams la-.' 
bai patiko. Panelės Pociūtės, 
viena smuiku, kita pianu gra
žiai pagrojo.

“Kam rūpintis Lietuvos

Adv. A. Olis taipgi kalbėjo. 
Jo kalba buvę smerkianti Ame
rikos lietuvius, kam jie rūpinąs 
Lietuvos reikalais, kam reikh- 
ląuja prašalinti Smetoną su 
visais fašistais. Jisai sakė pa
stebėjęs viename . savaitrašty j, 
kad Waterburio lietuviai išne
šė protesto rezoliuciją pribš 
Vokietijos Hitlerį, kad šis ren
giasi užpulti Lietuvą. “I&nĮi tas 
reikalinga, kam tokiais daly
kais mums Amerikos lietu
viams. rūpintis? žiūrėkime, kad 
tik musų valdžia mus neskriau
stų.” Olio kalbą publikoj nera
do teigiamo atbalsio, svetainėj; 
buvo didelis neramumas.

Kliubas Sparčiai hUgia

Už bankiėto nusisekimą kre
ditas priklauso rengimo komH 
sijai — P. BąrčekUi, A. Nak- 
rošiui ir A. tlraųgeliui, kurĮę, 
daug laiko pašventė kol višką 
surengė.

United LithUūnian American 
Political Club Of 9. Ward šiuo 
laiku labai sparčiai auga, kas 
susirinkimas ar parengimas vis 
gauna naujų ųafių. Kliubas lai
ko susirinkimus kas paskutinis 
antradienio vakatas kiekvieiio 

‘mėnesio, Strumilos svetainėj.
■i-N.

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po pjet. Po to pagal susitarimą.

♦ ♦ ♦
PAšPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 Wst Van Biiren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207; Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

♦ ♦ ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

, Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO; BIURAS, Senašis Paštas, Jack- 
f son ir Clark Sts.TeLtVABash
I 1746. . -

CHICAGOS CITY HALU—Rotuše— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi- 
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos ■ departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 

; klerkas.
Visi miesto ofisų telefonai RAN- 

dolph 8000.
Visi apskričio ofisų telefonai 

FRANklin 3000.
4 ♦

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia Šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 

’COMMISSlON, 1319 South Michigan 
avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
’GVE, 824 South Halsted štreęt (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

♦ * ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W, 

Harrison ir So. Wpod kampas. 
Telefonas SEElęy

• -.J:;

!NĄtWWNpB, CH<»gO, ni< '
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1 kviečiami visi bendrai.
Pasinaudodami “Naujienoje” 

teibtoto * ūžetote
#^Mvbti *iį Lifc& *Tawn, 
3139 S. Halsted St.

NiekiRik J

Linksmi kepuriniai .'
1 : ' ■

r... ' ' * ./'■ v.- ■ ' ■
Brighton Fąįto Motęrų Kniu

bas rytėj iengią Kėpųrinius ^'o- 
■kįus, JibHyW)d svetainėje, 
2417.'AVęst 48^4 š^ęęt. Grūs 
Vizito/' .4ū;;
Apart įvairių pa marginimų, 
svečias su gražiausia kepure 
gaus dovaną* Prądžią 6 v. vi

■ ■*' • ''Et ■ . ■' ■■■ i.

liti*RAD/O
; 'bądriko Programas

; Rytdieną, i. ' y. sekmadienį, 
nepamirškite reguliario Budri 
ko radio programo iš stoties; 
r^iįįFb, kįl.', .nuo 5 iki 

įl'to. pp ProgrąniŪš bus 
fibrai jvąiruš iti žingeidus su 
dtŪeiia radfo bĄėStrą ‘ir Sud
riko radĮo kvartetu, kuris su 
dainuos daug gražių mūšų liaū‘ 
dies dainų. O jų dajnavimo 
yra tikrai mūlonų kiekvienam 
pasiklausyti, • ■.

Kadangi WCFL radio stotis 
yra Ūidėlėš pajįegos, tOdel Bud- 
,rįkQ programai yva puikiaušiai, 
•girdimi : beveik visoje AmėrL 
^kojė ir 'Ktottdoj6, ką liūdi ją 
Hudrikui įprisiųšti laiškai iš 
įvairių niiėstų ir valstijų;—N.

Cc) Ih The Hali of The MouritingJ 
King.''

General Motors; Symphoriy Orchestra
•’ «1|. , Mf 1|-

^Peterburgo Naktys”

kestį. Kalbant apie automobilių 
Insurance primename, kad au
tomobilių License 1936 metui 
galite jau dabar gauti. Licehse 
1936 metui yra pigesnės. Vie
toje $8 bus tik $6.50, vietoje 
$12 bus tik $10.50. License ap
likacijas gausite musų' ofise.

C. KrukOnis, A. Olszewski

vėl, kaip jau per daugelį me
tų, įrauks iš yieno "Amerikos 

’gžio į kitą, tų šhvųjų ješkofią- 
tmas. Gal kurią nors dieną jUbs 
kur ir suras.-r-X.

L F. Budriko biziifo 
24 metų sukaktuvės

24 mėtai žtnOgaūs gyveninio, 
tai palyginamai trūttipas laikdr 
tarpia. Tačiau^ 24 metąį bižnjib 
darbuotes,—kąs kita. Šįmet td- 
kių pasekmingų biznio vėdirhb 
sukaktuvių susilaukę visiertfs 
gerai žinomas biznierius, Juįd- 
zas F. Būdrikas, lietuvių radib 
programų pionierius Chicagoje. 
šiandie Budrlko vardas ir j b 
vedami bizniai radio,4 auksinių 
daiktų, rakandį iixu'žžikalių itt- 
strumehtų šakose yrą plačiai 
žinomi ir reniiaini ne vien lietu
vių, bet ir kitataučių.

Paminėjimu^ sUVo 2^ rtiėtų 
biznio sukaktuvių Nudriko tu
jose krautuvėse: Auksiniu 
Daiktų, &&& S. Halsted sb; 
Budrik Fūrnitute M ar t, 3347 S. 
Halsted st. ir Budrike Didžibį-; 
joj kfaiitdv'ėję, 3417 S; 
sted st. eina dabar didelis 24 
metų išpardavimas radių, r į- 
kandų, refrigerątorių, Skalbyk
lų, pečių ir kitikių dalykų spe
cialiai nupigintoms kaiiidfiiį3. 
Prie to viso pirkėjai, apart ki
tokių dovahų, dar gąųna ’įvdi 
rių lietuviškų knygų. Pavyz
džiu*}: kas ką nors /perka ui 
$1.00—gauna veltui $1.00 ver
tės knygų. Perkant už $5.Q0 
—įgauna $5.00 vertės ktij^ų jh; 
1.1. Kurie dabar pirks ; dideš-, 
riiųs ? daiktus: radio, t^ąhtįtijs, 
skalbyklas, gaus $10.00 vertįą 
•peilių ir šdkūčių setą arba 
delį gyvą kalakutą.

<Spfe

šįvaW H. BatUish 
dainuoja “Gale”

tų, 'trauks 
galo j :

A

J

gavo

nuostolius apmokėti. Kurie tu
rėjo savo automobilius inšiu- 
ruotus, tai už juos insurance 
kompanijos nuostolius apmokė
jo, o kurie Insurance neturėjo, 
tai nuostolius (turėjo patys ap
mokėti, o kurie apmokėjimui 
pinigų neturėjo, tai
“judgemėntus” ant savo namų 
ir algų, kiti net j kalėjimus pa
teko už nemokėjimą ir neatsar- 

važiavimą.
Kad apsisaugoti nuo tokių 

nuostolių yra geriausia paimti 
“Liability & Property Damage 
Insurance”, tada, nelaimei atsi- 

I tikus, Insurance Kompanij a 
I nuostolius apmokės. Nors '“Lia
bility & Property Damage lū

N.

3251 S. Halsted Street 
Tčl. Victbry 1233

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

. DANTISTAS . .
Nupigintos kainos ėnt visokio Plato 
darbo. Plutas pataisau i tris valartdas

M tėvą, mutinį 
seserį, brolius, bet 

kur jie yri?
26 metų jaunuolis per 20 metų 

jų nematė; ieško, bet ’riegą- 
li rasti į

. LietuVaite " dainininke H. 
Bartush šiandien pasirodys 
pasaulinėje premjeroje operos

Chįcąęos ’CįVic Opera 
Rūmuose. Ji dainuos motinos 
Morwenna rolę. =

“Gale” yra vėliausia kompo-' 
zitorės LėginšRds kūrinys.; 
Kompozitorė pati šįvakar di- 
riguose orkestrą. , i-’

....,----- - ...... ” į

Atsišaukia i Klovai- 
hiečius ir kaimynus

Kloyainiečių Kliubo sųsirirį- 
kimas įvyks seĮ^niadienį, 24 d,- 
Šemeto s ve t., 1500 So. 49 Avė. 
Cicero, III, 2 vąl. /pp pietų. ;

Klovainių 'ir jos apiėlinkės 
•lįetuvįąi, vyrai ir moterys, ai-; 
sišaukite. Turinle sukurti sa- 
vO ‘tarpe tvirtus ryšiūsft Pra
šau neturėti minties, kad tdį 

‘yra Ūpdfbudos ir pūšhipps; 
’l^liūbas. Tai visai hera/ir; ne
bus . Tyeitėjį trkislas, draū-' 
gįškumaš’ir tamprešnė pažine 
tis. ' ■ > ■ • ’ftS; J H

Dalyvaus dvi “Biru-

Juozas Zylė yra 26 metų jau
nuolis. Kaip jis pirmuosius Še
šis gyvenimo metus praleidby 
j iš tik neaiškiai atsimena. Betį 
paskutiriieji 20 ihptų jam te
buvo ilgo, bergždžio ieškojimo 
metai.

Jis turi tėvą, turi motiną, 
Sesutę ir tris brolius, bet kūr 
jie yra, kūr jie gyvena— jfe 
nežino. z

Per mętų metus jis keliamo’ 
iš vieno Amerikos galo į kitą, 
klausinėdamas, žiūrinėdamas, 
bet dar ir šiandien jis tebėra 
vienui vienas. Sako, gal 'jo bro
liai gyveną Californijoje. Kele
tą metų atgal girdėjęs, kad jo 
tėvas buk esąs Clėvelande. Mo
tina ir sesuo gal gyvena Chi- 
cągoje—bet jis tikrai nežinąs.

Kaip jis gyveno? Buvo ątsL 
radę žmonių, kurje dar jaunu
tį Zylę priglaudė ir juo rūpi-t 
nosi. Bet kuomet suprato, kad- 
tuos geradarius jis tik apšun 
kiną, nutarė uždirbti pragyve
nimą. Netrukus jį ir randamįoj 
bedirbantį prie statybos. Kelia-1 
vęs su “rivėterių” būriais. Kū-( 

‘rią ir dusią palaikęs krūvoje. •
Užvakar ūtVyko CKįcagon

Užvakar jis atvažiaVo Cht 
cagon,- tikėdamas, kad gal sį 
•kartą jam pasiseks riįltifią ar- 
Sesutę surasti. AtjvaŽįayb' įsi
kabinąs j prekinį traukinį vie-. 
n.ur, tai gavęs “raidą0 automo
biliu kitur. į '

Pastogę jaunam vyrukui paį-: 
rūpino pp. Simonavičius, ‘5241

Lakė stfėet.
Juozo Zylės motina seniau’, 

buvo žinoma vardu Emiliją Zy 
:iiėnė arba žilius. Daugėlis ją 
pažinojo kaip Venclovąitę. Se
sers vardhs esąs A.4tOttiėtte. :

Jaunuolis pasakojo, kad? jo 
sesuo Viepu laikui buk užlai
kiusi valgyklą p£ie .i9.-losv ir 
Halsted. yji vedusi. Motina 
taipgi, befods, vedūši ahtVu kar
tu, bet kokia- jois dabartine pa^ 
varde—nežino. " ’ ■ '

Jeigu motiną ar seserį suras 
— Juozo keliones, "iėŠkojMū■ - 
pasibaigs.. Jeigu ife, taf jis' ir ‘kų Vaišių. Sekmadienyje ešate

Sonotone Teatre (Van Buri šurance” kaštuoja nuo $33.75 
ren ir Wabash) penktadienį i^ $55.00 per metas, bet ji 
pradėta lodyti vienas vėliau- Į apsaugos jus nuo kelių, tukš- 
sių sovietų filmų, “Retersbųrg pančiu dolerių Šurnos padarytų 
Nights” — “Pėterburgo Nak- nuostolių. Yra lengviau užsi- 
tyš”. Turinys paimtas iš Dos-Įmokėti $40 ar $50 už insūt-

Progresą Krautuvė 
Onksniins Savo '!

Klausytojus
• . ..-

Rytoj, ncd^ldĮbnį, 1 11-tą va
landą prieš i>iet bus nuolatinis 
nedėlios ‘j^t^t’ariras, kurį lei
džia savo lėŠbiniš lietuvių fi!r- 

'm'a, PrbgrėSŠ' PurnitUte Com- 
’p^ny’. Kąi#ylsiįo^et, ton ir Šį' 
sykį programą ^pildyme. daly;-, 
vau ja žymus’ dainininkai, dai-J 
nininkės ir muzikai. >

feytbj ;^įt^ėšįtė dainuojant 
“Naujosios Gadynės” Chorą, 
kuris, Jurgiuu Steponavičiui va
dovaujant, '• patliėks daug gra- 
lžįį dainų. Prie tb kalbės adv.- 
K. Gugis ir bus ' gražios mUži- 
kos, o programo vedėjas pasa
kys daug žinių ir patarimų 
kąip. galimą linksmiausiai pra
leisti kalakutų dieną -— padė- 
kavonės šventę ir visą žiemą.

(toęyskio apysakos, “Raitosios ahce, negu keli tūkstančiai do-i 
Naktys”. . _ l—J * ‘‘
apie jąiito mužiką ir vaizduo-l 
jja jo ^unkų fizinį ir hioralinįl 
gyvenimą. \

Apsisaugoti 
Nuo Nuostolių Auto
mobilių nelaimėse
Nėra dienos, kad 'Chicagoje 

neatsitiktų automobilių nelai
mė. Matote iš laikraščių, kad 

/šjhlėt, nuo naujų metų iki lap
kričio 15, automęhiliai sužeidė 
5285 žmones, 662 užmušė ir 
tiek mašinų sugriovė. Skaitant
tik Pįo $100.00 už kiekvieną su
žeistą ir užmuštą žmogų, pąsi-

/ijąto nuostolių suma $594,700, 
6 buvo ątšitikimų* kur vieną ’ 
tokia nelaimė kaštavo keletą 
tūkstančių dolerių; tai tie visi 
nuostoliai galėjo atseiti gal ke-,

., lis milijonus dolęrių ir nelai
mimų kaitininkąi turėjo tUos! f

'■ ’ -——■I i f! ' ' Į ’ ’ ■................................................„ I

Antros lubos priešais Wiebold 
i

Visa akcija sukasi Į lenų mokėti nuostolių nelaittiaį 
htsiiiktis.

Mės inšiurUojame automobi
lius, gerosiose Insurance kom
panij bse, kurios turi didžiau
sius kapitalus ir nelaimei atsi
tikus pilnai padengia .visus 
nuostolius. Pas mus. galite gau
ti: “Fire & Theft, Liability & 
Property Damage ir Collision 
Insurance” kompanijų nustaty
tomis kainomis. Mes taipgi in- - 
šiūruojame ir namus,fumičiusj : 

[drabužius nuo ugnies ir štorųi 1 
langus nuo išdaužymo. Suvirš 
40 metų kaip mes užsiimatne 
Insurance bizniu, žmonės, kurie 
turėjo musų insuranče, nelai
mei atsitikus, visuomet gavo iš 
musų kompanijų pilną Užmo-

S O N O T O N E
•m?1 JLA. L IvJtU v

66 B. VAN BUREN 
Vienintelis rodymas Chicagoje

F. Dostojevskio parafiytas. Muzika D.

Nuo 11:45 Iki vidtlrnakčb 
Įžanga 35c Iki 6:3fo vaL vt

k

lTUt>IO

Enrlewbbd 6883-5840 
Dar gražiau, moderni! 

ų Man įrengta.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

SUSIRINKIMAI
• •>

-• ..r..;; ' :■ tr • •’ t ' 4

_>iRYTOJ
ai-.' hfAtMKttifi?

fl ‘PSfTRdNELĖ STŪGIENJĖ
M”> >■' ■-
■ Persiškyre su šiuo pasauliu
■ ' lapkričio 21 diena, 6:00 valari- -į M ,da .vakare ,1935/-m., sulaukus 
'■ 75'mėty dftižiau^, ainius šidla- B vos Darap.. Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 30- metu.
\h ' Paliko dideliame nuliudime I draugus ir pažystamus.
|. . Kūnas pašarvotas randasi 
v TRa&žiafūs koplyčioj, 6^8 W.
» -18- St. ' /B Laidotuyčs įvyks . panedėlį 
’B lapkričio ,-25‘ diena. 8:30 vai.

Todėl nępamirškite -pasiklau-įl: J5'. kop.Wostl
- zči \ ' LB yeizdos parapijos bažnyčia, ku-
sytl. (bp;) B rioje atsibus gedūlirigoš pamal- !

;..... J ;LB ,dos už velionės sielą, o iš ten
» • ,‘rB bus Nulydėta i Šv. Kazimiero
Lucrezia Bori General I

F ~ ' k. • i T?i . • ’ 1B . ; Visi a. a. Petronėlės Stugie- ■. Motors Valandoje ( ;[■ ‘hšs-^inuhes, drąuRai ir pažys: ;
1 v *■ • thini esat nuoširdžiai kviečiant I

dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti lai paskutini patarnavimą ir 
ątsišvejięinipia.,' '

?’ Ntiliūde ’ liekame,
- ■ Draugai * ir Pažystami.

Patarnauja laidptUviu direk
torius J. F. Rądziūs, Telefonas 

’Ca'iial561'74.,A ■'

Mos Piliečių Kliubo, bažny- 
/ iinėj svetainėje, 681 h ir Waslitenaw avenue, 1 vai. pp. 

Frarik Bakutis, kor.
LIETUVIŲ Piliečių Darbininkų PaSėlpiitib Kliubo— W. Neffo 

svetainėje, 25th ir Leavitt štteet, 1 vai. p.p. Bus dalinami 
bilietai į kliubo 20 metų sukaktuvių balių.— Martinas 

1 • ■ KadzisLUŠkas, kbrešp.
KloVainieČių Klilibo—šemeto svetainėje, 1500 S. 49th Avė. Cice

ro, Ilk, vai. pb pietų. Kviečiami visi Klovainiečiai ir 
.. apięlinkės lietuviai. Kliubas dar organižtfbjąsi.

w U . • jTV • «r * r Z Ii A *1 t""" < ŽV 1
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Rytoj vakare Cliięagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyks Drau- 
'gijos ’Pąląitoritos LriiūVbs- 
imetinis pašdih.ksmihimo’ vąka- 
rats, kurtame dnlyvaus ir Se
noj i ir jaiuipji ^“Birute”. Bįe 
choro ir vaikų grupės, dainuos 
solistui, A. Anciūtė, J. Roma- 
,nąs ir. kitu > <

Vakarei tos išdalintos ^dpva? 
'uos nariains, nesirgusiems per 
Ž0 metų. šokiams gros ger 
ras orkestras. Pradžia 6:30 
P. M. - >

Rengia Vąrdiiviii Parę |
■ BRU>.GĖ^T. — Sekma- - 
dienį, lapkričio 24 d. p. Katri- 
nai Virkietis yra rengiamas ■ 
jos varduvių balius. Tai ne pi r- į 
mas balius pas ją rengiamas. * 
Kuriems teko dalyvauti - praeL V

,». ’ ,7. ■ -• ,*į\į

X
■fe'

Motors valandoje Į
. .J.------ —— ■ ... f -

Rytojaus vakaro General 
Motors s i1 ii fon ij o s koncerte
daihuds garsi soprano, Lųcre-i 
zią Bori. Dirigentui Erno 
'ftapeę vąodvįa'ųjąnt orkestrai^ 
ųi šūdūįhūį($ ‘ sekamus kdWI
riius: (Chicagoje programas 9 Į 
vai. vakare, NBC.) ' .fe
1. bverture to ‘^The Bartered

“the .Mmriafte of Fijtaro” •!
\ /i; ' ' 'Moza^t

(b) “Mi chiamano Mfrni” / 1
’ frbM Bbhėrhe” PUčėini-
' (c) Clayįįitos vi. •....VąlVerdĮe

: . Etfcf ^zįa e Boti ?
3. B'allėt 'Mūšlč from “Faust” Gouno!cį

(a) Waltz ,
; (h) W^ o > , •
General Mbtors, ’Symphony Orchestra, 

INTERNISSION v - \ h 
ĮNTEĘMISŠ^N^TALK ON. $AFE

4. Second. Movembnt. from
•< Po 4-h n H rti ita* S1V mnli nn

,.. ■/ i>.<; s..' ......

General Motors -Symphony Orchestra
5. (a') ?Uh bei m vedtamo’* from .

ButUrily” ...J Tyčini

’Grteg

Pathėtlduę,'‘ Symphdnyy ..
‘ > Tschaikowsky

iė ButUrfly*’ ..

1

111 W
, Gyijyklt ųiavlinųs * pagal j

SpedAUg; paslulljinias '
4 ■- . !

ir W^a» .tr.o«tWttos.
Parodys ar jums bus reikalingas speeia- ;

dpbraeijož, sKaUsmo, ligonines W Ull-■
- kinio ifi , darbo.. .*► Nežiūrim

liga nebūtų.. kaip skaudi.-4r rimta:, ji 
^ali biit weknrtntat Mgi’^Oina.
si sppeinli $1.00 paslliIiĮtmą ir -persi-

- 1860 Ilairtėn Avė. '
irulltin. tfinuiiimwliii . i/

; p ic 'yy-r-r j

METINĖS MIRTIES
'^UKAKTOVeS

*z ' ■ V ’* • -■ z j. . / -A. .

' 'oną^amuskiene > 
persfekyrė su; šiuo pasau- 
liti 25 d., lapkričio men. 
1§34 m., sulaukus 63 me-

■ 'L

Ptoka ■ dideliame nuliu
dime du sunuš, Joną ir 

>AĮbertą, dvi dukteris, Oną 
ir Elsie, dvi marčios ir 
ąnUkus^ Liūdnai atminčiai 

y mūsų brangiausios moti- 
. neles bus laikomos šv. Mi

šios šv. .Jurgio bažnyčioje 
25 d., lapkričio mėn., 1935 

ryto, ;
1 Kviečiame visus gimines, 

draugus ir pažįstamus at- 
siląnkyti į pamaldas.

Mes Tave Musų bran
giausioji motinėle niekuo
met neužmiršime. Tu pas 
hiU^ jau nebesugrjšį, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus 

f pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka, 
Sūnus, Dukterys, Marčios 

----- ir ~ Anūkai... B

SS

LAPKRIČIO 24

LAPKRIČIO 23. Draugijos Lietuvos Seserų Metinis Paren
gimas Liuošybės. Svetainėje,. Cįcėroj, 7 vai. vakare. Įžan
ga — 25 c. M, Kavaliauskienė, raštininkė, kviečia visus 
atsilankyti.'

LAPKRIČIO 24. — Brighton IWkb Mdtėfų Kliubo Kepurių 
šokiai, Hollywood svetainėje, 6 v. v. Įžanga — 25c.

Draugija Susivienijime Brolių ir Seserų
' -Lietuvių — 25 metų Sukaktuvių Balius, Parapijos sve

tainėje, 18th ir Union avė. Laimėjimai, kalakutai, žąsys, 
šokiai,, etc. . . i

■LAPKRIČIO • 2'4 —Palaimintos Lietuvos Draugijos Vakaras «- 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra- 

L .. džia 6Ū30 v.v. Įžanga 40c. Dalyvauja “Birutės” choras.
LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių vakaras, Chic.

Lietuvių Auditorijoje. ? » f
LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų šokiai*!— 

' Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th ir 49th Court, Ci
cero, Henry Petėrs orkestras, įžanga 35c.

GRtJODŽIO 1—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietos” bazaras, 
< Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 

1 vai. pp. Įžangarr-lOc. 4?eįias Oak Forest Prieglaudos 
seneliams. į. | ,

GRUOŽIO 8 — Roselando Lietuvių Laisvamanių Kuopbs — 
Balius ir Koncertas, Darbininkų Svetainėje, 10413 Mi- 
chigan avenue. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 8 — Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. C. 
Centralinė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted strcet, 
4:30 vai. <pp. šokiai, Stęphens Revelcrs Orkestras. Įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 c. Bilietus galimą gauti “Nau
jienose”, pas kuopos narius ir pas choristus.

GRUODŽIO 15—‘.Naujos Gadynės” choras stato operetę, /‘Tul
pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
Street. Bilietai—65c. (Prie dtirų—75c.’) Pradžia 4 vai. pp.

LAPKRIČIO 24—Brighton Parko Lietuvių Politiško Kliubo Ba
lius, Gramonto svetainėje, 4535 So. R6ckwell street, pra- 

"džįą 6 v. v. Įžanga—25c. Programas, šokiai.
LAPKRIČIO 27—SLA. 122 Kuopos Balius J. Dimbelio svetainėj, 

4523. So. Wood Street. Pradžia 7 v. v. Įžanga—25c. Lai
mėjimui kalakutai.
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grand jury naujam 
skandale

Prisipažino bandęs * papirkti 
džiurininkus Waitches bylo
je; įyėlė lietuvę Pocienę.

* J *■

Prokuratūra vakar nuėjo 
prieš Cook apskričio grand 
džiurę ieškodama apkaltinimų 
vienas lietuviams ir vienam 
svetimtAtfčiuf už bandymą pa
pirkti džiurininkus adv. Jut 
liaus P. Waitches byloje.-

Jie yra, J. J. Bagdonas, gra- 
borius, tūlas William Burchard, 
31, 9300 South ABerdeen s.t., 
ir moteriškė, Barbora Pocius, 
2321 West Marųuette Road.

Pirmiau dėl už bandymą pa
pirkti džiurininkų prokuratūra 
suėmė moteriškę, Anna Malloy,- 
1130 East 47th street, bet ją 
paleido. Nekaltai j prdkuratii- 
ros rankas papuolė B. Pocienė, 
kuri nuoširdžiai bandžiusi Bag* 
donui padėti laike nemalonumų 
su teismais, buvo suvedžiota h 
įvelta j skandalą, kuris jai gd- 
li bu<ti beiclkkimgai skaudus.

B&ndė papirkti su $5

Suimtas užvakar J. J. Bag
donas prisipažino, kad jis ve
žęs kokią tai moteriškę pas 
džiurininką Fred G. Etock, 
10152 Vincennes avenue, Ir 
bandė jį papirkti. Vėliau pasa
kė, kad toji moteriškė buvo p. 
Pocienė. Užtikta namuose, Po
cienė pripažino, kad taip, Bag
donas davė jai penkis dolerius 
ir nuvežė pas Hock’ą. Ji įėjo j 
vidų ir bandė prašyti džiurinin- 
ko Waitches pasigailėjimo ir 
norėjo jam įteikti Bagdono 
duotus $5, bet Hock jų nepri« 
ėmė. Bagdonas tdo tarpu sėdė
jo lauke, automobilyje ir lau
kė.

Kad perdaug ne
baustų ant sienų 

rašydavo gerus 
darbus

{domus egiptiečių papročiai bus 
atvaizduojami V. Beliajaus 
šakių vakarėlyj.

G. 1; Discliii Corporation ■ •. ■ ' .. . • I . ■ • •1 ■
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS JAUJAI {GYTU 

AUTOMOBILIU CHICAGOJĖ.
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos, kaip dabar.
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra peržiūrėtasį musų ekspertų inžinierių ir suteiks 

, jums daug metų užganėdinimą įr patarnavimą. ' ‘
Mes priimsime jūsų seną karų i mainus, o kitus, lengvais išmokėjimais.

CHRYSLER—Vėliausią 1933 De- 
LuKe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit, kad įvertinus. Taip-

, gi 2 1932 $125
sedanai ............. .<■ ^.IOw

J J‘

Šestadiehis, lapkr, 23, 1935

*

Iešką Radžio > r
William Burchard buvo su

imtas, kai paaiškėjo, kad jis 
bando prieiti prie kito dŽiuri- 
ninko, kurio pavardė laikoma 
paslaptyje. Burchard aiškiną, 
kad koks tai draugas, “Niek”, 
kalbino jį tai padaryti. Proku
roras Sherwin, kuris vadovau
ja investigacijai, pareiškė ži
nąs kas “Nick”« yra* Kiti spė
ja, kad tai buvo Nikodeihas 
Radis.

Skandalas iškilo aikštėn, kai 
džiurininkas Hock pasisakė 
apie incidentą savo namuose 
teisėjui Niemeyer, prieš kurį 
ėjo Waitches byla. • Išgirdęs 
apie bandymą papirkti, Nie- 
mejer paskelbė bylos svarsty
mą neteisėtu ir reikalą perda
vė prokuratūrai. Waitches bu
vo teisiamas už prisidėjimą 
prie suklastavimo tuntuolio- 
valkatos James Thomas Kelly 
$150,000 turto testamento.

.Šęniausia civilizacija buvo 
egyptiečių tarpe. Dar kada žy
dų tauta susidėjo tik iš keletos 
asmenų, egyptiečiai jau buvo 
prasigyvenusi ir tvirta tąuta. 
Jie įvedė (tikėjimą į pomirtinį' 
gyvenimą ir kad,.numirėliai tei
siami už savo nuodėmes. Jie 
taip .pat tikėjo į prisikėlimą iš 
numirusių. Dėlto, \ tad vėlės 
grįžta tik j nesugedusius kū
nus, jie nąbąšninkus balzamuo
davo. Jų bąlzamavimas buvę 
aukštos, rųšies, nes net ir da
ba/, po keturių lakstančių me
tų dar randame lavonų (mumi
jų) geram stovyje.

• / ' - > s * ■ į

Musų civilizacija toje srityj 
dar taip toli nenuėjo. Numirė
lio gtaban egiptiečiai įdėdavo 
užtektinai valgio visam nabaš- 
niko gyvenimui aname pasau
lyje. Kad dievai nenuteistų na- 
bašninkus sunkiom bausmėm, 
Išrašydavo numirėlio gerus 
darinis ir mielaširdingystės ap-' 
link karstą ir kapą. Rašybai 
sutvėrė hierioglifišką raštą, ku
ris atrodė panašus į seriją pieš
tų paveikslų. Piramidose, gra
žiai papuoštuose kambariuose, 
tarp aukso, sidabro ir visokių 
brangenybių jų lavonai ilsėda
vęs.
Karaliai vesdavo savo seseris

Egypto faraonai (karaliai) 
apsfVesdavo su savo seserims, 
norėdami, kad vaikai butų ty
ro karališko kraujo. Egipto i 
karalienė Kleopatra yrą bene : 
garsiausia. Apie jos meilę.. įr 
gražumą. šimtai romansų. rašy
ta. Priimdami Mohametonų ti
kėjimą, egiptiečiai priėmė ir 
arąbų kultūrą ir . kalbą. Seno
viškų egyptiečių dar galima 
šiek tiek patėmyti koptų (egyp- 
tišky krikščioniy) tarpe.

šokiai, kuriuos mes vadina
me egiptiškais, buvo sutverti 
Europoj sulig hierįoglif iško 
rašto. Dėlto, kad tasai raštas' 
yra kertuotas tai ir šokiai kėr-j 
tucti. Tai galėsite pątėmyti Bę- 

‘Kajaus koncerte lapkričio 28, 
Lietuvių Auditorijoje. —Z.

LA SALLE, tikras 1936 De Luxe Se
dan, niekad nevartotas. Visai 
naujas. Paaukausiu ųŽ' mažą 
dalele originalės -kainos, <

—-    —- •*—- •. ■, ..>■* i ■*(.■'•■

OLDSMOBILE—Vėliausia 1935 Dę- 
Luxe sedan. Ne daugiau 30 d. 
senumo. įrengtas su Radio.-Hea- 
teriu, “Knee Actįon” 90 d- ga
rantija išdirbėjo ir muSu. Taingi 
1934, 1938 ir 1932 ČdėE 

DeLuxe sedan fc©V
— "“t".-—..... į" —
Naujausias 1935

■■M.'......... ..........i U, ,

FORD—-Veliausįs 1985 sedan. Nau
jas . Taipgi 1983 ir 1932 se

danai ir Coupe, , *265

Rytoj apžiūrės Univer- 
sal Grocery Co., sandėlį

Rytoj po pietų įvyks susirin
kimas tų groserių, kurie štoja 
į naujai organizuojamų ko
operatyvų, Universal Grocery 
Company. Susirinkimas įvyks 
antrą po pietų ties 51st it 
Kedzie
apžiūrėti rumus,. kuriuo

Anchor Įnn Persikėlė, 
Naujpn Vieton

Lietuviams plačia i žinomą 
užeiga “Anchor Inn” persikėlė 
riaujon vieton, antrašu 3500 S. 
Halsted St. Tai yra pietvaka
rių kampas, šiandien telpa jų 
skelbimas “Naujienose”, kur 
yra garsinama naujos vietos 
bargenai. Vieta erdvinga ir la
bai tvarkingai vedama. —VBA.

(Mib

IŠ ten nariai vyks 
Ža-

Pinigu Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

NaujieniiRadioProgramas

HUDSON 
■* DeLuxe sedan. Negalimi ai

> skirti ' nuo
1932 sadan kaip
naujas ............ .....

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

UNIVEKSAL STORAGE. 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furnitūra and Piano Movlng 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yarda 8408

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, apysenis žmogus, gyveni
mas ir maža mokestis. 1489 South 
Savvyėr Avė., 2 lubos iš užpakalio,
»'■' 

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
1 Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome ‘ visokį blėkorystės 
darbu. > - ' !

3216 So. :Hulsted Street
Tel. VlCtory 4965.

* r Q
REIKALINGA 10 bučerių 

boners”, atsišaukit 2029 Gi 
St. užpakalyj.

i <<becf
2029 Grenshaw

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pilnai įrengtas, geras 
biznis. PigL renda.

8239 So. Halsted St.-..... --------- -
KAMPINIS namas su bizniu Ta

vern ir šokiu salė. Be skolos. Mai
nau ant farmos. J. Maciuvekiče, 
1086 E. 98 St. Regent 5036.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su hamu arba atskyrei. Galima 
pirkti šu mažu imokėjimu, arba mai
nysime i praperte. 8808 Ix>we Avie. 
Yards 3874.

REIKALINGAS duonkepis prie lie
tuviškos duonos, patyręs. Nuolati
nis darbas, Atsišaukit iš ryto tarp 
9 ir 1 vai. 159 E. Kensington Avė. 
Roseland. ’ .

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežasti pardavimo patirsit 
ant vietos. New Life Delicatessen. 
3381 SOuth Halsted St.

HUPMOBILE Naujausias 1934 
I)eLuxe sedan. ‘ Nevartotas 
Turi trunk, knee actįon,_ąir 

■ ’r ratus, 
sedan, .

1 -1. J-l ■■ ..... .. ....... f l ‘ , ......... .UL —L

sedan. ‘

Taipgi 1933 $325
,4*22jĮ*r>u..<.. 
PLYMOUTH 1934 ' sedan, duos 

daug metu užganedinimo. Mo*- 
toras ir tajęrai kaip nauji.

, Taipgi 1931 tsedan $995
- ■'

GRAHAM 1984-sedan, taip kaip 
iš dirbtuvės ir. 1932 $2A5 

/ sedan, tik
' REO
' 'L---- ’>7.

tik .....
NASH — 1931 De Luxe sedan. 

puikus '■ karas, rie- $125
vartotas, tik    Iv.M

PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR. PIRKIT SĄU
KARĄ DABAR! . , \
Musų krautuve atdara., kasdien, taipgi nedėliomis iki 9’ vai. vakare.

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

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI I
hl i I ■Iil.i.i j ’n II IH..I.II.IIII. iniiijri .I ....... .

J_Į_‘ J II._ - - — —J ' ‘   ------ ---------- ----- -  - ....... —    

COAL
Anglys

naujo.

.... p..
NASH-^Tikras 1936 DeLuxe 6 

sedan. Gražiausls mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1933 k 
ff2 Jdahai L:... $275

PONTIAC—1934, 4 durų DeLuxė 
sedan,'kaip nąujas. Taipgi

/ Į932 sedan,

BUICK—Vėliausis 1935 sedan, nei- 
■ < .galima atskirti - nuo naujo. 

Taipgi 2 1932 ir 2 '< 
1931 sedanai po ........ ■

' I.';”;;

___ .. IKI .III III n , .1 jį I |U I ĮI ;■ II. IĮ. I N  , y. , ,,, I,..į į ,, , |

- 1933 ’ DeLuxe sedan. 
kaip naujas, , < $295

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN . 
ILLINOIS ANGLIS 

Minė Run .................
Lump, Egg ar Nut ... 
Screenings ..................

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dien_____ _ . f T,

Tel. KEDZIE 3882,

Furniture & Fixtur^
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile' kurio biznio {skaitant svarstyk
les, registeriuš 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
KUKNINIS Pečius su gasu ir an

glim, taipgi kiti rakandai. 3231 
Emerald Avė., antros dubos iš prie- 
kio. , .

$5.75 
6.00 
4.75 

Nemažiau
laukit dienos laiku arba vakarais

REIKALINGAS žmogus dirbti i 
taverna.

3510 W. 63rd St.

For Rent
IŠSIRENDUOJA 5 kauburiu fla- 

tas prie dvieju gatvekariu lai no, pe
čium apšildomas, randa pigi.

738 W. 51 St .

CICEROJ parsiduoda tavern su 
namu arba atskyrei. Geriausia vie
ta dėl biznio. Laisnis pigus tik 
$300 i metus. Vėliausios mados 
barai ir puiki svetainė šokiams 
parsiduoda pigiai.

M. MASILIŪNAS
1330 So. 48th Avė., Cicero, III.

RADIO
Šiandien, Ryt, Antra' 

dienį apie SLA. per 
radio

•Lietuvių Tautiškos Parapijos 
BALIUS įvyks Lapkričio 24 d., 
Parapijos svetainėj; 3$01 So. 
Union Avė. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečia .
Kun. S. Linkus ir Komitetas

L U. C

Educational
Mokyklos

ISSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER’l
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininkų Teisių ištatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- •r» v 1_ ___ t,

MOLER SYSTEM 
onroe St. Central 6393

sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.
• __ _

59 E. Monroe St

RENDON
Ar jus ieškote pasirenduoti krau

tuve arba butą 18 gatvės apielin- 
kėj? < Patelefonuokit i musu ofisą 
Turime rendai pagyvenimui vietas 
nuo $6.00 iki $18.00' j mėnesi ir 
krautuvėse nuo $15.00 ir aukščiau. 
Geras vietas dėl bile biznio.

S. G. TUPONICH, 
1429 W. 18th Street

" 6 ŠVIESUS ‘kambariai su maudy
ne, 2 lubos, $16,00.

1534 S. Central Park Avė.

RENDON kambariai, kam patogu 
gyventi ant 75 arti Stoney Island 
Avė. Pasitarimui malonėkite atsi
kreipti prie A. Grabauskas 3221 
Potomac Avė.

Visų SLA kuopų organizato
riai turėjo bendrą pasitarimą 
reikale Auksinio Konkurso. 
Gaila, kad ne visų kuopų orga
nizatoriai d^yvavo, nes shnku 
spręsti jy husišįa$mą.; KMp 
ten nebūty,, rnusy visų noras 
yra gauti daugiau naujy nariy. 
O tą norint atsiekti, reikalinga 
agitacija ir pasi šventu šio dar- 
jo. Nors ta musy milionihė or
ganizacija plačiai žinoma, lietu
vių tarpe, vienok neprįklau^ 
santis nieko daug nežino. / J

Kalbės K. P. Deveikis r i
■■■ ; "į . ■■ ■ ' z >• ■■(.; .

Norint stoti bile organiząęi 
jon reikalinga apie ją girdėti 
r ^inoįi. Tad dėl to viso bus 

pavartota radio. Pirmiausiai; 
Šiandien per Naujienų valandą 
nuo 9:30 iki 10 ryte 13 stoties 
WČBI) kalbės -pats organizato
rius K. P. Deveikis. Prašau yi-’

• ■ . . » ’V' -i 'į •' .>’■. --i-■' 1 . ivįf 

sų klausyti. Sekmadienį 11> vai. 
ryto Progress Furniture Com
pany programe, iš • stoties 
WGES, kalbės A. J, Zalatorius, 
šešto apskričio pirmininkas.

Antradienio; vakare, nuo 7 
iki 8 v. v., iš Peopleą Furniture 
Company programo, stoties 
WGES, kalbės Dr, K. Drange- 
lis. Jų visų kalbos bus apie 
SLA. apdraudą ir pašalpą, į kąs 
yra susivienijimas, ką yra atli
kęs ir ką gali atlikti visos tau
tės labui ? žingeidžios ir įdo
mios tęmos.

Tad nepamirškite atsisukti 
savo radio paminėtomis dieno
mis, šiandien, rytoj ir antra
dienį. Pasakykite, ir kįtie^ 
apie tai. -—K. P. Deveikis,

t OPERA T^NIGHT
We>e meetite/jlttlie feiriity of 

the. box Office at about . 7:40. 
Promptness will start ,the evenihg 
off tovvards a sųęęessĮul finish.

1 —......................................... i į. ..............

CLASSIFĮEDAOS
Automobiles

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

; • i l.'t"', i. J;..“ ~ ' ’lA . ................... .
•^MlWW^W*4^**>*,W^*^S#^X*SZ%^%*W*»i***WW*«*^*%*W^N*****W*^W*

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS
Už STORAGĘ IR PATAISYMĄ.

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas riw .kautas ... t-.........

Rudas cąrącul
Jap mink ....................................
Natūrai maskrat ................... .......
Leopard kates  ........ ..........
American broadtail .<.......... .....
Northern seal  ..... ............ ...
Tikra eastern. mink ................ ' i

' daug'kitiį. .
Jackettes ........................... .
46

NIEKO NEiMdfeM iki -18 
mėnėsių išmokėjimui, Įšt. 16 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojiąias, apdengimas, tajerąi,, bettę- 
riesl auto radios, viešai, stiklai. f6n- 

; derįai, < apskąitliavimas, towing dy- 
IcbĮ

' 2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

•. ■ — o— . '
WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!! 
1985 Buickai — . 1934 Olsmobiliai 

4934 Fordai — 1934 Buickai —■ 
1933 Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
JL933 Buickai 1933 Auburnai. 
$350 karai dabar ..........  $200
$250 karai dabar. .... .............. $125
150 visokios mados; if modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS. 
1601—1637. N. Ashland Avė.

STUDEBAKER, 1933 Costum pa- 
budavotas sedan, išrengtas su visai 
naujais tairais. 
bai mažai, 
kus motoras. Kainavo 
Man .reikia cash. 
$275. , ........ .
duosiu ant išmokėjimo.

Važiavau juo lą- 
Yra kaip naujas; pui- 

" ' .. . j $2000.00. 
Paaukausiu už 

Atsakomingiems žmonėm
3138 Clybourn Avė.

kailiuku 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

RENDON 2 namai — vienas na
mas 7 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas; Antras 5 kambarių, pe
čiais šildomas. 326 W. 106 St.

RENDON 2 kambariai vedusiai 
porai. 7224 So. Mozart St. Telefo
nas Hemlock 0090.

Furnished Rooms
PASIREDUOJA kambarys vyrui 

su valgių su visais parankumais, pi
giai* 4859 So. Maplewooji Avė.

... .... .. į!r..*i.į,i.. .. ......................... m*..-**,,.

RENDON apšildomas kambarys 
prie mažos šeimynos, su visais pa
togumais ant Bndgeporto, 3324 So. 
Emerald, pirmos lubos.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

KITAS BARGENAS
Pardavimui farma apie 48 jrnylios 

nuo Chicagos. Lietuviai, kurie no
rite Užtikrinti sau gyvenimą ir ne- 
sirupinti apie darbą. Čia jums vėl 
pasitaiko geriausia proga įsigyti pui
kią Ūke už mažą kainą.

Ūkis apie 78 akeriai juodžemio, 
prie didelio kelio, upelis bėga netoli 
stubos, puikus namas, 2 augštų, 7 
kambarių, barnč, sailo, vištininkas, 
svirnas, pieninė, ir garažas. Taipgi 
yra- miškas ir sodnas. Pašaro ir 
grudų yra užtektinai visai žiemai. 
Yra 8 karvės, 8 arkliai, ir paukščiai. 
Yra visos mašinos dirbimui ūkės.

Priežastis pardavimo — tėvams 
mirus, brolių nesutikimas. Turi 
būt parduota tuoj, tik už $6850. Cash 
reikia įnešti $4850. Kreipkitės asme
niškai arba raššykite. .

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avė.

CHICAGO.. ILL.
■ " . h • .

DIDELIS, Šviesus naujai įrengtas, 
apšildomas kambarys, prie mažos 
šeimynos. Yra telefonas. 3231 
Emerald Avė., antros lubos iš 
fronto.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

RENDON kambarys — prie dvie
ju žmonių —• Visi, parankumai — 
yra garažius. 6916 Maplewood 
Avė. Hemlock 9258.

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO namas ant farmos, 

mūrinis, akmenų frontas, garu ap
šildomas 6-7-7 ruimai, nėra skolų. 
Netoli 2-jų bulvaru, geriausia trans- 
portacija, busi], eleveiterių ir karų 
linijos.

C, SHURN,
- 318 S. Ričhmond St.

, phicagOt ĮlL

Real Estate For Sale
Naraai-žemė Pardavimui

AR TURITE $500.00? .
Galite nusipirkti 2 mutinius na

mus ir lotą,. 8 pagyvenimai, gasas ir 
elektra, toiletai pagyvenimuose, 
prie 19th St. atri Throop St. Kaina 
$1,650,00. Taipgi daugelis kitų bar- 
genų 18tOs gatvės apielinkėj. Pirkit 
dabar, o parduokit vėliau.

Atsišaukit:
S. G. TUPONICH. 

1429 W. 18th Street

Radioš
Su Naujuoju Bošch Radio 

GIRDĖSIT EUROPĄ 
1 metus išmokėti — priimsim 

mainus
RADIO ENGENEER. SERVICE CO.

Įsteigta 1922
Garantuotas ekspertų patarnavimas 
Didelis pasirinkimas įvairių mode

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

KAMBARYS ant rendos. karštu 
vandeniu apšildomas, vaikinams ar 
merginoms, arba ženotai porai. At- 
sišaukit 3421 S. Lowė Avė., 1-mos 
lubos. s

BARGENAS —> bizniavus kampas 
su visais barais, geriausia tinka dėl 
saliuno ir lunch. Pirksite su mažai 
pinigu. 4 flatu medinis namas 
Brighton Parke. Kaina $1500, šau
kit

RENDON . . kuknįa ir miegamas 
šviesus furnišiuoti kambariai, atsky
ręs įėjimas. Galima matyti suba- 
toj ar nedėlioj prieš ' 12 valanda. 
8428 So. Halsted St. 3 lubos iš prie
šakio.

KAMBARYS rendon,— vandeniu 
šildomas, patogus, % bloko nuo gat- 
vekarių. 3139 W. 48 St.

greit.
FRANK RIDLAUSKAS

4809 W. 68rd St.
Republič 9599

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

Šią stotį ant sayo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. L. S. stočių.

• ■' ’ll ' ‘ ' • - ’ . ■

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

Šiandie girdėsite CHICAGOS LIETUVIŲ 
VYRŲ CHORĄ IR MUSŲ mylimą dainininkę 
ponią NORĄ GUGIEN®.

. .........................

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavirių. 25 rrietdi patyrimo — 
Blekorius ir, Stogius.

Leonas Roofing Co.
,■ 8750 Wallace Street
. .. Tel. Boulevard 0250

. M j. ,'A j* ' ■>iJ1 ‘ 1''Cj i ' ■ i '.'i'G i » i

PARANKU S žmogus ieško darbo 
prie namų taisymo. Dirbu viską prie 
namų kas reikalinga. Už darbą pri
imsiu rendą flatą arba kas ką 
turite. Rašykite Naujienos Box 353.

Personai
Asmenų Ieško

' 1 I.. ' •'' , , ■ ’ j*/ r /" '

IEŠKĄU apsivedimųi merginos ar 
našlės, tarp 30—45 metų amžiaus 
Geistina, kad turėtų pinigų ar ki
tokį turtą. Gali turėti vieną ar 
du vaikus . Turiu turto ir gerą dar
bą. Platesnes žinias gausite laišku. 
Rašykite. .

S. D.
1789 Šo. Halsted St.

Box 856

RENDON šviesus kambarys su 
visais patogumais. Su ar be valgio. 
Republič 6251, 6815 S. Maplewood.

i RENDON apšildomi kambariai 
furnišiuoti arba gali turėti savo 
rakandus. Prie vienos moteries, 
yra garadžius, vienas blokas prie 
Archer Avė. gatvekariu. Antros lu
bos. Galima matyti subatoj ir ne
dėlioj iki 3 pd pietų.

4913 So. Keeler Avė.

FOREKLOSERIS — krautuvė ir 
2 šešių kambariu flatai Marcruette 
Parke, šv. Kryžiaus Ligoninės apie- 
linkėje. Pagyvenimui vieta užpaka
lyj krautuvės. Naujo styliaus mo
derniški namai. Bargenas — susi
tarsime ant išmokėjimo.

IRVING J. SCHREIBER & CO. 
1540 East 53rd St 

Hyde Park 1170

/

for finest bakinqs 
Šame pricetoday 

as 45 years ago- 
25 ounces for 25$ 
Manufa<<ur«d by baking powder 
tpaclalhU wh» makarnMMnf'... 
birt balrinf pow<ler—undar 
supervblen. ef eapert dĮemhU ’; 
of natlebal rapųUtlon,

Millions of pounds have been 
ŪSE D BYOUR GOVERNMENT

Business Chances
Pavdavimui Bizniai

DIDŽIAUSIAS PIGUMAS KADA 
NORS PASIŪLYTAS 18 GATVĖS 

APIELINKĖJ
2 pagyvenimų mūrinis namas ad

resu 1650 Blue Island Avė. krautu
vė 70 pėdu ilgio ir 6 kamb. pagyve
nimui viršui. Taipgi 8 augščių mū
rinis namas prie Loomis St. Pats 
lotas šalimais vertas tiek, kiek ijei- 
kalaujame už nuosavybe, tiktai — 
$5,600.00.

Atsišaukit:
S. G. TUPONICH.

1429 W. 18th Street
PARDUOSIU arba priimsiu pusi

ninkus i Tavern, biznis išdirbtas 
per daug metų, geriausias kampas 
Rosęlande. Kur didžiumas darbinin
kų eina iš Pulmah dirbtuvių. Parsi
duoda pigiai, nepraleskite 
progos.

geros
10758 So. Edbrooke Avė.

NAMU ’ &AVININKU ATYDAI 
Miisų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkaiš. Mffi . narihė mokes
tis. Atdara kasdien įįuį 8 vai. ryto 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais nuo 
10. .ryto, iki riet, ,

LANDLORDS BUkEĄU 
CHICAGO inkorporuotas 
1642 Wešt j)ivtei, ' M

■■ i jMes esame jau šiuo ądręsu vir# 
50 mėti

L tMidilių Lli;

■i.
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GREITAS PATARNAVIMAS

\ :■ !. G ..h.. i'ff 7 r/ii. r/'ik-iukiH

duojani, parduodarii arba išmainom 
nekilnojamas., savastis. ■. ■ ...» ... . .<

,S.‘ M1CKĘVICE & ęO, :
6816 $o. ;Wbstern, Avė. )

Ęemlock 0800

• Į, ,|ii ii.i^i^iii      i i    imin -

PAIESKAU Kazimiero ir Simono 
Saponaičjų. ■ Paeina iš Viduklės pa
rapijos, Ukainių dvaro. Grižau iš 
Lietuvos. Turiu labai svarbių ži
nių. '

ONA APUTIKfi ■ 
po vyru KUIŠINENĖ

3307 So. Wąlace St{, Chięagd,. III.

He,p ^±t^±Fem#le
REIKALINGAS virėjas vyras ar

ba moteris i valgykla arba tavern 
biznį. Pragyvenimas ant vietos.

8740 S: Halsted St.
. ;■1 .j tu f i1 ‘ • 1 j- ' • 1 '• k ■ « i. ■ ■ " . 1:
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Help Wanted—Female
' v Darbininkių reikia

REIKALINGA jauna mergina pa
tarnauti prie “lunch” Taverne 
Turi būt patyrus. 500 N. Clark 
DelaUrare 0406. 

'-.V i '

st.

DVI BIZNIO prapertčs, abi ta
vernai pardavimui arba mainysiu ant 
farmos. Savininkas T. Walter, 
585 W. 87 St.

PARSIDUODA moderniška gro- 
šerne — Pigiai. Pasiskubinkite — 
Renda pigi 5 mimai užpakalyje.

Pigiai. Pasiskubinkite
4218 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA naujos mados ba
rai ir Back baras, mažai vartotas 
Kreipkitės, Lincoln Tavern. 3749 S. 
Halsted St. >

- ■ p 'i 1 • . • ■ ■ fll
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PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas. Biznis išdirbtas per daugeli 
metų. Priežastis, pusirinkė pasi
traukia. 3456 So. Halsted St.
■ !'' ■ ....| .. ............... ' ■■ ■»

TAVERN ant pardavimo.

FORĘKLOZERIAI parsiduoda 
Southsidė, puse medinis ant mūrinio 
fundamento, 4 pagyvenimų. Kaina 
tiktai $2800.00; kitas mūrinis 5 pa
gyvenimų, kaina $8800.00, išmokė
jimais. Arba mainysiu ir cash da- 
dėsiu jeigu reikės Kazys Urnikis. 
Adresuokite: Chas. ,Urnich, 56 West 
Washington St, Kambarys 514.

TIK KĄ UŽBAIGTAS
Penkių kambarių angliško sty

liaus mūrinis insoliuotas bungalovv, 
35 pėdų kampinis lotas. Tite sie
nos, maudynė if virtuyė. 
vandens šiluma. 
extra kambarys, 
ant viškų. 
nedėlioj nuo 2 
piet.

5300 So. Francisco Avė.

Karšto 
Miegami porČiai. 

. galima pabudavoti 
Atdaras inspekcijai. 

— 4 valandai po

TAVERN ant pardavimo. Biznis 
išdirbtas, renda pigL pigiai parsis 
duoda. Priežasti patirsit ant vietos.

1124 W. 69 St.

2901 W. 39th PLACE. Mes ma
nome, kad tai yra vienas puikiausių 
2 flatu mūrinių namų Brighton Par
ke. 2 penkių kambarių flatai, kiek
viename po 3 mlegkarnbarius. Na
mas turi bungalow stogą, basemen- 
tą, uždarytus purčius. Apie 7 metų 
senas. Puikiam stovyj. Del pasi
tarimo atsišaukit :4057 Archer Avė.




