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Komunistų Suki
limas Brazilijoj

Sukilimas Brazilijoj;
komunistai užvaldę

miestą Natai

ŠIAURINĖS KINIJOS NEPRIKLAUSOMYBE UŽKLIUVO

SAKHALIH

AlGUHĮ

Vaitkaus Sulauktu'
• • ' ■ • ■

vės Bus Gruodžio 1 d
MANCHįJU

RIO DE JANEIRO, lapkr. 25. 
—Brazilijoj prasidėjo komunis
tų sukilimas ir sukilėliai esą 
užvaldę Natai miestą, šiaurinėj 
Brazilijoj. Dabar mušis eina su 
sukilėliais už Pernambuco.

Manoma, kad sukilimu vado
vauja Luis Carlos Prestes, ko
munistų vadas visoje Pietinėj ė 
Amerikoje. Taipjau spėjama, 
kad sukilimas turėjo kilti ne 
vien Brazilijoje, bet tu‘rėjo bū
ti visuotinas ir turėjo prasi
dėti kartu taipjau Argentinoj, 
Čili ir Paraguay.

Valdžia pasiuntė kariuomenę, 
lėktuvus ir karo laivus’ kovoti 
sukilėlius.
paskirtas

Gen. Rabelo tapo 
vyriausiuoju koman-

duotoj u su.jsakymtf kaip gali
ma greičiausia sutriuškinti su
kilimą.

Esamomis žiniomis, sukilėliai 
kontroliuoja Rio Grande de 
Norte valstiją, kurioj Natai 
yra didžiausias miestas ir kad 
jie yra gana stiprus Pernam
buco valstijoj. -

Sukilimas prasidėjęs kada 
21-mo Natai bataliono žemes
nieji karininkai užpuolė provin
cijos gubernatoriaus rumuną ir 
bandė suimti gubernatorių Rer- 
bandė suimti gubernatorių Fer* 
ęlėpti policijoj. Sukilėliai ta
da susirėmė su pasilikusiais iš
tikimais kareiviais. Mušis dar 
tebesitęsia ir nežinoma kurion 
pusėn pergalė krypsta.

Sukilo ir žemesnieji karinin
kai Pernambuco bataliono. Ki
ti karininkai pabėgo į priemies
čius, užsibarikadavo ir laukia 
pągelbos.

THE FIVE PKOVlNCES 
L u/uiru MAVC ctcrerKi

llįliĮII
i/////7/

1 RUSSIAN TERRlTORY 
f JĄPANEŠE TERRlTORY
1 CHINESE TERRITORr
3 VASSAL STATE

'IfiHTSlN 0A(REN

TSINGTAO

’ reti o v/

SHAH6HAI

>
’ CH//M 

sėt

HE$E Iškilmės bus erdvioj Ashland Auditorijoj

W VtAOlVOSTOK 

pEiSHlN 

y a f> a

n»y North China nation|

Lavai sutrukdė pa
skelbimą Italijai 

aliejaus sankciją
jie todėl 
sąjungos

negalėji
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Nors, anot paskutinių žinių, Japonijos ųžsirpojį jimąs paimti savo kontrolėn šiaurinę Kiniją 
sidurė su klintimis, iš pradžių to nebuvo tikėtasi. Japonija įsakė penkioms provincijoms, ku
rios sudaro šiaurinę Kiniją (žiur. žėmlapj)! pasiskelbti bepriklausomomis nevėliau lapkričio 23 
d. Maj generolas Doihara yra Japonų armijos vadas Kinijoje, kuris vadovauja keistai “okupa
cijai”, o gen. Hsi-Shąn yra kinietis, kurį įaponki numato j “nepriklausomos valstybes’’ prezi
dentus. Japonija manė, kad pirštu pagrąsins Kinijai ir ji nusigąs ir nieko nedarys, bet taip ne-
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Kaip žinoma, Atlanto nugalė
tojas Įeit. Feliksas Vaitkus ir 
jo žmona jau sugryžo . į Ameri
ką. Už kelių dienų jie bus 
Chicago j e.

Pirmas jų viešas pasirody
mas bus Chicago j e, kur AL- 
TASS ruošia tinkamą jų pri
ėmimą.

Tos didžiosios Atlanto nu
galėtojo sulauktuvės ir priėmi
mas bus ateinantį , sekmadienj,
gruodžio 1 d., erdvioj Ashland sa Lietuva.

kur Vaitkų irauditorijoj
žmoną galės matyti tūkstančiai 
Chicagos ir apielinkės lietuvių. 
Čia bus išpildytas turtingas pro
gramas ir kartu
lakūnas ir papasakos apie savo 
kovas su .audringuoju* Atlantu, 
kur j jis vįstiek nugalėjo.

Reikia tikėtis, kad Chicagos 
lietuviai tinkamai priims savo 
garsųjį sūnų, kurį taip nepa
prastai iškilmingai pasitiko vi-

džia negalės būti labiau* pro 
itališka, negu dabartinioji.

Anglai sako, kad 
sutiko atidėti tautų 
komiteto susirinkimą, kad La-1 
vai pasiteisinimas dėl
mo būti Genevoje yra rimtas; 
kad jų nuomone, Lavai prie jo
kių aplinkybių nesutiks balsuo
ti ųž ,aliejaus sankcijas, ir kad 
tuo laiku’ Lavai valdžia gali bū
ti nuversta, kas palengvins su
sitarimą dėl tolimesnių sankci
ją

sank-

Ang- 
tautu

Bet išrodo, kad Lavai kabine
tas veikiausia*4>u&^nuverstas 
parliamento w /

■ y '

PARYŽIUS, lapkr. 25. —Su 
griežtu nusisprendimu Franci- 
jos premieras ir užsienio reika
lų ministeris Pierre Lavai ne
paliauja dirbęs už Mussolini, 
kad neprileisti tolimesnių 
cijų prieš Italiją.

Lavai paprašė ir gavo 
Ii jos pritarimų atidėti
sąjungos komiteto susirinki
mą, kuriame turėjo būti nutar
tas uždraudimas gabenti į Ita
liją aliejų ir, galbūt, varį. 1

(Tautų sąjungos pranešimas 
sako, kad komiteto susirinki
mas liko atidėtas prašant Frak
cijai, bet aliejaus sankcijų pa
siūlymas nėra galutinai atmes
tas). k

Lavai sakosi, kad jis dėl svar
bių naminių reikalų negalys 
vykti į Genevą, o be to aliejaus 
klausimas yra taip svrabuto, 
kad jis reikalauja labai rimto 
apsvarstymo, nes negalima Ita
liją stumti į “desperaciją”.

Francuzų oficiozai sako, kad 
reikia duoti daugiau laiko tie
sioginėms Anglijos, Francijos' 
ir Italijos deryboms pirm negu 
bus paskelbtos tokios sankci ; 
jos, kurios gali galutinai pa- 
klupdyti Italiją. ;

Francijos parlaimentas susi
rinks ateinantį ketvirtadienį h 
Lavai teks sunkiai dirbti, kad 
išgelbėti savo valdžią nuo nu
vertimo. Bet išrodo, kad var
giai jam pasiseks
valdžioje. O jokia busianti val

išsilaikyti

mu..x....................
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; nedidelė permai
na temperąttfroje.

Vakar temperatūra 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo

Saulė teka 6:52,
430. 
leidžiasi

Ethiopai skelbia

abiejuose frontuos
šiaurinėje Ethiopijoje italai li

ko sumušti dviejuose mūšiuo
se, o pietinėj Ethiopijoj ita
lai liko išvyti iš Garrahei

ADDIS ABABA, lapkr. 25.— 
Ethiopijos valdžia skelbia, kad 
pergalė šiaurinėj Ethiopijoj 
aiškiai krypsta ethiopų pusėn, 
ethiopams į tris dienas aplan
kius dvi svarbias pergales.

Kartu pusiau oficiąlis prane
šimas sako, kad pietinėje Et
hiopijoj ethiopai išvijo italus 
iš fortifikuoto miesto Gorrahei, 
Ogaden provincijoj. Italai, ku
rie jau senai buvo užėmę tą 
miestą, kada jie pradėjo ver
žimąsi iš Samoli žemės, aplaikė 
didelių nuostolių.

, Vienas, žymite diplomatas iš
sitaręs, kad italai užkariavę 
pietinę ir šiaurinę Ethiopiją pa- 
liaus karą ir bandys likusią da
lį Ethiopijos pasigrobti sukurs- 
tydaini prieš karalių Haile 
Selląssie atskirus genčių vadus, 
nes patys bijosi briautis į tur
tingą vakarinę Ethiopiją, kad 
nesusikirsti su anglais.

6,000 žmonių apsi
nuodijo duona

u ' ' ' ' . J- , ' r r , . -

Am. Darbo Federaci
ja pranašauja 

gerus laikus
WASHINGTON, lapkr. 25.— 

Amerikos Darbo Federacija, ku
ri dar nesenai kalbėjo .Jik apie 
kovą. si/.nedarbu,dabar staigiai 
ėmė .pranašauti gerus laikus ir 
didelį biznio: ir industrijos pa
kilimą. Dabar esą tenka rūpin
tis ne tiek šalies gaivinimu, kiek 
žiurėjimu, kad vėl perdaug nę- 
išsiplėstų kreditai ir kad neiš
kiltų perdaug aukštai akcijų 
kainos. ■ 7;'' ■ J; ; f

Bet Federacija pripažysta, 
kad nežiūrint gerėjimo biznio, 
yis dar yra milionai bedarbių 
ir kad bedarbė dar . negreit iš
nyks. Tie “geri laikai” tęsis 
kelis metus, bet vėl ateis depre- 
si j a, jei nebus sutrumpintos 
darbo valandos ir nebus pakel
tos algos, attinkamai su didė
jančiais indufetrijų pelnais.

- Fabrikantai irgi išleido savo 
pareiškimą, kuriame jie prieši
nasi valdžios reguliavimui dar
bo valandų ir algų.

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

I ta Ii ja paleido 
100,000 kareiviu

RYMAS, lapkr. 2$. —- Itali
ja iš savo į milioninęs armijos 
paleido, u trims. mėnesiams 
100,000 kareivių, daugiausia 

;•**••• sąvo 
uniformas ir sugryžo prie savo 
kasdieninių darbų.

Pęnki Chinijos ap
skričiai pasiskelbė 

“autonomiją”
• , *•., -r ' ' 1 , ,  1 - ’ . ■„

SHANGHAI, lapkr. 25.—Pen- 
ki Hopei provincijos, šiaurinėj 
Chinijoj, apskričiai,, pasiskelbė 
“autonomiją”.. Ištikrųjų jie 
dabar priklausys išimtinai Ja
ponijai. , ■ r

Atsimetėliai kviečia ir visas 
penkias šiaurinės Chinijos pro
vincijas paskelbti “autonomiją”, 
bet tas jų šaukimas ųeranda 
tarp chiniečių pritarimo. \ ■

Dar nežinoma kaip į atšime- 
tėlius pažiūrės centralinė Chinr 
jos nacionalistų valdžia.

7 žmonės užmušti nelaimėj 
Francijoj

Hič-haikeris prisipa 
žinonužudęs tris

•. OKLAHOMĄ CITY, ’ Okla., 
laipkri25.— Pę smarkaus 'su
sirėmimo su policiją ■ likę stum
tas Chester Comer, 24, m., alie* 
jaus laukų darbininkas,, kuris 
vėliau policijai prisipažino nu
žudęs tris žmonęs.

Jis pirmiausia nužudė: advo
katą Ray Evans iš Shawnee, 
kuris jį pavėžino. Paskui jis 
nužudė Piedmont *. ukipinką 
•Simpson ir jo sūnų, kurie taip
jau jį vienoj vietoj pavėžino. 
Jis buvo užkluptas Simpson au
tomobily ir po smarkaus persi- 
šaudymo su policiją liko gal 
mirtinai sužeistas.

Green barą už pa
stangas suskaldyti 
Darbo Federaciją
WASHINGTON, lapkr. 25. 

Kova Amerikos Darbo Federą; 
cįjo^ię aštrėja ir jos preziden- 
tasH ; išlėido ■ - ašti'ų
pabarimą savo žymiausiems pa- 
gelbininkams už jų pastangas 
pakeisti pačią Federaciją ir ją 
stfskaldyti.

Tuo tarpu angliakasių unijo? 
prezidentas John L. Lewis, ku
ris pasitraukė iš Am. Darbo 
Federacijos vice-prezidento vie
tos, paskelbė ,kad angliakasiai 
ir šešios kitos unijos sudarė 
^industrinės organizacijos ko
mitetą”, kuris stengsis pačią 
Federaciją paimti savo kontro
lei! ir paskui ją reorganizuoti 
industriniais pagrindais.

užimti sostą
ATHENAI, lapkr. 25.— Ka

ralius Jurgis II, kuris 12 metui 
atgal turėjo pasitraukti nuo 
sosto ir visą tą laiką gyveno 
užsieny tremtiniu, šiandie 
triumfaliai sugryžo į Atheųus, 
kad išnaujo užimti Graikijos 
sostą.

ParkviestaS į Graikiją buvę 
po to, kai visuotiname plebisci
te laimėjo monarchijos atst.ev 
girnas. 7'.

Vis dar nėra jokiu 
žinių apie lakūnai 
Lincoln Ellsworth

Prapuolė skrendant prie pieti*
■ ' • ' *•

nio poliaus. Jo radio tyli

DUNDEE SALA, Antarctica, 
lapkr. 25.—Vis dar nėra jokių 
žinių apie Lincoln Ells.worth, 
kuris su* lakunu Herbert Hol- 
lick-Kenyon šeštadieny * tretį 
kartą išskrido prie pietinio pa
liaus.

Qar buvo gauta žinių, kad jų 
lėktuvas Polar Star jau buvo

Phaleron įlankoj kąralhį. p^ pusę pavojingos kebo- 
sitiko visas Graikijos karo lai- Des. Tada jie pranešė, kad oras 
vynas, o jam atvykus į Athe^yra geras, nėra vėjo ir lėk tu
nus monarchistai pastvėrė ka
ralių ir ant pečių nunešė J ka
tedrą, kur įvyko pamaldos, po 
kurių karalius išvyko į sayo 
rumus.

Gatvės buvo stropiai saugo
mos policijos ir kariuomenės, 
kad kas nepadarytų karaliui 
nemalonumo iš balkano ar lan
go.

2 moterys žuvo gais
re ligoninėj

Gal vėl atsinaujins 
derybos dėl tai

kos Afrikoj

WYCK0FF, N. J., lapkr. 25. 
—Dvi moterys pacientės žuvo 
gaisre, kuris sunaikino Goffle 
Hill kelio Christian sanitariu- 
mą. Sudegė visi penki sanita- 
riumo , namai. Nuostoliai sie
kia $85,000.

vas gerai veikia. Bet greitai 
po to jie nutylo ir nuo laiko 
iš jų nėra gauta jokių žinių.

Bet didelio susirūpinimo jais' 
nejaučiama, kadangi jie buvo 
gerai apsirūpinę. Jie buvo pa
siėmę 466 galionus gąsdino, ku
rio galėjo ištekti tik kelionei. 
Tik nesuprantama dėl jų radio 
neveikimo, nes jie turėjo du 
radio, taip kad jie galėjo nau
doti radio ir lėktuvui nuiileidus. 
Jie yra gerai įsirengę ir turi 
užtektinai maisto, taip kad jie' 
jei nėra užsimušę lėktuvui su
sidaužius, gali gyventi kelis 
mėnesius.

Streikas uždarė 
dirbtuvę

MUiRCIA, Ispanijoj, lapkr. 
25.—6,000 žmonių, kurie nuo 
pereito antradienio pirko duo
nos iš Jose Meroues dunokę- 
pykfcte, ta duona apgihuodijO.: 
Viena mergaitė jau* mirė nuo 
apsinuodijimo. * *

Dubnkepyklos savininkas^ 1Į- 
ko areštuotas. v

MARSEILLES, Francijoj, t. 
24.—Septyni žmonės liko už
mušti ir vienas sužeistas bųsui 
įvažiavus j ęlęspresjhj traukinį, i S"*' ' H' ' ” * . ••! 4/' • f • >'

iim

CHICAGO.— Union, Pacific 
ruošiasi išleisti $10,000,000mo
dernizavimui savo geležinkelio 
ir įsigijimui naujo įrengimo.

kuri New Yorke Vnųšov£ savo 
meilužį, Vokietijos ekonomistą 
ir finansininką Dr. GebhardL

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Tautų sąjungai atidėjus alie
jau slankei jas Italijai ir Eu
ropai ir toliau pardavinėjant 
ItaĮįjąį aliejų, kad ji galėtų tęs
ti karą Afrikoje, paėjo gandų, 
kad Mussolini per. Lavai grei
tai pasiūlysiąs naujas taikos 
sąlygas užbaigimui karo Ethio
pijoj. . *

Gal dabar Mussolini sutiks 
tenkintis mažesniu grobiu, nes 
pritaikius aliejaus sankcijas jis, 
visai pralaimėtų karą. ,

15 žmonių žuvo tyfune

MANILĄ, Filipinuose, lapkr 
25.—Gautomis pavėluotomis ži
niomis, Isabella provincijoj 
lapkr. 16 ir 17 d.d. tyfune žu
vo 15 žmonių. Tūkstančiai žmo
nių liko be pastogės.

Du vaikai nusinuodijo maistu 
\ FORT SCOTT, kana., lapkr. 
25.—Netolima mokykla suruošė 
pajų pietus, kuriu pavalgę du 
vaikai pasimirė, d'pęnki sinkiai 
susirgo. Visi jie užsinuodijo 
maistų.

Du darbininkai pasmerkti mir
čiai Rusijoje

MASKVA, lapkr. 24. —Gor
ki mieste du darbininkai liko 
pasmerkti mirčiai už tai, kad 
jie nužudė trečią darbininką, 
kuris naudojo Stachanovo me
todą.

DETROIT, Mich., lapkr. 25.-*- 
Nežiūrint pasireiškusio medžia
gų trukumo, automobilių ga 
myba vis didėja. Pereitą savaitę 
pagaminta arti 95,000 automo
biliu ir trokų, kuomet metąi at
gal tuo pačiu laiku buvo pagą- 
minta tik 13,000.

AKRON, O., lapkr. 25. —še
rifas James Flower, gręsiant 
generaliniam streikui, įsakė už
daryti Ohio insuliatorių dirbtu
vę Barberton mieste, prie ku
rios ištiko jau keli susirėmimai 
tarp streikierių ir streiklaužių.

Šerifas įsakė pašalinti 50 
streiklaužių ir 50 mušeikų ir 
dirbtuvę visai uždaryti iki strei
kas bus sutaikintas.

MIDWAY SALOS, lapkr. 25.1 
—^Didysis Pan American lėktu
vas, kuris su paštu skrenda per. 
Pacifiką, jau atskrido į šią sa
lą. Juo atskrido ir 14 pasa- 
žierių, kurie buvo paimti Wa|<e 
saloj. Dabar lėktuvas, pasi
ėmęs čia įvairių prekių, pkris 
į Guam salą, o iš ten į Fiiipir 
nus, kurr jo kelione baigsis.

' -J.

LQĮNDONAS, lapkr. 25.
Anglai skelbia, suradę būdą iš 
anglių išgauti aliejų. Tai butų 
labai svarbus išradimas.

■4 ■ ,

KALĖDOS JAU 
KTI?TAT T
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JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA.

KAI KURIEMS VARGINGES-

tį W TTKTAT w JL A > A A AAA
JUOS PALINKSMINS, BET

NIEMS, DfiKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HAL8TED ST.

CHICAGO, ILL.
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CHlCriGOjSI

YRA pasaLVoš lI&oje, kOMiRTlNiV ift KuLTuros J>raug£A 
VALDYBA: P. MILI>ER, fihąnsų sekidforhte

J. MICKEVIČIUS, preeidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAItaS, vice-preridehtas P. GALSKIS, tfrUstifcta
V. MANKUS, sekretorius P. MlLAŠAUSKAS, fcru8tW. _______ _______

DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, k. GUGĮS^Dr-jos Advokatas, J. : P. VAkKĄLA, DtAttgijo3 ĄUdlt&ms.; 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panėdęliais ir Ii 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti jstbti (-Jhicagofc Ltėttivią Dr&Ugijbh 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, v* .............. .. ...................................................... .... ^r.f.-rjnr, ........................ „■ ...a.x.
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telefonas Ganai &li7i
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CHICAGOS LIETUVIU 
DRAUGIJA PASKY
RĖ $2^001N1CIJACI- 
JOS—DOVANU VA

KARUI SURENGTI

Gegužės 3 d. 1936 m., 0n- 
cgaos Šoko] Hali, tuoj pasibai
gus Draugijos Jubiliejiniam 
konkursui, bus labai įdomus 
vakaras, kokis vargu kada yra 
buvęs, šiame vakare bus nau
jiems nariams iškilmių cere- 
monijos-inicijacijos; taipgi eis 
išdalinimas vieniolikos skirtin
gų dovahų. Vadinasi, bus dvi 
ypatingos naujenybės — nau
jų narių inicijacijos-initiation, 
plius — stambios dovanos.

Iš šios sumos skiriamų pi
nigų $1,500 eina dovanų Supir
kimui ir $1,000 — Inicijacijos 
— Dovanų vakaro surengi-
mu‘1. Šitokios milžiniškos su
mos J 
nė viena 
nizacija nėra skirusi. Chicagos 
Lietuvių Draugija investuoda 
ma šią sumą pinigų žino, kad 
pinigus nežers-nemes į Veją, 
bet dės į organizacijos augini
mų — čia dygs dešimteriopa 
nauda pačiai organizacijai.

II.
Dovanos perkamos iš tų fir

mų bei krautuvių, kurių savi-- 
ninkai yra Chicagos Lietuvių* 
Draugijos nariai, čia pažymhn 
daiktus, kurie eina dovanoms, 
taipgi biznieriui, iš kurių tie 
daiktai yra perkami:

1. Pontiac, Master Sedan, 
1936 m., 4 durų automobilius 
— iš Milda Auto Sales.

2. Parior setas, Cronvnwell, 
aukštos rųšies 
F.urniture Co.

3. Radio - 
lio, 9 tūbų •MM 
drik Furnitttre Mari.

4. Dinette setas—dš Peoples 
Furniture Co.

5. Dining Room Setas 7 
šm. — Progress Fikmiture Co.

6. Westinghouse Washing 
Machine — iš Barskis FUrni- 
ture Co.

7. Horen Chithe Cločk — 
Joseph F. Būdrik Jewelty and 
Optical Co.

8. Three Ways Lamp,— 
Roosevelt Furniture Co.

9. “Cash*’ pinigais.
10.
11. “Cash” pinigais.

m.
Įžangos tikietas į šj liiicia- 

cijos-Dovanų vakarą $1.00, bot 
visi Draugijos nauji nariai, 
įsirašę per šį Draugijos Jubi
liejinį konkursą, įžangos tikisJ 

- tą gaus dykai. Taipgi kiekvte ‘ 
nas Draugijos narys, kuris įra
šys naujų narių, už kožną įra
šytą naują narį gaus tikintą 
dykai — ši proga galima nau
dotis pradedant gruodžio 1 d.’ 
š. m. <iki balandžio 30 d. 1986 
m. Konkursanfei už įrašytus 
naujus narius tikietų negauna,

pinigų - panašėto* iena mtiSų lietuvi^?r£T*^

— jiems teikiama Skiitingbh 
dovanos pagal įrašytų n&ujų 
narių akai&ifc bet kankumn- 
tų įrašytiems naujiem nąfiams 
bus suteikti tikietai dykais

Vadinusi, kii&vtehas nąujafe 
narys, įsirašys fver §į: kunkur- 
są-, gaus tikiėtą į .'Iiiteiį’aeij’ofe- 
Dovanų vakarą, galėš ne tik
tai linksmai laiką praleisti, bot 
giliukui esant, stambias dova
nas gauti. Tokią pat progą tu
rės dbvahomfe gauti ir visi tie, 
kurie vienokiu ar kitokia bu
di? bus įsigiją įžaflgos tikietą 
į šį įdomų Vakarą.

IV.
Ghičagos Lietuvių Draugi j a, 

kviečia visus narius į bendrą, 
darbą rašyti naujus narius 
bei platinti tikintus, o patys 
Už savo pasidarbavimą gausi
te įžangos tikietą. Draugijos1 
nariai, kurie sutiktumėte pasi
darbuoti, nuoširdžiai esate pra
šomi apie tai pranešti Drau
gijos ofisui, o geriausia atvy
kite asmeniškai pasikalbėti į 
Draugijos ofisą bite piftnadie- 
r>yarb»t ketvjrtajli.eniofisa^

■- ^.įt
... ,r; • - M ■ rv į {

tvaf

iš Roosevelt

— Zenith mede 
iš Joseph F. Bu

“Cash” piftgais.

UM»' ---------- --- --------------------------- - „ ■,

tad ligoti tų Visi mwų A^ikėš it I^ie
luotus VWus, butont, $15,000 tuVos laikraščiai, visos naujau- delei įstaigai vietos negalėtų 
į bonus, tMuvių išnuomoti, nes reikėtų jku da-

' f ■' ’*u " ■ 2> tuvių Itultufihis ■ čentrM
’ Dėl šWkioą Įstaiga palai- 
kyirfo, Hgu it YfcMtų Chica- 
gbar DiettiVių Draugijai pridėti 
tūkstantį ar daugiau per me
tus, tai tas butų geram tiks-, 
lui lt lengvai butų galima pa
daryti. Todėl Chicagos Lietu
vių Draugija davė propozicijų 
S. L. A. Pildoma j ai Tarybai, 
kad j^igu & L. A. išpirks Lie-' 
tuvių Auditoriją iš akcijonb, 
Draugija sutinka atsipirkti 

į įU^tUVių Auditoriją iš S. L. A. 
<tokfoiUis Sąlygomis: tuoj įmo- 

, kn $5^000 ir įdeda minimum 
; $8>O0O į Lietuvių Auditorijos 
, remontą, *7- iš viso $13,000, o 

včliau Draugija kasmet numo- 
kšs Ši L> A. esamą morgičių 
pagal sutartį.

Musų žinioms^ šita Chicagos 
Lietuvių Draugijos propozici
ja L. A-. dildomosios Tary-

Vb naujas, w Wbu^ų neag^. 
šipažinę^ . tai ; 4Šp>i
Vatkaioė Reikalingas kitime* 
Uetflvių ’ AjidWijsšs' Wnib,l 
pareiškiau*, kad Chicagos Lie
tuvių Draugijos valdyba turės 
savo $os&Jį 4rppiys &avai» 
ėių* mes šią priopdziciją 
svarstę dmgtoB.<• <>. Ąi 
Siūlymą,

Wfeagos Liowių Dmguoši 
valdyba ^astudilavusi gite- 
esamą Lietukų Auditorijos 
biznį •M* įplaukas ir išlaidai, 
surado, k«4 dabartinės 
kos toli nepadengia iš*: 
kidų net niekam nėmokani 
nuošimčių investuotų pini
gų į Ščrus fr .bomM Tokiame 
BtovyM /kokiitoė dai*ar yra 
Uotuvių Att&toHjų ir

sų darbui triumfo1 tašką.
šiam e Draugijos Jubafejinias! 

me konkurse tegul < bwna md*į 
sų yisų -kMu tikslu — pfen*į 
kioską šimtų naujų narių (Mi-; 
cagos Lietuvių Draugijai.

J. Mickevičius,
Chicagos Lietuvių Draugijos 

PUėzidėntas.
1 ■ 'i ; •

LIETUVIU AUDITO 
RIJOS REIKALU

Inicijacijos vakaro tikiėtų 
spausdinimą , -skaitymą ir j h 
išdavimą tvarkys komisija iš, 
trijų:

Kastas Kairia,
-Povilas Milaševičius, 
Petras Galskis.

Dovanoms prižiūrėti ir
kyti yra komisija iš septynių:, 

P-lė Eufrazina Mikužiatė, 
Dr. A. Šimkus, ■
J. Žuricauskas,
J. Balčiūnas, 
St. Strazdas,

' A. Juris,
Adv. P. M. Adomaitis.

Įdomiausia dalis "programo,- 
tai bus naujų narių inicijacijų 
iškilmės ~ atatinkamai pri
ruoštas lošimas, dainos, muzi
ka, šokiai, šiai programo da
liai prirengti paskirta komisi- 

iš trijų. t
Dr. A. Mentvidas,
K. 'Steponavičius, 
J. Mickevičius.

. . VL ■ Ū

“Sandatfa’\ “Vienybe” . ir 
“Dirva” nuolat kartoja, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija 
norinti įsigyti Lietuvių Audi
toriją S. L. A. pinigais, o ChP 
cagos Lietuvių Draugijai Lie
tuvių Auditoriją paemuts tuoj 
tasikelelAnčies ir “Naujienos”. 
ŠitUo reikalu įdomaujantiems 
fiofiu paaiškinti platėliau, kad 
bereikalingai nereikėtų baubų 
pasakas pasakoti. i

Dalykėliai, apie, kuriuos kai-: 
besime, buvo maždaug tokie: 
prieš šešis mėnesia^^ viršUni ‘

/$. L. A. Finansųvlto^iįijds su- : 
sirinkime p. J. P, Varkalos ofi
se. NdVykęs radau finansų jžo 
misijos narius — pp. Vatkalą, 
Stungį, Marcinkevičių, taipgi 
du dildomosios Tarybos na
rius, būtent — p-lę Mikužiu 
tę ir adv. Gugi, d-nas Varka- 
la man paaiškino, kad mane 
pakvietęs štai kodėl: -Chicagos 
Lietuvių Draugija esanti Skait
linga nariais, pasiturinti, suge- 
behti savo reikalus tihkaniai 
tvarkyti, tai ar 'Chicagos Lie
tuvių Draugija nenorėtų pūsi-' 
imti Lietuvių Auditoriją išper- 
kant iš S. L. A., kada S. L. ,A.' 
ją paims bei išpirks iš akcijo
ms Sąlygos businČioš prieina
mos, kiek kainuos S. L. AO1; 
u‘ž tiek parduos Chicagos Lie-: 
tuvių Draugijai. S. L. A. tik-j

taus Lietuvių Auditoriją
YeiMa Dabar /. .

tiniame stovyje Au*’ Vl?b£sia!'
ditorija jLietuvių
Draugijos 
bevertė, nėf’ėik^prrga.

Bot imant. -kad Į,
Gh-icagoš TjietiiVių Draugijai 
priklauso -Uirti trijų tokStaUČivj’ 

j harįių, per pilkis -šimtus1 zSia*; 
i gi-mio Teikia;
. Chicagos ^tuviams turėti kuL. 

‘ turinis 'centrus; lie 
tukų jauninto turėtų tinkamą5 
Vietą, kur suėjęs galėtų lavin
tis sporto) meno, lietuvių kai-i 
bos. Tinkamą! ; atremontavus no kur nors savo biznį keiti. 
Auditoriją, butų galima įsteig- O Chicagos Lietuvių Draugi 
ti atletikos rumite, “shower ja, jeigu jau jai prisieitų Lie 
bath”, Skaityklą, į kurią atoi- tuvių Auditoriją paimti,
ti atletikos rumu's,

iš

ja
• ?

Nuoširdžiai

vattti

j ienoms” &V panašiai kitai di

bar esamus biznius Lietuvių 
Auditorijoje sumažinti. Tat 
yra tušti, bevertė pasaka apie 
“Naujienų” norą keltis į Life- 
;uvią Auditoriją, kada ta Au
ditorija “nėra tinkama jų biz
niui, o taipgi nebūtų ganėti- 

(Tsdh teuil. h-čiam)

ADVOKATAI
te-

AJLDavidoius, M»D. 
4® 10 S. Michigan Avė.

v. L Kenwood 5107
9 iki 11 valandai YVto 

ųuo 6-ifci « Wfendai vakarų. 
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

K. P. CUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—m N. Dehrbotti St.
Kamb. 143M|34—Tel. Central 441L2
Namu ofisas-*-3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirte&ehiais ir Sekm&di^daia-*- 

Daffal sutarties.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Valandos nuo 2 ite 4 ir nafe t iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 16 iki 12 

3343 South Halsted SL
TeL Boulevard 1491

j
Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
Tmn.’Mnssr 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
-Seredomis ir nedėl. pagal sutarti

-------------  ■■ ■ ■*■■*■■■ ■    W - - ■ -  » .

m

I nici jaci jos-Dovanų vakaras * 
bus tai linksmybių, smagumų? 
ir dovanų vakaras — dainos, 
muzika, šokiai, užkandžiai, įsi
gėrimai 
kos, — 
vakaro

i&aisavd:: Etag'o'čiufc, iMažukna, 
Viftikaš, Dr. Stanislo-
V&itis, Mikužiutė ir Mockus.

Dar pi’RvRliū pfMnti, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija 
niekuomet bu '^Natijienoms^ 
nesitwe, kad įoį keltųsi į Lie
tuvių Auditeri j A, kada Drau
gija Lietuvių Auditoriją, atsi
pirks W) S. L. A. Mes žino
me, kad ^Naujienos” turi savo 
natnų, tinkamai įrengtą Spau
stuvės reikalams, jos nema

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road <W. 22 St.) 
OfiSo valandos: Kasdien huo 9 iki 5. 

Vakarai*: Panedelio, Serėdos ir 
PStnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Cahal 1175.
Namai: 6459 S. Rookwėll Street 

Telefonas Rėpublic 9600.

tJfig-o Tel. Boūtevard t®l*

756 West 35th St
Got. «f A6th and Hateted Sts. 

Ofiso valandos nuo l-3nuo6c80-8 
Nedėtomis pagal Sutarti

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse / 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 

fomt^dky 
MourboA

Lietuviškos
Degtini*

“Nail

>£?3?al MiOccmiai
/ <,,į" 4$

Mutual LiąuorCo
4767 So. Halsted St. 

ira. yarbš m '

-m-fr ■niii..yTrnr itriqimnaMTi-firr, iat r-. įtwtt

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

iresi s&ura ashland avene 
R«s. 6515 , Šd. Rbčkfrell Št.
Telephon*! Renublic 9723

Į ■■ ■—.......................................................... . ?■......... —■■■■ ...... JS. ■■ j Id ■

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

10

tek Offlte WentwoHh cm 
Rez. Hyde Park 3395 *

•Dr. Sušauna Slakis
M«$h vii 
VvtzV BO> JtlvUStGG M Ub 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyros S'eredomis ir šūbatomis.

3407

Miesto ofisas 
No. Clark St. 11 flora*

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija 

LoWe Avė. Tel. Varde 25

Phone Boulevsrd 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dantistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Rekormnduojaftiaš
Vaistas dėl Viduriu ■

t r' ■ • •

NariaiCMcam Ciceros Lietuvių 
L^dbtutių mrėktarių Asociacijos.

- -,*.jrt;i.Lllu»Įiii<iM.ii? ifii 11.1a. ><i..PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
‘Tdfhhe Visose Miesto Dalyse.

n ii.iįMBlr;įliiri^.«.ii.M7 >rL.-'M-Ai...iiiįiit a^rijiriĮ! 11.' įn.iiTu'ih >į« i;...’ ' '

<68Š WeBt l&tti Stfeet Phone Canal $174
■ar,tu ... rt r.iaM.i.irįtri. . .ivm. .r rtjri.u.i.nj.lii.'rt..- « it.«tį n>

S.M.SKUDAS
718 West 18th Street Phone Menfoe 8377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 Wk Wašhmgton St<
Room 737

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

’GyV. vieta: 6733 Crancton Avė. 
namų Tek: — Hyde Bark 3395

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
OUsas 464S S&. AŠHLANfe AV®.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Bttiletard 7B20 
Namu Tek: Prospect 1939

namų Tel.:

, /Dr. T Dundulis
,GYD

Mrs. AneliaK. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwifė 
6630 S. WeStėrn 
Ave„ 2nd flooįr 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie; 
gimdymo namuo, 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment, 4r mugnė- 
tiC blankets Ir tt. 
Moterims 4r mer
ginoms patari
mai dovanai.

UKUAfl!
_______AVENUE 

Telefonas Virginia 0936 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

0^8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

' Dentuftas
Valandos nuO 9*^9

2420 West Marquette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

■ » i *■■»**«****■**—aa*eni***»* mww»

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI
Tėl. Boulevard 5914 Diena it Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m»

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 S<h Halsted £t 

GHICAGG. ILL.

KITATAUČIAI
DR?vaitush.opt.

LIETUVIS 
Optoiiiėtrically Akių Specialistas.

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas Per 85 
metus kaipo patyręs rodytoja* <dd- 
rurgas ir akušeris.

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

, KJfisas ir Laboratorija:
1934 W. 18th Št„ -netoli Morgan St. 

Valandos nuo 1UML2 'pietų it 
nuo 6 iki 7:86 Vai. vakaro. ' 

Tel. Cahal 3119 
Rezideneitag telefonai:

Hyde Park 6755 «r Central 7464
'': - i

I. J. ZOLP
M VVest 4M PJiones Boulevard 5208-8413
-.it r.iiir~>i.>«rftf.if|.i.'iląl»lrl->i«tiii iWrinMi*miW»iMl)H . i j. ... .................................................. ^.............. Ji 'Chlcago, III.—“Kuomet tik vidu

riai neveikia Ar nbm’aTa Ahu Trifter’* 
Bltt'd'r Vynfc. Ir nuoširdžiai rekątiien-k 
duoju visiems.” — sMrs. Susanna 
Pavlus.

į Nedarykite bandymų su visokiai* 
vaistais, imkite Trinėr’s Bitter Vyną» 
kuris j>dr pa^tatubšiUS 44 Ihfetu* tJfi-

I — ----------- T-l--'---- — » — • - —- T. ”“f * '■

kietėjimo, gasų, prasto -apetito, gal
vos skaudėjimo, hėfaftiatfs miego 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

ir draugiškos pašne
kai'tikslas šio įdomaas 

m j-i 1 1 4A- kukis per pastaruosius metus pri±vakaro, lodei, kol Įdomus^iįyo^į save atsakančiu vaistu dM -už*
vakaras įvyks, kviečiam dar
buotis, kad Draugija Sekmih* 
gai augtų naujais nariais. Per 
praeitus šešis mėnesius Įrašy
ta 857 nauji nariai; iki kon
kurso užbaigos turim priaugin- 
tk šią organizaciją dar *643 na-.. 
Miais, kad šiame Draugijos Ju- 
tdlfejiniame kopkv.Tse butų Jra-. 
Syta Penkiolika 'Šimtų Naujų; 
Narių. Pasitikim, kad mes sie
kiamą tikslą pasieksime, jeigu 
tiktai ištvermingai darbuosi
mės. Rūpinkimės visi, kad: 
konkurso darbas iki balandžio 
30 d. eitų sėkmingai, kiekvieį 
nas iš mus prisidėkime Savo; 
darbą auginimui šapeliu Drau« 
gijos. Atėjus gegužės 3 d. 
lėsipie visi bendrai padėti ųių-’ j

tai dar
ir

: > 'l1 ■

TRINĖR’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

• .j,: ... ■■ ..........■ ... ■ ' ■ -

2 Joseph Triner ‘Oompany,1 tlhic&gb į; j

w wih, e.trt. »1 rtn,..aAin».   -

iAlSeVtme OlHKKTonlAl
JUOZAPAS

EUDE1KIS 
ir TĖVAS 

haidtrtitiių dtfyfr*

534QSo. Kedzie AVenue

&&W»EIO3
4605-07 S. Hettnitage Avenue PhOUėS Yards 1741-1742

... .< ir.it.ii. u mu<.i i.i.t ur.i r. iiii,ii>u,»ii m . t.iii.i.

2&lfr—Cicero
..........................................r,....... .  .1.* lA.i

n lachavicz
42-44 itot W$thTel. Puilman 1270 arba Canal 2515

,-,;r
4092 Ardifet Amae z w

v w B MAŽEIKA
Litianica Aveaufe

įhmiii m

įO
ma Avenue

\ Pbbhe Lafayetto 8572
i.ma . «i i>uin MHiM,ii>.<tii< .imiį,.

Phone Yards 1188

■ ■ - ■ I i ' A.RETKUS
4.410 South 49ih >Oottrt Cicero PI- i .''Z C ' ’ ’ ./ J • . r -

Phone Boulevard 4189
4"1' ""I I 11 1 ■ I I iHlim .....................

OR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^JTel. Yards 1Š29
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

7W4tW§t
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4» nuo 6 iki 8 
Nedaliomis huo IO 41d 12 vai. diena.

■■ . J!sg

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros labos

Cieėto 2109

- ."■■■—I 
AMB1MANGB! PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
IŠ®

AbMllil.Nl M

x;?z. /.v v

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 Uo pietų. 6 Iki 8 vak.

Tel. Seeler 7350
Namų telefonas Drumnrick 059T

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. ho pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Bd 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 28&).
... .. . ............... ......... ... ............................... " .A............ ........

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dtėne. 2 iki 8 no piietų 

7 iki 8 vai Neda, nuo 10 iki 12 
ttez. Tdėpheite jPLAZA 2Wfl 
.... t... ...  ........ *.    1*....... .
Ofiso TeL Dorchester 5194 

Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
tesąs Gydytojas ir ChirurmRusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišką, Vaikų ir visų
>ney išland Avė.

riironlštaj ligą. _ .
Ofisas 6850 4Sto ------

Valandos: 2—4, 7-^9 vai. vak. Nedi« 
Įlomis ir Iventadieniais 10-?18
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Kon. Ona Vilienė įrašėChicagos Lietuvių
išraudama

kad p-nia Omane
Oakwood kabini ją

p-nia

Nors marge

SAUGOKIT SAVO AKISMantrUmo
mano

Specials dėl Seredos, Petnyčios ir Subatos, Lapkričio 27

MILTAI

GARSMITES “NAUJIENOSE”

Vienutine Tokia
skubi ligos

Anglų Kalboj

The DamaHockey Gin 5ths

Savininkai
mainyti

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

ar tai draugo 
Nekartą, net

2 už 21c
2 už 23c

jog Tavęs 
Juozai, nebara

No. 267
Josėph

50£ 
$1.39

brangus 
mūsų

Vilienė 
pradėjo 

Konkurso

Praeitame 
riuje, 
klaida

NEMALONIOS 
KLAIDOS

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

narėn yra
P. Roz-

Bukšnio įstojimo Drau 
ten pasakyta 

, geras ir
Turėjo būti

kapo buvo pastatęs

Draugijos sky- 
įsibriovė. ši 
PetruŠionis,

4345 So. Fairfield Avė.
Taipgi įvyko kita nemaloni 

klaida tam pat numery reika
le p. 
gijon; 
Buknis, 
įandįetis 
seph BukŠnis, o ne Ęuknis

P-nia Frances Rozgus, 5925

Vengkite akių įtempimo ir 
nuovargio, kurių priežas

tim yra bloga šviesa

SWANS D0WN” Keksų Miltai pak. 28c

Kon. Antanas Martin 
kevičius įrašė:

4345 So. Califomia Avė. Tik 
rūmo j turėjo būt, p. Petrikio 
nis

Amelija Vaišvilienė
įsirašė Chica

"CERESOTA”
TYRŲS-WHOLESOME 
svarų 24% bt.

maiš. da W C maišelis

Velionio Juozo Kemėšio 
mirties metams 

sukakus

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

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

.CALIFORNIJOS ORANŽIAI ...... .....
TEXAS GRAPEFRUIT ...... ................
VIRIMUI OBUOLIAI .......  ..... ...........
4DĖLICI0US” obuoliai .................... 
“Nancy Hali” SALDŽIOS BULVES .... 
“EATMOR” CRANBERRIES

Joseph
senas rose-

Konkursantė Ona 
taipgi tiktai dabar 
konkurse darbuotis, 
vedėjas čia taipgi buvo apsi 
rikęs, 
Vilienė savo produktingu dar? 
bu šiame Draugijos konkurse 
nepasirodys. Bet skaudžiai ap
sirikta. Malonu matyti jų dar
buojantis.

P-lė Antanina Pocius, north- 
sidietė studentė, ją įrašė 
Draugi j on kon. p-nia O. Vilie?

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

VISI SERGANTI ŽMONĄS GALI 
GAUTI tlYKAI ŽOLIŲ 

GYDUOLES
ir $3 Egžaminaciją ir pertikri
nantį Elektrišką Tręatmentą UŽ $1 
Chicago’s only Herbai Electric 

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

jus užtikrintoj vietoj, 
Ins. Corp, apdrausta

(Tąsa iš pusi. 2-ro 
nai vietos nė pačiai Draugijai, 
jeigu ji išmuomotų “Naujie
noms” ar kitai panašiai įstai-

Dėl visko dar noriu pasaky
ti, kad Chicagos Lietuvių Ųrąu- 
gija nemažai yra įdėjusi savo 
dolerių į Lietuvių Auditorijos 
serus, o ypačiai bonus 
ji Lietuvių Auditorijos reikalų 
netvarkė, bet jai nemažiau n?- 
pi Auditorijos išlaikymas lie
tuvių rankose negu kitoms mu
sų lietuvių organizacijoms. Bet 
jeigu lietuvių organizacijos no
ri išnaujo 
tori ją ir 
Draugija 
savo dalį 
mums 
zacijų finansinė 
esam 
išnaujo į Lietuvių Auditoriją 
dėti pinigų jau nėra galima. 
Ne tiktai finansiniai jos yra 
suvaržytos, bet ir jų bendra 
padėtis nėra geriausia. Dėl šių 
visų sumetimų mes esam įsi
tikinę, kad joms Lietuvių Au
ditoriją nėra galima paimti, o 
jeigu ir paims, tai neilgai ga
lės laikyti vien todėl, kad pas 
tas organizacijas nėra spėkų iš
laikymui. Tai galėtų padaryti 
Chicagos Lietuvių Draugija ir 
dar kokia viena organizacija.

Chicagos Lietuvių Draugijai 
paėmus Lietuvių Auditoriją 
reikės sunkokai padirbėti, kad 
ją tinkamai sutvarkius. Auk
so kalnai čia nesimato, bet 
Draugija verčia jos augimo 
sąlygos ieškoti sau tinkamos 
pastogės vien tais sumetimais, 
kurie mano buvo aukščiau iš
dėstyti. Jeigu Chicagos Lietu
vių Draugija nepaims Lietu-

Rodos dar taip neseniai, ar 
tai Bridgeporte, Brighton Par
ke, Marąuette Parke, West 
Side, 18-tos1 gatvės kolonijoj, 
piknike ar ši£ip kokiai^ paren
gime sutikdavau Tave, 
brangus scenos drauge, Juozai. 
Dabar gi-'per ištisas dienas be
vaikščiojant gatvėmis nebėpri- 
sieipa matyt man malonaus 
tavo veido, su kuriuo tekdavo

imti Lietuvių A ūdi
ją tvarkyti toliau, 
nėra priešinga, — 
ji gali pridėti. Bet 

yra žinoma tų organt- 
padėtis, tad 

beveik tikri, kad joms

Kon. Petras Rozgus 
įrašė:

susitikt scenoje 
ar priešo rolėse 
pamanau, kur-gi. j is^ butų ? Ta- 
čiaus staiga ateina man į galvą 
tas vaizdas, kada' skaitlingos 
visokio luomo žmonių minios ir
Tavo scenos draugų buvai nu
lydėtas
teh akivaizdoje musų vištį su 
gražiomis Visuomeniškomis iš
kilmėmis tapai paverstos į krū
velę pelenų. Tąi tada j&u aš

Well, well, ant 
svieto visko galima susilaukti. 
Paimkime pavyzdžiui kad ii 
musų kdnkursantą p. Antanų 
Marcinkevičių. Jis tiktai po še
šių mėnesių nuo įsiregistravi- 

konkurse pradėjo darbuo
tis įrašyme naujų narių. Kon
kurso vedėjas jam net dide
lį bronzinį kryžių ant jo ne
veikios 
na o dabar atsitiko kas nelauk 
ta — mūšų geras draugas p. 
Marciiikevičitis jau darbuojas? 
naujų narių įrašyme. Pasie
kiu, kad jam darbas eis sė
mingai. Pirmas jo įrašyta nau
ja narė yra jaunuolė, apsukri 
mergaitė p-lė Bentice Maslau- 
skds, Cicero, III. Dar pravartu 
priminti, kad p. Vincas Mas- 
lauskas, tėvas Bernice, yra se
nas naujienietis, rimtas, malo
naus bifdo žmogus.

Naujas apšvietimo prin
cipas suteikia jums nuo 
6 iki 10 sykių daugiau 
naudingos šviesos. Stik
linis reflektorius atspindi 
ir skleidžia daugiau tie- 
stoginės ir abelnos švie
sos. šviesa yra Švelni, 
minkšta ir ne žėrinti, 
kaip tik tinkama ir ma
loni jūsų akims.

jos mados ir skleidžia šviesą ly
giai į visas puses. Tas lempas tam 
tikri inžinieriai specialiai padirbo 
apsaugojimui jūsų akių. Atsilan
kykite ir pamatykite tos puikias ir 
naudingas lempas. Leiskite mums 
paaiškinti jums jų daugeriopą 
naudingumą.

Vaičkus, dingo Jonas Buragas
Gi šiandien sukako metai 

kaip negailestingoji mirtis su
stabdė Tavo širdį
Tave iš musų tarpo. Taip, ve
lioni Juozai, mano scenos drau
ge, Tavo darbas užbaigtas gar
bingai; ramybė tou per amžius.^

Giliausią užuojautą siunčiu 
Marijonai kemėšienei, vyro 
mirties metams* sukakus.

Dėdė B. Vaitekūnas.

90 Proof Qts.
90 Proof Pts.
90 Proof 4^ Pts.

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia šeriovį, ndri j)h- 
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir šavč 
tėvynę geriau pažinti, tėgul 
užsiprenumeruoja >

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros s iliustruotą žur
nalą, pašy^štą Lietuvės et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui. <

Eina bertainiais antfi me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsiėny 10

•Bukite atsargus su savo akim. 
Jas negalima atgal atstatyti. Sau
gokitės blogos šviesos. Skaitymas, 
siuvimas, arba bile koks intensy
vus darbas prie menkos šviesos, su
silpnins ir nuvargins jūsų akis. To 
pasėkoje tankiai išsivysto galvos 
skaudėjimas ir nerviškumas.

Naujoji I. E. 3- grindų ir stalo 
lempa duoda pakankamai šviesos 
dėl bile kokio smulkesnio darbo, 
arba siuvimo. Jos šviesa yra švel
ni, ir nėra žėrinti. Kliosai yra nau-

Taupykit i
F. S. and

Mokam dividendą kas 6 menesiai

2324 S. Leavitt St.

Public-Service Company 
OF NORTHERN ILLINOIS

tikras, 
drauge 
tdrpe.

Metai iš metų vis retėja mu
sų senesniosios kartos veikėjų 
scenoje eilės. Nėra metų, kad 
kurį vieną iš jų nepriglaustų 
ab tai Šaltoji žemelė, ar karšto
ji ugnelė, ar kas kitas. 
\ Mirė Jodas Sankurias, 
Balsienė, mirė neseniai didis 
musų teatro pionierius Juozas

tos tinkamos vietos. Jos augi
mo sąlygos ir- abelni kultūri
niai reikalai ją ’pbiė*‘to’ ver
čia.

Taipgi yra leidžiama propa
ganda, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija yra konkurentė, ga
li nustelbti S. L. A. augimą 
Illinois valstijoje. Tas yra tuš
čios vaizduotės padaras. šian- 
die į Chicagos Lietuvių Drau
giją priklauso arti šeši šimtai 
narių, kurie priklauso sykiu ir 
į S. L. A. Stambesni S. L. A. 
veikėjai Chicagoje yra kartu 
ir Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariai. Chicagos Lietuvių 
Draugija vien rūpinasi- vietok 
narių reikalais 
pašalpa, skubi pomirtinė, grab- 
nešiai, patarnavmiai prie mi
rusio ir tt. S. L. - A. yra na- 
cionalė lietuvių organizacija, 
pomirtinės daug laipsnių, kuo
met Chicagos Lietuvių Drau
gijoje tiktai $200.00.

Baigdamas dar noriu primin- 
ti, kad ne Chicagos Lietuvių 
Draugija ieško “pasigriebti” 
Lietuvių Auditoriją, bet patys 
S. L. A. viršininkai norėdami 
savo organizacijos įdėtus do
lerius išgelbėti kreipėsi j Chi
cagos Lietuvių Draugiją, kad 
reikale mes iš jų Auditoriją 
išpirktumėm. žino, kad jeigu 
Chicagos Lietuvių \ Draugijai 
prisieis Lietuvių Auditoriją pa
imti, Draugija atlaikys ir J. 
L. A. nė vienas centas pinigų 
nežus. Jeigu S. L. A. nori savo 
nusistatymo planus 
Lietuvių Auditorijos atžvilgiu, 
tai jos reikalas. S. L. A., pa
ėmęs Lietuvių Auditoriją, ga
li parduoti kam nori. Chica
gos Lietuvių Draugija nėra 
tam kliūtis 
gusi šiame svarbiame reikale 
vien bendradarbiauti su S. L. 
A. Tai tiek apie Lietuvių Au
ditorijos reikalu.

— J. Mickevičius.

P-nia Aleksandra
mas, 2956 So. Union Avė., lau
ko grosernės ir bučernės biz
nį. P-nia Mantrimas yra su
mani biznio moteris. Kon. 
Klikna ją įrašė Draugi j on.

P-nia Natalija Page, mar- 
ąuetteparkietė, malonaus budo, 
inteligentiška moteriške. Drau« 
gijon įrašė kon. Frank Klik
na. Musų kon. Frank Klikna 
pradėjo sėkmingai darbuotis 
naujų narių įrašyme.

Siūti’ prie blogos šviesos yra labai sunku. 
Apsaugokite savo akis su gera šviesa.

Redakt# 
kis, Adrįą
AUŠROS MUZIEJUS

ŠIAULIAI, LIETUVA.
■ ............l'.il.jl H I 1,1 III l'l I ii M'llttullh

Kon. Frank Klikna 
įrašė:

Port, Musčatel or Sherry
AL Ų S

Fox De Luxe Alus .............i..................... . $1,25 už kęsą
Fox De Luxe Alus ........................ . kenuose 3 už 290

ANCHORDiN
3500 SO. HAtSTED STREET

JOS MATERNA
JOS. KOSTEIN

ANCHOR INN
NAUJOJ VIETOJ

' ' ' . ’ _• ”, - ; ? • • f ■ • 1 .• » j į. f

Mes persikėlėme į naują riiodėrniškai įrengtą vietą sker- 
v -4 ; sai gatvės ant pietvakarių, kdmpo.
Užeikite pamatyti musų rūpestingą prisirengimą jums 

4\ kuogeriausiai patdfnadti. •
DEGTINES: štai keLęTAs bargenų
John Smith,90 Proof
1 y r. old Kentucky Bourbpn' 90 Proof
1 yr. old Kentucky Boufbon 90 Proof
1 yr. old Kentucky Bourboh

Lucky 13, Bourbon
Lucky 13, Bourbon
Lucky 13, Bourbon

Cream of Kentucky ..
100 Proof Windsor .....

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
Kaip tik į laiką, kad sutaupyti jums pinigų

DĖKOS DIENOS ŠVENTĖM

WederalSavings 
Rak* loan asiociation 

OF0BICAOO 
Skolinant Pinigus ant Pirmų

i Ų* S. Government ištaigoj, 
kiekvienos, ypatos iki $5,000.00.

Praeityje1išmoktom 4%.

_________ , Tel. Canal 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

So. Emėrald Avė. ši inteligen
tiška p-hia ir nauja Chicagos 
Lietuvių Draugi j os 
žmona konkursanto 
gaus. Dabar abu p-nai Rozgai 
bus organizacijos nariai.

P-nia 
bridgeportietė, 
gos Lietuvių Draugijon.

Retėja Musų Eiles

If IAIIČIMI Al No‘ 1 KOKYBĖS-IVIRUvIUIMIcandled bulk—tuz

1/Aif a • ~K n V fl DE'LUXE‘ sv. WFas"-

“Baker’s” Premium Chocolate 3 unc.-šmot. 2 už 130 
“BAKER’S" COCOA ...................... . % sv. kenas 120
“JELL-O” ICE CREAM P0WDER ........  2 pak. 150
SALAD DRESSING kvor™’džiaRaS 25C 
“GOMET" RICE 1 svaro pak. ......Z
“Šunsliine” Milko Chocolate Cookies 
“Midwest” PURE PRESERVES 
“KRE-MEL” DEZORTAI 
r’OTGr’A O®L VIRIMO VJVIOVV IR KEPIMO

džiaras 19^ 
2 pak. 90 
svaro

ken. ______ kenai ĮV
‘Widwest” FRUIT SALAD No. 1 aukšti kenai 160 
“Midyest” CUT GREEN BEANS   No. 2 kenai 150 
yMid»ėst” WAX BEANS .................. No. 2 kenai 150
^lliįhyegt*’ CORN Golden Bantam No. 2 kenai12 už 290 
“LIBBY’S” Temato Juice...........3 kenai 25c
“Justice” PRUNES didelės 30/40 dydžio ....... sv. 100
“Pabstett" CHEESE FOOD rundinas pakelis 150 
“baisy” SPREAD CHEESE

.........-Y-..--..... — ... ■■ . ..... . -- —,............................... _..........................____ _______  
DYKAI t CARAMEL CRACKEB JACK arba MOKYKLOS TABLETKA SU 
“Campfire” MARSHMALLOWS ._________ sv. pak. 190

“BAGDAD”
Ti A rtTE1G UNPITTED 8l/i unc. pakeliai 

PITTED 7 uncijų pakeliai ...
4‘Drexsl Farms” CHICKEN LUNCHEON s v. rolė 290

210

51 nft kontestas — klauskite apie 
.MU8V KRAUTUVfiJSE.

PASTABA — -UiduMt Stonfr tari it mii
.... , pirkti mft,, pmkHima ir tt. ui I.mi

PIRK NUO

“Davies” ROUND MINCED HAM ......
- - ■. ........... -................................................—

WILSON*S “CLEARBROOK” PURE PORK 

POULTRY STUFFING MEAT.......sv. 23c
“Midwest” BLEACH kvort. bonkos 100 dęp. už bonkas 
‘WOODBURY’S” Veido MiriūT šmotas 9c 
“CLIMALENE” 2 maži 17c dideli pak. 20c 

ią, 2 maži' pakeliai 19c
blAMONP WALNUT RIEŠUTAI dideli ..... .................. svaras Ž5~c
“BAGDAD” CURRANTS ....... 8 unc. pakelis 2~ūž ^0

FRESH FRUITS and VEGETABLESI 
... Tuz. 
... 4 už 
. 7 sv. 
... 3 sv. 19^ 
- 6 sv. 190 
...... sv. 19c
SMULKMENAS

■ - ... . i - . • . „ .

____ -__

GERESNE ŠVIESA—GERESNIS REGĖJIMAS
-■■■-.............*'■■■■•........................ ................ ■ ' ' ------------------------------------ ---- '................................... - ...............................

•i
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NAUJIENOS
Thę Lithuanian Daily News 

Published Daily Ęxcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1789 South Hąlsted Street , 
Telephone CANal 85Q0

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside oi ChicaRO
$8.00 per year to CMeago 
3q pęr ęopy.

Uisakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ..........  —
Pusei metą------------------
Trims mBneąiajns n
Dviem mBneąiams
Vienam mčnesįui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Sųvienytpae VąUUjp^e, ne Chicagoj,

Metams ———-------
Pusei metų
Trims mėnesiams -
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui -

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

—»....■..■■■y ■ ■■ 3c
"".■•i1 VMT'VĮy'"1 .. .

_____ _ 75c--j-,,-TT - - - .y----- <■■■■■ R W ~

Entered as Second Qass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of ęhieago, III. under the act of 
Maręh 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted Stų Chicago,

$8,00 
M 4.00 
- 2.50

$5.00 
. 2.75 
, 1.50 

1.00 
. .75

LieUvęp

Metama------
Pusei metų
Trims mėnesiams 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užąakymu.
Iįl" '"lt11" »iiįiJSS8^WBSn««-■i. Iii'.. U.■ 11 ]■ i.in i ĮMi'i. Ijįį^i^LjįU

ALYVA Iš ANGLIES
• - •

1 ■ -..... 1

Anglijoje, sako, esąs surastas pigus bųdąą gaminti 
alyvą iš minkštos anglies. Ta alyva tinkanti vartoti ku- 
rui ir motorams. Ji padaroma, primaišant vandenio (ar 
vandendario; hydrogen) dujų prie anglies. Netoli Lon
dono, mieste Billingham, esanti dirbtuve, kuri pro
cesu pagaminanti vieną toną alyvos iš penkių tonų ang
lies. Bet anglų chemikai maną, kad procesą pagerinus 
bus galima gauti toną alyvos iš pusketvirto tųnty ang
lies.

Jeigu šitas būdas dirbti alyvą yrą tikrai toks šefo 
mingas, kaip pranešama, tai pramonėje įvyks tikras 
perversmas. Daug kasyklų Anglijoje, Amerikoje ir ki
tur, kurios šiandie neturi kur dėti savo anglis, galėtų 
dirbti dieną ir naktį, jeigu jų produktas butų perdir
bamas į alyvą. Anglies kasimo pramonė butų išgelbėtą 
nuo skaudaus chroniško krizio, ir šalys, kurioje yra 
daug anglies, imtų vėl sparčiai tarpti.

Tokia “pramonės revoliucija” atgaivintų prekybos 
laisvę tarp tautų, nes šalys, gausingai aprūpintos ang
lim, butų priverstos didinti savo pramonėm produktų 
eksportų; o eksportas gali augti, tiktai panaikinus irn- 
porto suvaržymus,

Amerikai ta žinia apįe alyvos gaminimą iš anglies 
yra labai svarbi, nes čia anglies kasimo pramonė yrą 
taip pat prislėgta, kaip Anglijoje, Tūkstančiai anglia
kasių Illinois valstijoje i,r kituose minkštosios anglięs 
distriktuose neuždirba nė pragyvenimui.
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SANKCIJOS IR KARAS

Italijos valdžia visą laiką gąsdino Tautų Sąjungą, 
kad “sankcijos reiškia karą”. Kada Tautų Sąjunga, ne* 
paisydama šitų gąsdinimų, vistiek nutarė paskelbti Ita
lijai boikotą, tai dabar Mussolini ėmė grąsinti karu, 
jeigu bus sustabdytas jai gasolino ir alyvos pristaty
mas.

Negaudama gasolino, Italija turėtų netrukus pa
liauti vartojusi aeroplanus ir tankus prieš etiopus Af
rikoje. Gasolino ir alyvos stoka, iš tiesų, padarytų nę- 
galima iš viso toliaus tęsti karą Etiopijoje, nes turėtų 
sustoti laivai, kuriais Italija gabena kareivius ir amu
niciją Afrikon, ir butų supąraližiuptas visas fašistų ar
mijos judėjimas Etiopijoje.

Nenuostabu, kad Mussolini dūksta ir grąsina. Bąt 
su visu pasauliu kariauti jisai negali. Jeigu bandytų, 
tai, be abejonės, butų sumuštas. Jisai tai žino, taip pąt 
kaip ir kitos valstybės. Kaizerio Vokietija buvo kurkąs 
galingesnė, negu fašistiška Italija, ir turėjo gana stip* 
rių talkininkų, o betgi bpvo sutriuškinta. Mussolini bu
tų paklupdytas daug greičiau.

Didesnis pavojus pasaulio taikai bus, jeigu Tautų 
Sąjunga nenulauš ragų fašistiškiems grobuoniams. Nes 
tuomet Tautų Sąjungos autoritetas bus sunaikintas ga
lutinai ir nebebus kas suvaldo Hitlerį Europoje ir ja
ponų militaristus Azijoje.

Todėl, kad ir Mussolini desperacijoje gali pulti tąs 
valstybes, kurios vykiną prieš jį sankcijas, vistiek ma
žiaus bėdos bus apsidirbti su juo, negu gelbėti nuo chą- 
oso visą pasaulį. Tarptautinės taikos šalininkai šiandįę 
stoja už sankcijas, nežiūrint Mussolinio gąsdinimų.

REPUBLIKONU PROSPEKTAI 
‘ • -—m

Republjkonų partija yra stįpresnė, negu demokrųr 
tų. Ji pralaimėjo paskutiniuose prezidento rinkimuoąę 
dėl to, kad ji buvo suskilusi.

Taip būdavo ir praeityje. Wilsonas laimėjo 19,12 n|.,( 
kai T. Rooseveltas atskėlė progresyviu rępubĮikonųs, 
nuo “senosios gvardijos”. 191^ metais' Wilsonas ir vęl 
buvo išrinktas, nes jisai žadėjo neleisti krąštųi įsiveli 
į pasaulio karą, ir pažangieji repųbJĮko^ąi jį už tai rfr 
mė.

Bet 1920 metais repųblikopąį buvo sųsįvieniję, įr 
prezidento vieta teko Hardingui.

Taigi ir ateinančiųjų metų rinkimų pasėkos prfo

nąs giijš prie. į;onęervątovių> ar ne. Kelkąs. dar sunku 
atspėti, kas įvyks.

Prezidęntįas Rooseveltas šiandie jąu nebėra taip 
popujiariškas, kaip metai) laiko atgal. Jo priešai pasi- 
darč daug drąsesni. Spauda ji atakuoja nuolatos. Bet 
tai dar nereiškią, kad jisai turi, prą^iihėti. Jisai nępra- 
laimės, įei^u ręppblilęoMins. pepasjjsę^ ątstęigti. savo 
partijoje vienyUft.

Tų vienybę atątęįgti galėtų, tiktai kandidatas, kurią 
mokėtų įtikti ir konservatoriąųift įr ^pgręsi^ąųi^ Jjei^ 
gu konservatoriai vėl nominuotų Hooverį arba kitą pa
našų “senosios gvardijoa” šulą, tai kairieji rępubliko- 
nai balsuotų už Rooseveltą, o ne už savo partijos kan
didatų. Arbą jįę statytų atskirą kandidatą. Senatorius 
Borah (iš Idaho) jau ne kąrtą atvirai grasino pats- kanT 
didatuoti, jei dešinieji repu^ikpųąb. KPPČ kon
troliuoja partijoš mašjną,

Tuo taręu pas republikomjs nematyt lydęm> kųw 
galėtu bųti tĮikyąi pąvpjingas oponentas Rooseveltui.

------    ’-------———   ?- —
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Gerbimas Redaktoriau:
MąlppČkito įdętį į Tąmstos 

rędągųpjamą. laįkm^i ir manę 
Žodį SEĄ. Apšyietos Komisijos 
pąręįškWi reikalu, kurį Tams
tą ąu savo ben
dradarbiu p. Vincunu liečiaitę 
ir manų asmęnj.

Savo prieraše prie p. Vincu- 
np pastabos, “Naujienų”’ 
redakciją padubo išvadą, kad 
SLĄ. Apšvietos Komisija savo, 
rašinyje “Tėvynes” redagavi
mo reikaįu nedraudžia “Tėvy
nės redaktoriui dėti vietines, 
žinias arba žinias iš kolonijų. 
Ir tokias savo išvadas padaręi, 
paskelbiate '‘‘Tėvynės” redaktor 
riųį sękąmą. nuosprendį:

“kitaip, įųtęrpretuoti Komi
sijos žudžius gali tiktai žmoP( 
gus, kuris nemoka arba nenori, 
suprasti to, kas parašyta.”

Labai ačiū už tokį “gražų 
komplimentą” kitą ląikraščip.. 
redaktoriui- BelĮ leiskito man 
atkreipti “Naujienų? sjcąityto- 
jų dėmesį j sefotoų APf 
švietos Komisijos pareiškimą, 
vietinių, žinių. “Tėvynėn”, dėjb 
ipp reikalu,. įfowją sako:

“...netoli visos tos neva vieti
nės žinios susideda iš aąpąęnų, 
parengimų ir bizpių garsįpįrųo- 
Ypatingu įtūžimu reklamuoja
mi ir garbinąjni redąktoriaus 
asmeniniai draugai, tautininkų 
sripvės žpipnes ir jų bi^piaį ir 
pot neužmir’šiąmi, KĮorikąląi.; 
Tai^i šęštąsįą puslapis tarnau
ja ne SLA, tikslai^ o iš anks
to nužiurėtippis ągpienirųs, jų 
ęrgąnįzacijoms ir bizniams, ši
taip naudoti organą neleistina 
(mąno pabraukta. S. E. V.).”

Jęi šitas Apšvietos Komisijos 
p^ręišįęimas nęrejšfoa ų|d£ąu- 
diiną talpinti “Tėvynėję” vje- 
tpg žinias, tai kokio uždraudi
mo “Naujienų” redaktorius no- 
ri;? čia aiškią! yįetinės žinios 
atžymėtos “neva vietinėmis ži-. 
hįąipis” ir labąi vienpusiškai 
nupasakojus tų žinių turinį Ko
misija nusprendžia^ kad visas 
šeštas puslapis, kuriame tos 
'žinios buvo talpinamos, tarnau
ją ne SLA. tikslams ir, paga- 
jiąu, griežtai įsako: “Šitaip 
naudoti organą neleiąfeiną/’ Ąr 
gali būti aiškesnis (sakymas 
panaikinti vietos žipįąs “Tėvy
nėje”?

Tiesa, SLA. Apšvietos Komi
sija nemini iš kitų kolonijų 
veikimo žinių. Bet gi iš visų 
Muteniiii veikime, lokies pačias, 
žinios buvo talpinamos “Tėvy
nėje”, kaip ir iš vietos 
veikimo. Pagaliau, įp kitų to 
Įoi^jų Įįpių skyrius‘Mie, 
pinamas. šSšjąnw puslapyje, 
kuri Apšvietos Konjisųa pj-įp^r 
žino “nęlęistjmĮ, SĮ^Ą. organo 
paudojimp”. Pasmerkipsįs šeš
to. puslapio, pasmerkė kartu ir 
žinių iš kitų kolonijų, skyrių.

Bęt. %variįgiijjs.
SLA. Apšvietos Komisijos pa
tvarkymas: “

dingai^ įsivaizdavimais. Nieko 
panašaus “N.” Redakcija p. 
Vitąičiui neprikąiŠiojo.

Ji nurodė, kad "Tėvynės” 
redaktorius (dėjo neteisingą 
prasmę į Apšvietos Komisijos 
tarimą. Apie minios mulkinimą 
‘kokiais nors veidmainingais pa
žadais arba masinančiais obal- 
siais tenai, žinoma, nėra nė kal
bos; taigi negalėjo būti ir “de
magogijos".
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damas, remia jų politiką Susi
vienijime, tai buvo aiškiai pa
žymėta ir Apšvietos Komisijos 
pareiškimą. Tenai buvo nuro
dyta, kad organo redaktorius 
“Tėvynėje” atakuoja kairiąsias 
sroves ir jų laikraščius dėl jų 
tariamo pasikėsinimo prieš 
SLA. gerovę, bet tuo pačiu lai
ku pats Vitaitis dalyvauja slap
tose fašistų ir tautininkų kon
ferencijose, kuriose daroma 
planai, kaip “iššluoti” socialis
tus arba kitus žmones iš Susi
vienijimo vadovybės. To prie
kaišto, kad “Tėvynės” redakto
rius tokiose konferencijose dar 
lyvąvo, jisai negalėjo užginčyti.

Taigi vadinti p. Vitaitį “ne
išmanėliu” butų absurdas. Bet 
jisai moka apsimesti (kada 
reikia) neišmanančiu ir nesu
prantančiu, Visas jo aukščiaus 
paduotas Apšvietos Komisijos 
tarimo “analizas” apie tai liu
dija. Kuomet Komisija jam sa
ko, kad organizacijos laikraš
tyje nedera vietines žinias pa
versti privatinių asmenų ir biz
nių reklamavimu, tai p. Vitai- 
tis šitą jos (spėjimą “supranta” 
taip: jeigu man nevalia rekla
muoti savo sėbrus ir jų biznius, 
tai reiškia, kad aš neturiu tei
ses dėti jokių žinių!

Kitoje vietoje p. Vitaitis 
klausia: kas yra tie “atgajei- 
viai”, kurių garbinimas “Tėvy
nėje” nepatiko Apšvietos Ko
misijai? SLA. organo redakto- 

’rius, girdi, neturįs

Jeigu p. Vįtaitią 
tyčia iškleipę Apšvietos Komi- 
sijos tarimo prasmę, tai buvo 
galimą pasakyti, kad jisftb 
ažuot kooperavęs su ta įstaiga, 
pavartojo prieš ją sabotažą. O 
jeigu jisai taip pasielgė netyčia, 
tąl reiškia, kad jteai nesuprato, 
ką Apšvietus K&pfeiJ3, pareiš
kė.

Iš to, kad jisai nesuprato, 
neišeina, kad jisai yra. <fneiš’ 
mančlis” 
no labąi gerai, kada jisai npirį 
išmanyti!' Pavyzdžiui, jisai mo
kėję susirasti New Yorko dien
raštyje “Sun”, išversti lietuvių 
kalbon. ir paskelbti '“Tėvynėje” 
detektivo Pilėno sufabrikuotą 
melagingą pasaką apie tai, kaip 
antrojo trans-atlantinio skridi
mo organizatoriai nuskriaudę 
lakūną F. Vąitkų, išleisdami jį 
tik ’ su “50 centų” kišenių j e j 
pavęjingą kęliopę per Atlanti- 
ko okeaną įr tup “pažeminda
mi Amerikos, lietuvius”. Kodėl 
SLĄ. organo redąktorius per
sispausdino tik tą vieną rašinį 
iš visos New Yorko anglų spau
dos apie Įeit. Vaitkaus skridi
mą, p neątkręipę dėmesio j 
daugybę kitų rilpųsįU JQJe 
istraipsnių ir žinių?

Ne, p. Vitaitis išma

Boksininkai, 
urti su šiuo

t PARYŽIUS.
kuriems teks susidurti su 
nauju “nykštuku” turės — 
tinai vargo pasiekti jo veido 
aukštybes ir uždrožti jam ge
rą smūgį, šis milžinas, rumu
nas, yrą keliais coliais aukštes
nis už garsųjį Camerą.
.....................  '' ; „j

vo grąžu ir palanku lietuviams
ir jų vardui; jisai pasirinko' kuriuo jisai galėtų atskirti “at
tiktai tų, Kuo fyųvo taikoma galeivį” nuo kitų žmonių. Jisai 
pažeminti, lietuvius ir apdrėptį‘apsimeta negirdėjęs, kad lietu- 
purvdis jų dideli darbų, pareip- vių visuomenėje eina kova dėl 
tų visuomenės aukomis. Butų sąžinės laisvės prieš tuos, kurie

’» y l.-l — ____ • ... .-t

“masto”,

ie ir- Prieš
toleranciją ir Mes rei-
taĮajUim?; ir jjl
organizaciją garbinimas ir reH- 
ląRWimą SiLA. lėčwią buto 
sustabdytas, musu tffgune (mą- 
M. Ebteąu^ta. S.. Ę._ V.)..” 
• Nejaugi ir čia nėra įsaky- 
mąą ir uždraudimas? Kupmęt 
Apšyjįętąs Komisiją įMo ne- 
talpinti laikraštyje “atgaleivių, 
ir jų organjząpijų” yęikimą ap
rašymų, tai) kuriuo, būdų ^Tč- 
vynės” redaktouiųs galį įspętb 
kuriuos asmenis ir kuriąs, or^
ganizacijas Komisija skaito taįs l New York.0 Įąjkrąščiai buvo 
“ąįg^Jęiyiąįs” ? Tokiose sąlygP- per dienų dienas užpildyti pui- 
se prikeltų siųsti Apšvietos Ko-| kiąjs strąįpsniaįs apie lietuvių 

me aprašoma asmenų ir orga-1 tękp ir mums matyti savo akį- 
nizacijų veikimai kad. jį nu- mis). Jię buvo labai palaukusi 
spręstų, ar (tokiam aprašyme lietuviams ir Lietuvai. Jeigu 
minimi asmenys įr organizaci- ją nors dalelę butų pakartojū- 
jos yra “atgaleiviąi” ar nę. “T0vyųi|”, tai tūkstančiams 
^Tėvynės” redaktorius neturi lietuvių, SLA. narių, o ypatin- 
tokio masto, kūrino galėtų ma- ;gai čia gimusių ir augusių jau- 
tuoti asmenų, darniausiai SLĄ. nųoĮią, butų buvę kuo pasigė- 
narių, ir jų sudaromų organį- rėti ir pasididžiuoti. Paduoti 
zapijų* veikimP “ątgąfoYi^ų-Itokių straipsnių arba bent gra
mą”. ižesnių ištraukų iš j-ų SLA. or-

Nereikią nei laikraštininko, ganui butųx pritikę juo labiau, 
kad suprasti, jo^-; tokiose, sąjy- [kad Suąivięnįjimas oficialiai rę- 
gose neįmanoma palaikyti to- mč trang-ądantinį skridimą ir 
kiųs žinių, skyriuj kuriems buvo, prisidėjęs su, stambia ąu- 

^įnĮuą reikėtų sių^r ką.
tiriėti Apšvietos Komisijos nųę- h gerh* redaktorius Vitai- 
sprendžįui. Ęitaip galima Prą-1^ nprądp reikalinga pąįmti) iš 
sižengti prieš Komisijos [amerikonų spąudos to, kas bu? 
tvarkymus ir tokiu, atveju S^A į v ‘

kaltinamai tęi^iąmas. ir bąwĮį . 
džjamasį UŽ nepaklusnumą ęO 
gąnį^ąpijos autoritetu^ Iki to j 
Apšvietos Komisijos nųpępręfo f 
d^ip. “Tėvynės” rędaktorius ir 
mĮfljįyje nętųręjp, kad jis “go- • 
binąi ir rękl^toupją ątgąleivlųs. 
ir jų, Qrgaiu^acijas”i A$ ir po 
šiai $$}ąįj maW> kad “Tėyyr L 
nė” pątąynąvo t(k Ąrperilįęs 
lietuvių kutouęiniąmi veikimui 
neatsižvelgiant Į. veikiančių) asH 
menų pažiūras ir įsitikinimų^,

Akyvaizdoje to,, kąs aųįjščiau I 
.pasakyta, pasitikiu, kad gefb-l 

redaktorius 
sąvo nuosprendį, kuriuo neęUr 

;mat uotai perstati; “Tęyyn^”' 
redaktorių deip%'Qgu. 
išmanėliu. —S. E. Vitaitis. ' 1 
i »( a m

KĄ VITAITIS SUPRANTĄ 
1 IR KO. NE?

Labąi gailą, bęt tepki! pasą-1 
kyti, kad šituo savo straipsųįų [ 
p. S.’ E. Vitaitis tik dar labiau 

w&niws. kuri 
apie j ji buvo išreikšta “N.” Ęę- 
dakcijos pastaboje prie p, Vįpr 
ųiupo laiško.
; Ponas Vitaitį^ sąko, k^d tę^ę 
pastabose jisai esąs ^E^tator 
mas” “demagogų, 
heliu”. Bet taį juk visai ųe 
tiesa. “N.” Hę$ąkęįj& nę tik 
■nevadino jo/t^iąis vardais, foęt [ 
ir nestatė^ (ir “nepęrsfatė”) ąo 
i..
Bemagogas yra žmogus, kujds 
stengiasi pakreipti* savo, puąūmį

ni įsi j aį kiekvieną, rąinnk kW9‘ [lakūno žygį (didoką jų glėbį

organo redąktorius galėtų bpjiJ * c

... f . '
ųestokuoja
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naivu manyti, kad “Tėvynės- 
redaktorius pasirinko tą de- 
tektivo Pilėno- sufabrikuotą me
lą tik per savo neišmanymą. 
Anaiptol. Jisai puikiai žinojo, 
ką jisai daro. Jam rūpėjo dis
kredituoti tuos žmones, kurie 
daugiausįą darbavosi skridimo 
ręįkąlę, ir jisai net. nepaisė, kad 
tąja šlykščia ataka prieš juos 
buvo mesta dėmė ir visiems 
lietuviams.

O visa paslaptis yra tame, 
kąd p, Vitaitis dabar yra susi
dėjęs su Karpiais, Vanagaičiais 
ir kitais tos rųšies elementais, 
kurie visą laiką atkakliausiai 
kovojo prieš antrąjį trans-ąt- 
lantinį/ skridimą ir jo organiza
torius. Todėl jisai, kiek aplin
kybės leidžia, pučia i jų dūdą.

Kad p. Vitaitį^ su. tais ele-

šitos laisvės nepripažįsta; dėl 
demokratijęs principų prieš de
mokratijos priešus, ir t. t. Kas 
yra laisvė ir demokratija, jisai, 
tur būt, irgi negalėtų atskirti, 
negavęs tam tikro “masto” iš 
Apšvietos Komisijos arba kitos 
kompetentingos įstaigos. O ne
turėdamas “masto”, p. Vitaitis 
sakosi bijąs suklysti, nusidėti 
ir Užsitraukti bausmę. ■

Bet jeigu taip, tai tuomet 
kyla klausimas, ar p. Vitaitis 
yra kompetenti£kas vesti Jąis- 
vos, pažangios ir demokratinės 
organizaci jos laikraštį ?

“N.” Redakcija.
i --------- -,iĮW,,..?t..i

Skelbiką! Nąujięnpąę 
duoda naudą dėlto,

........ „ ka<į pąčios Naujienos
męntaįs susirišo) ir, kiek gale- yra naudingą,
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B. Pocienė Pasakoja Apie Bandymą Pa
pirkti Waitches Bylos Džiurininką 

i _____________________—

Nušviečia įvykius prieš skandalo iškilimą 
ir areštus; paleista po kaucija

Į PADANGES! meksikiečių gitaristai, _ kurie 
pagros kada Vytautas Beliajus 
ir Rūta Bružiutė pašoks jų 
tautišką Šokį, 
tio”. Jie yra broliai Pablo ir 
Serafin Ribera.

“jarabė Tapa-

“Lygus Veloz ir Yolanda”

RADIO
» ii iiJMi 1.....

parengęs naujų juokų Dėkin
gumo dienai. Na, ir sykiu gra
ži mužiką sudarys vieną išKailio Dp Dr RiPŽisc i • 5rvaiues ur. vi. gražiausių radio programų. To-

Šiandien 10 Vai. ryto prieš tei
sėją Niemeyer prasidės B. 
Pocienės bylos nagrinėjimas. 
Ją gins adv. Bieber. B. Pocie
nė buvo paleisat po kaucija 
pereitos savaitės pabaigoje.
Iš mirusio Thomas Kelly 

palikimo ir adv. Waitches by
los, kurioj jis yra teisiamas 
už prisidėjimą prie palikimo 
klastavimo, išsivystė džiurinin- 
kų papirkinėjimo investigaciją, 
kurioj figūruoja J. J. Bagdo 
nas ir daugiau žmonių.

Skandalas iškilo aikštėn kai 
j. J. Bagdonas prikalbino p. 
Barborą Pocienę, 2321 Mar- 
quette Rd., papirkti džiuTinin- 
ką Fred G. Hock, 10152 Vin- 
cennes Avė.

Hock pranešė apie inciden
tą Cook apskričio teisėjui Nie
meyer ir visas reikalas atsidū
rė pas Prokurorą Sherwin. 
Prokuroro tardoma Barbora 
Pocienė štai ką pasakojo: (Nie
meyer bylos nagrinėjimą ap
šaukė neteisėtu trečiadienį, kai 
Hock pasipasakojo).

“Antradienį, lapk. 19 d. J. 
J. Bagdonas atvyko j mąno na
mus ir paprašė leisti ^vartoti 
telefoną. Jis Vartė numerių 
knygą apie penkias minutes, 
atsakė, kad negalįs rasti nu
merio ir paklausė ar aš nega
lėčiau išvažiuoti su juo trum
pam laikui svarbų reikalą at
likti.

“Paklausiau4 kokį reikalą tu
ri. Bagdonas atsakė, kad ry
toj busiąs adv. Waitches by
los svarstymas ir dabar esą 
reikalinga pasirūpinti, klaip 
jam pagelbėt. Atsakiau kad su 
Waitches ir jo byla jokio rei
kalo neturiu, patį Waitchas 
mažai pažįstu.
M.u.n.I ) I ............ f >■ Į*. ■ » >1-. ■— ....... h.

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 
Beilevue Place, (Dešimts šimtų 
šianren). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦ ♦ *
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 438 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

imigracijos Biuras, 433 west 
Vah Buren Street. Tel. WABash 
9207.

♦ ♦ ♦
ORO BIURAS, Senasis -Paštas, Jack- 

son ir Clark ’Sts. Tel. WABašh 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miešto 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 8000.

♦ ♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 

gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, teikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FlRe 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 (Uųll 

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

COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 
Harrison ir So. ’Wood kampas. 

į Tfflefonaą SEEley 8500.

Prašęs liudyti Waitėhfes byloje
“Bagdonas tada pridūrė, kad 

ir jis yra toj byloj. Waitchiui 
gerą darydama padarysiu ge
ro ir jam.

“ —‘Bet ką tu turi su Wait- 
chiaus byla?’ paklausiau. ‘Ta
vo byla užbaigta, esi liubsas, 
tik užsimokėk skirtą bausmę 
ir teismo lėšas ir savo drau
gams sugrąžink kauciją ir bus 
viskas baigta. Rytoj juk pa
skutinė diena teismo įsakymo 
išpildyti’.

“Bagdonas tvirtino, kad jis7 
turįs laiko. ‘Tik dabar, Pocie
ne, pagelbėk man’ jis malda
vo manęs. Prisispyręs kalbino 
mane, kad su juo važiuočiau 
nors ant kelių minučių, Aš už
klausiau kur jis nori mane' 
vežti? Atsakęs, norįs kad aš 
pasimatyčiau" su vienu džiūti- 
ninku it patraukčiau jį Waat- 
chio pusėn.

“Bet kai aš atsisakiau taip 
daryti, tai Bagdonas pasiūlė 
vistiek važiuoti kitu reikalu. 
Norėjo, kad liudyčiau Wait- 
ches byloj. Atsakiau, kad aš 
nieko nežinau apie Waitches ir 
liudyti negaliu.

“ ‘Jeigu jau liudyti negali,' 
tai nors taip važiuokime pa
sikalbėti’, vėl ragino Bagdo
nas. J

Laukia automobilyj I
“Jo prašymą išpildžiau. Iš

važiavome. Sustojom pas Wait- 
chių. Bagdonas ėjo į vidų ir 
vadino mane. ‘Tu eik vienas’,! 
aš atsakiau, ‘o jei Waitchiui 
busiu reikalinga, tai pasakyk, 
kad sėdžiu automobilyj.’

“Bagdonas užtruko apie 25 
minutes. Po to nuvažiavo pas 
p. Barisienę, prie lllth ir Sa- 
cramento Avė. Kada Bagdonas 
užbaigė su ja, grįžome namo. 
Kelyje Bagdonas vėl pradėjo 
mane kalbint, kad būtinai šįva
kar važiuočiau pasimatyti nors 
su* vienu džiurės vyrų.

“Bagdonas staiga pasuko au
tomobilį ir nuvežė mane pas 
džiurininką Hock. Bagdonui j- 
kyriai prašant pagaliau Hocką 
pamatyti. Bagdonas man aiški 1 
no, kad jis yra biednas žmo
gus, kad jis gyvena iš valdžios 
pašalpos, o jo tas butas, tai jau 
griūvanti bakūžė. Nusprendžiau, 
kad tam vargšui senukui rei
kia duoti kelis dolerius.

“Kada Bagdonas padavė man 
pinigus”, aiškinosi p. Pociene 
prokurorui Shervvin, “aš pa
klausiau jo kien<4 tie pinigai 
yra ar Waitches ar jo. Jis at
sakė, kad jo.

Hock kyšio nepriima
“Pabeldžiau duris. Senukas 

jas atidarė ir pakvietė vidun. 
Bet stovėdama tarp durų už- 
klausiau ar jis rytoj bus džiu- 
rėj Waitches byloj. Senukas 
nieko neatsakė, bet antru kar
tu mane pakvietė eit į vidų.

“Viduj jam paaiškinau* ko
kiu reikalu pas jį atvykau. Aš 
jam pasakiau, kad tūlas žmo
gus mane prašė su juo pasima
tyti dėl Waitches. Ir prie to 
dar, persitikrindama paklausiau 
ar ištikrųjų jis bus džiurininku 
Waitches byloj. Jis atsakė: ‘I 
cannot be sure, sometimes I’m 
on and sometimes off.’ Kada 
jis aiškiau suprato Visą reika
lą, griežtai pareiškė, T cannot 
talk about those things, even 
with my own wife.’ Išgirdusi 
tokį atsakymą veik nusigandau 
ir pradėjau visai apie ką kitą 
kalbėti. . ;

“Po trumpo pasikalbėjimo, 
atsiskirdama -atsisveikinau stl 
jo žmona ir jam good-by saky
dama bandžiau įsprausti į delną 
(Bagdono duotus $5. Bet jis pri
imti griežtai atsisakė.

“Blogą jausdama apleidau jo 
namus. Aš supratau, kad da-

Publikai turėtų labai patikti 
tango šokikai, jauna apsivedui 
pora, Morex ir Roseta. Jų 
tango šokius galima prtlygin 
ti prie Veloz ir Yolanda, pasi- 
garsejusių Amerikos šokikų 
poros.

Gamboni, su ku- 
jau esam gerai pa-

MichelČ 
riuom mes 
sipažinę šoks nepaprastą nau
ją šokį, vardu “Saulė-leidis”. 
Nebus šokama prie muzikos, 
bet prie eilių (gražios poemos) 
skaitymo, šis šokis labai įdo
mus ir nepaprastas, sutvertas 
sulig naujos metodos, “The 
Modern German Method”. Vi- 
su‘s tuos dalykus matysite pir
mą kartą, Beliajaus vakare, 
Dėkingumo Dieną, Čhicagos 
Lietuvių Auditorijoj 
28 d.).

Draugelis. Dainuos Pe- 
oples Radio Kvartetas, 
“Čalis Kepurė'

k. .toi |A ĮiįĮ ,

Šios dienos Peoples Furni
tūra Company duodamas radio 
programas bus specialiai gra
žus, įdomus ir naudingas kiek
vienam pasiklausyti, nes jo iš
pildyme dalyvaus pagarsėję“ 
dainininkai, žymus kalbėtojai 
ir kiti.

Dr. St. Biežis, M. D., kal
bės apie sveikatos reikalus, Dr. 
K. Drangelis, D. D. S., kalbės% 
•Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje reikalais, o daug gražių 
ir naujų dainų pateiks harmo
ningas ir visų pamylėtas 
“Peoples Radio” kvartetas.

Toliaus “čalis KepUTė” turi

” ir kiti.

dėl, nepamirškite šiandie užsi- 
statyti savo radio ant stoties 
W.G.E.S. 7tą valandą vakare.

Rep. W.G.E&

CARSINK1TES 
NAUJIENOSE

P.CONRAD 
STUDIO 

420 W. 63rd St 
En*lew<x»dM63-6B40

Dar frratiaU.-DJiodernHL 
kiau Įrengta.

Urane Coal Co.
5332 S. Long Avė. i

TeL Bcpublk 8492 A

(lapkr.
Z.

RAPID CITY, S. D.
parodo stratosferinį balioną, “Explorer II” kylant į orą 14 

mylių kelionei į aukštybes. Pilotai Cap. A. W. Stevens ir Orvil 
Anderson nustatė nauji aukštumo rekordą. Jie žada vėl skristi.

1 1 -i............ . '■■■rLieste

šis nepaprastas, įdomus paveiks
las

ŠTAI YRA 
ŪMI 
PERMAINA

SONOTONE
TEATRE 

66 E. VAN BUBEN 
Vienintelis rodymas Chicagoje

Dabar perstatomas 
Naujausias Sovietų Rusijos paveikslas 

“PETERSBURG NIGHTS”
F. Dostojevskio paradytas. Muzika D. 

Kovalesky. Lošia Maskvos Dailės 
Teatro artistai.

Nuo 11:45 iki vidurnakčio. 
Jžanga 35c iki 6:30 vai. vak.

„..-SS®*

bar niekas gero manęs nelauk 
kia. Kai nuėjau j automobilį,, 
Bagdonas paklausė ar tas se
niokas priėmė pinigus? Aš pa
sityčiodama atsakiau, taip.

“Tada Bagdonas su džiaugs
mu prabilo, kad jis turįs ir dau
giau džiures vyrų adresų ir pa-i 
prašė, kad aš ir pas kitus va
žiuočiau su juo.

Ieško detektyvai
“Atsisakiau toliau* Važiuoti ir 

Bagdonas dar vis manęs nesu^ 
prato ir jis atkirto, jei neno
riu važiuoti, tai rytoj jis gaus 
kitą kokį žmogų. “Taip, tu va
žiuok”, atsakiau įjaih, “važiuok, 
kur tiktai ndVi^ tik perVežk’ 
mane namo. Bagdonas taip ir 
padarė.

“Fo kiek laiko detektyvų 
skvadai pradėjo manęs ieškoti: 
Aš nežinojau ką daryti. Greit 
nuvykaus pas adv. Joseph B. 
Lofton klaustis rodos. Advoka
tas man patarė nieko kito ne-* 
daryti," bet ■ laukti iki pašauks 
prokuratūra tardymu4!. Bagdo
nas irgi man patarė, kad aš' 
palikus namus pasislėpčiau kur 
arba išbėgčiau ant farmų, kur 
mane nebūtų lengva surasti. 
Bet kadangi Bagdono pirmas 
patarimas, kad aš papirkčiau 
džiurę nepavyko, tai ir antro 
jo patarimo nepaklausiau.”

Taip baigė Pocienė aiškinti 
prokurorui Julius Sherwin.

’ —F. Bulaw.

vb tikras teatras, kokį gali 
matyti profesionalėj scenoj.

Programo dalyviai
Dalyvavo šie artistai pane

lės Lillian Petraitis, Lorraine 
Petraitis* Eleonore Janusky, 
Dorothy Basevich, Mary Bier- 
brodt, Geneva Bierbrodt, Mrs. 
Bierbrodt, Charles Bierbrodt, 
Frarik Heil jdjanistas. Visi 
gražiai pasižymėjo kaip šo
kiais, taip dairiomis. Už pro- 
graino sutaisyriią duodu kredi
tą, p. Petraitienei, kuri daug 
darbo ir energijos padėjo iš
mokydama taip gražiai savo, 
dukreles Įr kitas gebiausias 
mergaites pritraukė, O ypatiri-1 
gai Bierbrodt'* geimą. Reikia 
pripažinti,* p. Petraitienė yra 
darbšti ir kultūringa moteris? 
Po programo grojo puikus or
kestras lietuvių ir amerikonų 
šokius. : 4i‘

'i' ’ /Turėjo nuostolių '
Tik tas nelemtas oras datig 

sugadino rengėj ams. Visą va
karą lijo. -Publikos nedaug 
atsilankė, kuopa turi $15.00 
nuostolio.

Kurie atsilankė, visi buvo 
rinktiniai žmones — J. Dar- 
gis, kuris yra miestelio tary
bos narys, J. Galėckis, Albert 
Kįsel, ir kiti žymus darbuoto
jai ir veikėjai. Visiems šir
dingai dėkoj ain—artistams už 
gražų programą, o svečiams 
už atsilankymą ir parėmimą.

M. šeštokas.

Melrose Parke gra 
žiai užsirekomenda- 

vo jaunuoliai

Norvegą - Grupe, 
Meksikiečiai Belia
jaus Šokią Vakare

Iš SLA. 125 kuopos parengimo

MELROSE PARK. — Vietos 
lietuviai gėrėjosi gražiu pro
gramų. Kiek laiko atgal SLA. 
125 kuopa buvo surengusi 
koncertą ir šokius. Progra
mas buvo gražus ir pavyzdin
gas, tokio dar Melrose Parko 
lietuviai nebuvo surengę iki 
šiol. Jį pildė pasižymėję ar
tistai. Vytautas Beliajus su 
grupe mergaičių šoko lietuvių 
tautiškus šokius — polkas, 
suktinį ir kitus. Labai gerą 
įspūdį darė jų gražus kostiu^ 
mai, primeną lietuvių tautos 
istoriją, jos kultūrą ir ^lailę. 
Priklauso didele garbė šokėjų 
tėveliams už tų jaunuolių gra
žų auklėjimą lietuvių dvasioj.

Antrą dalį programo išpildė 
vietiniai Melrose Parko artis
tai; Amerikoj gimusių tėvų: 
vąikai, su viena pavyzdinga 
šeima svetimtaučių. Viskas 
buvo atlikta amerikoniškai? 
Programas susidėjo iš dainų,

, Oi bu-

Pašoks daug įdomių numerių 
Iiapkr. 28 d., Čhicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

šokių ir monoliogų.

IŠ SKAUSMO 
1 PATOGUMĄ

Mokslas nežkio greitesnio, leng
vesnio ir geresnio budo sustab
dymo raumenų skaudėjimo. Pa
lengvinimas prasideda tuojau 
kaip tik uždedat plasterį. Milio- 
nai vartoja ši žinoma plasteri 

kiekviena meta... 
todėl, kad jis dir
ba be jokio su
trukdymo ir tru- 
belio!

Pastebekit Raudoną Kryžių 
ant Plasterid kada pirksit

REDCROSS
PLASTER

Padarytos Jdhnson M Johnson, didžiausių 
pasauly isdirbinetojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynese

Ką tik gauta žinia, kad Nor
vegų Tautiškų šokių grupė, 
“Norske Heimhug — Leika- 
ringeli” Aatšilanikys dalyvauti. 
Beliajaus parengime ir pašoks 
keletą numerių. Ypatingai gra
žus bus “Trekarspolka”, devy
nių Žmonių šokis. Vernon Tebo’ 
veda šį šokį. Grupės pirminin
kas yra Harald Thorsen.

Taip pat gauta ir du jauni
ill.nl M r Uit,

Gydyklt įnėfillnfis nrgallavlmus pagal 
Ilgos rimtumo

Spedalls paslulljimas

$1
Egfcaniinacija ir pilnas treatinentas. 

Parodys ar jums bus reikalingas specia
lia Naminis Treatinentas arba musų 
nauja metodą padaryti jus sveiku be 
operacijos, skausmo, ligonines bei išli
kimo 16 darbo. Nežiūrint kokį jūsų 
liga nebūtų, kaip skaudi ir rimta; ji 
gali būt pasekmingai pagydoma. Gaukit 
st speciali $1.00 paslulijima ir persi- 
tikrinkit.

DR. P. B. SCHYMAN, 
Specialistas

1660 N. Damen Avė. Ciiicago.^z
■ ■ ■ ...................

BAKINGPOWDER 
for flnest bakinqs 
Šame price today 
as45years ado- 
25 ounces for 
Maniifectared by baldng po*der 
sparisliits wl>o imrlts notMng

«ap»rvkl«R Vf «kp«f* chtmim ) 
vf itttionri rtputatlon.

MILLIONS OFPOUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

SUSIRINKIMAI

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys
Riskit holų dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWLING 

ALLEYS ''
1659 Blue Island Avenue
Telefonas CANAL 7554

Williain Arbanas Jack Whitehead
■i '

KAZIMIERAS VISMANTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 23 dieną, 1:00 valandą 
nakties 1935 m., sulaukės 48 
metą amžiaus, gimęs Pesliu 
kaime, žvengiu parap., Taura
gės apskr.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Amerikoj brolvaiki Franciškų 
Vismantą, švogeri Antaną Sa- 
čauskas, giminės Mykolą Sa- 
čauskas ir V. Mizeri ir daug 
kitu giminiu ir pažystamu, o 
Lietuvoj paliko 2 sūnūs ir duk
terį.

/Kūnas pašarvotas randasi A. 
Butkaus koplyčioje, 710 West 
18th St.

Laidotuvės ivyks seredoj. lap
kričio 27 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, i kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Visman
to giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti dam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Rrolvaikis, švogeris, 
Giminės ir Draugai.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Butkus, Tel. Canal 

. 3160.
Laidotuvėmis rūpinasi Frank

Wl I MII

Kviečiame visus draugus ir pažystamus ant

THANKSG1V1NG EVE 
Seredoj, lapkričio 27 d., 1935 

JOHN POCIUS 
3313 So. halsted Street 

yEtrUI HETAI, MUZIKA, ŠOKIAI.

ŠIANDIEN
Roselando Laisvamanių Kuopos—A. Laurutėno namuose, 10530, 

Indiana avenue, 7130 vai. Vakare. Renkami darbininkai 
■gruodžio 8 parengimui. A. Jocius, kuopos rašt.
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PARENGIMAI
] : ■ II . . ■ . . .' , '. '

LAPKRIČIO 27.—Lietuvių Kareiviu D-jos Uniformų skyriaus 
šokiai su laimėjimais’ šemetų svetainėj, 1500 B. 49th 
Avė., Cicero, 8 v. v. Įžanga? Kviečia Rengimo Komitetas.

LAPKRIČIO 27—SLA. 122 Kuopos Balius J. Dimbelio svetainėj, 
4523 So. Wood Street. Pradžia 7 v. v* Įžanga-—25c. Lai
mėjimui kalakutai.

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

GRUODŽIO 1 d. — Leit. Felikos Vaitkaus Sutik
tuvės, Ashland Boulevard Auditorium, Van 
Buren ir Ashland bulvaras. Dalyvauja iš 
Lietuvos grįžęs lakūnas Vaitkus, p. Vaitkie
nė, daug žymių svečių. Muzikalia progra
mas, filmai, ceremonijos, šokiai. Įžanga 75 
ir 50 centų. Pradžia 6:30 vakare.

GRUODŽIO 8—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvfetos bazaras”, 
Čhicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
1 vai. pp. Įžanga—10c. Pelnas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams.

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

GRUODŽIO 8 — Čhicagos Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. • C. 
Centralinė Kuopa stato “‘Blinda, Svieto Lygintojas” Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
4:30 vai. pp. šokiai, Stephens Reveters/Orkestras. įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 «. Bilietus galima gauti “Nau
jienose”, pas kuopos narius ir pas choristus.

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

Uii a I■ .. ..... .................. . <■ IIw

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jėigil-reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
' apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE
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NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADS

Taigi vien III
parengimo

mankius®

Felikso Vaitkaus

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Street scene in '^ųVbin Spėjama, jog federalė

dar

kriaučiai pri

Socialistas Hoan Majorų Garbės Pirmininku

COAL

NaujienųRadioProgramas
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Valdžia bus paskirsianti pinigų 
naujiems projektams Chicagoje

Iš Chicagos Lietuvių 
Kriaučių GyvenimoDarbininkai griežtai ginčija kal

tinimus; sako, ne sabotažavę, 
bet reikalavę užsilikusių algų

Areštavo penkis W 
P.A. darbininkus; 
kaltina sabotažu

Mirė belošdamas 
kortomis koplyčioj

Personai 
Asmenų Ieško

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Vincentas Norlack, 51 metų. 
1721 South Union avenue mirė 
širdies liga belošdamas korto
mis graboriaus koplyčije, ad
resu, 1718 W. 18th Street.

B uickai 
Fordai • 
Dodge’ ■ 
Buickai 
karai dabar 
karai dabar

$44 
$150

’ Kai kurie iš WPA darbinin
kų, netekę pašalpos ir negauną 
laiku algų atsidūrė labai keb
lioje padėtyje.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

visokį

Halsted Street

REIKALINGA veiterka i restau 
rant ir tavern. 
virėja, 
Vincennes 1143

iri budinkai, že- 
,000.00. Rašykit 

DAKE,
Cedar Rapids, Iowa

ma- 
kaip

Rusų Baletas vėl 
Chicagoje; bus sa

vaitę laiko

Keistučio Kliubas at 
šventė 24 metų 

sukaktuves

Po to vėl jvyks 
r Šeštadieniais

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phonu Yards 8408

Suimtieji užginčijo kaltinimus 
apie sabotažą. Jie jokio val
džios turto nenaikinę, tik ne
gaudami atlyginimo už darbą, 
jie vakar rytą griežtai pareika
lavo, kad jiems butų duota kiek 
nors pinigų, nes šeimynos ne
turi iš ko gyventi.

Jis atsisakė aiškiai pasakyti 
kokios tos geros žinios, bet da
vė suprasti, kad jos liečia pi
nigus 
valdžia duos Chicagai nemažą 
sumą pinigų kai kurių viešų 
darbų vykinimui, kaip staty
mui paežerio airporto ir tam. 
pan. REIKALINGA patyrusi veiterka i 

lunch room, gera mokestis.
506 W. Pershing Rd.

Kodėl privalo atsilan
Tad lietuviu 

valo nepamiršti atsilankyti į šį 
parengimą, nes tuo sustiprin
sime savo organizacijos reika-

Sekmadienj Chicagon iš Wa- 
shįngtono grįžo majoras Kelly 
ir pasigyrė parvežęs “gerų ži-

Šeštadienį ir sekmadienį au
tomobiliai Chicagoje ir apielin- 
tėję užmušė 11 žmonių, p kitose 
valstijos šešis 
nois ribose į dvi dienas žuvo 
net ii žmonių. Visoje Ameri- 

pabaigoje

- 1934 Olsmobiliai 
1934 Buickai — 
1934 Chevroletai — 

1933 Auburnai.
$200 
$125Bedarbiai turi dirb 

ti, kitaip negaus 
pašalpos”

Mrs. Bernadine Bailey, 34, 
6652 Minerva avenue, persiskė- 
lė galvą ir panešė vidujines 
žaizdas nukritusi nuo arklio ku
riuo jodino Midway parke. Ma
no, kad mirs. Ji yra žmona 
John H. Bailey, valstijos svei
katos tarybos nario.

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičiu 

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

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

Hemlock 0800

Sunkiai susižeidė nukri 
' tusi nuo arklio

rtų patarnavimas 
as įvairių mode

mo, 
iemlock 2929

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

Dėl Padėkavonės Dienos šventės (Thanks- 
giving Day) Naujienų radio programas yra per
keltas j Trečiadieni ir vienų pusvalandi aukš- 
čiaus, nuo 9.00 iki 9.30 į ryto. 
Antradieniais, Trečiadieniais 
kaip 9.30.

REIKALINGAS atsakantis vyrąs 
suprantantis visoki darbų kaipo pri
žiūrėtojas namo. Už patarnavimų 
duosiu 4 kambarius, pečiais apšildo
mi, gera transportacija arti 88 St. 
ir Cottage Grove. Atsišaukit 

JOSEPH M. GREENWALD & CO. 
9152 Commercial Avė. 
Tel. So. CMčago 1701

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

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe

Majoras parsivežęs 
“gerų žinių” iš Wa- 

shingtorio

Taipgi reikalinga
8216 Vincennes Avenue,

apsigynimas
> unija bus 

kada darbininkai tvir- 
ir šis

SPECIALIS 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, kėsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., arti Sangamon.

x PAIEŠKAI! Juozo Jurgaičio, pa
eina iš Kauno rėdybos, Luokės kai
mo, Vizginu parapijos. Patsai ar ži
nantis, meldžiu pranešti, busiu la
bai dėkingas.

PAUL CHEKAITIS,
Greenwood, Wis,

NIEKO NEĮMOKET — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Policija vakar suėmė penkis 
W.P.A. darbininkus, kurie taisę 
šaligatvius prie 51st ir Archer 
avė,

Ralph Burke, W.P.A. admi
nistratoriaus pagelbiųįnkas pa
reiškė, kad darbininkdi 
sabotažą ir sunaikinę kai ku
riuos įrankius ir įrengimus.

Suimti yra: Mykolas Pusac- 
kis, 2830 Lexington st.: Ferdi- 
nand Proust, 2351 Cullerton 
st.: Paul Heyse, 1920 S. Lea- 
vitt st.: Carlo Torsiello, 921 
Garibaldi place ir Vincent Ran- 
dazco, 618 N. Avers avenue.

Dalyvaus N. Gugienė, A. Ste
ponavičiene, K. Paierskis 
Stasys Rimkus ir chorai,

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks paturimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

lūs. Tik su tvirta organizaci
ja mes padiegsime apginti sa
vo, reikalus nuo didėlių darb
davių išnaudojimo. Nors ir 
sunkiausiuose laikuose vienin
telis darbininkų 
tai tvirta unija, 
tvirta 
tai jos ląikysis. Tadgi 
lietuvių lokalo parengimas tu
ri būti' skaitlingas, kad papo- 
džius< jog mes lietuviai tvir 
tai stovime giname uniją ii 
savo

JAUNA gera mergina prie lengvo 
namu* darbo. Gyventi vietoj. Geri 
namai, mokestis. Mrs. Pritikin, 
4741 N. Bernard St.

Darbai geriau eina, bet bėdai 
bių dar yra

visados pastoju kelią viso
kiems bosų užmanymams jr 
atmuša visokias atakas prieš 
darbininkus kriaučius. Da
bar kriaučiai, kurie priklauso 
prie Amalgameitų unijos dir
ba 36 valandas^ per savaitę la
bai bizi laike ir retuose atsiti
kimuose unija , daleidžia iki 
40 valandų. '
Reikalauja 30 vai. savaitės

1 & r ■ ■;: ■

Amalgameitų unija veda ko
vą, kad iškovojus kriaučiams 
tik 30 valandų darbų į savaitę. 
Tikimas, kad ta kova bus lai
mėta. Tai žymiai sumažins 
kriaučių będaybių skaičių. 
Tarpe Chicagos (kriaučių yra 
nemažas skaičius ir lietuvių, 
kurie didžiumoj priklauso į 
Apialgameitų 269 lokalų.

Kiekvienais metais lietuvių 
lokalas turi savo parengimą, į 
kurį lietuviai kriaučiai skait
lingai atsilanko. Šis parengi
mas atsibus subątoj, / lapkri
čio 30 dieną Amalgameitų sve
tainėj, Van Bureų ir kampas 
Ashland BĮ. <

Į dvi dieni automobi 
liai užmušė 17 

žmonių

Laikinos kainos — $1.00 i dienų 
Savaitinės rotos, pavieniams — 

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY

GRANT HOTEL
6 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 9657

MERGINA prie abelno namu dar
bo, be skalbimo. Nuosavas kamba
rys — $5. Tel. Briargate 0333.

PARDAVIMUI Tavern labai geroj 
vietoj. Visokiu tautu apgyventa. 
Parduosiu pigiai.

1335 W. Madison St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

WASHINGTON. — Socialistas Daniel W. Hoan, Milwaukee 
miesto majoras, buvo išrinktas Amerikos miestų majorų orga
nizacijos garbes pirmininku. La Guardia, New Yprko majoras,1 
buvo išrinktas pirmininku. Jie abu lošė svarbią rolę 
rijoje, kuri nesenai įvyko VVashingtone.

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDANT ĘUROPĄ 

1 metus išmokėti — priimsim 
mainus

RADIO ENGENEER. SERVICE CO 
Įsteigta 1922

Garantuotas ekspert
Didelis pasirinl 

lių ir F__
5140 S. Kedzie avė,

Robert Dunham, WPA. di
rektorius Illinois valstijoje, pa- 
speklbė, jog Illinois Emergency 
Relief Commission išbrauks iŠ 
pašalpą imančių sąrašų visus be
darbius, kurie buvo paskirti 
WPA darbams.

Šelpimo administracija aiški
na, jog ji griebėsi to griežto 
žiupsnio, kai pasirodė, kad apie 
20% WPA darbams skirtų be
darbių darban visai neraporta
vo. Atimant pašalpą, bus ban
doma juos priversti dirbti.

Dėl WPA algų ($55 į mėnesį 
ir mažiau4) kai kurie dirban
tieji yra labai nepasitenkinę. 
Du Page apskrityje 4,000 strei
kuoją.

Operos dainininkė . Helen 
Bartush, p. Gugienė, A. Stepo
navičienė* K- Pažcrskis ir Sta
sys Rimkus yra pakviesti dai
nuoti 
sutiktuvėse, kurios rengiamos 
sekmadienį, gruodžio 1 d. 
Ashland Boulevard Auditori
joj, Van Burcn ir Ashland bul
varas.

Be žymiųjų solistų, progra- 
me dalyvaus “Birutės**, kurjam 
vadovauja p. Jonas Byanskas, 
ir “Pirmyn“ su Chicagos Lie<- 
tuvių Vyrų choru 
vedėjas yra K. Steponavičius..

Solistai ir grupės išpildys iš** 
kilmėms pritaikintus muzika
lius numerius, pabrėždami di
delę reikšmę, kurį vakaras tu
ri lietuviams, padariusiems 
“Lituanicos II** žygį galimu.

Iškilmėms salė bus išdeko- 
ruota įvairiomis dekoracijoms, 
kurios vaizduos aviaciją, “Li- 
tuanica II** ir skridimą per At- 
lantiką. įvairiaspalviai kaspi
nai, lėktuvų modeliai, lėktuvo

Real Estate For Sale 
Namųl-Žemė Pardavimui

2901 W. 39th PLACE. Mes ma
nome. kad tai yra vienas puikiausiu 
2 flatų mūrinių namu Brighton Par
ke. 2 penkių kambarių flatai, kiek
viename po 3 miegkambarius. Na
mas turi bungalow stogų, basemen- 
tų, uždarytus porčius. Apie 7 metų 
senas. Puikiam stovyj. Del pasi
tarimo atsišaukit :4057 Archer Avė. 
Lafayette 2888.

NRA. sąlygos
Panaikinus NRA. buvo 

nyta, kad kriaučių bosai 
ir kitų išdirbysčių bandys dar 
mušti algas ir ilginti valan
das ir nėra abejonės, kad jie 
butų tai darę. Bet kadangi 
kriaučiai yra susiorganizavę į 
Amalgameitų uniją, tad unija

Garsus rusų baletas, Monte 
Carlo Ballet Russe sekmadienį 
atvyko Chicagon sepytnių die
nų gastrolėms.

Kaip ir pereitais dviejais me
tais, taip ir šiemet, baletas 
naudoja Auditorium teatro salę, 
prie Wabash ir Congress gatvių. 
Ten sekmadienį sutraukė mi
nios publikos, nes praeityje 
“montekarliečiai” užsirekomen
davo kaipo geriausia baleto 
grupė visam pasaulyje.

Grupei vadovauja pulk. W. de 
Basil ir tarp solistų yra Leonid 
Massine Lachine, Riabučinska- 
ja, Baronova ir Tumanova. Bi
lietai nuo 55 centų iki $3.30.

Lapkričio 17 d. Sokol sve
tainėj Liet. Keistučio Pašelp. 
Kliubas šventė savo 24 metų 
sukaktuves. Tam tikslui tapo 
suvaidinta dviejų aktų operete 
“Nastutė”. Programą pildė 
“Naujos Gadynės“ choras po 
vadovyste G(. Steponavičiaus. 
Keistutiečiai buvo patenkinti 
ir vaidinimu ir dainomis.

Užbaigus programą prasidė
jo šokiai, kurie tęsėsi iki 12 
nakties. W. ŠKaiO su pagelbi- 
įlinkais prie kliubo prirašė 15 
naujų nraių. Gaspadinės dau
giausiai darbavosi prie valgių 
prirengimo svečiams. Jos pri
rengė gerą vakarienę.

Kaip tai drapanų priminėto- 
jai ir tikietų pardavėjai turėjo 
gana sunkiai dirbti ir laukti pa
baigos parengimo, kad viską 
tinkamai atlikti. Nors prie Keis
tučio Kliubo priklauso apie 
1400 šimtų narių, bet paren
gime dalyvavo apie 850. O kur 
kiti?..

Todėl biznio komisija visiems 
artistams, dalyviams, darbinin- 
kams-patarnautojams, barten- 
deriams, tikietų rinkėjams s ir 
rūbų prižiūrėtojams taria šir
dinga ačiū.—Komisija.

PUIKUS PIRKINYS — pardavi
mui 6 flatų piurinis namas — 2 ka
ru garažas, geros įplaukos, pato
gioj vietoj, gera transportacija, mo
kyklos. parkas — ‘ $6500. Įmokėti 
$1000 — likusi mėnesiniais išmokėji
mais. Atsišaukit Joseph M. Greenwald 
& Co. 9152 Commercial Avenue, 
Tel. So. Chicago 1701* 4 i

net ii žmonių
koje šios savaitės 
žuvo 107.

Illinois stovi pirmoj vietoj

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street \ 
Tel. Boulevard 0250

PARDAVIMUI Tavern Annex ant 
South Sides kampo. Didelis Dining 
ruimis, šokiams vieta. Įsteigtas 6 
metus. Priežastis — kiti bizniai. 
Atsišaukit 858 W. 69th St., kampas 
Peoria.

JAPONIJAI NESISEKA MANCHUKUOJE

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

motoras ir kitos lėktuvo žymi
nės dalys bus panaudotos, kad 
pilnai atvaizduoti 
“aviatorišką** pobūdį.

Tarp vakaro svečių bus ei
lė žymių lakūnų, su kuriais 
Vaitkus bendravo, arba kurie, 
kaip ir “Lituanicos II” valdy
tojas, pasižymėjo drąsa jr at
liko didelius žygius.

Po programo, kuris bus la
bai iškilmingas ir gražus įvyks 
šokiai, ir tęsis iki vėlumos. 
Salėje bus užkandžiai, o gar
susis didžiulis Ashland Audi
torijos baras, be abejo, įtsengs 
visus aprūpinti alumi ir kitais 
gėrimais.

Bilietai sutiktuvėms yra 75 
centai ir 50 centų. Kadangi 
bilietų pareikalavimas yra di
delis, tai asmenys, norį užtik
rinti sau kėdės salėje, yra ra
ginami juos įsigyti iš anksto. 
Bilietus bus galima gauti pra
dedant šiandien po pietų 
‘‘Naujienose“, pas p. A. G. 
Kartaną, 2557 West 69th st., 
ir J. Mackevičių, 2334 South 
Leavitt Street. Kitos vietos, 
kur bus galima gauti bilietus, 
bus paskelbtos rytoj.

fe as in the sočiai world» 
‘ ‘ is consiaered the

teiy everybody auffen from thltf 
ditlon at some time or other— 
igularlv than they thi-k. Fermen-

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( B ^EATH ) 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

■ * ’ 
fZith the best to choose from these days, em- 
ployera favor the person who is most attrac- 
tlve. In-business lif<___ "
halitosis (unpleasant breath) 
worst of faults.

Unfortunatel: 
offėnsive eone 
tation.of food partlcles skipped by the tooth 
bruBh is the cause of most cases. Decaying 
teetb and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to Improve yonr 
breath is to ūse Listerine, the ąuick deodorant, 
every morhing and evėrv night.

Us(erine halfs fermentatibn, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
mii not offend dthers.

It yoU valuė £our job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptie, regąlarly. Lam- 
bert Pbarmacal Company, St. Louls, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with U$TERINE

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visoki blėkorystes 
darbų.

3216 So
Tel. VICtory 4965

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!! 1 
1935 
1934 
1933 
1933 
$850 
$250 
150 visokios mados ir modeliu karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai 

kaip ...    $2E
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS. 
1601—1637 N. Ashland Avė.

Atplėšdama nuo Kinijos Mandžuriją ir perkrikštydama 
kraštą vardu Machukuo, Japonija įturčjo daug vilčių. Bet da
bar, kaip praneša telegramos, pasirodė, kad ji tikėjosi per daug. 
Manchukuo prijungimas prie Japonijos nepadidino Japonijos 
eksportų; derlius provincijoje nenusisekė ir Japonija nesulaukė 
maisto produktų, kurių tikėjosi; pačios Manchukuo eksportai 
nukrito beveik iki nieko, o, be to, kraštą nuolatos terorizuoja 
ir ūkininkus naikina banditai. .

Nors bedarbė dar tebesiau- 
čia, bet visgi darbų pagerėji
mas šiek tiek jau apsireiškė. 
Ką galima pastebėti ir pas 
kriaučius. Kriaučių bedarbių 
dar yra gana nemažas skai
čius, bet tie kriaučiai kurie 
turi savo šapas arba dirba, tie 
praėjusį sezoną * žymiai dau
giau dirbo. Manoma, kad 
ateinantis žiemos sezonas bus 
dar geresnis. Nors darbo už
mokestis kriaučiams tapo žy
miai apkarpytas, bet kada dar
bininkai turi daugiau darbų, 
tai dar neprasčiausiai gali už
sidirbti. 1 Žinoma nors 
nevisi. (

AUGŠTOS RUSIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

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

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

TeL KEDZIE 8882.

Banditt hi» probliem.|

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

Uį STORAGE IR PATAISYMĄ
Taipgi kautai paimti i mainus, 

juodas POny kautas ...
Rudus caracul .... ;...... .
Jap mink
Natūrai maskrat .............
Leopard kates .................
American broadlail ......
Northern seal ...... ...........
Tikra eastern mink .... .

Ir daug kitų.
Jackettes
46 kailiuku scarfs nuo .... $3 iki $18

.Ekonomijos sekcijoj.
MĮLLER FUR CO..

‘ 166r N. Michigan Avė.
Atdara iki 9 vakare.

“I ■' I        ■

H. Bartush ir Kiti Solistai Pakviesti 
Vaitkaus Sutikimo Iškilmėms

Help Wanted—Malė 
________Darbininkų reilda

REIKALINGA 10 buėeriu. “beef 
boners“, atsišaukit 2029 Grenshaw 
St. užpakalyj. .

;______For Rent________
DU po 4 kambarius apt rendos 

$8.00 ir $12.00 i mėnesi. Naujai iš- 
dekoruoti. 932 W. 19 St.

Furniture & Fixturęs 
RakandaLĮtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

State St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

APSAUGA PRIEŠ INFLIACIJĄ IR 
SAUGUMAS DEL JUS IR 

JUMS ARTIMU
Pirkit ūkį puikiausioj Amerikoj 

ūkių vietoj, Iowa, už depresijos kai
nas. Padarysit puikų pagyvenimu 
dėl jūsų šeimynos is žinosite, kad 
jūsų sutaųpos yra saugiai investuo
tos i vertingų nuosavybe, kuri vis 
kjla kainoje. Jūsų pasirinkimui: 
200 akerių javų ir gyvulių ūkis, im- 
proved, 150 akeriu po kultivacija. 
Prie žviruoto kelio Linn County, 
Iowa, $13,500.00 ant išmokėjimo; ar
ba 78 akerių gyvulių ir javu ūkis 
arti Delhi, Iowa, 
mė geroj tvarkoj,

Box 230




