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Siandie30 metuSukaktuves VilniausDidž.Seimo
Seimas prasidėjo gruodžio

4 d., 1905 m.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS KALBA Į 50,000 MINIĄ Išnaujo bando sulip 
dyti taiką

Šis pirmas Lietuvos Didysis Seimas parei
kalavo Lietuvai laisves ir pažadino visą 

kraštą kovoti už išsiliuosavimą
šiandie sukanka lygiai 30 

metų kaip Vilniuje susirinko 
pirmas visos Lietuvos atstovų 
suvažiavimas, visiems žinomas 
kaipo Vilniaus Didysis Seimas.

Seimas susirinko gruodžio 
4 d., (senuoju kalendorių — 
lapkričio 21 d.) 1905 m. Vil
niaus miesto salėje ir tęsėsi dvi 
dienas—gruodžio 4 ir 5 d.d.

Tų seimą sušaukė Dr. Jonas 
Basanavičius, kuris bendrai su 
J. Kriaučiunu paskelbė “Vil
niaus žiniose” atsišaukimą į 
Lietuvos visuomenę.

Nors seimas buvo ant grei
tųjų sušauktas, tečiaus iš vi
sos Lietuvos suvažiavo tūks
tančiai įvairiausių pažiūrų ir 
nusistatymų atstovų apsvarstyti 
visos Lietuvos reikalus.

Seimą atidarė Basa
navičius, kurią kelios dienos 
prieš tai, kartu su kėliais kitais 
Vilniaus lietuvių darbuotojais 
(Donatu 'Malinausku, kun. J. 
Ambraziejų4, ir M. Dovoina-Sil- 
vestravičium) buvo pasiuntęs 
Rusijos premjerui grafui Vittei 
“memorandumą”, kuriame buvo 
reikalaujama Lietuvai plačios 
autonomijos.

Tečiaus pats Vilniaus Didy
sis Seimas buvo daug pažanges
nis, negu buvo jo iniciatoriai 
ir Dr. J. Basanavičius nesuge
bėdamas tokį didelį seimą su
tvarkyti, jo vedimą perdavė so 
cialdemokratui inž. Steponui 
Kairiui. Tada Seimas greitai 
susitvarkė ir priėmė visą eilę 
tarimų, kurie padarė į visą Lie
tuvą didelio įspūdžio ir rado 
platų atgasį Lietuvos liaudyje.

Svarbiausias Vilniaus Seimo 
nutarimas yra reikalauti lietu
viams teisės išspręsti savo kraš 
to likimą, laisvai nustatyti val
dymo būdą ir Lietuvos santy
kius su kaimyninėmis valstybė
mis. šį nusistatymą buvo ma 
nyta įvykdyti sušaukus Stei 
giamąjį Seimą.

Todėl buvo kartu pareikalau
ta leisti Vilniuje sušaukti ly
giu, slaptu, betarpiu ir tiesiu 
giniu balsavimu išrinktą Stei 
giamąjį Seimą.

Tuoj po labai įvairiaspalvio 
Vilniaus Didžiojo Seimo Vilnių* 
je įvyko ir kitas didelis seimas 
—Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių seimas, kuriame dalyvavo 
didžiuma Vilniaus seimo daly* 
vių ir kuris, vadovaujant so
cialdemokratams, tik dar labiau

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

Apsiniaukę ir šalčiau.
Vakar snigo ir gatves pa

dengė ledu. Temperatūra 12 
vai. dieną Chicagoje buvo 31®.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 
4:19.

pagilino Vilniaus Didžiojo Seb 
ino nutarimus.

Abu Seimai buvo sušaukti pa>- 
čiame didžiausiame Rusijos re
voliucijos įsisiūbavime, po di
džiojo geležinkeliečių streiko ir 
garsaus spalių 17 d. manifesto. 
Vilniaus seimai tik dar labiau 
pagilino revoliucinį judėjimą 
Lietuvoje, nes sugryžę delega
tai plačiai visoje Lietuvoje pa
skleidė lietuvių tautos* pageida
vimus ir visi karštai ėmėsi pil* 
dyti Seimo nutarimus.

Iš visur buvo šalinami rusų 
valdininkai ir jų vieton gi buvo 
renkami lietuviai, Uždarinėja
mos rusiškos įstaigos, o vals
tiečiai paliovė mokėti valdžiai 
visokius mokesnius.

Tečiaus Vilniaus Seimo rei
kalavimams nebbvo lemta tuo- 
jaus įsikūnyti, nes Rusijos re
voliucija liko patremta ir vie
ną Lietuva negalėjo atsilaikytu. 
Greitai Lietuvoje pradėjo 
siausti visokie baudžiamieji bu
ria, prasidėjo masiniai areštai 
ir trėmimai ir kova atslūgo.

Betgi kartą išjudintos liau
dies Rusijos valdžiai nepasise
kė galutinai nuslopinti. Neįvei
kė ir Lietuvą nuteriojęs pasau
linis karas ir vėliau Vilniaus 
seimo nutarimai buvo įkūnyti 
1918 m., tame pačiame Vilniuje 
vasario 16 d., paskelbiant vi
sišką Lietuvos nepriklausomy
bę, demokratišku budu išrink
tam Steigiamą j am Seimui pa
liekant nustatyti Lietuvos tvar
ką. Po nepriklausomybės dek
laracija pasirašė ir buvusieji 
Vilniaus Didžiojo Seimo vadai 
—Dr. J, Basanavičius ir inž. 
St. Kairys.

50 žmonių žuvo žemei 
nuslinkus Pietų 

Amerikoj
GUAYAQUIL, Ecuador, Pie- 

tų Amerikoj, gr. 3. — žemės 
nuslinkimas palaidojo Verdė 
Cocha kaimą. Visi jo 50 gy
ventojų žuvo.

Italija skelbia pra
radusi tik 470 ka

reivių Afrikoj
RYMAS, gr. 3. — šiandie 

paskelbta, kad nuo pradžios 
Italijos karinio ruošimosi Afri
koj sausio 1 d., iki šiam lai
kui Italjia prarado 470 žmonių. 
Iš jų 241 yra kareiviai, o 229 
yra darbininkai.

Prisiuvo prarastą nosį

DENVER, Colo., gr. 3.—Mrs. 
Leoną Ford, 36 m., automobilio 
nelaimėje prarado nosį. Nosis 
liko nupjauta ir išgulėjo gatvėj 
visą valandą iki ji buvo suras
ta. Suradus nosį daktarai ją 
prisiuvo ir Mrs. Ford turės no
sį, tarki niekad nebūtų buvus 
ją praradusi.

50,000 žmonių susirinko paklausyti Roosevelto kalbos, kurią prezidentas paATLANTA, GA.
sakė atvykęs čia “Homėcoming” iškilmėms. Prezidentas pareiškė, kad šalies kreditas yra kuo 
geriausias, nežiūrint kritikų užmętinėjimų.

Naciai suvaržė pro- 
testonų opozicijos 

bažnyčią

sutrtiiiškinti opoziciją protesto- 
nų tarpe, nacių bažnyčios mi- 
nisteris išleido dekretą, einant 
kuriuo bažnyčioms uždraudžia
ma rinkti aukas, taipjau šaukti 
sinodus, nes visas protestonų 
bažnyčias valdys jo paskirtoji 
“neutralė” taryba. '

Negalėdamos rinkti aukų, ney 
galės pasilaikyti ■ ir nepriklau
somos bažnyčios. Nacių gi pri
pažintos bažnyčios ir kunigai 
gauna užlaikymą iš valstybės. <8

Pasmirė turtinga 
vieniše; paliko 

$200,000

WESTW00D, N. J., gr. 3.— 
Mrs. Eilėn Ackerman, 88 m., 
kuri daugiau kaip per 20 metų 
gyveno vienišė, pasimirė savo 
namuose nuo širdies ligos.

Vieniše ji gyveno nuo pat 
prapuolimo jos antro vyro. 
Gyveno ji viena 12 kambarių 
apleistame sename name. Van
denį ji sėmėsi iš šulinio, apsi- 
šviesdavo su* kerosinine lempa 
ir žvake, o apsišildydavo senu 
pečiu. Gyveno labai kukliai ir 
niekas nemanė, kad ji turi nors 
kiek turto.. Tečiaus jai mirus 
namuose rasta paslėptus $200,- 
000 auksu, pinigais ir valdžios 
bonais. Sužinojus apie jos di
delį turtą nuo giminių negali
ma ir atsiginti.

Anglija užtraukė 
pusantro biliono 

dol. paskolą
Ang-LONDONAS, gr. 3.

Ii jos iždyne nustebino visą šalį 
paskelbdama, kąd valdžia už
traukė dvi paskolas, kurios sie
kia apie pusantro bilioriįi doL 
Visi norėtų žinoti kiek iš tų 
pinigų nueis Anglijos apsigink
lavimui.

9:30 VAU. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

Vėl riaušės Egypte
CAIRO, Egypte, gr. 3 

Daug studentų liko areštuota 
po to kai J ie sukėlė riaušes 
prieš' Anglijos doniinavinią 
Egypto. ,

Studentai sukėlė dvi riaušes. 
Vienoj jų apie 500 nacionalis
tų studentų užpuolė liberalų va
do Mahmoudi Pasha ir apmėtė 
akmenimis! policiją >.

BOSTON, Mass., gr. 3. — 
Penki kaliniai bandydami pa
bėgti iš valstijos kalėjimo, už
mušė civilį troko šoferį ir pa
stvėrė jo troką. Bet pabėgti 
nepasisekė, nes vienas1 kalinių 
liko nušautas, o kiti liko ne
užilgo sugauti besislapstant ge
ležinkelio jarde.

MILANAS, gr. 3. — “Italijos 
medžio karalius” Carlo Felti- 
iięlli pasimirė laike fašistų ta
rybos kamantinėjimo dėl jo 
prasižengimo prieš Italijos pa
skelbtą boikotą kitoms valsty
bėms.

GUAYAQUIL, Ecuador, gr. 
3.—Vietos teatre užsidegus fil
mai žuvo 3 žmonės ir 50 žmo
nių liko sužeista.

NAUJIENŲ
RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
‘ (Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ket vergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

Sako, Italai ir Ang
lai pradėję derybas
Deiybos vedamos per Francijos 

premierą Lavai

RYMAS, gr. 3. — Patirta, 
kad Mussolini pasiūlė savo tai
kos sąlygas ir kad Anglija pa
siūlė savo kontr-pasiulymus. 
Abu pasiūlymai dabar yra ran
kose Francijos premiero Lavai, 
kuris ju*os turi suderinti.

Kiek žinoma, italai nori pa
silaikyti ne tik visas jų kariuo
menės užimtas žemes Ethiopi
joj, bet ir juostą palei vakarinę 
Ethiopijos sieną, kad naujosios 
žemės susisiektų su Italijos Saz 
moli.

Anglija reikalaują gi sugrą
žinti daugelį užgriebtų žemių 
ir leidžia italams pasilaikyti tik 
Aduwa, Adigrat ir Entiscio, ku
riuos . italai užėmė pradžioj sa
vo kampanijos. Taipjau pasiū
liusi ir nemažą plotą žemhL pie
tinėj Ethiopijoj.
' Bet italai' anglų pasiūlymai 

nesą patenkinti. Tečiaus ir per
daug griežtai priešintis bijosi. 
Mussolini manė, kad Anglija 
nenori karo, bet dabar pamate, 
kad Anglija karui tikrai ruo
šiasi ir jis kils, jei italai nu
eis perdaug toli.

ka

is,

Kovoja už išgelbėji
mą anglių kasyk-, 
los nuo užliejimo 

i—-■-----
/OHNSTON CITY, iii., gr.. 3. 

—Čia eina didelė kova už išgel
bėjimą vienos anglių kasyklos 
nuo užliejimo. Kartu eina kova 
už $5,000,000 nuosavybę ir viso 
šio miestelio ateitį kaipo 
sykių miesto.

Old Ben kasykloj No.
staiga ppądėjo sunktis vanduo 
iš gretimų kasyklų, kurios yra 
apleistos ir kurios pamaži pri
sipildė vandeniu.

Kasykloj nuolatos sunkiai 
dirba apie 200 žmonių. • 180 
žmonių dirba pačioj kasykloj 
bandydami sustabdyti vandenį. 
Jų gyvastis yra nuolatiniame 
pavojuje, nes jei pertvara truk
tų ir vanduo staigiai užlietų 
kasyklą, tai vargiai jie spėtų 
išsigelbėti.

Vanduo sunkiasi iš trijų’ ka
syklų. Ten vanduo yra įvai
raus gilumo. Kitur jis yra 
50 pėdų gilumo, bet kitur gilu
mas siekia net 100 pėdų.
. Jei nepasiseks sustabdyti van
denį, tai miestelis turės išnykti, 
nes ir dabar yra likusios tik 
dvi kasyklos. Užliejus No. 18 
kasyklą, liktų tik viena Franco 
Mine No. 1, kurią nuo dabar 
užliejamos kasyklos skiria tik 
plona siena ir kuri neatsilaiky
tų, jei No. 18 kasykla liktų už
lieta vandens.

Visas biznis miestelyje yra 
apsistojęs ir gyventojai stovi 
prie kasyklos, laukdami žinių 
apie kovą su vandeniu.

Old Ben No. 18 kasykla 
verta $3,000,000, o Franco 
1 yra verta $2,000,000.

yra
No.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 3. 
—Čia pasimirė Miss M. Carey 
Thomas, 79 m., pasižymėjusi 
švietėja ir kovotoja už moterų 
teises.

CHICAGO.— Mrs. Elizabeti)
Sewers, 38 m., 5248 Quincy Ht. 
sudegė eksplodavus naftai, ku 
ria ji vale savo drabužius.

Anglija ir Francija 
paduos Italijai nau
jas taikos sąlygas

PARYŽIUS, gr. 3. — Fran
cija ir Anglija šiandie sutarė 
paduoti Italijai naujas taikos 
sąlygas pirm negu bus paskelb
tas jtai aliejaus embargo, ar 
bus paaštrintos sankcijos.

Ir Etbiopia ruošiasi 
pradėti taikos dery

bas su Italija
PARYŽIUS, gr. 3. — Visos 

Europos domė yra atkreipta i 
įvairias kalbas dėl taikos dery- 
bų.

Franctfzai tvirtina, kad yra 
svarlstojmas jF*Uncijos-Anglijos 
pasiūlymas, sulig kurio Musso
lini gauti žemių Ethiopijoj. Te- 
3js Londonas sako* kad nėra 

io Anglijos-Francijos pasiū
lymo, išėmus tautų sąjungos 
pasiulyrtiv?.

Pats Ethiopijos karalius irgi 
ruošiasi pradėti derybas su Ita
lija per koptų bažnyčios galvą 
Egypte. Tikimąsi, kad tos de
rybos prasidės apie gruodžio 10 
ar 15 d.d.

Anglijos valdžįa sto
vi už didesnį s*alies 

apginklavimą
LONDONAS, gr. 3. — šian

die tapo formaliai atidarytas 
parliamentas, kuriame liko pei* 
skaityta kalba nuo sosto, ku
rioj karalius išdėstė valdžios 
politiką.

Kadangi šiandie pasimirė ka
raliaus sesuo Viktorija, tai pats 
karalius nedalyvavo parliamen- 
to atidarymo iškilmėse ir jo 
kalbą perskaitė lordas Hails- 
ham.

Karalius savo kalboj prisiža
dėjo, kad “jo” valdžia pilnai 
rems tautų sąjungą ir- prisidės 
prie baudimo tų šalių, kurios 
pradės karą. Taipjau panaudos 
savo įtaką Italijos sutaikymui 
su Ethiopija. Bet svarbiausias 
reiklaas yra pačiai Anglijai 
stiprįai apsiginkluoti, kad ji 
galėtų apsaugoti savo imperiją 
ir kartu atlikti internacionali
nes obligacijas.

Didysis lėktuvas 
China Clipper 
skrenda namo

WAKE SALA, gr. 3. —Di
dysis lėktuvas China Clipper, 
kuris buvo sėkmingai iš Ame^ 
rikos nuskridęs su paštu irpa- 
sažieriais j Filipinų salas, dabar 
gryšta atgal į Ameriką—Cali- 
forniją. Jis jau atliko du šuo-j 
liūs ir pasiekė šią salą .

Dar po poros bandomųjų skri
dimų ir šis didelis lėktuvas pra
dės skraidyti tarp Amerikos ir 
Chinijos.

Ethiopai skelbia su
mušę 500 italų pulką

ADDIS ABABA, gr. 2. — 
Ethiopijos valdžia skelbia, kad 
lapkr. 30 d., Tembien provinci
joj, šiaurinėj Ethiopijoj, liko 
sumuštas 500 italų pulkas, kuz 
ris pabėgo panikoj, palikda
mas 50 užmuštų, taipjau gink
lus ir maistą. 15 ethiopų liko 
užmušta.

Kartu* pranešimas priduria: 
“Nežiūrint italų nuginčijimų, 
kategoriškai patvitinama, kad 
italai pasitraukė iš Gorrahei ir 
Gerlogubi” (pietinėj Ethiopi
joj).

GDYNIA, Lenkijoj, gr. 3.— 
Baltijos žvejai savo tinkluose 
ištraukė ne žuvį, bet automo
bilių. Spėjama, kad automobi
lius liko numestas ar nukrito 
nuo laivo.

KALĖDOS 
CIA-PAT-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA 
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
N1EMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS. NEBRANGIOS.
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1739 SO. HALSTED STM 
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ĮVAIRIOS ŽINIOS- K KLAIPĖDOS

Rašo A*. Kabardinas

Vasarai praėjus
Prabėgo linksmas ir malo

nus vasaros laikas. Dabar jau 
visur kaimuose baigiami laiš
kų darbai. Baigiama kasti bul- 
vės-roputės ir kiti šakniavai
siai. Vis tai žmonėms maitin
tis per žiemą, kada laukuose 
nieko nebelieka, kada žemė su
stingsta nuo šalčio ir apsiden
gia sniegu.

Vasaros pabaiga ir ruduo be
veik visiems sudaro tą patį rū
pestį. Būtent paruošti žiemai 
maisto ir kuro atsargą. Klai
pėdos miesto gatvėmis jau. iš* 
važinėjama malkos, durpės ir 
anglys. Kaimiečiai atveža ne 

kuro, bet ir biAvių* kopu- 
bei kitų maisto produktų, 
pasidairai tufguje, tai vi* 
pastebi gerų- dalykų. Jėi 
turi šiek tiek pinigų, tai 

prieinamomis kainomis

tik 
stų 
Kai 
sur 
kas
visai 
gali nusipirkti visokių gerybių. 
Sakoma, kad grudų perteklius- 
šiais metais sieksiąs vieną mi
lijoną su viršum dvigubų cent
nerių. O kada yra perteklius, 
tai ir kainos žemos.

Vasaros metu paprastai at
siranda daugiau darbų. Tai, 
taip sakant, sezoniniai darbai. 
Tad dalis darbininkijos turi 
progos per kelis mėnesius šiek 
tiek užsidirbti. Darbininkai, 
ki?rie turi nuolatinį darbą, ga
li vidutiniškai verstis, nors jų. 
uždarbiai ir nėra dideli. Mat, 
maistas palyginti yra labai pi
gus.

Tenka pasakyti, jog darbi-' 
ninku tarpe girtavimas yra pu
sėtinai prasiplatinęs. Tokie, 
kurie visai nevartoja svaiga
lų, sudaro nedidelį nuošimtį. 
Klaipėdoje 
smuklių yra devynios galybės. 
Ir jos daro gana neblogą biz
nį. čia vyriausia suplaukia 
darbininkų uždirbti centai.

Kiekvieną penktadienį po 
pietų traktieriai ir smuklės 
prisigrūdę. Mat, penktadieniais, 
darbininkai gauna algas ir sku
binasi pasilinksminti, 
pietį ir vakarą jie 
smuklėse.

Turgus įvyksta 
niais ir šeštadieniais. Su važia- 
vi/sieji kaimiečiai, jei jiems 
pasiseka šis bei tas parduoti,- 
irgi eina į smukles savo var
gus “užmiršti”. Sprendžiant iš 
to biznio, kurį smuklės daro, 
atrodo, jog ekonominio krizio 
nėra. '

Neatsilieka, žinoma, nei po* 
nija. 'Tiesa, smuklių jie ne
lanko. Bet kada įvyksta kokie 
parengimai ir vakarai, tai val
dininkai ir šiaip visokie inte
ligentai apstato stalus viso
kiais gėrimais ir ūžia iki vė
lumos.

Taigi krizis nevisus vieno
dai veikia. Parengimuose- ga
lima matyti gana šauniai pa
sipuošusių žmonių. Kai kurie 
siuva drabužius iš brangios Už
sieniuose pagamintos medžią* 
gos. Nežiūrint to, kad Lietu
vos tekstilės įmonės šiandien 
pagamina visai neblogą med
žiagą. Bet ponai nori šauniau 
pasipuošti ir perka “zagranič- 
nūs” drabužius. Tuo budu, ži
noma, jie tik sunkina Lietu
vos ekonominę būklę. Viena, 
pinigai yra išvežami j užsiėr 
nu o antra, nito Lietuvos dar* 
bininkų yra nutraukiamas dar
bas. . ' ,

Prieš kiek laiko, kaip teko 
girdėti, vienas įžymus klaipė
dietis savo automobiliu buvo 
nuvažiavęs į Vokietiją. Ten jis 
prisipirko visokių . šilkinių * suk
nelių ir bandė įšmugeliuoti ; 
Lietuvą. Tam tikslui automo
bilyje jis buvo įsitaisęs slap
tas vietas. Tačiau šmugelis 
jam nenusisekė. Muitinės val
dininkai jį sučiupo ir skaud
žiai nubaudė. Prarado jis ne 
tik prekes, bet ir automobilį. 
Be to, turėjo pasimokėti labai

visokios rųšies

Visą po- 
praleidžia

trečiadie-

didelę piniginę pabaudą.
Tenka pridurti, jog tas as

muo dedasi labai kąfštu Lie
tuvos patriotu. Tačiau namie 
su savo žnąona jis kalbasi iš
imtinai vokiškai. (b tokių “pa
triotų” Klaipėdoje mes turime 
nemažą skaičių;

Klaipėdos Valstybės 
Teatras

Praeitą žiemą Aukuro Drau
gijos Lietuvių Kultūrai Kelti 
pastangomis Klaipėdoje buvo 
suruošta keturiolika vaidini- 
mų-spoktaklių ir parstatytos 
dvi operos. Artistai buvo pa
kviesti iš Valstybės Teatro 
Šiaulių miesto skyriaus. Ope
ros ensamblį sudarė Klaipė
dos meno ir muzikos mėgėjai 
bei kai kurie Valstybės Oper 
ros dainininkai-profesionalai. 
Vienas kitas tų dainininkų 
pasiliko Klaipėdoje. Operai 
vadovavo jaunas ir energingas 
muzikas, p. Kačinskas.

Buvusieji i Valstybės Operos 
dainininkai, sakoma, pusėtinai 
pakenkę klaipėdiškiai operai 
finansišku atžvilgiu.1 Ypatin
gai minima du dainininkai, 
kurie esą pasižymėję dideliu 
užsispyrimu.

Klaipėdiečiai buvo labai ap
sidžiaugę savo opera. Jos pir
mas pasirodymas Miesto Tea
tre teėjo didelį, pasisekimą, 
Visiems buvo smagu, kad su
siorganizavo itin geras operos 
choras. Iš vietinių taip pat su
sidarė visai neblogas solistų 
būrys. Tačiau pasakojama, kad 
ponų Bručių užsispyrimas (jie 
abu. yra įžymus dainininkai ii 
buvusieji Valstybės Operos so
listai) privedęs prie operos lik
vidavimo. Tai labai gaila. 
MBet .teatras.gyvuoja. Jis per
sikėlė iš Šiaulių miesto ir vi
są sezoną dirbs Klaipėdoje. Ar
tistai yra pasišventę ir pasi
ryžę Klaipėdoje kelti lietuvių 
meną, ugdyti lietuvių kultūrą 
bei skiepyti lietuvybę. Tad 
Klaipėdoje, kaip atrodo, tupė
sime nuolatinį teatrą. Kartas 
nuo karto tas teatras gąstro- 
liūos ir no provincijos mies
tus.

Teatras savo sezoną atidarė 
rugsėjo pabaigoje, pastatyda
mas scenoje 
“Vincas 
rasė K. 
Sutkus, 
liniukas
rijas paruošė J. štreitas.

naują veikalą 
Kudirka”. Veikalą pa- 
Inčiura, o režisavo A. 
Dekoracijas piešė dai- 
V. Palaima, o scene-

 NAUJIENOS, Chicago, 111
Veikalo atvaizduota1 Dr. Vin

co Kudirkos gyvenimas. Tė
vas jį spyrė važiuoti Į r kuni
gų seminariją, tačiau “dvasiš 
kas stonas” jo visai netraukė. 
Tad? kurį laiką pabuvęs semi
narijoje, Kudirka išvyksta į 
Varšuvą studijuoti medicinos 
Nors jis buvo pakrypęs į len
kišką kultūrą, bet prasidėję* 
lietuvių judėjimas paveikia jį. 
Baigęs mokslus, jis grįžta j 
Lietuvą jau pilnai susipra
tęs lietuvis. Pas jį gimsta pa
siryžimas dirbti savo tėvynės 
gerovei. ‘Savo raštais jis budi
na žmones, kelia juose susipra
timą.

Darbo sąlygos , neįmanomai 
sunkios, šnipai seka kiekvie
ną jo žingsnį. Su tėvu4 jam ten
ka nutraukti visus ryšius. Mat, 
tėvas priešingas lietuvybės 
darbui. Be to, jis negali dova
noti sunui, kad tasai atsisakė 
kunigu tapti.

Pagaliau iš Dr. Kudirkos iš
vagiama labai svarbus raštai. 
Vadinasi, rusų žandarai turi 
svarbių įrodymų. Jj areštuoja 
ir uždaro į kalėjimą. Patriku
si jo sveikata visai susilpnė
ja. Grįžta jis iš kalėjimo pa* 
skatinės džiovos stadijos ap
imtas. Bet dirbti vis dar nenu
stoja. .

Kulminacinis punktas įvyk
sta paskutiniame akte, kada 
atvyksta žandarai areštuoti Ku
dirką ir randa jį jau mirusį.

Veikale yra ir šiek tiek ro- 
piantizmo.

Publikai ‘Vincas Kudirka“ 
padarė labai gilų įspūdį. Jau- 
nesiems tiesiog sunku supras
ti tie laikai, kada Lįętųypj ę uz 
lietuviškas maldaknyges žmo
nės buvo areštuojami ir kalė
jimuose kankinami. Platina
mas bet kokio lietuviško rašto 
buvo skaitomas didžiausiu nu
sikaltimu.

mas kovo menesį* įšfęigė Dr. 
Basanavičiaus vardo liaudies 
universitetą. Darbininkų, salėjo 
įvyko visa eilė paskaitų, kuk 
rios buvo skirią^ibs darWnin" 
kams. Paskaitas galėjo lanky
ti visi, kas tik nęrėjo. Dr. Ge
rutis* savo paskaitoms pasirin
ko Lietuvos istoriją; Galvanau
skas aiškino pasaulio, valstybių 
ekonomiką ir • krizes priežas
tis; Klimaičio paskaitą temos 
buvo — Darbo istorija bei Dar
bininkas > irv mašinų atsi^adb 
mas. ■ ’,-a .u > .

Dėl vasaros atostogų ii 
Klaipėdos krašto seimelio rin
kimų švietimo darbas keliems 
mėnesiams buvo nutrauktas. 
Bet spalių 27 d. liaudies uni
versitetas ir vėl pradėjo. veik
ti. Per žiemą paskaitas numa
toma rengti ne tik "Klaipėdos 
mieste, bet ir visame krašte. 
Mat, Susivienijimas turi skyrių 
ir provincijos miestuose. Ir jėi 
tie skyriai pageidaus, tai bus 
siunčiami prelėgentai.''

Paskaitos bt?3 bengiamos ir 
skaitomos įvairiomis temomis, 
kaip tai: Darbininkų organi
zuotumas, Darbininkai ir so- 
cialinė politika, Kapitalas ir 
darbininkija, Darbininkas ii
mašinų atsiradimas, Kas kal
tas, kad visame pasaulyje siau
čia nedarbas ir t. t. Prelegen
tai jau pakviesti , visam sezo
nui. Nėra abejonėj, kad liau
dies universiteto veikla atneš 
naudos ne tik Klaipėdai, bet 
ir visai valstybei. Juk žmonių 
švietimas yra vienas svarbiau, 
s.ių reikalų.

1934 m. žiemą Darbininkų 
Susivienijimas buvo įsteigęs

----------------- .'-S'................... ..... ............................................ .........................

rankdarbių skyrių. Tame; sky-. 
riįije mokosi apie 40 darbinin
kių mezgimo. Jos buvo labai 
patenkintos ir. daug ko išmo
jo. Kiek teko nugirsti, tai ir 
šiais metais veiks rankdarbių 
kursai. Tik jie bus dar labiau 
praplėsti. Planuojama įvesti ir

IEvKiSmu

Nuo Reumatiškų Skausmų 
reikalaukit viąatne pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarus/

Spalių 13 d. teatre ėj^^Hėr- 
man Sudermann’o kęįuriiį^vei
ksmų drama “Tėviškc”;\. p^pa^ 
lių 26 d. Petro Vaičiu^^U*; 
laužyta priesaika”, keturių 
veiksmų pjese.

Dr. Basanavičiaus Liau
dies Universitetas

Klaipėdos Krašto Darbinin
kų ir Amatninkų Susivieniji-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS ■

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Miegkambario Telefonas
YRA PARANKUS PER VISA DIENA

Apart parankumo, kurį suteikia 
jums ištiesiamas jūsų miegkamba- 
ryje telefonas nakčia, yra daugelis 
progų kada jis sutaupys jums be
reikalingus žingsnius ir laiką die
nos laiku... kai jus išryto klo
jate lovas ... kai jus po piet ren
giatės,. išėjimui,... arba kai jus 
puošiatėą vakare ir rengiatės kur 
nors išeiti—:ptie kiekvienos pro-

gos jis yra parankus ir malonu 
turėti po ranka , šį “extra” telefo
ną, kuris atneša jums pašaukimus 
ir kitaip suteiktų daug nepatogu
mų. Suprantama, jis taipgi yra 
patogus, kai jus norite ką nors 
pašaukti. Kainuoja labai nedaug. 
Pašaukit/musų ĮJizųio Ofisą arba 

' bile kuris mūšų patarnautojų ma
loniai priims jūsų orderį.

Ištiesiamas telefonas bus labai maloni Kalėdų Dovana... 
galite užsakyti jį kam nors kaipo dovaną, o mes jį 

įtaisysime it sąskaitą pasilsime jums.
Chicagoje pašaukit OFFicial 9100.

I L LIN QI S T E L B P H O N E c o
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namų ruošos pamokas. Reikia 
tad manyti, jog tais kursais 
šiemet pasinaudos dar dides
nis moterų skaičius.

(Bus daugiau)

ADVOKATAI-
K. P. G U GI S

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tek Central 4411-2

Miesto
Kamb. __ , ,____
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki. 8:30.

Tel. Boulevard 1810, 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: panedėlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9. iki 11 valandai ryto 
nuo 6’ iki 8 valandai vakare., 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nėdėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California, Avenue

Telefonas Republic 7868

Physical Therapy 
and Midwife 

6680 S. Western 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoją
6900 So. Halsted St

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

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dantistas.

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

1   ■rn,wMini-wiHjM»i| . —■ uu   j

Gerkit ir Reikalaukit

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W, Washington i
Room 737 į, .

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

Gyv. vieta: 67.33 Crandon Avė. 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

St

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Visose Alinšse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
Bourboh 

Ir 
Lietuviškos 

Degtini*

LIDY

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

M ^W.Ą•. *;
ir

PETRAITIS
Advokatai

Dr. C. K. Kliauga
Dantistas

Valandos nuo--9—9 
2420. West iytarquette Road - 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

NATHAN 
KANTER

77 W. Washington St.
. ? Su i te 1810
Tel; State 4311

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0863 '

AKIU SPECIALISTAI

r j Kiti _____

TėL Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
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 So. Halsted; St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai thicagos, Ciceros Lietuvių 

. Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

/ ’ i S. M. SKUDAS
718 West 18th Štreet Phone Monroe 3377

L J. ZOLP
1646 West 46th; Street Phones Boulevard 5203-8413

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
x Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tek Canal 3110
Rezidencijas telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

j. F. EUDEIK1S
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

> . LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullinari 1270 arba Canal 2515
....—.. .................... . ........................ .......... ....................... ..... ............................... ..

J. I.Il I.KVIOI S
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue . Phone Yards 1138

• ■ i - v J* - 1 ■

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard'4139

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas , ir. Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWA¥ 2880.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brnnavvick 0597

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

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
. 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki* 8 po piietu 

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

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A.Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku. Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 St«mey! Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ned«* 

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 1633 So. 50 Avė. 

Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13 SU Cicero 49
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Lietuviškos organizacijos

Sutaupykite
26, Mockus

SLA

Padaryk Jų Kalėdų Šventes
Gugis

Linksmesnes
vieninteliu

SLA

RADIONAS1936
MASTER DE LUXE SPORT SEDAN

tai grožio karūna

CHEVROLET
Pilnai' Užbaigtas - Karas

Joseph Triner Oompany, Chicago

General Motors Vertybė

315
Tau-

SHOCKPROOF
VAIRAVIMAS*

Lengvais 
Išmokėjimais

tikru lietuvių
■ncsusipratį-

Visos naujos Ra- 
dios parduodamos 
daug pigiaus pas

BUDRIKĄ

tatai ir spyna, 
daugiau. *Knee 
liai tiktai $20 , 
žymėtos šiame skeli 
to Flint, Mich. įr ' 
tos be jokio prantž

AUGŠTO SPAUDIMO j 
VALVE-IN-HEAD ■ INŽINAS

duodantys ' geresnįišpildymą su.
. mažiau: gazo it j alyvos.- .

saugumo - tvirtove

Iš SLA. 158 kp. susirinkimo

Nominacijų rezultatai
284 kuopoje

Pastaruoju* laiku apie 2,500 
žmonių pradėjo dirbti WPA. 
Mokama $55 už 88 darbo va
landas. Nors tai ir nekažkoks 
atlyginimas, bęt žmonės džiau
giasi. šiaip ar taip, vis geriau 
nekaip niekas. Prie to uždar
bio planuojama duoti ir pri- 
dėčko. Tuo reikalu daugiausia 
rūpinasi lietuvis konsilmanas 
J. Martin.' H. L.

289 kuopos priešmetinis 
susirinkimas

PATOBULINTAS KNfcE 
ACTION VEIĘlittAŠ*i 
švelnesnis, saugesnis eitų .

Lapkričio 24 d. pas ponus 
Braze susirinko būrelis drau
gų ponios Braze išleistuvių 
proga. Keliems mėnesiams p- 
ia Braze apleidžia mus ir išva
žiuoja į Saulėtų Floridų. Sustos 
ji netoli Orlando pas savo dūk-

3417 SO HALSTED STREET 
Tel. Boulevard 4705

■ NAUJI PATOBULINTI : 
HYDRAULIC STABDŽIAI

VISOS ŠIOS YPATYBES Už 
CHEVROLET ŽEMAS-KAINAS

IŠTOBULINTAS 
RADIO

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

Gruodžio 1 d. SLA. 212 kuo
pa laikė priešmetinį susirinki
mų. Pirmiausia buvo užgirta 
komisijos darbuote. Mat, ko
misija rūpinasi “Blindos, Lie
tuvos raizbaininko” pastatymu. 
Veikalas bus pastatytas sausio 
26 d. Vietos lietuviai, kiek te
ko patirti, tuo parengimu yra 
pusėtinai susidomėję.

Senoji valdyba liko išrinkta 
kaip vienu balsu. Jos sųstatas

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

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY
GRANT hotel

6 N. Dearborn $t.
Tel. Ddarborn 9657 "

Lietuvos išeivija, išgyvenusi 
Amerikoj ilgokų metų eilę, jau 
iš dalies pamiršo gimtojo kra
što vaizdus. Norint tuos vaiz- 
dus pamatyti savomis akimis 
iŠ naujo, reikėtų asmeniška? 
nuvykti. į Lietuvų. Bet šbs 
gadynės technika duoda progų 
ir kitaip pamatyti tolimus kra

Strouberg- 
Carlson, 
Philco, 
Zenith, 
R. C. A. zVictor 
General Electric

pirm.: 
vice-pirm.; J.

A.'Kve- 
J. Marčinke- 

Bučnys ir J. Kas- 
globėjai, ir Dr.

Įdomus Programas Nedėliomis WCFL nuo 5 iki 6 v. vak 
su didele orkestrą—gali susilyginti su kitais chain 

programais.

Mockus 7 
Bučinskas

daktaru kvotėju: Dr. Stanis- 
lovaitis — 38.

Į kuopos valdybų 1936 me
tams išrinkta: J. A. G(rakey, 
pirm.; A. Mališauskas — vice- 
pirm 
rašt.
W. Elėj a s, ižd 
tis ir J. Misiūnas, iždo globė 
jai, ir M. Yuska, maršalka.

Naujienų Skaitytojas.

TIKRA FISHER NO DRAFT 
VENTILIACIJA

NAUJOSE TURRET VIRŠUM 
BODIES

gražesni k- patogesni bodies kada 
nors pirmiau buvę žemos-kainos-kate

padaro vairavimą Saugesnio it ■ leng 
vesniu. negu pirmiau.

eina auksi- 
Nariais pri

tino i ligi 60 mėtų am- 
Susivienijimas turi tris

saugesni it. švelnesni kada nors 
išplėtoti.

Naujas'Didžiai ^Nupigintas
G. M, A. C. IŠMOKĖJIMO PLANAS 

Mažiausios finansavimo . išlaidos G. M. A. C. is
torijoj. . Palyginkit Chevrolet Žemas • pristatymo 

" . kainas.

•Svečiams buvo pagaminta 
silkių vakarienė. Visi užkan
džiavo, gėrė pūtuojantį alutį ir 
linkėjo p-iai'Braze kuo links-, 
miausia praleisti žiemų šįltoje 
Floridoje. Jai buvo įteiktą ir 
dovanėlė. Būtent, kimono.

hdirbysčių

TYPEWRITERS

JSSF WederalSavingsU|and loan associatiok 
0F CHICAGO

Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

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

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

2324 S. Leavitt St. Tel. Carial 1679
JUSTIN MACKIENVICH. Prėzidentas.

TVIRTAS vieno šmoto 
PLIENINIS TURRET 

•i; " VIRŠUS

Priimk S foį Do nemokama Medikale 
priežiūra. Samitli* rydyma« dėl lenrv<w- 
nių kėfiū. Ofleiatih Treatmorttae už ma
ža mo’jeatl, Vinį treatmentai, žiūrint su
lig Juru Ii rok rimtumo. Pamėginkit mu-

** Samihln Medikalhi
Treatmontu. Mokėkit tiktai kai bueit už
ganėdinti. -PaBjtarimaa ' ir -4 - diemj žolių 
Treatmentaė DYKAI. Palaukit arba ra- 
fiykit. * * 4
NATURAL HEALTH INSTITUTE 

l«d» N. Damen Avė., Chicago.

Priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 1 dienų. Na
rių susirinkime dalyvavo 62. 
šiame susirinkime įvyko SLA. 
Pild. Tarybos nominacijos ir 
kuopos viršininkų rinkimai.

Į prezidentus / ’ F. Bagočiųs 
gavo 58 balsus. Į vice-prez. 
Mažukna 59; į sekretorius J. 
Miliauskas 33, Vinikas 19; į 
iždininkus K. Gugis 39, S. Ba- 
kanas 18; į iždo globėjus E. 
Mikužiutė 48, S. Mockus r 51 ir 
J. Miliauskas 8; į daktarus 
kvotėjus Dr. Graičiunas 38, Dr. 
Stanislovaitis 19-rkų balsų.

Kuopos viršininkais išrink
ta: pirmininku Petras Rauk
tis; pagelbininku K. čivins- 
kas; užrašų sek. J. Gegužaus- 
kas; fin. sekr. Petras Kizevi- 
čius; iždininkų Antanas Kra
sauskas.

Susirinkime ' visi nariai pa
girtinai gražiai užsilaikė.

— G. Ainis.

NAUJIENOS; Chicago, III
—1 11 .........................-....................................  ■■ I ■...■»»

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. LafAyette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

A. Mališauskas
J. Vaitkus, protokolų

D. Vaitkus, fin. rašftt.;
Kamicai-

sekret.: P. Jurgeliutė 
Vinikas — 

iždininku

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS... 
......................................... ■ • ■ i ‘ 1 .• > . ■ ,

“Buvo toks Rūdas Ir, neturėjo ape
tito;, nežinojau nė ką. daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bįttęr 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilna! augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yrh. ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirSklnimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo; o- 
dos nesveikumo ir, negerumų .sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse. ?'

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER W1NE

Ponios Braze išleistuvės. — 
SLA. 212 kuopos priešmeti 
nis susirinkimas.

Gruodžio 1 d. įvyko SLA. 
284 kuopos priešmetinis susi
rinkimas, kuris vyriausia bu
vo pašvęstas Pildomosios Ta
rybos nominacijoms bei kuo
pos valdybos rinkimui- Į Pil
domųjų Tarybų nominuota:

prezidentu: F. J, Bagočiųs 38 
balsais;

vice-prez. : J. K. Mažukna —

Gruodžio 5 d. J. SiamotavL 
čiaus svetainėje, 15609 S. Hal? 
sted st., įvyks priešmetinis su • 
sirinkimas. Bus renkama kuo
pos valdyba 1936 m., o taip pat 
nominuojama Pildomoji Taryba. 
Yra ir kitų svarbių reikalų ap
tarti. j

Kiekvieno nario pareiga yra 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
atlikti savo pareigų. Jei kas tu
rite kandidatų kuopai, tai ma
lonėkite juos atsivesti.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vakaro.

A. L. Skirtontas.

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

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FLYTURE CO

644-648 W. Madison St. Mbnroe 5066.

Dabar kaip tik yra .geras lai 
kas įsirašyti, nes 
n.is konkursas, 
imami i 
žiaus 
pašalpos ir devynis apdraudbs 
skyriui Ypač pažymėtinas 
vienas skyrius, kuriuo jaunuo
liai turėtų pasinaudoti. Turiu 
galvoje vadinamųjį “endow- 
ment plan”. Į tų skyrių reikia 
mokėti per 20 metų, o paskui 
galima atgauti savo pinigus su 
nuošimčiais, O jeigu tam sky
riui priklausantis asmuo nu
miršta anksčiau, tai pilna po
mirtinė visvjen yra išmokama. 
Apsidrausti galima nuo 150 
iki 5,000 dolerių.

Tad kreipiuosi į visus vietos 
lietuvius,, ragindamas juos įsi
rašyti į stambiausių lietuvių 
organizacijų. J^uo nelaimės 
juk niekas nėra apsaugotas. 
Ir nelaimė paprastai ištinka 
žmogų; kada jis mažiausia jos 
tikisi. Todėl apsidrauskime 
nuo nelaimės. Del visokių in
formacijų apie SLA. 284 kuo- 
jjų kreipkitės į J. Vaitkų, 1709 
W. 15 avė., arba j J. A. Grai- 
key, 841 Virginia st.

Naujienų Skaitytojas.

Musų kolonijose yra 9 lietu
vių pašalpos draugijos ir, du 
pašalpos klubai. Prieš metus 
laiko tos organizacijos’ įkųrė 
4th. Democrątic LeagUe. Ta 
yga pasidarė , 

centru. Visokie ■ . ‘ ‘•"I
indi tarp paskirų ’organizacijų1 
pranyko, ir bandoma dirbti 
vieningai. Pereitų menesį ly-. 
ga turėjo susir-inkiriių ir nuta
rė vasario 16 d. 1936 m. rengti 
sietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimų. Nėra abejonės, 
tad tiio reikalu organizacijos 
kooperuos, Toks apvaiksčio- 
, imas gal įtrauks ir čia gimusį! 
. aunirhų į darbų , bei sutaikys 
į nuo ištautęjimo. ■

Lietuvių Darbininkų Pašala
ms Draugystė yra didžiausia 
musų kolonijos lietuvių orga
nizacija. Jei priklauso laisvo 
nusistatymo žmonės, Draugija 
remia kiekvienų naudingų su
manymų. Sausio 26 d., drau
gija yra nutarusi rengti baliuj 
su programa. .. Balius įvyks 
Spanišh Hali, 700 Wešt' llth 
Ayenue. ■ k ;* ; r .

Nariai, kurie per dešimt me
tų neėmė pašalpos,bus pa
gerbti- ir gaus dovanas, i Be 
to, naujiems nariams įstoji
mas sumažintų per pusę. TM- 
gi pasinaudokite ta' proga. •

Antra didžiausia orgaftižaci- 
ja yra SLA. 284 kuopa. Ka
dangi Susivienijimas yra stam
biausia organizacija visoje 
Amerikoje, tai kiekvienas lie
tuvis turėhj jam priklausyti. Štus 
----- -------- • ,.r-

toks: H. Labanauskas 
F. Povilanskas 
Kasputis, užrašų rast 
daras, fin. rašt 
vičiųs, ižd.; 
paras, iždo 
Bose, kuopos daktaras

Pildomosios Tarybos nomina
cijų pasekmės buvo tokios:

į prezidentus F. Bagočiųs 
gavo 38 balsus, Rastenis — 3;

į vice-prez. Mažukna — 36, 
Shalna — 6;

į sekretorius Jurgeliutė — 
31, Vinikas — 10;

į iždininkus Gugis — 31, 
Lopatto —. 10;

į iždo globėjus Mikužiutė — 
31, Miliauskas — 
— 13, Zalatorius 8

į daktarus kvotėjus Stanis 
lovaitis —-, 29, Naikelis — 8.

T>ADARYKIT. šias Kalėdas atmintinas dėl visos šeimynos! 
■^Duokit jiems naują 1936 ^Chevrolet —vienintėlis pilnai 
užbaigtas žemos-kainos karas!

Jų akys spindės kai jie pamatys šį gražų karą papuoštą 
Turret viršum ... jų pulsas pradės greičiau plakti kai. jie 
išmėgins Aųgšto .Spaudimo Valve-in-Head inžino išpildy
mą. . . ir jų veidai reikš užganėdinimą kai jie patirs- kom
fortą plaukiančio Knee-Action pasivažinėjimo*, z

Jus taipgi žinosite, kad davėte jiems saugiausi motorą kada 
nors pabudavotą, ries naujas! 1936 Chevrolet yra vieninte
lis žemos kainos karas su Naujais Patobulintais Hydrau- 
lic : Stabdžiais ir / Tvirtu Plieniniu vieno-šmoto Turret ^Vir
šum, podraug ir kitais pątobuliniipais, ■ kuriuos pirmiau 
minėjome.',.
Pamatykit savo artimiausi Chevrolet dealerj šiandien!
CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN

bumpetifiis, a t s k iru 
UStO kaina yra $20 

fa Master Mode* 
jiitu. Kainos pa- 
me. yra • sulig lis- 
ali būt pamainy-

Taiso— PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTl kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bite išdir
by stės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik s
-UŽ $3 Į MĖNESĮ- 

*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*
Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai- 

' nymo j naują, telefonūokite ‘ '

Telefonas DEARBORN 8444
OOrSįi D TYPEWRITER 
M O 1/lIV COMPANY

189 WEST MADISON StREET

. Amerikos lietuvis filminin- 
kas, Juozas Januškevičius, ne
seniai grįžęs iš Lietuvos, par
sivežė labai daug įdomių, įyai 
rių spalvotų paveikslų, kurie 
bus rodomi ateinantį šeštadie
nį * Lietuvių Svetainėje 
Clinton St. Rengia Liet.
tinę Bendrovė (Lietuvių Sve
tainės B-vė). Paveikslai bus su 
dainomis ir muzika. Bus' ir 
amerikoniška komedija ir Mi- 
ckey Mouse. Rodymas prasidės 
7:30 vai. vakaro. Įžanga 35c.; 
vaikams—15c.

- Vienas rengėjų.

iždo globėjais: E. •. Mikužiu 
— 31, J. Miliauskas 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily rExcept .Sunday by 
The Lithuanian "Neva Pub., Co., Ine 

1739 South ‘Halated Street 
Telephone GANal 8500

Suhscription Ratai:
48.00 per year in Ganada
$5.00 nėr year outside of Chicaac
$8.00 per year tin Chicago 
3c per eopy.

Entered as Second CJasi Mattel 
March 7th 1914. at the PoMt Office 
of OtfcagG, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius*Leidžia .Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted 'SL, Chicago, 
Ui. Telefonas Canal 8500,

1UIsaky mo kaina t
Chicagoj'e — s paštu:

Metams ------ — . $8.00
Pusei metų ‘--------------------  4.00
Trims mėnesiams ________ 2.00
Dviem mėnesiams------------- 1.50
Vienam mėnesiui ----------------- .75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija ,,,..... _.........................3c
Savaitei ••e®**®* •••••ee® •••••••••••••••••••• 18c
'Mėnesiui _______ ___ —______  75c

Suvienytose Valstijose, ne .Chieagoj, 
-paštu:

Metama   ------- ——.--------------- $5.00
Pusei įmetu ;2.75
Trims mėnesiams ............  1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam menesiui ___ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

.Metams ...... .$800
Pusei metų — 4.00
Trims menesiams BWW B B WĮ.B B»j B — ‘#.50 
{Pinigus reikią -siusti pašto ’Money

Orderiu kartu au užsakymu.

klausimo. Skilimas jų buvo taip susilpninęs, kad valdžia 
pateko į konservatorių ir nacionalistų rankas. Dabar 
nesutikimai tarp darbiečių baigiama likviduoti Šiuose 
parlamento rinkimuose darbiečiai kovojo sutartinai ■— 
ir laimėjo rdidelę pergalę.

Tai jau, ne ‘pirma šalis, i kur socialistai laimi.
■ J n   — ............................................................................   ^IH. ,,..,■■,^■■■1..; . m ■ .......... .. V

30 metų atgal

Iš F. VAITKAUS VIZITŲ KAUNE

VILNIAUS -SEIMO SUKAKTIS

Nuolatos Skubėdami ir savo kasdieniniais darbais 
užversti, musų visuomenės darbuotojai ar net laikrašti
ninkai buvo užmiršę apie “Didžiojo Vilniaus Seimo” su-; 
kaktuves. Jokių pasiruošimų tų sukaktuvių paminęji- 
mui iki šiol nebuvo niekur daroma. O dabar pradėt 
ruoštis per vėlu, nes sukaktuvės jau ?atėjo. Taigi nors 
laikraštyje pasakysime apie jas kelis žodžius.

Vilniaus Seimas susirinko kaip , šiandie, prieš 30 
metų laiko..Jisai tęsėsi dvi.dienas, gruodžio mėn. 4 ir 5. 
:(Apie seimo -nutarimus skaitykite Juozo "Buktiškio 
straipsnyje “Prieš 30 metų”;)

Tas didėlis dviejų tūkstančių valstiečių, darbininkų 
ir inteligentų suvažiavimas Vilniuje buvo -vienas svar
biausiųjų įvykių Lietuvos istorijoje. Jisai buvo viešoji 
tribūna, iš kurios pirmų kartų garsiai prabilo apie sa
vo reikalus ir troškimus visa lietuvių tauta.

Lietuva tuomet dar buvo Rusijos*caro valdoma —■ 
prislėgta, pavergta ir rusų biurokratijos- išnaudojama 
šalis. Susirinkę ‘Vilniuje, lietuvių liaudies atstovai pa
reiškė, kad jie reikalauja pilietinių teisių žmonėms ir 
laisvės savo kraštui. ’ ,

Šituo atviru pasipriešinimu ;Rusijos carizmui lietu
vių tauta parodė savo bręstančių politinę sųmonę. Po 
Vilniaus Seimo buvo aišku, kad anksčiau ar vėliau Lie
tuva numes svetimų jungų ir pasidarys laisva.

Bet tas seimas nebūtų įvykęs, jeigu prieš tai nebū
tų per mėnesių mėnesius, ėjęs 'Lietuvoje smarkus revo
liucinis judėjimas, kurio pryšakyje stovėjo Lietuvos so
cialdemokratai — darbo žmonių partija, įrašiusi ,į savo 
programų Lietuvos nepriklausomybės, demokratinės 
tvarkos ir ekonominės laisvės obalsius. “Revoliuciniai 

■ pamokslai”, kuriuos per vasarų 1905 m. sakė žmonėms 
socialdemokratų agitatoriai Suvalkijos ‘bažnytkiemiuo- 
se, slapti darbininkų mitingai miestuose, revoliucinio 
turinio lapeliai ir brošiūros, paskleisti tarpe miestiečių 
ir sodiečių — visa tai paruošė dirvų lam istoriškam 
Vilniaus Seimui.

Kelias, kurį jisai nutiesė Lietuvai i'.laisvę ir nępri- 
klausomybę, buvo darbo žmonių kėlias. * Caro valdžia -ši-i 
tų kelių laikinai užkirto Lietuvai, nugalėdama revoliu-j 
cijų. Bet -kai 'tik Rusijos carizmas susmuko, tai vėl visai 
Lietuva stojo į kovų už tuos?tikslus,'kurie buvo jpaškėlb-i 
ti 1905 m. Vilniaus Seimo obalsiai >tapo?dar aiškiau ir 
griežčiau suformuluoti. ^Gimė -nepriklausoma demokra
tinė Lietuvos .Respublika.

Nors ,paskui dvarininkijos likučiai dr (kunigai, susi
metę i ^tautininkų” dr4 “krikščionių demokratų” parti
jas, demokratinę tvarkų-Lietuvoje sugriovė, bet nėra 
abejonės, kad ilgai taip nepaliks. Lietuva vėl grįš į tų 
kelių, kuriuo ji pradėjo eiti nuo Vilniaus Seimo. Prieš 
30 metų Lietuvos žmonės savo atstovų lupomis pareiš
kė, kad jie yra pasiryžę patys savo, kraštų valdyti ■■—dr 
jie jį vdldys.

Gruodžio 4 ir 5 d. šiais me
tais sueina lygiai :30 metų, 
kaip Vilniuje įvyko .pirmas re- 
ivoliucinįs lietuvių tautos ątsito- 
<vų suvažiavimas, vėliaus ,pava
dintas seimu.

Jis tuomet savo tarimuose 
nesivadino revoliuciniu. Bet tai 
tikrai buvo revoliucinis seimas.

.Turiu prieš save kopiją ori- 
ginalio pirmo spausdinio, spau
sdinto “Vilniaus žinių” spaus
tuvę je. Pirmiausia tat patilpo 
“Vilniaus >žinių” dienraštyje. 
Skaitymas .prasideda šiaip:

“Pirmojo Lietuvių Tautos 
Atstovų Suvažiavimo

NUTARIMAI,

priimtieji Vilniuje viešuose ,po- 
sėdžiuose gruodžio 4 -ir 5 (lap
kričio 21 ir 22) d. 1905 me
tuose.”

Toliaus skaitome:
“L ‘Dabartinis -padėjimas ‘Ru

sijoje ir Lietuvoje.
“Pripažindami, jog dabarti

nė caro vyriausybe yra pikčiau
siu musų priešu; jog dabar 
prieš tą vyriausybę pasikėlė 
visi rusų valstijos kraštai; jog 
geresnį gyvenimą galima įgyti 
tik laimėjus kovą su senąją 
tvarka, susirinkime dalyvavu
sieji lietuyiąi nutarė:

Šviestis, rištis ir stoti kovon 
drauge su sukilusia visų Rusi
jos tautų liaudimi.” - ,

II-ame skyriuje nuspręsta:
“Reikalauti Lietuvai iautoiię- 

mijos su Seimu. JYilniųję, dM

DARBO PARTIJOS PERGALE NAUJOJOJE 
ZELANDIJOJE

Naujojoje /Zelandijoje, kuri yra <autonominė britų 
imperijos dalis, laimėjo rinkimus i ;parlamentų Darbo 
Partija. Jos .rinkimų .platforma b.ųyo ryškiai socialisti
nio turinio, -tačiau,‘nežiūrint kiek visi atžagareiviai 
stengėsi balsuoto jus .nugąsdinti socializmo “baubu”, 
Darbo ^Partija .vistiek ipaėmė viršų. 1

Naujame 5 parlamente, kuris susideda iš *80 narių; 
bus 52 socialistų atstovai, vadinasi, absoliutiška daugu
ma. Senamjame parlamente valdžios koalicija turėjo 4^ 
atstovus, darbiečiai 24, valstiečiai 5 ir ^nępriklausoiniejį 
4. Dabar valdžios atstovų;beliko tik 20. Nepriklausomų
jų kandidatų praėjo 8. Jeigu valdiškoji koalicija net su
sijungtų su nepriklausomais atstovais, f tai ir tuomet 
Darbo Partija juos visus galėtų lengvai ,persversti. i

Tokiu budu valdžia dabar turės būt ^perduota jį so
cialistų rankas. Darbo Partijos vadas Savage sušaukė 
savo partijos konferencija, kurioje turės būt nustaty
tas naujojo ministerių kabineto sąstatas. ’

Čia bus pravartu nurodyti, kad prieš keletą metų 
Naujosios Zelandijos Darbo Partija suskilo dėl .finansų

juo visi gali .pasitikėti ,ir pa
sitiki, kad pilnai yra atsakan
tis SLA. vice-pirmininko vie
tai.

Į SLA. sekretoriaus vietą ,aš 
pasirinkau4 yieną iš moterų. 
Susivienijime yra apie 50 nuo
šimčių SLA. narių moterų, to
dėl mano įsitikinimas, kad 
SLA. narės moterys balsuos už 
savo atstovę. Šiuo atsitikimu 
aš balsuosiu kartu su musų se
sutėmis ir gerbiamoms musų] 
moterims. .Būtent, į SLA. se-! 
krętorjaus vietą visos moterys 
ir visi vyrai .ir aš pats* bal
suosime už panelę Petronėlę 
Jųrgėliutę, per daųlg metų bu
vusią SLA. sekrętorę. Balsuo
sime dėl to, kad ji yra čia gi-: 
mus, .tad SLA. narių pareiga 
yra remti čia gimusius. Pane
lė Jurgeliutė yra rimtą ir ne
dalyvauja jokioje lietuviškoje 
politikoje. Tąd visų SLA. na-: 
rių pereiga paliuosuoti SLA. 
centro raštinę nuo dabartinių 
politikavimų.

SLA. iždininko vietai (kan
didatą aš ‘pasirenku vieną iš 
gerai patyrusių SLA. narių. 
Jis yra radvokatas K. .Gugis, Kantri pacientė — Morta Vaitkuvienė, transatlantinio la- 
dabartinis SLA. iždininkas iš kūno žmona, dentistės Marcelės Jasulaitienės-Grigaitytės kabi- 
Chicago, III. Iždininko vieta nete, Kaune. Jos veide šypsą, lyg .kadi butų juokai duoti ‘‘išlup- 
yra »gana atsakominga lir .į tą Lį» dantį. Bet,,iš tiesų, tai čia buvo tik juokai, 
vietą mes SLA. nariai priva
lome daug domės kreipti. To
dėl aš nuo >savęs tpatarčiau! vi
siems SLA. nariams balsuoti 
už advokatą K. ‘Gugį dėl to, 
kad jis yra patikimas ir SLA. 
finansinius reikalus sumaniai 
sugebi dvarkyti. Aš ' balsuosiu 
už Gugį dėl to, .kad aš juo pil
nai pasitikiu. Jis gal vienas iš 
atsakomingiausių SLA. narių 
tai aukštai vietai. Tad SLA. 
nariai turėtų būt atsargus su 
kokiais ten patentui tais tauti
ninkais, kuriuos-perša tautiški 
politikieriai.

Daktaro kvotėjo vietai aš pa-'

Tarpe daugybės baiikietų, iškilmingų priėmimų ir susirin
kimų, kuriais laikinoji Lietuvos sostinė pagerbė trans-atlantinj 
lakūną, jisai surado valandėlę laiko atlankyti “Naujienų” re
daktoriaus seserį Kaune, Marcelę Jasulaitienę-Grigaitytę. At
vykęs j Chicagą, Feliksas Vaitkus atvežė keletą atvaizdų, nu
trauktų atminčiai apie tą vizitą.

‘Du paveikslai parodo Feliksą Vaitkų ir jo žmoną “pacięn- 
tų” rolėse *Jasulaitienės-Grigaitytės dantų gydymo kabinete; 
trečiame — p. Marta Vaitkuvienė sėdi šalia dentistės. Paveiks
lai traukti mažiuke Vaitkau^ kamera.

mų kunigija” už lietuvių kalbos 
i teises Lietuvos bažnyčiose.

» » » •
Kita dalis vto lapo tai vąls 

tiečįų (ten vpąsąkyta: vąisčio- 
nįų«) nutarimai, šie lyg ir griež
tesni, smarkesni. Sako: moky
tojai rusai; jie mokina yįen tik 
rusiškai. Valdžia “neleidžia 
mums apsišyiesti”. Ji ,per ,lenk
metį atėmė daug mųsų Žemės, 
— “dabar ji turi .mums ją su
grąžinti.”

Valstiečiai nusitarė: . “Val
džiai -mokesčių nemokėsime”; 
numesti tokius -valsčiaus narius 
(Člėnus), “kurie įeina prieš 
žmones drauge su caro tar
nais”; ;rusus -mokytojus ‘‘nuta
riame išvaryti”; panaikinti.esa
mą valsčiaus (teismą, įvesti tre
čiųjų teismą; -caro /tarnų ve
žiojimui “pačto” (arklių) “ne
belaikyti”; “neklausysime ' ir 
jokių reikalų neturėsime su ca
ro - činauninkais”; “'varysime 
juos iš savo krašto”; savo bro
lių 4 kariuomenę “neleisime”; 
jeigu norės suimt, “neduosi
me”.

Nutarta ant dvarų neužpul- 
dinėti, miškų nekirsti; sako: 
“neduokime jų naikinti pei val
džiai, jnei (ponams” ; nereika
lauti iiž ^plėčiukns” nuo gry- 
čelninkų, męs (irpatys nu
tarėme (mokėsčM įmokėti.”

[Drąngjja ,pasivadino “Lietu- ______
<os Walsčionią Sąjunga . Adre-1 sirenku jauną gabų mediką,! 
sas [paduota: “Lietuvos Ūkiniu- pr stanislovaiti, iš Connecti- 

. cut valstijos, /iš kalnuoto Wa-
kaip ir visų kitų J terburio; > Aš •pažįstų; i.Waterbu- 

zpionių (Lietuvoje! (36 metų at- j rį0 lietuvius ir aš pilnai -tikiu, 
^gal, buvo (tvirtas įsitikinimas kad Waterburio seni lietuviai 
Šitoks: su gana skaitlinga SLA. 11

•■^Mes Lietuvos ^valsčionys kuopa sutiks su mano pareiš- 
ivirtai Įtikime, jog tik;tada ga- kimu’, kad Dr. Stanisloviaitis 
Įėsime žmoniškai gyvent, kada visai atsako SLA. mediko -Dr. 
mes į patys ^vald^imės, kada kvotėjo vietai. Dr. Stanislovai- 
VžUtiŽią i;sau ‘rinksime, kada vi- tis yra dabartinis SLA. Dr. 
$ą-musų (kraštą — Lietuvą vai-1 kvotėjas, todėl visi SLA. na

riai, tikiu, balsuos už jį. Aš 
kartu -su visais SLA. nariais 
balsuosiu už Dr. Stanislovai
ti. > . ■ z I

Iždo globėjų vietai aš nu
matau dif kandidatus. Ir ge
resnių, tinkamesnių .vargu ga
lima butu surasti. Pirmas kan
didatas — panelė Mikužiutė iš 
Chicągos, dabartinė iždo glo
bėją. -Panelė Mikųžiu’tė .yra 
Amerikoje gimus jaunuole, to
dėl mes seni ir jauni SLA. na-1 
riai turėtumėm sutikti su tuo 
faktu, (kad bent dvi -moterys 
turėtų vietą SLA. Pildomosios 
•Tarybos štabe. ;To reikalauja 
ir , pats teisingumas, — maišy
toje organizacijoje -turi būti 
maišyta i ir vadovybė. Panelė 
Mikužiutė yra čia gimus ir 
ankštuosius mokslus . baigus, 
— ji pilnai atsako SLA. ižųo 
globėjos vietai.

Visi .geros valios SLA. na
riai balsuodami už zp. Mikužiu- 
tę atliks savo pereigą kaip 
tikri - SLĄ. nariai. Todėl aš bal
suosiu kartu su -kitais SLA. 
nariais už panelę •Mikužiutę.

Antras ..kandidatas į iždo 
globėjus, mano supratimu^ -ge
riausia atsako dabartinis SLA. 

rikos lietuvių garbinga orga- apšvietos komisijos narys, p, 
! J. Miliauskas. Jis turi kvalifi- 

Aš 'Už F. J. Bagočių balsuo-1 kacijos būti SLA. iž.do globo
siu ir visi maho pažįstami jo < vietoje, todėl SLA. -nariv 
SLA. nariai ‘.už Bagočių balj peręįga remti visus čia .s,opu
suos. H nėtUs kandidatus - iš r eilės. Į
. yjce-pir.mjnįnkus :.ąš balsuot prezidentus advokatą .Fortūna 
siu u’ž Mažukną iš Pittsburgliį tą J. ; Bagočių. J Į vice^pirminin 
Pa., dabartinį SLA. i vice-pirmif kus .Mąžųkną; ,į sekretorių? 
ninką. Balsuosiu už j j dėlto1, Petronėlę Jurgeliutę; į iždiniu 
kad jis yra geros valios lietu- kus advokatą :K. > GiUgį; į dakf 
vis ir veiklus SLA.v darbuoto- tarus kvotėjus Dr. Stanislo- 
jas. Mažukna yra atviras žmo- vaitį; į iždo globėjus panelę 
gus. Nuoširdus ir mylintis sa- Mikužiutę ir J. Miliauską, 
vo brolius ” J ’ A ‘‘ *
kalais jis I

l 
s

Neatrodo, kad jam labai skaudėtų dantis. Dentiste Marce
lė Jasulaitienė-Grigaitytė savo kabinete, -Kaune, ‘“rengiasi <la-. 
ryti operaciją” lakūnui Feliksui Vaitkui. .-‘F

ir slaptu balsavimū7,'iičškUiant 
lyties, tautos ir tikęjimo.” ~

Etnografiškoji Lietuva -'įtu-! 
rinti būt autonomišku bran
duoliu. Prie to branduolio turį, 
būt pridėta ir Jie (pakraščiai,/ 
kurie “dėlei ekonomiškų, Įkltltu-: 
riškų, tautiškų arba 'kitų ^prie-į 
žasčių traukia prie «to Lramcluo-Į 
ho, ir -kurių gyventęjąi [Pri-į- 
klausyti prie ,jo panorės.”

Suvalkiečiai .gerai pasižymė-: 
i jo. Tas matyt iš sekančio «nu^ 
tarimo: « L

‘Kadangi susirinkę Vilniuj^ 
ant lietuvių susivažiavimo 'Su-; 
valkų gubernijos (lietuviai vviem; 
balsiai .pripažino reikąlingd 
drauge su kitų .gubernijų lietu
viais i kovoti už f autonomišką ją 
Lietuvą, tai susivažiavimas - nu
tarė, ' kad Suvalkų < gubernijos 
lietuviai turi; būti. priskirti; prie 
autonomiškosios (Lietuvos.” '

Nepriklausomybės /nęreika 
Jauta. Reikalauta tik autonomi
jos. Bet autonomija numatyta 
plati, beveik netoli nepriklau
somybės, r nes sako: “santykiai 
su /kitomis 'Rusijos šalimis turi 
remtis ^federacijos pamatais.”

•III skyrius įrodo 'uždavinius,, 
“kokiu »budu iškovoti autono
miją”. Sako: “ręikia vienyti vi
sas Lietuvos .politiškųjų parti
jų ,ir pavienių rypatų pajiegas.”

i Nutarta: ‘.‘nemokėti jokių 
mokesčių, »uždarinėti ; monopo
lius, neleisti vaikų prūsiškas 
pradedamasias mokyklas, neiti 
Kauno, Vilniaus ir Gardino gu- r , ....
bernijose į 'valsčiaus teismuą vienijįmą padaryti yvįsų Ame- 
ir /Visas . kitas . dabartinės val
džios įstaigas,-neleisti savo bro-: nizacija. - 
lįų į kariuomenę, reikalui pri- ............ ..
sięjus strejkuoti, ^visiems dar
bo /žmonėms mieštuose ir so
džiuose.”
* 'IV skyriuje šitokį reikalavi- 

, piai: valsčiuose rturnbul pri
gimta žmonių i Laiba; ęriiokyk-

, las-4 .. 
, nimo įrankį 
’ t.iškomi^;

dys. Seimas (Vilniuje.” .
Šitbkį visuotiną tikę j imą da

bar, -po .metų, ‘‘Laisvoje”— 
Nępriklausomę j e Lietuvoje ne
valią skelbti; į laikraščiai bijos 
•įrašyt šituos ;istoriškus žodžius, 
f nes Uiętuvižka valdžia, me žmo
nių rinktą, jjgali ..skaudžiai juos 
už (tokį -rašymą >nubausti.

Juozas ’Buktiškis.
'A1*.*” . bh ■ ■■ ■■ ,    

Morta Vaitkuvienė, transatlantinio lakūno žmona, svečiuo
se pas “Naujienų” redaktoriaus seserį, Marcelę Jasulaitienę- 
Grigaįtytę (kuri sėdi šalia jos), Kaune.

t

Kodfil Įįr .iiž 'Ji® šaš bal
suosiu ‘SLĄ. -nomina- 
cijose i j ‘Pildomosios 
Tarybos viršininkus.

•\Į prezidento vietų aš nomi
nuosiu Fortūnatą J. Bagočių, 
dabartinį, SLA. •-prezidentą. Aš 
balsuosiu! <už ,jį dėl to, kad jis 
yra pilnai atsakantis tai vie
tai; ; 'kad - jis (daug yra dirbęs 
GLA- r gerovei [praeityje irt dir
ba dabar. Aš 'pilnai pasitikiu, 
kad jis kaip darė daug gero 
Susivienijimui daug jaunesnis 
būdamas, “taip jis ir dabar , dir
ba 'kas tik galima, Gtad Susi-

‘įštautmmąo t ir ( išįvirki- 
’ — paversti tau- 
mokytojus rinksis 

jįmphės. Vienbalsiai išreikšta 
yŲniąus vyskupystės • lietu
viams “geriausias linkėjimas 
pasisekimo kovoje su Ieškoma-

štųs ir atsakomingi SLA. vir
šininkai mu'sų didžiulei frater- 
nalei organizacijai, aš iš savo 
senos lietuviškos šįrd.ies pata
riu kiekvienam SLA. nariui 
balsuoti už aukščiaus suminė
tus (kvalifikuotus asmenis. 'Vi
so labo.

$ Rytietis.

TAUTŲ ‘SĄJUNGOS 
(LAIŠKAS iPLTTS- 
BURGHOffflETU- 

\VlAMS

Sanryšio

1 ’ *

lietuvius. SLA. rei-1 ' Būdamas senas SLA. • narys 
giliai susidomėj ęs; I ir žinodamas •; ką . reiškia darb-

■ .jan©- \ •

“The Registrar of -the Se- 
cretarial of the League of 
Nations has the honour fo 
acknowledge the receipt of . a 
communication dated Sept. 
29th, 1935, from iftr. Baltru 
šaitis.

“Geneva Oct. 29th, 1935.”
Paskui — antspaudas: “Lęa- 

gue of Nations ^Societe dės 
Nations^ Registry”.

Sanryšio 
trušaičio 
lietuviška 
mėlynas, 
ciete de

Sanrysis gavo • laišką ir nuo 
Lietuvos Pasiuntinybės iš Wą- 
shingtono. Sekretorius p. M. 
Bagdonas praneša, kad “Klai
pėdos. ir kitais klausimais re
zoliucijas Pasiuntinybė gavo”.

, — Soho koresp.

sekretoriaus Bal- 
pą varde j e parašyta 
“š”. Pašto ženklelis 

su šiuo raštu: “So- 
Nations. Helvetia”.

vienam
Socięte

• • ’ • I
Reikalaukite “NAU

JIENAS” -ant ibile skam- 
po, kur parduodami lai
kraščiai.; Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
-Jums patarnauti. Jįspi 
tepai stovineeavo.smą-

Išrodo lyg .pasakos žodžjai, 
Bet -pe. Laiškas .gauta ir tnuo 
Tautų Sąjungos, į ir .puo (Lietu
vos t Pasiuntinybes.

Laišką iš Tąutų Sąjungos 
sekretariato, iš šveicaruos, ga
vo Pittsburgho ir Apylinkės 
Lietuvių Draugijų 
Komitetas.

Laiško ąntgalvis 
kampe prancūziškas:
dės Nations; į kitkam < kampe an
gliškas: League of Nations. 
Praneša, kad .Pittsburgho .lie
tuvių rezoliucija (Klaipėdos 
klausimu; ji jau tilpo • laikraš
čiuose) .priimta įr įregistruota 
Tautų Sąjungos knygose. Nu- 
meris toks: 1—1554—1554.ĮgMinui, bet JuSU pato
.Tupiiys toks: jj’umo ęlęlęj.

I
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ENGLISH SECTION whięh dėfinite plans have been made> K. Bertauskas dar buvo ne- 
and - the ^feportTWill be given by the vįsaį senyVas žmogus; truputį 
Panee Committee at the meeting. d j ^^3,

After that, of course, we shall & & f . . _
announce the big dėy of the dance Jis staigiai susirgo ir mirė Bo
to our friends. Ant it will be a big selando Community ligoninėje.

Dance Committee at the meęting.
After that, of. course, we ’

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

School-mastering Cupid
Big Incomes Breed Depressions
Mark Twain
Eating Our Teeth

On Cupid, too, Nazi Germany is 
laying an official hand. For the ro- 
manticism of Schiler, Goethe, and 
Jean Paul Richter, which battled to 
remove restrietions on marriage 
between classes, has given place to 
statė harnessing of love.

Institutes of marriage are planned 
where couples will get Information 
on eugenies on the choise of matės, 
and also marital advice from doc- 
tors. The government will likewise 
control more strietly the marriage 
of sterile persona, and of thosewith 
tuberculosis, venerial djsease, and 
other ailments. Lašt October the 
nazis decreed.jail sentences for per
sona marrying despite a tranamit- 
table contagious disease, incapacity 
to manage personai affairs, or inhe- 
rited disease, except where the mate 
is sterile.

To be carried out through careful 
physicąl and mental examinations, 
these new marriage regulations * aim 
to protect the biologic soundness of 
the German people.

While our imagination preferes to 
leave love as free as the wind, blow- 
ing where 
sense and 
much that 
marriage.

For, likę most boys and girls, 
even likę most men and woman, 
Dan Cupid, often a wild, turbulent 
fellow, needs at least an occasional 
application of the schoolmaster’s 
rod.

as a sargeaht at arms. According td 
this branch, “in order to have order 
is to elect the cause of disorder;to 
keep everything in t roder.” * Now 
poor Irene will have to keep orderly 
and sėt an example. Nikolas Marro 
made his debut to this branch. Wel- 
ęome to our midst!

* * *
In Marąuette, Park they are hav- 

ing an initiation pąrty, Corning. Thur- 
sday. Six girls and two fellows are 
to be initiated. They are, Martha 
Ann Ramon, Tony and Ann Mostei- 
ka, Sally Bakutis, Joseph Adams and 
Christine Diekon. These initiation? 
are held every other montln By the 
way, did you know that this brandi 
išsues a newspaper of their own; 
It is a typewritten three page pro- 
duet edited by a certain mysterious

day!—says the personnel of the 
committee: Aldona Yuška, Chair- 
man; Marlė Slaters, her right hand 
aidė; antį the co-Workers, Bernice, 
Malela^ Helen Blauzdis. and

—K R Newsy.

RADIO
DAINUOS Iš WSĘC

it listeth, our common 
our experience approve 
Germany is dding about

savings and notx consumption in- 
crease, because the rich cannot 
spend much more money for food, 
clothing, shelter. So they save most 
of their big incomes.

Būt these savings are not put intą 
more factories,x as we have hereto- 
fore thought, because Lincoln’š great 
common people laclrthe money with 
which to buy the goods turned out 
by such factories.’ Without buyers 
for their produets, new factories 
won’t be built.

Oonseąuently, the savings of the 
rich go into speculation — oftėn 
pure gambling—in stoeks and bonds. 
This ūse of money makes our finan- 
cial structure jįttery, and leads to 

į crashes likę that of the stock mar- 
ket in 1929.

Greater produetion, according to
the Brookings Ihstitution, depends Pappanjab. Appears once weekly. U 

contains fine editorials and it seems 
that this certain Pappanjab knows 
all and sees all. Since the members 
do not know who the editor mighl 
be they do not divulge any of theii 
secrets to anyone for fėar that hi 
or she might be Pappanjab. Who 
who is Pappanjab ?

What about Eighteenth St. Brl 
We hear little news of; their joys 
and sorrows. Come on, inform the 
other branches with “what you ari 
doing.” We’ve heard that this brancl 
is waiting for 14th of Dec, On thai 
day, the whole branch will celebrati 
Aldona’s birthday. Well, that is 
something to look forward to. When 
Aldona celebrates you may be šure 
that the celebration is ęomplete. 
We heard that Andy Norbutas will 
be the musician. Eighteenth st. sure 
is lucky to have Aldona for a mem
ber.

Lithuanian classes are being re- 
sumed today. No lessons were held 
lašt week because of Kasta la vista 
—Thanksgiving. —XYZ.

♦ * ♦
Increased produetion depends uppn 

inereased consumption because goods 
are produced only when they canbe 
sold at a profit. This is the conclu- 
sion reached by the Brookings Ins- 
titution, Wąshington, D. C., in its 
recent study, “The Formation of 
Capital.”

If incomes are big—much wealth 
centered in a relatively few hands—

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

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

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

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
WashingtOn ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior irjCircuit teis
mai, sveikatos depąrtamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

upon greater consumptiop. Būt 
greater consumption can take place 
only when the nation’s income is 
more widely and more evenly dis- 
tributed — only when there are few 
or no big incomes.

Hence, big incomes, by eutting 
down consumption, shut down fac- 
tory and mine, ruin storekeeper 
and farmer.

Thus big incomes are prime bree- 
ders of depressions, those helis of 
capitalism. And the receivers and 
defenders of big fortunes and big 
incomes, the Hearsts and McCor- 
mieks and Walgreens, are the davil’s 
brood, salesmen for heli.

* * *

One hundred years ago there was 
bofn in Hannibal, Missouri, a.village 
on the mighty Mississippi, one of 
America’s greatest sons — Mark 
Twain. He is third of the famed trio 
of middle vvesterners — Brant, Lin
coln, and Twain. While Lincoln w,on 
his crown with the statesman’s 
wand, and Grant conąuered his 
bays with the soldier’s sword, Mark 
Twain gained his laurels with the 
author’s pen.

The literary greatness of Twain 
rests on his boofcs pieturipg the de- 
mocratic life along the Father of 
Waters—“Life on the Mississippi,” 
“Tom Sawyer”, “Huckleberry Finn”, 
and “Pudd’ri-head Wilson’.’. In those 
volumes, handling with fresh- power- 
ful humor the life he knew well, he 
writes with the ease, sweep, and 
freedom of the great river itself.

The spirit of democrėčy pervades 
all Twain’s work. He asserts demo- 
cracy against all forms of oppres- 
sion and subserviency—against sla- 
very in “Pudd’nhead Wilson,” 
against superstition and religious 
tyranny in “The Mysterious Stran- 
ger.”

Different as were Grant, Lincoln, 
and Twain—those three Titans of 
the prairie—they all stood for one 
idea — for democracy and freedom.

So today, when democracy is 
under f irę in the Old World and the 
New, the voice of Grant, Lincoln, 
and Twain iš a welcome trumpet 
call to do battle for the great /de- 
mocratic ideal—an equal chance for 
every man, woman, child to develop 
the best in^them, and thęir right to 
the “good. life.”

* *
Man, one of the most gluttonous 

of animals, has dined on nails and 
broken glass, on suspenders and 
straw, on bandages and his own 
hair, and yet lived. Būt eating his 
own teeth, as certain siek sows do 
their own pigs, is sūrely unusual. 
Yet 63-yeared D. W. Danielson of 
Pueblo, Colorado, dined on his own 
molars.

Afflicted with “sore throat” about 
a week ago when he awakened 
from a nap, this Coloradoan found 
swallowing so painfull that he fas- 
ted for seven days. Then, lashed by 
hunger, he discovered that his falše 
teeth, a full lower plate, were mis- 
sing. When he had vainly searched 
the house for them, he took a hint 
from someone’s suggestion that he 
might have swallowed his patent 
grinders, and had his throat X-ray- 
ed. He found them in his esophagus.

Their removal ended •' both fast 
and sore throat.

Miss Josenhine
Schultz Directs

Program
Includes Lithuanian Group

At the “Pageant of America” 
program eondueted recently at the 
Savvyer* Avenue. Schobl, under the 
auspices of the Parents-Teachers As- 
sociation, one of the persona chiėfly 
responsible for the success of the 
evening was a Lithuanian younger 
lady teaching at that school: Jose- 
phine Schultz, whom we all knpw 
as an excellent pianist ant! active 
member of the K R’s and Birute.

Numerous nations were inclūdėd 
in that pageant as the young groups 
followed one another with their 
brief bits of representative song, 
dance or other clever, typical pre- 
sentation. „ 
, Through the. suggestion and ef- 
forts of Miss Schultz, Lithuania, 
too, was introduced to the students 
as well, as the audience. Josephine 
even managed to enter intO the 
scene the eventfūl trans-atlantic 
flight of Felix Waitkus-» besides ar- 
ranging simple words for her cląss 
of pupils to sing to the tune of our 
soft, beautiful Lithuanian melodies. 

indeed an interesting even? 
we applaud Miss Sčhultz 
for the Lithuanian scene, 
for the wholę program. 
proud of the fact that,

though one of the youngest teachers 
there, she was asked to take charge 
of the complete program, and she. 
did it! —Rep.

It was
ing and
not only
būt also
We are

K R December Meet. 
ing of Twofold 

Importance

Albina Trilikajtė, jauna “Pir
myn” choro dainininkė, kuri 
šįvakar, dainuos Lietuvių Radio 
valandoje iš stoties WSBC 
(1210 kci) 9 vai.; vakare. Ji iš
pildys, kelis solo numerius.

Programo dalį sudarys 
įdomus dialogai. Vedėju yra 
Jurgelionis.

ir

Nubaudė lietuvę šė- 
šiems mėnesiams 

“probation”

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

GAISRUI 
FIRe

L. Y. S. 
Courier modest cover rises the hand- 

replica of the beautiful K R

Vice-President

KILUS, reikia laukti 
1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigąn 

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

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

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

COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 
Harrison Ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley. 8500.

Dūri n g the lašt few weeks elec- 
tions were held in all the. LYS bran- 
ches. Most of the branches made 
slight. changes. However, Brideport 
and Marąuette Park were the two 
that made complete changes of their 
staff of officers. A detailed account 
of branch eleetions, short biogra- 
phies of the new officers and the 
activities of each branch as well as 
the announcement of the new Exe- 
eutive board will appear in the 
month’s issue of “The Furrow.”

* . SįC *
Beiieve it or not, in Roseland 

they have eleeted Irene Rantomas

has the plea- 
inereasing the

Decide Destiny of Hand-Carved v.
Gavel. •

To be eleeted President of the K 
R’s means that the elect is not only 
bestovved with the digriity, honor 
and responsibility of the leąder’S 
role, būt is also entrusted with the 
cliib’s handsome, hand-carved . gavel,1

Likewise, the Treasurer receives 
“unto her care” a precious club pos- 
session: the K R Treasure Chest, on 
whose 
carved 
pin.

The
šure of filling and 
pages of the K R Scrapbook, whe- 
rein are inserted clippings and in
teresting memos of the club’s acti
vities and history.

To the K R Secretary go tlie club 
minutes and all important corres- 
pondence and records.

Thus, you see, eleetion day for the 
K R’s is ųuite a momentous occa- 
sion and notices have already been 
mailed to the members to meet on 
December 9 at. the home of Mrs! 
Ben Lenkart.

Planning for Daųcę.
The second item of great concern 

will be the forthcoming dance. for

Velionis paliko daug gimi
nių;., ir. pažįstamų, nes jis buvo 
senyvas Roselando gyventojas.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
amžinai šv. Kazimiero kapinėse, 
i ' ’

—Korespondentas.

Moterų teismas trumpą 
ką atgal nubaudė lietuvę, 
taniną Norvaišienę, 4610 
Wood Street, . šešiems mene- 
šiams 1 “probaŲon” už u‘žpuoli 
mą ir sumušimą/kaimynės, Onos 
Saunorienės, 4612 S. Wood st.

Laike bylos teisme įvyko vie
nas juokingas incidentas. Teb 
siamosios advokatas bylos be
laukdamas užmįgo advokatų 
suole. ‘“Bailiffąs” turėjo jį bū
dyti, o teisėjas pasakė pamoks
lą, kad advokatui teisme miego
ti neišpuola.

lai- 
An- 
So

Palaidojo roselandietį 
K. Bertauską

FOSELAND.—K. ir D. Susi
vienijimo narys K. Bertauskas 
buvo palaidotas pereitą šešta
dienį šv. Kazimiero kapinėse. 
Daug giminių, draugų ir pažįs
tamų palydėjo velionį į amžiną 
atilsio vietą ir atidavė jam 
paskutinį patarnavimą.

Skelbimai Naujienose 
Juoda' naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos * 
yranaudingos.

MAGDALENA 
ZAKARAUSKIENĖ 

po tėvais Blaževičiutė 
Persiskyrė su, šiuo pasauliu 

gruodžio 2 dieną, 1:30 valandą 
rytė 1935 m.. Sulaukus 47 me
tu s amžiaus, gimus Raseinių

- apskr., Jurbarko parap., ir mie-
> steįyj. ! •

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Palikę dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, 2 sunu Juozapą 
ir Bronislovą, dukterį Veroni
ka, 2 pusseseres Oną šniškie- 
ne ir Petronėle Zygmontienę 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
9352 S. Woodlawn Avė.

Laidotuvės iyyks ketverge, 
gruodžio 5 dieną. 8:00 vai. ry
te iš namą i Visų šventu para
pijos bažnyčią, Roseland, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėloinčs sielą, o i A 
ten bus nulydėta į šv. Kazimie-

- ro kapines.
Visi a. a. Magdalenos Žaką- ; 

rauskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 

\kviečiami dalyvauti laidotuvėse/ 
ir\su(;eikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sunai, Duktė, 
Pusseserės ir Giminės. 

k Patarnauja laidotuvių, direk-’ 
5 torius. I. J. Zėlp, Tel. Baulevard 

5203. • , • .

DRESIV
Išpardavimas

DYKAI KalMų i ŽalHl»B <lėl visų kūdikių, 
kurie atpllankys ru tėvais. Ateikit 
Ir. atelveskit savo, kūdikius.

<1300 Visai Naujų Dresių. 17 Styllų. 
Dydžio 14 iki 40. Nėra kiekvieno dyd
žio kiekviename styliuje, bet atsiras tin
kama dėl kiekvienos.

Atdara 
Ketv. 
Subat. 
Vak. 
iki 
8:30

B0O Forų 
Moterims 

Valloklnių 
Sliperių.—— 
69c vertės 
tiktai— 
39C

Moterims 
Svederial 
—$1.49 
Vertės 
69ę

2 Guzikų 
Oallofial— 
grynos 

gūnios— 
1-mos 

rūšies 
99ę

Jau Gatavi
Už 10c 

šokanti 
Muzikalia 
Prikimšti

meška, 
žaislas, 
vailoki- 

niai gyvuliai, 
šmotų meškos 
ma.

Už 19c
Naujoviškos nosi
niams inašnos. Sta
lo teųnis žislas.

5 
šei-

Kalėdoms
Už 25c

Topsy Lėlės, setas 
iš keturių knygų. 
Accordidnai.

UŽ 29c
Paišelio Baksai, 
Orlaiviai, Meškos, 
Arbatai Setai, žai
slai.

THE BARGAIN
OUTLET ’

Chicago Mail Order Company 
511 SOUTH PAULINA STREET 
Marshfielti /‘i.” and Streel ( ar to Door

Atdara Ketvertais ir Sųbatomls iki 8:30 v.v.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screens — 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys
Riskit bole dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST B0WLING

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead
.Iljl ■ II.

< ZOFIJA BALVOČIENĖ, 
po tėvais Kazukauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 1 diena 6:05 valandą 
vakare 1935 m., sulaukus 41 
metu amžiaus, gimus Tauragės 
apskr,, švčkšniu parap., šalpie-

- niu kaftne.
Amerikoj išgyveno 25 metus.
Velione buvo narė Gyvojo 

Ražančiaus, Amžino Ražan- 
čiaus, Apoštalištės, šv. Kaži- ■ 
miero Seseru Rėmėja ir Tei
sybės Mylėtoju Draugijų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, dukterį Albiną, 
3 sūnūs, Steponą, Juozapą ir 
Joną, seserį Aleksandrą Savits- 
kiene, šyogeri Ignacą ir ju šei
myną, 2 borliu Juozapą ir Ka
zimierą Kazukauskus ir daug 

■ kitu giminiu, o Lietuvoj moti
ną. 2 seseris ir 2 brolius.

\ Kūnas pašarvotas randasi 
917 West 34th St.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
nį, gruodžio 5‘dieną, 8:00 vai. 
ryte iš namu į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 

' nes sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Zofiją Bąlvočienė 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse’ ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, Sunai,
Seseris, Broliai ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

P; CONRAD
STUDIO 

420W.63rdSt
Enf lewood 5883-5840. 

Dar gražiau, modėrnii 
Iriau įrengta.

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
Prašalink norą, gauk tikrą ir pastovų 

palengvinimą bu ALSANS, saugus toni
kas ir rūpestingas naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 
PADUOTAS BE GĖRĖJO ŽINIOS.

Išpildom orderius krasą ir telefoną.
ALSANS LABORATORY

190 N. State St. Dept. L. Kamb. 883
Tel. CEN. 7170. Chicago

NaujienųRadioProgramas
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kąip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šiąi stotį; ant savo radio galite surasti, tarpe 
W. J, J. D. ir W. C. F. L. stočių.

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

SUSIRINKIMAI

ŠIANDIEN
Susivienijimo Lietuvių namų Savininkų Bridgeporte—Chicagos 

Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 7:30 
vai. vakare. 1936 metų Valdybos rinkimai. S. Kunevičia, 
sekretorius.

RYTOJ
SLA 139 kuopos — Palmer Park svetainėj, 7vaL vakare. Kuo

pos valdybos rinkimai ir Pildomosios Tarybos nominaci
jos. Valdyba.

SLA 36 Kuopos — Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South.
Halsted Street, 7:30 vai. vakare. Kuopos valdybos 1936 
m. rinkimai ir Pildomosios Tarybos nominacijos. Kuopos 
Valdyba.

SLA 226 Kuopos — J. Grigaičio svetainėje^ 3804 W. Armitage 
avė., 7:30 vai. vakare. Kuopos valdybos rinkimai ir P. 
T. nominacijos. B. Aluzas, už raštininką.

PARENGIMAI
GRUODŽIO 4 — Brighton Parko Lietuvių Moterų Kliubo 

Prelekcijos sveikatos klausimu Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., 7:30 vai. vakare. Įžanga veltui. Pre
legentas Dr. T. Dundulis. Kviečia Rengimo Komisija.

GRUODŽIO 8—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietos bazaras”, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3183 Soirth HalstedStreet, 
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 — Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. C. 
Centralinė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 8133 South Halsted Street, 
4:80 vai. pp. šokiai, Stephens Revelers Orkestras. Įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 c. Bilietus galima gauti “Nau
jienose”, pas kuopos narius ir pas choristus.

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

1 • 1 1 1 1 r 1

DEL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO
Telefonuokit šiai atsakomingai įstaigai

PROSPECT 3400
WESTERN COAL and SUPPLY COMPANY 

4916 So. Western Avenue
J. MOSCIPAN, prez.

Patarimus dėl kuro suteikiame be jokio atlyginimo arba obligacijų.

KALENDORIAI
Dar turime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kainą. Pasiskubinkite, ba vėliaus, 
negausite.

NAUJIE..
1739 S. Halste St

CANal 8500
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CLASSIFIEDADS
išvažiavo

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Radio
avenue. Šiandien risis indusas

BAGOČIUS Prezi

Sekre
Visi Yra Radio Artistai

Laiškai Pašte 2300 S. Oakley Avė
For Reni

Masinis Mitingas

COAL

ir taip
$150

Grigonis praleido 
apie 2 savaites

Chica- 
laiko

Lidy and { Petraitis 
Launch Partnership

kaipo 
negu 
gruo-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

F. J 
dentas

Lietuvių 
SLA. 36 
kuriame 
valdyba

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint? 

3406 S. Halsted Street 
Phona Yards 8408

Vincas Ascila

turiu du bizniu 
634 W. 59 St.

TAVERN ir Lunch Room Darda 
vimui dėl nesutikimo partneriu. Ran 
dasi tarp dideliu dirbtuvių.

3729 So.' Morgan St.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS .
Beno ir strunu instrumentu 

$850 Alto Sax 1985 m. modelis $75.00 
$18 Corfiet Už $8.50

$25 Albert Clarnet  ......... $10.50
$18 Smuikas, kėsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., arti Sangamon.

PARSIDUODA tavern arti dirbtu
vių, biznis išdirbtas, priežastis par
davimo

Iždininkas
Dak

REIKIA merginos namų darbui 
Kambarys, valgis ir $3.50* i savaite 
Tel. Sheldrake 6578.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

REIKALINGAS apsukrus vyras, 
kuris moka janitoriaus darba ir gali 
pagelbėti restauranto virtuvėje. Tu
ri būt blaivas. 5702 W. 65 St.

ŠIUOS ASMENIS IŠ 
RINKIME SLA. 
VIRŠININKAIS

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

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

TAVERN PARDAVIMUI, 
2638 W. 69 St.

REAL ESTĄTE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j j paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba ‘‘Advertised Window” 
klausia laiškų.

2 ApuuTyk Bacinu (3).‘

GREITAM pardavimui. Paau
kausiu 25 kambariu roominghouse 
garų apšildoma. Renda $30 i mė
nesi. 1025 W. Madison St.

Sunkiai serga Kas
tantas Chepulis: guli 

ligoninėje

Pilietybės pamokos 
Westsidėje

TURIU prapertį ir biznį. No 
riu mainyti į Lietuvos ūkį ar 
ba į miesto namų. Pašauk 
Boulevard 1050.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui 
ŪKĖS IOWOJ 

VISOKIO DYDŽIO
Ant šios žemės jus padary

sit gerą pragyvenimą. Rašykit 
M. H. DAKE,

Box 230, Cedar Rapids, Iowa.

PARSIDUODA tavern su Light 
Lunch' ant kampo, tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 1V1 !• ' — Z'1 -1 Ča.

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRpftSIT EUROPA

1 metus išmokėti—priimsim mainus 
RADIO ENGJNEER SERVICE CO. 

Įsteigta 1922 
Garantuotas eksportu patarnavimas 

Didelis pasirinkimas ivairių 
modeliu ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus 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 OF 
PHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes-esame jau šiuo adresu virš 

50 . met.

Miscellaneous tor Sale 
įvairus Pardavimai

REIKALINGA jauna mergina prie 
lengvaus namų darbo su paliudiji
mais. $3 į savaite. Atsišaukit po 
8 iš ryto, Mrs. Gavril, 6843 South 
Morgan St.

MERGINA ar moteris dirbti dali 
laiko už maža alga ir gerus namus. 
1 kūdikis mokykloje. Lawndale 
1805.J. MILIAUSKAS — Iždo Glo 

bėjas.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Chicagos Profesionalų ir Biz
nierių Sąjunga šįvakar rengia 
vakarėlį pagerbimui “Maisto” 
bendrovės atstovo, p. L. Gri
gonio, kuris atvyko Chicagon 
susipažinti su mėsos industri-

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

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

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

Hemlock 0800

name, 2250

THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
• Ar jusu stogas' reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome vispki blėkorystės 
darba.

3216 So.'Halsted Street 
Tel. VICtory 4965.

PARSIDUODA restaurantas prie
šais dideli teatrą ir taverna. Biznis 
išdirbtas, parduosiu pigiai, pusę ar 
visą. Išvažiuoju iš Chicagos.

4189. So. Halsted St.

' Lakūnas Feliksas Vaitkus, 
pasilsėjęs po sekmadienio iš
kilmių ir atlikęs keletą reikalų 
Chicagoje, vakar išvažiavo su 
žmona į Kohler, Wis. žadėjo 
netrukus vėl atsilankyti Chi
cagoje ir daugiaus pasikalbėti 
su altass’iečiais ir draugais.

LEN SIMMONS
PATYRĘS IR GERAS ACCOR- 

DIONISTAS MOKYTOJAS. Jeigu 
norite tinkamai išmokti grajyti ant 
accordiono, kreipkitės pas :

LEN SIMMONS
2300 S. Oakley Avė.

CANAL 9154

Acėordionistas
LEN SIMMONS

sakoma, ritasi be pasigailėjimo.
Dalyvaus keli ir kiti pasižy

mėję ristikai. Daugumoje jie 
yra naiiji,, kurie povai pradeda 
nustumti į šalį senesniuosius 
ristikus.

PARDUOSIU tavern. biznio cent
re. 4 kambariai, vandeniu apšildo
mi, garažas. Parduosiu pigiai, 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. 1752 W. 47 St.

Muziką dėl visokių progų. 
Jeigu kam bus reikalinga pro
fesionalė orkestrą bankietams 
arba šokiams — pašaukit

CANAL 9154

Inėje dirbo vienoje tėvo krau
tuvėje už menadžerių. Nuo sa 

|vęs linkiu ligoniui greitai pa
sveikti. —Seriias Petras.

RENDON pigiai saliunas su vi
sais įtaisymais ir flatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas. Našlė moteris negaliu 
du bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 
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PARDAVIMUI Delicatessen ir 
buČernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. . Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

WESTSIDE.^-Bytoj, gruod
žio 5 d. 7:00 vai. vakare bus 
duodamos Pilietybės pamokos 
A. LenartaviČiąUjS
S. Western AVe.,< kampas 23rd 
St., užpakalihįąitie kambaryj.

Visi, kuriėmš tokios pamokos 
yra reikalingo^ ./įprisirengimui 
prie 2-jų arba- 1-jų papierų, 
esate kviečiami rateiti ir pasi
mokyti. Mokyklą yra vfeltui.

—-Josepha Judickas, mok.
ir jo

MELODY ACES

Šį vakar Chicagos 
Auditorijoje įvyks 
kuopos susirinkimas, 
bus renkama kuopos 
1936 metams, ir nominuojami 
Pildomosios Tarybos viršininkai. 
Susirinkimas prasidės 7:00 vai. 
vakare.

išbandymas cigarete 
l 

yra rūkyme.
visuomet bus

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

Leonas Roofing Co.
• • 3750 Wallace Street 

TeL Boulevard 0250

Jį daugiau kas pažįsta 
radio artistą-dainininką, 
vaidylą, bet sekmadienį, 
džio 8 d., 4:30 v. v., Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Str., mes jį matysime kaipo 
grafą Veršinskį vaidinant vei
kale “Blinda”. Vėl, kitame ak
te, kaipo katalikų kunįgą , Der- 
vinų girioje vinčiavojapt Tadą 
Blindą su jo pamylėta Onute. 
Musų Vincas yra taip-jau ge
ras vaidintojas, kaip ir daini
ninkas.

Kas turite nuosavybe, namų, ūke, 
lota, dideli ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisųskit pilnas informacijas arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinam pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius, vekselius 
(ąotas), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius.

Mainom ir tokius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėti.

Turime apdraudos departmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuvių ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

Chieago. IU., U. S. A.

FORD — 1935 De Luxe, 2 durų 
Sedan su tronku, mažai važiuotas, 
priverstas parduoti Matykit Paul 
Bruchas, 3453 S. Morgan Street, 
Boulevard 2510.

ity tendfered by the new part- 
ners. Flowers also filled the 
rooms and presents were piled 
high. It was amidst this riot 
of flowers that Consul Kalvai
tis offered the toast of the 
day, to, as, h e termed it, “a 
pair Of well-deser’ving chaps”.

The hew partnership marks 
the combination of <two talent- 
ed, clever, hardworking, con- 
cientious and learned attorneys.

BRIGHTON PARK — Ger
inau Deacpness ligoninėje guli 
jaunuolis Kastantas Chepulis, 
3503 S. California avenue. Jis 
yra sūnūs inteligentiškų ir 
draugiškų biznierių, pp. Che- 
pulių, kurie užlaiko šioje apie- 
lihkėje dvi maisto drautuves. 
E. Chepulis yra ALTASS na
rys, ALTASS Brighton Parko 
skyriaus pirmininkas, daug 
pasidarbavęs skridimui ir 
daug pagelbėjęs finansiniai.

Sunūs, kuris randasi ligoni

ne
Daugiausiai laiko pašventė ap
žiūrinėjimui Chicagos skerdyk
lų, kur ypatingą domę kreipė 
į skerdimo ir mėsos konserva
vimo departamentus. Svečias 
yra “Maisto” konservavimo de
partamento viršininkas.

Kartu su p. Grigoniu vaka
rėlyje atsilankys p. A. Kalvai
tis, konsulas.

Cicero Šv. Antano parapijos 
svetainėje, šiandien 7 vai. va
kare įvyks masinis mitingas 
prieš aukštas mėsos kainas ir 
sales tax.

E. K. Raštininke.

Rūkytojai ■— vyrai ir moterys —, 
nori kad cigaretąs butų lengvas — bet 
rie silpnas. Pačiu laiku jie nori ciga- 
retą, kuris turi skonio — kuriuom gali 

■ * t I

gėrėtis.
Chesterfields yra įžymiausi dėl leng> 

vumo — įžymiausi del% geresnio skonio 
Galite tą rasti rūkydami juos.

...... $5.75

...... 6.00

..... 4,75 
Nemažiau

Open New Offices
Albert B. Lidy and Ferdi- 

nand J. Petraitis, prominent 
young Lithuanian attorneys, 
celebrated lašt Saturday the 
formation of a partnership and 
installation in a new suite of 
offices. This neyį place of buzi- 
ness is located at 77 W. Wash- 
ington St. in Suite 1810.

A capacity cr0wd kept £he 
suite of offices filled all after- 
noon to congratuląte as well as 
to enjoy the/^įciiuos hospital-

Chesterfields yra toki, koki jie yra perstatyti

K. MAŽUKNA 
Prezidentas;

P. JURGELIUTĖ 
torius;

K. P. GUGIS
br. J. STANESLOW 

taras Kvotėjas;
E. MIKUŽIUTĖ — Iždo Glo 

bėja;

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas caracul'........... ........ .........
Jap mink ................................ —
Natūrai maskrat a.........................
Leopard kates ................. . ......
American, broadtail ..................
Northern seal .............................
Tikra eastem mink ..............

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

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO.. 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run ............. ....
Lump, Egg ar Nut ... 
Scrėenings ..................

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

Tel. KEDZIE 8882.

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!! 
1985 Buickai — 1984 Olsmobiliai 
1934 Fordai — 1934 Buickai — 
1933 Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
1933 Buickai — 1933 Auburnai.
$350 karai dabar ...........   $200
$250 karai dabar .................. $125
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

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

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Vakarėlis įvyks Smith’s Palm 
ardens, 4177 Archer 
:60 vah vakare.

Biznieriai rengia va 
karelį pagerbt ‘Mais 
to’ atstovą Grigonį !siand>e SEA. 36 kuo 

pa nominuoja 
Pildomą Tarybą

ši vakarą Merry Garden are
noje risis .Nango Singh, garsu
sis Indijos ristikas. Jo oponen
tu bus Bull Curry iš Hartford, 
Conn. Abu yra nepaprastai 
smarkus ristikai ir, kaip yra

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUOSIU bizniavą namą su 
tavernų bizniu arba mainysiu ant 
rezidencijos namo.

6826 So. Racine Avė.

J^utoądai-Itaisai________

IŠPARDUODAME feARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir ąjnkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rpgisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.




