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Franci) os fašistai 
nusiginkluos

NAUJOS MAEOS ŽIEMOS SEZONUI

FRANCUOS FAŠIS
TAI SUTIKO NUSI-

GINKLUOTI
Sutiko panaikinti savo ginkluo 

tą politinę armiją ir tuo gal 
išgelbėjo Lavai kabinetą

Karin-

savo ginkluotas armi- 
kurių pagelba taikėsi

šalyje demokratinę

PARYŽIUS, gr. 6. 
gųjų fašistų organizacijų at
stovai paskelbė, kad jie “iš
laikymui tautos vienybės” pa
naikina 
jas, su* 
nuversti 
tvarką.

Tas gal išgelbės premiero La
vai valdžią, kuri remia fašis
tus ir kuri buvo delei to atsi
dūrusi pavojuje nuvertimo, nes 
pažangi parliamento didžiuma 
tokiai atžagareiviškai premiero 
politikai nepritarė.

Tarp kitų busią panaikinti 
Liepsnojančio Kryžiaus (Croix 
De Feu) ginkluoti būriai. Ta 
organizacija, kuri daugumoj 
susideda iš karo veteranų, sa
kosi turinti 712,000 narių.

Panaikinimas fašistinių gink 
*-4ųot^’Urmijų įvyCoTaip tik tuo 

4 failai,parManrtėnte* -jau 
kelintą dierią eina karšti gin- 

^Čai-deLtų armijų ir darėsi aiš
ku, kad bus ne tik nuversta 
Lavai valdžia, bet ir įstatymais 
bus uždrausta politinėms parti
joms turėti savo ginkluotas ar 
mijas.

Milijoninės metinės 
pajamos sumažėjo 

30 nuošimčių
WASHINGTON, gr. 6. —Pa

skelbtomis duomenimis, skai
čius žmonių, kurių metinės pa
jamos siekė $1,000,000 ar dau
giau, pernai sumažėjo 30 nuoš., 
palyginus su užpereitais mo
tais.

Užpernai tokių žmonių buvo 
46, o pernai tik 32.

Daugiausia tokių žmonių su 
milioninėmis pajamomis buvo 
1929 m. Tada jų buvo 
Nuo to laiko jų skaičius 
kasmet žymiai mažėti.

513. 
ėmė

Italija šiemet netu 
rėš kalėdinių 

eglaičių
RYMAS, gr. 6. —Italijos vai

kai šiemet neturės jokių kalė
dinių eglaičių, vainikų ir kito
kių papuošalų. Taip nusprendė 
fašistų valdžia. • 1

Eglaitės yra importuojamos 
iš užsienio, todėl Italija šiemet 
jų ir neturės.

ORRŠ.;
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Galbūt lietus; nedidele per
maina temperatūroje.

Vakar temperatūra 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo 44°.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 
4:19.

Lavai bando gelbėti 
savo ministerių 
J kabinetą

Pasiūlė tris įstatymus uždrau
dimui ginkluotų fašistų or- 

-ganizacijų

savo 
butui 
gink- 
Fran-

PARYŽIUS, gr. 6.— Premie 
ras Lavai, kad šigelbėti 
kabinetą, pasiūlė atstovų 
tris bilius panaikinimui 
luotų politinių sąjungų 
cijoje.

Bet jis tuos bilius pasiūlė tik 
tada, kada patys fašistai pa
skelbė, kad jie panaikins savo 
ginkluotus burius.

Priimdamas jų pasiūlymą, 
Lavai greitai pasiūlė parlia- 
mentui panaikinti ginkluotas 
grupes, uždrausti jų nariams 
nešiotis ginklus ir suteikti po' 
licijai plačias galias pa tremti 
jų vekimą.

Savanoris panaikinimas gin- 
gluotų “armijų” yra, matyt, 
susitarimas tuo budu išgelbėti 
Lavai kabinetą, nes svarbiau
sias kairiųjų partijų reikalavi
mas ir buvo uždaryti ginkluo 
tas fašistines organizacijas.

Matyt, matydamas kitaip ne- 
išsigelbėsiąš, Lavai prikalbino 
fašistus geruoju paleisti savo 
ginkluotus burius ir tada pa
siūlė parliamentui savo įstaty
mų projektus.

Tečiaus ir dabar tarp kairių
jų yra didelis nepasitikėjimas 
La valiu ir jo prižadais užda
ryti ginkluotas fašistines or
ganizacijas. Bet radikalų va* 
das Herriot priėmė Lavai pro
gramą “su mažomis rezervaci' 
jomis” ir todėl yra tikra, kad 
Lavaliui pasiseks išgelbėti sa
vo kailį.

Ir tikrai Lavai vėliau laimėjo 
pasitikėjimo balsavime.

» »

Gubernatorius lan
kėsi kalėjime pas 

Hauptmanną
NEW W0RK, gr. 6. — Pa

tirta, kad New Jersey valsti
jos gubernatorius Hoffman, 
kaipo pardonų tarybos narys, 
kuriai teks spręsti Bruno Haupt- 
manno likimą, pradžioj spalių 
mėn. buvo, slapta naktį apsi
lankęs kalėjime ir per porą va
landų kalbėjosi su* pasmerktuo
ju mirčiai Hauptmannu, vers
damas jį prisipažinti prie kai 
tės. Bet Hauptmannas visą 
laiką gynėsi, kad jis yra visai 
nekaltas ir kad apie Lindberg- 
hų kūdikio pagrobimą ir nužu
dymą nieko nežinąs.

Taipjau patirta, kad pas gu
bernatorių nuolatos ? lankosi 
Hauptmanno investigatoriai,

Trys ekrano žvaigždės modeliuoja sukneles, kurias gražiai pasirėdžiusios moterys dėvės šią žie
mą. Suknios atstovauja vėliausios mados kurinius.-

priduodami gubernatoriui vis 
naujus įrodymus Hatfptmanr.o 
nekaltumo.

G u berną tori buk jau esąs 
priešingas^ jo žįdyinui elektros 
kėdėj, bet kiti pardonų tary
bos nariai pori palūkėti iki 
augščiausias teismas išneš sa 
vo nudsprendį j^a.tįptmanno 
bylęj.

Japonija atmetė de
vynių valstybių 

sutarti
TOKIO, gr .6.— Japonija at

sakydama į Amerikos įspėjimą, 
kad visos devynios valstybės, 
kurios pasirašė Chinijos sutar
tį, turi lygias teises Chinijoje, 
praktiškai atmetė tą sutartį, 
kaipo pasenusią ir nebeveikian
čią ir prisiėmė sau didesnes 
teises Chinijoj, negu turi 
tos valstybės.

Japonija vieton senosios 
tarties reikalauja naujos.

Devynių valstybių sutartis 
buvo padaryta 1922 m. užtik
rinimui Chinijos nepriklauso
mybės ir lygių progų Chinijoje 
visiems signatorams.

ki-

SU-

Numušė du italų 
lėktuvus

ADDIS ABABA, gr. 6. —Et- 
hiopų pranešimas sako, kad 
Ras Imeru kareiviai j šiaurva
karius nuo iMakale numušė du 
italų lėktuvus, kurie bombar
duodami pridarė ethiopams di
delių nuostolių

ITALAI LAKŪNAI 
liOlįlIARDAVO

Defcsye yra už 200 mfylių 
nuo fronto, bet ir kanuolės ne
būtų labiau jį sunaikinusios, 
kaip, su'aaikino jį. oro bombos.

Karalius- vėliau pasiuntė pro
testą prieš italų bombardavimą 
ligoninės.

Se-Užpuolę iš -oro karaliaus 
lassie stovyklą ir bombardavo 
aiškiai 'v pažymėtą ligoninę. 
Karalius išliko nesužeistas

DESSYE, Ethiopijoje, gr. 6. 
—Dešimt italų bombardavimo 
lėktuvų šįryt padarė netikėtą 
užpuolimą iš oro ant Dessye ir 
numetė desetkus padegančių ir 
eksplodhojančių bombų, užmuš
dami ir sužeisdami daugiau 100 
žmonių ir veik visai sunaikin
dami šį miestą, kuris buvo ka 
raliaus Haile Selassie ir jo šiau 
rinės armijos stovykla.

Tarp užmuštųjų ir sužeistų
jų yra amerikiečių ir europie
čių-

Bombos buvo mėtomos ir ant 
amerikiečių Seventh Day Ad- 
ventist ligoninės, - kuri buvo 
aiškiai pažymėta ir turėjo ant 
stogo didelį raudoną kryžių, to
li matomą lakūnų, 
sužeistųjų ligoninėj 
kiau liko sužeisti, o 
mušti.

Liepsna sunaikino

Taikos viltis nyksta, 
Italijai nenorint 

taikos
LONDONAS, gr. 6. — Rytoj 

įvyks Anglijos užsienio, reikalų 
ministerio Hoare konferencijaI
su Lavai. Bet išrodo, kad ji 
nieko neduos ir tik bus sutar
ta paliauti tolimesnes taikos 
pastangas.

Yra aišku, kad Mussolini dar 
nenori taikos ir vis dar tikisi 
pergalės, nors Italija sparčiai 
eina prie visiško susmukimoZ

Mussolini nįenorint taikos, 
Anglija yra pasiruošusi skelbti 
aliejaus sankcijas, kad tuo pa
greitinti Italijos pralaimėjimą, 
kurio nė Anglija, nė Francija 
nenorėtų prileisti.

Daugelis 
dar sun- 

gal ir’UŽ-

žir 
nu-

anc
Karaliaus

visą mies
tą, taip kad tikro skaičiaus 
vusių niekad negalima bus 
statyti.

Bon: ix>s buvo mėtomos ir 
armijos stovyklos.
rūmai irgi nukentėjo, nors pats 
karalius išliko nesužeistas.

Daugelis užsienio žurnalistų 
irgi liko sužeisti, lakūnams 
bombarduojant ir jų stovyklą.

TRANSPACIFIKINIO LĖKTUVO ĮGULA

PRAHA, čchoslovakijoj, gr. 
6.—Otto Strassęr, Vokietijos 
tremtinys ir vadas “juodojo 
fronto”, liko nuteistas .5 mėn. 
kalėj iman už įsi taisymą Zahori 
slaptos radio stoties vedimui 
propagandos prieš nacius.

CHICAGO. — šį pirmadienį 
prezidentas Rooseveltas lanky
sis Chicagoje, kur kalbės ūki
ninkų federacijai. Paskui vyks 
į South Bend priimti iš Notre 
Dame universiteto garbes laips
nį. ■

Dabartiniu laiku kur nors virš Pacifiko vandenyno plasnoja keleivinis lėktuvas “China Clipper”. Jis skrenda iš J. V. į Fili
pinų salas. Jo įgulą sudaro sekami lakūnai (iš kaires į dešinę) Vic Wright, Fred Noonan, Cap. Musick, O. D. Sullivan, C. D. 
Wright, G. King, Max Webber, Thos Rummels ir J. T. Jarboe. . u

Lietuva transliuos, Į \

11:45 v. ryto
‘ J

Bet nė viena Chicagos stočių netransliuos 
Lietuvos radio koncerto rytoj ryte

CHICAGO.—Kaip jau buvo 
vakar “Naujienose” pranešta, 
šį sekmadienį bus duotas per 
radio koncertas tiesiai iš Lie
tuvos.

Patyrėme, kad tą Lietuvos 
koncertą Amerikai bus galima 
girdėti Amerikoj nuo 11:45 vai. 
ryte iki 12 vai. Ghicagos (Cent
ral Standard laiku), arba 12:45 
rytinių valstijų laiku, 10:45 
vai. ryte—vakariniu valstijų 
(Mountain) laiku ir 9:45 vai. 
rytoj ryte—Pacifiko laiku.

Tečiaus tas Lietuvos radio' 
koncertas nebus transliuojamas 
nė iš vienos Chicagos radio 
stočių. Nors juo gali naudo
tis visos Columbia Broadcasf-. 
ing Systemos stotys ir nors 
tai sistemai priklauso kelios 
stotys Chicagoje, bet jos teisi
nasi negalinčios transliuoti Lie
tuvos programo todėl, kad tam 
laikui turinčios kontraktuotus

komercinius programus. Todėl 
chicagiečiams teks Lietuvos ra
dio programą klausytis iš kitų 
miestų.

Columbia Broadcasting Sys
tem sakosi nežinanti kurios 
stotys pasinaudos šiuo jų dup- 
damu programų. Ji spėja, kąd 
iš Chicagai artimesnių stočių 
galbūt duos tą Lietuvos pro- 
ramą KM0X stotis, St. Louis, 
Mo (1090 kilocycles) ir WCCO 
stotis, Minneapolis, Minn. (810 
kilocycles).

Gaila, kad perdaug vėlai bu
vo sužinota apie šį Lietuvos 
radio transliavimą Amerikai. 
Jei butų buvę laiku sužinota, 
gal butų pasisekę susitarti ir 
su kuria nors Chicagos stočių 
apię to programo transliavimą 
Chicagos lietuviams.

Smulkmeniškas Lietuvos ra
dio koncerto programas buvo 
paskelbtas vakar.

Burlington geležiu 
kelio pečkuriai. 
skelbia streiką^

CHICAGO.—Burlington gele
žinkelio pečkuriai paskelbė strei
ką protestui prieš vieno žmo
gaus operavimą naujųjų Diesel 
motorų.

Streikas prasidės gruodžio 
6 vai. vakare, jei iki to 
nesusipratimai su geležin- 
nebus išlyginti.

9 d., 
laiko 
keliu

4 žuvo kasykloj
STEUBENVILLE, O., gr.

—Iš Warner Colleries Co., Wolf 
Run., O., kasyklos liko išimti 
ląvonai keturių eksplozijoj žu
vusių anglaikasių. Kaip matyt, 
visi buvo eksplozijos nutrenkti 
ir tik vienas lavonas turi apde- 
gimo žymių. Eksplozija ištiko 
6,400 pėdų gilumoj.

6.

Gen. Chinag Kai-shek laimėjo 
daugiau galių

SHANGHAI, gr. 6.— Gen. 
Chiang Kai-shek tapo paskirtas 
faktinu premieru, vieton su 
žeistojo Wang Ching-wei.

KNOXVILLE, Tenn., gr. 6. 
—šėrifas Hutchinson liko .nu
šautas susirėmime su plėšikais, 
kurie apiplėšė New Tazewell, 
Tenn., banką.

Angliakasiai reika 
Jauja fi«val. darbo

M* ' «.

WASHINGT6Nf. 8T. 6. - 
Trijų distriktų Pennsylym+o 
Angliakasių suvaži&vhhaąJnuta- 
rė reikalauti įvedimo 6 vai. 
darbo dienos ir pakėlimo algų.

Suvažiavimas atstovavo 100,- 
000 kietųjų anglių (antracito) 
mainieriai, kurių kontraktas 
su kasyklomis baigiasi bal. 1 d. 
Suvažiavime pirmininkaso pats 
angliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis.

Sugaudė pabėgėlius

McALISTER, Okla., gr. 6.— 
Pavojingas šaikos vadas Dan 
Heady, kuris pabėgo iš Mus- 
kogee kalėjimo kartu su 4 ki
tais kaliniais, liko nušautas, 6 
jo draugas, taipjau pabėgėlis 
iš kalėjimo, liko suimtas vie
name ūkyje ties Weathers, 
Okla. Pirmiau buvo nušautas 
dar vienas pabėgėlių. Suimtas 
ir ketvirtas pabėgėlis. Visi jie 
priklausė pavojingai Walter 
(“Irish”) O’Malley bankų plė
šikų ir kidnaperių Saikai.

Tik vienas iš pabėgėlių te
bėra nesugautas. Bet tasis tai 
Saikai nepriklausė. Bėgdami iš 
kalėjimo jie nušovė detektyvų 
viršininką Bert Bolton.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stoti 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.
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•Jule! Braze

ADVOKATAI

kurie

LIDY

PETRAITIS
Advokatai

Mrs. Anelia K. Jarus?CleanersVacuum
(Galas) AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAIpatari

Laidotuvių Direktoriai

19.50

AUKŠTYN

MINKŠTI KRĖSLAI
4092 Archer Avemie

Užtai 
tokie

Oood Mou«ek

0 A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
hew way. Try it! ,

vai. vakaro.

telefonai: 
ar Central 7464

Naujas EUREKA, su visomis 
dalimis (atachments) ............

ėst 22nd Street 
: nuo 1—8 ir 7—8

vaizdų.
, Kuo geriausio pasisekimo vi
siems

P. O. Box 16, Altoona, Fla.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

nemalonumų.
ir rugsėjo 29 d. Vadi- 
balsavimams paskirta 
Kai atėjau į balsavimo

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH r v
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonai Reoublic 9723

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Gyv. vieta 
namų Tel.

SKALBIAMOS
MAŠINOS nuo
Apex, ABC, Maytag, 'Noi-ge, Westinghouse 

ir kitų išdirbysčių

., sakė 
niekas daugiau, kaip 

svetimus reika-

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W

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

Telefonas Republie 7868

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

4605-07 S. Hermitage AYenue Phones Yards 1741-1742

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” netttrėtų butt

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 sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tek: Prospect 1930

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

Treterred by 
millions 

to mayonnaise

PUIKUS VALYTUVAI, pertaisyti .. . $9.50

Rinkimų atgarsiai
Užsienio spadda pareiškė

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: . .SU 

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

Apart šteptadienio ir ketvirtadienių.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal riati- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3C 

Tel. Canal 3110 
Rezidencij 

Hyde Park 675

dos rinkimus. Labai palankiai 
atsiliepė prancūzai.; .Jų .-laikraš
čiai pabrėžę t^rf^ktų, jog rin
kimai buvo pravesti visai be
šališkai. Jie griežtai pasmerkei 
Vokietiją už prdpagandą 
kios rųšies įrojją^anda; 
jie, yra ■ ‘ ’
tik kišimąsi

Prisigrūdo pilna sa’ė 
budelės •rbtfvo

G. E. RADI O, metalo fyiboniis R H 
trumpdtnis ir standardo bangomis^"*

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

.. ■ 1 ■ . vv ■

primins man 
shiečius 

t.

ga ponams
liūnams
H> Laban, kurie lapkričio 24 d. 
dalyvavo išleistuvėse ir įteikė 
dovaną. Ačiū ir tiems 
prisidėjo prie dovanos, bet ne
galėjo išleistuvėse dalyvauti. 
Visus aš maloniai atsiminsiu

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 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 
mai dovanai,

Ištisas tris valandas. Ir taip 
darė, kiek pastebėjau vokie
čiai. Tikslas aiškus: jiems rū
pėjo sukiršinti balsuotojus ir 
nustatyti juos prieš lietuvius, 
žiūrėkite, kokius komplikuotus 
balsavimus padarė lietuviai, 
— dėl to mums dabar ir ten
ka vargti.

Ir jie atsiekė savo: tarp siu 
siririkusių balsuotojų prasidėjo 
rugojimai. Kai kurie vokiečiai 
garsiai pradėjo lietuvius keik
ti, Kad sukėlus dar didesne 
suirutę, tai vokiečiai iš ligo
ninių ėmė nešti visokius inva
lidus. Tuos invalidus ir ligo
nius atlydėjo slaugės. Kai ku
rie ligdnys buvo, su neštuvais 
atnešti balsuoti.

Viduje pasidarė nepakenčia
ma atmosfera: tiek šilta ir 
trošku lyg pirtyje. Visi žmo
nės sušilę, suprakaitavę. Stum
dosi, keikia, o prie budelių ne
gali prisigrūsti. Prie viso to 
prisidėjo dar ir rūkymas. Pro 
durnus sunku buvo ir žmones 
pažinti. Prašymai ir reikalavi
mai, kad rūkymas' butų nu
trauktas, nieko negelbėjo. At
rodė, jog juo daugiau buvo 
prašoma nerūkyti, juo daugiau 
žmonės rūkė.

• Apie 3 vai. po pietų tiesiog 
nebebuvo galima atsikvėpti. O 
tuo tarpu visi langai uždary
ti. Atidaryti jų nebuvo leidžia
ma. Kodėl buvo toks patvar
kymas, tikrai negaliu pasaky-

ELEKTRINIAI KARPETŲ VALYTUVAI 
įvairių išdirbysčių.

: ■ j; L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LINOLEUMAI — 9x12 pėdų

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis nagai sutarti

in m i ■m ts—

Ačiū už surengtas išleistuves 
bei dovaną, kuri ir Floridoje 

* - - “i malonius keno-
Ypatihgai esu dėkin- 

Martinams^ > Pote- 
Shimanauskiams, p.

balsavimai pratęsiama dar vie-j 
nai dienai. ■'
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Tai buvo tikrai geras pa
tvarkymas. Mat, rugsėjo 29 d.į 
pasitaikė žydų Šventė. Tad la
biau religiški "Žydai rienorėj oi 
balsuoti, nors rabinas ir pa
reiškė, khd “grieko” nebus,5 
Esą pilietiškas pareigas gali
ma ir šventą dienų atlikti.

Rinkimų pratęsimas išėjo j 
naudą ir lietuviams, kurių di
delis skaičius negalėjo prisi-5 
grūsti prie budelių.

Kodėl, vokiečių “vieny- 
bininkai” surinko daugi 

balsų
Klaipėdos seimelio rinkimai, 

kaip žinia, pasibaigė lygiomis. 
Kitais žodžiais sakant, nei Vo
kiečiai nei lietuviai savo atsto-į 
vybės nepadidino.

Tokia būkle atrodo keista.! 
šiaip ar taip, Klaipėdos kraš
te lietuvininkai sudaro daugu
mų. Tačiau rinkimuose jie ne
daug bhlsų tesurinko. Kodėl 
taip įvyko?

Tenka pasakyti, jog priežas-; 
čių buvo daug. Pasakojama, 
jog žydai buvo tiek įbauginti, 
kad rinkimuose jie arba vi-i 
sai nedalyvavo, arba balsavo 
už vokiečių sąrašą. Tai darę 
tuo sumetimu, kad naciai kar
tais nesumanytų Klaipėdą pa
sigrobti. Mat, buvo skleidžia-; 
mi gąhdai, jog Hitleris yra pa
sirengęs Klaipėdą pulti tuo at
veju, jei lietuviai rinkimus lai
mės. Esą žydai tų gąsdinimų 
pabūgę.

Kitas dalykas 
lietuvių didelis pasyviškumas. 
Rinkiniais jie nebuvo labai su
sidomėję. Kažkaip veikė apa
tiškai. O tai greičiausia .dėl 
nesvietiškos vokiečių propa
gandos. Vokiečių propaganda 
per radio ir visokie grūmoji
mai, matyti, juos pusėtinai pa
veikė. Daugelis lietuvių rinki
muose nedalyvavo arbą^bąlsa-

■ vokiečių
Žinoma, rinkimams turėjo 

labai daug neigiamos įtakos 
Suvalkijos įvykiai. Ūkininkų 
bruzdėjimas Klaipėdoje buvo 
įabai išpučiamas, žiūrėkite kas 
dedasi Lietuvoje, sakė vokie
čiai. Lietuviai negali patys sų- 
sitvaįrkytĮ, tai kaip jie gali 
tvarkyti Klaipėdos reikalus. Jei 
jie laimės rinkimus, tai ir čia 
atsitiks tas pat, kas dabar de
dasi Lietuvoje.

Lapėno afera irgi nepraėjo 
nepastebėta. Vokiečių radio 
stotys per kelis kartus plačiai 
komentavo, kaip Lapėnas iš-> 
eikvojo ir pasisavino milžiniš-. 

‘ kas sumss valstybes pinigų.

Telefonas Yards 0994 t

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: \
Nuo 10 iki 12 diena. 2'iki 8 no piietn

7 iki 8 vai. Neda nuo 10 iki 12
Rez. Telephone - PLAZA 2400 '

Ofiso Tel. Dorehester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Koth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku. Vaikų ir visu 
chronišku lisru.

Ofisas 6850 Stoney Island A Fe. 
Valandos: 2—4, 7—r9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir Širdies ligos jo 
specialybė'

Valandos ,n-12 A.M. 2-4,'7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė. 

Phone Cicero 3656 •
Office 4930 W. 13 St Cicero 49

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

(Tęsinys)

Seimelio rinkimai
Rugsėjo 28 ?d. VI apylinkes 

rinkimų komisijos nariai susi
rinkome pasitarti i? pareigo
mis pasidalinti. Šūsiriiikome j 
Dacho pradžios mokyklos sa
lę. Ant rytojaus toj vietoje pi
liečiai turėjo susirinkti ir pa
duoti savo balsus. ^Pirmiausia 
man krito į akis didelis bude
lių skaičius. Visos jos buvo pa
darytos iš famieros. Iš viso 
budelių priskaičiau 25!

Tai tik vienoje vietoje tiek 
budelių buvo. Kitose apylinkė
se, žinoma, irgi tas pat. Pra
eityje to nebuvo. Kiekviena 
apylinkė turėdavo tik po vie
ną budelę, kame pilietis 
dydavo savo balotą. Bet 
ir balsavimai nebūdavo 
komplikuoti...

Kai susirinko visi komisijos 
nariai, tai pirmininkas atida
rė posėdį. Pasiskirstėme parei
gomis ir šiek tiek pasitarėme 
apie tai, kokia tvarka turės 
eiti balsavimai. Atrodė viskas 
gerai, ir niekam į galvų ne
atėjo, kad rinkimų dienoje ga
lės susidaryti visokiausių kliū
čių ir

Štai 
naši, 
diena, 
vietų, tai prie trobesio jau sto
vėjo didelė žmonių minia. Dau
gumoje tai buvo vokiečiai. Nu
manydami, kad rinkimai gali 
ilgąį^4KUŽ«itęsti, jie susirinko 
anksčiau nekaip kiti.

Pagaliau prasidėjo ir balsa
vimai, 
žmonių, 
užimtoj 
balsuotojas.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. HYde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Ofisas ir ____ _ ______
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai diena

i A. PETKUS
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

. .A-.'iMtASALŠKYs-'■
8307 Lituanica Avenue iPhone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itempima, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirrųiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Visi tie dalykai veikė nei
giamai Klaipėdos ,, balsuotojus, 
ijietuviattis v punkte
aplinkyfeą vęiRW' kad!
ii*/rezultatai hėg^lejo būti pa
lankus.

Bendrai imapt, -iiętuyiajięs; 
truko vienybės ir organizuotu* 
iro. Nebuvo nęi tų bet^dnj; 
obalsių, kurie butij galėję juos 
sucementuoti,

'.-.t* ■ >. • 'r'V' ’ \ * ■■ ’

Kaip komisija baigė sa*
vo dątbį

Kada balsavimai užsidarė, 
tai komisijos pirinininkas vi
sus baldus tur$j| nuvelti į 
Direktorijų. Išvažiuodamas jis: 
pareiškė, jog grėit grįšiąs, ir 
prašė visų komišijoš narių jo 
palaukti. Praėję pusėtinai lai •

Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis ( breatm )

--■■-J . i* .. - ■ JT, A, , > '*’ .< . >• .s X•
T ., A

People who get and hold jobs 

keėp their breath agreeable

♦Tith the best to choose Irom these dsys, em- 
ployers favor the person who is most atttac- 
tlve. In busihess nfe as in the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is conSldeted the 
worst of• ratilta.

.Utifortunąteljr everybody cuffers from thirf 
onensive condition at some, time or other-T- 
mahy pnore rezųlarly than thėythi.k. Fermeb- 
tation of fooa particles skippea by the tooth 
brush is the caube pf most tąsęs. Decaying 
teetb and poot digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve yout 
breath is to ūse Lišterine, tho quick deodorant, 
every mornlng and everv nlght.

Liaterine halts fermeutation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

net offend othets. 1
If you value your įob and your friends, ūse 

Listefine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

• -M i ‘

Don’t offend others • Check 
halitosis with LIŠTERINE

Dr. Charles Segal
OFISAS *

4729 So. Ashland Avė.
2-rOs lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

. • i y . -'į į- f ■ ■ f . ? ' ■ ,. ; _

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

A. A. SLAK.IS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

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

6733 Crandon Avė.
— Hyde Park 3395

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akiniu Dirbtdvš

ko, o pirmininko^ Vis nėra ir 
nėra,

Štai atvyksta iš Direktorijos 
“paslas” ir praneša, jog ten 
didžiausias susigrūdimas. Esą 
pirmininko gal nesulauksime 
be kelių valandų.

Per tas dvi dienas mes la
bai huvargomę ir įrisinerviiio- 
me. O Čia jau dvylikta valan* 
da nakties. Ponas Zaborskis,! 
pirmininko pavaduotojas ir 
Amerikbs-Švedijos linijos rei
kalų vedėjas, pasiūlė padaryti 
darbo pabaigtuves. Pasiūlymas 
buvo priimtas. Parsinešėme už
kandžių ir gėrimų. Visi komi
sijos nariai lyg atgijo. Išsi
blaškė ir miegas, kada prasi
dėjo anekdotų kontestas. Kon- 
tėstų laimėjo p. Zaborškis, bu
vęs rusų armijos karininkas.

Taip ir prabėgo beveik visa 
naktis.
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PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Iki 3 valandos spėjo balsuo
ti tik apie 1,300 žmonių. Apie 
toks pat skaičius vis dar lau-5 
kė savo eilės. Komisijos pir
mininkas pradėjo nerimauti, 
nfes buvo aišku, , jog visi jokių 
būdų lįįšuspės . balsuoti? Bitua- 

Eelėje pasiliko ciją išgelbėjo pranešimas, kad

W Kliauga
Dentistas

Valandos - nuę 9—9 _ r
2420 West Marąuęttfe jload^ 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

----------- ...

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742
J.F.ELDEIKIS

ROOSEVELT 
FURNITURE CO. Ine.

“Vieta, kur Chicagos Lietuviai Perkasi Baldus” 
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Tel. SEELEY 8760 CHICAGO, ILL.

;■ • ' r ,' V '„I į ,.'.į . i'-'a)' .'..

Visą reikalų idar įr pagražino.
Girdi, į tą įvelti, ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS '

Laidotuvių Sąlygos 
. Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

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

š. C, LACHAVICZ
42-*44 East 108th St. Tel. PullmUn 1270 arba Canal 2515

_____ Kiti Lietuviai, pakterai.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

- CHICAGO. ILL.



NAUJIENOS, Chicago, III

NORI GAUTI $100,000

PADAUŽŲ FILOSOFU A

Kalėdų
dovanosChicago, Ui

Jurgeliui

Gugis

Indiana Harbor, Ind

SLA. Narys,

Omaha, Nebr
kuo

jis yra vienas geriau

Gerkit ir Reikalaukit!nei
Joseph Triner Company, Chicago

PETF.R PEN

Mikužiute
Zalatorius

NATHAN 
KANTER

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

sekretorius 
Vinikas 6;
iždininkus:

Lietuviškos
Degtinis

Lopatto' 
Gugis .

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Keritucky 
Bourbon

Vice-prez.:
Shallna .
Mažukna

iždo glob. 
Miliauskas

ISH’T

apsieiti, 
kapucinuoti, 
privilioti: 
negaliu joti

THE 
ROYAL 

AIR 
pokt:
AND

SLA 
susi-

Sekr.:
Vinikas ...
Jurgcb’utū

Esu geras ubagėlis, 
Lankau visus pakampelius: 
Siulaus į kožną butą, 
Kad man duotą kietą plutą. 
Myliu silkes marinavotas 
Ir kopūstus ir salotas. 
Jei "kas duoda kumpio ėsti, 
Juokus tuoj pradedu krėsti. 
Tuščias pilvas nėr kaip dainuo

BUDRIK
Furniture Mart 

3349 So. Halsted St.

Prez:
Bagočius
Rastenis

priešmetinio SLA. < 
pos susirinkimo

BUDRIK
Jewelry Krautuvė
3343 So. Halsted St

Mažukna 31;
Jurgeliute 15 

žemaniutė 1;
K. Gugis 31;
Mikužiu tė 30

Mockus 1;
Stanislovai-

balvonas
Tautos Arškėtis.

* l WOMO6.Q- S 
WUAT AM0D.TAL.

208 SLA. Motery kuopos 
savimo pasekmės

j vice-prez.:
į sekretorius 

Vinikas 16, J.
j iždininkus:
j iždo glob. 

Miliauskas. 29,
į daktarus kvot 

tis 31.
M. K. Uvick

Nes jis praded’ marmaliuoti; 
Praded’ gelti ir skaudėti, 
Ožio balsu man reik rėkti. 
Duokit kumpio ar lašinių, 
Aš prikrėsiu jums daug “fu 

[nių” 
Pagerbsiu aš jūsų stoną, 
Išvalysiu jums žiponą. 
Duok močiute man kilbasos, 
Duonos šmotą, riebios mėsos 
Jei tu to nepadarysi, 
Aš tau kasas išbraukysiu. 
Renku piemenų dainuškas, 
Kaip gaspadinės petruškas: 
Prašau, kad visi dainuotų, 
Ir jiems garbę atiduotų. 
Manęs negerbsi ar bliufuosi> 
Aš tavęs nereklemuosiu: 
Aš priešuš, mat, greit pažįstu 
Ir nosį parodyt drįstu. 
Esu, mat, garbingas stonas, 
Margas y r’ mano sijonas; 
Kas manęs gal nepažinti, 
Dolerinių riečiais rinkti. 
Moku jutos pakeist j litus,

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

- rūsy \ 
G>AY A U. 
CAT ię> 

6OME.TU1M0” 
a

Philco, Zenith, Radio- 
nas, Stromberg-Carl- 
son, RCA Victor, Ge
neral Electric, gra
žiuose kabinetuose. 
Kiekvienas pirkda
mas namams pečių, 
skalbiamų m a ši n ų, 
Prosinimo m a š i n.<k. 
Parlor Setų—g&us mi
nėtas dovanas.

Auksiniai laikrodėliai, Dia- 
mondai, Gintaro karoliai. 
Sidabriniai daiktai — jus 
viską rasite atsakomingoj

ną iždo globėją, kurie patys 
atsisakė. Iždininku liko išrink
tas J. Armoškas, o iždo glo
bėju Tarnas žarnauskas.

Kandidatais į Pildomąją Ta
rybą nominuoti šie asmenys:

į prezidentus: F. J. Bago
čius gavo 32 balsus;

Betty Mclver, mūviu aktorė, kuri užvedė bylą prieš vieną 
baldų firmą reikalaudama $100,000 atlyginimo už akies sužei
dimą. Firma pardavė jai kaurą, iš kurio iššoko vinis ir patai
kė jai tiesiai i akį. Taip ji bent pasakoja.

“MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR

* 1 • • vD • »

VALGO ■ 1
KAIP PARŠIUKAS..

TUE2S 
VUJ&N’ 
COt^B /

Sutaupykite $CR 
ant visokių — 

Išdirbysčių

TYPEWRITERS

į daktarus kvot.: Stanislo 
vaitis .19, ' .į

Buvo renkanti ir delegatai 
6-tą apskriti. Jų išrinkta sep 
tyni. Visi pasižadėjo aktyvia 
dalyvauti apskrities suvažiavi
muose.

ROYAL 
WELCOMĘ 

TOO/

RADIO&fper 
. į .

metus visam namui.
Pirkdami radio dabar iš 

Budriko, gausite dar didelę 
dovaną: Gražią lempą, ar 
Elektrikinį Mixmaster, ar 26 
šmotų sidabro setą.
Už radio galite mokėti kitą 

metą.

Krutinus skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininkų.

i(>.

MODERNIŠKA 
DAINA

Taupykit pinigus
F. S. and L. Ins.

Mokam dividendų kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokei om 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUST1N MACKIEWICH. Prezidentas.

čiau kuriam laikui buvo pasi
traukęs iš lietuviško veikimo. 
Reikia manytu jog dabar jis 
ir vėl pradės labiau dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime.

P-as Meškauskas yra vienas 
geriausių kuopos veikėjų. Ne
mažai jis yra pasidarbavęs ii 
Susivienijimo gerovei. Apie p. 
Kolą nėra reikalo daug nei kal
bėti 
šių Susivienijimo veikėjų ne 
tik musų kolonijoje, bet ir vi
soje Amerikoje.

Su ponia Ona Valavičiene 
Vargu kas galėtų konkuruoti. 
Ji yra verta auksinio medalio 
už pasidarbavimą SLA. 185 
kuopai. P-as Kęselis, kuriam 
teks iždininko pareigas eiti, 
irgi yra vienas stambiausių 
musų kolonijos veikėjų. Be to, 
jis yra ir gabus koresponden-

Gruodžio 4 d. įvyko 
87 kuopos priešmetinis 
rinkimas.. Pirmiausia buvo ren 
karna kuopos valdyba. Išrinkti 
senieji, išėmus iždininką ir vie

“Buvo toks kūdaSv ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė^tą, daryti’.’

Motinos sako,. kad .Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausiai' vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilpki augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra' ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
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 WINE

Niežėjimo, Ifibėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina irltacijų nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
ias prašallnimui odos irltacijų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Ižd. .Glob.: 
Mockus ....

Zala'vorius —. 
Mikužiute .... 

Stungis .......
Miliauskas ...

Dak. Kvot.: 
Naikelis ..

Stank’.ovaitis

Frankus, markes ar tai kitus 
Moku rankomis mazgotis, 
Su priešais gražiai koliotis. 
Jei kas man jau nepatiko, , 
Šia tau, niekše, graž.ą špygą. 
Esu geras aš tautietis, 
Ne pasaulinis pilietis, 
žmonėms skiepinu tautybę, 
Lietuvos ponų didybę;
Tepu juos mostim tautybės — 
Mokinu ponskos didybės. 
Smetoną verčiu grietine, 
Su actu valgau virtienę; 
Etiką gerai pažįstu, 
Nors nuo jos dažnai nuklystu 
Logika geras dalykas, 
Bet su ja yr’ nekoks baikas: 
Moku kitus gražiai peikti, 
Ir be logikos 
Mėgstu, mat, 
Didžias minias 
Tiems, kuriais 
Oru galiu daug priloti. 
Psichologiją pažįstu, 
Ir miniose su ja neklystu: 
Kunigs, daktars ar mužikas 
Ar bent kokis amatninkas, 
Su visais aš vieno stono, 
Jei tik vadin’ mane ponu. 
Moku džiazą aš jiems šokti, 
Doleriukus iš jų kriokti. 
Dainuoju, rėkiu ir bliaunu, 
Jei tik dolerių aš gaunu. 
Toks, mat, ubago yr’ stonas. 
O be dolerio ne ponas.
Tad turiu sau veidmainiauti, 
PliauškUčiais apsiribauti, 
Ir gyventi sau kaip ponas, 
Nors buč’ ubagas

WiEDeralSavings 
LOAN ASKOClATIOh 
OP CHICaOO

Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Buy gloveš with what 
it suves ‘

Nėra reikalo aaoKėti BOe v 
daugiau, kad gauti gera 
košele. IdsteriMe Tootb Pašto, 
didelis tnoas parsiduoda ui 
S5o. Ji valo ir apsaugo dag
tis Be to galite sutaupiau 
98. ui kuriuos galite nusipirk
ti plMtlnaltes ar M kito 
ūambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

vice-pirm. Tarnas Meš- 
; nut. rašt. Jonas Ko-t 

i. rašt. Ona Valavičie- 
. Pranas Kęselis; iždo 

globėjais Jonas Ragelis ir p-ia 
Klapatauskienė, maršalka Sta
sys Barzdys.

Reikia pažymėti, kad naujo
sios valdybos sąstatas tikrai 
tinkamas. Apie pirmininką 
daug nekalbėsiu. Savo laiku 
jis labai daug yra veikęs. Ta-

Gruodžio 4 d. SLA. 185 kuo
pa laikė priešmetinį susirinki
mą. Pirmininkas Pranas Re- 
meikis atidarė susirinkimą ir 
paprašė, kad visi nariai ra
miai užsilaikytų, nes; reikėsią 
labai daug svarbių reikalų 
likti.

Kuopa turi 70 su viršum 
rių, vienok į susirinkimą 
pusė neatvyko. Tai didelis 
sileidimas. Kai kurie nariai 
eina tik duokles užsimokėti 
šiaip į organizacijos reikalus 
numoja ranka. Girdi, atliks ir 
be musų. Tai blogas reiškinys. 
Kiekvieno nario pareiga yra 
rūpintis savo organizacijos ge
rove.

Pirmiausia buvo renkama 
kuopos valdyba. Išrinkta šie 
asmenys: pirmininku P. S. Rin- 
dokas; 
kauskas

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOT1 kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESI- 
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, pęrdirbimo, apskaitliavimo arba mai- 
, nymo j naują; telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

M O 1 COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Pateko į valdybą ir musų 
veteranas S. Barzdys. Tai jau 
senyvas žmogus, bet jis veikia 
lyg kokis jaunuolis. Energijos 
jam vis dar netrūksta, — jo
kio visuomeninio darbo nesi
baido.

Pagaliau einama prie Pildo
mosios Tarybos nominavimo. 
Balsų skaitymo komisija susi
dėjo iš Ragelio, Kęselio ir R i n- 
doko.

Mutual Uquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Pasiklausykite Lietuvių Valandos 
nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. po 
piet WCFL, 970 k., su didele 
Budriko orkestrą. Makalais, Dai
nomis, kurie lyginasi Amerikonų 
chain programams.

SLA. 185 kuopos priešmetinis 
susirinkimas <

Nominacijų rezultatai tokie: 
į prezidentus: F. J. Bago

čius gavo 24 balsus;
į vice-prez.: J. K. Mažukna

DON’T
> 1 t , i' <
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$8.00
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- 2.00

1.50
- .75

l’ *

Apžvalga
“SKLOKA” SKYLA

Šubseriptlon Ratas:
<8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in. Chicago 
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Entered as Sėcond ČSass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
ickmadienius. Leidžiu Naujienų Ben
drove, 1789 S. Hildted St.. Chičago. 
Iii. Telefonas Canal 8500,

Uisakymo kalnai 
Chicago Je — paštu:

Metama _________ ___
I^usei metą
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams —___
Vienam mėnesiui _____

Chicago) .per išnešiotojus:
Viena kopija  3c 
Savaitei 18c 
Mėnesiui 75o

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...........-..............  $5.00
Pusei metų _______—. 2.75
Trims mfinesiams . .........  1.5(1
Dviem menesiams -------- 1.00
Vienam mėnesiui . .........    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........................................$8.00
Pusei metų______ 4.00
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu, s *

LIETUVOS SKAUDA 1)AR LABIAU SUVARŽYTA

Buvo “Naujienose” jaū rašyta,’ kad Lietuvos vy
riausybė rengia spaudai pažeboti naujų įstatymą. Da
bar tas įstatymas jau yra pagamintas ir įėjo į galią. Ji
sai paveda spaudą Višiškon valdžios malonėm

Pagal tą įstatymą laikraštis negali būt leidžiamas 
be valdžios leidimo. Vidaus reikalų ministeris turi teisę, 
“valstybės ar tautos Saugumo sumetimais”, pašalinti 
redaktorių arba pareikalauti jį atstatyti. Vid. reikalų 
ministeris taip pat tufi teisę tikrinti laikraščio lėšas ir 
jo versmes. Jisai gali laikraštį sustabdyti iki pusės me
tų arba yisai Uždaryti.

Be to, ministeris pirmininkas gali uždrausti bet 
kurį dalyką spausdinti ii* gali paliepti fėdaktoriui įdėti 
į laikraštį Strkipsnį arba kitokį raštą. Jisai gali taip 
pat nurodyti leidėjui ir redaktoriui, kas ir kaip tufi 
būt laikraštyje pagarsinta ir plačiau nušviesta, “kas 
reikalinga valstybės valdymui, krašto apsaugai, krašto 
santykiams su užsieniais arba lietuvių tautinio jausmo 
ir kuriamosios dvasios stiprinimui bei Ugdymui”.

Tai yra daug aršiau, negu spaudos cenzūra. Tuo 
įstatymu pasiremdama, valdžia faktinai darosi vyriau

siuoju visų laikraščių redaktorium; Negali būti abejo
nės, kad šitoks laikraščių pažebojimas yra tye galo 
kenksmingas Spaudai.,' taigi ir visuomenei. Kuomet 
spaudą kontroliuoja valdžios biurokratija, kaip bolše
vikiškoje Rusijoje ir fašistų valdomose šalyse, tai' spau
doje nebegali teisingai atsispindėti visuomenės gyveni
mas. Ji pžtsidaro ne žinių ir informacijų šaltinis, bet 

x valdžios propagandos įnagis.
Apgailėtina, kad, sukakus trims dešimtims metų 

po Didžiojo Vilniaus Sėimo, kuriame Lietuvos žmonės 
pareiškė savo laisvės troškimą, Valdžia išleido tokį des- 
pbtišką įstatymą spaūdai. Jeigu įstatymus Lietuvoje 
leistų žmonių išrinktas seimas, jisai nebūtų šitaip spau
dą pavergęs.

L. Pruseika jau gatavas pa
siduoti Bimbai ir su savo šali
ninkais sugrįžti į komunistų 
partijų, iš kurios jisai buvo 
penkeri mėtai atgal išspirtas.

Opozicinių komunistų, arba 
kaip jie populiariai yra vadina
mi, “šklokininkų, organas įdė
jo Lietuvių Darbininkų Drau
gijos centro komiteto daugu
mos ir mažumos parėiškimus 
klausimu susivienijimo su “ščy- 
raisiais” komuhištaiš. Daugu
ma, kuri susideda iš L. Prttšei- 
kos, Ą. Matulevičiaus, J. Kuo
džio, M. Paukštienės j Z. Kau
linio ir P. Rainio, stoja už su
sivienijimą; o mažuma — E. 
Butkus, N. Katiliūtė, P. Kriau- 
čilikąs — priešinasi.

Mažuma kaltina Frušeiką, 
kad jisai šauvališkai pradėjus 
vesti derybas su Bimbos cėh- 
tra-biuriais apie susijungimą ir 
viešai agituoti už grįžimą į kb- 
munistą partiją, nedavęs to 
klausimo pirma išdiskusuplti 
savo organizacijai. Bet kilpa 
jau užnerta, ir dabar Liet. 
Darb. Dr-još bariams tenka 
spręsti, ar jie eis paskui Pru- 
seikų, ar ne.

“Šklokininkų” centro daugu
mos ir mažumos pareiškimai ta
po paskelbti “Nauj. Gadynėje”. 
Jie siūloma LDD. nariams ap
svarstyti, paskiii savo kuopose 
nubalsuoti, kuriai pusei ,jie pri
taria. LDD. suvažiaviniaš; (be
ne sausio mėnesyje) padarys 
galutiną tarimą.

Nuomonių skirtumai tarpe 
Pruseikes ir Butkaus frakcijų, 
matyitj yra gana žymus. Todėl 
abejotina, ar.,“skldkinjnkai” iš
vengs skilimo. . (

<• ------ b't i .-»* —* s’,* t ..< ,,

KODĖL PRUŠKIĖA NORI 
GRĮŽTI PAS BIMBĄ

naujienos; chfeūgd, in. 4 ,  •

kalaujama, kad jie tuojaus nd- 1 
trauktų visus ryšius su savo 
tarptautiniu cėiitrii?

“Jeigu lįifeS turime pasi
traukti iš Komunistų bpozi- 
cijos”, šalto mūžUma saVu. 
parėiškimej “tai tūri b’ul Ži
noma, kuomi td opozicija nė- 
gėra; jeigū iš rhtiš fėlkalaū- 
jama pasiduoti phrtijbk dis
ciplinai, tai mes iūrimd žinb- 
ti, kokihs .tėišėš iries turėsi
me partijojėr'O už vis svar
biau — dalėįdžiafit, kad įvyk
tų susitaikyniaš —-Visų kė- 
tūrių or^anižūcijų atstovai 
reikalinga ikiii; kad vėliau 
nei Viena pūšė ūėgal^tij užsi
ginti Savo prižadų, jeigu ko
kie btis padaryti?’ 
Keturios brgahizacijbsį kurių 

atstovams E. Būtkus ii* jo ša
lininkai siūlo iššNręšti šitą 
“vienybės” klausiiną, yra šios: 
lietuvių cėntto biūraš ir komii- 
nistų partijos cbritrb kbiriitetas, 
LDD centro Valdyba ir komii- 
riistų bįibzlėijbš centras.

žbdžiū, “sklbkiūihkų” mažb- 
iria kalba apiį viėūybėš įvyki- 
birrią šUši^rtiitb .icėiitįji tuo tar- 
pu kai dūugūriia (^rtiseikos 
frakcija) stoja už besąlygį pū- 
šfdaviiną Bnfibai; ĮdoHiti bus pa
žiūrėti, kurie paims viršų.

komunistais, kurie yra ištikiMi 
Stalinui. '

Aiškų, kad tas jo argumen
tas Šauja yisai pro šalį. Komu
nistų frakčijų susiliejimas į 
vienų įJŪrtiją1 po Maskvos vado
vybė yra vienas dalykas, o 
“bendras frontas” - 
tas dalykas.

Visai ki-
!

f*.

koi>ĖL Sutkus Nėnoūi 
EITI PAS “CENTRA- 

BiūitiuS”

‘feklbkinirikų” mažumos frak
cija stato Pruseikai ir bimbi- 
ninkamš visą eilę klausimų, 
svarstydama jų “vienybės” 
propoziciją. Pirmiausia, ji klau
sią : kodėl komunistai nesiviė- 
nija su tarptautine opozicija, o 
nori įtik suvaryti į centro biu
ro! gardų opoziciriinkus lietu
vius? Antra, jeigu opozicija 
turi savo organizaciją visai 
likviddoti ir pasiduoti kornt- 
ništų partijos centro “discipli
nai”, tai ar opdžicinihkai to
linus jau nebeturės huomOhių 
laisvės ir bus priversti aklai 
klausyti partijos centro (kuris 
dagi nėta .rinktas] komahjds? 
Mažuma, pagalios, klausia, ko
dėl iš lietuvių Opozicininkų reL

30 metų ir kas kita

šęstadibnis, griiod. 7, 1935

Po Pasaulio Kongreso
■4'

Pasaulio Lietuvių Kongresas 
Kaune žadino viltį lietuviams, 
khd “Viskas kitdip čiohai stos”.

Ta gražioji, ramioji viltis su
daužyta į tukstančiūs šmote
lių, nieks jų nebesurankios.

įuvo mintis: jeigu Kau-nui 
yra geras daiktas pasaulio lie
tuvių kongresas, tai paskui ne
užilgo turės būt jam geras ir 
Lietuvos lietuvių seimas.

Tokių mintį, tokių viltį pir
miausia paskelbė 
korėspondenci j o j e 
burgh, Pa.

Viskų išdrdskė,
vėjai. Lietuvos valdžia 
kė.

Viltis dabar gimė visai ki
tokia. Viltis, kuri pati 
nečenzuruoja, o valdžia 
jiegia jos cėnzuruot....

Pasaulio Kongresas

,,

Pitts-
“Naujienos 

iš

kaip devyni 
išdras-

savęs 
nfepa-

jeigu reikėsią, tai jisai išlei- 
siąs manifestą.

Tai toks jo atsakymas.
Manifestas gali duot žmo

nėms laisvę, arba gali suvar- v 
žyt ir tą pačią laisvę, kokia 
dar yrA.

O kad Valdžia nė truputėlį 
geruoju nusileist nemano, tai 
dabar višifeMš aišku iš jos “už
darymų” darbų, tai viena, o 
antra, iš skelbiamo jos pasi
tikę jitnoį jog Anglija neduos 
hitleriškajai Vokietijai atsiim
ti Klaipėdą ir pildyt savo se
ną obalsį — briautis į rytus 
— “Drang nach Osten”. Lie
tuviai gali ir privalo apsileist, 
aplėpt, pusiau* miegodami vaik
ščiot, nepaisyt Lietuvos reika
lų, jos gynimo
kia lietuviams nė spėkų, nė 
budrumo; nes juos ir jų nu
mylėtą šalelę. Lietuvą apgins 
Anglija, dar ir Prancūzija ir 
Sovietų Rusija; apgins ne iš 
“ypatingos meilės”, bet dėl sa
vo reikalų....

Ak, tu varge! “Dėl savo rei
kalų!”

Patys lietuviai tegul negina 
savo šalies “dėl savo reikalų”. 
Svetimbs šalys ją apgins “dėl 
savo reikalų”. Svetimos šalys 
ir prisiims Lietuvą “dėl savo 
reikalų”.

Ar ilgai lietuviai tautiškai 
miegos sulyg prisakymų savo 
lietuviškosios valdžios ?

Juozas 'BuktiškiS.

ne, nerei-

bifctAttlitA IR DIKTATŪRA

Net ir tarpe Socialistu kartais galima išgirsti Nuo
monių, kad tam tikrose aplinkybėse diktatūra gali būti 
nė smerktinas dalykas. Tai tiesa, bet reikia neužmiršti, 
apie kokią diktatūrą mes kalbame. Gali būti diktatūra, 
pilnai sutaikoma su dembkratija — tai yra viehas da
lykas; ir gali būti anti-dėmokratiška diktatūra,

Reikia skirti diktatui^, kaipo tam tikrą stbvį (ar
ba padėtį), nuo diktatūros, kaipo tam tikros tvarkos 
(režimo). Pirmosios socialistai neatmeta.

Diktatūrą, kaipo tam tikrą stovį, galima palyginti, 
sakysime, sū karo stoviu; Niekas neužginčys, < kad įr 
pilhai demokratiškoms šalims tenka kariauti, karo me
tu daugelis dalykų būna draudžiama, kurie yra leidžia
mi taikės laiku.. Tokie karo laiko suvątžymai yH ne
malonus, bet neišvengianti. Demokratiška šalis neliūsi-' 
deda šaVo principams, jeigu ji tam tikrose aplinkybėse 
būna priversta vartoti kato, stovį apsigynimui nuo savo 
priešų.

Panašiu budu, nepaprastos aplinkybes gali privers
ti demokratišką šalį laikinai pavartoti diktatūrą, t. y. 
suteikti nepaprastus įgaliojimus tam tikriems valsty
bės organams, kad jie galėtų sėkmingiau veikti. Bet kai 
toš Nepaprastos aplinkybės išnyksta, kai bėda praeina, 
demokratija vėl grįžta į normalią padėtį.

Visai kas kita yra diktatūros tvarkaVisai kas kita yra diktatūros tvarka — tokia, kaip 
bolševizmas, fdšižiūas ątba hitlerižiNas; Čia yra ne lai
kinas susivaržymas, bet pastovus žmonių teisių panai
kinimas. Diktatūros tvarka, tiesa, yra taip pat “bėdos 
tvarka”, kuri visuomet bufta steigiama neva tik tam 
tikram laikui. Bet žmonės, netekę teisių, nebegali jos 
atšaukti. Tokiu būdu ji laikosi tol, kol neatsiranda jėga, 
kuri ją sugriauja. Juo ilgiau ji gyvūoja, juo labiau ji 
darosi panašį į paprastą despotizmą;

Šitokiai diktatūrai socialistas niekuomet negali pri
tarti, Tie, kurie stoja iiž diktatorišką tvarką, yra demo
kratijos priešai. O demokratijos priešai yra kartu ir so
cializmo priešai. Be. demokratijos socializmo negali 
būti. • . •

Sukilimas Lietuvoj, kaip ir 
kitur po caro meškos letena, 
įvyko 30 metų atgal, o dabar 
šiais 1935 metais taipgi įvyko 
kas tokio panašiai. Tadą pir
masis visos , Lietuvos suvažia
vimas nutarė: valdžiai mokes
čių nemokėt,; nelaikyt jos val
dininkų, u,Ž$$pnėt jos mono
polius ir, t.kj '^iais metais pa
našiai subruzdo valstiečiai, bent 
pūšėje Lietuvos; jėi ne visoje 
šalyj. Ir .f ai subruzdo nė ko- 
įių dįdžių. ^yąd.ų, politikų, ne 
revoliucionierių sugundyti, o 
jie patys; jie stojo bendrai 
veikti dėl savo reikalų!

30 Mėtų atgal daužė mono
polius, kancelerijas, draskė ca
ro portretus/ , vertė telegrafo 
štūlpuš, vijo, valdininkus ir po
liciją ir nemokėjo mokesčių. 
Šiais gi metais: laistė pieną 
į ravus, skelbė badą Miestui 
(kur pirkliai beveik vėltdi pa
ima kaimo produktus), skelbė 
toki streiką prieš “Piėribden- 
trą” ir kitus maisto trustus.* 
Savo atšišaūkime ne stačiai sa
ko, kad nemokėsime mokesčių; 
sako tik: 1 v

“Ūkininkas darbininkas, ne
galėdamas pakelti nepakelia
mos naštos, atsisako temti vy
riausybę ėkoiidminiai ir poli
tiniai. Nemoka mokesčių nbi 
skolų jokių, išskyrus asmeni
nes skolaš. Neperka parduoda
mų iš varžytinių ūkių ir ne
leidžia nesusipratėliams pirkti, 
kol bu4s sutvarkyta politiniai ir 
ekonominiai šdntykiai vyriau
sybes su piliečiais”.

ši$ mažas sukilimas, matyt, 
neturėjo didėlio tikslo. Tame 
jo ir silpnybė ir ’ menkumas. 
Net nė seimo reikalingumo ne
paskelbė. Tik vieną aiškų rei
kalavimą pastatė: streikūot pėr 
meriesį laiko taip: “Turi būt 
sustabdytas bet koksai prista
tymas ūkiškų produktų į mie
stus, pienines ir kitur. Nevyk
dantieji bus skaudžiai baud
žiami” (šį sakinį juodai pa
brėžia).

30 metų atgal valstiečiai vi
są eilę politinių rėikalavimų 
išstatė prieš Valdžią, nepasi
tenkino tūdm, kad buk koks 
ekonbmiškas pagėriniMąs. Jie 
pirmoj vietoj statė rėikalą Lie
tuvos Autonomijos ir seimo. 
Jie išaiškino, koks tas seimas 
turi būt; jie škęlbė:

“Pasiuntiniūs Vilniaus Sei
man galės rinkti visi suaugę 
Lietuvos gyventojai, kiekvie
nas galės tiesiai ir slapta, pa
duot savo balsą už tą, kurį jis 
norės rinkti, nes jeigu rinki
mai Vilniaus Seiman butų ne 
dėl visų Jygųš, jeigu rinks nė

'f-

Pruseikos Vadovaujama LDD. 
(“sklokihihkų” organizacijos) 
centro komiteto datiguma pasi
sako už grįžimą į komunistų' 
partiją dėl tb, kad ' \

“Fašizmo ofehšyVa šioj ša
ly ir fašistinių gaivalų riau* 
mojimas kituose kraštuose 
verčia visus klosimai sąino- 
iiihgtis darbinihkŪS dėtiš i 
bendrą apsigynimo talką. 
Darbininkų Iclesoj, Visam pa
sauly, nesulaikomai auga 
sentimentas už revoliucinę 
vienybę. Planai, kuriuos sep
tintas kongresas Komunistų 
Internacionalo patiekė pla
čiai masiniai kovai prieš fa
šizmą, yra musų planai ir 
mes pilniaūsia (! -- “N-hį” 
Red.) juos užgiriąme.

“Mes matome, kad komu
nistinės ir socialistinės par
tijos, kurios per daugelį Mė
tų vedė aštrią savytarpio 
kovą,' dabar, kada sąlygota 
pakitėjo1, Visoj eilėj šalių jaū 
veikia bendrai prieš bend
ruosius priešus, atstovau
jančius reakciją ir fašizmą'. 
Mes, Lietu’Vių kdin. opozici
ja, visuomet stovėję Už ben
drą frontą, sveikiname tuos 
reiškinius. Mes ne tik nega
lime išsimesti iš tų bendrų 
žygių už didesnę vienybę 
darbininkų klasėje, bot savo 
pavyzdžiu, savo pasiryžimu 
įVykipti vienybę tarpe Lietu
vių kom. opozicijos ir Cent
ro Biuro atstovaujaihoS srb-

- vės mes turime įrodyti, jog 
inūsų darbai nesiskiria nito 
mūšų žodžių.”
Vadinasi, “skloka” turi jung

tis su “ščyraisiais” komunis
tais dėl to, kad Komunistų In
ternacionalas savo septintame 
kongrese priėmė planus kovai 
su fašizmu, kuriuos Pruseika 
piliiai užgiria; ar dėl to, kad fa
šizmo “riaūmojimas” verčia 
darbinihkūs dėtis j “bendrą 
frontą”. Bet tai reiškia, kad 
Pruseika supranta “bendrą — . - ' r —,
frontą”,• kaipo vienijimąsi, su tiesiog ir ne slaptai, tai tenai

musų u'žtarytojų nebus ir rink
tinė valdžia skriaus mūs, kaip 
kad skriaudžia šiandien rūkų 
valdžia”.

Iš šių žodžių matyt, kad 30 
metų atgal musų valstiečiai bu 
vo subrendę politiškai, nors 
praktikuoti politiką dar jiertis 
nebuvo progos.

Dabar Suvalkijos ir kitų sri
čių valstiečių sąjūdis buvo lyg 
politinis, bet lyg permažai su
sipratęs., Kovojo už mažą eko
nominį teikalavimą. O nhken-, 
tėjo nuo11 Valdžios gal daugiau, 
negi? 1Ū05-6 mėtų sukilėliąij 
skaitant tat proporcionališkąi; 
pagal sąjūdžių didumą ir svar
bumą. * ••

> Tačiau^ dabartinis valstiečių 
sąjūdis buvo tik pradžia. Jo 
tikslas buvo; mažas. Kitus tik
slus jie žino. Reikalai iššauks 
juos ir neabejojančiai pastai 
tys garsioj' viešumoje.

Dabar Lietuvoje reakcijos 
avalanšas gula ant visų visub- 
menės sluoksnių. Reakcija stu
mia visuomenę prie sienos. Ka
da bus? prispirta prie sienos; 
tada pamatysime nelauktų 
įvykių, Visuomenė tada gali at
siminti 1905 metų pirmojo Lie
tuvos suvažiavimo nutarimus 
ir iš jų kiiūštaš kbVąs, kurios 
tęsėsi įV rūėtds laiko. Nors 
carū valdžia fiį šUkiliiNą nū- 
sloįliftd,; bėl vėliau ji - susmuko 
visiškai ir jos jati Nėi*a. O jos 
pavėftgii, žifidūės ir ūiVergtos 
tautos tėbegyvūb'ja ii* Šiandien; 
Musų sukilėlė tauta gyvuoja. 
Valdžios klikos reakcija gy
vuoja nesveiku gyvenimu ir tik 
UikiNai. Jį ko'Vbją firies visub- 
infehę tiktai “dėl savo reika
lą”, kurie labai šiauri. Kuomet 
........ ...........—.. ... -... į • p..

kaip anglai sakytų.

ki« 
iai-

tai

bUvo 
Lietuvos valdžios juokas^ — 
“joke”;
Pasijuokė iš savo lietuvių. No
rite savo seimo, tai tekit pa
saulio kongresą. Daug geHau 
— ar he?

Maldo Lietuvos pilieti ją, lyg 
mažą vaiką. Tas vaikas betgi 
buvo ne beždžionė: pačiam 
kongrese reikalavo seimo ir 
visų laisvių. Tos laisvės esan
čios reikalingos būtinai visiems 
suaugusiems piliečiams.

Valdžios lekajai už tokius 
išsireiškimus uždarė visas 
tas kalbas. Kongresas visą 
ką Nieko daugiau neveikė, 
tylėjo.

■ Tylėto jų kongresas — 
valdžios autira....

Valdžia turėjo daug išgUd- 
rintų lapių, kurios minkštom 
kojukėrh aplink “kongresmo- 
nus” šokinėjo ir “lagadniai” 
kalbėjo. Lygiai taip labė į vil
ką kdlBa.

Romantiška ptusAka; Bet < ji 
ąpsikreipė kitu gald. Lapė pa
virto į vilką. Ir tuojaus vilkas 
parodė savo dantis. Krimste
lėjo į arterijas politinėms par
tijoms, universitetui, spaudai. 
Tėgitl bėga raudonas kraujas. 
Nebus šėittfo, nebus nė tokių 
laisvių, kokias jums caras da
vė pirm 30 metų. Nebus jumš 
dabar progos Nė kovot, kaip 
ttldniet kOVOjOt prieš caro val
džią. DUbdr lietuviai valdo; dėl 
tb lietuviai turi užsičiaupt ir 
kiš eiiiu J e girti Savo valdžią. 
Viskas, ką jus, piliečiai, galit 
daryt, tai iškraustyt Savo 
šbįiibš^ dėt gėrybes ant valdo
nų aukuro ir patylomis mel
stis.

■ Kuomet keli buvusieji Lie
tuvos prežidentai ir buvusieji 
ministėriai nunešė ponui Prė- 
zidęntui savo prašymą, kad dėl 
Lietuvbš saugumo ir atsparu
mo reikalinga piliečiams dides
nė laisvė ir jų atstovybė, tai 
ponas Prezidentas pasakė, jog

ATĖJO naujas 19 nutrie- 
ris “Kultūros”. Daug įdo
maus pasiskaitymo. Rdšo 
prof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Korolenko ir 
kiti. Kaiūa 45 centai. Gali
nta nusipirkti “Naujienose”.

Reikalaukite ‘‘NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodUrtit lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, A bet Justi pato- 
^timb dėlei.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tipti šios šatiei 
piliečiais. Pamokinimai 
Apie šios šalies tvarki, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir visk} kas reika
linga prie ėmimo tgža- 
tnenb rasite šioj knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

visuoihėnė pradės ją šluoti, 
tuomet nė Anglija neateis “dėl 
savo ‘.‘reikalų” gelbėti lietuviš
kojo fašizmo.

Juozas Biiktiškis.
i.rrmrr ... ...,

GAftlNlAl KAsI’UVAI ift MUtAI KASA FLORIDOS KANALĄ
i-

'i;

■j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ilL.
Siųskite ihoHtf 6tder| Arba ktiiM 

Ženkleliai.

■į
i

Armijos inžinieriai ir tuksiančiai bedarbių smarkiai dirba ‘ kasdami Florikos kanalą, kuris su
jungs ^leksikos Įlanką su Atlantiko vandenynu, žymiai sutrumpindamas laivų kelią. Kasimui 
naudojama nė vien moderniški gariniai kastuvai, bet ir mulai. Kanalas bus 30 pėdų pločio.
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Lietuvos Konsulo Nusižudymo 
Brazilijoje Atgarsiai

r Į žiu musų kolonijai įvykiu. Su- 
pasinaudoti K. Uckus, 

i MBii te
i teMąiš LiėiiiVbš . ife-

mane

Jį- "J ■ t -s «» .

Kas buvo Bn Stepo 
naitis

Emigravęs iš Lietuvos Ar
gentinon, dirbo paprastą dar
bą prie natrių Statybos. Kon-

(“Naujienų” korespondento).
plėšti. Tito pdčitt MOMėiittl at
vyksta, jau višifems gerai žinb- 
ėaš, Kdštaš tiekus su kęliąiš 
nėtaiiformuotais policįnirikaiš. 
Konsulato vartai buvo užrakin
ti. Policija, Uckui vadovaujanti,

sulas Skinkis jį pasaniaS ko^ pareikalavo atidaryti vartuB. 
sulatan, o nuo 1931 m. jis bu- Tačia“ aar*as Pareišk^ kad čia

— “ - -, esąs Lietiivoš T*“vv a Včuii-inuuLčitj lasivcujs ai ;
tomis pareigoiniš tapo pėrkfel- I» vartų Neatidarysiąs, kol nfe-
vo kvalifikuotas raštvedys ir esąs LiėtUvoš KoiišUltltaš ir

tas Lietuvos konsu'latari Bra
zilijon. Lietuvos konsulas Bra
zilijoje, Dt. P. Mačiulis, ne
sutiko su kunigu Sugintu, bet 
Sugintas draugavo su Stepo
naičiu ir sykiu dirbo parapi
jos koMitetfe. Mačiulio draugai 
čiuvinskas ir MajUs (Tauragės 
sukilimo vadas, dribar pozici
jos žmogus) ėjo prieš Stepo
naitį. Kunigas arčiau bėndra- 
darbiavo su bedievišku ir so- 
cialistišku “Lietuvių Aidu Bra
zilijoje”, negu su ..Mačiulio 
draugais. Steponaitis llkb kfryž- 
kblėjė. jį įiervino šiiinMadloš 
iš LietuVbų pašalpos ir. ta iiė- 
normalė padėtis, kad Lietuvos 
vaikai išeivijoj nori vienas per 
kito lavoną žengti dėl karje
ros. Steponaičio nervai buvo 
labai suirę. Kas liečia kohsti- 
lato kasą, tai ji buvusi visiš
kai tvarkoj, tik, kdip matysi
te iš citatų, net ir po jo ira- 
gingos mirties jo priešai iš 
konsulato pastogės nesiliovė 
prieš jį dirbę.

Steponaitis Lietiivbjė turi’ 
daug giminių. Viena jo sesu
tė ištekėjus už žemės Banko 
valdytojo^ p. RaduŠio, kita už 
Dr. žeMgUlici. Broliai Viiitaš, 
Antanas ir Jonas visi turi auk
štas vietas Kaune. Ir Bronius 
materialiai stovėjo labai gerai,

- 'hes bhvd' labai tautfuš? ’

Apie konsulato eksteri- 
torialių teisių sulau

žysią
Brazilijos Lietuvos konsula

to oficiozas “Lietavis” 26-X- 
35 įžanginiame rašo:

Spalių 19 dieną; staiga iši
rus ėjusiam Konsulo pareigas 
B. Steponaičiui, blogos valios 
žtaoriėiriš vadovaujant, buvo 
siilriužytos Lietuvos Kbnštilatb 
S. Pauly exteritorialinės 
sės.'

šeštadienį, apie 9 vai. iš 
to Konsdlatb tarnautojas; 
sargos kapitonas p. J. čiuvin- 
škas gavo telefonu žinią, kad 
savo bute nusižudė Konsulas 
B. Steponaitis. TuČ tuojau nu
vykęs į nelaimės vietą jau ra
do policiją, kuri išlaidį B. Ste
ponaičio buto duris. Steponai
tis jau buvo miręs. Jo kūnas 
buvo atiduotas balzamuoti.

P. J. čiuvihškašf atlikęs svar
besnius reikalus policijoj, at
vyko j Konsulatą ir tuojau iš
siuntė su autombbilitim Kon
sulato kurjerį A. šimtelį pas 
visus lietuvių mokytojus, pra
šydamas jiios sUsirihktl Kbn- 
siilatan, aptariinui diėnbš įvy
kio. Taip pat buvo pakviesti 
“Lietuvio” if “šviėšbs” redak
toriai bei keli organizacijų at
stovai. Visi pakviestieji į kbii- 
sulatą susirinko apie 2 vai., iš
skyrus mok. Nalivdiką ir rhok. 
Korsaką, kUrių kurjeris nera- 
db hamuose.

J. čiuvinskas skubiai išvyk
sta išsiųsti telegramas, prašy
damas susirinkusiųjų neišsi
skirstyti, kol jis grįšiąs. Vqš 
jam išvykus, j Konsulatą at- 
važiubjd Kum B. Sugintas; ku
ris praneša susiriiikusiėdiš mo
kytojams it bf^Ahizdėljd ate 
Stovams, kad j kbnštilaią ttib- 
jair atvyksianti policija, Kbh- 
sulatą Uždarysianti ir tižrih- 
spauduosianti, kol atvyks nau
jas Konsulas, nes, girdi; dabar 
nieks neturįs teisės Konsulate 
būti ir jo vardu veikti: Dabar 
nesą nei vieno atsakomingo 
žmogaus ir Konsulatų galį api-

tei-

ry- 
at-

gtįž p. CiuVihskAS. Policininkai 
ima grąsinti sukišią visus į 
kalėjimą. Sargas vartų neati
darė. Tuo pat laiku atvyko IV 
rajono policijos Vibširiirikriš, 
bet pamatęs, kad čia Lietuvos 
Konsulatas ir, kad vartai Už
rakinti, atsisako niib interveh- 
cijos ir grįšią atgal. Kun. Sir
pintas, .prijdtęs, kad čia reika
las gali blogai baigtis, pasikal
ba su K. ŲckUm ir mėgiiiĄ per
lipti geležinę tvorą su tikslh 
pasprukti. Kunigą sargas iš
leidžia prd uŽpaįalirieš diiris. 
Su policija pasilieka tik fc. 
Uckus. Kun. Šdgiritaš dingsta. 
Tuo laiku atvyksta III rajono' 
policijb’s viršininkas, įsake pb- 
ličiriiHkui perlipti tVoiįį ir At
imti iš sargo raktą. AtėmOš 
faktą policininkas atrakina 
vdrtaš. Delegatas (III rajonb) 
su vienu1 policijos valdininku 
ir K; Uckus įeina į Konsula
tą. Susirinkę Konsulate moky
tojai ir organizacijų atstbtal 
nemandagiai išvaromi į gaivę; 
Delegatas atima iš sargo viriiš 
takths. K. Uckus vadovaujant 
apžiūri Konsulatą, užrakina ’ ki
šas duris ir pastato prie Vrir- 
tų sargybą. Atvyksta Konsu
lato tarnautojas p. Čiuvinskas. 
Įėjęs į Konsulatą, paklausia 
Delegato kieiio isakytnu siddu- 
žytbš Liėtdvbs Kodšulado ėx- 
tėritorialihės teisės. Atsakyta, 
kad valdžios įsakymu. Atš'. 
kap. čiuvinskas vyksta pas di
delį liėtuViiį kolonijos draiigą 
Dr. hė.rigel Pestaha ir jo pa
dėdamas galina audienciją paš 
eštado Vidaus Reikalų Mihis- 
terį. Išaiškinus dalyką; Meis
teris įsakė tučtuojau atidiibti 
konsulato raktus ir nuiiiiti 
sargybą.

J. čiuvinskas, atgavęs rdk- 
tufe, grįžta į Kbiisulatą vdka- 
fe ir vėl pasikviečia visus Mo
kytojus bei organizacijų atsto
vus pasitarimtii.

Apie Konsulato teisių suldu- 
žymą nutarta skubiai praiifeš- 
ti Lietuvos Vyriausybei ir pra
šyti, kad ji atitihkdiiiai fb- 
aguotų.

Kaip vėliau paaiškėjo, poli
ciją į Konsulatą pakvietė ku
nigas Sugintas su K. Ūckurh, 
kuris visą laiką Konsulatą fcbi 
Lietuvą ir Lietuvos Vyriadš^- 
bę biaiiriausiu Pudu teršė įr 
biauriojo per lėidžiarfią laikbaš- 
tį “Liet. Aidas Brazilijbj”. 
kun. Sugintas šti k. Ūckdtn 
policijoj pripasakojo, kad KOh- 
sulatas liko apleistas, kad J. 
čiuvinskas sti Visais šuširirikii- 
siais (mokytojais ir Organižh- 
cijų vadais) galį kiekvienu* mb- 
mfentii Konsulatą apiplėšti, kdd 
dabar kolonijoj patikimas ir 
atsakomingiaiisįaš asmuo Ošąs 
kun. Sugintas ir K. tiekus.

Susirinkę mokytojai ir br- 
ganižAcijų atstovai dėl šio riii- 
Oėtiį dviėjų įšisukelių žygio la
bai . pasipiktino.

kad Šiito litidnu ir skddd-
------------------ - - ___________

itaįjįtli&tb JŽtaigbŠ išMekihiinb 
k ±lMuVbš Mitbritete pkžbMi- 
biffib tai

nėšttpfBtam.
kja tlli^tlš; kad Lieiti^dš Vy- 
ridfišjrbė į tai Utkfbipš dėtae-

‘ mato iMtah
tame pat nųmbryje “Lietu-

taŠ8.:
PriėŠ pat & ŠtepdPaičio iip- 

sižtidybią, penktadieriį, pAš k. 
tfeklį alšitadb kažkbkih kbteš- 
pbpdeiičija; UĄridjb teiti btaii- 
riki * įitvd pritašyta priėš Vc- 
ibpiėš aštaėtiį: kbtešpcMdėnci- 
jbjė buvo šiauriai it šitattti- 
žiai užgaunaina B. Stepdnaičio 
gdrbė. Sužinojęs apie tokią ko
respondenciją vėlioniš penkta
dienį tris kart važiavo pas K. 
Učkų; prašydamas,;, kad K. 
Uckus savo “Lifetavip Aide 
Br.” tos korespondencijos ne
dėtų, ką Uckiis pažadėjęs, ži
noma, tik už tam tikrą atly
ginimą.

Kiek Uckus šantažo kėliu 
gavo iš velioniės, sunku pasa
kyti, bet kad gavo nemaža sti
rną galima spręsti štai iš ko. 
Prieš pat savo mirtį Steponai
tis padarė nelauktą gestą — 
jis davė 200 milręisų savo 
krikštasūniui, konsulato kurje
rio sunui. Konsulato kurjeris 
A« šimhelis pasakoja; kad ta
da pdš B. StbpoPaitį dar liku
sios kėlioj šimtiriės. Pb tb tdo- 
jAii vėlibfiis rili važiavo pAš Uckų 
ir, rytojaus dieną, jail pdš Ve
lionį kišenėje tasta tik 65 mil- 
reisai.

Koręspondėnęiią, kurią tlckds 
rengėsi spausdinti savo šlamšte 
lapy; skaitę p. St. Puišys Ir 
kun. Šūgįntaš. JKas ten bu?vo 
patašyta, .piPėo^tųb tafpti: neži
nome. Taip pat neturime žiiiiii 
pas ką minėta korespohdėnbi- 
ja dabar rahdasi.

Šį dalyką, kaip ir kitus, ži
noma, išaiškins atatihkanioš 
įstaigos. 

1 “'• J •
Antroji medalio pus€ 

' “Liėtdvld Aidas Brazilijoje” 
šaVo laidoje iš 26-X-&5 pirma
me puslapyje talpina tokį 
štariibų ahtgMlvį: “Nusišdvė 
Sad Paulo Lietuvos Koiišulaš 
Br. StebOnaitišb ir tašo, kad 
jo lavonas bus vežamas Lietu- 
Vdh.

O dėl konsutatd ekšteritbria- 
lių teisių sulaužymo štai ką ta
šo: ; r •' ■

Pereitą šeštadienį, spalių 19 
d. nusižudė .. einąs Lietu'voš 
konsulo pareigas B. Steponai
tis. Kadangi SteP°naitis buvo 
vienui vienas valdininkas skir
tas LietUVoš vyriausybės; tki 
jam nusižudžiUS, konsulais 
prasidėjo betvarkė. Konsulate 
mašinistas čiuvinskis, kuris 
nieko bendro SU konsulatu ne
turi, ries yta tik laifevai sarii- 
domas. tam darbui; pasiskelbė 
konštrltų paėmė višds konsb- 
lato raktas it tą pačią dieną; 
susikvietęs visiis savo draugus 
pašalinius kolonijos asmenis; 
kaip Majų, Jurgtitį, Vėnceviį 
čių; ŠUkeVičių ir k.; pradėjb 
šėiriiihirikauti korišiilate, versti 
visas spintas; visuš dbkumen- 
tus; bylas ir k; Net geležinė 
konsulato spinta buvo atidary
ta. Kažkurie kolonijos asmb- 
pyš, matydami, jtad toks pašri- 
lihiŲ ašriiėiių Šbitaiiiinįavimas

, tži. ,'fmvi-drr ,.tr tt—4

MASTER W1NI)OW SUAUK (!().
X 8; J. Vondrak £. Tek Uhtyeltė 45^0 3
Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo 
,,M™ ■ sis?® ibiurm

išbs wRst arai street (arti wood st.)

TAvėrn it tirduitlVių &&&j>riai Už pigėšhėš kainas.

STANDARD MOkTORE CO.
644»04& W, įte ::
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konsulate iieleištiįias, tuo/la
biau*, kad į konsulatą suėjo vi- 
Šdto piaiikb 
kteipiiš į 
jf, kad pMštardji fįšriMiį koH- 
tetį ša|b žirite. & fteB i$- 
iteijbs viršibiriitaš ti&vė W- 
dynią pptičjjtti kdri^mftta Užda
ryti. Kubtačt į ktatautata ite. 
Vykb pbiicijk SU iteiivltį W 
iiijbŠ iiteteitaiš kttil. Stlgift- 
tark. iMtita if s. itaištaftaf 
kbrišulataš jari iiW6 WpiiBW 
čitivtašlto M jo dtatigų.
Pdiičiją PdpOidatijMMiš O. 
miiiiHkdš išvate if itefišiiteą 
iiždate. Ikaifciifiiirife, pbrift-
liuose fritib, tiėt tetiiišiii&te Vd- 
ką; o ką. kišėriėšb tatejb; tat

^ažytaėttaa taš; liti 
ktiš policijai B lltiditeMta; 
Majieri# Lad drito
esą gali įvykti if antros šėr- 
iheriyš. Kstip vėltaii paaiikėjb; 
tai ji, Majietie; kdlbirib įšibrd- 
vušiufe į kbrisulatą ašmėiiiš nu
žudyt Uckų- kam jis ‘atėjo į 
konsulatą šti pblibija ii* išlai
kė nepageidaujamus kdiišutafb 
šeimininkus. Gi Uckus buvb 
policijos pakviestas tik kaipo 
liudininkas.

Konsulatas ilgai uždarytas 
nebuvo. ČiuVinskiš tisiif titii- 
luddarhas šriVe konšulri (“ėįt 
šbii cotišul”), su vieno brdži- 
lo pagalba išgavo iš polibijbš 
konsulato ranktus ir šeiitiiriiri- 
kauja įstaigoje ir pradėjo rū
pintis Steponaičio laidotu ve
dus. tiaVė Štepdhaičio lavoną 
užbalzamuoti, užsakė paskuti
nės rųšies karstą ir žada per
rišti jį LietiiVori;

.. ... - - J , ■

Kodėl čiuvinskas baildė įlį
sti konsu*lata'n ir teii šeiminin
kauti, išaiškins ateitis. Bet ži
nant SteppnkMio inirtiėš prie
žastį, nesunku' SUpfasti if čiu- 
viriskio bei 'Mkjų žygius užim
ti konsulatą. Steponaitis pasku
tinę valandą1 prieš mirtį pasa
kė: t niariė štiedč Majai; ir Siu-; 
vinskai. Tdigi; dabar tiė patys 
Majai ir ėiuvįrišktai darbdo- 
jasi koųšuldte tarti, kad pa
ruošti kdriiprdhiittibjaiičią Me
džiagą prieš velionį Steponaitį, 
— jų tikslas aiškus. i

Lietuviai turėtų pareikaldu*- 
ti, kdd Vietos poli’čij ą uždary
tų , kdrihtilata if tiėičihtiį į 
kibm sviėio perėjimams jatiie 
šeimiriirikatiti.

Nes konsulatas yra musų Vi
sų, lietuvių įštaiga ir neturime 
leisti, kad konsulu pasiskelbę 
tokie čiuvinskiai if po Stepo-

........................ ■ > ■ 4..................

naičio įhirties dar. veiktų prieš
•H- .
imi

aB pats btetaViii ... Aiaas-
savb teto’V k-

riatab sftkb*
jei ifllFStfa. itif-

čia; nfebtrijatii td-
L18 Mpte te Wtettdi-'

aiMfl §au visUBf+tenfe
Ibkld WlfeU MfBiteOtijd,

temfti Bu gyvelliiiii) Httdi-6-

pokaitis yta :; pareiškęs if > ki
tiems, kur tik jis buto tą die
ną:. . *

Mes dar pridėsinie, kad ve
lionį žudė if buvęs konsulas 
Mkčiuliš. Su jo žinia ir jo pa
ties akyvriizdoje Steponaitis bu
vo užpultas konsulate it pri
muštas; Mąčiųliui išvykus, j b 
pėdomis sekė Majai ir čiuvinri 
kiai; Jie pėr. “Lietuvį” ir “Lie
tuvos žinias” begėdiškiausiai 
puolė Steponaitį primesdanii 
jam nebūtų dalykų. Tas buvb 
daroma dėl to; kad išstumti 
Steponaitį iš konsulato; Mat, 
Čiuvinskas Siekė kosulo kėdės.

Taigi; tie žmonės, kurie jail 
rtė sykį yra pardavinėję šavb 
sąžinę; kurie neturi savyje jo
t i’Un.u'itip

kios dvasinės pusiausvyros, ku
rte įfei* dtehį kfeičiM kėliblika 
kartų savo nusistatymus vien 
tilt dėl pinigo,—ribtufi jie ir 
šiandein jokio sąžinės išmetinė
jimo, pristuinę HMų, teisingą, 
dorą ir trokštantį gyventi žmo
gų prie saužiidyštės. 

»*1 1 !* . .. ■ .

Tad, penai, pasgirožėkite sa
vo darbais, stovėdami prie fe. 
Steponaičio lavono.
. t, ''"■•.r ’S'. i * r ' f■■■■—"i ■ . ■ i i ■■ ■ -... -u,..-,— . —į

'UĖR& Naujienų itafutyta- 
jos ir skaitytojai pfaŠbtti 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. \

t* V* ».•*«» » v** 4. J

sifyžimo te V&lidš pkš jį netru
ko. Brbhitiš Stėpohritiiš tapb 
ridžtUl^taš pašalini^ žmoriitį (jdi 
j uos galima ^Miiiti žrilOiiėtaiš), 
riėt ių žftiOhiiįj kliriUoš jis, bd- 
dkmaš koiišulu, fėtač. Dėl tb 
tbkš f&iltdš tidfoši b‘ė gdlb škbu- 
duš žriibriiškiiriib- atžvilgiu.

“Aido” rėdakcijbri * If jb 
spaustuvėn nuo pat “Aido” pd- 
sirodymo; neįkėlė kojos nei vid- 
has Lietuvos konsulas, nei vie- 
hrit j6 taritatabjas, riėi riehafe 
iš Liėtavos . atvykęs vizitoribš 
ir nei vienas tautiškų orgdhi- 
žacijų feš buvo drKtl-
džiama titivtirib kbiišulb Mačid- 
lib. Kodėl taip buvo daroma, 
itibkvldriddi stlįifaiitama. Net ir 
mįniątefis Aukštholiš; atvykęs 
į Š. i*aulb sušipdžinti šii lietd- 
vių kolodijų iteslteike aplanky
ti Aido redakcijos ir pirmds 
lietuviškos spaustuvės Brazili
joj. R. Stepotiditiš likęs kori- 
šulb pafeigoŠę irgi riebuVo ap- 
sildrikęs baš Mus. Ir pbf . 3-jų 
metų savo gyVeriimb S. Paiily 
męs $tej)Biiairib nemažinome.

fiei Štai,.skaliųd. nustem
bi ‘‘Aido” redakcijos hariąi ii 
špaušiuvės ddfbinihkai, kuo- 
riiet įėjęs Visus pisvėikinb if vi- 
šiėihs darbininkams prispaudė 
rankas Steponaitis. Tai buvo 
velionies pirmas if paskutinių 
apsilailkymas; Vėlidriis pas ritas 
neilgai buvo, vos kelias minu
tes, labai sųrijąudirięs, tylus ir 
veide rodė aiškias kančias. Al ■ . , l M ■ S .. Į
trumpo pąsikalbėjimoi vęliomš 
atsisveikindamas p a r e i šk e r 
“praugai, prieieliai, ar jus iiė- 
Žinote. kad itidrid gyvbhitaą dii- 
ėdė Mdjai ir Žiuvinslkiai^.

T&oš įačidš žbdžitlš B. S te-

v PASISKUBiNKIT pasiųsti savo 
KALĖDINĖS PERLAIDAS giminėms

į ŠEN A JA TĖVYNĖ
Iki Kalėdų beliko mažiau nei tfyš šrivaitės. Jųš {brite pa
siųsti savo Kalėdines Perlaidus giiilihėriis į šfenąją tėvynę 
kuodnksčiausia. Musų Persiuntimo RatOs nebtangibb tlž: 

fcABLEGRAMAS, RADIOGRAMAS,
BANKINIUS DRAFTUS, TELEGRAMAS 

Pasinaudokite Drbvėfs Patarnavimu, idant užtikrinti 
savo gimihėthS LINKSMAS KALĖDAS.

Drovers NATIONAL Bank 
I)royers Irusi &. SAVingš BaNk 

Street and Ashland Avenue 
CttlCAGO ——    i . i.11 r; i tijiaži

PROGRESS
. KRAUTUVES

PIRĖSITE PIGIAU

ku- ■.

Del Kalėdinių Pirkinių Eikite į 
Bernice’s Diess&LingerifiSlioppe 

04Š? So. liaisted Street
■ KUR' RASITE... X . 

ausiAs PREKĖS 
LVŠt.ŠTYLIAI •

dšai rigM teiitaid. ^aį-gintis važinėjant kiMp ledi jus ^dtiid 
gadti Veliailsiais ddvanas čld i»id

* |NES, RIDĮKULIUS, PIRŠTINAS;
S IR ŠVEDERIV SETUS; ,

'• ŽffiiAtfŠlbS KAINOS
Tddel i Įsai

c

Jtetoranto Lankytojai
IMdUtykil jitil ddtaF šOH režemtiJUš IškiliiiiiigUi Nfitijų 
Metų SlitikttiviU P&fbi; kitei šįmet bus didesnė ir puikes

nė; iiėyti ktttitt iibrš pirmiaus. $2;50 ypatai.
Dėl fėžbfVJcijų pašaukite:

; LAFayėtte 2120
1823 West 47th St.

r y » ' v.»>« 4 j mo mh, ■< ■ v.

Čhicago, III.

y v n/u 4

ždžš Pašalpflš Kliubas ir 
DTatigyStė Ąjišyifetos Vyrį ir Moterų .

Rengia Vaidiniinų ir ŠOKIŪS.> Bus perstatyta juokinga komedija

“VAGfS”
LiETtiVitj liuoSAbės švėtAineje

14th Ši. ir 49iii jGourt, Cicero, III.
Fi-atižia 7 vttl. vakard. . Įžanga 35c.. iš kalno perkant —30c

, ..Atsilankykite, visi ■ linksmai laiką praleisite.
’ x Visiis širdin4šh‘kviečia RENGIMO KOMITETAS:

. T r III17 m.......i ■ Iii iinii ii n-' n iii I

Dviračiai šių (lieiių pOįniliariškiausia Kalėdų dovana 
Jdtinubliam; Prbgkešs Krautuvė turi pasi $OJ| —f I? 
rihkimįį iiūo ................. ..... ............. CRtii 1^3

Visbkilį išdibbysČių pianų 
Akdftiidnrii, pdrsi d u o d a 
llUiriUžiiitbm kairibni ntio

’1§.95

1936 metą niadOs Radios 
už bargain kainas. Midgct 

radio $ 8.95
Consolc rudios .......  $34;50

Leng VUS; Išmokėjimai,
didžiausių Vertybių Krautuvė.

Dabar patogiausias laikius pirkti visokias dovanas iš

M____________ , _

3222-24-26 BO. HALSTED STREET
Vieno aukšto baltu priekiu namas.

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226

Pašiklatisykile iriušiį radio programo, rytoj, ii valandą 
prieš pietus iš stoties. WGES.
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MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

for finest bakinųs 

Šame price Today 
as45years ago 
25 ounces for 25* 
Mcnufadurad by baking powder 
«pecieli»t« who make nothing 
būt baking powder—under 
•upervblon of «xp«rt chajnista 
of nailonai roputation.

^^Miiiliiiiiriiiiiiiiiiiiiiii
y Ji...

..........' ■ ■

DARIAUS-GIRĖNO 
MONOGRAFIJOS 

REIKALU
Antras Lietuvių Skridimas 

per Atlantiką jau* baigtas. Pir
mas a. a. Dariaus-Girėno ir an
tras Įeit. lak. Felikso Vaitkaus, 
— abu kaštąvo Amerikos lie
tuviams" apie $60,000! Trečias 
skridimas vargu bau galės 
įvykti, nes nemanau, kad Ame
rikos lietuviai išviso norės skri
dimais užsiimti ir jiem mil
žiniškas aukas dėti. Gerokai 
pabandėme dvejais atvejais, 
sunkiai pasidarbavome, pasi
ginčijome, surinkome aukų ir 
tuo turėtume darbą baigti. Yra 
nemaža kitų lietuviam svarbių 
reikalų, jais turime rūpintis. 
Atsitikime, jei trečias skridi
mas norima butų jvykyti, mes, 
kurie darbavomės dviem pir
miem, neprieštarausime. Tačiau 
trečią skridimą gali paruošti 
ta musų dalis lietuvių, kurie 
mažai arba visai prie dviejų 
pirmųjų neprisidėjo. Dabar 
jiem lieka proga pasidarbuo
ti.

Abu skridimai padarė lietu
viams didžios pagarbos pasau
lio akyse. Nuo Lietuvos Ne
priklausomybės susikūrimo nie
kados ir niekas taip lietusių 
vardo neiškėlė, apie juos taip 
plačiai nerašė pasaulio spauda, 
kaip apie lietuvių DU SKRI
DIMUS. Kaip apie DARIAUS- 
GIRĖNO pasiryžimą ir jų tra
gišką mirt j kelionėje, taip apie 
Įeit. lak. F. VAITKAUS skri- 
dimą, visos šalies anglų 
da ant pirmų puslapių 
mis laidomis rašė; rašė 
palankiai duodama didį 
viams kreditą, šie du skrięli- 
ipaf sudarė nemažai istorinės 

. svarbos aviacijos srityje. ši 
medžiaga reikalinga butų pil
nai surinkti ir tinkamai užre- 
korduoti ateičiai. Tiesa, pasi
rodė knyga “Sparnuoti Lietu- 

r"'vyiai“ (Dariaus-Girėno) skridi
mą pąminę.ti, bet toli gražu ji 
nėra pilna. Nežinia kodėl auto
rius šios knygos rinko med
žiagą jai taip siauru maštabu, 
kad liko praleista ir tinkamai 
nepažymėta tokia lietuvių ko
lonija kaip Philadelphia. Juk 
čia grupė žmonių-atstovų pa
vienių ir draugijų, viso 35 
žmonių, komitetas, vardu VVS. 
skyriaus, nuo pat pradžios iki 
pabaigai su kimu ir siela at
sidavę dirbo DARIAUS-GIRĖ
NO istoriškam žygiui. Jie čia 
rengė žuvusiems musų Atlan
to pionieriams gegužines, au
kavo patys, rinko aukas nuo 
kitų, pardavinėdami “Lituani- 
cos I” ženklelius; aukavo sa
vo laiką, daužė mašinas, eik
vojo gazą ir aliejų, — visą da
vė, ką galėjo 
Skridimą įvykinti, 
surinko 
$726.35 ’ 
knygoje 
tartum 
žirklėms 
kolonija 
gos su

skri- 
spau- 
kelio- 
labai 
lietu-

išro- 
taip 

patį. 
DA-
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CHICAGOS LIETUVVIŲ VYRŲ CHORAS negu palikti $15,000, giminės 
tačiau pilvų nenori ir dabar ei
na į teismų dėl. tų $15,000 pa
sibarti. Pilvą, paima Chicagos 
universitetas, kaipo anatominę 
retenybę.

Laikinos kainos — $1.00 i diena 
bavuitinės ratos. pavieniams 

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9657

SVETAINE DEL RĖNDOS
PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Carai 9585.

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

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” 
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUIevard 2092

Šią grupę “pribrendusių bernelių“ buvome pripratę pažinti kaipo dainininkus, kuriems 
niekuomet nenusibosta dainuoti, bet rytoj vakare jus matysime kaipo žiaurią bandą razbai- 
ninkų, kurie neduoda ramybės Lietuvos dvarininkams nuolatos juos rubavodami ir grobį varg
dieniams dalindami.

Bet ir čia jie randa laiko dainuoti ir kitus linksminti. Tai bus Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted Str., 4:30 vai. vakare, rytoj, gruodžio 8 d., gražiame veikale “Blinda' , žemaičių 
Razbaininkas, Svieto Lygintojas.“ ,

“Blindą” stato scenoje bendromis pastangomis Chicagos Lietuvių Vyrų Choras su LSS. 
Centraline kuopa. ' < •

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

r

Tarp Chicagos
Lietuvių

Kastantas Čepulis 
perkeltas į kitą 

ligoninę

fonijos programe ryt vakare. 
Koncertą perduos National 
Broadcasting System, Chica
goje nuo 9-ių iki 10-tos 
kare.

Giminės dviejų pilvų 
nenori—jiems pinigų

KALĖDOMS 
DOVANAS

Klaidos Atitaisymas

Illinois Central ligoninėje 
mirė 71 metų senelis Seth Stra- 
cton, kuris pagarsėjo savo dvie- 
jais pilvais. Nors tie jo du pil
vai yra kur kas vertingesni,

Pirkit musų krautuvėj: žiedus, Deimantus, Auksinius 
Laikrodėlius, Laikrodžius, Lenciūgėlius ir Fontanincs 

Plunksnas.
JOS. A. RIZGEN
LAIKRODININKAS

3255 So. Halsted St. Tel. Victory 4356

idant Pirmą 
Dirbo ko

Pirmam Skridimui
Tačiaus ši kolonija 

“Sparnuoti Lietuviai”, 
nusidėjus, rašytojo 

butų nukirpta!.. O ši 
labai gražios medžia- 
iliustracijomis galėjo

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMĄ!

patiekti, kas birtų paįvairinę 
patį leidinį.

DARIUI-GIRĖNUI tragiškai 
žuvus, Lietuvos Aero Klubas 
plačiai paskelbė lietuvių spau
doje prašymą smulkiai surink
ti visas galimas žinias iš Pir
mo Skridimo veiklos DARIAUS- 
GIRĖNO monografijai leisti.

I I

’rašė ne tik paprastas žinias 
priduoti, bet visa kas buvo ra
šyta nuo pradžios rengimosi 
musų didvyrių drąsion ir is- 
jorinėn kelionėn iki jų tragiš
kos mirties, Soldino miškuose, 
Vokietijoje, lietuvių, anglų ar 
kitataučių spaudoje; žuvusių 
pasikalbėjimai, jų išlaukinė ir 
vidujinė išraiška, paveikslai, 
darbuotojų ir kitų įspūdžiai, 
aprašymai, eilės, nuotraukos 
gegužinių ir tt., visą tai su- 
rinkti ir LIETUVOS AERO 
KLUBUI pasiųsti, žuvusių at
minimui knygą leisti. Kaip da
vėsi pastebėti nekartą spaud >- 
j e, tokią istorinę medžiagą L. 
Aero Klubas buvo surinkęs ir 
monografija, arba kaip ją ne
pavadintum, turėjo būti išleis
ta apie vidurį šių metų. Gavu
sią medžiagą su daugelio nuo
traukų (paveikslų) musų ko
lonija taipogi pateikė. Bet lai
da vis dar nepasirodo, tuo tar
pu kaip žmonės laukia jos ne
kantriai.

Gundai eina, kad pasirodžius 
knygai “Sparnuoti Lietuviai”, 
L. Aero Klubas buk nutarė 
susilaikyti nuo savo laidos. Ko
kiais sumetimais tas birtų da
roma, tuo laiku rašytojui nė
ra žinoma. Gal būti tuo 
kavimu, kad kaip vienas, 
antras leidinys, rašys tą 
Tačiau mums rodos, kad
RIAUS-GIRĖNO epizodas, tu
rėtų būti nesulyginamai smul
kiau ir plačiaus aprašytas, ne
gu jis pasirodė knygoje “Spar
nuoti Lietuviai”, šiame veika
le turėtų būti sątrauka visos 
veiklos nuo (a) iki (z), t. y., 
nuo gimimo dienos iki jiem 
liko pastatyti paminklai Kaune 
ir Chicagoj, arba dar toliau. 
Tuo tarpu kada paskubėtoj lai
doj pavienio autoriaus to ne
siranda. Musų VVS. skyriaus 
komiteto manymu DARIAUS- 
GIRĖNO žygis yra per daug 
svarbus ir istorinis, kad jį pa
likti tokioj siauroj ir nepilnoj 
plotmėj, kaip jį visuomenei 
skubėtai pateikė p. Jurgėla. Jis 
priklausė ir dabar priklauso 
sutvarkyti nepalyginti daugiau 
kompetentiškiems žinovams ne
gu pavieniam asmeniui. Tą at- 
sakomingą instituciją atitinka
mai pagaminti ir išleisti DA- 
RlAUS-GIRĖNO istorinį vei
kalą mes turėjome Lietuvos 
Aero Klube, kuriam sutvarkę 
medžiagą, pasiuntėme.

Gal būt L. Aero Klubas ne
nori išeiti ir užbėgti už akių 
pirmam leidimui. Niekas jam 
nenori, nenorime ir mes. Lai 
ši pirma paskubėta laida eina 
savo keliu* ir, nėra abejonės, 
kad ji trumpu laiku išsibaigs. 
Lietuvių yra daugiau, negu 
15,000 knygų “Sparnuoti Lie
tuviai” išleista;, tai lašas ju
roje. Dabar Lietuvos Aero Klu
bas turėtų (jei dar nepagami- 
no) išleisti PIRMO ir ANTRO 
LIETUVIŲ SKRIDIMO per At- 

1 lantą istorinį veikalą — abu 
Viename tome. Tai butų isto
rinis dokumentas ir veikalas 
kiekvienam lietuviui. Jį 
tų lietuviai matyti ir 
kur tik jie gyventų. Jo 
spausti ne 15,000, bet
arba ir daugiau. Jei L. Aero 
Klubui vienam butų persunkti 
tą atlieti, kodėl nepasikeisti 
mintimis tuo reikalu su AL- 
TASS. valdyba, Chicagoje? 
Mažu kooperuodami tą galėtų 
atlikti. Rašytojo manymu, AL- 
TASS, turėtų pagaminti veika
lą iš Antro Lietuvių Skridimo, 
jei Lietuvos Aero Klubas to 
nepadarys.

Z. Jankauskas,
VVSS. rašt.

mylė- 
turėti, 
reiktų 
50,000

ra-buvo
Čepulis, 
3503 S. 
German

Keletą dienų atgal 
syta, kad Kastantas 
pp. E. Čepulių sūnūs, 
California avenue, guli 
Deaconess ligoninėje.

Dabar jis tapo perkeltas j 
Chicago Memorial ligoninę, 
prie 33rd ir Lake Side, kam
barys, No. 306. Ligoniui bu ve 
padaryta sunki galvos opera
cija. Draugas.

Vakar dienos “Naujienose” 
žinioje apie Northsidės SLA. 
226 kuopos nominacijų rezul
tatus, įsibriovė sekama klai
da: Gegužis gavo ne 26 bal
dus į prezidentus, kaip žinioje 
paduota, bet trkr 2. Bago- 
čius gavo 30, Rastenis — 3.

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
Prašalink norą. Kauk tikrą ir pastovų 

palengvinimą su ALSAN9, 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 telefonų.
ALSANS LABORATORY
N. State St. Dept. L. Kamb. 833

Tol. CEN. 7170, Chicago
..........................................  imurf ......

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

ANCHOR INN
3500 So. Halsted St.

Ryt Vakare General 
Motors Koncertas

Dainininkas Richard Crooks 
dainuos General Motors Sim-

ŠIUOS ASMENIS IŠ 
RINKIME SLA. 
VIRŠININKAIS

F. J. BAGOČIUS — Prezi
dentas;

J. K. MAŽUKNA Vice
prezidentas;

P. JURGELIUTĖ — Sekre
torius;

K. P. GUGIS — Iždininkas;
Dr. J. STANELOW — Dak

taras Kvotėjas;
E. MIKUŽIUTĖ — Iždo Glo

bėja;
J. MILIAUSKAS — Iždo Glo

bėjas.

Skelbimai Nauiitnos*- 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ket vergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Išmainyki! Seną 
Laikrodėlį ant 

Naujo
1 »

Mes turime didžiausi 
pasirinkimą Bulovą ir 
Elgin laikrodėlių. Tie 
laikrodėliai yra ge

riausios dovanos 
1 Kalėdoms.

Užsiprenum eruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tęvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumerubj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertain'iais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. *Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

LAI BŪNA SIU
KALĖDŲ DOVANA

DRABUŽIAMS PLOVYKLA, 
REFRIGERATORIS, KAURŲ 

VALYTOJAS, NAUJAS 
RADIO!

Dabar Eina Specialis
KALĖDINIS 

IŠPARDAVIMAS 
Peoples Krautuvėse

4148 Archer Avenue
Naujos Drabužiam Plo- 
vyklės po .......... ............ *29.50

Kaip 
žuvis 

be 
vandens, 

taip 
geras 

‘lietuvis 
be 

Naujienų”

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS M!LK 
ITSELF!

u

Hidden in Velvecta’s richly mild 
Cheddar Chuese flavor are nealth- 
proteetive elemente of many fooda.

It’e wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandvviches, in 
ccoked dishes ... oftenl

Standard Padarymo 
Nauji Refrigeratoriai nuo

HOOVER, kaip nauji 
Dulkių Valytojai po ....

*67.50

17.50
Nauji Midget Radios po $"^

Nauji Console RADIOS KO
po .................................. fcvii3y

po 50c j savaitę ar daugiau

F. VIZGARDAS 
savininkas 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE 

& LIQU0R CO 
Lietuvių didžiausias degtiriės san
delis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnes kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę; kuri patiks, 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinas gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

B/^ING POWDER1

Mažai tereikia įmokėti. Galima mokėti

Didele nuolaida už senus dalykus į 
mainus ant naujų.

Pirkdami čia daug sutaupysite
Didžiausios Lietuviu Krautuvės Chicagoje!

U: M
■*r

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.
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Iš Lietuvos sugrįžo 
chicagietė p. Vanda 

Byanskienė
Atstovavo “Birutę” Pasaulio 

Kongrese; Kaune surengė jai 
iškilmingas išleistuves

4:30 v. v. į svetainę. Tad pasi
matysime koncerte, rytoj vaka
re.—Senas Antanas.

■ , ■ ■ ■ f
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Rytoj Moterų “Ap- 
švietos” Draugijos 
Bazaras Auditorijoj

F. M. Valaitis palik
tas SLA. 129 kp. pir

mininku 1936 m.

Ketvirtadeinio vakare Chica- 
cagon sugrįžo p. Vanda By
anskienė, “Birutės” choro ve-, 
dėjo p. J. Byansko žmona, ku
ri dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Kongrese, Lietuvoje. *

J. Byanskas, vyras, ir dide
lis būrys “Birutiečių” ir šiaip 
draugų sutiko grįžtančią chica-v 
gietę Pennsylvania stotyje, prie 
Canal ir Jackson bulvaro.
Viešėjo Lietuvoje 6 mėnesius

V. Byanskienė praleido Lie
tuvoje apie 6 mėnesius laiko. 
Dalyvavo kongrese, aplankė žy
mesnes Lietuvos vietas ir “Bi
rutės” chorui surinko daugnau 
jausiu muzikos kurinių.

Lapkričio 15 d., Kaune išva
žiuojančiai p. Byanskienei buvo 
surengtos išleituvės, kurių pro
ga jai buvo įteiktas Vilniaus 
Didžiojo Seimo medalius. Iš
leistuvėse dalyvavo prof. K. 
Šleževičius ,“Liet. žinių” redak
torius p. Kardelis, R. Skipitis 
DULR pirmininkas, “Trimito” 
redaktorius p. Kalnėnas, chica- 
gietės pianistė p. A. Briedytė 
ir B. D*angelienė (kurios da
bar yra kelyje Chicagon) ir 
daugelis kitų svečių.

Rytoj 1 vai. po pietų Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje 
atsidarys bazaras, kurį Ghica- 
gos Lietuvių Moterų Draugi
ja, “Apšvieta” rengia Oak Fo- 
rest prieglaudos senelių nau
dai. Taip kaip Ghicagos Mo
terų Kliubas vaišins senelius 
rytoj po pietų ,taip “Apšvie- 
tietės” bazare yra pasiryžu- 
sios pelnyti ganėtinai, kad se
neliams kiek vėliau iškelti ki
tas vaišes.
Pasirinkimas Kalėdų

Bazare bus didelis 
kimas įvairių daiktų 
kalėdų dovanoms ir
kviečia moteris atsilankyti ir 
tų daiktų pasipirkti prieina
momis kainomis. ■.

įžanga į bazarą 10 centų as
meniui. Rengimo komisija 
sudaro, pp. M. Baronaitė, A. 
Miščikaitienė, M. Zolpienc, M. 
Schultz, A. Valančienė, Z. Pu- 
niškienė . b.

dovanų
pasirin- 

tinkamų 
rengėjos

•l, į " * J')- .** " "V ' 1 ' ■ ' I i ' 1 ■' '

Apiplėšė Bridgeportie 
tę P. Vaitiekūnienę

Lietuve bedirbdama 
skerdyklose apsvai

go ir numirė
Agnieška Schultziene, ,1459 

*W. 112th Place, vakari *4 *80 p 
p. bedirbdama Armour Bendro
vės skerdyklose staigiai apsvai
go, krito ant grindų ir, pirm 
negu dirbtuvės daktaras galėjo 
suteikti pagalbą, mirė. Ji' dir
bo “meat triming” departamen
te. ,.

Spėjama, kad ji mirė nuo šir
dies ligos. Buvo apie 36 metų 
amžiaus. Paliko vyrą, Joną 
Schultz ir dukterį Barborą. 
Kūnas pašarvotas A. Masalskio 
koplyčioje, 33-7 Lititanica avė., 
iš kur pirmadienį įvyks laido
tuvės. Bus palaidota šv. Kazi
miero kapinėse.

Trumpą laiką atgal,- einant 
namo, iš krautuvės, du jauni 
vyrukai *prie 34|h St., tarp 
Emerald ir Union ielos, atėmė 
iš P. Vaitekunienės poketbuką. 
Jei kas toje apylinkėj radotie 
numestą didelį juodą ridikui;, 
su dalykais, kurie nebuvo rei
kalingi plėšikams, P. Vai teku- 
nienė prašo stfgrąžinti. Jos ad
resas 3231 So. Union Avė.

■'i Niekutis.
■et-y "V '*■ H —M*'”

Rytoj Roselando 
Laisvamanių Kuo

pos koncertas
Įvyks Darbininkų svetainėj;

Kuopa sparčiai auga nariais

ROSELAND.—Lietuvių Lais
vamanių kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimų lapkričio 26 d. Kon
certo komisija raportavo, kad 
ji stropiai darbuojasi, *kad kon
certas visais atžvilgiais pavyk
tų ,kad niekam nieko netruktų. 
Prisirašė šie nauji veiklus na
riai: V. Dilius, F. Boreišis, P. 
Sadulas, S. Bruzgulis, K. Po
cius.

koncertas ir /baliu’s įvyks ry
toj vakare Darbininkų svetai
nėj, 10413 Michigan avė. Du
rys atsidarys 5 v. .v., koncertas 
prasidės lygiai 6 v. v. Progra-' 
mą išpildys '“Naujosios Gady
nės’ 'choras, po vadovyste. Geo. 
Steponavičiaus. • Bus kvartetų, 
duetų ir trio. Po programo bus 
šokiai prie geros muzikos. Or
kestrą šokiams—Stephens Re- 
vellers ,kurią visi mėgsta, ypač* 
jaunimas.

Įžanga tik 25 centai
Viskam įžanga maža ,tik 25c. 

Prašomi visi atsialnkyti, tik ne- 
sivėluokit, nes programas pra
sidės punktuališkai 6 v. v. Chor- 
vedis turi būti tą patį vakarą 
kitur ir norima sutaupinti dau
giau laiko šokiams. Kaipgi, 
darbininkai prašomi pribūti kaii

AGNIEŠKA SCHULTZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 5-ta dienų, 4:45 va- į 
landa vakare 1935 m., sulau
kus 36 metų amžiaus, gimus 
Lietuvoj Raseinių apskr., Jur- ; 
barko mieste.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Jonų, dukterį Barbora, 
seseri Ona ,ir švogeri Kleofų 
Gaidiroavičius ir jų šeimyną, 
Švogeri Antanų Schultz ir gi
minės Amerikoj, o Lietuvoj 
seseri Elenų ir giminės.

Gyveno po antrašu 1459 W. 
112th PI.

Kūnas pašarvotas 
Masalskio koplyčioj 
anica Avė.

Laidotuvės ivyks 
gruodžio 9 dienų, 9 ' 
iš koplyčios i šv. 
rapijos bažnyčių .kurioje atsi 
bus gedulingos pamaldos už ve 
lionės 
lydėta 
nes.

Visi 
zienės 
žystami esat nuoširdžiai kvie- ; 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Vyras, Duktė, Sesuo, 
švogeriai ir Giminės. }

Patarnauja laidotuvių direk- ! 
torius A. Masalskis, Telefonas 1 
Boųleyard 4139,.

i randasi
3307 Litu-
pirmadienį, 
vai. iš ryto 
Jurgio pa

sieta, o iš ten bus nu- 
j šv. Kazimiero kapi-
a. a. Agnieškos Schult- 
gimihšs, draugai ir pa-

Per kelis metus stovėjęs 
priešakyje SLA. 129 kuopos, 
p. F. M. Valaitis palieka pir
mininku ir 1936 metams. Val
dybos rinkimai įvyko pereito 
sekmadienio susirinkime. Ki
ti valdybos nariai yra: G. 
Chernauckas, vice-prez.; K. 
Batutis, sekr.; V. Pankaus- 
kas, fin .sekr.; B. Žolynas, 
žd.; K. Kazanaiiskas, G. Ja- 
sinskas ir A. Stonis — iždo 
globėjai; p. Tamašauskas, 
maršalka ,V. Pankauskas kor.; 
Dr. Zalatorius, kuopos dakta
ras,

Sekmadienį, gruodžio 15 d., 
G. Chernaucko svetainėje 
įvyks kuopos extra susirinki
mas tikslu nutraukimui visų 
narių fotografijos Amerikos 
lietuvių istoriniam albumui. 
Nariai prašomi tai įsidėmėti.

V. Beliajus išrinktas 
LYS—Lietuvių Jau
nimo Draugijos Pir

mininku
Išrinkti ir kiti centro ir 

rių viršininkai
sky

Jau-

Jonas Gelžainis; apšvietus 
vedėjas Bunni Sovetskis, 
valdybos • narė be pareigų — 
Helen Vespendraitė, ? sporto Vir 
šininkas — Jonas Munarinas.

Skyrių /pirĮhįnihkais į$riiik- 
ti; Bridgeporte^-Jonas Gelžai
nis; Aštuonioliktoj—Kazys <Sa- 
ratauskas; Roselande-—įdegis 
Urbanas; Marquette Parke— 
Alfonsas Ęėldauskas; Brightori 
'Parke—-Juozas Bagdonas.

1

- Jonas Mu t lavinas.

RADIO
Dėkinga “Naujie

noms” už Radio
Programas

BUDRIKO VALANDA

Mrs, V. Berger 
tradienj kalbės apie 

Sovietą Sąjungą
Douglas Park!'auditorijoje pra

neš ką patyi# bevažinėdama 
po “darbininkų rojų”.

Meli:ošeparkietė Bose Šešto
kienė dėkoja “Naujienoms” už 
radio-programus iš WCBD 
(kurię duodąmi kas antradie
nį, ketvirtadienį įr šeštadienį 
9:30 vhl. ryto). Ji sako, norė
tų tokių programų klausytis 
kasdien. To nori ir kiti mel- 
roseparkiečiai, kurie taipgi 
progratnais gėrisi.

“Naujos Gadynės” cho 
ras per W.G.E.S.

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
girdėsite vėl puikią orkestrą ir 
gražių dainų, taipgi “makalus” 
iš WOTL radio stoties; nuo 5 
iki 6 vai. po pietų.

Gražiomis dainomis Jumis 
pavašins harmoningas Budriko 
radio kvartetas, kuris pasiro
dys su nauju repertuaru. O 
kas ne laukia Makalų? Kur 
Aldona, kas Atsitiko su ja? Ką 
vėl gyvenimas lemia Makalų 
šeimynai? Tad ne praleiskite 
ryt dienos Budriko programo

nuo 5 iki 6 vai. po pietų, gė- 
rėsitės Makalais, dainomis ir 
šaunia orkestrą.

Beje, iki Kalėdų visi pirkėjai 
Budriko krautuvėse gauna pui
kias dovanas su kiekvienu pir
kiniu.—J«

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

JEHOVOS DIEVO 
LIUDININKŲ

■ !

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys
Riskit bolę dėl geresnes 

sveikatos!
SOUTHWEST> B0WUNG

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead

Pereitą savaitę Lietuvių 
nimo Draugija (LYS) laikė sa 
vo rinkimus. Vytautas F. Be- 
liajūs trečiu kartu? tapo išrink
tas pirmininku šios draugijos, 
gaudamas visus balsus apaft 
vieno.

Kiti išrinktieji į valdybą yra: 
vice-pirmininku — Ray Bruno 
Matijošaitis; raštininkė -— Bi- 
ruta Rutkauskaitė; iždininkė
— Birute Kremianytė; knyg- 
vedė —- Aniceta ZĮibiniutė-Mu- 
narienė; > parengimų ,, vadovas

• •• .. - -.4 t j
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žymaus socialistų vado ir 
kongresmono Victor L. Berge
rio našlė, p. V. Berger, antra
dienį vakare kalbės į Chicagos 
darbininkus apie sovietų są
jungą. Praleidusi kurį laiką 
Rusijoje, p-a Berger žada pa
pasakoti įgytus įspūdžius ir 
parodyti kokią reikšmę Sovie
tų sąjunga turi amerikie
čiams.

Ji kalbės Douglas Park au
ditorijoje, prie Ogden ir Ked- 
zie avenue (“Workmen’s Circle 
Lyceum”), 8 vai. vakarė. Pra
kalbas rengia Cook apskričio 
socialistų partijos .. skyrius 
Įžanga 25 centai asmeniui. v

P-a Berger yra taip pat pa
sižymėjusi kaip ir jos garsu? 
sis vyras, kongresmonas Bėrį 
ger. Ji yra Wisconsin univer
siteto narė ir paskutiniu laiku 
buvo Milwaukee mokyklų ta
ryboje

Rytoj, nedėldienį, litą va
landą prieš piet ir vėl, skam
bės ir linksmins klausytojus 
Progress Krautuvės, duodamas 
radio programas, kurį veda 
dainininkas Jonas Romanas.

Ryt programe dalyvaus 
“Naujosios Gadynės” Choras, 
vedamas Jurgio Steponavičiaus. 
Taipgi dalyvaus patarėjas Ad
vokatas K. Gų'gis. Bus gražio* 
muzikos ir kitų įvairenybių, 
ypatingai bus pranešta daug 
gerų žinių apie kalėdinius pir
kinius, kurie dabar yra siūlo
mi PrOgrėsš Krautuvės kalėdi
niame išpardavime. Dėl to pa
tartina visiems pasiklausyti šio 
programo. \

Rep. xxx.

Švento Rašto 
Paskaitos

atsibuna kiekviena

• Nedeldienį
lygiai nuo 3 vai. po pietų, svetai
nėje, 2458 W. 38th gatve, prie 
pat Afcher Avė., Chicago, III.

įėjimas nuo Campbell Avė., 
ant 3 lubų

Sekmadieni, gruodžio 8 d., 
kalbės

Juozas Graihontas
KADANGI dabar neturime pro

gramų per radio, tai malonėkit 
ateiti i svetaine pasiklausyti, 

įžanga liuosa. nėra rinkliavos.

p.conrad
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englevood 5883-5340

Dar gražiau, modemiš- 
kiau įrengta.

*—

I

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.
- TeL Republic 8492

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

Smulkesni $7.05 tonas 
.  ■" ................. ■.

PADĖKAVONĖ

KAZIMIERAS BARTAUSKAS I
Mirė lapkričio (Nov.) 25 d., i 

1935 m., tapo palaidotas Šv. < 
Kazimiero kapinėse lapkričio , 
30 d. Mielas tėveli, tu mus ; 
apleidai ant visados taip grei- Į 
tai, kad ir artimi giminės ne- į 
turėjo progos atsisveikinti, o , 
dabar ramiai ilsies šaltoje že
melėje.

Apgailestaudami Tavo atsis
kyrimų iš musų tarpo, reiškia
me širdingiausia padėka vi
siems prisidėjusiems prie šių 
iškilmingų laidotuvių •— kun. 
klebonui Paškauskiui ir kun. 
černauskkiui už įspūdingas 
pamaldas ir gražų pritaikintų 
pamokslų.

, šv. Mišių aukotojams, Var- 
goninikui Rakauskiui, Elenai 
Bartush .gėlių aukotojams, lai
dotuvių direktoriui Lakavičiui 
už mandagų patarnavimų ir 
gerų tvarkų; grabnešiams ir 
Roselando dfaUgijdms už da
lyvavimų paskutinėj valandoj; 
automobilių aukotojams ir vi
siems dalyviams, kurie suteikė 
a. a. Kazimierui paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveikinimų, 
kurtu palengvino mums per
gyventi tas sunkias liūdesio i 
valandas. Nubudę,

Moteris, Siinus .Dukterys s 
ir‘Giminės; *

V: SUSIRINKIMAI

URŠUL& KočENTIENĖ 
? Persiskyrė*./ŠU' šiuo pasauliu 
gruodžio 5 dienų, 12:20 va
landų po . piet .1935 m., sulau
kus pusės Amžiaus .gimus Būd
vyčių kaittie, žygaičių parap., 
Tauragės . tapfkfi '

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrų Juozapų, sūnų Aleksand- 
drų, dukterį Paulinų, 2 pussė- 
rės Josephinų ir Onų. giminės 
ir draugus . ;r

Kūnas pašarvotas randąs! 
4442 So. Čalifornia Avė. Tel. 
Lafayette 8091.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
grliodio 9 dienų, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 

„Pan. šv .parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapineš.

Visi i-a. a.Uršulės Kočentie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi- 
nįa ir atsisveikinimą

Nuliude liekaipe,
Vyras .SUiiUs, Duktė, 
Pussseserės ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. LiulevičiUs, Telefo-

KAZIMIERAS WARANIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 5 dienų, 5:20 valan
dų ryto. 1935 sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs -Tauragės ap., j 
Kvedainių pArap.,' Dromštebų 
-kaimd?i‘3 <>»*••• ■’ b’ ;

Amerikoj išgyveno 42 metus, j 
Paliko dideliame nubudime ■ 

moterį Agnieška ,po' tėvais • 
Kųzlauskaitė ,3 sūnūs Cass, 
Jurgį it Petrų ir jų šeimynas, 
seseri Veronikų Pankauskienę 
ir jos šeimynų, brolį Franciškų 
Baupkas, 2 pusbrolius Juozapų 
ir Domininkų Uselėius, pussese
res Sorkieilę ir Musielienę ir 
jų šeimynas, pusbrolį Adomų 
Bučnų ir jo šeimynų, švogerį 
Petrų Pužų ir gimines. O Lie
tuvoj brolį ir jo šeimynų, pus
brolius, pusseserės ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi ko- 
'plyčioje, 7918 South Park Avė.

Laidoutvės įvyks panedėlyj, 
etruodžio 9 diena, 10 vai .ryto 
iš koplyčios i Tautiškas ka
pines.

Visi a .a. Kazimiero Wara- 
niaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam. paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Moteris ,Sunai .Sesuo, 
Brolis ir Giminės .

RYTOJ
SLA. 125 Kuopos (Melrose Park)—paprastoj vietoj, 10 vai. ryto 

t—priešmetinis susirinkimas. Kuopos valdybos rinkimai, 
Pildomosios Tarybos nominacijos, auksinių Jubiliejaus 
konkurso reikalai. Visi nariai raginamį'dalyvauti. JL 
šeštokas. .j

Teisybes ‘Mylėtojų Draugijos^priČŠnietinis- susirinkimas, Chi
cagos .-Lietuvių ..Auditorijoje ,3133 S. Halsted street, 12 
val.» dieną. 1936 metų valdybos rinkimai, konstitucijos 
taisymas, nuskyrimas Draugijos daktaro. P. Kiltis, pirm,. 
E. Narkis, sekr. .

SLA 55 Kuopos—Bimbos svetainėje, 635 *West 119th street, 
,Valdybos, komisijų rinkimai. Pildomosios Tarybos nomi
nacijos. 2 vai. pp. J. Tamašauskas, rašt.

Garfield Park Lietuvių vyrų ir Moterų Pašelpinio Kliubo — 
priešmetinis susirinkimas, Lawler Hali; 3939 M. Madison 
avenue, 1 vai. pp. 1936 metų valdybos rinkimai. Nariai 
priimami nupiginta kaina—nuo 16 iki 25 mm.,—už dyką, 
nuo 25 iki 45—$1.00. M. Medalinskas.

Brolių ir Seserų Lietuvių Dr-jos — parapijos mokyklos sa
lėje 18- to j apįelinkėj, 1 v. pp. Valdybos rinkimai. P. P. 
Lapenis, d-jos korespondentas.

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

iias J Lafayčtte 3572.
' ' . ' ' * i t ‘ "z 1 1 ■ • M * K r t ' ‘ ' ' ■ ' ’ * ' 4
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Vienų Metų Mirties Sukaktuves

PARENGIMAI
GRUODŽIO 7—Vakarinės žvaigždės Kliubo ir Vyrų ir Moterų 

Apšvietos D-jos Metinis Balius, Liuosybės svetainėje. Vai
dins komediją,“VAGIS”.

GRUODŽIO 8—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietos bazaras”, 
Chicagos 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- 
ėhigan avenue. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 8 —- Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. C. 
Centralinė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halstėd street, 
4:30 vai. pp. šokiai, Stephens Revelers Orkestras. Įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 ę. Bilietus galinga gauti “Nau
jienose”,'pas ktiopoA narius ir pas choristus.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul
pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3183 South Halsted 
street. Bilietai—65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vai. pp. 

----------- ■■ ' * ■ . . '• .------------------------ ----------------------------------------- ■ —------ ------------
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JUOZAPAS POCIUS 

kuris pėrsiškyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 29 dieną 1934 metais, 
6 vai. vakare, sulaukęs 40 metų 
amžiaus; gimęs Lietuvoj, Mažei
kių apskr., Vakių parapijoj, Vai
čaičių kaime. Amerikoje išgyveno 
21 metus. Liūdnai atminčiai bus 
atlaikytos šventos mišios su ek- 
zekvijomis ŠV. Jurgio parap. baž
nyčioj 8 vai. ryto, 10 d’, gruodžio.

Visus gimines) draugus ir pa
žįstamus, meldžiu atsilankyti ant 
šventų Mišių. Liūdnai praslinko 
vieni metai kaip ta žiauri ir ne- 
gaįlę^tinga mirtis išplėšė mano 
mylimą ir brangų vyrą iš musų 
tarpo, kuris mane taip širdingai 
mylėjo ir' užlaikė, dėl manęs dir-

(■:i¥

TEODORAS ADRIGAS
Kuris mirė 29 dienų lankti 

čio ir palaidotas tapo gruodžio J 
3 dienų, o dabar ilsis Oak Hill J 
kapinėse, Geneva. III. amžinai į! 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- || 
kavot tiems .kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimų ir I 
palydėjo ji i tų neišvengiamų | 
amžinybės vietų. į

Mes atmindami ir apgnilė- 
darni jo prasišalinimų iš mu- I 
sų tarpo, reiškiame giliausių 
padėkų dalvavušiems laidotu- | 
vėse žmonėms ir suteiku- | 
Šiems vainikus draugams.

Dėkavoįame musų dvasiškam ’J 
tėvui klebonui šv. Petro baž- ! 
nyčios, Geneva, III., taipgi (įė^- ) 
kavojame kun. Petrauskui, ku- t 
ris atvažiavo iš Chicagos irJ 
atlaikė Įspūdingas pamaldas už 
jo sielų. Dėkavojame vargo
nininkui Pociui ir ' laidotUviu • 
direktoriui S. P. Mažeikai, ku- i 
fis savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ji i amžinasti, o mums paleng
vino perkošti nubudimų ir rū
pesčius, dėkavojame Šv. Mišių 
aukautojams, gėlių Aukauto
jams, srrabnešiams. draugijoms j 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas | 
Vyre ir Tėve sakome: ilsėkis I 
šaltoj žemėje. Nubudę lieka. I

Moteris, Suhai lr Duktė, i

ONA SUDEIKIENĖ 
po tėvais Stasitaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu • 
gruodžio -5 d. 1:15 vai. ryto < 
1935 m., sulaukus pusės am- ! 
žiaus; gimus Lietuvoje Kauno j 
rėdyboj, TaUrdges apškr., Kai- ■ 
niškių kaime. Amerikoj išgyve- f 
no 22 metus. Paliko dideliame . 
nūliudime duktė Sofija < Stan

ikus ir žėntas Antanas Stan
kus, švogęris ir šyogerka Su
deikiai ir giminės ir pažistami, 
o Lietuvoje brolis Leopardas i 

. ir sesuo Antanina. Kūnas pa- j 
šarvotas randasi 58.05 South > 
Turner avė.,Chicago, III. Tel. j 
Republic 5793..

Laidotuvės ivyks pirmadieni, • 
gruodžio 9 d? 8 vai. ryto iš na
mu i Dievo Apveiždos parapi- j 
jos bažnyčia, kurioje atsibus j 
gedulingos pamaldos už velio- : 
nes siela, o iš ten bus nulydė- l 
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a a. Onos Sudeikienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nubširdžiai kviečiami da- . 

JyvaUti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ii 
atsisveikinimu. Nuliūdo lieka

Duktė, Žentas, Brolis, Se« 
šuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius S. M. Sku 

' das, -tęl. MbHroe 3377. • - *

•v

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

bo visą laiką iki paskutinės dienos mirties.
Brangus piano vyre Juozapai, iiesurandii sau jokios ra

mybės ir niekados nesurasiu be tavęs, mano brangus Juo
zapai. Gailios ašaros nuolatos vilgo mano veidą. Ta nelai
minga mirtis atskyrė tave nuo manęs taip/ anksti, bet ta
vo praeities gyvenimo laikas niekados nuo mano akių ne
nueis ir tavo taip tikra ir širdinga meilė dėl manęs nieka-

1 dQsįnuo manęs neatsisl^rs. ■
O dabar, brangus vyre Juozapai, ilsėkis ramiai svetimos 

šalies žemelėj ir lauk manęs ateinant. Tu pas mils nebe- 
sugryši, bet aš anksčiau ar vėliau pas taye ateisiu į am- 

. žiną pail£i(h(yietą — šaltus kapus.
Nuliūdę liekame J

Moteris Marijona, posūnis Antanas ir? visi giminės.

1739 S. Kalstė St
CANal 8500
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NAUJIENOS, Chicago, III.'

Tadas Blinda Chičagoj
• *

Kiekvienas lietuvis dar Lie
tuvoj gyvendamas yra girdėjęs 
apie Lietuvos razbaininką Tadą 
Blindą. Apie jį yra sutverta vi
sokių legendų ir atrodydavo, 
kad Tadas Blinda, tai buvo bai
sus plėšikas ar žmogžudys. Bet 
tikrenybėj tai buvo dvarponių 
nuskriaustas vaikinas, kuris už
sigeidė keršyti visiems dvarpo-

dalydavo biedpiems. Iš tokių 
pat nuskriaustų vyrukų ir mer
ginų jis si^tizėrė būrį savo pa- 
gelbininku; kurie jam padirb-

davo ta darbą vykdyti ir rei
kalui priėjus pasislėpti.

Tado Blindos gyvenimas ii 
jo veikimas bus perstatytas 
rytoj Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S .Halsted Sir. Pradžia 4:30 
vai; vakare.

Didelį ir gražų veikalą “Blin
da, Svieto Lygintojas”, persta
tys LSS. Centarlinė kuopa ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, 
kuris papuoš veikalą gražiomis 
dainelėmis.

Kiekvienas lietuvis turėtų šį 
veikalą pamatyti.

Po vaidinimo šokiai—T. R.

-       i.—■ .—.y ...I ■■■■ ■■I.-..         
tinai mažai, gal apie 200, o 
įžanga buvo tik 35c ypatai, tat 
rengėjui dvigubas smūgis.

šokiai dar neprigiję
Atrodo, kad pas mus ši dai 

lė dar nėra gana išsipopuleri- 
zavusi, žmonės netiki, kad šo
kiuose bu‘uų svarbos bei žin- 
geidupio. “Well”, mes iš pir
mo pabandyrho ir tamėčių bei 
bananų nemėgome, bet dabar 
be jų neapsieiname. Visoks 
skonis yra įgyjamas.

Pilnai tikiu, kad tie ką ma
tė šį koncertą, jau kitame 
“šiur kostumeriai” ir dar 
tiems pasakys.

Vytautai; “more power 
you”, nenustok vilties, o

Dainuos Šįryt “Naujie 
Programe

šeštadienis, grūod. 7, 1935

bus 
ki-

ATIDARAU DELICATESSEN BIZNI 
3525 S. Halsted SL

Turėsiu visokių namų darbo skanu
mynų. Kilbasų, Vėdarų, Sūrių, La
šiniu, Lietuviškų Pyragu ir Duo
nos; taipgi laikysiu visokių Žuvių. 
Šviežiu, Rukytu ir Marinuotų. Ge
riausių Silkių ir visokių prieskonių 
— Konservu.

BANYS RUTKAUSKAS.

VISI SAKO, kad pas auksorių 
MARJANĄ I. AST, 4618 South 
Ashland Ąve. galima gauti geriau
sius Bulovą — Elgin — Grant lai
krodėlius .žiedus, tikro aukso auska-
auksiniu ir 
DOMS. ’

Elgin — Grant lai
vus ir daugeli kitu gražiu ir tvirtų 

kitų dovanų KALĖ-

f CLASSIFIED ADS. I
k—Į_ ■ — -------------- II - Į j

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Melroseparkiečiai 
džiaugėsi F. Vait
kaus Sutiktuvių 

Iškilmėmis

tų laiškų į Lietuva savo gimi
nėms, kurie jam dėkojo nuo
širdžiai.

A. Kruszinis yra puikus fo
tografas, jis padaro labai pui
kiai paveikslus. —M. šeštckas.

to 
pas 

mumis prigydysi naujį skonį.
— Svetys.

Atvyko iš tolimo Chicagos kam
po lakūną pasveikinti

Melrose Parkiečiai gėrėjosi 
F. Vaitkaus sutiktuvių iškilmė
mis. Pereitą sekmadienį mudu 
su žmona, bijodami nepavėluo
ti, nuvažiavom vieną valandą 
anksčiau, ir manėm, kad busi
me pirmutiniai atvažiavę. Įei
nam į vidų, nugi žiūrim, kad 
jau pusė Ashland Boulevard 
Auditorijos pripildyta publikos. 
Džiaugėmės, kad gavom pato
gias vietas atsisėsti, nes jei 
vėliau, tai butų prisiėję kertėj 
sėdėti, žmonių kaip pradėjo 
rinktis, tai bematant prisipildė

Auditorija.
Daug kas ašaras šluostė

Publika .su entuziazmu svei
kino F.; VafŲeų. šauksmai “va
lio,, valio, Vaitkau!”1 F. Vait
kui įeinant, mažos mergaitės 
barstė gėlių žiedelius po kojų. 
Tai buvo tikrą! džiaugsmo jau
dinantis vaizdas. Mačiau kaip 
žilas-jsęnejisį prišokęs prie Vait
kaus, apkabinęs bučiavo jam 
veidą. Po tam šluostėsi džiaugs
mo ašaras. Nevienam iš publi
kos pasirodė ant skruostų aša
ros. O jau programo gražume-’ 
lis, tai jau, negalima nė atsige
rėti. Man labiausiai patiko dai
nos, kurios tikrai žavėte žavė
jo. Pasibaigus iškilmių progra- 
mui, palinkėję geriausios lai
mės musų drąsuoliui Vaitkui, 
pradėjom ruoštis namo. Eidami 
kalbamės, argi melroseparkie- 
čių daugiau ir nebūtų? Gal 
mes tik du ir atvažiavom? Bet 
apsirikom. Nugi žiūrim, musų 
vietinis fotografas A. Kruszinis 
su žmona. Važiuodami namo 
džiaugėmės ir gėrėjomės F. 
Vaitkaus sutiktuvių iškilmėmis 
ir kad išsipildė musų troškimai.

Nuoširdus darbuotojas

Apie “Kelionę Aplink 
Pasaulį” šokių 

formoje

Rytoj lietuvių diena 
Oak Forest seneliu 

prieglaudoj
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bas vaišins lietuvius įnamius

Vytauto Beliajaus ir jo grupės 
vakaras Ch. Liet. Auditorijoj j (

pavieniais solo, poro

“Muzikos 
ja ir da 
dainuos 
programe 
9:30 vai. 
susidės iš 
žinių.

rugienė, “Naujienų
^inįų”5skįlties' vedė” jskįlties' vedė- 

kuri šianrien 
“Naujienų” radio 
iš stoties W.C.B.D. 
ryto. 1 Programas

JEI TURIT koki nesmagumų su 
savo senu. .Sugedusiu laikrodėlių — 
nuneškit j| pas laikordininka 
MARJANA I. AST, 4618 South 
Ashland Avė., ten primokėję išmai- 
nysit j puiku Bulovą Wrist Watch 
ir busite patenkinti.

KAS TURITE REIKALĄ Į 
NEW YORKĄ

Yra proga nuvažiuoti 13 diena šio 
mėnesio, išvažiuoju su 7 pasažieri- 
niu lemozinu tiesiai i New Yorkų. 
Pabuvęs ten 2-3 dienas grįšiu atgal. 
Norinti važiuoti pašaukite

RADIS
Pullman 1270

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčėrius dėl 
bilė kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius 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 
.- * — ----------  .------ —- - — 
PARSIDUODA bučernės ice ma- 

chine ir ice box, parduosiu pigiai.
11853 So. Michigan Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavern arti dirbtu
vių, biznis išdirbtas, priežastis par- • 
davimo — turiu du bizniu.

634 W. 59 St.

PARDAVIMUI hardware ir paint 
biznis. Išdirbtas per 18 metų. Lie
tuviu apgyventa vieta. Priežastis 
du bizniai .1421 So. 49 Court, Cicero.

PARDAVIMUI Tavern, išdirbta 
vieta, maišytu tautu apgyventa; iš 
priežasties partnerių nesutikimo 
parsiduoda pigiai. 1142 S. Canal St.

AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
yartotus bile kurio bizniaus štorų 
fikčerius Pašaukit HAYmarket 8827.

c Radios

TtfRiU prapertj ir biznį. No- 
riu mainyti į Lietuvoš^ukį ar
ba į miesto namą. Pašauk: 
Boulevard W50.

A. Kruszinis, kuris yra daug 
dirbęs Melrose Parke dėl įvyki-' 
nimo Įeit. Felikso Vaitkaus 
skridimo, labai yra patenkin
tas. Reikia pripažinti, tai bu
vo tikrai nuoširdus darbuoto
jas ir rėmėjas tarp vietos lie
tuvių. Beje, jis su žmona džiau
giasi laišku, kurį nešė “Litua- 
nica II” su Vaitkum. Jis taip
gi siuntė per “Lituanicą” kėle-

Nors jau yra vėloka rašyti 
apie šį koncertą, bet kuomet 
iki šiol niekas neparašė, tai 
matau reikalinga “geriau vė
liau, negu niekad.”

šokių koncertas atsibuvo Pa
dėkos Dienoje, lapkričio 28 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Surengtas pastan
gomis Vytauto Beliajaus. Buvo 
pavadintas: “Kelionė apie Pa
saulį”, arba Tautų šokiai.

Ir tai ištikrųjų . buvo tautų 
šokiai, nes reprezentuota 24 
skirtingų tautų tipingi liaudies 
šokiai,
mis ir grupėmis^ Programą su
darė viso 46 1 skirtingi 'nume
riai'. Apie visus kalbėti nei ne
bandysiu, nes tai reikėtų už
pildyti pusę “Naujienų” 
išgvildenti. Tenkinsiuosi 
tu abelnų bruožų.

Vakaro laurai Beliajui 
Grybiutei

Didžiumą artistų-šokėjų su
darė lietuvių jaunimas, Belia
jaus mokiniai; vieni šoko tik
rai artistiškai, kiti kiek silp
niau.

Taip jau dalyvavo keletas 
svetimtaučių artistų (profesio
nalų, kurie publikos nenoriai 
buvo paleisti nuo estrados. Vie
nok, 1 viso vakaro laurai teko 
pačiam V. Beliajui su Wenneta 
Grybas už nesunkų, bet \ labai 
tipingą žydų tautinį komišką 
šokį. Daugelį teko girdėti sa
kant, kad to šokio kol mirsi 
neužmirši.

Viena gal didžiausia yda, tai 
paties programo ilgis. Tik įsi
vaizdinkite, 46 šokiai! Nors ir 
įvairus, žingeidus ir 'interesin
gi, bet vis tik 46, kuriuos ėmė 
virš 4 valandų išpildyt. Vis
kam yra saikas, tat verčiau 
kitą kartą rengtų 26 ir publi
ka butų labiau pasitenkinus.

Gaila, kad po tiek padėti; 
pastangų visgi rengėjui gal 
dar prisieis ir nuostolių paneš
ti. Publikos atsilankė apgailė-

juos 
kele-

Nors depresija pastaraisiais 
• metais palietė mus visus gana 
I skaudžiai, Oak Forest prieglau
dos lietuvių įnamių likimas yra 
daug skaudesnis. Jie yra aukos 
ekonominių aplinkybių. Dauge
lis jų, neturėdami nė giminių 
nė draugų, praleidžia paskuti
nes savo vargingo gyvenimo 
dienas tarp svetimų, neturė
dami vilties bepagrjžti į savo 
tautiečių tarpą. Mes, kurie esa
me fiziškai ir ekonominiai lai-

I ' r? • •• .

mingesni, neprivalome jų pa
miršti, bet laikas nuo laiko 
juos atlankyti, paguosti ir pa
linksminti.

Kiekvienam seneliui po skryne
lę maisto ir vaisių

Chicagos LieįĄĮyįų Moterų 
Klubas, kurio svarbiausiu tik
slu yra< labdarybė, šįmet ir vėl 
rengia lietuvių dieną Oak Fo- 
rest prieglaudoj pavaišinimui 
ir palinksminimui tos įstaigos 
lietuvių įnamių. Diena ir lai
kas — sekmadieny, gruodžio 
8tą, 1:30 valandą po pietų, di
džiajam valgomajam kambary. 
Kožnam lietuviui įnamiui klu- 
bietės įteiks po didoką skryne
lę pripildytą įvairaus maisto ir 
vaisių, kaip tai, naminės deš
ros, lašinuočių ir kitokių lie
tuviams patinkamų užkandžių. 
Apdovanos taipgi ir tabaku. 
Darbščiausios klubietės susi
rinks šiandien po piet pas po
nią Pivaronienę ir ten, po jos 
priežiūra, pagamins maistą ir 
pripildys skryneles, kurių bus 
net 140, nes tiek toj įstaigoj 
randasi lietuvių įnamių.

Kalbės Kon. Kalvaitis

Bus taipgi kalbos ir muzi- 
kalis programa’s. Kalbės kon
sulas Antanas Kalvaitis, Me
tropolitan State Banko prezi
dentas Jonas Brenza ir kiti.- • ■ ' . ■ ■ ' 
Muzikalę dalį programo išpil
dys operos artistė ir daininin
kė Elena Bartush, akompanuo 
j ant įžymiam pianistui Jonui 
Byanskui, pp. Steponavičiai ir 
jų kvartetas, Juozas Olšaus
kas su* daina ir kanklėmis. La
bai malonu, kad musų įžymus
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CENTRALINE KUOPA
STATO SCENOJE

Lošįme dalyvauja: B. Liutkevičius, O. Skeveriute, J. Vir 
bickas, A. Daugin, J .J. Stasiūnas, K. Radišauskiene, V. 
Ascila, M. Baronaitė, V. Pačkauskas, M. Dulan, J. Dam
brauskas, J. Rukšlelė, T. Rypkevičius, S. Slonksnis, A. 
šimbelis ir kiti. Visas Chicagos Liet. Vyru Choras.

Režisorius-Dirigentas K. STEPONAVIČIUS.

SVIETO LYGINTOJAS, (žemaičių razbai- 
ninkas). Drama 4 aktų, 5 atidengimų, paim
ta iš paskutinių baudžiavos laikų. Paruošta 
su dainomis ir muzika.

Sekmadieny, Gruodžio-Dec. 8 d., 1935 
CHIC. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 3133
Durys atsidaro 4 vai., pradžia 4:30 vai. vakare. Poprogramo šokiai prie G. Stephens Revelers Orkestro 
Įžanga 65 centai, iš anksto—50c. Bilietus galima gauti: Naujienose, pas choristus ir pas kp. narius.

KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA.

artistai nepasigaili savo laiko 
ir gabaus talento palinksmini 
mui ekonominės nelaimės pri
spaustų musų brolių ir seserų, 
po svetima pastoge esančių.

Visuomenė ' yra širdingai 
kviečiama atsilankyti į šią lie
tuvių dienos pramogą ir savo 
skaitlingu atsilankymu sura
minti musų nelaimingų tautie
čių vargo suspaustas ir nubu
dusias širdis.

ONA ’ KIRIENĖ, Pirmininkė, 
Vardan Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliirbo.

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

denTistas
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Platas pataisau i tris valandas 

856 WEST 63rd ST., 
Tel. Normai 6100..

Antros lubos priešais Wiebold

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDĖSIT EUROPA

1 metus išmokėti—priimsim mainus 
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 

Įsteigta 1922 
Garantuotas eksportų patarnavimas 

Didelis pasirinkimas įvairių 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

PARDUOSIU arba priimsiu i 
partnerius i tavern. Biznis .išdirb
tas per daug metų . Geriausias 
kampas Roselande kur didžiuma dar
bininkų’ eina iš Pullman dirbtuvių. 
Parsiduoda pigiai, nepraleiskite ge
ros progos.

Tel. Pullman 0349
10758 So. Edbrook Avė.

HulI House ateina į

tiems pilietybei
Kviečia visus lietuvius nepilie 

čius pasinaudoti įstaigos pa
tarnavimu ;

• t. ■ i r - 7

Garsioji Hul|(GJIoųse įstaiga, 
kuriai pradžią davė velionė 
Jane Addamsyjpori pagelbėt- 
imigrantams palikti piliečiais. 
Tam tikslui turį, paskyrusi spe
cialius žmbnes, kuriė nepilie- 
čiams pagelbsti sutvarkyti na- 
tul’alizacijos dokumentus ir iš
riša keblumus, jei jie kartais 
susidaro išsiimant pilietybę.

Hull House kviečia visus ne- 
piliečius atsilankyti į įstaigą, 
800 Sou’th Halsted Street (Im- 
migration Protective League) 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. pp., 
ir nuo 7 iki 9 vakare, (apart 
šeštadienių ir sekmadienių) ^ir 
viena iš tarnautojų mielu no
ru patarnaus ir pagelbės. Už 
patarnavimą Hull House neima 
jokio atlyginimo. Immigrant’s 
Protective League yra labda
ringa įstaiga, kuri specialiai 
rūpinasi nepiliečių ateivių rei
kalais.

Accordionistas
LEN SIMMONS

ir jo
“MELODY ACES”

Visi Yra Radio Artistai.
■ f-

Muzika dėl visokių progų. 
Jeigu kam bus beikalinga pro
fesionalė orkestrą bankietams 
arba šokiams — pašaukit

CANAjL 9154
2300 S. Oakley Avė.

LEN SIMMONS
PATYRĘS IR GERAS ACCOR« 

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

LEN SIMMONS
2300 S. Oaktey Avė.

CANAL 9154

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

CLASSIFIED ADS
______ Automobiles______

NIEKO NEĮMOKĖT — 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- 
kni 1 ■ * *

*2511 Milwąukee Avė. Bei. 4845

BARGENAS. Pardavimui Ford 
ir Chevrolet trokai, statė bodys, 
dvigubi užpakaliniai tekiniai.

3366 So. Parnell Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų.1 25 metai patyrimo — 
Blekoriųs ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vąk. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West ' Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virS 

50 met

■ GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgi&u 

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

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

Hemlock 0800

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

COAL

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moters prižiūrėti 
3 ir 5 metų kūdikius ir prie lengvo 
namų darbo. Tel. Cicero 3569, 
6026 W„ 26 St.

PARDAVIMUI pusė arba visas 
tavern, vieta išdirbta. Vienam par
šunku. 14660 Spaulding Avenue, 
Harvey, III.

REIKALINGA ’ patyrusi mergina, 
prie patarnavimo tavernoj Atsišau
kite — J. G. Tavern, 3318 South 
Halsted St.

PARSIDUODA Tavern, daug metų 
kaip uždėtas ant bizniavęs gatvės. 
Verta pamatyti .2300 W. North Avė.

PARDAVIMUI geras Tavern South 
Sidėj .— Priežastis — 2 bizniai .

942 W. 69 St.
JAUNA MERGINA .prie abelno 

namu darbo. Be skalbimo ir marš
kinių prosinimo. Gyventi vietoje 
$4. 6421 S. California Avė. 2 lubos.

PARSIDUODA Moderniška gro- 
serne Brighton Parke — Pigiai — 
pasiskubinkite. Rendą pigi — 5 rui
mai. 4213 So. Campbell.

REIKALINGA mergina ne jau
nesnė 18 metų už veiterka vakarais 
nuo 6tds valandos.

1816 So. Halsted St.
pardavimui, išdirbtas 

Priežasti patirsit ant vie-

For Rent
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.

PASIRENDUOJA Storas su fikče- 
riais, tinkamas dėl tavern ar restau- 
rant su 7 kambariais.

3815 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA Storas su gro- 
seriu ir saldainių - f ikčeriais. Renda 
$18.00 ir šiluma duodu. 936 W. 33rd 
St. Atsišaukite 3428 S. Halsted St.

6 ŠVIESUS kambariai su mau
dyne, naujai išdekoruoti, 2 lubos— 
$17.00. 1534 S. Central Park Avė.

5 KAMBARIAI rendon — Brighton 
Parke dėl mažos šeimynos Namu 
savininkas pasilaiko viena kambarį. 
■— Renda $10, 2856 W. 39 St.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ................... ............  $5.75
Lump, Egg ar Nut p.....*..*.........* . , 6,00
Screenings ................................ 4Z75

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

Tel. KEDZIE 3882.

ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis —

šilumos.. Mažai pelenų.
gai nusvertos .
$6.00; Mine run
$4 75

NORTHERN COAL CO
Merrįmac 2524

ANGLIS 
geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. Daug 
Teisin- 

Lump ar egg — 
— $5.75; Stoker —

TAVERN 
biznis. , . .
tos. 2540 W. 45th PI.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė su namu arba atskyrai. Galima 
pirkti su mažu imokėjimu, arba mai
nysime i praperte. 3808 Lowe Avė. 
Yards 3874.

PARSIDUODA tavern su Light 
Lunch ant kampo, tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 
gelžkeliu. 1701 So. Canal St.

PARSIDUODA Tąver^-sų ar be 
namo. - - < -

3427 S. W>Uace St.
~ 1 —— -■ ....— u..

TAVERN pardavimtti^g^ras kam
pas — Biznis gerai išdirbtas — Par- 
duosiu pigiai — Priežastis, neturiu 
kam dirbti. 3800 So. Kedzie Avė

PARDAVIMUI • pekarnė, geroj 
vietoj, West Sidėj . Atsišaukite i 
Naujienas. Box 361.

REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai, ir . Ūkęs

RENDON 4 kambarių' apartmen- 
tas .naujai išdekoruotas, 2 mieg
kambariai, su maudyne ir vandens 
šildytuvu 1903 W. 23 St. Pašaukit 
Graceland 0962.

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

Furnished Rooms
RENDON kambarys .

836 W. 34 PI.
Antros lubos, fronte

KAMBARYS rendon ant 66th ir 
Washtenaw, t Pirmenybė vedusiai 
porai ,gali vartoti visa furnišiuotų 
flatų. Pašaukit 9:00 ryto iki 8:00 
v. v. REPublic 0485.

Kas turite nuosavybe, namą, ūke, 
lota, dideli ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
tau, morgičius, renda ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinam pinigus. Parduo-, 
dam ir mainom morgičius. vekselius 
(notas), 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 departmentų.
J. NAMON & CO.

Lietuvių ištaigą nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

Chicago. III.. U. S. A.

RENDON kambariai, karštu van
deniu apšildomi, vaikinams, mergi
noms arba ženotiems 3312 S Union 
Avė. lst fl.

Real Estate For Sale
Namai-žemė .Tyt .

PARDUOSIU bizniavę namų su 
tavernų bizniu arba mainysiu ant 
rezidencijos namo.

6826 So. Racine Avė.

KAMBARYS rendon — vyrams, 
su ar be valgio. — Visi paranku- 
mai. Antros lubos — Pigiai:

4359 So. Maplewood

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis ir 
medinis namas — 1815 String St. 
6—4 kambarių flatai . Bargenas. 
Savininkas Republic 5686.

APŠILDOMAS kambarys rendon 
-—Vaikinui, i__ „1__ 1
porai — Su ar be valgio 
patogumai. 7034 Rockwell.

merginai ar ženotai 
. — Visi

PARDAVIMUI namas su Tavernų. 
Kampinis namas 4 kambariu pagy
venimas. lotas šalę, biznis išdirbtas.

4558 S. Talman Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Delicatessen ii 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežasti pardavimo patirsit 
ant vietos. New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

GREITAM pardavimui. Paau
kausiu 25 • kambariu roominghouse 
gayų apšildoma. Renda $30 | mė
nesi. 1025 Wį Madison St.

■........ ................... ..........................—... . I —

BRIGHTON PARKE parsiduoda 4 
kambarių cottage arti Archer. Bar- 
geno kaina $1250.

3087 Throop St.
■" —............................... . —

PARDUOSIU arba mainysiu biz- 
niava narna ant privątiško cottage 
ar dviflačio — priežastis liga.

2640 W.' 47 St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunu instrumentų 

$350 Alto Sax 1935 m. modelis $75.00 
$18 Comet už ........   $8.50 žastis.
$25 Albert Clarnet .............. $10.50 -----
$18 Smuikas, kėsas ir smičiolas $6.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP

PARSIDUODA moderniškai įreng
ta valgykla su tavern laisniu ir 9 
metu namu . Namas mūrinis, karš
tu vandeniu apšildomas, su pagyve
nimu užpakaly, 
gera dėl tokio 
šokiu tautu 
dirbtuvės visai 
labai didelė.

Parsiduos už

Namas mūrinis, karš-
Vieta yra labai 

biznio ,nes yra vi- 
apgyventa ir 5-kios 
arti, taipgi ir gatvė 
trečdalį ka kainavo 

namas su įrengimu arba už geriau
si pasiulima. nes yra svarbi

Adresuokit

2901 W .39 PI. Vienas iš gra
žiausių 2 flatų mūrinių namų Brigh
ton Parke — 2 po 5 kambarius fla
tai, kiekvienam 3 miegkambariai. 
uždaryti porčiai . Kaina nupiginta 
iki $5850 . Priverstas » parduoti. 
Stanley Realty Co., ’ 179 West 
Washington.

BIZNIAVAS mūrinis namas South 
Sidėj — 3 pagyvenimai ir Storas— 
Nupirksi te už teisingą pasiulima ar
ba mainysime . 2502 W. 69 St.

prie-

914 Maxwell St., arti Sangamon.
■ " . ci

Box 359 
1739 So. Halsted

Chicago* I1U
.-‘t .»

St.

PARSIDUODA — Foreklozeriai: 
dvi murinės, viena medinė cottages 
labai pigiai, išmokėjimais arba mai
nais. Gražiausiose vietose. Chas. 
Urnich, 56 W. Washington St. 
Room. 514.




