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už prieinamas kainas.

Egyptas atgavo 
savyvaldą

Jungt. Valstijos ne 
paliauja pirkusios 

sidabrų

■ šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kėlių šimtų mylių nuo CHicagos.

Iių magnatas Van 
Sweringen

Pasmerkė mirčiai už 
brolžudystę

EDMONTON, Altą, gr. 11.- 
Sociaiio kredito sąjunga, kuri 
laimėjo Albėrfa lėgislaturos rin
kimus, visiškai pralaimėjo Al
berta miestų rinkimus.

Pralaimėjo turbūt todėl, kad 
žmonės pfadėda Apšivilti uto
piškais tos šąjungoą planais.

Prisipažino išeikvo
jęs kauntės pinigus 

arkliukams

80 chiniečių žuvo mū
šyje su Marichukuo 

kareiviais

■< i M

Aliejaus sankcijos 
Italijai atidėtos

Chicago, UI., Penktadienis,jGrhodžid-Deceinber 13 d., 1935

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

Apsiniaukę, gali būti ir lie
taus; maža permaina tempera
tūroje.

Vakar 12 vai. dieną Chica- 
goję temperatūra buvo 840.

Saulė teka 7:10, leidžiat 
4:19.

Harry Daugirda, 
32 m., 1746 W. 15 St., dirbęs 
kauntės klerko raštinėj, prisi
pažino kauntės iždininkui Gilų 
kad jis išeikvojo $6,000 kaun
tės pinigų ir tuos pinigus pra* 
švilpė arklių lenktynėms.

Egypto 
studentai, kurie per kelias pa
starąsias savaites kėlė riaušes 
prieš Angliją, šiandie triukš
mingai šventė Egypto atgavi
mą savyvaldos. Tūkstančiais 
paraduodami gatvėmis jie nors 
ir šukavo prieš Angliją, bet 
policijos daugiau neužkabinėjo 
ir jokių sumišimų nebuvo.
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sumokėjęs jam $60 už padegi
mą Stanley May namo Wewa- 
nee, IH.^ Žawistovvski ir jo 
žmona beteisiami vėliau.

CHICAGO.—Dr. Frank Lock, 
5935 Dįvėrsey Avė., liko nu
teistas vieniems metams kalėji 
man. Jis prisipažino pasamdęs

DEARING, Ga., gr. 12.* — 
Trys žmonės liko užmušti ir 
keli sunkiai sužeisti susidūrus 
dviems pasažieriniams trauki
niams.

CLINTON; IA. — Čia jvyko nepaprastai keista traukinių nelaimė. Bėgių kryžkelėje keleivinis 
prekinį. Abu nukrito nuo bėgių, keli vagonai buvo sudaužyt', bet nei Vie-

WASHINGTON, gr. 12. - 
Nors buvo manoma, kad Jungt. 
Valstijos paliovė pirkusios si
dabrą ir tuo iššaukė sidabro 
marketo susmukimą, ypač Lon
done, tečiaus pasirodė, kad si
dabro pirkimas ėjo visą šį lai
ką. Tečiaus pastaromis dieno
mis sidabras buvo perkamas ki
tose vietone, o nė Londone, 
kaip kad buvo daroma ikišiol, 
todėl Londono sid’abra marke- 
tas ir susmuko. Kur buvo per
kamas sidabras, valdžia atsi
sako pasakyti.

NEW YORK, gr. 12.— Vei
kiausia pamišęs dentisterijos 
mechanikas, kuris liko pašalin
tas iš darbo, už muštynes su 
kitu savo bendradarbiu, pastvė- 
re revolverį ir Columbia Pres- 
byterian Medical Center dentįs- 
terijos kolegijoj nušovė du den
tisterijos profesorius, trečią 
peršovė ir po to pats nusižudė. 
Nušautieji yra Dr. Wiberg ir 
Dr. Rowe. Pašautasis yra Dr. 
Crawford. Užmušėjas gi buvo 
Victor Kussow, 50 m., rusas. 
Jis buvo daug sykių pašalintas 
iš darbo už muštynes, bet Dr. 
Rowe vis. jo pasigailėdavo ir 
primdavo atgal į darbą. ,

WASHINGTON, gr. 12. — 
Amerika, Anglija, Kanada ir 
Airija veda derybas apie įstei
gimą reguliario Transatlanti
nio oro pašto. Daugiausia tuo 
rūpinasi Amerikos ir Anglijos 
oro linijos. »

Tautų ' są j Ungos sekretoria
tas nusimnęs. Jis jaučia, kad 
didžiosios ■ valstybės griauna 
tautų sąjungą ir toji praras vi
są savo reikšmę Europoj.

• • • • - » ' Z ’ •

Tūlos valstybės, kaip Lenki
ja, jau svarsto ar nebūtų ge
riau visai pasitraukti iš tautų

PEMBROKE, Ont., gr. 12.— 
Allan Cowmąn, 17 m. j aunuolis 
liko pasmerktas mirčiai už nu
žudymą savo brolio Albert, 26 
m. Pasmerktasis prisipažino nu
žudęs brolį, ^ūrstomąsJo žmo
nos' Mary.' ŽT^.m;; sii kuria jis 
per kiek laiko turėjęs meiliš
kus santykius. •

Dabar gal tokis pat likimas, 
laukia ir klastingąją žmoną. Ji 
prisipažino ’ turėjuši meiliškus 
santykius su vyro broliu ir pri
kalbinusi jį savo vyrą nužu
dyti, bet ji Visfiek nemylėjusi 
vaikinuko ir nebūtų jį vedusi, 
nors jis ir buvo jos tikras’mei
lės vergas.

PEIPING, gr. 11. 
nijos kareivių liko 
mūšyje su -Manchukuo karei
viais, kurie paėmė Poachan 
miestelį, Chahar provincijoje. 
Mūšyje buvo naudojama arti
lerija z ir lėktuvai.
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Nepamirškite atsisekti savo priimtuvą kas 
” j ir : šeštadieni kaip 

9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).
š Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F*. L. stočių.

Iš kitos pusės, Francija skai
to, kad tapo padarytas didelis 
žingsnis išlaikymui taikos, į- 
vykdant taiką Afrikoj be pa
žeminimo Mussolini ir be sunai
kinimo fašizmo. Francija skai
to, kad Italijos draugiškumas 
ir Italijos militarinė ' pagelba 
yra daug svarbesni jai, nėgu» 
visa tautų .sąjunga. . <
'■ Anglai yra susigėdinę savo 
klastos. Užtenka vien pažiūrė
ti į Ejden, kad suprasti ką jis 
jaučia: dėl Hoare klastės.

Ką galima dabar daryti, kad 
paneigti Paryžiaus sąlygas ?

Ethidpija neformaliai atmetė 
pasiūlymą, bet oficialiai ji lauks 
iki Italija atsakys. Mussolini 
nesiskubina su atsakymu, bei 
neabejojama, kad jis pasiūly
mus priims.

Kas tada bus? Niekas neži' 
no, nes niekad panašaus įvykio 
dar nebuvo.

Francija nori, kad tuos pa 
siūlymus kuogreičiausia svars
tytų tautų sąjungos komitetas, 
kuris susideda iš Franci jos, 
Anglijos, Ispanijos, Lenkijos ir 
Turkijos.

‘Prancūzai mano, kad Anglija 
nebegalės atsitraukti ir atsiža
dėti Hoare klastos. Ispanija gi 
klausys Franci jos. Tik Turki
jos nusistatymas nežinomas.

Komiteto gi nuosprendis bute 
labai svarbus. Nes jei komite’ 
tas nuspręstų, kad pasiūlymai 
yra priimtini tautų sąjungai, 
tai kaip galima butų tęsti sank
cijas prįeš Italiją, kuri tas są
lygas priima ir remti Ethiopi- 
ją, kuri jas atmeta?

Bet tuos pasiūlymus turės 
svarstyti visa tautų sąjungos 
taryba, kuri kartais gali juos 
atmesti., Tokiame atsitikime 
sankcijos tęsis ir toliau ir Ita
lija gali likti paklupdyta.

Bet • ar Anglija nori Italiją 
pėklupdyti ? Jai . nepatinka 
Koąre įjasiūlymai, bėt kartu ji 
nedrįsti ir juos atmesti,, nes 
tai reikštų pasmerkti savo žmo
gų. Todėl ji sėvo klastą ir pa- 

: kišo tautų sąjungai spręsti.

tai vėl pradėjo nerimauti ii 
kėlti sumišimus, kad atgauti 
savyvaldą. Numanoma, kad prie 
to Egypto nacionalistus kurstė 
ir italai, kurie norėjo daryti 
kuodidžiaūsių anglams nesma
gumų Afrikoj.

i iEgyptiečiai džiaugiasi atgavę 
savyvaldą

GENEVA, gr. 12 
jos ir Francijos planas sutaiky
mui Italijos ir Ethiopijos khro 
liko atidėtas spręsti tautų są- 
jimgos tafybai, po to kai Ang
lija sankcijų*komiteto susirin
kime pasirūpino atidėti paskėl- 
bimą Italijai aliejaus ir kitokiiį 
sankcijų, kurios butų galutinai 
paklupdžiusios Italiją.

Anglijos delegatai paskelbė, 
kad tautų sąjungos taryba su
sirinks trečiadienį visą klausi
mą apsvarstyti.

Tekstas Anglijos ir Franci
jos pasiūlymų bus patiektas 
tautų sąjungos nariams už dvie
jų ar trijų dienų.

Nutarimas visą šią Anglijos 
klastą pakišti tautų sąjungas 
tarybai liko padarkytas |)o to, 
kai Anglijos delegatas kapt. 
Eden paragino kaip ghlima grei
čiausia sušaukti tarybos stfši- 
rinkimą išklausyti pilną prane
šimą apie taikos pasiūlymus.

Tvirtindamas, jog Anglija 
laikysis tos pozicijos, kad galu
tinos taikos sąlygos turi bVtl 
priimtinos Italijai, Ethiopijai b 
tautų sąjungai, Eden pareiškė: 

“Jeigu sąjunga nesutiks su 
tais pasiūlymais, mes nesiskų- 
sime. Atpenč, mes trokštame 
sumanymų jų pagerinimui”.

Taikos planas, tikrino, jis 
“nėra ne galutinas, nė nepalie
čiamas”.

RYMAS, gr. 2 
jos ir Francijos pasiūlymų Ita 
Ii joje viešpatauja pilna tyla ii 
pasląptybė. Italija, laikyda
mosi Anglijos ir Francijos nu*- 
sistatymo laikyti pasiūlytas są
lygas paslaptyje, ištikimai lah 
ko savo bumą uždariusi.

Mussolini studijuojant tą pa
siūlymą, nė vienas valdžios at
stovas nedrysta reikšti saVd 
nuomonę apie tą pasiūlymą fr 
spėlioti, ar jis bus priimtinas’

CLEVELAND, O., gr. 12. — 
Po kelių mėnesių ligos Šiandie 
ligoninėj pasimirė M. J. Vai 
Sweringen, 54 m., kuris ąu savo 
broliu O. P., kontroliavo dau
gybę geležinkelių. Mirė jis nuo 
“protinio ir jausminio pavar
gimo”.

Abu broliai kilo iš Wooster, 
O., -kur išpradžių buvo laikraš-. 
čių pardavėjais. Persikėlę į 
Clevelandą jie dirbo raštinėse, 
bet pastebėję miesto augimą 
jie įėjo į real.estate biznę, te
čiaus jiems nepasisekė. Betgi 
jie nenusiminė, pasiskolino pini
gų, paėmė 2,000 akrų žemės ir 
pastatė Shaker Heights prie
miestį. Kad parūpinti trans- 
portaciją jie nusipirko ir gat- 
vekarį.

1916 m. sužinoję, kad par
siduoda New York, Chicago and 
St. Louis geležinkelis, jie pasi
skolino $2,000,000 ir jį nupirko, 
ikišiol nešęs tik nuostolius ge
ležinkelis pradėjo nešti pelną. 
Jie sudarė daugybę holding 
kompanijų ir nieko patys neį
dedami pastaruoju laiku kon
troliavo 21,000 mylių geležinke
lių, kurių vertė siekia $3,000,-

CAIRO, gr. 12. — Karalius 
Fuad šiandie pasirašė dekretą, 1 
kuriuo atsteigiama yra Egyp- 
te konstitucinė valdžia.

Anglija sutiko sugrąžinai 
Egyptui savyvaldybę, užtikrin'- 
tą 1923 m. konstitucijos, kad 
išvengti tolimesnių vis labiau 
didėjančių neramumų ir sUrfn- 
šimų prieš Angliją’, kuriuos 
kurstė Egypto nacionalistai.

Egyp:’. savy valda liko sugrą
žinta tik po to, kai jau buvo 
nutaręs rezignuoti dabartinis 
premiero Tewfik Nessim PaShd 
kabinetas.

Anglijai nusileidus, ’ kabinėto 
rezignacija pasidarė nebereika
linga ir visi ministeriai savb > *rezignacijas atsiėmė.

Karaliaus pasirašymo 
gimo savy valdybės aekreto iš- 
kilėmėše dalyvavo ir prenuer 
ras. •

Einant 1923 m. konstitucija, 
šalį turi valdyti senatas ir at
stovų butas ir Anglija hepri 
valo kištis į Egypto viduriniuš 
reikalus. Tečiaus Egypto už
sienio reikalai ir kariuomenė ir 
toliau paąilijks Anglijos žinioje.

‘Autortitetingudse : rateliuose 
kalbama, kad Anglijos vyriau
sias komisionierius Milės Lamp- 
son neturėjo kitos išeities, kaip 
sugrąžinti Ėgyptui savyvaldą, 
nes gręsė kilti tokis pat sukili
mas, kokis buvo 1919 m. ir ku
ris privertė Angliją suteikti 
Egyptui savyvaldą.

Sumišimai prieš anglus tęsė 
si iki pat paskelbimo karaliaus 
dekreto. Vakar minios sudau
žė dešimtį gatvekarių, o du su
degino , taip jau apdaužė gaso 
stotį ir išdaužė gatvių lempas. 
Studentai bandė sudeginti. ir 
centralinę Cairo geležinkelio* 
stotį.

Egyptas pirmiau buvo po 
Angljios protektoratu. Bet 
po 1919 m. sukilimo Anglija 
suteikė jam savivaldą ir 1923 
m. buvo priimta konstitucija. 
Tečiaus šalis neįstengė susi* 
tvarkyti ir ilgainiui Anglija 
konstituciją Suspendavo ir vėl 
pagelba sau palankaus kabinę 
to pradėjo valdyti šalį. Dabhr 
Anglijai susilaukus keblumų- 
Viduržemįo juroje, nacioųalis- 000,000

Italijai. Bet tas jų spėjimas 
gal ir neturėtų reikšmės, nes 
riuošprendis priklauso išimtinai 
nuo vieno žmogaus—Mussolini*

Italija taip slepia pasiūlys 
rfius, kad veik jokių užsienio 
laikraščių neleidžiama įvežti, o 
ir traukiniai stropiai iškrato
mi, kad nors slapta neįslysti 
kokis laikraštis.

Bet yra daug ženklų, kurie 
rodo, kad Italija priims Ang
lijos ir Francijos pasiūlymus.

Ethiopijos karalius atmeta 
pasiūlytas sąlygas

DĖSSYE, Ethiopijoj, gr. 1.— 
Etiopijos karalius Haile Selas- 
sįe Šiandie atmetė Anglijos ir 
Francijos pasiūlytas taikos są- 

[Ilgais užbaigimui Italijos h 
EthiopijpfS karo. , ......

Karalius pareiškė, kad Ethid 
pija niekad nenorėjo karo ir da> 
te viską jį išvengti. Ji buvo 
sutikusi padaryti didelių nusi
leidimų, kad tik išvengti karo: 
Ėet kad Italija vistiek pradėjo 
kaitą, tai dabar Ethiopija gin
sis visomis saVo jėgomis ir 
nėteiks puolikams jokio atlygi
nimo.
Didžiųjų valstybių : klasta gali 

sugriauti tautų sąjungą
GENEVA, gr. 12 

pirtę diplomatai renkasi šaltoj 
ir nejaukioj Genevoj. Didžiuma 
jų tuo pačiu traukiniu kartu su 
laikraštininkais atvyko iš Pa- 
:ryžiaus. Tuo traukiniu, tarp 
kitų važiavo taipjau Francijos 
prėmieras Lavai ir Anglijos at
stovas tautų sąjungoje kapt. 
Ėden. Jiedu visą laiką laike 
įt&rpusavius pasitarimus.

Tuo traukiniu važiavo irRu 
čijos, ambasadorius Potemkin, 
Bėt niekas su juo nesi tarė ir 
niekas neklausė jo nuomonės, 
;neS jo nepalankus nusistatymas 
yra visiems žinomas. •»

Apie ką Lavai tarėsi su Eden 
iniekas nežino. Veikiausia jie- 

svarstė pasauliui gręsiantį 
did&ausį krizj. 

1 • * 
i Formaliai diplomatai suva
žiavo aptarti paskelbimą toli- 
Įihėsnių sankcijų Italijai—atię- 
jatfs it kitų karo reikmenų em
bargo. Bet dabar tai yra ant- 
iftaeibs dalykas.

Faktinai tie diplomatai tu- 
r£s nutarti, ar Anglijos ir Fran- 
ctjoš pasiūlymai yra priimtini 
Įtatttų sąjungai. Kadangi pa- 
šhrfymai viršija tautų sąjungos 
(Statutą ir rezoliucijas, tai tas 
klausimas darosi svarbus visai 
Europai.^

Anglijos prestižas čia yra 
[visai nupuolęs. Mažosios vals* 
tybės, kurios yra reikalingos 

‘tautų sąjungos apsaugos, ir ku 
valstybes, kurios prisidėjo’ 

pfrid sankcijų su' dideliais sau 
■nuostoliais, kad patenkinti An
gliją, dabar jaučiasi apviltos ir 

[Anglijos parduotos.

Slaptame posėdyje Eden u 
Lavai tik labai paviršutiniai ii 
neaiškiai atpasakojo komitetui 
tuos taikos pasiūlymus.

Lavai tikrino, kad viską tu 
rinti “nuspręsti” tautų sąjun
ga ir kad Anglijos ir Franci
jos planas turi tik vieną tikslą 
—baigti karą tik su tautų są 
jungos pritarimu. -

Italija tyli
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ADVOKATAI

nei
Samu

stotis

buvo pamatyti Lie

LIDY

Advokatai

AKIŲ SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Direktoriai

1646 Wėst 46th Street

menesi

Phone Boulevard 4139

S. Bakanas.
Phone Monroe 3377

Pivaronas, 
Draugijų

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Lietuvių Mokslo 
Draugijos balsa
vimo pasekmės

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYKLA AUGA

TRIUKŠMINGOS 
SANDARIECIU 
PRAKALBOS

medžiosimo sporto mėgėjas.' Na 
pažiūrėsime, kaip didelį briedį 
jam pasiseks nušauti.

OLP
’honeš Boulevard 5208-8418

(lapkričio) 
šiame' su-

ir nereikėdavo, nes visą darbą

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai. «

Valandos
Seręd<
Rez. _

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

yra 
priešmeti-

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6516 So, RocJkweH St. 
Telephonft! Renublic 9723

maršalka 
gaspadęrium

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Pivaronas išdavė rapor
tą, o Karpavičius iš 
Clevelando raportą 
dapildydamas sukėlė 
triukšmą.

tokolų : F- Sliekas
be opozicijos slinko 109 bąl.> 
finansų raštininko 
lęvičius irgi neturėjo opozici 
jos, gavo 118 balsų. Kontrolie 
riais liko išrinkti į. Ambra 
zaitis ir J. Savėikis 
J. Bugailiškis 
senasis Albinas Kauląkis.

Vadinasi, visą senoji vąldy 
ba paliko, išėmus prezidentą 
senasis A. žvirblis pralaimė

už jį padarydavo sekretoriuj
Apie nabašninką prisiminiau 

tik todėl, kad bųtų aišku, ko
kius įmones komunistai skiria 
svarbioms pareigoms atlikti.

E. K. š.

nuvažiavus į Lietu- 
pamatė tą kraštą

enausias menines je
Daug lietuvių, kurie ne

Naujienų

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

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

Tek Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvick 0507

Gruo
Pįttsburgho lietu 

Naujienų

Sportininkų klubo nariai dąr 
prieš gruodžio mėnesį pradėjo 
važiuoti į Aljegheney kalnus 
briepf^Jų mecĮžioklf- 
ri didelio malonumo 
raguočius vaikyti.

Išvyko medžioklei 
lietuvis cąynęgietiš,

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. V. A, Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tek Boulevard 1401

Kąjp Pįttsburgho 
lietuviai klausės 
iš Lietuvos Radio 

Koncerto

SLA. 3-čias Apskritys, 
Lietuvių Mokslo Drąu 
giją ir Aviacijos Ko- 
jpitetąs bepdrąi ren
gia Dr, Baltrušaitie
nei sutiktuves.

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 sutartį

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

kit, kad lietuvių kalbąs mo 
kykla butų jkurįą.

— S. Bakanas.

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

TeL Kenwood 5107
VALĄNPOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

vak. NedeĮipj pagal sutarimą, 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

A. MASALSKIS
8807 Lituanika Avenue

lionis gavo 77 balsus, A. žvirb
lis M W-( yigė-pre^ideptp: F? 
Marmokas 71; Vytautas Vir
bickas 55; iždininko: Ą. Zdąn- 
ktJs 78, J. Kazlauskas 50; pro
tokolų rąštiųinko

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel, State 4311

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road <W. 2? St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlič, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 0459 S. Rockwell Street 

Telefonas Repųbiic 9600.

Oras pas mus. jau pusėtinai; 
atvėso. Lapkričio paskutinėmis 
dienomis pasirodė ir sniego, bet 
nedaug, šiąis metais oras daug 
švaresnis nekaipjoernai rudenį. 
Pernai oras - bųvįjįl^ąi nąpasto- 
vus musų apylinkėje. Be to, 
krisdavo kažkoks juodas rūkas, 
Per ištisas diepą^ saulės nesi- 
matydavo. Dąp J žmonių sirgo 
kažkokia keistaiiga: jie pra^, 
dėdavo smarkiai kosėti ir pei* 
kelias valandas pasibaigdavę; 
Tvirtesni atlaikydavo ir su dak
tarų pagelba pasveikdavo. Bet 
ir jie nemažai prisikankindavo, 
Mirė ir gana jaunų žmonių.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

• Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 3. Halsted St. Tel. Yąrds 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearbotn 3984 
Rezidenciją

3407 Lowe Avė, Tel, Yąrds 2510

Susirinkimai 
d ypač s, P. MAŽEIKA

8819 Lituanicą Avenue Phone Yards 1188

LĄCHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Place Phopes Canąj 2515—Cicero 5927

Carnegie. lietuviams yra rei- 
įęąlįpgį kokie pof® vaistai, nes 
jie labai jau apsnūdo. Kiekvie
nais metais praeityje “padėkos 
dienoje” įvykdavo parengimai. 
Dažniausia juos rengdavo A. P. 
L, A- 3 kuopa savo svetainėje. 
Nariams ir jų šeimoms įžapga 
bųdavo dykąi. Sigis metais jo
kio pąrengimo nebuvo, 
dykai, nei ųž pinigus. Mat, tą 
ktiopą dabar komunistai kon
troliuoja. Ir jie nustatė tokią 
aukštą nuomą, kad svetainė pa
sidarė nebeprieinama parengi
mams. Niekam nėra paslaptis, 
kad komunistai pepalankiai žiu
ri į kįtų srovių ŽųiOPes. Jiems 
tad ir svetainę nenori žmoniš
komis sąlygomis išnuomoti.

Tiesa, komunistai visur per
šasi su savo bendru frontu. Ta
čiau jie nori tokio bendro fron
to, kad galėtų jam vadovauti.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Dr. Herzman
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomąs per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas įr akušeris,

.Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
v^rų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus ^-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoriją:
1034 W. ISih St., netoli Morgan St 

Valandos nuo lO-r-12 pietų ir 
, nuo 6 iki 7:8Q vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. KADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Canal 6174
. ? y'-.-T"1!*. • ?:i'..' r 'i-, 'r"? m" ; -.i> i.rr

S. M.SKUDAS
718 West 18th Street

Dentistas
Valandos nuo *9—9

2420 West Marąuette Road 
arti Westem Avė. Hemlpck 7828

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiąių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Jau grįžo iš Lietuvos Dr. 
Baltrušaįtiepė, kuri dalyvavo 
Viso Pasaulio Lietuvių Kon
grese Kaune, atstovaudama 
Lįeįųvįų/A Mokslo Draugiją, 
SLA. 3-čią ąpskritį ir ALTASS. 
Pittsburgho skyriaus komite-

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

Broadcasting Co., Lietuvos ra
dio koncertą transliavo.

Kaip tik Pittsburgho lietu 
viai šeštadienį sužinojo iš 
“Naujienų”, kad bus transliuo
jama tiesiai iš Lietuvos, tai 
šių žodžių rašytojas gavo ke
letą desėtkų telefono pašauki
mų klausiant visokių informa
cijų. Buvo klausiama, iš ko
kios stoties galima bus girdė
ti, kurią valandą ir t.t.

Buvo labai sunku suteikti 
reikalingas informacijas, nes ir 
mes tik tiek težinojom, kiek 
buvo rašyta “Naujienose”. Pa
tarėm geriausiai kaip žinojom,
— tėmyti nedėldienio laikraš< 
čiuose radio skyrių ir apie 
12:45 vai. po pietų savo radio 
aparatus užsistatyti ant W.J. 
A.S., kadangi tuo laiku dažnai 
yra transliuojama iš anapus 
Atlanto.

The Pittsburgh Press radio 
skyriuj buvo pažymėta kaipo 
programas iš Londono, o Sun
— Telegraph radio skyrius ne 
tik parašė, kad tai programas 
iš Lietuvos, bet ir artistus pa
minėjo.

Tačiau tik tie pittsburghie- 
čiai, kaip ir kitų kolonijų lie 
tuviai, pasinaudojo proga kląu-; 
sytis radio koncertą iš Lietu
vos, kurie skaito “Naujienas”. 
Ir tai buvo nepaprastą progą, 
teikianti didelio malonumo 
kiekvienam lietuviui sėdint prie 
radio aparato pirmą kartą gir
dėti iš gimtojo krašto oro ban
gomis 
gas 
skaito “Naujienų”, pražiopsio- 
jo tą nepaprastą progą. Vėliau 
jie labai gailėjosi.

Pas mus Pittsburghe buvo 
labai aiškiai ir gerai girdėti. 
Kaip pranešėjas paskelbė, kad 
tai yra radio koncertas tiesiai 
iš Lietuvos transliuojamas, tai 
bandėme telefonu šaukti vie
nur kitur klausdami, ar klau
sosi “programo iš Lietuvos”. 
Iš visur buvo gautas atsaky
mas, kad klausosi. Vadinasi, 
musų patarnavimas buvo ne
reikalingas.

Dabar kur tik tenka sutik
ti tuos lietuvius, kurie kląų- 
sėsi “programo iš Lietuvos”, 
visi sako, kad tai labai gęras 
programas buvęs ir visi yra 
dėkingi “Naujienoms”. Girdi, 
jei “Naujienose” nebūtų buvę 
parašyta, tai ir ipes butųmėip 
pražiopsoję taip, kaip ir dau
gelis kitų.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakarų. 
Seredoj pairai ąųtartį.

sopo PITTSĘUHGH, Pą?— 
Gruodžio 8 d. Pittsburgho sąą* 
dariečiai po priedanga Pitįs- 
burgho draugijų komiteto bth 
vd surengę prąkąlbas Lietuviu 
Mokslo Draugijos svetainėj,.

Kalbėtojais buvo pristatytą 
pittsburgietis P. 
kaipo Pittsburgho 
atstovas iš viso Pasaulio Lie
tuvių Kongreso, “Dirvos” reT 
daktorius Karpius ir adv. Na- 
das Rastenis, kaipo kandida
tas į SLA. prezidentus.

Taip tuos kalbėtojus p. J. 
Virbickas, prakalbų vedėjas, 
atrekomendavo atidarydamas 
vakarą. :

Pirmuoju kalbętojUm buvo 
pristatytas vietinis P. Pivaro
nas, kaipo delegatas, kuris iš
davė raportą iš Viso, Pasaulio 
Kongreso. Ką p. Pivaronas kal
bėjo ir iš rašto skaitė, tai vi.3 
buvo pakenčiama.

Antruoju kalbėtojum buvo 
pakviestas “Dirvos” redakto
rius Karpiukas? p&Člėda- 
mas savo kdlbą, apznaimino, 
kad dapildysiąs Pivarono ra
portą. Bepildydam.as k ir palie
jo viską — iš’ publikos' klau
simais Karpius buvo taip pri
spirtas prie sienos, kad neži
nojo nė kaip išsisukti. Atsa
kinėjant į S. Bakano kiaušy 
mą, kilo publikoj didžiausias 
pasipiktinimas dėl Karpiau^ 
fašistiškos kalbos v ir- nįekiųiipp 
socialdemokratų bei liaudinin
kų. Rezultatas to buvo didžiau
sias triukšmas. Publika buvo 
tiek įpykus ant Karpiaus, kad 
buvo pasirengus svetainę ap
leisti.

Kitame Pįttsburgho., “Nau 
jienų” numery parašysiu pla
čiau apie visą atsitikimą.

— Reporteris.

Tikri juokdariai tie 'musų 
komunistai. Prieš klek laiko jie 
buvę pasiuntę į Sovietų Rusiją! 
pitfsburghietį Joną Ormaną. i 
Pasiuntė, kaip jie sako, tam, j 
kad parvežtų daugiau informa- i 
pijų apie tai, kas veikiama 'so
vietų Rusijoje. A

Pasiuntė tai pasiuntė, — nie
ko čia ypatingo. Bet štai kas 
krinta j akis: Jonas Omanas 
yra Aiperikoje gimęs Įr augęs; 
rusų kąlbos jis visai nemoka. 
Aišku 'tad, jog ir bplše’vikijoje 
jis nedaug ką tegalėjo patirti. 
Jis turėjo atsįduoti gidų 
(gųide^) valiai: ką jie jam pa
pasakojo ir parodė, tąi jis tik 
ir žino. O tąo tarpu jo misijai 
išleista nemažai pinigų, kurie 
buvo sukolektuoti iš Maskvos 
garbintojų, žinoma, Omanas 
yra disciplinuotas komunistas, 
tad jis savo pareigą atliko “tin
kamai”.

Man prisimena .jo nabašnin- 
kas 'tėvas, Kazys Omanas, ku
ris' buvo paskirtas APLA Cent
ro iždininku. Paskyrė jį tai vie
tai vien tik dėl to, kad jis bu
vo kąrštas komunistas, šiaip 
jis, rodosi, nemokėję nei rašy
ti. Galite tad spręsti apie jo 
kvalifikacijas iždininko parei-

Oras atvėso. — Medžio* 
tojai. — Mužoi veiki
mo. — Siuntė atstovą 
—informacijoms gau-

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 mętąi 

Reumatizmas ir širdies ligos įo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8. P,M. 
Gyvenimo vieta 163b So. 50 Avė.

Phone Cicero 8656 
Office 4930 W. 13 SL Cicero 49

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MotęriSką, Vyrišku, Vąikų įr 
chronišku lipru.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2-^4. 7—9 vąL vąk. ĮQ«d4- 

liomis ir Iventadierdais 10—12

PITTSBURG.H, Pa 
džio 27 d 
viai iš “Naujienų” sužinojo, 
kad bus transliuojamas iš Lie
tuvos radio koncertas.

“Naujienos”, ti.*r būt, viena
tinis Amerikos lietuvių laikraš
tis, kuris geriausiai pasitarna
vo Amerikos lietuviams, penk
tadienio laidoję pranešdamos 
apie rengiamą Lietuvos radip 
koncertą.

Pittsburgho lietuviai bliyo 
laimingi, kad “Naujienų” penk
tadienio laida, kurioj 
“Pittsburgho Naujienos’ 
plačiai yra skaitoma.

O Pittsburgho radio

ir vienas 
būtent, 

Juozas Vaišnys. Jis yra didelis

LAIDOTUVIŲ DIKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĘVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Visi išrinktieji yrą darbštus 
žmęnės. Reikia mąnytį, kad 
kaip jie nuoširdžiai dirbę 
Draugijos gerovei pWiUis ma
tais, tąip gerai dirbs ir ątei-

SDHO PITTSBURGH, Pa,- 
Gruodžio 8 < d. Lietuvių Mok
slo Draugija savo svetainėj lai
kė priešmetinį susirinkimą, ku
riame renkama valdyba.

Lietuvių Mokslo Draugijai 
piekųdos netruko kandidatų į 
valdybą, ypatingai prezidento 
urėdui. Tad reikia ganą popu* 
liąraus kandidato, kad laimėtų 
rinkimus, 
skaitlingi, 
niai.

Praeitą 
buvo nominacijos, o 
siripkimę rinkimai.

šie kandidatąi buvo nomi 
nuoti ir daugiausia balsų ga
vę išrinkti:

Rre^idento uyėdui: A. Lę

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius

JgSraįįlRi Kreivas Akiu 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
PUO '

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Wą3hington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki’ "5 vai. vakare.
Ofisą Tel. Central 4490

Gyv, vieta: 6733 Crąndon Avė. 
namų Tel.: — Šyde Park 3395

.. .... * 11 , R .Ll

Wentwęrth 6

Dr. Baltrušaitienei sutiktu
vės yra rengiamos gruodžio 22 
d. Lietuvių Mokslo Draug'ystės 
svetainėj. 142, Qrr St., Pitts- 
blirgh, Pa. Sutiktuvių progra
mas susidės iš prakalbų, mu
zikos ir vakarienės sekąmoj 
tvarkoj: ,

Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakaro. Į prakalbas nebus jo 
kios įžangos. Kalbėtoja bus’ pa
tį Dr. Baltrušaitienė. Ji papa
sakos savo įspūdžius iš Lietu
vos. Pertraukose bus muzika- 
lis. programas. Po prakalbų 
mažoj e svetainėj bųš' užkand
žiai ir pasilinksminimas.

Vakarienei bus nedidele 
įžanga.

Dalyvaukime visi Dr. Baltru
šaitienės sutiktuvėse.

— S.' Bakanas, 
Sutiktuvių Rengimo Kom. 
Narys.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St, 

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80y Nedėliomis pagal sutarti.

Daktarė Ęaltry.šaitięnė ne tik 
dalyvavo Viso Pašalio Liptų? 
vių Kongrese, bet tąip pat la
kūno Vaitkaus sufiktuvėse 
Kaune. Ji apvažiavo visą Lie- 

telpajuvą, aplankė visas žymiausias 
labai viatM :

Daktarė, kąri yra Amerikoj 
gimus įr augus, pĮnuų kartą 
lankėsi Lietuvoj, tame krašte, 
apie kuri R buvo tiek daug 
girdėjus visokių nuomonių. Ji 
pati apie Lietuvą yra rašius 
ir skaičių^, bet savo akimis 
nebuvo jos mačius. Tad jai tik
rai įdomu 
tuvą.

Daktarė 
vą ne tik 
bet stengėsi susipažinti ir su
sipažino su Lietuvos žmonių 
ekonomine įr politine pade-

S. C. LACHAVICZ 
42-44 East 108fh St Tel; Pųllman 1270 arba Canal 2515

J. LIULĘVĮČIŲŠ 
1092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Mat, jie tu4įgoms eiti- ^t tų kvalifikaęįjų 
po kalnus

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Gruodžio 9 d. ir vėį teko atsi
lankyti į lietuvių kalbos mo
kyklą, kuri veikia HMD. pa
talpose. Mokytojauja Juozas 
Baltrušaitis.

Praęitą antradienį, gruodžio 
2 d., mokykla tik prasidėjo. 
Atvyko 2Q su viršum mokinių, 
o šį vakarą jau yra apie 50.

Vadinasi, mokykla auga, mu
sų jaųpupliai noriai mokyklą 
lanko, «kad pramokus lietuvių 
kalbos ir rašybos.

Būtinai reikalauja, kad ir 
North Sidės lietuviai pasini 
pintų ir savo miesto daly ati
daryti lietuvių kalbos mokyk
lą. Ten yra gražaus jaunimo 
ir mokykla turėtu pasiseki
mo.

Todėl North Sįdės darbuo
tojai nieko nelaukdami turė
tų imtis darbo.

Pusmetiniam SLA- 3-Čio ap
skričio kuopų suvažiavimas 
yra išrinkęs kelis veikėjus ir 
iš North Sidės j Mokyklos Ko
mišką. Bet kąžin kodėl toji ko
misija nieko neveikia ir nesj- 
darbuoją, kąd mokykla hutų 
atidaryta North Sidės daly.

Vyrai, nesnauskit! Jei apsi- 
ėmėt dirbti, tai ir pasidarbuo-

!. ~ u1 — ■1 u j. ..'y-si-s n. „i

Laidotuvių

Tel. Bęulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

» 1 'I!... ■ "" T 1. III f ........... II...HM

Ptone ę«Ml.«lM
Dr, S. Biezis
YTOJAS IR CHIRURGAS 
1 West 22nd Street

nuo 1—3 Ir 7—IB 
įs ir nedėk pagal sutarti 
31 So. CaUfornia Avannc 
sfonaa Republic 7866

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So, Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vąL 
vakaro. Nedėliomis nUo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.
1 . —1   ............."Į ■ .”l'Į-.IW^

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 soura ASHLAND ĄVE» 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pįietu 

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2406

Ofiso valandos
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Penktadienis, gr. 13, 1935 NAUJIENOS, Chicago,. III. 3 ,

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

SLA. nominacijų pa
sekmės Pittsburgho 
ir apylinkės kuopose

N. S. Pittsburgh, 
Pa., SLA. 86 kp.

Universal G r o c e r y 
Co. įsigijo savo san
dėlį: greit pradės 

operuoti

mo įstoti. Susirinkimo proga 
.esą rengiamos kuklios vaišės, 
kad organizacijos nariai galėtų 
su vienas kilu geriau susipa
žinti.—(Spj.

lis į susirinkimus, o ypač į šių—kordspondentu, Dr. Igną 
priešmetinius, I 
renkamos valdybės ir aptaria
ma daug kuopos svąrbių daly 
kų.

kuriuose yra

Metinės šventės

Makarą—kuopos daktaru.—U.
Užsidegė šv. Antano de 

Padua bažnyčia

Gruodžio 8 d. keliose SLA. 
kuopų buvo laikomi priešmeti- 
niai susirinkimai ir renkamos 
kuopų valdybos bei nominuoja
ma Pildomoji Taryba.

šios kuopos laikė susirinki
mus:

BRIDGEVILLE, Pa. — SLA 
90 kp. Pildomosios Tarybos no
minacijų pasekmės:

ant prezidento: F. J. Bago- 
čius gavo 16 bak;

Ant prezidento: F. J. Bago
čius 16, N. Rastenis 13;

vice-prezidento: J. K. Mažuk- 
na 27, A. O. Šalna 2;

sekretoriaus urėdui:
Vinikas 17, Jurgeliutė 
Morris 4;

ant iždininko:
22, Lopabto 6;

iždo globėjais:
15, S. Mockus 17,
6, Ą. Mikalauskas 1, Lopatto 1;

daktaras kvotėjas: Dr. Sta
nislovaitis 20, Dr. Naikelis 7.

Reporteris.

Sekmadienį išdalins nariams* 
grocerninkams Šerus

J. Pučkorius, A. Nar
butas SLA. 139 Kuo
pos 1936 Valdyboj

J.
8,

M.
W.

Gugis

J. Miliauskas
A. Zalatorius

ant vice-prezidento: J. K. 
Mažukna 10 bal.,A. O. šalna 3 
ir S. Gegužis 3;

ant sekretoriaus: P. Jurge
liutė 16 bal.;

ant iždininko: K. P. Gugis 16 
bal.;

ant iždo globėjų: E. Miku
ži utė 13, J. Miliauskas 9, S. 
Mockus 5, Raginskas 3;

ant daktaro kvotėjo: Dr. A. 
L. Graičunas 16.

SLA. 139 kuopa, 
Chicago, III.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

SLA Pildomosios Tarybos no
minacijos pasekmės tokios:

F. J. Bagočius (ant preziden
to) gavo balsų 35;

J. K. Mažiukna ant vice-pre- 
zidento) 35;

P. Jurgeliutė (ant sekreto
riaus) 29, Vinikas 7 ;

K. P. Gugis (ant iždin.) 35;
E. Mikužiįvtė

bėjo) 36;
J. Miliauskas

bėjo) 22;
Mockus (ižd.
Stanislovaitis 

tėjo) 30;
Graičunas (dakt. kvot.) 1.

(ant iždo glo-

(ant iždo glo-

globėjo) 8;
(daktaro kvo-

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemallmu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; Imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš Valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ĖL1X1R 
OF BITTER W1NE

AKUŠERĖS

Joseph Triner Company, Chicago

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therany 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

a ae ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms! patari
mai dovanai.

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 naktj.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Per kurį laiką organizuoja
mas grocerninkų kooperatyvas, 
Universal Grocery Company, 
netrukus pradės operuoti, spė- 
jant iš organizatoriaus ir lai
kinos valdybos pranešimų.

Jie sako, kad bendrovė jau 
įsigijo nuosavą sandėlį prekėms 
ir ofisams. Gi šį sekmadienį, 
gr. 13 d., išdalins nariams Še
rus. Narių susirinkimas įvyks 
rūmuose adresu, 3150 West 
51st Street, 2 vai. po įlietų. Su- 
sirinkiman kviečiami, kaip sa
ko Valdyba, visi Chicagos gro- 
cerninkai. Tie, kurie nėra pil
nai užsimokėję už Šerus prašo
mi tai padaryti sekmadienį, o 
ne nariaif galės laike susirinki- mas, kad taip nerangus lanky-

Vasario 23 rengia vakarą^ pa
kvietė “Pirn<yii” pastatyti 
operetę

ROSELAND.—SLA. 189 kuopk 
padarė sutarti su “Pirmyn“ 
choru, kuris sutiko roselafidiė* 
čiams duoti puikią operetę va* 
sario 23 d. Strumilos svetainėj.

SLA. 139 kuopa laikė savo 
priešpietinį susirinkimą gruod. 
4 d. Palmer Parko svetainėje. 
Susirinkimas buvo nors ir skait
lingas palyginus su paprastais 
susirinkimais, bet visgi tik apie 
pusė narių dalyvavo. Tai la
bai peiktinas narių, apšileidi-

; Suširinkimas buvo tvarkus ir 
rainus. Iš kuopos valdybos su
žinota, kad 5 narės serga, bū
tent, dvi J. Gustienės, Rankai- 
tienė, V. Pučkorienė ir Balči- 
koniehė, kurioms yra paskirti 
lankytojai. Komisija, kuri ru- 
pihas surengimu kuopai vaka
ro reportayo, jog yra malonu 
pranešti roselandfečiams, kad 
turėsime puikų parengimų va
sario 23 d. Tai bus, taip sakant, 
metinės iškilmės,-nes “Pirmyn” 
choras atvažiuoja į Roselandą 
tik vieną sykį į metus.

Mokyklos viršinin
kas suimtas už išeik 

vojimą $10.000

Vakar rytą kilo gaisras šv. 
Antano de Padua bažnyčioje, 
218 E. Kehsihgton avenue. 
Nuostolių $15,000.

M

Prokuratūra iškėlė bylą Char
les S. Winslow, 59, Lake View 
Ęvening High school viršinin
kui, principalui, kuris išeikvo
jo $9,954 mokyklos pinigų. Jis 

: prisipažino. Aiškinosi, kad sū
nūs bedarbis, be to, reikėjo 
keti morgičių už žmonos 
Pinigus eikvojo per tris 
tus.

mo-

me-

■

i

SLA. 139. kuopa ateinantiems 
metams išsirinko valdybą, vi
sus senuosius, būtent: Juozą 
Pučkorių, pirm,; Mikaliną Gai- 
leViČienę—-vice-pirm.; A. Nar
butą—užraš. rašt.; Marę Klu- 
šis—fin. rašt.; Antaną Balčiū
ną—kasierium; Antaną Marti-

Republikonų Kon 
vencija Chicagoje
Yra kalbama, kad republiko

nų konvencija ateinačiais me
tais nominavimui kandidato į 
prezidentus įvyksianti Chicagoj. 
To norinti didžiuma partijos 
šulų

ŠVIEŽUS PIE
NAS VIRIMUI 

TINKA 
GERIAUSIA

Tai yra Jūsų Eko
nomiškiausia 

Maistas
ChtrortCT

SUTAUPYK IŠLAIDAS

Geresni Laikai
SAUGESNI DARBAI

Su geru Karu 
Sutiksi blogą orą

BE BAIMES

Išmainyk savo dabartinį 
Karą į gerą karą/

Dabar Laikas
nusipirkti

Gauk
PIRMĄ PASIRINKIMĄ 

' o

iš visokio padarymo— 
visokių modelių karų.

Garantuotą “OK” Karą
Iš Jūsų Chevrolet Dealerio

Didžiausios vertybes
Vartotų Karų Istorijoj

TURĖK SAUGIUS TAIRUS
Vietoj glotnių ir 

slidžių t aini

Pasinaudok šios
DIENOS ŽEMOM-KAINOM

pakol jos dar galioj.

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. BOUlevard 2092

Deformed Normai |

Ar Turit Skaudamas
KOJAS?

KORN.US—-SUKIETĖJIMUS 
NAUJIKAULIUS?

Atsilankykit i Shapiro če- 
verykų Krautuvę—kur čeve- 
rykai bus tinkamai pritai
kyti.

Mes užlaikome dideli pa
sirinkimą jvairio didžio ir 
pušies čeverykų vyrams, 
moterims ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patarimai DYKAI.

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čevery- 
kais ir vaikščiosite su šypsą veide.

10 tobulų pirštų. 2 sveikas kojas. Kas nepavydės?

ik/3.95Specialis kūdikių čeverykų II KAINOS $1
Departamentas. II I uvw

NUPIRKIT ČEVERYKUS DĖL SAVO ŠEIMOS KALĖDOMS!
RINKTINIAI ČEVERYKAI DĖL OOZVlr llv o visos šeimynos 

6307-09 South Western Avė.
Florsheim Krautuvė ----- Puikiausia čeverykų Krautuvė Chicagoje.

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

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St.

CANal 8500

*

Iškalno paskelbti naujų karų pranešimai šįmet pastūmė
/ ’ ' . I ■ • • ‘ ' |i !'

RINKTINIŲ VARTOTŲ KARŲ PIRKIMO SEZONĄ

nuo Vasario ir Kovo į Gruodžio ir Sausio mėnesius
Pirkit Dabar!

Žiūrėkit į šias pastebėtinai
WEST SIDE i

1934 FORD DE LUXE COACH $A££
Puikiame stovyje .................................. Ao

EMICH CHEVROLET 
133 West Madison Street 

Oak Park, III.
1933 DODGE DE LUXE .
4 durų Sedanas .................. W

McINERNEY MOTOR . CO. 
2710 North Cicero Avė.

1933 CHEVROLET SPORT $AA£ 
COUPE Tikras pirkinys ______  VWW

DRIJE MOTOR SALES, 
6030 Roosevelt Rd., Berwyn, III.

1932 CHEVROLET COUPE $04 A
Su reikšmingu OK .................. ta4U

RAY O’CONNELL MOTOR CO. 
4620 W. Madison St.

1933 BUICK MODEL 33-86 BROUGHAM
Ibudavotas tronkas, 6 drati- $4*7 K 
niai ratai, heateris ------------—iZ "f f Q

DUNAWAY CHEVROLET 
011 South 0th Avė., Maywood, 111. 
1930 LINCOLN 7 PASA2IERIV SEDAN.
6 dratiniai ratai. Labai šva- $ 175

BERGL CHEVROLET SALES 
West Cermak Rd., Cicero, III.

NASH COACH, 6 dratiniai $O 4 £ nu 
ir tronkas __________  11 J) 1 M Street’
KRALOVICII MOTOR CORP. 
. 2013 South Laflin Street

DODGE 4 DURŲ DE LUXE SE-
Heateris, saugus stiklai, $ 495

0346
1932 
ratai

1934
DAN,
dubeltavi ragai

CLAYTON DEAN CHEVROLET CO.
2000 W. Washlngton Blvd.

1934 MASTER CHEVROLET
COACH _________ ___________ VUV

H. and K. CHEVROLET CO.
412 Burlington Avė., La Grange, Ilk

žemas kainas!
NORTH SIt)E 

i CHEVROLET TRUCK 131” DUAL 
f. 32x8 ply tairai. Nauji $4^fgįg 

taigai ........---------------- -—L—. WWV
Hl WAY CHEVROLET SALES 

Park Ridge, Illinois.

LINCOLN 7 PASS. SEDAN, Chauffeur 1934 FORD TUDOR. A-l sto- $ 
važiuotas. Nauji tairai. Labai 
Svarus. Vertas $600.00. Spe- 
daliai už ...-------------------------

LEWIS AUTO SALES ■ 
3400 Ogden Avenue

WEST SIDE 
1031 BUICK MODEL 67, 6 $
Avaliniai ratai, spot ligiht .... j 

OGDEN CHEVROLET, INC.
6839 Ogden Avė., Berwyn, III.

245

'335
MID CITY CHEVROLET CO. 

1147 W. Jackson Blvd.

1934 FORD TUDOR 
už ----- -----------------

NORTH SIDE
1934 CHEVROLET MASTER COACH-*-
Mažai važiuotas. Pastebėtinai AP 
švarus. 90 dienų garantija.

ALBANY PARK MOTOR SALE& 
3100 Lawrence Avė.

1934 OLDSMOBILĖ CUSTOM PĄftUDA- 
VOTAS. 8 cylinderlai—6 ratai—4. durų 
tronkas—sedah 'su Radio.
Mažai važiuotas. Kaip naujas O g 9

BRUCE EGAN CHEVROLET 
, Wllmette, HL

1936 NASH VICTORIA 0 PASA2IERJU 
SEDAN. Su tropku. Kaip
naujas ------------- ...— ______ ____ Vvv

EMIC1I MOTORS CORPORATION 
6001 N. Weatern Avė. . . ~ .

1933 CHEVROLET COACH. Gali būti 
nupirktas žemomis G. M. A.
C. sąlygomis------------------------ taWW

GATETVAY CHEVROLET SALES, 
014S Mllwaukee Avenue

Ino.

vyje. Garantuotas ............. ......... 375
KUSHLER CHEVROLET SALES, Ino. 

6317 Broadway.

1933 Ford cabriolet
Sut Kadio , ir daugeliu >kitų 
ėktras

NICKEY CHEVROLET SALES 
4104 MIlwaukee Avė.

1934 DE SOTO AIRFLOW----
Kaip naujas -------------------- - WWW

NEtSON CHEVROLET SALES
1002 Dlversey Boulevard

1930 rORD SPORT COUPE $
laukam stovyje----------------- -

SCHELLENBERGER CHEVROLET 
4114 Irring Park Blvd.

1080 FORD COUPE. Geram $ A j| £ 
stotyje. Kaip naujas. Garantuo- AiliS 
4 Afl " ’• ■

NORTH SIDE
1034 CHEVROLET COACH $AA£
Tikras Borgenas ---------------

DIVISION CHEVROLET SALES, Ine. 
1720 W. Dlvlsion Street.

1934 CHEVROLET SEDAN $AA£
Štai yra tikras bargenas

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 
' 2004 Mlhvaukee Avenue.

SOUTH SIDE
1031 CHEVROLET, 4 durų 
Sedan. 6 dratiniai ratą! .—_

McMANUS MOTOR SALES 
6711 So. Western Avė.

1930 MASTER CHEVROLET 
COACH. Labai švarus. Mažai 
žinotas....................... ......... ............. u ■

SOUTH SIDE
1033 AUBURN SPORT SEDAN $OQ£ 
UŽ

CALEY BROTHERS
10024 So. Mlchigan Avė.

1028 CHRYSLElt SEDAN $4 £
Tikras bargenas --------------- --

SEIP CHEVROLET CO.
8622 Comtnerclal Avenue.

135

UPTOWN MOTORS CORP. 
4840 Broadway.

1034 CHEVROLET SPORT $A<>£ 
SEDAN. Kaip naujas. Garan- 
tuotaa . ........... —.........-............ _

ibi
1030 
Kaip

VOGEDING CHEVROLET. Ine. 
Chicago Avė., Evanston, III.
CHEVROLET COUPE —
naujas. Garantuotas -------4 ta V
MItLER CHEVROLET, Ine., 
1810 Irving Park Boulevard

FORD TUDOR. Puikiam1930 __ _______
stovyje. Mažai važiuotas

CLARK MAPLE CHEVROLET CO.
1036 -N. Clark Street

GAMBILL MOTOR CO. 
20th ir Mlchigan Avė.

1933 CHEVROLET COACH $AAE
už i ii i.■■■■■■ .ii

HEJNA AUTO SALES
0928 So. Kedstie Avenue

1931 FORD T0WN SEDAN $4 O£ 
Pilnai išrengtas. Heateris-------|

JAS .LEVY CHEVROLET CO. 
4400 Archer Avenue.

1930 FORD SPORT COUPE $ A ££ 
Su užpakaline sėdyne. Garan- AgSj 
tuotas ------------- ---------------------

ASHLAND AVĖ. MOTOR SALES 
0436 South Ashland Avė.

J

1933 CHEVROLET COACH $^b"V£ 
švarus. Mažai važiuotas____ g Q

80UTHWEST CHEVROLET CO. 
9220 South Ashland Avė.

1930 CHEVROLET COACH $4O£ 
Pilnai {rengtas

RUBY CHEVROLET CO. 
1422 Kast 67th Street

1931 CHEVROLET COACH

NIEBERGAr CHEVROLET CO. 
7744 Stony Inland Avė.

1934 FORD DE LUtE
TUDOR «*»*»«*-«ml|p»»VWM>**»***M*K»***M*»«

8UPERIOR MOTOR SALES 
6943 So. Halated Street

1929 NASH — 4 cyllnderlų 1
Coupe-------------------- —..........  W V

A. J. OOSTERBEEK 
7041 South Hatoted St.

1934 FORD Vff % .tono 4 A
pickup. Uždarytas Cab | U

DREXEL CHEVROLET CO. ' 
47th Placė Ir Cottage Grove Avė.

1934
OARD

CHEVROLET 8TAN- 
COUPE------------- .-------- O I W

OBME CHEVROLET CO. 
0200 Lakė Park Avenue.

INTERNATIONAL $ J gjj1929 INTERNATIONAL 
3/4 troko Produee Fane!

OARFIŠLD CHEVROLET CO. 
2 East Garfleld Boulevard

1932 LA SALLE 8EDAN
6 pasažierlų. 6 dratiniai ratai 4 f 9

8HEET8 CHEVROLET CO.
6022 Coftage Orove. Avenue.



, I nni,, įminuIIIH! I"1?.—T'JHI.....  ii « i 'ii'

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New» Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subseription Ratas:
S8.00 per year in Canada
85,00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered m Second Oass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
oĮ Chicago, UL unjer the ae? o* 
Uarch krd 1870.

■i! L'M"*
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drove, 1789 S. Halsted St, Chicago. 
Ilj. Telefonas Canal 8500,

SMŪGIS TAUTŲ SĄJUNGAI

Iš šalies žiūrint į SLA. kivirčus
Rašo F. živatas, buvęs St»A. prezidentas

(šį straipsnį p. živatas buvo pasiuntęs ^Vienybei”, bet pasta
roji atsisakė jį dėti.)

Begėdiškas Anglijos jr Franci jos valdžių sumany
mas apdovanoti Italiją už jos plėšikišką karą Etiopijos 
žemėmis duoda progos visiems Tautų Sąjungos prie
šams sakyti, kad jų pusėje buvo tiesa, kai jie smerkė tą 
valstybių susivienijimą. Pavyzdžiui, senatorius Bopąh, 
kuris rengiasi statyti savo kandidatūrą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, tuoj pasinaudojo proga gauti rek
lamos spaudoje ir padarė ilgą pareiškimą apie tai, kad 
Jungtinės Valstijos gerai padariusios, . atsisakydamos 
dėtis prie Tautų Sąjungos.

Tačiau senatoriaus Borah logika šlubuoja. Jeigu 
jisai mano, kad Amerika butų nepritarusi tokiai impe
rializmo politikai, kokią Tautų Sąjungoje veda Anglija 
ir Franci ja, tai iš to kaip tik išeina, kad Amerika turė
jo, i Tąutų Sąjungą įstoti ir neleisti Anglijos ir Franci- 
jos grobuoniams draskyti silpnąsias tautas. Kas iš to, 
ką Borah ir kiti Amerikos liberalai "duoda velnių” im
perialistams už Tautų Sąjungos naudojimą blogiems 
tikslams, kuomet Amerika pačioje Tautų Sąjungoje ne
turi balso!

EGIPTAS
.......... .1 ■

Egipto nacionalistų judėjimas laimėjo. Egiptas vėl 
atgavo nepriklausomybę. Anglija sutiko ątstęigti 1928 
m. konstituciją. O tai. reiškia, jog Egiptas puo dabar 
tvarkysis savarankiškai. Anglija nebesikiš į jo vidaus 
reikalus.

Per 2,500 metų Egiptas buvo žaislas įvairių valdo
vų rąnkose. Jį vąjdė ąrabai, turkai, kurdai, albanai. 
Apie vidurį devyniolikto šimtmečio kraštą valde Isvnail, 
kilęs iš albanų. Jis mėgo šąupiai gyventi ir su išlaido
mis nesiskąitė. Valstiečius jis apkrovė didžiausiais mo
kesčiais ir tuo pačių laiku dar labai įsiskolino sveti
moms valstybėms.-

Tarp valstiečių, kurie faktinai atsidūrė vergų būk
lėje, prasidėjo nacionalistinis judėjimas.'Buvo p^skelbr 
tas obalsis: “Egiptas egiptiečiams”. Tačiau nacionalis
tai ryžosi nusikratyti ne , vien tik visokiais europiečiais 
avantiūristais, kurie buvo susispietę apie bet 
savo despotiška valdžia. 1882 m. suliepsnojo revoliuci
ja. Aleksandrijoje įvyko europiečių skerdynės, kurios 
privedė prie intervencijos. Tel-el-Kebir pušyje ąnglai 
sutriuškino revoliucionierius. Po to mūšio disorganizuo- 
tas ir visai nualintas kraštas pasidavė Anglijai.

Tiesa, egiptiečiams buvo leista savo krašto reikalus 
ir toliau tvarkyti. Tačiau tikrasis krašto valdovas buvo 
anglų “finansinis patarėjas”. Be jo sutikimo jokis svar
besnis klausimas negalėjo būti išspręstas. 1

Nors anglams vadovaujant Egiptas ekonomišku at
žvilgiu žymiai pasitaisė, vienok nacionalistinis judėji
mas augo ir metai iš metų stiprėjo.. Nacionalistai jokio
mis lengvatomis nepasitenkino, jie reikalavę neprj- 
klausomybės,

1911 m. Kitchener ryžosi. sutriuškinti naęįęnajisti^ 
n{ judėjimą Egipte. To judėjimo vadai liko įkalinti,‘ o jų 
laikraščiai likviduoti. 1

Prąsįdėję pąeąjįjinią karas.x Judėjimas Egipte vėl 
atgijo. Tačiau jis buvo bejėgisį nes ąngląį paskelbė ka* 
ro apgulą. : . j •

. Visos egiptiečių viltys geruęjų atgauti neuriklausO’ 
mybę dingoy kai Versalio konferencija pripažinę britų 
protektoratą Egiptui. 1919 m. nacionalistų partija ban
dė pravesti balsavimus nepriklausoinybės klausimu. Tą
syk anglai stvėrėsi-griežtų priemonių; didelę daugumą 
lyderių areštavo ir deportavo į Maltą.

Tomis represijomis jie nieko neatsiekė. "Egiptiečiai 
iš pasalų žudė anglų karininkus ir kareivius^ ardė ge
ležinkelių bėgius, degino anglų. įstaigas, padėtis pasida* 
rė tiek rimta, kad anglai atsižadėjo protektorato ir 
1923 m. suteikė Egiptui nepriklausomybę. Buvo pa
skelbta konstitucija, kuri numatė visuotinių balsavimu 
išrinktą parlamentą. Pirmais parlamento rinkimais na
cionalistai laimėjo 96 nuošimčius visų ątštovų. Tarp 
Anglijęs imperialistiskos politikas ir parlamento vėl

pakreipti Egiptą savo naudai.
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i Neramumą! tęsėsi, 1980 m, ąnglai leido karaliui 
iFy.ąd įvykinti pęrvęręptnį- Konsti.tuąiją likę s,uspęnduo- 
ta ir parlamentas paleistas. Karalius paskelbė naujus 
parlamento rinkimu^. Tie rinkimai buvo sutvarkyti 

i taip, kad daugelis žmonių negalėjo balsuoti.
Per sekamus keturis mętug karaliaus kliką valdė 

Kramtą dęspotįškpipis priemonėmis. Kada kraštą pra
dėjo slėgti depresija,, tai vęl kilo bruzdėjimas. Pagaliau 
augiai privertė karalių pašalinti gavo sėbrus, kurie pa
sižymėjo korupcija. Tuo, pačių laiku buvo likviduota ir 
karaliaus paskelbta konstitucija. Valdžios priešakyj at
sistojo Neškim Pasha, dabartinis premjeras.

Bruzdėjimas šiek tiek aprimo. Bet tai buvo tik ty
lą prieš audrą. Ęilęs Afrikoje karas vėl'išjudino egip
tiečius. Jie vis griežčiau ir griežčiau pradėję reikalau
ti, kad butų grąžinta 1923 m. konstituciją. Juo tolyn, 
juo gyventojai labiau nerimo. įvairiose vietose prasidė
jo riaušės. Matyti, būklė pasidarė tiek rimta, kad ang
lai nutarė daugiau nebesipriešinti ir pripažinti Egiptui 
nepriklausęmybę. Anglai išsižadėjo visų privilegijų, iš
ėmus vieną, būtent, kontręŲuęti krašto, užsienių poli
tiką. ;

NAUJIENOS, Chicago', UI.

patys esą dideli patri jotai! Kąd 
jiems reikią tokio ir tokio Su
si. Lietuviu Amerikoje, tik 
jiems socialistai neduodą (ąi 
įvykdyti. Na, ir pažiūrėkim, ar 
tikrai taip yra.

Domijonaičio ir Balučio 
šeimininkavimo pasėr 

kos SLA.
Tam aukščiau minėtame 

“Vienybės” straipsny paminė
ta ir mano vardas, ir kad so
cialistai kėlė ergelius ir riau
šes Baltimore SLA. Seime 1911 
metais; o kad Balutis 1910 me
tais S.LĄ- Seime Chicagoj kė
lė ergelius, ir kad vos tik muš
tynių nesukėlė, tai apie tai ty
li. Kodėl? Juk jeuMau vienus 
kaltinti, tai reikia ir kitų ne
užmiršti, jei jauą tokie teisin
gi. Kad Baltimore Seime 1911 
metais buvo ergelių, tai tiesa. 
Bet ar tiems ergeliams kelti 
nebuvo pagrindo?

Kaip jau visiems žinomą/ 
1910 metais SLA, Seime CftW 
cago, III., buvo, priimta nauja 
mokesčių lentelė, skirstanti na
rius pagal amžių, žinoma, nau
ji mokesčiai buvo daug dides
ni, negu nariai iki to laiko į 
SLA- mokėjo.. Nariams atrodė,, 
kad tokią lentelė nebuvo rei
kalinga priimti. Užtai SLA. 
kuopose nariai ir pradėjo er
gelius kelti. Reikįa dar neuž
miršti, jog tame Seime (Chi
cago, 1910 m.) buvo išrinktas 
SLA. prezidentu geras žmo
gus ir geras lietuvis patrijo
tas, bet tokio pat plauko, kaip 
ir dabartiniai musų bokštinin- 

, kai ir sąrgybmįnkai. Buteųt, 
i žmogus fašistinio ir diktatoriš

ko nusistatymo. O to plauko 
žmonės reikalauja, kad visi 
taip manytų ■ ir - darytų kaip 
jįę puri, o ne kitaip. Įr tuolai
kinis SLA, p,rę?4d^tąą M. J. 
Domijonaitis tos pačios nuo
monės buvo. Na ir kas tada , , s > • • • •• ■ • , « > l ) '.
atsitiko ąu SLA. ?. Iš 11,700 na
rių per metus p. Ponai j Onaičio 
valdymo paliko tik '2,900 na
rių, ir tai nepilnai. Tad BaL 
tįmore Seįmę ir iv?rėjo kilti 
dėliaį. to ergeliai., peš ir ten 
nenorėta skaitytis su socialis
tais. Kada buvo pąklausta ko
dėl tiek narių pametė SLA. ir 
dąl jokios priežasties, tai at
sakymas buvo, kad jus socia
listai dėl to esate kalti! Tai ir 
viskas, o tuo tarpu kaltė buvo 
pręįdepto M: J- Dęmiięnriėio 
o Gabiausia B. K. Balučio, tuo- 
ląįkįĮįįę f<Liėtuvęs” redakto
riaus, Chicago, III. Nes p. <, ;B. 
Ę, ‘Mąįu^st buvo iąbąi ; didėlis 
sęęįąjįstų priešas ir, žinoma, 
turėjo sąvo pasekėjų, tarp jų 
ir M. J. Domijonaitj. Jei iš 
kęępų paklausdavo SLA. pre
zidento, kad paaiškintų apie 
n&iij Us. mpkęsčiųfei,'. tai prezi
dentas daug ceremonijų neda-

au- 
at- 
vi-

bu
Li

SLA. Pildomosios Tary- 
bos rinkimai

Dar niekados nebuvo, tiek 
ginčų, skandalų ir politikos va
rinėjimo SLA. reikalais, kiek 
prieš šiuos $usivįęmjimo Lie
tusiu Amerikoje Pildomos Tar 
vybos rinkimus. Paimi lietuviš
ką laikraštį, — nieko daugiau 
nerasi kaip tik SLA. ir SLx\. 
Ypač tuo pasižymi “Vienybė”. 
Man rodos, jeigu žmogus imą 
kokį laikraštį, tai jis ima ne 
tam, kad skaityti ką p. Grigai
tis sakė apie SLA. ar apie p. 
Tysliąvą, arba apie antrąją Li- 
tuanicą įr p. F. Vaitkų bei tą 
visą malimalienę. Tur būt/ įtai
sų lietuviškų laikraščių redak
toriams apniko tokia mąniją, 
kad žmones arba, geriau sa
kant, savo skaitytojus išmoky
ti kaip skandalus kelti. Tuo 
pačiu laiku bėda vejamą, kad 
musų Amerikoje gimęs ir 
gęs jaunimas nuo lietuvių 
sala. Na, argi žingeidu4 jam 
sa tai?

Pirmiau visą vasarą tai 
vo ANTROJO SKRIDIMO, 
tuanicos, p. Vaitkaus , ir Qri- 
gaįčio vardais užpildytį visii 
laikraščiai. Tas jau aprimo. Tai 
dabar SLA. Pil. Tarybos rin
kimai užima laikraščių skiltis. 
Ir kas dieną vis tas pats ir taš 
pats: socialistai, komunistai, 
bokštinipkaį, sąrgybininkai, ko
mitetai ir t.t. ir t,t. Ir visi sa
kosi, kad giną SLA. O , nuo ko 
jie gina? Juk ąišku, k^d vie
ni pųo kitų, ąr pe? Tįkrąi tąip, 
kaip Amerikos politikieriai viė- 
ni kitus kaltina, o tuo tarpu 
visi tokie, Tas pat ir su SLA 
yyą. Vięni kitus kaltiną, o vi--i 
si tokie.

SLA. sumanė kurti 
suęialistaj

prieš kiek laiko 
(nepamenu iš dienos,
nes žmogus pasiėmė paskaity
ti’ |r nesugrąžinę) tilpo straip
snis apie SLA reikalus. Tame 
straipsnyje ir mano vardas pa- 
mjin^ta kaipo ąęęiąlisto, Ę^ą 
tik spęiąįistąi &LĄ. griovė ir 
griauna, o tautininkai SLA. 
suęngąuizavo. Gi tikrovėje vi
sai pę tąip. Juk Visi ?|notae, 
kad ŠLA. sumanytoju buvo 
mųąų tąutas darbuotojas JO
NAS ŠLIUPAS. Jis ne tik su
manė SLA., \aie ir organizavo 
sų Piįjuču Pąsępkų. Įr abudu 
tuo laiku- buvo SOęĮĄLĮSTĄJ 
ir dagi kąršti tęs, ĮęĮėjos pase
kėju. Tačiau jie buvo tąipgi 
karsti Lietuvos pątrijotąi. Nes 
B,r. Aliupas buvo vienas tų 
parjotų, .kuria kaip sakė, taip 
ir danė. Jis nesielgė taip, kaip 
musų tię šiandieniniai visokie 
sartininkai ir bokštininkai, 
kurie šaukia, kad socialistams 
ne SLA., reikalai ruul. bet sa- 

Įvo kromelis, o tuo tarpu jię

kas gali pasakyti, kad Ghica- 
gos Seime butų buvę sų bęl 
ševikais tiek ergelio ir skili* 
mo, jei butų atsargiau elgta 
si? Ne! Ten taip pat buvę pa- 
naudota nęfaktąs ir neteisin
gumas bei užsispyrimas, kad 
bolševikus visai ignoruoti. O 
visgi jų buvo / daugiau negu 
trečdaly s delegatų. Ir tas jų 
ignoravimas ir skymavimas bu
vo padaryta 2 mėtai atgal Bal- 
timorės Seime. Juk bolševikai 
taip pat turi tokių teisę kaip 
ir kiti būti išrinktais į SLA. 
visokias komisijas, jei jau ne
buvo išrinkti į Pil. Tarybų.

ar buvo taip daroma? Juk 
0t tai toks užsispyrimas, 
“hjt po šernu”, ir gana.

ar tas -yra teisinga? Da
vei užsimanė, kad sočia*

rydavo, — jis trumpai ir aiš- 
ikiąi parašydavo; “Jei nenpri, 
’ neprigulėk,” ir atlikta. Na, ži 
!noma, tais jau ir meta, nęs 
j jam pasakyta, kad mesti vie
loj paaiškintį. Ir atsitiko, kad 
j tas prezidentas suspendavo vi- 
Įsas rytinių valstijų kuopas, vi
sas Naujosios Anglijos ir ild 
Baltimorę. Ir ąkyvįaųsia,, kad 
suspendavo kuopas tik dėl to, 
kad mąnė, jog jąs socialistai 
valdo- O tuo tarpu pirmų pir- 
ipįąųsią ergelis prądętą keltį 
nę socialistų kuopose, bet tik
rų “tąutįęčių” IĮ kuopoj, Wą- 
terbųry, (kini. Iš tos kumpos 
pirmas ergelis dėl naujų mo
kesčių ir prasidėjo. Na, žino
ma, kada jau tokie “tautiečiai”, 
kaip 11 kuopos, kete ergelį ir 
priešinosi mokesčių pądidini- 
mųi, tąi kodėl kitiems jais nę- 
pasekti? Tuo būdų įr prasidė
jo suirutė. Jei Domijonaitis dąr 
butų kitus pietys pąpreziden-. 
tavęs, tai SLĄ. nebūtų likę vi
sai.

Tai kodėl tie bokštininkai h 
sąrgybininkąį to neprisimeną? 
Jei jau kalbėti apie teisybę, 
tai kodėl to nepriminti? Bet 
aukščiau išvardytame “Vieny
bės” straipsnyj pąsjįtenkinta 
paminėjimų, kad socialistai 
Baltimorės Seime kėlė triukš
mą ir kad socialistas žiyatkau- 
skas buvo, išrinktas preziden
tu. Tai viskąs. Tiesa, kad ži- 
vatkauskas buvo išrinktas pre
zidentu kW<> sęęią|istąs. Bet 
juk tiesa ir tai, kad V. Rač
kauskas, taip pat socialistas, 
buvo . išrinktas “Tėvynės” re
daktorium, o Ą. R. Strimaitis, 
SLA. Cęąfiro Nors
Strimąitįs ir nębUVO so
cialistas, nebuvę jfe nei 
toks užsispyręs ultrą-patrijo 
tas, bokštininkas ir sai^ybi-- 
ninkas, kąįp dąbąr pąsįrpdė.

Socialistai atgaivino 
SLA,

Tada reikėjb - diAi, kad vėl 
atgaivinus §LA. Ir Las tada 
atgaivino Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje, jęį ne soeiąlis- 
tai? Reikėjo Važinėti iš kuo
pos į kuopą su agitacija. Tek
davo po savaitę ir dvi kelyj 
išbūti ir savais pinigais išlai
das padengti. Net ir šiandien 
man dar niekas neatmokėjo 
gerą krūvą pinigų už keliones, 
jau nekalbant apie sugaištą 
laiką. Per visus metus (nuo 
1911 iki 1912 metų Seimo) tik 
4 šventadienius teko namie 
praleisti.

Rąčkąuskas, kaipo redakto
rius per “Tėvynę” agitavo, 
Strimaitis taipgi. Ir tie socia
listai atgaivino SLA. ir pasta
tė jį vėl j tikras vėžes. O šian
dien ką girdim? Socialistai šio
kie ir tokie. Jau, tur būt, ge
rai buvo SLA. nuvarytas nuo 
1910 iki 1911 metų, jei vienas 
rimtas lietuvis ip tuo laiku4 bu
vęs Pil. Tarybos narys pasa
kė, kM §LA. yra tik “big 
joke”, nes bilos reikia mokėti, 
o lėšų fonde nei cento. Po 
Baltimorės ;3eim° 1^11 metais, 
mąp tięsiąi reikėjo yąžiuoti j 
New Yorką įp sutvarkyti rei
kalus bei kai kuriąs mažesnes 
biląs iš sayo fcišeniaųs padeng
ti, pęs lėšų fonde nebuvo nei 
cento. ĄiątiĮ buvęs, senasis se- 
Lrętp.rįus, kada Jį^P ueišrink 
tas tame Seime sekretorium, 
atąisąkė valiuoti j SLĄ. raš
tinę įr tvarkyti jęs reikalus, 

naujas sekretorius galės 
užimti vietą.

intrigų ir skymavi- 
niŲ SLA, negalėjo 

augti
Tąigi viską sudėjus į daik

tą ir peržvelgus SLA. praėitį, 
pasirodo, kad tiek socialistai, 
tįęk tauilininkai yra visi lygiai 
kalti dėl ergelių ir suiručių 
limo tarp SLA. narių. Dėl 
ir tik dėl to SLA. nelemta * ■« c . ■ • • • •
ąųgy ir išklestėti į didesnę 
ganiąąciją, negu yra. šita

Na, 
ne. 
kad 
Na 
bar
listus išversti iš SLA., ir ga
na. Na, ir su tokia taktika tie 
musų sargybiniąkąi ir bpk^ti- 
ninkai mano SLA. narius ves
ti? Ką jie rnąuo iš tps organi
zacijos padaryti: Musolinio ir 
Hitlerio ęyganįząęįją?

Sargybininkų priekąiš- 
tai faktu šviesoj

Taipgi akyv$ ir tas, šiąn- 
dien sąrgybininkai rękją, kad 
soęiąlistai uždėjo po 5 centus 
daugiau nąriąms mokyčių įr 
“Tęvyuę” sųifląži^ įr t.t. Bet 
flįęko neprisimena, kad kai ku
rie jų yra buvę arti prie SLA- 
finansų ir tąip pąt prie “Tė
vynės”. Ar jie padarę geyiąų? 
Juk jie. Ąš ipanąu, kad tie sąr- 
gyhįnįąkai su bokštįninkąis 
dar nepamiršo to, kąs buvę 
tuoj po karo? Aš manau, kad 
pamena tuoj po karo įvykusį 
SLA. Seimą Bostone, kame at 
skaitos parodę, jog SL.Ą. lėšų 
fonde ne tik nebuvo nei cen
to, bęt dar ąpie $12,000 sko
loj Juk ir tada buvę pakelti 
mokesčiai visiems nariams. Tai
.' n ■!. i1 ■' "a; i»;'Į1 F! T- - ,»'!rjyi!.ii>!y»Bui»j, ■ ir

ienų Europa

kė- 
to

or- 
ori 

gan^acija turėjo puikiausią 
progą sutraukti apie 100,000 

lei‘ ną tie kivirčai tarp 
lyderių ir lyderiukų. Ar man

> ‘-J
kL- -r
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kad socialistai

kodėl buvo trukumas? Ir nie
kęs tąją nerėkavo, nes karas 
buvo, viskas buvo iškilę auk
štai, tad ir pasidarė daugiau 
Išlaidų. Taipgi jie rėkia, kad 
sumažino “Tęyynę”, o tuo tar
pu juk patys buvo prie “Tė
vynės” ir žino, kad ir tada 
“Tėvynė” buvo mažinama. 
Tąipgi žino, kąj “Tėvynę” nje- 
kądos neapsimoka pąti per ąa- 
veA w ja serai pri
žiūrėti. Tęgul. ji butų vieno 
žmogaus rankose su tiek ųį- 
tikrintų skąitytojų, tąi ne tik 
apsimokėtų, bet dar gerąi ir 
pelno liktų. Gautų daug gar
sinimų, spaudos darbų ir t.t. 
O čia kas kam rupi! Ne savo!

Sargybininkai ir 
p. Vitaitis

Arba vėl pžstojimas S. E. 
Vrtaičię ir Viniko. Kokį skan
dalą kelia tie sąrgybininkai ir 
bokštininkai, 
juos nuskriaudę liepdami pasi
traukti iš Sandaros. Tie so
cialistai esą nedemokratiški ir 
t.t. ir t.t.

! Na, o ką tie patys bokštį- 
nmkai ir sąrgybininkai darė 
.Chicagos praeitame SLA. Sei
me ir Pittsburgho Seime prieš 
tuos pačius žmones? Juk Pitts- 
burgho Seime, jei socialistai 
nebūtų Vitaitį palaikę, tai tie ' 
bokštininkąi su sąrgybininkais 
jį bųtų išmętę iš redaktorįaus 
vietos. Juk tada jie sakė, kad 
Vitąitią einą sų §ocia|is|ęis ir 
ant dviejų kėdžių sęji. Na, o 
dabar rėkia kiek galva leidžia, 
kad soęiąlįątąi vąržo žmogaus 
laisvę! Mat, kaip greitai už
migo, ką patys darė pora me
tų tąm atgaį. Na, jei ją# ks' 
esate tokie demokratiški, tąi, 
kaip jau aukščiau minėjąu, ko 
dėl jus nepripažįstate bolševL 
kams iv soęiąlįstams laisvės? 
Kur čįą ta jūsų logika?

kelio bilietus mokėjome latais, 
o jau per Lietuvos teritoriją 
Jfęikęjo mokėti litais. Taigi, la- 
tus Čią nustatytu kursu turė
jom versti į |itąą. OfięiąĮus Ja
lo kursąs du litai, o Lietuvoje 
už latg tosĮa tįį lite avidę- 
šimt centų, štai nakties metu 
mudu traukiniu iriavos prie 
Lietuvos sienos. Latvių, kaip ir 
estų traukiniai, kimštinai pri
kimšti žmonių. Daugiausiai va
žiuoją kąimmČiąb Jie visi šva
riai apsirėdę, skaito laikraščius., 
ar Šiaip šnekučiuoja; neatrodo, 
kad tų kaimiečių vargingai bu
tų gyvenamą, kaip mudu SSSR 
fouvpva girdėję. Tęnąi kaimie
čius matėm ląbąi nuskurusius^ 
retas jų naujutėlius ruhus dė- 
YČjo, o čia grąžiąi išęiginiąi ,ap- 
wėds» net Ualtąs ąpikąklee dė
vėjo. Visi atrodė gerai maiti
nasi ir neprastai rėdosi. O mo
terys net miestų madas vaikėsi, 
gį SSSR kaimietes jau labai 
nutrušusįai dėvėję, štai pasku
tinė stotis ir mudu riedąvą Lie
tuvos teritorija...

Lietuvoje
Mielasis! buk mandagus, su

prask mąne- Aš šiame krašte 
gimiau, augau, skurdau, kovo
jau Jei to krąšto geresnės atei
ties ir dėl to daug kentėjau ir 
kenčiu. Mąn mano kraštas vis 
dar nėra tokis, kokiu aš norė
čiau kąd jis butų. Skersai išil
gai nerąižo jį męksfąltuoti tie
sus plentai, Neduzgįa jais tūks
tančiai automobilių. Gražiausio
mis jo vietomis geležinkeliais 
ųęląksto ekspresai, Jo padangę 
neraižo milžinai keleivių aero
planai. Nestiebiaąi į Jangų ilgi 
dirbtuvių kaminai, nerūkstą, 
hemanguliuoja iš jų juodi de- 
besu durnai.

šiaudinės pastogės. Motorą 
Čia pakeičia arklys ir žmogaus 
raumenys...

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

Latvijoje
' V '■ ■ - ■ I ''

' ’ > I , 1 ■»

Latvių išdidus muitinės val
dininkas ganą šiurkščiai 
jutinką ir nuobradiškai krečia. 
Prašęs būti mandamniu* — 
jis tuoj pasiūlo žandarą pa
šauksiąs. Mudu pasiūtum kad 
jokių žandarų nesibijom, esava 
visokių jų matę: juodų, raude-: 
pų, žalių, o kokios spąlvos ląt- 
vių žandarai — dar nežinom : 
butą gera progą juos pamaty
ti. Muitinės valdininkas bent 
kiek nurimsta, bet užtat taip 
mudu iškrečia, kaip niekas iki 
šiol nebuvo Įępątęs, Visus pinL 
gus prįyęrtė iškeisti I 
Peržiurėjo kokiąs rąštųs ve
žam, neleido atminimui Paim
tus SSSR Įąįkrąščius priimti 
su savim, turėjom juos panai
kinti, ^tropus buvo latvių Uk 
mapio valdininkas L

Tas muitinės knisius išviso 
mudu nuteikė prieš Jątrięs ir 
berods, viskas čia mudviem ne-, 
sisekė. Jau Rygos stoty surukę 
pipirpso nuorūką nųmętčm, 
per neapsižiūrėjimą, į aslą. Į(ųr 
buvęs-nebu’vęs latvių žandaras 
Čia pat pareikalavę sumokėti: 
vieną latą baudos. Teisinąyps, 
kad mudu iš sy#ur atkeliavę 
ir latvių papročių nežinom, 
betgi žandaras buvę nepermal
domas. Sumokėjom!

Rygą da|-ė seklių miesto įs
pūdį. Parląmentas neveikia, tai 
matyti jie čią labiau reikalingi 
negu kur kitur. Daug patyrėm 
čia šovinizmo, kitų tautų ne- 
ąpykąntos. Tuščio išdidumo ir 
beprasmio pasigyrimo teko ir
gi nemaža paragauti. Taip, lat
viai mudu nesvetingai priėmė! 
Visame jautėsi vado garbini - 
mas, žinoma, dirbtinis garbini
mas, *. bet gi Ryga darė gyvo 
miesto įspūdi.

Neilgai čia viešėję traukėm 
Lietuvos link. Stoty patyrėm 
dar vieną netikėtą naujieną. 
Pert Latvijos teritoriją»už gelž- Garsinkitčs Naujienose
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Rašo — NORA
“Mes esame ugdomi ir auklė

jami to ką mylime” — Goethe.

yra 
ope-

Ponios V., Jonuškaitės- 
Zaunienes Jubiliejus

Ponia Zaunienė, kuri 
viena rimčiausių Lietuvos
ros jėgų, ir kuri, apart jos pa
reigų operoj, darbščiai veikia, 
labai dažnai imdama iniciatyvą 
abelnam dailės darbe, tyrėjo 
savo jubiliejinį spektaklį Kau
ne 9 d. gruodžio. Ilgiausių jai 
metų!

“Radvilas Petkunas” 
Kaune

ši opera, kuliai libreto para
šė musų įžymus poetas ir lite
ratas Profesorius Balys Sruo
ga, o muziką parašė kompozi
torius Kamavičius, ruošiama 
statyti Kauno operoj Lietuvos 
Nepriklausomybes šventės pro
ga, 16 d. vasario, 1936 m.

Įdomu ir be galo malonu ži
noti, kad musų lietuvių muzi
kos kurinių turtas vis auga ir 
didėja ir tai rimtais žingsniais. 
Laukiu tos valandos kada' visas 
pasaulis geriaus pažins lietu
vius, jų gyvenimą ir kultūrą, 
išreikšta lietuvių kompozitorių 
sielų ir abelnai menininkų dar
bų. Esu girdėjusi, kad vienas 
tokių lietuvių kompozitorių, ku
riam lemta užrašyti 
lapų muzikos istorijos 
se, yra kompozitorius 
vičius.

8 » »
Pirmenybe Saviems 
Kompozitoriams

Italų opera, LaScala 
lane) pastatė, bėgyje
1934—1935 sezono viso 21 įvai
rių operų. Iš šio skaičiaus, 14 
buvo parašytų Italų kompozi
torių, o tik septynios svetimų 
muzikų. Tai štai kaip Italai 
remia savus žmones, »

svarbių 
knygo- 
Kama-

(Mi- 
savo

ŽINOTINA'
■ I     Į IĮ I ■

vėna savo tėvynėje, Jarvenpaa.

Berlyne 560 Vyrų 
Chorų

Kaip Vokiečiai įvertina mu
ziką ir supranta jbs svarbą 
musų gyvenime, parodo faktas, 
kad vienam Berlyne randasi 
500 vyrų chorų su 350 apmo
kamų vedėjų. Taip-gi 270 
“amateur” orkestrų su 6490 
nartų.

Metropolitan Operos 
Atidaryme *-«• $16,000 
Įplaukų

Visos vietos Metropolitan 
Operos (New York’e) sezono 
atidarymo pastatymu “Travia
ta”, kuri įvyks pirmadienį, 16 
d. gruodžio, jau kelios dienos 
kaip išparduotos. “Stovinčių 
vietas” bus galima pirkti pir
madienį, Augščiausios bilietų 
kainos buvo po $10.00 ir viso 
šis pastatymas duos suvirs 
$16,000.00 įplaukų.

Or-

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501r8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antąnas Kalvaitis, 1QO Eąst 
Bellevue Place, (Dešimta šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦. ♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandoą Q;QO r, 
iki 5 pn piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
. Van Buren Street. Tel. WABąsh 

9207, :

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

CHICAGOS CITY HALL-—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas,

Visi miesto ofisų telefoną! RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

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

GAISRUI KILUS, reikią laukti 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY REĮ4EF 
COMMISSION, 1319 South MicNgan

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

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted street (Hull 

Hanse). Telefonas, HAYmarkęt 
6374, klauskit Misą Hęlęn Jerry.

♦ * ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

Įdomu, kaip dažnai įžymus 
žmones dalinasi įtuom pačiu 
gimtadieniu — kaip Chopin ir 
George Washington; Johann 
Strauss ir Bizėt; Mozart ir La
lo, ir kiti.

1 Artistai labai greitai pamirš
ta garbinimo žodžius, tačiaus 
niekados nedovanoja už tuos, 
kurie jiems trupučiuką neprie
lankus, nors Ir teisingiausi.

gUOS ASMENIS IŠ 
RINKIME SLA. 
VIRŠININKAIS

Šventės jau artinasi
Tik truputi daugiau negu už sa

vaitės ir v6l susilauksime Kalėdų 
švenčiu. Gi šeimyninkė ir vėl tu
rės ruošti geresnius ir gardesnius 
valgius, kas jai reiškia daugiau dar
bo ir išlaidu. *.

“Midwesft” krautuvės jau pasiruo
šė. Jų krautuvės pilnai apsirūpino 
geriausios rūšies prekėmis, pirkto
mis tiesiai iš gamintoju specialiai 
švenčiu reikalams. “Midvvest” krau
tuvių savininkai turi didelius urmo 
sandėlius ,per kuriuos jie perka savo 
prekes dideliais užpirkimais, kas duo
da galimybe pirkti pigiau ir parduoti 
savo pirkėjams žemesniomis kaino
mis. x

Geros rūšies prekė reiškia • tai, 
kad pagamintas iš jos maistas yra 
gardesnis ir maistingesnui. Dėlto, 
tūkstančiai šeimyninkių lankysis 
“Midwest” krautuvėse ir pirks rei
kalingas sau prekes ,nes jus žino kad

Čia jos buš patenkintos savo pirki
niais.

Skelbimas, kuris telpa Šios dienos 
“Naujienose”, pažymi tik tas pre
kes, kurios bus ant išpardavimo šios 
savaitės pabaigoje. čia pasižymi 
daugybė tu prekių, kurios turėtu bū
ti nupirktos dabar ir suvartotos 
švenčių kepimas. Pirkite dabar it 
pasinaudokite proga daug sutaupyti.

kaip paprastai “Midwest” krautu
vių pirkėjai gaus su savo pirkiniais 
“profit-sharing” kuponus, kas yra 
pelninga dėlto, kad susirinkus dides
nei sumai, jas galima išmainyti ant 
vertingu dovanų be atskiro primo
kamo. Tų dovanų sarašas, kuriose 
žymiasi ir dovanų išdavimo tvarka, 
galima gauti atsilankius i bite “Mid- 
west” krautuve. Specialus pryzai 
yra dalinami kas savaite. Apskelb.

Garsinkitės “N-nose”

SUSIRINKIMAI
F. J. BAGOČIUS — Prezi

dentus;
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.

Chicago Conric Operos 
Kompanija

Turės bandymus šį vakarą 
(gruodžio 13 d.) Hyde Park— 
Kenwood Bank name (53rd 
Street ir Lake Bark Avenue) 
ant dešimto augšto, tikslu su
rasti naujų dainininkų, kurie 
dalyvaus Gilbert ir Sullivan 
operečių pastatymuos, Jie įvyks 
Chicagos Moterų Kliubo Teatre, 
kuris randasi ant East llth 
Street, vidurmiestyje.

Vėliaus žiemą, ši organizaci
ja duos dvi stipendijas, geriau
siai pasirodžiusiem moteriai ir 
vyrui. Lietuviai dainininkai, 
naudokitės proga.

» » »
Paminėjo Steigėją

Chicago Business Mens
chestra, kurią George Lytton 
įsteigė ir per 15 metų užlaikė, 
davė koncertą savo steigėjo at
minčiai, Goodman 'teatre, pra
eitą sekmadienį. George Dasch, 
šios orkestros dabartinis vedė
jas, vedė savo muzikantus per 
rūpestingą programą, į kurį 
įėjo Schubert C Major simfoni
ja ir Lohengrino (Wagner) 
pirmas preliudas. Visus efek
tus vedėjas turėjo išdirbęs rū
pestingai. Vienas šios orkestros 
narių yrą musų Petras Sarpa- 
lius.

")

nekurtuos jo net svarbesnius 
kurinius.

Neseniai Anglijos 
pilnai įvertindama 
darbuotę muzikos srityje, įtei
kė jam, per . /Suomių atstovą, 
nes Sibelius negalėjo nuvykti 
Anglijon, augšto laipsnio deko
raciją.

Šiandien Sibelius ramiai gy-

valdžia, 
Sibeliaus

Sunaikinimui Peršalimo! 
Krūtinėle 

reikalaukit visame pasaulyj 
pagarsėjusio

< ANCHOR
PAIN-EXPELLRRIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

f * • ■

|l PAIN-F.XPELLER '
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ŠIANDIEN
Kriaučių Lokalas, 269, A. C. W, of A— Amalgamated Centro 

Name, 333 S. Ashland Bulvaras, nuo 1-mos pp. iki 7 v.v. 
Lokalo valdybos rinkimai. Susirinkimas prasidės 7:30 
ir ten bus paskelbti rinkimų rezultatai. Gali balsutoti na
riai tik su knygutėmis.—Valdyba.

Lietuvių Taupymo Bendrovių (Spulkų) Valdybų ir Atstovų — 
Specialis Susirinkimas, Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
3133 South Halsted street, 8 vai. vakare. John Kučinskas 
patieks raportą iš United States Building And Loan Lea- 
gue Konvencijos. Bus svarstomi bendri 
J. P. Varkala, Sekretorius ir Auditorius.

Zarasiškių Kliubo priešmetinis susirinkimas J.
2126 'So. Halsted St., 8 vai. vakaro. Bus 
valdyba ir kiti svarbus reikalai svarstomi. Nariai ma
lonėkite skaitlingai susirinkti.—Kliubo valdyba.

spulkų reikalai.

Žukausko bute, 
renkama kliubo

4

Jean Sibelius Suomių 
Kompozitorius

Visas muzikalia pasaulis šią 
savaitę švenčia ir įvairiose for- 
mose mini šio įžymaus kompo
zitoriaus 70 metų gyvenimo su
kaktuves.

Būdamas jaunu studentu, ro
dos apie 20 metų amžiaus, ir 
lankydamas teisių skyrių Hel- 
singforso Universitete, vieton 
to, kad klausytis profesoriaus 
lekcijų apie teises, Sibeliaus 
mintys klaidžiodavo po jo nu
mylėtą Suomiją. Skrajodavo po 
niūrius, uoluotus krašto plotus 
kartu su ūžiančiu, švilpiančiu 
šiaurės vėju. Tas vėjas susipin
davo į meliodiją ir Sibelius il
gėdavus savo smuikos.

žavingi ežerai, beržų miškai, 
tyrai ir nelygus ręgipiai, jo 
dvasios šalis šaukė jį. šiauršvie
sos buvo harmonijos liepsnos. 
Balti plotai ir žiemos pilkas 
dangus, umus pavasaris, giedri 
saulutė ir rausvas vasaros še
šėlis... viskas tai buvo vaizdai 
laukią išraiškos muzikoj.

Viskas tas rado- atbalsį jo 
sieloje. Pašaukimas prie muzi
kos buvo daug didesnis už visi
ką kitą ir jisai greitai padarė 
savo nuosprendį, metė teisių 
studijas ir padarė muziką savo 
gyvenimu darbu. Ir pasaulis, 
kuris šią savaitę švenčia jo 
70-tą gimtadienį, yra dėkingas 
jam už jo tokį pasirinkimą?

Suomijos valdžią, anksti pa
žindama savo sūnaus genijų, 
suteikė jaunam Sibęliųį užlai
kymu taip kad paliuosuotį jį 
nuo rūpesčių jo profesijos. Ji-

Helen Bartush, garsi lietuvaitė operos dainininkė, žymiau
sioji lietuvių dainininkė Amerikoje, kurt šį šeštadienį dainuos 
“Naujienų” Radio programe, iš stoties WCBD, 9:30 vai. ryto.
įį«niai"įj511 i,'u;iijaii.ii..'Į,'ggjs

sai sugrąžino tūkstanteriopai 
tą jo šalies duosnumą. Jo atsi
davimas menui per penkiasde
šimts metų papuošė pasaulį ne
paprastu skaičium svarbių ku
rinių ir atnešė naują garbę 
Suomijai.

Nuo 1893 metų jisai buvo 
profesorius Helsingforso Insti
tute. Jo darbuotė, kaipo kom
pozitoriaus,, pastatė jį priekyje 
visų gyvųjų Suomių kompozi
torių, ir jisai yra skaitomas
kaipo garbingas įpėdinis svar- . 
blausių vardų Suomių muzikos 
istorijoj.

Sibelius yra gerbiamas kaipo 
įsteigėjas Suomijos tautinės 
muzikos ir jo kuriniai yra ypa
tingai liuosi nuo įtekmės sveti
mų kompozitorių. Jo kompozi
cijos yra tvirtos, jautrios, mis
tiškos ir . kartais net keistos ir 
ne lengvps suprasti nepažinan- 
tiems Suomių budo ir istorijos.

Jisai y ar visiškai persiėmęs 
su muzika sa'vo tautos liaudies 
dainų, ir nors jisai niekuomet

1 tikrai neseka temas liaudies 
muzikos, tačiaus jis retai nu-, 
krypsta nuo jos įtekmės.

Nemažiau 116 opus kurinių 
yra paduotų Cecil Gray aprašy
me apie Sibelius. Tiktai trys 
iš jo septynių simfonijų buvo 
pildyta Chicago j e. Jo “Finlan- 
dia”, kuri be abejonės yra dau
giau žiųoma- chicagiečiams ųž 
kitas Sibeliaus kompozicijas, 
ituri tokį efektą, kad nustelbia

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys
Riskit bolę dėl geresnės 

sveikatos I
SOUTHWEST iBOWLING

1,1‘'ALLEYS '
1659 Blue Island Avenue
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead

Draugijos Lietuvos Ūkininko —West Side Hali, 2242-44 W. 43rd 
Place, 1 vai. po pietų. Bus renkama 1936 metų valdyba. 
Ieva Lukošiūtė, Fin. Rast.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos—Sandaros svetainėje, 814 W. 
33rd st., 1 vai. po pietų, Valdybos rinkimai 1936 m., kiti 
svarbus reikalai, šaukia—Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo—J. Garbuzo svetainėje, 3749 
’o S. Halsted Street, 1 vai. pp. Valdybos rinkimai, po susi

rinkimo vaišės. W. Didžiulis, prot. raŠt.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 12-tam Warde.—K. Gramonto 

svetainėje, 4535 S. Rockwell street. 1 vai. p.p. Valdybos 
• rinkimai,r kiti’svarbų kliubo^ reikalai. Paul J. Petraitis, 
-Raštininkas.

PETRAS PETRAITIS,
Persiskyrė šiuo pasauliu 

gruodžio 12 idiena, apie 8 va
landa- ryto tapo, užmuštas trau
kinio 1935 ih.,;'sulaukės pusės 
amžiaus ,girne$ Panevėžio ap„ 
Krekenavos parap., Žydelių 

_ kaimą ; ■ ..
Priklausė prie Keistučio Pa* 

šelpimo . Kliubo ir Liet- Ameu’ 
. rikes Piliečių. Kliubo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Prans- 
kaitė ,2 sūnų Joną ir Bronis- 
olva, broli< Domininkų ir šei
myną, sesęrį Kazimiera .Iva
nauskiene .ir šeimyna ir daug 
kitų giminiu ir draugų .

Kūnas pašarvotas randasi 
4027 Brightęn Place,

Laidotuvės įvyks panedęlyj 
gruodžio f6 dieną, 8 vai. ryto 
iš.* namų į Nekalto Prasidėjimo 
Pam Šv. parapijos bažnyčią, 

/ kurioje atsibus gedulingos pa-, 
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas i šv, Kazi
mierą kapines.

Visi a .a .Petro Petraičio gi* 
minės, draugai ir pažystami, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini, patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude lieka

Moteris, Sunai. Brolis, 
Sesuo ir Gimines.

Patarnaują laidotuvių direk
torius J. Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W, 63rd St 
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, modejmiš- 
Hauįrengta.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul- 
pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3138 South Halsted 
street. Bilietai—65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vaL pp.

r" VIII1 '■
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Grane CoalCo. »,
5832 S. Long Avė. $

■■■ f ;

——

randasi 

šeštadieni, 
1 vai. po 
nulydėta i

Metinės Mirties Sukaktuvės

PARENGIMAI

’F

TeL Republic 8402

SVETAINE DEL jRENDOS
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. Canal 9585.

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

Smulkesni $7.05 tonas
'*"'■1 R**' Rl ■■■> i I. ...........H

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
Prašalink porą, erąuk tikrą ir pastovų 

palengvinimą sų ĄjįSANS, saugus įonl 
kas ir rūpestingas naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŲT 
PADUOTAS BE GĖRĖJO ŽINIOS.

Išpildom orderius krasą ir telefonu.
ALSANS LABGRATORY

100 N. State St. IM»t. L. Kamb. 833 
Tel. CEN. 7170. Chicago

Antanas Mažėtus
Persiskyrė su šiuo pasauliu 15 dieną Gruodžio 

mėn. 1934 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Mazenių 
kaimą, Velykių parąp,, Panevėžio apskr.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Veroniką, duk
terį Genevaitę, 3 brolius Petrą, Povilą ir Tadą ir gi
mines. Liūdnai atminčiai musų brangaus vyro ir bro
lio bus laikomos šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo Pane* 
lės šv. bažnyčioje 14 dieną Gruodžio mėn. 1935 m, 
9:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pagnaldas, o paskui! ir į namus P po num. 
3857 So. Kedzie Avenue, * J ' i

Mes Tave Musų brangiausią Vyre, Tėvelį ir bro
lelį niekuomet neužmiršime. Tu pas įpUs'jau nebesu-1' 
grįši, bet mes anksčiąus ar vėliaus pas Tave ateisime; 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka v
; Moteris, Būkle,- Broliai ir Giminės.

aI a 
VERONIKA 

TAMAŠAUSKIENĖ
(po mirusiu vyrų čepokonienė, - 

PO tėvais žemaičiunaitė) •
Persiskyrė, su šiuo pasauliu . 

gruodžio 10 dieną, 7:05 valan
da v.vte 1935 m., sulaukus pu
sės amžiaus,* gimus Lietuvoj, 
Panevėžio apskr.,, Smilgių par., 
Kaužeru kaime

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Povylą, 2 sūnūs Antaną 
ir Bronislovą čepokonius, 2 
seseris Salomiją ir švogerį 
Adomą Vešotus, Elzbietą ir 

JšVbgeri Augustą Kukuraičius, 
2 brolius Aleksandra ir .io šei
myną ir Juozapą žemaičiunus 
ir giminės Amerikoj, o Lietu
voj broli Antaną ir jo šeimy
ną ir gimidės.

Kūpąs pašarvotas 
3043. S. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 14 diena, 
pietų iš namų bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Veronikos Tama
šauskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sunai, Seserys, 
Broliui ir Giminės*

naują laidotuvių direk-
. Masalskis /į'ėlefona'S” 

Boulevąrd 4139, __________

EDERALoAVINGS 
ANB^LOAN AitOClATlON 

OF CHICAGO 
Skolinam Pinigus ant Pirmų 

Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki 15.000 00. 

Mokam dividendų kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

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

Gerkit Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

h 
Lietuviškos 

Degtini*

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted Su

Tek YABDS 080J
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CLASSIFIED ADSBus renkama kliubo

Pateko

COAL
CLASSIFIED ADS

Automobiles
Kalėdų dovana Čeve

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

KAVA

2 už-$lc

Radios

No. 2 kenai

virš.virš.

GELTONIEJI CIBULIAI

SILVER DUST

1633 W

For Rept
PASTABA

PIRK NUO Priima

jau 
pats

Nužudė neturtingą 
Northsides siuvėją

rengėjai dėkoja vi
siems talkininkams

Personai 
Asmenų Ieško

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Brazek, 39 
Bogue, 2947 
(Sakoma, kad

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

priimsiu j 
Biznis išdirb- 
. Geriausias

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Puikus Kanadiški Geltonieji Griežčiai 
“LUX

PRISIPILDYKIT SAVO PANTRY
Geru Maistu

policijos rankas 
$35,000 apiplėšimo

apskaitliavimas, towing dy-

- $1.00 i diena 
pavieniams — 

$2.50 dviem.

Visai Dykai 
tiktai iki

KALĖDŲ

DYKAI
Ši graži lempa 
vertes $3.00 ir 

daugiau

TAVERN ir Lunch Room parda 
vimui dėl nesutikimo partnerių. Ran 
dasi tarp didelių dirbtuvių.

3729 So, Morgan St.

tarbo. Dar 
varde Chi-

Laikinos kainos 
Savaitinė.^ ratos 

$3.50
GYVENKIT DIDMIESTY
GRANT HOTEL

6 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9657

AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storų 
fikčerius Pašaukit HAYmarket 8827,

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

mūriniai
Gatvės ištaisytos ir išmo- 

Gera transportacija

_ . mainyti
Lotas kainavo ape $2000; 

arba išsimaino 
Lotas randasi labai

PAIEŠKAU Felikso Plataunas. gy
venantis Detroite, Mich . Prašau ji 
pati ar žinančius apie ji atsišaukti. 
Kostancija Brazdeikaitė, 10325 So. 
Michigan Avė., Chicago, III.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunų instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St,. arti Sangamon.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Chicagos policija vakar tran 
kėši po, viso miesto pakampius 
ieškodama likučių didelės bran
genybių vagių gaujos, kurios 
septyni nariai jau sėdi už gro-

Šį Vakarą Zarasiškių 
Kliubas Rinks 
Valdybą

karštu vandenių šildomas .Dviejų ka
rų mūrinis gafadžius, tinkamas vi
sokiam bizniui, bučernėi ar saliunui. 
Parduosime pigiai. Agentai neatsi
šaukite. Norinti pirkti kreipkitės, 

W .JURIS, 2455 W; 43rd St.

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicago. III.. U. S. A.

Su tėvo $18013 metų 
sūnūs išvyko 
Hollywoodan

*3.95 ir viršaus ■ 
Visi iš grynos odos 

SPECIALIAI BOSTON 
Padaryti ČEVERYKAI 
Dydžio nuo 4% iki 12 
JUODI, RUDI ir SUĖDĖ 

įvairaus platumo 
Neužmirškit apie lemęą 

Gausit visai DYKAI

RENDON pigiai galiūnas su vi
sais įtaisymais ir flątas; taipgi yra 
rusiška 
išdirbtas, 
du bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St

PARSIDUODA restorantas. Gerai 
išdirbtas — Atsišaukite pas savinin
ke namuose, vakarais, pirmos lubos, 
1406 So .49 Avė., Cicero, III.

RENDON modemiškas tavem — 
pilnai įrengtas, 3 kambariai užpaka 
lyj. Galima matyti po pietų. Atsi 
šaukite 302 W. 51 St .

turkiška pirtis. Biznis 
Našlė moteris negaliu

ši vakarą* S vąt įvyksta 
Zarasiškių Kliubo susirinkimas

PARDAVIMUI 102 koncertina 
augšta ir žema. .

6146 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Tavem, labai ge- 
ras kampas — Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis — liga. Atsi
šaukite 10325 So. Michigan Avė. 
Roseland, Pullman 8C97.

EXTRA
Greitam pardavimui mūrinis kam

pinis. bizniavęs namas, 2500 W. 45th

REIKALINGA salesmanai degti
nės ir alaus. Geriems pardavėjams 
darbas ant visados.

10611 So. Edbrooke Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

SOLICITORS, vyrai ir moterys, 
kurie moka važiuoti automobilium. 
Puiki propozicija. Alga ir komisas. 
The Leader Laundry Co 
43rd St.

negu sniegas 
Pašauk mus dėl dykai ap- 

25 metai patyrimo —

TAVERN fikčeriai pardavimui 
Atsišaukit 2759 W. 47 St.

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

Ant elevatoriaus l)ė 
gių rastas negyvas 

P. Petraitis

Nusinuodijo stam.
i - ’ ’ \ •: V-; . .

bibs firmos Vedėjas

REIKALINGAS patyręs bučerys 
2519 W. 71 St.

stiklais ir visais
Pipd renda .Dirb-

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

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

NAUJAUSI
Wide Buckle Strap 

SANDALIAI PUMPS 
IR OXF0RDS 

Padaryti iš įvairios 
odos ir kulnim 

NEUŽMIRŠKITE
Neužmirškite Dovanos

VISAI DYKAI

šiomis Žemomis Kainomis.
Išpardavimas— Pėtnyčios ir SUbatoj Gruodžio 13 įr 14

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

Peter Payor, 65, 1939 N 
Floyne avenue, užlaikė krautu
vėlę, kurie j uždarbiavo siuvine- 
damas. Buvo riėiūrtingas, pi
nigų nekiek padarė. Vienok 
užvakar naktį jį ^ttolė plėši
kas ir kai Payoras ėmė gintis 
tai jį nušovė.

PAIEŠKAU partnerio i tavern biz
ni. Biznis išdirbtas gerai, vienam 
persunku, 9927 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa vą- 
lymas it naujų siuvimas. Pirmos 
klasos įrengimas, Press macHine.

1419 Wilson Avė.

TAVERN feENDON. įsteigtas 
virš 80 metų, pilnai išrengtas su 
puikiais fikčeriais, geroj vietoj. Pa
gyvenimui kambariai užpakalyj. Ne
brangi renda dėl tinkamų žmonių. 
Tel. HAYmarket 3820 .

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

Tel. Pullman 0349 
10758 So. Edbrook Avė.

REAL ESTAT’Ė FOR EXCHANGE

Tp M V 7 T TJtLf JLVJL JL X

Miscellaneous for Sale 
{vairus PardavimaiAutomobilio dujomis nusinuo

dijo Roy M. Sharfo 2300 Ar- 
thur avenue, . Chicagos sky
riaus, Kraft-Phberiix Cheese 
Company, vedėjas. Kūnas bu
vo rastas garaziuje, 6434 N. 
Irving avenue. * i > .

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

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

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

Turime dndraudos departmenta.

Laikome sau už pareigą tar
ti nuoširdų ačiū visiems tiems, 
kas vienokiu ar kitokiu budu 
prisidėjo prie padarymo gali
mų ir pasekmingu viekalo 
‘‘Blinda, Svieto- Lygintojas”, 
pastatymo scenoje praėjusį 
sekmadeinį, gruodžių 8 d;, Lie^ 
tuvių Auditorijoje.

Būtent: Progress Furniture 
Co., 3222-26 S. Halsted Str., už

NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling. body taisymas, male- 
vojiihas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai.

DEGTINES pardavėjas reikalin
gas. Puikiausis komisas ir bonus. 
Pamatykit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

J. Žukausko bute, 2226 So. Hal 
sted St.
valdyba ateinantiems metams. 
Bus svarstomi kliubo veikimo ir 
parengimų klausimai. Taipjau 
bus svarstoma susirinkimų vie
tos reikalas. Valdybos rapor
tai. Kliubo nariai malonėkite 
skaitĮingai susirinkti.

—M. Šileikis, pirm.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BEVEIK DYKAI
6345 S. Sacramertto Avė.

6 kambarių mūrinis bųrtgalow, 2 ka
rų garažas. Dideli kambariai. Užda
ryti užpakaliniai porčiai perdėm. 
Puikios viškoš ir basementas. Nau
jai išdekoruoti. Arti transportacijos, 
mokyklų ir bažnyčių. Turi būt tuo
jau parduotas. Kaina $4500. Cash 
$800. The Rilis Rėalty, Ine., 1920 E. 
71 St. ftyde Park 2604.

13 metų berniukas Walter 
Sturm,.3527 W. 60th street, va
kar užsivilko savo geriausią, 
išeiginį siutą, įsidėjo į kišenių 
iš tėvo stalčiaus paimtus $180, 
užsimovė kepurę ir niekam nie
ko nesakęs pranyko. Dabar jis 
yra kur nors kelyje į Holly- 
woodą, kur, jis svajojo, gausiąs 
filmo herojaus darbą.

Ępston Vėl Pasižymi!!!
Boston Shoe Store

PARSIDUODA bučernės ice ma 
chine ir ice box, parduosiu pigiai. 

11853 So. Michigan Avė. 53 & AKERIU FARM A mainymui 
ar pardavimui. Netoli Clevelando. Vi
sos triobos ir padargos—Gera žemė. 
Atsišaukite 3438 So. Lowe Avė., 
Yards 5034.

suteikimą šiam ' perstatymui 
scenoje vartojimui rekordų; 
Budriko, Peoįileš Furniture, 
Progress ir !‘Naujieiių” radio 
leidėjams už pranešimus; 
“Naujienoms” Už (irikamą rek- 
liartią per laikraštį: taip 
visiems lošėjais, tikietų 
davėjams ir vįsiem's rėmėjams 
šio gana sunkaus 
kartą tariame hčit 
cagos Lietuvių Vytų ckUo ii 
Liet. Socialistų Sąjungos Ccn 
tralinės kuopos. " ~ s % . ..Renginio Komisija.

Suėmė 7 brangenybių 
vagių gaują—du 
bridgeportiečiai

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirtną gėrą pasiulijimą. Ta
vern arba , BuČernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai paršunku bizni vesti. Savininkė 

Pullman 3990

REIKALINGAS 
AUTOMOBILIUS 

Bile kokios išdirbystės 
ant loto, 
dabar parsiduoda 

tik už $1,350. ___
puikioj vietoj, ndujoj subdivtzijoj 

Aplinkui puikus nauji 
namai 
kėtos. _____
automobilių, kapo pirma imokėjima. 
Turi būt išmainytas i viena savaite, 
dėlto ,kad reikalingas automobilius. 
Matykit tuoj.

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avė.

PARDAVIMUI Tavern — Pilnai 
įrengta su air pump — Geras biz
nis, renda pigi.. 3212 S. Wallace 
St.' antros lubos užpakaly.

Boston Shoe Store, 3435 S. 
Halsted street, yra pasiryžusi 
apdovanoti savo klientus kalė
doms. Per dešimts dienų, visi 
pirkėjai, kurie pirks moteriškų 
čeverykų u‘ž $2.95 ar daugiau 
ar vyriškų, už $3.95 ir daugiau, 
gaus gražią $3.00 vertės lempą.

Boston Shoe Gtore klientai 
yra raginami pasiskubinti h 
pasinaudoti šiuo pasiulymu. 
židr. jų skelbimą .šios dienos 
“Naujienose”. (Sp.)

Bukit prisirengė pir 
išskris 
skaitliavimų. ! 
Blekorius ir Stogius.

Leonas iRoofing Co 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

PARSIDUODA Tavern — Su ar 
be naino arti dirbtuvių, biznis iš
dirbtas, parduosiu pigiai.

3427 S. Walace St.

avenue ir Frank Pishaw, 4300 
Kilis avenue. Bridegportiečai 
buvo areštuoti alinėje, 4210 
Ėmerald avė.

PASINAUDOKIT ŠIUO NEPAPRASTU PASIULIJIMU
' - PABARI

Mes turime titkai aprubežiuotą skaitlių lempų!
KAS PIRMAS — t AS LAIMES!

Boston Slioe Store
■ ' • ' . . • ’ ' ■ . ■ ' • 1 ( .

3435 So. Halsted St.

ATIDUOS!!! — . ...
tatPer 10 dienų Dykai!! 
ią Gražią Lempa ^^7 J /

Ši graži lempa
D Y K A AI!!

Su Boston 
MOTERIMS 

ČEBATUKAIS 
už $2.95 ir virš.
Visokio Pločio 

AAAA iki EEE

PARSIDUODA Tayern Cicero, gę- 
roj vietoj. Renda pigi Ir svetaine 
šokiams. Labai pigiai. 1330 So. 
Cicero Avė., Cicero, 1111.

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. Daug 
šilumos. Mažai pelenų. Teisin
gai nusvertos . Lump ar egg — 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker — 
$4.75. b

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

Elevatorių traukinių motor- 
jmonas Georte Burns vakar pa
stebėjo ant bėgių gulinį. žmo
gų. Tai buvo prie Packers and 
Exchange avenue, netoli Svif
to stoties. Sulaikęs traukinį 
tik kelis colius nuo gulinčio 
žmogaus. Burns rado jį negyvą. 
Pasirodė, kad tai buvų lietuvis, 
Petras Petraitis, 46 metų, 4027 
Brighton Place.

t Policija negalėjo nuspręsti ar 
lietuvis nusižudo ,ar atstiikti- 
nai nukrito ir užgulė ant bėgės 
“trečiosios bėgės”) kuria ei
nanti elektros srovė jį nųtrėn-

Piktadarių ieškoti sujudo ii 
kitų miestų policija, nes spė
jama, kad gauja, kuri buvo su
imta Chicagoje buvo tik dalis* 
didžiulės organizacijos, opera
vusios visame krašte.

Septyni chieagiečiai pateko 
užvakar po to kai jie sekma- 
dienj apiplėšo turtingą New 
Yorko deimantų pirklį, Milton 
Jackson. Nuo jo atėmė $35,000 
vertes brangenybių.

Tarp suimtųjų yra du brige- 
portiečiai James 
metų ir Meyer 
Emerald avenue.
Brezak ir Bogue priklausė prie 
Dillingerio - gaujos, nes kartu 
su juo pabėgę iš kalėjimo, In
dianoje).

Kiti suimtieji yra: I Hirns- 
tein, Meyer Gordon, 3565 Pine 
Grove avenue, Harry Maljn, 
1208 S. 57th Ct., Cicero, Pat- 
rick Sullivan, 4210 Emerald

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

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

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

Tel. KEDZIE 3882.

ANT RENDOS tavern su furni 
šiais. fixturiais, 
kitais įrengimais^ 
tuvių apieUnkėj, 901 W. 119 St

Petraitis ' paskutiniu laiku 
neturėjo darbo. Jis paliko 
žmoną ir du mažus vaikus. Jo 
kūnas randasi Zolpio lavoninėj, 
kur šįryt įvyks pomirtinis G- 
rinejimas.

KIAUŠINIAI Rinktiniai k^Ms • 24 V2 C
“CHASE « SANBOlRhJ’SS 

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

Business Chances 
ų Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas ir ta
vern. gerai įsteigtas 4 metus. Tu
riu avi vietas, priverstas parduoti 
vieną, arba niainysiu į vištų farma 
netoli. Chicagds.

1722 S. Ashland Avė.

puikus U. S. 1 3 sv. 100
4 sv. 100

Ši graži lempa 
DYK A AI!!

Su Boston
VYRAMS 

ČEVERYKAIS 
IR OXFORDS 

už $3.95 ir virš arba suij 
2 porom $3.00 vertės d 

čeverykais

SALADA ARBATA ^Al7c
“Green-Hut” Tyras Maisto Spalvuotojas 2 bonk. 15^ 
“College Inn” TOMATO JUiCE 13% unc. ken. 3 nž 200

ICED SPICED COOKIES
“Daisy” CREAM CHEESE 3 unc. pakelis 2 už 17<į

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS “HOLLY BRAND”

Cukrus “ 10 sv 51c

$100 CASH KAS Prisidėkite prie musų Kontesto. Klauskit
* I UU SAVAITĖ! smulkmenų musų krautuvėse.
“TODDY” Chocolate Food ©rink

Business Service

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Suv.

Local and Long Distancex 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yarda 8408

kenąs 21 e
Dr. Price’s” BAKING POWDER 12 unc. kenai 170

AIRY F AIRY” Keksų Miltai 2*kX 24c
Drexel Farms” BAKED VEAL LOAF sv. 24^ 
Davies” ROUND MINCED HAM ...........   sv. 21

190

JELL-0 Šešių skanių skonių
KARO SYRUPAS “Blue Label” 1

“Balza” DILL PICKLES
Virškinamas sv. kėn. SvaroCKlbCV Shortening W po kenai ^>0

“BAGDAD” CURRANTS 8 une. pak. 2 pak. 250
“ARGO” GLOSS STARCH 1 svaro pak. 2 už 150

9 svarų bačk. 99c
9 svarų bačk. 92c

Dauguma ^Midufatt Stotai* turi it matai tkynut, kur 
jalitt pirkti gitą mėtą, pOuMtimą ir tt. už žtmiautiat kainai!

Veido Muilas dovanų dėžutėj 4 šm. 250
NAUJOS ŽEMOS O 
KAINOS .............. fcpak.

“PAKITĘ” DEL VALUMO
DYKAI! šmotas FAIRY MUILO ru dideliu pakeliu ar 5 mažais 
GOLD DUST 5 maži 23c PS“ 17 C 
“PALMOLIVE” MUILAS ............. ................. 4 už 190
“SUPElTSUDS” .......... ........  reguliariai pak. 3 už 260
“OCTAGON” MUILAS ............... didelF^k. 5 už 250
IMPORTUOTOS Iš ROLANDUOS 
Q T T U V Q MILKER ... & 1 L A E č MAIŠYTOS

“Mickelberry’s” VEAL SAUSAGE
RANANAT puikūsDanajai rinktiniai.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio* iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS ' 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269

“Midwest” BLACKRERRIES

PORK BEANS Di(Įeli“^BuSX”kenai2 llž 19C 
“Transatlantic” KIPPER SNACKS ............... kenas 50
“RITZ” KREKES ................................... svaro pak. 230

sv. 12c

s v. kenai
Midwest” PUIKUS SRIMPSAI .. . . ............  kenas 150
Midwest” SWEET CORN No. 2 kenai ... 2 ken. 250

...... ,, 12 unc. džiaras 90 
kėn




