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Francuos premiero 
Sarraut kabinetas 

pasitraukė
Nuvertė j j atstovų butas, iš

reiškęs nepasitikėjimą. Busią 
sunku sudaryti niaują valdžią

PARYŽIUS, 1. 24.— Ilgame 
atstovų buto posėdyje, kuriame 
debatai dėl biudžeto tęsėsi virš 
17 valandų, liko nuversta pre
miero Sarraut valdžia ,išgyva 
vusi visai trumpą laiką. Ji pa
sitraukė atstovų butui 321 bal
su prieš 247 išreiškus jai ne 
pasitikėjimą.

Valdžia griuvo dėl jos ųžsi- 
spirimo valdininkų algų suma
žinimo klausime. Socialistai 
reikalavo, kad nebūtų kapoja
mos mažesnės kaip 12,000 fran
kų metinės algos. Sarraut ne
sutiko priimti socialistų reika
lavimą, siūlydamas 10,000, o 
paskui ir 11,000 frankų. Del 
1,000 frankų išimties valdžia ir 
griuvo, nes ji negalėjo laikytis 
be socialistų balsų.

Manoma, kad naują valdžią 
sudaryti bus keblus dalykas. 
Galbūt priseis paleisti parla
mentą ir paskelbti naujus rin
kimus, arba sudaryti koalicinę 
valdžią iš dešiniųjų partijų, ku
rioj dalyvautų ir radikalai. Bet 
pirm tokia koalicija susidarys 
d Ar turės pulti bent poras ka
binetų, kuriuos bandys sudary
ti radikalai.

Krūmą gaisras pri
darė didelių 

nuostolių
LOS ANGELES, Cal., 1. 24. 

—Krūmų gaisrai, kurie kilo 
kalnų šlaituose į Šiaurvakarius 
nuo Los Angeles, pasidarė ne
besuvaldomi. Jie perėjo tirštai 
apgyventą Earl kenioną ir ei
na linkui Arroyo Seco, kur ran
dasi Pasadena vandens šalti
niai.

Apskaitoma, kad ikišiol gais
ras pridarė nuostolių už $4,- 
000,000. Gaisrą kovoja apie 1, 
000 žmonių. Keli miesteliai li
ko išgelbėti, pasisukus vėjui, 
bet Tu junga miestely vistiek 
sudegė apie 150 namų.

Shaw giria dikta
torius

LONDONAS, 1. 24. — Garsus 
Anglijos rašytojas George Ber- 
nard Shaw savo metinėj kalboj 
Fabian draugijai išgyrė visus 
diktatorius— Hitlerį, Staliną, 
Mussolinį, prisiminė ir apie 
prezidentą *Rooseveltą ir De 
Valerą, kad jie ką nors veikia 
ir nuveikia. Esą visur reikia 
atsižadėti partijų valdžių ir 
parlamentarinių sistemų,kadangi 
parlamentai yra tokios įstaigos, 
kurios ne tik nieko neveikia, 
bet dar trukdo darbą atlikti.

PARYŽIUS, 1. 24. — Vakar 
staigiai pasimirė Francois Al- 
bert, 56 m., buvęs darbo mi- 
nisteris premiero Da&dier ka
binete.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ar sniegas; ma
ža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:- 
; 23.

Daktarė Wynekoop 
prisipažino nužu
džiusi savo marčią te

Sako, davusi marčiai chlorofor
mo, kad palengvinti skaus
mus ir nušovusi kai radusi 
ją nebegyvą

CHICAGO.—Jau buvo rašyta, 
kad Dr. Alice Wynekoop, 62 m., 
namuose 3406 W. Monroe St., 
ištiko paslapintga žmogžudys
tė, kurios auka liuvo jos marti 
Mrs. Rheta Gardner Wyne- 
koop, sunaus Earle žmona. Ji 
buvo rasta negyva, nušauta vie
nu šuviu ant daktarės operaci
nio stalo, rūpestingai apklota 
blanketu. Ji buvo pusnuogė, 
ant žemės gi gulėjo jos drabu
žiai. šalę jos ’ taipjau gulėjo 
drabužiu apklotas daktarės re
volveris.

Kaimynai jauną moterį matė 
gyvą apie 3 vai. po piet. Matė 
ją ir daktarė. Bet paskui dak
tarė išėjusi ir kada sugryžo, 
tai jos jau neberadusi. Vakare 
ji nuėjusi j savo kabinetą namo 
rūsy ir radusi marčią nebegy
vą—nušautą. Nušautosios vy
ras tuo laiku buvęs Peoria ir. 
paskiau tuoj išvykęs į Kansas 
City. Ten sužinojęs apie žmo
nos mirtį ir tuoj sugryžęs Chi- 
cagon. čia jis tapo suimtas ir 
policija pradėjo jį kvosti.

Nežiūrint visų užsiginimų, iš
rodė ,kad žmogžudystę papildė 
kas nors iš šeimynos. Dakta
rė sakėsi nieko nežinanti apie 
marčios apdraudą, bet paskui 
išsiaiškino, kad ji buvo apdraus
ta dviejose kompanijose —ant 
$5,000 ir $1,000. Apdrausta tik 
pradžioj šio mėnesio. Abejuose 
atsitikimuose apdraudos pini
gus turėjo gauti daktarė.

Policijai kamantinėjant išsi
aiškino, kad Earle Wynekoop 
turėjo kelias merginas ir kad 
dieną prieš žmogžudystę jis 
buvo Chicagoj, tik savo žmonai 
nesirodė, nes tą naktį praleido 
su meiluže. Motina visą tai 
žinojo ir toleravo.

Po ilgo kamantinėjimo Earle 
buvo prisirengęs prisipažinti 
prie žmogžudystės. Bet polici
ja nesutiko jo prisipažinimą 
priimti, nes jai išrodė, kad jis 
negalėjo žmogžudystės papildyt, 
nes tuo laiku buvo toli nuo 
Chicagos.

Tuo tarpu nepaliauta kvosti 
ir motiną-daktarę. Ilgo kvotimo 
sena daktarė neatlaikė ir vakar 
prisipažino prie žmogžudystės. 
Prie tikrosios žmogžudystės ji 
dar neprisipažino. Ji tik tiek 
prisipažino, kad jos marti nu
siskundė skausmais ir paprašė 
ją išmasažuoti. Bet kadangi 
ji buvo labai jautrį, tai papra
šė ją nors kiek apmarinti. Dak
tarė užpilusi ant kempinės bis- 
kį chloroformo ir davusi mar
čiai uostyti. Pati gi valandėlei 
iSejusi iš kabineto. Kai sugry- 
žūsi, tai radusi marčią nebe
gyvą. Bandžiusi ją gaivint*, 
bet atgaivinti nebepasisekė. 
Nebenusimanydama ką daran
ti, ji pasiėmė revolverį ir pa- 
leidui į negyvą marčią vieną 
Šūvį. .

Policija tam dar netiki, nes 
ji sakosi turinti įrodymų, kad 
moteris buvo nušauta, kai ji 
buvo dar gyva. Ir nušautame 
vien dėl apdraudos.

Tuojaus tapo pašauktas ko
ronerio jury, kuris nutarė dak
tarę atiduoti grand jury, kad 
išneštų prieš ją apkaltinimai 
dėl žmogžudystės, taipgi įsakė 
policijai surasti kitus kaltuo
sius, jei jų yra, dėl tos žmog
žudystės.

Prezidentas Roose- 
veltas paskirs naują 
ambasadorių Kubai

WARM SPRINGS, Ga., 1. 24. 
—Prezidentas Rooseveltas grei
tu laiku Kubai paskirs naują 
ambasadorių, valstybės sekre
toriaus pagelbininką Jefferson 
Caffery. Dabartinis ambasa
dorius Weles, kuriuo kubiečiai 
yra nepatenkinti, bus paskirtas 
valstybės sekretoriaus pagelbi- 
ninku.

Dar f nežinia; ***ar tai reiškia 
prezidento rengimąsi pripažinti 
dabartinę Kubos valdžią, kuri 
tebėra nepripažinta. Savo pa
reiškime prezidentas sako, kad 
jis tikisi, jog dabartinė Kubos 
valdžia prieis prie taikaus su
sitarimo netolimoj ateity ir su
silauks visuotinos paramos.

Apkaltino valstijos 
advokatą

TOPEKA, Kas., 1. 24. —Vals- 
tijos atstovų butas didele balsų 
didžiuma apkaltino generalinį 
valtsijos prokurorą Roland 
Boyton sąryšy su Kansas $1,- 
000,000 suklastuotų bonų skan
dalu1. Prokuroras bus teisia
mas valstijos senato.

Nuteisė valstijos se
natorių ir 70 žmonių

PHILADELPHIA, Pa., 1. 24. 
—Valstijos senatorius John J. 
McClure iš Chester ir 70 kitų 
žmonių liko neteisti vienoj 
didžiausių bylų vietos fe- 
deraliniame teisme. 55 jų 
liko nuteisti kalėj iman. Ben
dra visų nuteistųjų piniginė 
bausmė siekia $80,000.

Visi jie buvo kaltinami, kad 
jie teikė protekciją vienai but- 
legerių organizacijai netolima
me Delaware paviete.

Visi nuteistieji paduos ape
liaciją augštesniam teismui.

Didžiausios bausmės susilau
kė valst. senatorius McClure. 
Jis liko nuteistas 18 mėn. fe- 
deralinin kalėjįman ir užsimo
kėti $10,000 pabaudos. 

' . . I

$263,5000. KALĖJIMO PA
TAISYMUI

WASHINGTON, 1. 24. —Vie
šų jų darbi} administracija pa
skyrė $268,500 pataisymui nau
jo federalinio kalėjimo Alcat> 
raz saloj, Sam Francisco įlan
koj.

Du lėktuvai susidaužė ore ir nukrito žemėn Amarilio, Tex., pakraštyje, šiame lėktuve žuvo trys 
žmonės. Kitame lėktuve, kuris per slogą įkrito > į netolimą skalbyklą, lakūnas liko mirtinai su

žeis tas.

Nusižudė
CHICAGO.—Harold Paul Ru- 

eckhelm, 25 m., 6018 S. Rock- 
well St., nafys šeimynos, kuri 
išbūdavo jo platų Crackerjack 
biznį, nusišovė savo tėvo va
sarnamy ties Momence, III. 
Spėjama, kad nusižudė dėl šei
myninių reikalų.

Liepia Graikijai de
portuoti: dusulių

ATHENAI, 1*>24. — Esamo
mis žiniomis, kurios betgi nėra 
viešai skelbiamos, Jungt. Vals 
tijų valdžia griežtai pareikala 
vo iš Graikijos, kad ji rastų 
budus deportuoti Samuel In 
sullą,. grūmodama stvertis at 
giežos priemonių, jei Graikija ir 
toliau teiks prieglaudą buvu
siam Chicagos visuomenės ap
tarnavimo įmonių magnatui. 
Graikijos valdžia rimtai svars
tanti tą Amerikos reikalavimą.

Pašovė .žmonų, pats 
nusišovė

CHICAGO.—Įsiutęs, kad jo 
žmona, pabarė jį už tai, kad jis 
parėjo namo girtas, buvęs par
ko policistas Edmund Witt, 42 
m., peršovė ir gal mirtinai si5 
žeidė gulėjusią lovoj savo žmo
ną Elizabeth, 31 m., paskui ii 
pats nusišovė.

Al Smith remia 
auksų

NEW YORK, 1. 24. — Buvęs 
gub. Alfred E. Smith, kartą bu 
vęs demokratų kandidatu į pre
zidentus, išėjo prieš prezidento 
Roosevelto piniginę politiką, 
viešai paskelbdamas, kad jis 
stovi ‘‘už auksinį dolerį prieš 
deŠrinį dolerį ir už patyrimą 
prieš eksperimentavimą”.

Naciai nepakenčia ir monar- 
• , chistų

ESSEN, Vokietijoj, b 24. — 
National Zeitung praneša, kad 
naciai uždarė dvi sąjungas, ku
rios dirbo, už Hohenzollernų su* 
grąžinimą ) Vokietijos sostą. 
Jos tapb uždarytos kaipo ‘‘pa
vojingi reakcionierių centrai, 
kurie siekias! sugrąžinti buvu
sį kaizerį ir nori panaudot na- 
*cių judėjimą atsteigimui mo
narchijos šiemet, švenčiant 45 
metų sukaktuves buv, kaizerio 
Wilhelm koronacijos”.

Atėmė laisnius trims 
Chicagos apielin- 

kės pieninėms
CHICAGO.—Agrikultūros se

kretorius Wallace atėmė lais
nius trims nepriklausomoms 
Chicagos apielinkės pieninėms, 
už tai, kad jos pardavinėjo pie
ną pigiau, negu Wallace yra nu
statęs Chicagos distriktiri. Lais 
nių neteko Edgewater Dairy 
Co., Lake View Dairy Co. iš 
Chicago ir Josef Wagner Dairy 
Co: iš Cicero.- . ,

Trys žmonės žuvo ne
laimėj su lėktuvu
0TTAWA, III., 1. 24. — 7 

mylios nuo Ottawa šiandie su
sidaužė United Air Lines pa- 
sažierinis lėktuvas, skridęs iš 
Kansas City į Chicago. žuvo 
trys žmonės—du lakūnai — 
Radol iš Riverside ir Grover, 
6252 S. 'Spaulding Avė., Chica
go ir patarnautoja p-lė Hazel 
Goodman iš Kansas City. Pa- 
sažierių nebuvo, nes lėktuvas 
skrido tuščiomis, pasiimti pa- 
sažierius Chicagoj.

Šimtai Austrijos so
cialistų areštuoti
VIENNA. — 225 socialistai 

liko areštuoti Viennoj ir daug 
socialistų areštuota kituose Au
strijos miestuose demonstraci 
jose švenčiant 15 metų sukak
tuves Austrijos respublikos. 
Tarp areštuotųjų buvo Hugo 
Thaler, pirmininkas Austrijos 
seimo žemesniojo buto ir Fried- 
rich Adler, Socialistų interna
cionalo sekretorius. Thale bu
vo policijos sumuštas, kad liko 
išgabentas į ligoninę. Adler vė
liau liko paliuosuotas.

NELAIMINGA PRADŽIA

SHANGHAI, Chinijoj, 1. 24. 
—Pacific American AirwaysSi- 
korsky lėktuvas, atidarydamas 
reguliarį pasažierinį susisieki
mą oru tarp. Shanghąi ir Kan
tono, susidaužė už 40 m. nuo 
Amoy. Juo skrido 7 pasažie- 
riai ir, du lakūnai. Apie jų 
likimą nepranešta.

‘ . ..I..

McALISTER, Okla., 1. 24.
Earl QĮiinn, buvęs butlegeris, 
šiandie hko nužudytas elektros 
kėdėj. , Jis nužudytas todėl, kad 
prieš tris tnetus jis nužudė se
seris mokytojas Jeėsie ir Zexis

Lietuvos Naujienos
Žiemą reiks badauti
ŽALIOS1OS-ŠVENTUPIO k. 

(Vyžuonių valse.). Kaimas la
bai didelis, apgyventas daugu
moj rusų sklypininkų. Vasarų 
dar šiaip taip gauna užsidirbti 
piaudami lentas, trobesius sta
tydami ar šiaip prie žemės dar
bų. šią vasarą keliolika dar
bininkų dirbo prie plentų val
dybos projektuojamo statyti 
tilto per šventosios upę ant di
džiojo Rokiškio vieškelio, že
mės tyrinėjimų darbų. Už dvy
liką darbo valandų mokėjo po 
3—3.60 litų. Dabar darbai pa
sibaigė. Daugiau uždirbti nė
ra kur. Reikės badaut.

Ištrėmė
UKMERGĖ.—Ukmergės ka

ro kom. pulk. A. Stapulįonio 
nutarimu šiomis dienomis iš-
tremti 6 mėn. Ukmergės pi!. 
J. Zdanavičius į šakių apskr., 
M. Markūnas — Marijampolės 
apskr., D. Mackevičius — Ro
kiškio apskr.Ąkaip pavojingus 
viešai tvarkai.

Stambus darbiečių 
laimėjimai Edmon- 

tone, Kanadoje
EDMONTON, Altą. — Ka 

nados Darbo partija aplaikė 
svarbių laimėjimų miestų rin
kimuose. Ypač stambus lai
mėjimai buvo Edmontone, kur 
darbiečiai pravedė mėrą, 4 al- 
dermanus (tiek jų ir tebuvo iš
statę) ir du iš trijų mokyklų 
globėjų.

Pašalino Renaundel 
iš socialistų partijos

PARYŽIUS.—Socialistų pąj- 
tijos nacionalės tarybos didžiu* 
ma nutarė pašalinti atstovus 
Renaundel ir Marųuet, taipgi 
kitus 28 atstovų buto narius u£ 
tai, kad* jie, priešingai partijos 
nutarirtiui, rėmė Sarraut vai 
džią. ' • '

Darbiečių laimėji
mai Škotijoj

GLASGOW, Škotijoj. —■ Pir
mą kartą miesto istorijoje, 
Darbo partija laimėjo didžiumą 
vietų Gląsgow miesto taryboje.

Didelių laimėjimų Darbo par
tija aplaikė ir kituose Škotijos 
miestų rinkimuose.

SANTA CRUZ, Cal., 1. 24. — 
Buvusi jo slaugė Frieda Weltz, 
43 m., kuri nušovė turtuolį 
Francis J. M. Grace, liko teis 
mo ištęisinta. Ji teisinosi, kad 
jis ją išgėdino kai ji jį slaugė 
ir paskui jai buvo padaryta 
aborcija, delei ko ji prarado 
sveikatą. Ji atėjusi j jo namus 
prašyti pagelbos ir maniusi pa
ti nusišauti, jei tos pagelbos 
negausianti, bet jos revolveris 
“netyčiomis” išsišovęs ir tur
tuolis krito negyvas.
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KALĖDOS NEBETOLI...
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena fnotinėlė, sesu
tė, broliukas . . . Palinksminkite juosi Jie laukia jūsų 

/ dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTBD Si; Tel Cunal 8500

Grafas Tyškevičius by
lomis vargina Lietu

vos laikraščius
KRETINGA. — Spalių 18 d. 

Kretingos apylinkes teismas 
nagrinėjo keletą spaudos bylų. 
Buvo kaltinamas ‘‘Lietuvos Ži
nių” redaktorius už atspaus
dintą straipsnį apie grafą Juo
zą Tyškevičių, apie kurį buvo 
pasakyta, kad jis valstiečius 
mušęs ir jų žemes sau paėmęs. 
Bylą “L. Ž.” redaktoriui iškė
lė grafo Aleksandro Tyškevi-

Apie Tervydžio šeimos 
tragediją

ROKIŠKIS. — K. Tervydis 
prieš 4 metus išvyko į Brazi
liją. Savo žmoną ir dvi mažas 
dukreles paliko ant 8 ha že
mės Didėjos km., Rokiškio v.
Iš sykio vyras žmonai laiškus 
rašinėjo dažniau, bet juo to
lyn, juo laiškų rašinėjimas ėjo - 
retyn. Mat, vietos žmonės me
lagingai vyrui prirašė, kad jo 
žmona Ona su kitais “įrituojan
ti”. Šiemet rugpiučio mėn. vy
ras grįžo iš Brazilijos ir kilo 
kivirčai. Kai vyras gyveno 
ūky, tai ūkis buvo nuslydęs, o 
kai likusi moteris pastatė gerą 
klojimą ir šiaip sutvarkė ūki, 
tai vyras jai prikaišiojo: “Tu 
irž jį uždirbai”...

Vyras atvažiavęs, apsirgo 
pilyp. Jis skelbė, kad jį už
nuodijusi žmona, bet gydyto
jas pripažino pHvo ligą ir jo 
nervingumą. Nežiūrint to, žmo
ną jis iš namų išvarė, bet kai
mynai sutaikė ir vėl suėjo gy
venti. Dažnai jis kitiems pasa
kodavęs, kad jis išnaikins Ga
linių “familiją” (jo žmona Ga- 
linaitė).

Spalių 29 d. naktį pirmą va
landą tragedija įvyko šiaip: 
Vyras su žmona gulėjo vienoj 
lovoj, o abi mergaitės kitoj lo- 
įoj. Kai visi sumigo, tai vy
ras atsikėlęs pasiėmė kirvį ir 
smogė gulinčiai žmonai, žmonai 
pradėjus šaukti, pabudo ir mer
gaitės, kurios irgi pradėjo šauk
ti. Tada jis pradėjo kapoti 
mergaites, ir vis labiausiai tai
kė vyresniąja! 13 m. mergaitei 
Onai. Jaunesnioji mergaitė 10 
m. Vanda pradėjo šaukti: 
“Tėveliuk ką darai!” Tada jis 
mergaitei sako: “Bėk vaikeli, 
nes užmušiu* ir tave”. Mergai
tė išbėgo šaukti pagalbos. Ta
da vyras išgėrė uksuso ir vėl 
šoko kirviu kapoti be sąmonės 
gulinčias aukas. Kai atėjo kai
mynai, vyrą rado suknibusį ir 
vemiantį, bet su kirviir ranko
je. šios tragedijos rezultato i 
tokie ; žmona Onh apie 32 me
tų basiai sukapota, perkirstos 
lupos, sukapoti' veidai, galva 
paversta į mėsos gnuižtes, su- 
gyti nėra vilties, dukrelei ^nai 
perkirstas kaklas ilr žandas; 
yra vilties sUgyti, bet bus in
validė; dukterei Vandai kirvio 
penčių sumuštas veidas ir nu
gara. žmogžudžiui ligoninėje 
išpompąvb- uksusą ir tas pa
sveiks. Prie jo pastatyta sar
gyba. į



NAUJIENOS, Chieago, UI.

Lietuvon Vikingų Keliais
Sccialistų balsai paaugo 525

834 balsais. Kitose

balsus

452 bal

klini

Račkaus

ir tai ne tik

J. Bachunas

Po rinkimų

DYKAI 1

W^rSĮDS«

Rothermel

pirmiau ir da- 
mano kandida-

J. J. Bačiunas ne 
kandidatuosiąs

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

BačiUnas atsiun 
” redakcijai ii

$5.00 Cash 
veltui.

$70.00 Drabužių
*

Plovyklos

ir visas Vilkaviškio sporto gy
venimas.

štėje, žiovauja kanuolės ir hau
bicos, prisirengę kiekvienų mo
mentų spjauti ugnim ir gele-

ir Čia jau 
platų ir gerų iš

tai visai progresas

$75.00 Nauji Ra 
dios po

’39.75

Rašo Dr. C. Kasputis 

(Tęsinys) 
Masinis mitingas

kad čiž 
nesupra 
kad čiž 
pats vy

Du Kalėdų Švenčių 
Išplaukimai'.
''UNITED STATES” Lapkr. 25
“FREDERIK VIII” Gruodž. 9

Kiekvienam pirkėjui dabar 
perkant kų nors iš pana
šiai paminėtų prekių, gaus 
šį puikų Dišių Setų arba 

pinigais visai

$95.00, 7-nių dalių Valgyk 
los Setai po

59.50

• ntVIftORATiH® 
■1000 ron coMvALt“**” 
P mretlHiNO 
I OOOD ’O* THt HOrt« 
K «0VTM <O’

prigavystė “go- 
’. Pasirodė, kad visur ga- 
įeiti per užpakalines du- 
Gauname gerų meškerę, 
kaip ir Amerikoje. Bam- 
lazda su visais moderniš- 
prietaisais. Manau*, kad

Duris atidaro ge- 
ir figūros baltai 

Pasirodo

šaulių rinktinė 
komandas, vie- 
pagarsėjusi ne 
bet net ir Vo-

S7s pasiūlymas tiktai nuo ,šios dienos iki Padekavonės 
Dienos.

Lapkričio 7 d. rinkimuose so
cialistų balsai paaugo 525, pa- 
yginus- su praeitų metų rinki
mais.

Kauntės rinkimuose socialis
tai statė savo keturis kandida- 

balsų gavo 
• 2,468 bal- 

Kiti kandidatai kiek ma-

kokius tai namus nei
namai kaip 

— nieko ypatingo, 
kad tai chicagiečio 

brolio visokioms

žiavime dalyvavo
Curran, teisėjas W* S. McLean, 
kaipo NRA kauntės pirminin
kas, lųikraštininkūį? Ernest G. 
Smith, M. E. Comerford, atei
to NRA pirmininkas.

Anglių kompanijos nepildo 
senatoriaus Wagnerio įsakymo, 
Kaip įtik streikas buvo atšauk
tas, angliakasiai grįžo į darbų, 
bet ne visi. Ną tik kompanijos 
nepriėmė į darbų tų darbinin
kų, kurie pirma buvo pašalinti, 
bet ir daugiau dar išmetė iš 
darbo, šiandien naujos unijos 
narių yra išmesta iš darbo dau
giau, negu 900. Bet pranešta iš 
Washingtono, kaiį valdžia yra 
paskyrusi tris atstovus, kurie 
pribusiu šių savaitę ištinti ang
liakasių padėtį.

St. Žukauskas.

.. jflMUH 
m daryti. 8nui- 
IflilkOihl nnaiaptyje. 

enpM>tu»<a» p»-

Į LIETUVA
Reguliarus Išplaukimai
Kelionė

profesionalų ir amatninkų iš
kabos. Vienu žodžiu, yra yiąo 
ko, kų apskritai miestas ne tik 
privalo turėti, bet kuomi gali 
dar ir pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti.

šeštadienis. Krautuvių dau
gumo uždaryta. Bet tai tiktai 
talmudiška 
jams’ 
Įima 
ris. 
Visai 
buko 
kais 
vokiečių pagaminta. Užm^k 
me šešis litus.

Einame pasivaikščioti. Vi 
no j e gatvėje tėmiju 
kų Dr. Račkausko. Nors p. La- 
lis spyrėsi, bet aš jį visgi 
įtraukiau. Norėjau susipažinti 
ir pakalbėti

Vilkaviškio 
turi 3 futbolo 
na kurių yra 
tik Lietuvoje, 
kietijoje.

Vilkaviškio įspūdžiai.
P. Labs atkreipia mano 

mę į
Ii kelio. Tėmiju’ 
ir namai 
Pasirodo, 
p. Bernoto 
mašinoms taisyti dirbtuvė.

Įvažiuojame į Vilkaviškio 
rinkų. Kiekvienas Lietuvos 
miestelis turi gan didelį beveik 
keturkampį piečių rinkai, kur 
įvyksta turgai. šiandien rinka 
visai tuščia ir nors šeštadie
nis,* visgi keletu senyvų žyd
žių obuolius ir kokius tai ki
tus dalykite pardavinėja.

Paliekame automobilį prie 
rinkos ir einame per medinį 
tiltų į miesto centrų. (Dabar 
jau pastatytas naujas gelžbe
toninis).

Prie tilto ant tam tyčia pa
gamintų didelių rėmų matosi 
visokie garsinimai. Sustojame 
ir skaitome. Šiandien tokiame 
ir tokiame tai kinoteatre ro
doma kokia tai baisi gyveni
mo drama. Dalyvauja tokie ir 
tokios artistai ir artistės. Ma
toma vokiškas paveikslas. Ki
tame vėl teatre garsi Greta 
Garbo. Kitur ' sportas. Didelė 
futbolo rungtynė tarpe tokių 
ir tokių garsių komandų.

Valio, jaunoji Lietuva!
Tai jau nebematysime lų se

novės tipiškų Iietu*vių, kuriuos 
aš Chicagoje galiu pažinti ir 
atskirti minioje* jau ištolo pa
gal jų eisenų ir užsilaikymų.

Kariuomenė ir sportas pa
galiau pagelbės panaikinti ver
govės, mužikiškumo ir lepšiš- 
kūmo žymes, kurios dar gan 
ryškiai matosi musų senesnio- 
je gentkartėje 
taip sau žmonėse, bet ir i n 
teligentų bei profesionalų tar

P-as J.‘ J. 
te “Naujienų 
prašo paskelbti sekantį prane
šimų: ;
., Pranešimas nariams
” J

Pątėmijau laikraščiuose, kad 
mano vardų deda į SLA. no
minacijų sąrašų, kaipo prezi
dentų. Taipgi gaunu nuo SLA. 
narių laiškų, klausiant, ar aš 
kandidatuosiu į SLA. preziden
to vietų.

Nors aš labai norėčiau SLA. 
labui pasidarbuoti, bet mano 
priyatiški reikalai taip suaidė
jo, kad aš negaliu tiek laiko 
‘SLA. labui pašvęsti, kiek SLA. 
prezidento vieta reikalauja, 
šiuomi viešai pareiškiu, kad aš 
todėl atsisakau nuo kandidatū
ros į SLA. prezidento vietų.

Reiškiu širdingų ačiū visiems 
SLA. nariams, 
bar, rėmusiems 
turų. Jūsų

Recorder of deeds
Miest. Kaunt.

Augstodt (d.) 9,857 14,951 
Viso 24,308 bal.

Moser (soc.) 10,056 8,982 
Viso 14,038 bal.

Rothermel (r.) 6,011 6,538 
Viso 12,549 bal.

B-oroughs laimėjo socialistai
LauręndaĮe boro išrinko so

cialistų Burgės, kuris sumušo 
abi partijas. Rezultatai tokie: 
Charles Yerger (soc.) 611 bal
sų; antram terminui išrinktas 
Schoelffer 
boros daug išrinkta socialistų 
į valdiškas vietąs. Du socialis
tai išrinkti aldermonaiš — 6 
ir 10 vvardose.

6 wiarda
J. J. Hoomasf (s.) l 
Focht (d.) 
Freese (r.) !

10 warda
S. J. Mehosky (s.)
Ądąms (r,)
Foliewlcz (d.)
17 wardoje abi partijos susi

jungė į krūvų ir laimėjo.
S. Sand (s.) gayo 1,326 bal.
M. Springer (r.-d.) 1,552 ”
Taigi kapitalistų partijos 

imasi paskutinių priemonių, kad 
dar gauti valdiškas vietas, — 
ungiasi į krūvų. Prieš socialis

tų kandidatus republikonai su 
demokratais stato tik po vienų 
tandidatų ir pasidaro iš aukš
čiau paduotų rezultatų, kad jų 
dauguma siekia tik truputį 
daugiau, kaip 2,000 balsų.

Laikas ir kitų miestų darbi
ninkams imti pavyzdį iš Read- 
ingo miesto socialistų veikimo.

Reporteris.

sikėsinti ant Lietuvos nepri
klausomybės.

Blogai butų Lietuvai, jei 
toms kanuolėms tektų spjauti 
ugnimi ir plienu.

Tegu Lietuvos dievai užlai
ko jas geriau žiovaujančias nei

Susipažiname. Paaiškinu 
tikslų. Išsikalbame, 
pasikalbėjimo pasirodo, 

šiandien visur tie patys 
vargai. Daktaras skundžiasi, 
kad darbo turįs, bet su užmo
kesčiu tai striukai, žmonės ne
turi pinigų. Pašėlęs pasaulinis 
krizis. Tikras kryžius, kaip 
žmonės sako Lietuvoj e. 11:

Dr. Račkauskas > tai»‘lietuvis ». A » V i.
izraelitų tikėjimo, o toji pa
traukianti, baltai apsirėdžiusi 
moteris, tai jo pati — vokie
tė. Abu jie gražiai ir visai tai- 
sykliškai kalba lietuviškai. Pa
liekame ponus Račkauskus ir 
einame toliau.

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECI ALIS ALUS

MALT TONIG’O
arba

Extra Pale Alaus

Skambinu, 
ros išvaizdos 
apsirėdžiusi moteris 
ir Dr. Račkauskas. Jaunyvas 
energiškas ir linksmas dakta
ras, 
savo

tus. Daugiausiai 
Charles Shirmer 
sus 
žiau gavo.

Wilkes Barre aniesto rinki
muose socialistai statė savo 
capdidatus j valdiškus vietas. 
Daugiausiai socialistų kandida
tas balsų gavo 292; mažiausiai 
— 214 balsų. Nors tokiais re
zultatais nėra ko džiaugtis, bet 
atsižvelgiant j tai, kad socia- 
istai pirmų kartų stato savo 
kandidatus į valdiškas vietas 
ir jokios agitacijos nebuvo va
roma, 
Wilkes Barre mieste ir kaun- 
tėje laimėjo republikonai.

Angliakasių streikas tęsėsi 
tik 6 dienas

United Anthracite Miners of 
Penn. nauja uniją buvo iššau
kusi generališkų streikų. Bet 
gavo vienų telegramų nuo se
natoriaus Wagner iš Washing- 
tono, kad grjžtų dirbti, o vė
liau prisiųsiųs komisijų ištirti 
angliakasių padėtį. Naujas uni
jos prezidentas Thomas Malo- 
ney atmetė tų propozicijų ir 
pareikalavo, jog ponas Wagner 
užtikrintų, kad tiems naujos 
unijos nariams, kurie yra pra
šalinti iš darbo,: butų grųžin- 
tas darbas. Kitų, Jeiegramų ga
vo nuo pono Waįner, kad visi 
darbininkai turi' grįžti į savo 
darbų. Gavę užtikrinimų iš Wa- 
shingtono, tuojau sušaukė su
važiavimų lapkričio 12 dienų ir 
nutarė grįžti. Taigi strėikas te- 

ąme suva- 
Uun. J. J.

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chieago

NEDAUGIAUS KAIP 4% ALKOHOLIO
Dėl .Tusų patogumo pašaukit PIGEON BOTTLING VVORKS, 

Išdirbėjai Sodos, Ginger Ale ir Mineralinių Vandenų.
Tel. Lafayette 3273 2841 W. 40th St., Chieago, III.

Patogi 
Žemos Kainos.

Kurija.
Gatvės gale matosi kokie tai 

dideli balti namai. Vienas jų 
kaip ir palocius su kolumno- 
mis priešaky. Kiti tai gražus 
tvartai. Išrodo kaip ir koks 
turtingas ir pavyzdingas dva
ras.

Klausiu p. Lalio kas čia. At
sako nežinąs. Ot tai ir Vilka
viškio pilietis, manau sau. Koks 
tai žmogus su didele plokšta 
juoda skrybėle šienauja sodne 
prie palociatte. Man tų žmogų 
užklausius, pasirodė, 
esama kurijos. Išsyk 
tau. Vėliau pasirodė, 
turi savo buveinę net 
skupas. ' .-
Napoleonas karų rusams pa

skelbė Vilkaviškyje.

Vyskupas kaip vyskupas, bet 
ot kame svarba ir žingeidi! 
mas. Tame palečiųje andai gy
veno pats imperatorius Napo
leonas.

Čia jisai paskelbė karų Ru
sijai ir čia. su savo maršalais 
sutvarkė visų karo eigų.

Tai matote, kokių svarbą i 
Vilkaviškis turi, taip sakant,, 
iš tarptautinio istoriško taška- 
regio.

Nieko stebėtino, kad čia ma
tosi nemažai kokių tai ilgų ir 
smailianosių franeuziškų tipų. 
Mat, franeuzai Čia paliko daug 
savo žymių.

Na, apie tai ponai, draugai, 
tavorščiai ir broliai, — tai jau

O dabar tai vieni musų: —
“Vive l’empereur! —- Lai 

- gyvuoja im perą toris!
O kiti vėl: — \

“A bas l’empereur! — ša
lin imperatorius!
/ ' (Bus .daugiau) • •

■Jis yra rekomen-
[duojamas per
' Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Šis puikus, naujos mados, 
namų fri.eze, seklyčiai se
tas, vertas $128.00, prieš 
Padekavonės Dienų tik-

’69.75

CLARENCE A. O’BRIEN 
Attorn.y

(Dlrectly aerosa atreat irom Patent omcej 

VVABUJNOTON. O. C.

14,203 ”
Nuebling (d.) 6,771 b 

(r.) 7,344 “

14,115 b, 
Jesse George (soc.) 11,642 bf 
W. C. Hoyerter (s.) M
! ; Kadntfe I’rothoncįUiry
• b >1 Miest. Kaunt. 
Schoeffer (d.) 8,»04 14,652

Viso 28,646 bal, 
Lawfenee (s.) 10,222 3,700 

Viso 18,922 bal. 
(r.) <1,880 7,826

Visu 18,706 bal.

braižini ar trto-

' farniAS. Nieko 
nž Infor 
raSInAJIm .
Greita#, ataarcua, 
tarnnvitnM. •

Lietuvių dauguma skiriasi 
nuo kitų tau’tų ųayę kokia tai 
ypatinga beveik neigiama ant- 
spauda. Ęaritiomene, sportas ir 
sukulturintas gyvenimas laikui 
bėgant tos mužikiškumo, stor
žieviškumo arba vergiško nusi
žeminimo žymes panaikins.

Tai tiek apie musų ydas. Ge
riau* eikime pirkti meškerę.

Talmudo pasekėjai.
Vilkaviškio centras daro gan 

gerų įspūdį. Mūriniai namai 
Atilerijos pulkas Vilkavišky-dviejų ir net trijų aukštų. Ma- 

i geriaiteių kinoteatrų. tosi visokių valdžios įstaigų, 
Atsisėdome jo Fov- Pulko aikštėje koncentruojasi mokyklų, krautuvių, viešbučių, 
ajda!

«I77^83ARČHBP AVĖ CO». RICHMONO ST 2S36-4O W ST. * MAPLEWQOO AVĖ?

2536-40 W. 63rd Street 
COR. MAPLEWOOD AVĖ.

4179-85 Archer Avenue
COKNER RICHMOND ŠT. ‘ ' ■

[korespondencijos
ki... .. III IIIJ w .m į I I IĮĮI ĮA.imi1"1"

Wįlkęs Barre, Pą.

Readingo socialistai tiek bai
mės įvarė repųblikonams ir der 
mokratams, kad turėjo tos dvi 
partijos jungtis į daiktų, kad 
sumušus socialistus.

Štai kokie buvo rezultatai j 
konselio vietų ir kitur:

F. A, Muhlinborg (d.)
6,674 balsų

” ” ” (r.) 7,529 ” ;

DIDIS PRIEŠ PADEKAVONĖS DIENA

Išpardavimas
KAINOS LABAI SUMAŽINTOS 

Duodam Brangias Dovanas Dykai!

Vienų gražų šeštadienio 
tų p. Lalis proponuoja man 
žiuoti su juo Vilkaviškin mes- ugnim ir plienu spjaunančio 
kerį nupirkti. Sutikau ir net mis! 
gan smarkiai jam sudaviau 
per petį irž jo tokį kilnų su- je turi 
manymų. , 
dan ir

Vėl tenka važiuoti pro inil- 
žinus lapuotus medžius, kurie 
kartu ir rodo ir sauguoja ke
lių į dvarų. Toliau paliekame 
senų tamsų laukuose punantį 
kryžių, tų šventos ir dievobai
mingos Lietuvos emblemų, šen 
ir ten matosi gražių galvijų 
bandos. Fordas traukia ir bė
ga smagiai.

Pasirodo koks tai labai kei
stas ir man visai nesupranta
mas reginys. Laukai marguo
ja baltais ir juodais taškais. 
Vietomis tie taškai juda. Pri
važiuojame arčiau.

Šimtai, geriau tirkstančiai 
garnių. Niekados neteko man 
jų tiek daug matyti krūvoje. 
Prašau p. Lalį pamažinti For
do bėgį.

Dabar suprantu, kodėl Lie
tuvoje kas metų būna toks di
delis vaikų prieauglis.

Nežinau, ar tai visos Lietu
vos, ar tiktai Vilkaviškio ap
skrities garniai sulėkė. Jie čia 
su’iėkė, matyt, kokiam tai la
bai svarbiam reikalui. Patėmi- 
jau, kad jų susirinkimas veda 
mas labai tvarkingai ir pavyz 
dingai. Visi ramiai sau stovi 
ir žiuri viens į kitų. Tūli sto
vi tiktai ant vienos kojos. Ne- 
kurie jų laikas nuo laiko pa- 
barška savo ilgais snapais. 
Tai, matyt, jų kalbėtojai ir 
vadai.

Nors jie kokį lai svarbų jų 
gyvenimo įvykį svarstė su la
bai rimtu nusistatymu, visgi 
man jų tas rimtii’mas išrodė 
labai juokingas , ir bovijantis. 
Gardžiai ‘ prasijuokiau ir palin
kėjau jiems laimingos kelionės 
į Egiptu, kur, manau, jie ta
rėsi ir rengėsi lėkti.

Sunki ir ilga kelionė. Keis
tas ir, rodosi, dar nevisai iš
rištas ir mums nesuprantamas 
paukščių instinktas.

Kas sake, kad Lietuvoje nė
ra susirinkimų laisvės?

Garsus plentas.

Paliekame mitinguojančius 
garnius. Pravažiuojame buvusį 
Gavronskių gražų dvarų, o da
bar tai vienų tų tautos laukų 
kultūros centrų 
pasukame 
abiejų šonų dideliais medžiais 
apsodintų plentų.

šituo plentu 1812 metais žy
giavo beveik pusė Europos tau
tų į Maskvą po vadovyste ma
žiuko korsikiečio garsaus žu
diko ir Francijos imperato
riaus Napoleono. Neseniai tuo 
plentu stūmėsi rusų ir vokie
čių gaujos, naikindami apylin
kių žmones ir turtus.

Stebėtina, kaip greitai ir gra
žiai Lietuva atsigavo, atsisto
jo, taip sakant, ant kojų h 
pasitaisė. Nesulyginamai ge
riau nei jos kaimynai. Reiškia, 
Lietuvoje yra gera tvarka, su
manumas ir noras dirbti.

Po dešinei matosi geležinke
lio stoties ruipai. . ,Tai viena 
gražiausių stočių visoje Lietu 
voje. Ji pastatyta valstybes lė
šomis 1924 metais. *

Lietuvos artilerija.
Pravažiuojame pro 4-to ar

tilerijos pulko kareivines. Gra- 
žųį dideli ir patogus namai. 
Languose matosi kareiviai, ku- 
rifce berųkydami sau kąlbąai.

Tai labai gražiai gvildena ii 
aprašo vienas musų jaunesnių
jų rašytojų p. Mykolaitis-Pu
tinas savo romane “Altorių 
šešėly”.

Kas norėtų susipažinti su 
dabartine lengva ir tikrai ’ dai
lia lietuvių kalba, tai aš pa
tarčiau tų veikalų perskaityti. 
Tas veikalas taipogi labai žin
geidus iš psichologinio atžvil
gio. Jame autorius labai švel
niai gvildena ir analizuoja jau
trių sielų ir kritiškų protų jau
no tikrai gero ir rimto žmo
gaus kunigų seminarijoj ir ku
nigavimo metuose.

Apsivylimas ir pasibjaurėji
mas hipokritišku ir apgavingu 
gyvenimu.

Štai kų vienas daugiau iš
silavinusių herojų arba tipų 
“Altorių šešėly” sako: z

“Kun. Laibys niekad nieko 
nespręsdavo apie žmogų, jo pe- 
pamatęs. Ir turėjo jis tokį ypa 
tingų gabumų atspėti kiekvie 
nų iš jo vaizdos, išraiškos, ei* 
senos ir viso laikymosi, kad 
visai nekreipdavo dėmesio į jo 
reiškiamas mintis ir pažiūras.

— Gudriai pakalbėti gali ir 
kvailas. Bet išraiška, eisena, 
laikymasis visados esti sutapę 
su tikrų ja žmogaus esme; Nuo 
to nepabėgsi ir niekuo neap- 
ąimesi, nes . ir,, pats apsimeti
mas tave išduos. Jis buvo pai- 

žimi tiems, kurie išdrįstų pa-jkus fizionomistas”.

DYKAI IIšplaukimų Rodyklė dėl 1934 metų 
Laivakorčių Kainos ir kitas reika
lingas nformacijas suteiks jums 

vietiniai Agentai arba 

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE 
130 N. La Šalie Street, 

CHICAGO, ILL.
. ................. . ....... "............. . .... ...................................
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SieniniaiRengia koncertą
^aoOHEmu^j.

KALENDORIAI
Kruopiškis

O

Tūkstančiai Musų Kostumerių

40c

bus galutinai

duodama

Dr-stč Palaimintos Lietuvos irtis moterim*

V/6 00 OUR PART

Pradžia 6:30 vai. vakaro. Punktualiai. įžanga ypatai 40c

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

49.00
13.50

Greitoje ateityje po visą Chi 
cago bus išplatinti bilietai

Janitoriai šaukia 
susirinkimus kovoj 

su gengsteriąis

Kalakutas 
DYKAI!

Brighton Parkas su
organizavo lokalį 

ALTASS komitetą

sekančios sa 
bits išplatinti 
visose Chica-

Kruopiškių Klubas prašo, kad 
šį vakarą atsilankytumet į jųjų 
balių, kuris yra rengiamas nau- 
dai Laisvų Kapinių Kruopiuose,

Perkant sykiu su 
skalbykla.

Daugelis lietuvių at
siklausia apie Naujų 

Metų Bankietą

Budriko Thanksgiving išpardavime netik 
kad nupirksite pigiaus, bet gausite gyvą 
Kalakutą Dykai su kiekvienu pirkimu RA- 
DIO, PARLOR SETO, SKALBIAMOS MA
ŠINOS,RĖČIAUS arba AKORDIONO.

Kalbės Dr. Poška; programe dalyvaus Progress furn. Co. 
kvartetas, p. Sabonio Kvartetas, dain. St. Rimkus ir Jau
noji Birutė. Šis vakards bus ypatingai gražus ir įdomus.

Visus Širdingai Kviečia KOMITETAS,

Taipgi mes priimsime 
jūsų senus rakandus j 
mainus ant naujų.

Entuziazmas ir pasiryžimas 
darbuotis lakūno J. R. James- 
Janušauskc skridimui domi
navo gyvą susirinkimą

Pasiryžę žut-but neteisėtai įsi
brovusius valdybos narius 
prašalinti

NORTII SIDE 
lionijoj 1913 metais rugpiučio* 
August 28 dieną buvo suorga
nizuotas Morning Star Klubas. 
Pirmaisiais metais klubas buvo 
kaipo pasilinksminimo draugi
ja. Vėlesniu laiku likosi įsteig
ta pašelpa ligoj ir pomirtinės. 
Klubas savo gyvavimo Įnikti 
yra sušelpęs daug narių ligoj 
ir nemažai išmokėjęs pomirti-

BRIGHTON PARK.—Ir Bri
ghton Parkas ketvirtadienį va
kare įstojo į eilę- kartu* su ki
tomis lietuvių kolonijomis Chi- 
cagoje, Town of Lake, Marq- 
uette Park, Cicero, Roselandu, 
etc., suorganizuodamas lųkalį 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
tinio Skridimo Sąjungos komi
tetą, kuris veiks savo kolonijoj 
ir propaguos antro tranzatlan- 
tinio skridimo sumanymą.

Visi susirinkime kaip vienas 
išėjo už lakifno Juozą R. James- 
Janušausko žygį į Lietuvą seka
mais metais ir nutarė tuoj aus, 
greitai ir smarkiai veikti tam 
tikslui.

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

Pradedant Pirmadienio Vakarą, Lap
kričio 27 d. ir Kas Vieną Pirmadienį, po to 
atsisukite savo Radio priimtuvus ir pasiklau
sykite Programo iš Stoties WHFC. 1420 K. C.

Taipgi neužmirškite savo pareikalavimų.

Morning Star Klubo 
nariai renkasi pami

nėti 20 metų su
kaktuves

suteikia 
barzdaskutyklos 
— komfortą 
■ skutimos 

namie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Linija

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD ?
arti St. Looi* Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos. lietaus ir draskos vanos. 
svimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterim*
teredomia iki 7 v. ▼.___________

kaip tai Joniškiečius, žagarie- 
čius, šakiniškius,. Papilieniškius, 
Akmeniškius ir pačius Kruopiš
kius, kaip 8 vai. į G. Krenčiaus 
svet., 4600 S. Wood St.

Jūsų atsilankymas daug nau
dos suteiks

LIETUVIŲ RAD O VALANDA
Kas pirmadienį 8:00 valandą vakaro 

iš Stoties WHFC. 1420 K. C.

Pilnas pasirinkimas
MAYTAG, WESTING- 
HOUSE, APEX, EASY 
PRIMA, PEERLESS ir 
kitų. Kainos nuo $36. 

ir aukščiau.

Edvardas Čepulis pirmininkas
Brighton Parko komiteto 

priešakyje stovės žymus biznie
rius Edvardas Čepulis, 3503 S. 
Califomia avenute, kuris buvo 
vienas iš iniciatorių steigti to
je kolonijoje ALTASS skyrių.

Kiti valdybos nariai yra se
kami : vice-pirmininkai, Kazi
mieras Petrauskas, p. Marijona 
Bergis, Jonas Juška, Kazimie
ras Daugsgirdis, Juozas San- 
taras ir Stanislava Juškienė; 
nutarimų sekretorius —Pranas 
Puleikis; finansų raštininkas 
—Bronislovas Petkevičius; - iž
dininkas—Kazimieras Marozas.

Rengia vakarą
Suorganizavę komitetą susi

rinkę tuoj ai? ir pradėjo eiti 
prie darbo. K. Petrauskui da
vus įnešimą, kad butų sureng
tas vakaras skridimo naudai, 
didžiuma tam pritarė ir išrišo 
klausimą nutardami rengti “Tea 
i Card Party” gruodžio 17 d., 
Hdllywood Inn svetainėje, 2417 
West 43rd street, kur įvyko šis 
organizacinis susirinkimas.

Be to, susiorganizavęs komi
tetas nutarė susirinkti kiekvie
ną penktadienį 8 vai. vakare, 
Hollywood svetainėje, kad nuo
lat apdirbus planus tolimesniam 
veikimui.

IŠ ALTASS centro dalyvavo 
p.p. Wm. J. Kareiva—-vicepir
mininkas ir Frank Bulaw —• 
ALTASS spaudos komisijos na-

Gali jums pasakyti, 
kad pas mus jus galite 
nusipirkti įvairius ra
kandus pigiau, dėlto, 
kad mes turime nuosa
vą dirbtuvę.

ir atskiros 
visi drau 
ar organi 
naujuosius 

kartu, drauge.

Dainininke Anelė Zabukienė, 
kuri sekantį sekmadienį gruo
džio 3 d., rengia koncertą Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street. Į 
programą įeina ir kiti daini
ninkai, kaip Stasys Rimkus, 
Vytauto Beliajaus šokėjų gru
pė, etc. Jžanga į koncertą —

•BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS" 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale 57th St.

Kalėdų Ekskursija j Lietuvą 
GRTPSHOLM ..........   Gruodžio 9

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant "Baltuoju švedų Laivynu", 
kelionė būna pertrumpa.

—o—-
Kreipkitės į pietinį agentų, arba t 

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Cbicago, III.

HEMOROIDAI
ir vėžys eina kartu! Nelaukite. Ga
lite būt pagydyti be peilio, ligoni
nės. skausmo arba pametimo laiko. 
Garantuota Systema. Tūkstančiai 
pagydyta. Prirodyta, kad galite būt 
pagydyti. Atsineškite skelbimą dėl 
Spečialio Pasiulijimo, ’ Egzaminacija 
ir 1 Treatmentas Dykai, be obligaci
jų nuo Motinos Helenos, paskubusios 
žolių Gydytojos.

DR. P. ŠIMANSKIS, Specialistas 
1869 N. Damen Avė.

Valandos 11 iki 7 v. v. Nedėliomis 
iki 1 vai. 11-25-33.

LIPSKY’S Music&Radio STORE
4916 W. 14th STREET, CICERO, ILL.

Janitorių unijos, kurioje yra 
keli tūkstančiai lietuvių, eik- 
niai nariai yra pasiryžę, žut-but 
prašalinti iš vietų neteisėtai 
įsiskverbusius valdybos narius 
—gengsterius, kurie 'eikvoja 
unijos pinigus, terorizuoja na
rius ir krauna į kišenius mili
jonus'dolerių' kuriuos jie gali
na nelegaliais keliais iš narių 
ir namų savininkų.

Tuo tikslu, kaip jau buvo an
kščiau pranešta, progresyviai 
nariai šaukia eilę susirinkimų, 
kad supažindinus visuls narius 
su kova prieš viršininkus ir 
tuos narius organizuoja, kad 
visus įtraukti j valdybos iš
metimo darba.

SKALBYKLA THOR

*49.50
PROSINIMO 

MAŠINA 

19.50

METINIS BALIUS IR ŠOKIS 
-----  Rengia -------- 4 j < n ' 

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
šeštadienį, Lapkričio-Nov. 25-tą, 1933 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj (north svet.) 

3133 So. Halsted Street 
Pradžia 7:30 Valandą Vakaro.

Visi seni ir jauni kviečiami j šį puikų Balių, nes bus labai gera mu
zika dėl šokiu ir taipgi gero alaus ir kitokių pamarginimų. 

KVIEČIA KOMITETAS.
Taipgi kas išpildys Aplikaciją Baliuje bus priimtas į Kliubą be įsto
jimo mokesties. .

Naujos 1934 Radios 
su"10;-ll ir 12 tūbų: 
Pagauna visas toli
mas stotis ir iš sve
timų/kraštų.
Kaina 12 tūbų 
po ........... .... $99.00
10 tūbų už.... $69.00
11 tūbų už .... $79.00 
Midget Radios
po .............. $8.95
1934 Radio su 
phonografu $39.50

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ka ils jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5578

Pastaruoju laiku daug Chi
cagos lietuvių ir keletas orga
nizacijų atsiklausė Amerikos 
Lietuvių Tranzatlantinio Skri 
dimo Sąjungos apie Naujų 
Metų Sutiktuvių ir Aviacijos 
bankietą, kuris yra rengiamas 
1934 metų išvakarėse Ashland 
Boulevard Auditorium.

Klausimai didžiumoje liečia 
vietų rezervavimus. Vietas ban- 
kiete galės rezervuoti šeimy
nos, būriai draugų 
organizacijos, kad 
gai, šeimynų nariai 
zacijų nariai galėtų 
metus sutikti 
Smulkmenos apie vietų rezer
vavimą bus paskelbtos greitoje 
ateityje, kaip visas parengimo 
ruošimo darbas 
sutvarkytas.

O tuo tarpu, 
vaitės pradžioje 
to įvykio bilietai 
gos apielinkėse.

27 Meili Gyvavimo Paminėjimą
Duodama Koncertą, Šokius ir Išlaimėjimų

Sekm., Lapkričio-Nov. 26,1933
CHIC. LIETUVIŲ AiUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St.

“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra 
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni 
nius, labai prieinama kaina.
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau 
ti pasirinkimą.
Ateikite šiandie į

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Klubas, reikalui esant, visa
dos paremia musų lietuvių kul- 
turinius reikalus. Klubas turi 
turto savo kasoj, kiekvienam 
nariui išeina po $100 dolerių, 
reiškia finansiškai klubas sto
vi gerai. Į klubą priklauso ne
mažai jaunimo, kuriam užlai
koma baseball tyma§. Klubas 
užlaiko savo nuolatinę vietą su
sirinkimams, tai yra vienatinę 
užeigos vietą tarj: 
šioj kolionijoj, 16541 N. Damen 
avė. ir šiandien vakare visi na
riai ir jųjų draugai susirenka 
j svetainę paminėti 20 metų 
sukaktuves.

Klubo valdyba susideda iš 
gerų vyrų, kaip tai: pirminin
kas A. Valskis, raštininkas M. 
čepulevičius, iždininkas J. Rai
la, finansų raštininkas P. La
banauskas. Klubo menadžerius 
J. Stalgaitis.

Morning Star klubas taria 
nuoširdų ačiū “Naujienoms”, 
kurios visados patalpina savo 
skiltyse korespondencijas kh^- 
bo reikalais.

Linkėtina Morning Star klu
bui ilgo amželio ir darbuota 
tarpe Nortlisidės lietuvių.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M. 
WCFL, 970 k. Nedėliomis 1 vai. po pietų. ’ 
WHFC, 1420 k. Ketvertais 7:30 vakare.

ŠTAI MUSŲ NEKURIE BARGENAI
2 šmotų seklyčios setas vertės $69.00, 

tik už...... . 39.00
2 šmotų Mohair seklyčios

setas, vertės $95.00 QQ
(Turėtumėt pasiskubinti pirkti, nes 

šių setų nedaug beliko)

Skalbimui mašinos $ 39.50 <
Importuoti karpetai iš Francijos, visur 
parduodami po $85.00, pas mus tik po 
LOVA, SPRINGSAI IR MATRACAS

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

23^0 W. RŲOSEVELT ROAD

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRA’UTUVE 
3343 So. Halsted St 

TeL Boulevard 4905—8167

PROBAK

(PROBAK BUDE)



Apžvalga Robert Lovtis Stevenson

JUCIŲ ATSILIEPIMAS

1879.

JUNGTINĖS VALSTIJOS IR KUBA

PADIDINANTIS STIKLAS

KEISTA PIKTADARYBĖ

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

tą, jis apsisuko 
vėl priėjo prie

auti Naujienose, 
c. Turinys labai

ir todėl tas jo pa
yra remtinas visų 
be jokios išimties, 

remtini ir tie du 
pastatyti Da-

“Naujie- 
ir “Vie- 
pat pra

laku no

Chicagoje, policijos kvočiama, prisipažino 
savo sunaus žmoną sena moteris gydytoja.

Jungtinių Valstijų pasiuntinys Kubai, Sumner 
Welles, kaip paskelbė prezidentas Rooseveltas, greitai 
iš savo posto pasitrauks ir jo vietą užims Jefferson 
Caffery.

Tai yra gera žinia. Ambasadorius Welles yra per
daug susipykęs su dabartine Kubos vyriausybe. Jisai 
rėmė De Cespedes’ą. Kada pastarasis buvo nuverstas 
ir susidarė nauja vyriausybė su Grau San Martinu prie
šakyje, tai Jungtinių Valstijų ambasadorius atsistojo 
prieš ją. Jam patariant, Washingtonas atsisakė prezi
dento Grau vadovaujamą vyriausybę pripažinti, ir yra 
aišku, kad Kubos valdžia Amerikos pripažinimo negaus, 
kol Sumner Welles sėdės Havanoje.

Taigi gerai, kad Rooseveltas dabartinį savo pasiun
tinį Kubai nutarė atšaukti. Jisai, matyt, supranta, kad 
toki nenormalus santykiai, koki dabar yra taępe Jung
tinių Valstijų ir Kubos, kenkia ir vienai, ir antrai ša
liai. Bet Rooseveltas reikalauja, kad Kubos gyventojai 
susitartų tarp savęs ir įsisteigtų tokią valdžią, kuri tu
rės daugumos pasitikėjimą. Tačiau tai yra Kubos žmo
nių reikalas.

kitų užmačiiį šiam patriotin- 
gam darbui pakenkti, New 
Yorkas irgi prisidės prie fi
nansavimo p. Janušausko 
gražaus ir drąsaus pasiryži
mo 
kamtj pavasarį

IR NEW YORKAS IMA 
PRITARTI

tarė gydytojas 
atsisėsk.”

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nears 

Publiahed Daily Eacept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500 GEN. KONSULAS ŽADEIKIS 

APIE TRANZATLANTlNl 
SKRIDIMĄ v

RUGSĖJO mėn. 9 “KUL 
TUROS” numeris atėjo - 
galima ; 
Kaiha 4 
turtingas ir įdomus. Prade
dant nuo moksliškų straips
niu, literatūros, baigiant 
politika; aprašyta ir pra
nešta viskas, kas naujausia 
pasauly.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

laisvos Valios dar
bai. Buvo koktu žiūrėti, kada* 
Dariaus ir Girėno atminties pa
gerbimo iškilmėse kai kurie 
ųežlnia iš kur išlindę jų gimi
nės grūsdavosi į pirmas eiles 
estradoje ir bardavosi, jeigu 
kuriai nepasisekdavo patekti 
fotografiją. Bet kada dabar jai 
jie net savinąsi teisę “uždraus
ti” laikraščiams ir organizaci
joms minėti visuomenei žino- 
mūs vardus, M reikia pasaky
ti, kad “giminystė” nuėjo per-

Dr. Aliee Lindsay Wynekoop. 
Ji, 62 metų amžiaus. Viena jos duktė taip pat daktarė. 

Piktadarybės motyvas, matyt, pinigai, nes prieš 
nužudysiant savo marčią ta sena daktarė apdraudė jos 
gyvybę dviejose apdraudos kompanijose. O vis dėlto ne
paprasta, kad sena moteris, turinti profesiją ir užau
ginusi savo vaikus, dėl pinigo atliko tokį pasibaisėtiną 
darbą. SĮunku įsivaizduoti, kad taip butų galėjusi pa
sielgti protiškai sveika žmogysta. '

Esama 
tadarių.

Vakar 
nužudžiusi 
Ji pirma ją užmigdė chloroformu, paguldžiusi ant savo 
operacijos stalo, paskui peršovė ją iš revolverio.

. Piktadarės vardas

“Vienybėje” paskelbta Lietu
vos generalinio konsulo, p. P. 
žadeikio, laiškas p-lei Elenai E. 
Tareiliutei, aviacijos komiteto 
sekretorei Connecticut valstijo
je. Konsulas buvo kviestas kal
bėti aviacijos dienoje Meriden, 
Conn., bet negalėjo atvykti, 
todėl parašė p-lęi Tareiliutei 
laišką, kuriame jisai sako:

“...Aš betgi Tamstos pra
šyčiau perduoti lakūnui Juo
zui B. James-Janušauskui 
mano nuoširdžius linkėjimus, 
kad jam pasisektų laimingai 
užbaigti Dariaus-Girėno žy
gį ir tokiu būdų vėl parodyti 
visam pasauliui Lietuvių 
Tautos pajėgumą.

“Gerb. Janušausko pasiry
žimas lėkti per Atlantiką į 
Kauną yra pirmoji ir aiški 
pasėka to, ką Darius ir Gi
rėnas pasakė savo testamen
te : ‘Lituanicos laimėjimas 
tegul sustiprina jaunųjų Lie
tuvos sūnų dvasią ir įkvepia 
juos naujiems Žygiams.’ Tat 
į Juozo Janušausko pasiryži
mą tenka žiūrėti, kaip į žmo
giškai gyvąjį Dariaus-Girėno 
paminklą 
siryžimas 
lietuvių 
kaip yra 
sumanymai 
riaus-Girėno paminklus Chi 
cagoje ir Kaune.”

tau, , rZigmonte”, ji® 
gana garsiai. “Tai ir 

norėjau žinoti”, 
uždavęs man

Sarmatykites!
II, NIIU.IĮI ĮHI.I.'.H.fe

fe ■ ^^iWO

i Būrys intrigantų, kurie Chi- 
įcagojd ir kitose kolonijose veda 
'nešvarių agitaciją prieš Tranz
atlantinio Skridimo Sąjungą, ; 
sukurstė kai kuriuos nabašnin- 
ko Dariaus ir Girėno gimines 
“užprotestuoti” prieš aukų rin
kimą tranzatlantinio skridimo 
reikalui ir prieš Dariaus, Girė
no ir “Lituanicos” vardų var
tojimą “Naujienose”. { tą Ju
cių, Girskių ir k. “protestą” 
mes esame priversti atsakyti 
Štai ką:

Viena, jus esate Juciai, Gir
skiai ir’ kitokį, o ne Dariai ir 
Girėnai, ir mes jūsų vardų ne
minime. Tiesa, poniai Degutie
nei ir kai kuriems žuvusiųjų 
lakūnų giminėms “Naujienos” 
savo laiku siuntė užuojautos 
.telegramas, — žinoma, nei dė- 
Įkos, nei atlyginimo už tai ne
reikalaudamos ir nesitikėdamos. 

į Jeigu tačiau Juciai, Degučiai ir 
[Girskiai jaučiasi pasilikę “Nau- 
Įjienoms” už tai kalti ir dabar 
mėgina, “atsilyginti”, šmeižda- 
mi ir plusdaml “Naujienas”, tai 
šis jų elgesys tiktai dar aiš- 

fkiau parodo, kad jie yra — 
ne Dariai.

Antra, paminklo statymui 
“Naujienos” niekuomet nebuvo 
priešingos, ir antro tranzatlan
tinio skridimo rėmėjai niekuo
met nebandė jam kenkti. Prie
šingai, “Naujienose” pirmiau, 
negu kuriame kitame laikrašty
je buvo iškeltas paminklo sta
tymo sumanymas. “Naujienų” 
ir “Naujienų” štabo žmonių 
pastangomis buvo sukeltos pir
mos stambesnės sumos tam da
lykui. “Naujienos” liovėsi už 
fondą agituoti tiktai tada, ka
da į paminklo fondo komitetą 
įsiskverbę intrigantai ėmė jas 
drapstyti purvais." Tegu jie pa
siliauja, savo šmeižtus atšau
kia, ir mes galėsime su fondu 
kooperuoti.

Trečia, yra melas, kad “Nau- 
jienos” reikalavusios užmokėti 
už paminklo komiteto rengtos 
“aviacijos dienos“ garsinimą! 
Jokių reikalavimų “Naujienos” 
nestatė. O buvo taip: į dien
raščio ofisą vieną šeštadienį po
piet atėjo koks tai asmuo ir 
teiravosi, kokią kainą “Naujie
nos” paimtų už tąm tikrą skel
bimą, kurio tekstą jisai parodė 
ofiso tarnautojai. Į tą klausi
mą mergina atsakė, kad kaina 
bus tokia, kaip už draugijų pa
rengimus, t. y. 65 c. už colį. 
Jeigu tas asmuo dabar iškrei
pia faktus ir skleidžia prasi
manymus apie kokį tai “Nau
jienų” “reikalavimą užmokėti” 
(kuomet tikrumoje jisai pats 
neva siūlė skelbimą ir klausė 
kainos), tai jisai neturi gėdos.

Bet, antra vertus, kas po
nams Juciams galvoj, už ko
kius skelbimus kiek “Naujie
nos” ima? Tai ne jų biznis. 
“Naujienos” į Jucių ir Stulpi
nų biznį juk nesikiša.

Ketvirta, ne Jucių, Girskių 
. | arba Degučių dalykas 'sakyti 

kam nors, kokį reikalą kas tu
ri remti ir kokiam tikslui au
koti. Tai

Suklaidinti jChicagos “Drau
go” ir fašistiškų agitatorių 
melais, kai kurie new-yorkiečiai 
pradžioje buvo užėmę griežtai 
priešingą poziciją antro tranz- 
atlantinio skridimo sumanymui. 
Vienam draugijų atstovų susi
rinkime tenai “garsusis” Klin- 
ga su Valaičiu pravedė šlykščią 
rezoliuciją prieš Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungą ir 
nas”. Tik “Tėvynės” 
nybčs” redakcijos nuo 
džios buvo palankios 
James-Janušausko misijai ir ją| 
nuoširdžiai rėmė.

Bet pastaruoju laiku, kai la
kūnas atlankė kelis svarbius 
rytinius lietuvių centrus ir vi
sur pasirodė, kad plačioji vi
suomenė tranzatlantinio skridi
mo idėjai karštai pritaria, tai 
ir New Yorko dešiniųjų srovių 
vadai ėmė keisti savo nusista
tymą. Viename laikraštyje (ku
ris visą laiką, kaip katinas I 
prunkštė prieš Tranz. Skridi-I 
mo Sąjungą) šios savaitės pra
džioje tilpo žinia apie Brook- 
lyno Dariaus-Girėno fondo val
dybos susirinkimą, kuriame bu
vo svarstyta ir tranzatlantinio 
skridimo klausimas. Toje žinio
je skaitome, -kad “komitetas 
griežtai pasisako už naujo skri
dimo rengimą ir tam tikslui 
bandys siakaup£i visas jėgas.”

Paskutinis “Tėvynės” nume
ris paduoda apie tai kiek pla
tesnių informacijų. Jos reporte
ris rašo apie James-Janušaus- 
!ko atsilankymą New Yorke ir 
jo pasikalbėjimą su Dariaus- 
iGireno fondo komiteto pirmi
ninku, kun. Pakalniu. Rezulta
tas buvo tas, kad lapkričio 14 
d. pas' kun. Pakalnį susirinko 
įvairių srovių atstovai ir nuta
rė kiek galint paremti antro 
tranzatlantinio skridimo reika
lus.* Toliaus:

“Lakūno Janušausko skri
dimo parėmimui manoma su
rengti, greičiausiai anksti 
pavasarį, Lietuvių Aviacijos 
Dieną New Yotke, o pirm to 
manoma rengti pramogą, kai
rioje daly vau® Žymiausios [ 

: musų meno jėgos, ir visas
pėlnas bus skiriailnąs laMnp > 
Janušausko skridimo į Lie* b 

' tuvą naudai. Vadinasi, nežiu- Į 
pint* visokių rezoliucijų ir ’

VALDŽIOS KRIZIS FRANCIJOJE
Paryžiuje vėl nuvirto ministerių kabinetas. Prem

jeras Sarraut taip pat negalėjo finansų klausimais su
sikalbėti su atstovų butu, kaip ir Daladier.

Jų dviejų kabinetai buvo beveik vienodo sąstato, 
todėl neaišku, kam reikėjo Daladier versti ir kitą ka
binetą statyti. Bet franeuzams toks politiškas žaidimas 
niekuomet nenusibosta. Kartais pas juos ministeriai iš
būna savo vietose tik vieną dieną arba dvi; ateina kiti 
į jų kėdės atsisėsti ir vėl eina lauk.

Toks ministerių kaitaliojimas Franci joje įėjo į ma
dą. Kai kurie jos politikieriai daugiausia tuo tik ir pa
sižymėjo, kad jie mokėjo versti ministerių kabinetus. 
Nabašninkas Clemenceau už tą didelį gabumą buvo įgi
jęs “tigro” vardą. Bet kas gero yra tokiame gabume?

Kuomet parlamentas yra panaudojamas nuolatinių 
valdžios krizių darymui, tai jisai diskredituoja pats 
save ir parlamentinės sistemos idėją. Valdžios nepasto
vumas kartais gali būti ne mažiau kenksmingas daly
kas valstybei, kaip autokratiška arba diktatoriška val
džia.

Koks dabar susidarys kabinetas Francijoje? Vei
kiausia, visai panašus į Sarraut kabinetą, Daladier ka
binetą ir Herriot kabinetą, kurie buvo nuversti. Dau
gumą Francijos parlamente turi kairiosios partijos, to
dėl valdžia, susidedanti iš dešiniųjų partijų atstovų, 
tenai tuo tarpu yra negalima. Bet vieni radikalai, be 
socialistų paramos, valdyti nestengia, kadangi radika
lų balsų neužtenka valdžiai atsilaikyti parlamente.

Francijos radikalai yra smulkiosios * miesčionijos 
ir ūkininkų partija. Ūkininkai Francijoje yra, palygin
ti, stipri klasė. Pastaruoju laiku jie vis labiau krypsta 
kairėn. Daugelis ūkininkų, ypač pietinėje Francijoje, 
jau balsuoja už socialistus. Radikalai bijo netekti ūki
ninkų balsų, todėl jie nedrįsta dėtis su atžagareiviais. 
Bet jie negali užgauti ir savo pasekėjų tarpe miesčio
nijos, kuriai socializmas dar tebėra “baubas”. Todėl jie, 
kaip toje pasakoje, “nei pakarti, nei paleisti”.

Šitokiose sąlygose ir susidaro palanki dirva nuo- 
latiniems valdžios kriziams.

(Tęsinys)
“Taip,” jiš tarė, “šioji, tai 

yra maloni vieta, šioji* sala— 
inaloni Vieta berneliui išlipti 
iaht kranto. Tu maudysiesi, 
lipsi į medžius, medžiosi lau
kines ožkas, tu viską darysi} 
ir tu užlipsi, pats, kaip ožka, 
tas kalvas, žinai, aš pats jau
kiuos vėl jaunas. Aš buvau 
Užmiršęs savo medinę koją, 
besidžiaugdamas. Tikėk man, 
tai yra labai malonu būti jau
nam ir turėti visus dešimt ko
jų pirštus. Kada tu panorėsi 
apžiūrėti salą, tu tik pasakyk 
seniui Jonui, o jis tau patai
kys užkandžių pasiimti su sa
vim.”

Ir draugiškiausiu bildu už- 
I davęs man per petį, jis nušlu- 
ibavo sau pirmyn ir nuėjo į 
j apačią.

Kapitonas Smallett, proku
roras ir gydytojas Livesey 
įkalbėjos tarp savęs ir, nežiū
rint kaip aš norėjau pasakyti.aPie tai

k U, kad gydytojas jiems pa
sakė mano reikalavimą; nes 
po tam aš išgirdau kapitono 
įsakymą Anderson’ui ir visi 
darbininkai buvo sušaukti ant 
viršaus.'

į “Mano vyručiai”, sakė kapi
tonas Smallett, “aš tuęiu bent 
žodį pasakyti jumsi Žemė, ku
rią mes pamatėm, tai yra vie
ta, į kurią mes plaukėm.. Po- 
natš Trelawney, būdamas labai 
geros širdies žmogus, ką mes 
visi žinome, klausė manęs 
katėto žodžių, o kai aš galėjau 
pasakyti, kad kiekvienas laivo 
vyras ir viršuje ir apačioje 
gerai atliko savo užduotį, 
taip kad aš nereikalaučiau 
atlikti geriau, todėl, jis ir aš 
Įir gydytojas einame žemyn į 
kajutę išsigerti už jūsų svei
katą ir pasisekimą, o jums 
taipgi bus duodama išsigerti 
už musų sveikatą ir laimę. 

l;Aš pasakysiu, ką aš manau 
’: aš manau, kad tas 

yra gražu. Ir jeigu jus sutin
kate su manim, jus surėksite 
nuoširdų jūreivišką ‘valio’ 
ponui, kuris tą duoda.”

Tuojaus sekė valio—tai bu
vo paprastas daiktas; bet bu
vo šaukiama taip garsiai bei 
nuoširdžiai, jog prisipažįstu, 
aš Vargu galėjau tikėti, kad 
tie patys vyrai darė suokalbį 
dėl musų kraujo. .

“Dar vieną valio kapitonui 
Smallett,” šaukė Ilgasis Jonas, 
pirmajam nustojus.

Ir šį noriai visi šaukė.
Tam pasibaigus, trys ponai 

nulipo žemyn ir neužilgo po 
tam buvo pranešta, kad Zig
mantą Hawkins reikalauja į 
kajutą. ‘

Aš suradau visus tris sėdiii- 
1 čius aplink stalą, butelis ispa- 
' miško vyno ir kiek džiovintų 
, vynuogių ant stalo, o gydyto- 
i jas berūkantis pypkę, savo pa

rūką pasidėjęs ant kelių; tas, 
aš žinojau, reiškė, kad jis 
buvo neramus. Užpakalinis 
langas buvo * atidarytas, nes 
tai buvo šilta naktis ir buvo 
matytis mėnulio šviesa, ap
šviečianti laivo ruožą.

“Na, Hawkins,” tarė proku-
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. iems savo pranešimą, aš ne
galėjau atvirai kištis į jų pasi- 
talbėjifną. Man tebegalvojant, 
caip aš galėčiau surasti bet 
kokią progą, gydytojas Live
sey pasišaukė mane. Jis buvo 
palikęs savo pypkę žemai ir, 
Judamas tabokos vergu, norė
jo, kad aš ją atneščiau jam; 
jet, kai tik aš buvau gana ar
ti jo, kad galėčiau kitiems ne- 
Pugirdžiant kalbėti, aš nieko 
Tebelaukdamas, prakalbėjau :- 
“Gydytojau, leisk man tatti 
ben»t vieną žodį. Nusivesk ka
pitoną ir prokurorą į kajutę? 
ir surask bet kokią priežastį 
Tasišaukti mane. Aš žinau 
Taisių naujienų.”

Gydytojo veidas kiek atsi- 
nainė, bet už minutės jis su

sivaldė.
“Dėkui 

tarė 
viskas, ko aš 
lyg jis butų 
klausimą.

Ir, pasakęs 
ant kulny ir 
anų dviejų. Jie visi trys trum
pai pasikalbėjo ir, nors nei 
vienas iš jų nesujudo, nepakė
lė balso ir net nei nesušvilpė, 
bet vis dėl to man buvo aiš-

rpras, “tu turi kažką pasaky
ki. Tai ir kalbėk.”

Aš dariau tą, ką man lie
pė, ir trumpiausiai, kaip aš 
galėjau, papasakojau visas 
smulknwnas Silver’io pasikal
bėjimo. Niekas man nekliudė, 
tol aš nebuvau užbaigęs, net 
nei vienas iš trijų nepasijudi- 
noi bet jie laikė savo akis įs- 
pyrę į mano veidą iš pradžios 
iki galo.

“Zigmonte, 
Livesey,

Ir jie privertė mane atsi
sėsti prie stalo šalia jų, pri
pilė man stiklelį vyno, pri-, 
kimšo mano rankas džiovintų 
vynuogių ir visi trys, vienas 
po kitam, sveikino mane už
gerdami į mano sveikatą ir 
net galvas linktelėdami prieš 
mane, pareikšdami jų norą 
man pasitarnauti ir velydami 
man laimės ir drąsos.

“O dabar, kapitone,” tarė 
prokuroras, “aš klydau, o tu 
tiesą sakei. Aš prisipažįstu 
esąs asilas ir aš laukiu tavo 
įsakymų.”

“Ne didesnis asilas už ma
ne, tamsta,” atsakė kapitonas. 
“Aš nėsu girdėjęs tokių laivo 
darbininkų, kurie rengtų su
kilimą, o nebūtų pirmiau pa
rodę bet kokį ženklą žmogui, 
kuris tūri akis kaktoje pama
tyti tą nedorybę ir prideran
čiai apsisaugoti. Bet šie laivo 
darbininkai nugalėjo mane.”

“Kapitone,” tarė gydytojas, 
“jums leidžiant, aš pasaky
čiau, kad tai yra Silver. Jis 
yra nepaprastas žmogus.”

“Jis labai gerai atrodytų 
surakintas, tamsta,” atsakė 
kapitonas.. Bet tas tai tik tuš
ti žodžiai; iš to nematyt jo
kios išeigos. Aš matau tris 
ar keturis punktus ir, ponui 
Trelawney nesipriešinant, aš 
pasakysiu juos.”

“Tamsta, tu esi kapitonas. 
Tu ir teisę turi kąlbėtiV iškil
mingai pareiškė ponas Tre- 
lawney.

(Bus daugiau)

Verte A. Kartūnas
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SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasauli

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

M

šeštadienis, la'pkr. 25, 1933 NAUJIENOS, Chicago, pi. ‘

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komunistų išradimai 
duoda vaisių

Teko patėmyti “Vilnyje” 
šauksmą komisaro J. P. Mille- 
rio, kad jį St. Louis Mo„ už
puolė tPruseikiniai sklokininkai, 
suardė jojo prakalbas, primu- 

prakalbų pirmininką ir dar 
magaryčioms apstumdė jį patį, 
sumušdami jojo akinius. 'Po
liaus Milleris šaukiasi pagalbos 
savo vyresnių komisarų, kad 
tie apvalytų jųjų organizaciją 
nuo triukšmadarių. Mat, kaip 
“draugui” Milleriui netinka 
jo paties išradimo vaisiai!

Kas pradėjo pirmiausiai 
karui ardyti darbininkiškus 
sirinkimus, jei ne dabartiniai 
komunistai. Koks tai būdavo 
džiaugsmas pas juos, kad jiems 
kur pasisekdavo suardyti socia
listų prakalbas. Jei prakalbų 
tvarkdarys kreipdavosi su pra
šymu pas triukšmadarius, kad 
neardytų susirinkimo, tai tie 
šokdavo su kumščia prieš 
•tvarkdarį.

Kai Pruseikai atsibodo val
gyti komunistiškus buterbro
dus, tai jojo prakalbose Millerio 
draugai sukėlė kačių koncertą 
Cliicagoj ir prisėdusios kelios 
mašinos triukšmadarių iš Chi
cagos vijosi Pruseiką į Rock- 
fordą. Komunistai savo spau
doj nė žodžiu nepasmerkė tokio 
savo narių banditiško elgesio.

Komunistai ir dabar papras
tuose draugijų susirinkimuose 
iš papratimo negali žmoniškai 
užsilaikyti, jei tik kas kalba 
ne pagal jojo norą. Tuojaus 
pradeda šaukti ir kojomis

po
su-

randasi
3319 Au

ANTANAS BARČKIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

lapkričio 24 dienų, 11:40 va
landa ryto 1933 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr,, Krakių parap., Nedni- 
ku kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Marijonų Ambutienę, se
sers sūnų Antanas Ambutas, 
brolį Mateušą, pusseserę Elz
bieta Gilienę, švogerį Antanų, 
pusbroli Domininkų Rimšų iš 
giminės, o Lietuvoj motinų, se
serį irgi giminės.

Kūnas pašarvotas, 
Mažeikos koplyčioj, 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks
lapkričio 28 dienų, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos jiamaklos už velio
nio sielų, o iš ten bust nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Barčkio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nulipdė liekame.
Sesuo, Brolis, Sesers
Sūnūs, Pusseserė, švogeris,. 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

TURTAI JOMS TIKRA NELAIMĖ RADIO
Budriki) Radio

DoRitf

ss?

■>

cJaktet SnTOX57DEKT

Primintina, kad ryt dieną 
Jos. F. Budriko korporacija 
duos du puikius lietuviškus dai
nų ir muzikos radio programus 
iš WCFL stoties: 8 vąl. iŠ ryto 
ir 1 vai. po pietų, dalyvaujant 
žymiems dainininkams: Kazys 
Pažerskas, p. Zabukienė, p. Sat> 
rjs'ir kiti. Taipgi išgirsime 
dedasi Makalų * šeimynoj e. 
Aldonos vestuvės įvyks ar

Beje, ' reikia pastebėti, 
šių radio programų leidėjai — 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė per šią savaitę iki Pade- 
kavonės Dienai duoda savo kos- 
tumeriams gražias dovanas.

Visi, kurie pirks dabar ra
dio, skalbiamą mašiną arba ra
kandus, gaus gyvą didelį kala
kutą dykai kaip ir pereitais 
metais.

' Kostumeris.

kas 
Ar 

ne? 
kąd

bus palinksminti ir suįdominti 
su gražiu radio programų, ku
rį iš stoties W.G.E.S., 1860 ki- 
locycles perduos Progress Fur- 
niture Co. krautuvė, 3224 So. 
Halsted ^treet.

Programo išpildyme daly
vaus J. Steponavičiaus dvigu
bas kvartetas ir duetas, taip
gi bus ir solos, gražios muzi
kos ir įdomių kalbų bei pra- 
lešimų.. Todėl atsiminkite už- 
sistatyti savo radio* ir pakvie
sti sykiu savuosius pasiklau
syti. — N.

St. Narkis, Korespondentas. 1900 W. 
35th Street.
Kazimieras Warnis, Iždininkas, ‘,**6 
So. Kedzie Avė., 
5044.
Alex Tamulionis, 
W. 38th Street. 
Dr. T. Dundulis, 
4142 Archer Avė. 
0036.

Cliubo susirinkimai atsibuna kas 1-mą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Liberty 
svetainėje, 4615 So. Mozart St., 12-tą 
vai. dieną.

Lietuviai Daktarai
Phone Lafayette | A. MONTVID, M. D
Maršalka, 2932

West Town State Bank Bldg.
2400 TV. MadUon St, 

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.
Kliubo Daktaras,! Tel. Seeley 7330

Phone Virginia Namų telefonai Bruniwick 0597

£ Sekmadienio Lietu
vių Radio Programa

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS 

KLIUBO VALDYBA' 1933 METŲ. 
William F. Buishas. Pirmininkas. 
26 3 0 W. 69 St. Tel. Hemlock 4576 
Frank Mikliunas. Vice-pirmininkas, 
4917 So. Keminsky Ąve., Tel., La
fayette 5211. 
St. Narkis, Nutarimų sekr. 
West 35th Street. 
Walter Sharka, Turtų ra 
South Washtenaw Avenue. 
Mike Kasparaitis, 
ninkas. 2655 We«t 43rd Street.
St. Tverijonas, Turtų pridaboto jas, 
4014 So. Wcstern Avenue.
Frank Shutkus. Knygyno prižiūrėto
jas. 811 W. 19th St., Phone Canal 
6485. <

Kontroles

1900

4635

rašti-

Dvi vienos turtingiausių
kuri paveldėjo tabako magnato Duke $50,000,000 turtų ir Miss 
Janet Snowden iš Nevvport, R. I., paveldėtoja aliejaus milionų. 
Bijodamosios išvogimų ir grūmojimų, jos turi nuolatos slapsty
tis, keliauti po svetimomis pavardėmis ir nuolatos kilnotis iš 
vienos vietos į kitą, kad tik kas jų nesužinotų. Janet Snowden 
pagarsėjo tuo, kad buvo apsivedusi su Italijos princu, bet už 
5 dienų nuo savo vyro pabėgo.

trypti. Tai vis yra pasekmės 
komunistų, kurie paskleidė de
moralizaciją tarpe darbininkų 
po karui. Vietoj kad darbinin
kus mokinti ir šviesti, tai šau
kė: gelbėkit, čia kokie tai 
kontr-revoliucionieriai apstojo 
juos. Ką čia turi bendro revo
liucija, kad susipeša tarp sa
vęs bloferiai? Juk kapitalistiš
kam surėdymui nuo to nei šil
ta, ’ nei šalta, dar dažniausiai 
nuo tokių “revoliucionierių” 
buržujai pasipelno už susiuvimą 
pradaužytų galvų ir už teismus 
gaudami užmokesnį. Komunistų 
spykeriai įsivaizduoja sau, kad 
jiems pakeikus “Naujienų” re
daktorių P. Grigaiti ir pasiko- 
lektavus sau pinigų, tai nuo to 
įvyks revoliucija. Tai daugiau 

j negu juokinga. Dėl tokių “revo
liucionierių” kapitalistai gali 
sau gyvuoti. Katras vienas ge
rai supranta, kas per revoliu
cionieriai yra komunistai nuo 
jųjų atsiradimo šioj šalyje. Jie 
tarp savęs niaukęs visą laiką ir 
niekaip negalėjo pasidalinti 
“sandvičiais”. Tarpe jųjų va
dų eina visados piovynės už va
dovavimą. Už tai pas komunis
tus beveik kas metai atsiran
da nauja sekta. <

Komunistai nėra kaipo dar
bininkų organizuotojai ir švie
tėjai. Bet jie yra sektantai ir 
sektų tvėrėjai. Jiems tiek dar
bininkai yra reikalingi, kiek jie

gali iš jųjų iškolektucti dėl sa
vo pilvo palaikymo. Kiek jie 
neša naudos darbo žmonėms, 
tai komunistų darbo vaisiai pa
rodo. P. Miller.

Apiplėšė lietuvio 
barzdaskutuyklų 
Marųuette Parki

Rytoj, 'lygiai 11-tą, valanda 
prieš pietus, radio klausytojai

MARŲUETTE PARK. — Va
kar, apie 7:15 vai* vakare bu
vo apiplėšta lietuvio Stepono 
Kunkės barzdaskutykla, 2419 
West 69th street. Du vagiliai 
įsigavę į vidų užklupo savinin
ką ir išėmė iš registerio $15. 
Tuo laiku skuty klojo, apart sa
vininko S. Kunkės, buvo tiję 
vienas klientas. Lauke vagilių 
laukė trys ar keturi sėbrai su 
automobiliu, į kurį, po užpuoli
mo, visi vagiliai susėdo ir nu
važiavo.

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialittae
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvęs skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuėtumb, skaudamą 
akių karštį, atjtaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su ft'tktfa, parodančiu mažiausias 
klaidas. Spcciale atydi atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buto pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South - Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuvės Akušereg : 
Mrs. Anelia K. Jarush 

Physical Therapy
& Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

_____________
Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. P. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV. 18th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

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

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III
* Phone Boulevard 7814 •

Visi Telefonai

Yards 1741-1742

JONAS VIGRAČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 23 dieną, 12:30 valan
dą po piet 1933 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., Bui- 
šiij kaimas.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moteri Petronėlę, po 
tėvais Stankaitę, dukterį Jose- 
phine, 2 sunu Joną ir Aleksan
drą, seserį Oną Galvanauskienę> 
ir jos Šeimyną, brolį Augustą 
ir Jo šeimyną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4510 So. Paulina St.

Laidotuvės jvyks pirmadieny, 
lapkričio 27-dieną, 8 vai. ryto 
iš namu i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. J^no Vigračio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutekti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Duktė, Sanai.
Kesuo, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
verius J. F. Eudeikia, Telefo
nas Yards 1741.

PETRAS JANKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 23 dieną, 6 valandą 
ryto 1933 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Biržų apskr., 
Pabiržės vai., ..Ųžugulbinės kai
me.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Sofiją 12 metu, uošvie
nę Oną Sedimkienę, 2 pusse- 
res, o Lietuvoj motiną, brolius 
ir seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos koplyčioj 3319 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
lapkričio 27 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j. Šv. Kazimiero kapines. 
' Visi a. a. Petro Jankausko 
giminės, drr igai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai > kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisVeikinifna.

Nuliude liekame.
Duktė, Uošvienė, 
PųsBeseres Ir Giminę?.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriug S. P. Mažeika, Tel 
Yards 118$

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
f.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

S«niaiisį Lietuvių Graboriai Cbicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas y ta patenkinę! tūkstančiui beveik 30 , 
metų. — Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, — pajaukite

REPUBLIC 8340j ir pęwit^jiįWte.( f

'.apas Eudeikisir Tėvas
5340-So. Kedzie Avė.

Visi telefonais REPUBLIC 8340
(Neturim* HtyRų su (Irma tuo palįįu vardu)

f
>;■ t;1

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkėje. 

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel., Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
T.el. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Ręikafc meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tet tanai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct, Cicero, IR
Tel. Cimo J927

" "i ........... ................ . ........... . ....  ......... ............ ..

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane.
2506 West 63rd St

Tel. REPUBLIC 3100 k
. Phone Hemlock 2061

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. rašt. 
S. KuneviČia, 3220 So. Union Avė.; 
fin. rašt. Fel. Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė.; kontr. rašt. Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kasierius Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank KuneviČia, 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 32331 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas! 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą] 

>enktadieni 7:30 vai. vak J Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

DR. C K. KI1AUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal eutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 TV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

Ret. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenuė 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395
Vai. — 9 —12 ryto'. Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir 

Šetadieniais sulig sutarties.

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedėliomis nUų 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLĄND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 • 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 lt 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė. 

Telefonas Republic 7868

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. K0WARSK AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 68rd SU Chicago >

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai! ir ketvirta- 

, dieniai! pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T«L BOULEVARD S19»

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesnf ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th & Halsted Su.) 

Ofiso vsuandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cot. of 35th « Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 

Nedėldieniais ingai sutarti.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wettern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam! žinomai per 35 me
tus kaipo patyrei gydytojai chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigiai ir chroniškai ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie- talbtt?“ ' ‘ '

Ofisas ir Laboratorija:
1025 TV. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų it ’ 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Aut., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
I SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

Ofiio valandoi:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventu

mais 10—12 dienų.

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS: 

127 N.Dearborn St.,Roomi 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

, 3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aos. 
Tel. Boulevard 2800 

Rsm. 6515 So. Rochu>e/I St, 
Tel Republic 9723

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius v

CICERO, |LL>

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS m W. Monroe St., prie Clark 

Telefonai State 7800: vJmiUoi O—S 
W.Side:2201 W. 22 SL (Cermak RdJ PaoMm gSS’gjF’ ’ 

Namai: 6459 S. RookweII iStreef



PRANEŠIMAS PRANEŠIMAI
CLASS1FIEDADSLietuviška duona

Klausi

CLASSIFIEDADS?

For Rent

PROGRfSS
FURNITURE CO

TEMPLE

Furnished Rooms

Kalakutas Garsinkite

MADOS, MADOS

Kalakutas

TEL.

Kalakutas

LACHAWICZ I SUNAI

cago, III

seftijf

Farmg for Sale 
vikiai Pardavimai

Vakarienėms
Kainos pri-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Advokatas A. A. 
Dobbs atidaro nau
ja ofisą Mqt. Parke

Cook County ligoninėje guli jo 
sunkiai serganti duktė Jo 
sephine

$20.00 vertės 
Radios po

Financial
Finansai-Paskolos

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted Su Ch 

čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No*

Mieors

Prisirašykite i musų spulki 

TEL. LAPAYBTTB 1081 

2608 West 47th St.

šiai prieš savo uni 
jos viršininkus

PUIKI pekarnė ant pardavimo ar 
ba ant rendos arba ant mainų. Biz 
nis išdirbtas per daugeli metų. Atsi 
Šaukite Tol. Hemlock 0707 i reziden 
ciją 6606 So. Mozart St.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine Yun,/$5.75; Sereenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9685.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne, biznis išdirbtas per daugeli me
tų, nėra kitos bučernės per 8 blo
kus. 246 Šo. 18 Avė., Maywood, III.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A; Laberdia, sav. 
Langams užlaidus, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 6821 So. 
Western Avė. Republic 5780, Chica-

K AM B ARI AI rendon vedusiai po
rai arba pavieniems. Su valgiu ar
ba be, Maruuette Park apielinkėje 
Tel. Prospect 1057.

per kratihf

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

Pinigų Siuntimu Skyrių*;^ 
knsdie nuo 8 v 

iki 8 vai; vAL. 
imu 9 v. rytu ik

Pirkite dabar ir taupykite 
iš didžiausių vertybių 

krautuves.

Jaunas advokatas yra Ameri
kos Lietuvių Tranzatlanitinio 
Skirdimo Sąjungos valdybos 
nariu

Pasiryžę visus gengsterius 
organizacijos išmesti.

RENDON kambarys, pavieniams 
arba vedusiai porai, apšildomas, 2 
lubos, 6880 S. Talman Avė.

kostumeriams. Ir vienas jų bu 
vo — tai duonos klausimas.

PARSIDUODA aludė geroj apie 
linkėj nebrangiai.

6627 So. Ashland Avė.

REIKALINGI
agentai ....... _
Padarys nuo $25 iki $40 i

Mirė senas Town of 
Lakietis Jonas 

Vigračas

Speciali Barbenai 
PADĖKAVONES

DIENAI

REAL ESTATE
• Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Tautiškos. Parapijos Ralius, 
įvyks Nedėliojo, Lapkričio 26 
dieną, 1933, Parapijos Svetai
nėje, 3501 South Union Avė. 
Pradžia 7 valandą vakare.

Įžanga 25c.
Užkviečia visus
Kun. S. Linkus ir Komitetas.

RENDON 6 kambarių moderniš 
kas flatas, garu šildomas, pigi ren 
da, 6746 So. Artesian Avė.

25* MYLIOS nuo Chicagos 60 iki 
80 akrų farmos su budinkais, elek
tros šviesa, gyvuliais, mašinerijos 
ant Highway mainys ant namo.

80 akrų farma prie ežero ant 
Hlghway, budinkai, elektra, sodnas, 
gyvuliai .mainys ant namo.

chAs ZEKAS, 
3647 Archer Avė.

Yra
Gali valgyt pasigaminti.

34 PI. 1-mos lubos

real estate 
Labai "gera propozicija, 

enų.
PROPERTY OWNERS 
IRFORMATION BUREAU

1800 So. Ashland Avė. 
(Bank Bldg,). ,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

REIKALINGAS jaunas barberys 
ėtnyčios ir subatos vakarais. A. 
lellon, 7132 S. Racine Avė.

2 ŠVIESUS kambariai pa^sirenduo 
ja dėl vyry arba merginų, 
maudynė. C 
Pigiai, 827 W 
iš užpakalio.

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbu už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, “down spots” ir visoki 
blekes darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

PARDUOSIU arba priimsiu 1 pu 
sininkus i grosernės ir bučemės biz 
nj. Vienai moterei persunku.

3435 So. Wallace St.

T0WN OF LAKE.— Vakar 
rytą mirė senas Town of Lake

CASH už jūsų morgičius Ir Real 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316,

- 134 No. La Šalie St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 met.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų d« 

muose arba studijoj 
1023 S. Hahted St 

(Jaustu Stud.) 
R«. 730 W.,62nd St 
Td. Eaglewopd 58*0

ŠUO pasimetė lapkričio 18 dieną 
“bull-terrier”, rusvas, vyriškos gim- 
ties, nukirpta nugara, atlyginsiu. 
7017 So. Maplewood Avė., 1-mas 
flatas.

RENDON kambarys Brighton Par
ke apšildomas, prie mažos šeimynos 
su arba be valgio.

8139 W. 40 St.

Duodame gražius Lietuviš
kus radio programus kas 
sekmadienį 11-tą valandą 
prieš pietus iš stoties W. 
G. E. S., 1360 kilocycles.
Pasarga*. Kalakutai ar žą
sys, kurias duodame dykai 
musų pirkėjams yra užsa
kytos iš atsakomingų lietu
viškų bučerių, čia pat ant 
Bridgeporto.

Cicero, III.
1439 S. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

Uždarymas buČernių sek
madieniais

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
metinis balius bus šeštadieny, lap- 
kričio-Nov. 25, 1933, Auditorijos svet. 
3138 So. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi seni ir jauni kvie
čiami atsilankyti j ši balių ir links
mai pasišokti prie geros muzikos, ir 
gero alaus išsigerti.

Kviečia Komitetas.

gyventojas Jonas Vigračas, 
apie 40—50 metų Amžiaus, 4510 
South Paulina street. Jis su
sirgo spalių menesio pradžioje,

Jo laidotuvės įvyks pirma
dienį, lapkr. 27 d., iš namų į 
Dievo Apveizdos bažnyčią, į šv. 
Kazimiero kapines, Laidotu
vėms patarnaus grab. J. F. Eu- 
deikis.

Dabartiniu laiku Cook apsk
ričio ligoninėje guli sunkiai 
serganti Josephine Vigračas 23 
m., velionio duktė.—N.

TŠSIRENDUOJA didelis, šviesus 
frontinis miegamas kambarys. Visi 
patogumai, 8338 S. Emerald Avė., 
8rd flat, Boulevard 8143.

RENDAI kambarys vaikinui, mer
ginai, ar vedusiai porai, su Valgiu 
ar be, arti gatvekarių.

4120 S. Francisco Aye.

LANKYK 
MOKYKLA!
Svarbiausia dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais bu
dais galima pasirhokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankomas mokyklos 
nušviečia protą, auklėja darbštu- 
jna. stiprina valią, suteikia galią 
sėkmingai kovoti su gyvenimo 
sunkumais. Gerai rašyti ir skaity
ti savo kalboje turėtų mokėti 
kiekvienas lietuvis, šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gferai žino
mą, kad mokintų žmonių būtinai 
reikia, ir jie yra labai brangus.

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla 

3106 SO. HALSTED ST.

furniture v*
3222-24-26 South 

Halsted Street .
Chicago, m.

J. Kaledinskas, J. Romanas, 
Vedėjai.

Dar svarstyta uždarymas bu 
Černių sekmadieniais 
mas yra gan opu’s bučeriams. 
Kuomet dirbtuvėse, kasyklose, 
ofisuose ir kitose * darbo šako
se svarstoma klausimai dėliai 
sutrumpinimo darbo valandų 
iki 86 arba net iki 30 savai
tėj, tai ir šiandie daugeliui bu- 
černių tenka atsidaryti 5 ar 6 
valandą ryto ir užsidaryti tik 
apie 9 arba 10 valandą vaka
ro. To ne gana. Ir sekmadie
niais kai kuriAs bučemes pri* 
sieina laikyti atdaras. Bučerio 
darbo valandos šiandie yra, pa
lyginti, labai ilgos.

Taigi ir svarstoma klausimas 
apie jų uždarymą sekmadie
niais. šiam tikslui atsiekti rei
kalingas juo pilnesnis bučerių 
susitarimas toj ar kitoj apie- 
linkėj. Ketvirtadienio gi vaka
ro susirinkime Lietuvių Audi
torijoj didžiuma išreiškė pa
geidavimą laikyti bučernes už
darytas* sekmadieniais nors iki 
pavasario ir tėmyti, kaip už
darymas atsilieps į jų biznį.

Tel. Yards 34Č8
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
NuveŽame ir j tolęsnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, Hl

TAVERN, pirmos klesos įrengi
mas ir vieta. Turiu parduoti pusę 
arba visą dėl partnerių nesutikimo. 
Matykite Simon Yuraszką, 4941 So. 
Ashland Ave.‘

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taisom senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, Hl
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486 > y

RENDON 5 kambariu flatas — 3 
bedruimiai, šviesus — 1 blokas nuo 
Archer Avė., 1 lubos.

4014 Brighton Place

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
REPUBLIC 8402

RENDON 6 kambarių naujai išde- 
koruotas flatas, 2-ros lubos, nebran
giai. 717 W. 19 PI. Pašaukite 
Republic 0120.

MARQUETTE PARK.— Ad 
vokatas Antanas A. Dobbs 
(Dubickis) atidaro ofisą Marų 
uette 
tern 
State

OKSAS EXPRESS
Kraustau*Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Banį! 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Crhk 
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2619 West 43rd Street

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

STUDEBAKER PASKIAUSIO 
MODELIO 1933 “PRESIDENT” DE 
LUXE SEDANAS — vartojau tiktai 
4 menesius. Yra kaip naujas — 
aprūpintas su Philco Radio, 6 drati- 
niai ratai, tronkas. Man reikia 
cash. Turiu paaukauti už bile tei
singą pasiulijimą. 100'4 N. Kedzie 
Avė., arti Augusta Blvd., 2-ras fla-

IEŠKAU apsivedimui draugo naš
lio arba vaikifto nuo 38 iki 48 metų 
— neieškau turtingo, bet kad atsiliep
tų dirbantis. Esu našlė, gražios iš
vaizdos, vidutinio amžiaus, nėra vai
kų,, turiu gražius rakandus ir pini
gų — viena gyvenu. Atsiliepkite 
be skirtumo pažvalgų. (S. N. Box 
241, Aušros Knygynas, 8658 JSouth 
Halsted St„ Chicago, III.

KAMBARYS ant rendos fronti- 
his, šviesus, apšildomas, merginai , ar 
moterei. Valgyti pasigaminsi! pa
ti, bukite ant savęs gaspadinė. Aš 
esu tik vienas vaikinas. Atsišaukite 
laišku į Naujienas

Box 52,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

2961 — Mergaitei j mokyklą eiti 
šiltas rūbas. Kartu suknelė ir ap
siaustas. Jisai jums pigiai atseis, 
jeigu nusipirksite dabar naujovišką 
nebrangų vilnoni materijolą. Su
kirptos mieros 6, 8, 10. 12 ir <14 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti sa^p' vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kurtu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, HL

JOHN JAUKŠTIS
Alaus pardavėjas dėl Monarch 
Brewery šiuomi praneša savo skait
lingiems draugams, kad dėl ligos ji
sai sulig savo gydytojaus Dr. Wins- 
kunas patarimo negales apleisti sa-. 
vo namus per ateinančią savaitę ar-j 
ba dešimts dienų. Pasveikus jisai 
vėl atlankys savo pažjstamus ir 
draugus ir pareikš jiems savo drau
gingumą, kuriuo jisai yra Žinomas 
tarp skaitlingo skaičiaus savo senų 
draugų lietuvių, gyvendamas Chica- 
roje per paskutinius 47 metus.

JOHN JAUKŠTIS 
2121 W. 23rd St, 

CHICAGO, ILL.

Tad bučeriai ir tarėsi, kaip 
jie ' galėtų vienodesne ir ju o 
prieinamesne kostumeriams kai
na pardavinėti lietuvišką duo
ną. Tapo išrinkta bučerių ko
misija, kad apsvarstytų klair- 
simą su duonkepiais.

Ledo pabrangimas
Antrasis svarbus jau labiau 

patiems bučeriams klausimas 
bus iškeltas. Tai ledo klausi
mas. Pasirodo, kad ledui dirb
ti kompanijos pakėlė ar arti
moj ateity ketina pakelti kai 
na už ledą.

RENDON cottage arti prie parko 
naujai išdekoruotas, elektra, maudy
nė. Pigi renda, 2954 So. Emerald 
Avė. Del žinių telefonuokite Canal 
0936.

LASALLE 1931 DE LUXE SE- 
DAN aprūpintas 6 naujais ratais. 
Karšto vandens heateris. Saugus 
stiklai. Syncromesh transmisija. 
Geras motoras. Automatiškas žie
minis frontas. Važiavau juo ma
žai. Tik ką išimtas iš storage. 
Man reikia paaukauti, kad sukelti 
cash. Kainavo man $2800, priim
siu $350.

2957 West Division Street, 
' 1-mos lubos.

Personai 
Asmenų Ieško_______

PAIEŠKAU apsivedimui doro vy 
ro nuo 40 iki 48 metų amžiaus, ne 
biedno. Esu 42 metų našlė. . Nuo 
bodu vienai ir vargas.

Rašykite 
Box 51 

1789 So. Halsted St.

Parke, 7050 South Wes- 
avenue buvusio Ridge 
Bank rūmuose.
ofiso valandos toje vie

toje bus nuo 4-ių po pietų iki 
9-ių vakare antradieniais ir 
ketvirtadieniais, ir nuo 9-ių ry
to iki 9-ių vakare šeštadieniais. 
Telefonas yra Hemlock 4182.

Advokato Dobbs ofisas mies
to centre randasi 139 North 
Clark street, kambary 1111. 
Telefonas ten yra Franklin 
5271. Jo valandos tenai yra 
dienos metu kiekvieną dieną 
apart šeštadienio.

Advokatas Antanas A. Dobbs, 
jaifnas, neilgą laiką atgal ga
vęs diplomą ir išlaikęs vals* 
tijos kvotimus, yra veiklus, gy
vas žmogus/ kuris daug daly
vauja lietuvių veikime. Da
bartiniu laiku jis yra Ameri 
kos Lietuvių Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos centro val
dybos narys ir toje organiza
cijoje pasižymėjo savo darbais 
ir praktiškais sumanymais. Pa
sekmių naujoj vietoj...

Pieno klausimas. Pasirodo, 
kad kartais tas ar kitas buče- 
rys sugeba gauti pieną pigiau, 
nei kiti, ir todėl pajėgia jį 
pardavinėti kostumeriams tru
putį pigiau.

Lietuviai bučeriai svarstė, ar 
bendrai susidėję negalėtų jie 
gauti pieną iš kompanijų pi
giau ir pardavinėti jį pigiau 
kostumeriams.

Diskusijose paaiškėjo, kad 
gavimas pieno pigesnėmis kai
nomis yra nepastovu^. Kartais 
naujai užsidėjusi kompanija 
parduoda pieną pigiau. Bet įsi
gijusi kostifmerių ji pakelia jo 
kainą iki kitų kompanijų kai
nų. Pasitaiko vėl, kad kokia 
kompanija stoja griežton kon- 
kurencijon su kita ir numuša 
savo pieno kainą. Bet papras
tai, kuriam laikui praslinkus, 
ginčas išlyginama ir kaina ve1 
pakeliama.

Ketvirtadienį, lapkričio 24 
d., Lietuvių Auditorijoj įvyko 
Lietuvių Bučerių Sąjungos 
Bridgeporte susirinkimas.

Jame svarstyta keletas svar
bių klausimų taip patiems bu
čeriams, kaip, sakyčiau’, ir jų

SVETAINES parepdavojimui Drau
gijų Susirinkimams, šokiams, Bunco 
Party. Vestuvėms, 
Pamatykite užveizdą. 
einamos.

N. W. MASONIC
1547 N. Leavitt St.

Antradienį, lapkr. 21 d., 
3317 Wcst Rooševelt Roąd, 
įvyko janitorių unijos narių 
susirinkimas, kuriame atsilan
kė pilna svetainė žmonių. Vi
si vienbalsiai-Tiutarė, kad rei
kia prašalinti'dabartinius uni
jos viršininkus, kurie įsibrovė 
neteisėtai ir su savo sėbrais 
gengsteriais eikvoja pinigus ir 
terorizuoja narius.

Kiti panašus susirinkimai 
įvyks sekamose vietose: lap-. 
kričio 27 d., South Side 69th 
ir Emerald avenuč, Viking 
Temple; lapkričio 28 d., — 
Masonic Temple, 2454 North 
Kedzie; lapkričio 29 d.—Lion’s 
Club, 4300 W. North avenue. 
Visų susirinkimų pradžia 1:30 
vai. po pietų. Visi lietuviai ja- 
nitoriai raginami į tuos susi
rinkimus lankytis ir ginti savo 
reikalus nuo gengsterių — pa
razitu.

Iš Lietuvių Bučerių 
Sąjungos Bridgepor

te susirinkimo

Kalbamame susirinkime lie
tuviai bučeriai tarėsi, ar jie 
negalėtų bendra akcija, ben
dromis pastangomis gauti ledą 
mažesne kaina, ne kad kom
panijų yra numatoma. Prie ga
lutino susitarimo šiuo klausi
mu susirinkimas nepriėjo. Bet 
viena įdomi argumentų kryp
tis pasirodė: jeigu ledas per
daug brangs, tai bučeriams 
teks, nors įtempu’s visas pajė
gas, taisytis savas elektrikines 
edaunes.

RESTAURACIJA — alaus laisnis 
geras iki Nauju Metu. Yra visi 
Įrengimai. Kaina $380. Atsišauki
te 1435 So. Sangamon St

PARDUOSIU aludę su namu ar 
ba mainysiu ant namo, biznis iš 
dirbtas per daug metų.

1238 W. 59 St.

SU DIDESNIU PIRKIMU 
KIEKVIENAM

Kalakutas ar Žąsis
DYKAI

Nauji Midget

’9.75
Zenith Radios

*49.75
Žąsis Dykai.

$85.00, 7 dalių Valgyklos 
setai po .... *4g gij 

Žąsis Dykai.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputi sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar- 
Senai. $85 Ir augščiau. Economy 

ection, Miller & Co. 166 North
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Dalykas štai koks. Lietuviai 
bučeriai didžiumoj savo krau
tuvėse aptarnauja lietuvius ko- 
stumerius. Ir viena rųšis reik
menų, kurias bučeriai laiko sa
vo krautuvėse, yra lietuviška 
duona.

Pasirodo, kad ne visos krau
tuvės pajėgia gauti lietuvišką 
duoną vienoda kaina. Ne visos 
jos gali ir vienoda kaina par
davinėti ją. O dėliai to kai ka
da tarp bučerių ir jų kostu- 
merių kįla nesusipratimų.

Tie nesusipratimai bučeriams 
yra ypatingai opus šiandie. I 
Mat, depresija spaudžia ne tik 
darbininkus, kurie neturi dar
bo; ne tik tuos, kurie dirba, 
bet teuždirba tik dalį to, ką 
uždirbdavo seniau; bet ir smul
kiuosius biznierius, kurie ap
tarnauja veik išimtinai darbo 
žmones. Ir nesusipratimas, nors 
ir dėliai duonos kepaliuko, kar
tais priveda prie kostumerio 
praradimo. O praradimas kos
tumerio šiandie bučeriai reiš
kia skaudesnį smūgį, nei ge
resniais laikais.

Rakandai-Įtaisai
KAS turi ftnt pardavimo mažą 

bučemės ice baksi. Kreipkitės 4538 
W. 68 St. Republic 5553. Taipgi no
riu parduoti grosernės ice baksi.

B. A. L.
PAGRABŲ VEDfiJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas

Chicago, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

n'to 
Nedčljcmis 

i v. p. p 
-m m.

’.‘r ' v."'i. . .. ........ . —

Automobiles
MARMON SMALL 8—1931 MODE

LIO DE LUXĘ SEDAN. Man rei
kia cash ir todėl priverstas esmi pa
aukoti mano beveik naujų karą. Be
veik visai jo nevartojau, yra kaip 
naujas. Turi šešius dratinius ratus, 
gerus tairus. Karas yra tokiame 
pat stovyje, kaip dieną kuomet iš
ėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tik
tai $200. 194$. Humboldt Blvd. 2nd

$125.00 Seklyčiom Setai po

*67.50
Kalakutas ar Žąsis Dykai.

$58.00 vertės Gesiniai Vir
tuvių Pečiai

Kalakutas ar žąsis Dykai.
$45.00, 5 dalių Breakfast
s.,., . .. <28.50 

Kalakutas ar žąsis Dykai.
$75.00 Naujos Drabužiųr1,..,1,.. „„ »44J5Q

Žąsis Dykai.
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