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Nustatė naują grei
tumo rekordą

■ .  ——\ •**.
DESENZANO, Italijoj, s. 23

Naujasis premiero Uzonovič ka 
binetas tęs setiąją t diktatori 
rię politiką

Prof. Piccard Kėlėsi 
į Stratosferą

Mokslininkas ir jo žitiona buvo pasikėlę 10 
tnylių tyrinėti kosminius spindulius

■-4... ;  —;

CADIZ, Ohio, spalio 23. — są balastą. Laimei, baliunas 
Garsus belgų mokslininkas’nukrito į krumus,. kurie sulai- 
prof. Jean Piccard, kuris pir- kė jo puolimą ir tuo liko išgel- 
mas buvo pasikėlęs į stratos- bėti jautrus moksliniai instru- 
ferą ten studijuoti kosminius hientai. Abu skridikai irgi iš- 
spindulius, šiandie vėl kėlėsi į liko nesužeisti. Tik pats balių- 
stratosferą. Stratosferos balių- nas nemažai nukentėjo ir liko 
ną valdė jo žmona Jeanette, pir
moji moteris, kuri yra pasikė
lusi į stratosferą.

Pasikėlė jie šįryt iš Fordj 
lauko, Detroit, Mich. Nusileido 
gi netoli nuo čia, krūmuose, iš
buvę ore apie 8 valandas.

Jie buvo pasikėlę apie 10 
mylių. Bet jie ir nesisiekė 
nustatyti kokius nors naujus 
augštumo rekordus, nes skri
dimas buvo atliktas vien gry
nai moksliniems tyrimams.

Nusileidimas buvo dalinai ne
laimingas. Nusileidus iki apie 
2,000 pėdų, storas‘debesis juoM 
uždengė nuo saulės. Dujos, ne- 
bešildomos saulės spindulių, 
ėmė. sparčiai tirštėti, baliunas 
neteko kėlimosi jėgos ir pra
dėjo smarkiai kristi. Veltui 
p-ia Piccard skubėjo išmesti vi-

Oiįplėštas keliose vietose.
Pasak profesoriaus žmonos, 

kuri dar tik nesenai pradėjo 
mokintis skraidyti baliunais, ji 
buvusi kiek nervuota pasikė
liau t, nes oras pradžioj buvęs 
kiek neramus. Tečiaus pasikė
lus į augštesnius sluogsniua 
oras pasidaręs visai ramus, 
taip ramus, kad jie ir jausti ne
galėjo, ar jie yra oro sroves ne
šami.

Subėgęs apielinkės jaunimas 
pagelbėjo iškrauti iš gondolos j<aįp ^aro jmperiaiistiškos valstybei, bet — jurą,

/

Japonija reikalauja LIETUVOS ŽINIOS 
karo laivyno Ivgybčs

LONDONAS, sp. 23. —— šian
die prasidėjo pasitarimai dėl 
busiančios karo laivynų kon- 
ferecijos. Pirmiausia eina pa
sitarimai tarp Anglijos ir Ja
ponijos.

Nors viskas laikoma paslap
ty, tečiaus vistiek pasisekė su
žinoti, kad Japonijos delegaci
ja pareikalavo karo laivynų ly
gybės, tai yra, kad Japonijai 
butų leista turėti tokį pat di
delį karo laivyną, kokį turi 
Anglija, ar Jungt. Valstijos.

Tuo pačiu laiku Japonijos 
delegatai pranešė Anglijai, kad 
Japonija nori panaikinti dabar
tinę Washingtono sutartį, kuri 
apryboja Japonijos laivyno dy- 
dj.

11 žmonių žuvo nau
jame tyfune

Įsikūrė pirmas nepri
klausomas simfonijos 

orkestras

instrumentus, kol prof. Pic- 
card išpainiojo iš krūmų vir
ves.

Ką jie naujo sužinojo šioje 
kelionėje apie kosminius spin
dulius, dar nebus žinoma per 
tūlą laiką iki bus išstudijuoti 
mokslinių instrumentų rekor
dai.

Anglai Scottjr Black; 
laiirtejffAustrali- 

jos lenktynes

MELBOURNE, Australijoje, 
sp. 23.— Anglijos lakūnai C. 
W. A. Scott ir Campbell Black, 
kad ir su gendančiu motore, 
laimėjo oro lenktynes iš Ang
lijos j Australiją, pirmieji af- 
skrisdami į Melbourne,—kelio
nes galą. Jie atskrido į čia 
3:34 v. po piet.

Nežiūrint smarkaus lietaus, 
juos aerodrome pasitiko 30,000 
žmonių minia.

Abu lakūnai buvo apkurtę 
nuo nuolatinio motoro ūžimo ir 
buvo labai pavargę, nes per tris 
dienas jiems tekę miegoti tik 
dvi valandas.

Aerodrome juos pasveikino 
miesto meras ir turtingas fab
rikantas Roberson, kuris pa
aukojo prizą ir čia pat abu į- 
teikė prizą lakūnams —$40,000 
Čekį $2,0000 auksinę taurę.

Lakūnai savo Anglijoj sta
tytu De Haviland lėktuvu Red 
Comet padarė iš Londono iki 
Melbourne 11,300 mylių kelią 
j dvi dienas, 22 valandas ir 25 
minutes, įskaitant visus susto
jimus. Kad padaryti tą kelią 
j taip trumpą laiką jie turėjo 
skristi vidutiniškai 160 m. į 
vai. greitumu. Bet imant gry
ną skridimo laiką, atėmus su
stojimuose sugaištą laiką, vidu-

tinis jų greitumas buvo 176.5 
m. j vai. Pabaigoj kelionės jų 
motorai pradėjo gesti ir į Port 
Darwin jie atskrido tik su vie
nu veikiančiu motoru. Jie ten 
ir Charleville sugaišo 4 valan
das taisydamies motorą. Bet :r 
po to motorai ne kiek geriau 
veikė.

Kiti lenktynėse dalyvavę la
kūnai yra toli atsilikę nuo jų. 
Kai jie jau buvo pasiekę Mel- 
boume, tai antrieji lakūnai, ho- 
landai, vos dar buvo pasiekę 
Charleville, 786 m. atstume nuo 
Melbourne, o trečią vietą uži
mantys amerikiečiai lakūnai, 
Turner ir Panbhorn, buvo Port 
Darwin.

Kiti lakūnai yra dar toliau 
atsilikę, nes jie tebevargsta dar 
Azijoj.

ha
Chicagai ir apieHnkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroj.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 4:- 
57.

Italija atsisakysian 
ti išduoti suimtus 

kroatus
TURINAS, Italijoj, s. 23.— 

Gerai informuotuose rateliuose 
kalbama, kad Italija atsisakys 
išduoti kroatų vadus Dr. An- 
ton Pavelič ir Egon Kvater- 
nik, kurių reikalauja Franci j n 
kaipo vadų suokalbio nužudyti 
Jugoslavijos karalių Aleksandrą.

Abu jie tvirtina jokiame suo
kalbyje nedalyvavę, nėra Fran- 
cijoje buvę ir nėra siuntę žmo
nes j Marseilles karalių žudy
ti.

Franci j a yra suėmusi dar 
vieną kroatą, buvusį Belgrado 
advokatą Artukovič, kuris pri
sipažino pažinęs Italijoj suim
tus Dr. Pavelič ir Kvaternik, 
bet sakosi su suokalbiu karalių 
nužudyti nieko bendra neturė
jęs-

Draining the former se« bottom, A Dutch fisherman and bis ton.
T .'I

Kadangi Holandijai trūksta žemės sutalpinti gyventojų prieauglį, tai ji pasiryžo užkariauti
_ nusausinant seklią Zuyder jurą. 

Padarius daubas ir nusausinus jurą pasidarys nuo 50,000 iki 235,000 akrų derlingos dirbamos 
žemės, kuri bus 10 pėdų žemiau juros paviršiaus, žemė bus pavesta daugiausia žvejams, 
pirmiau iš tos juros’skurdžiai maitinosi. '

- KAUNAS.—Ikišiol visoj Lie
tuvoj tik viena valstybės ope
ra turėjo savo simfonijos or- 
kesrtą. Taipgi buvo simfonijos 
orkestras ir prie Klaipėdos mu
zikos konservatorijos. Tečiaus 
šiomis dienomis Kaune susikūrė 
ir pirmas nepriklausomas sim
fonijos orkestras, kuris pasiva 
dino Dr. Vinco Kudirkos Sim
fonijos Orkestru, kuris muzi
kos mėgėjams ruoš populiarius 
koncertus. •

Orkestras jau davė du kon
certus, kurie praėjo dideliu 
pasisekimu. Orkestrui padeda 
ir žymesnieji Operos daininin< 
kai ir chorai. Tad orkestro* • 
koncertai būna įvairus ir, svar
biausia, savo žema įžanga, yra 
prieinami neturtingiems Kauno 

j gyventojų sluogsniams. »
' MANILA, s. 22. — Vakar 
Filipinų salas perėjo naujas ty- 
funas, kuriame žuvo mažiausia

, 11 žmonių. .__ ~ ,
kurie $1,200,000. j

Į Spalio 16. d. tyfune žuvo apie. 
........ 80 žmonių. Tūkstančiai 

. v. . j • i nių tebėra be pastogės.Vokiečiai atsisakys 
mokėti naciams baž 

nyčios taksus

Sudarė tokį pat re
akcinį Jugoslavijos 

kabinetą

BELGRADAS, s. 23. — Se- 
nasis preinieras Nikola Uzono- 
vič sudarė naują ministerių ka
binetą, kurį regentai priėmė.

Naujasis kabinetas yra tokis 
pat reakcinis, kokis buvo ir se
nasis ir jis negalės patenkinti 
demokratinių sluogsnių ir 1 net 
tautinių mažumų, taip kad ir 
jam bus sunku išlaikyti Jugo
slavijos tautinę vienybę. Karo 
ministerių* paskirtas senasis, 
kroatų nepakenčiamas gen. 
živkovič. Kiti irgi yra minis- 
teriavę karaliaus diktatorinėj 
valdžioj ir yra nusistatę ir to
liau laikytis diktatūros.

Dar prieš sudarydamas nau
jąjį kabinetą, Uzcnovič paskel
bė, kad jo valdžios tiKslas bus 
palaikyti senąją tvarką ir jo
kioms partijoms nebus leista 
gyvuoti, nes partijos Jugosla
vijoj buk atgyvenusios savo 
dienas.

HAVANA, Kliboj, s. 23. — 
Penki žmonės 1 liko užmušti, 
daugiau kaip 200 sužeisti ir 
1,000 žmonių liko be pastogės 
uraganui perėjus Oriente pro
vincijoj. '.»4ŠsTHejusį jura užlie
jo kelis miestelius.

Vėl eina valymas 
Rusijoskotittims- 

tų'partijos
MASKVA, s. 23, — Paskelb

tos skaitlinės rodo, kad laike 
-dabar pravesto komunistų par- 
tijos valymo, ypač kaimuose, 
liko pašalinta iš partijos apie 
25 nuoš. narių, daugiausia už 
ignoraciją, laužymą disciplinos, 
neištikimybę, ar nepatenkinan
tį darbą. v

Daugiausia narių pašalintais 
partijos Tadžikistane, Kirgizų 
šaly ir Černigovo apielinkėj, 
Ukrainoj. Mažiausia pašalinta 
— Charkovo, Dniepropetrovsko 
ir Gorki apielinkėse—tik apie 
15 nuoš. visų narių./

Šiemet buvo Valomi daugiau
sia Rusijos pakraščiai, nes tik
roji Rusija buvo apvalyta per
nai.

Riaušės Belgrade
Regentų dekretu dvaro gedė

jimas dėl karaliaus Aleksandro 
užmušimo prailgintas vieniems 
metams. Iki spalio 23 d. už
drausta rengti kokius nors vie
šus pasilinksminimus.

Studentai buvo sukėlę riau
šes prieš Italiją. Jie susirin
ko aikštėj prie universiteto ir 
ėmė Sukauti prieš Italiją ir 
reikalauti, kad Italija išduotų 
kroatų vadą Pavelič. Policija 
studentus išvaikė.

Tai buvo pirmos riaušės po 
karaliaus laidotuvių.

150 darbininkų pa
skelbė bado streiką

NEW YORK, St 23. — Mrs. 
Cecelia Mulligan, 25 m., iš 
Bronx, Lincoln ligoninėj pa
gimdė 4 vaikus, kurių du už 
kelių valandų mirė. Ir likvteiey 
ji du esą silpni. Bet motini 
jaučiasi gerai. Vaikai gimė už 
dviejų mėnesių prieš ląi&ų,; 
Bendrai jie svėrė 10 svanj.

---------------------------------------------------

Dar 4 pasmerkti 
mirčiai Ispanijoj

MADRIDAS, s. 28. — Karo 
teismas pasmerkė mirčiai dar 
4 civilius žmones už dalyvavi- Mullinganai yra bedarbiai ir j te 
mą sukilime prieš valdžią. jau turėjo 8 vaikus.

c Liaudininkai ir klerika-
Nuos'toiiai siekia, lai dalyvaus savyval-

i dybių rinkimuose

BERLYNAS, s. 23. 
metusi nuo nacių kontroliuoja
mos reichb« vyskupo MUeller 
laisvoji protestonų bažnyčia 
jau susitvarkė. Svarbiausia 
vieta, bažnyčios iždininko, te
ko Kari Koch, kuris iš atsisky
rėlių rinks bažnyčios taksus.

Vokietijoj ikišiol bažnyčios 
taksus, kurie siekė apie 10 
nuoš. pajamų, rinkdavo pati 
valdžia. Nuo taksų buvo pa- 
liuosuojami katalikai. Protesto- 
nai, kurie atsisakys mokėti val
džiai taksus, remdamiesi tuo, 
kad jie yra juos sumokėję Ko- 
chui, galės būti baudžiami.

Hitleris- yra susirūpinęs dėl 
bažnyčios skilimo, bet vis dar 
delsia ir nežino ko stvertis. Na
ciai gavo daugybės protestonų 
iš Bavarijos valstiečių dėl areš
tavimo jų vyskupo Meisser. O 
O kaip tik valstiečiai ikišiol bu
vo tvirčiausi nacių rėmėjai. Ne 
veltui naciai ir yra susirūpinę.

Katalikai ijrgi skundžiasi
Vokietijos katalikai irgi skun

džiasi, kad ir jų bažnyčia yra 
spaudžiama ir kad kunigai yra 
persekiojami.

Papa įgaliojęs kardinolą Faul- 
haber, jei jis butų areštuotas, 
visoj Bavarijos diocezijoj pa
skelbti interdiktą. Reiškia, Ba
varijoj katalikų bažnyčia ta
da atsisakytų krikštyti vaikus, 
klausytis išpažinties, teikti sak
ramentus, duoti šliubus, pas
kutinius patepimus ir teikti 
bažnytines laidotuves.

BUENOS AIRE?, Argenti- 
noj, s. 23. — 150 darbininkų, 
dirbančių prie miesto vandens 
pervadų, paskelbė bado streiką 
ir užsidarė vandens pervadose 
48 pėdų gilumoj. Streikas liko 
paskelbtas protestui prieš paša
linimą iš darbo, ekonomijos sttf- 
metimais, 100 darbininkų. 
Streikieriai tikisi, kad prie jų 
prisidės ir likusieji 900 van
dens darbininkų. Jie skelbia, 
kad jie nevalgysiu- ir neapleisią 
savo požemių iki nebus priimti 
į darbą pašalintieji darbinin
kai.

4 medžiotojai žuvo
ST. PAUL, Minn„ s. 23. — 

Sį sekmadienį, atsidarius faza
nų medžioklės Sezonui, , beme
džiojant liko nušauti 4 medžio
tojai, ' ‘ ■

laikė greitumo rekordą, sumu
šė pats savo rekordą, padary
damas specialiu hydroplanu 
virš 435 mylias į vai.. Pernykš
tis jo rekordas buvo 423 m. į 
vai.

Lenktynės už antrą 
ją vietą

žmo- KAUNAS.— Liet. Valstiečių 
. Liaudininkų Sąjungos Cenltro 
| Komitetas paskelbė, kad liau- 
' dininkai ateinančiuose savival- 
1 dybių rinkimuose aktingai da
lyvaus ir statys savo kandida
tus.

{Ją patį paskelbė ir krikščio- 
Ttys demokratai.

AbL,partijos painesnius sa- 
vyvaldybių rinkimus boikotavo, 
kaipo neteisingus, atimančius 
balsą iš neturtingųjų valstiečių 
ir miestiečių ir taip sutvarky
tus, kad tik tautininkai rinki
mus laimėtų.

Tečiaus dabar abi partijos 
savo nusistatymą pakeitė. 
Smetoniniai tautininkai delei 
to reiškia nepasitenkinimo.

CLEVELAND, O., s. 23. — 
Federaliniame teisme prasidėjo 
nagrinėjimas bylos buv. Union 
Trust Co. prezidento Baldwin 
ir direktorių pirm. Nutt už ne
teisingus įrašymus j banko kny* 
gas, kad parodyti geresnį ban
ko stovį, negu kad ištikrųjų 
buvo. Jie įrašė $10,000,000 
nesamų depozitų ir ant tiek pa
didino banko “turtą

MELBOURNE, sp. 23. —La
kūnams Scott ir Black laimė
jus Anglijos-Australijos lenk
tynes ir pirmiems iš Londono 
atskridus į Melbourne, sumu- 
šant visus tolimos kelionės re
kordus, dabar eina lenktynės 
už antrą vietą.

Rolandai lakūnai, Parnlentier 
ir Moli, kurie vežasi tris pasa- 
žierius, ir buvo antroj vietoj, 
dėl audros turėjo nusileisti AI- 
bury lauke 200 m. atstume nuo 
Melbourne. Jie bando dabar 
pasikelti iš to dumblino lauko.

Amerikiečiai lakūnai, Turner 
ir Pangbborn, bando pasinau
doti iš tos nelaimės ir bando 
juos pralenkti, bet audra ma
žina ir jų pačių greitumą. Jie 
atskrido į Charleville, paskuti
nę verstino sustojimo vietą. Bet 
visgi jiems dar tenka skristi 
876 mylios iki Melbourne.

Bet kas nė lairhėtų antrąją 
vietą, jie atskris 20 valandų 
vėliau už anglų lakūnus Scott 
ir Black.

Laimėjęs antrą vietą gaus 
$6,000, o trečią vietą —$2,000.

KAUNAS.—Klaipėdos kr. ne
toli Kukorių geležinkelio stoties 
1930 metais buvo pasodintas 
Vytauto Didžiojo ąžuolas. Du 
klaipėdiečiai Jurgis šneiderai- 
tis ir Jurgis Dišeraitis susita
rė ir nuėję tą ąžuolą sužalojo.
* Apel. Rūmai šneideraitį su 
Dišeraičiu nubaudė po 1 met. 
paprasto kalėjimo ir atėmė pi
lietines teises.

Nubaudė už koliojimą
Klapiėdietis Henrikas šlipai- 

tis buvo kaltinamas tuo, kad 
jis sakė “Prakeikti lietuviai, vi
sus žemaičius reikia iškarti...”

Šlipaitis nubaustas 1 mėn. 
papr. kalėjimo ir atimtos pilie
tinės teisės.

Mirė eidamas į pir 
mą darbą

Šį Vakarą ir 
kas Seredą

NUO 9—9:30 VAKARE

CHICAGO.—John Robinson, 
50 m., 6817 S. Aberdeen St, 
mūrininkas, gavo pirmą darbą 
po trijų metų bedarbės. Jis tuo 
labai džiaugėsi ir linksmaę iš
vyko į darbą. Beeidamas prie 
6836 S. Halsted St., jis sukri
to ir pasimirė nUo širdies ligos.

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

Iš STOTIES



NAUJIENOS, Chicago, III

TBbIndiana Harbor, Ind

LIETUVOS ŽINIOS

tarė kažin ką Rink

pas mus visai susilp- Lietuvės Akušerės

darbai vėl

Indiana

;lim» juk buvogpžK

Įvairus GydytojaiĮVAIRENYBES

Arthin

Telefonas Yar<

hica- Phoe Boule

į W

Žinių

Advokatai

vietoje tikro

DABAR PIRKDAMAS VIS SAKYK “BAYER ASPIRIN

kur jie bus laikomi 
sulauks 21 metų am-

pirmo 
Vietos 

tai štai

jis nebūtų, bile 
tvarkytų miesto

tapo su- 
nuo 14 

Vakarais 
ir atim- 

Visi jau-

valstijoje 
Lietuviai

nužudymo Goldbergo. Matomai, 
yra gana rimtų įrodymų, jeigu 
toks nuosprėtidis tapo išneštas.

Lietuviškos
Degtinės

kartą. 7 
Žilas Senelis

f Govė 
įmigta 
iraugiia.

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 
Nedčl'.omis pagal sutarti.

•Tai jaū mano dalykas

platesniu 
kreipki teta 

, draugija.

Ak, Šitaip. Aš jai

Bėda su amerikoniš 
kais doleriais

PAKNIDVODA
VZ NAUJAS 

ŽEMAM KAINAS 
VISOSE 

. VAISTINI'. 
\ CIOSE 7

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

A. MONTVID, M; D.
West Town Statė Bank Bldg.

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

Tel. Seefey 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

okėlininkdi skai- 
u,'* kurie atnęša 
bą nuo galvos 

;ausmU hud rėm
us ir neuralgijos. 
i.-.T.irr.u.v...

pasirodė, kad ji yra lenke ir 
dar vagilka. Kur mano protas 
buVo su tokia pradėti draugys
tę. Su lietuvaite bučiau puikiau
siai gyvenęs.

(Pas Jadvygą buvo rasta tik 
2,000 dolerių. Kiti pinigai din
go. Teisėjas amerikoną apvogu
sią Jarizią nubaudė 6 menesiais 
kalėjimo.

—Jau jei tik lenkas, tai ži
nok
naitis, išeidamas iš teismo sa

pa ir dėl to neišardo jųi šaknų. 
Paskutiniuoju laiku, moterims 
pradėjus kirpti plaukus; vieno 
gydytojo tvirtinimu, netolimoje 
ateityje susilauksime ir plikų 
moterų.

Gerkit ir Reikalaukit

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vai-du)

_____,______ .. J iki B po p<etų
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PĮaza .2400.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

GAS DENTISTAS 11 X-RAY
4143 Archter Mvm kamp. Franciseo av.

Kiek žmogus turi plau 
kų ant galvos

Rusiška, ir fcutkiška pirtis 
Moterim b seredomis iki 7 v.

I. J* ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
’el. Boulevard 5203 ir. 8418

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičius .

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja 
goję ir apieiirikėje< 

Didele ir graži

Apskaičiuota, kad jaunatvė
je žmogus ant galvos turi nuo 
120,000 iki 130,000 plaukų. 
Augant, ypač sunkiose gyveni
mo sąlygose, tas skaičius kiek
vienais metais mažėja, o sulau
kus 25 metų amžiaus plaukų 
skaičius sumažėja iki 100 tūks
tančių.

Moterims plaukai išsilaiko il
giau, negu vyrams. Moterys 
beveik niekados neplinka. Kai 
kurie tai aiškina tuo, kad mo
terų galvos esti nepridengtos. 
Be to, moterys plaukų neker-

0036 
__  ___ 2-4 ir nuo 

Nedėlioj pagal sutarti

Rusas Gydyti 
MdteriŠkų, Vyri; 

chroniškų
Ofisas 3102 So. ___________

arti 81 st Street.
Valandos: 2—-4, 7—-<9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

ias ir Chirurgas 
Vaikų ir visų

Isted St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W
Vįhos, lietaus ir druskos vanos.

svrimming
Rusiška ir

—O dėl ko tamsta norėjai 
pabūgti į Lenkiją?

—Aš nebėgau. Norėjau gimi
nes aplankyti... .

—Vadinasi, tamsta esi kilusi 
iš Lenkijos — pašoko Rinknai-

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaLvfck. 
išskyrus seredomis.

prieš kiek laiko “Naujieno
se” tilpo korespondencija, ku
rioje, tarp kitko, buvo parašy
ta, jog policija suėmė Justą 
Meškauskį ir patupdė j kalėji
mą. Jis yra kaitinamas tiio, 
kad kartu su dviem negrais 
Gary mieste bandė apiplėšti Joe 
Goldbergą. Kada Goldbergas 
piešimui pasipriešino, tai jis li
ko nušautas.

Simon M. Skudas 
tRABbRitfs ir BALSAftiUOTbJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St. 

Tel. Moriroe 3377

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ♦ 

Valandos AUo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliotais nuo 10 iki 12 

3343, South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

4681 South Ashland Avenufe 
Ofiso valan 

Nuo 10 iki dieną, 2

Ofiso Tel. Calumet 6898

Jis grįžęs Ukmergėn, nusimi

1 MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 LituanicaAve 
Tel. Boulevard 4139

Laidotuves $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

«>«<;*«<> Kl.

Ne kažin kiek tų dolerių 
linknaitis iš Amerikos parsi

vežė, bet keletą tūkstančių vis 
turėjo. Pasigrožėjęs Lietuvos 
pažanga, paviešėjęs keletą sa
vaičių Kaune, jis grįžo pas Sa
vo giminę ir apsigyveni) Uk
mergės mieste. O ten taip pat 
jau nebuvo liūdna, visi gimi
nės ir jaunystės draugai tur
tingą amerikoną sutiko, kaip 
žmonės juokiasi, su orkestru. 
Vieni jį lietuvišku alučiu girde, 
kiti palias piršo, arba siūlė 
ukius pirkti. Vaišinosi, klausė
si gražių žodžių, piršlybų, o ka
dangi dar buvo nevedęs, tai nu> 
tarė sukurti šeimyninį gyveni
mą ir įsikurti savo tėvynėje, 
bematant ir gr .živdė atsirado 
tačiau toji gražuolė buvo n* 
kaimietė, bet gimusi ir augus 
Kaune, suktais auksiniais plau
kais Jadvyga. Mat 
kad 
nuo ūkininkaitės atsisakė 
mėnesius Rinkna

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricdlly Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
kėlioj huo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĘ. 
Ofifco vai.: L------------------— . —

vąk. Nedėlio-j pagąl sutarimą 
Ofiso Tėl.: Boulevard 7820 
Namų Tel, Prospect 1930

lis Mieste 
ashington St.
Tel. Dearborn 9047

Rez. 5349 So. Hermitage Avė.
Vakarais nuo 6 iki 9

Tel Prospect 1610

Cicero 8724. x KbplyČia dykai;

2324 Si>. Lėavitt Street 
PHONE CANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWIGH, Rašt.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . .

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

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

Valandos niio 10—12 pietų ir
* mio 6.iki 7>80 vai. vakare. 

Tel. Canal 8110
. Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Prieš kelias dienas 
imti keturi berniukai 
ligi 16 metų amžiaus, 
jie užpuldavo moteris 
davo iš jų pinigus, 
puoliai tapo pasiųsti j pataisos 
mokyklą, 
tol, kol 
žiaus.

licijos. Po keletos dienų Jadvy
ga buvo sulaikyta netoli demar
kacijos linijos ir atiduota teis
mui.

—iš kur tamsta gavai 5,000 
klausė teisėjas Jad-

J. F. RADZIUS
, Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25;Q0 ir augščiaU. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ifcth St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Rinkimai 
įvyks lapkričio 6 d 
gana smarkiai darbuojasi. Jie 
remia demokratus ir stengiasi 
į miesto valdybą pravesti visus 
demokratus. Demokratų kandi
datas į miesto mūrus yra Frank 
Migas, o republikdnų — Andy 
Rootiey. Abu yta ateiviai, — 
pirmasis lenkas, o antrasis 
vengras. Amerikonams nepasi
sekė išstatyti savo kandidatų.

Lietuviai remia Frank Migą, 
kadangi jis jiems yra gana 
draugiškas. Sakoma, jog Migo 
tėvai paeiną iš Suvalkijos. Gi 
lenkai, kurie remia republiko- 
nus, tvirtina, kad Migas esąs 
lietuvis. Tačiau nesvarbu ko
kios tautybės 
tik tinkamai 
yėikalus. v

Tai tiek''š{

Lachavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABOftIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiat 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų dačbu btfšite užganėdinti.

Taigi—Visuomet Sakyk 
“foayėr” kilomet perki 

Šios naujos žemos kainos nebe- 
reikalau.ja. brrimti nauju nežino
mų apsirih tėbtetką, idaht šii- 
taupyti pinigų.

Taigi—žiūrėkite, kad Rautu
mėte tikrą Bayer dalyką, bet 
niekuomet neklauskite tik vien 
“aepi’Th.” kuomet prisieis pirkti; 
bet visuomet sakykite B-A-Y- 
E-R Aspirin, ir žiūrėkite, kad 
ji sartumėte.

Atsiminkite, rti 
to jį vieną iš u 
Kričiausia pągel 
skaudėjimo, . Jį 
ihatižino neiiri

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Vj 

Ofiso vai 
6-8 v. v.

Dr. Charles Segal
OFISAS ' 

4729 So. Ashland Avė;
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 14 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Darbai
rtejo. IPlieno liejyklose dirbama 
po dvi ar tris dienas per savai
tę. Gerokas skaičius darbinin
kų jau tapo atleista iš darbo, 
ir tas atleidinėjimas vis dar 
nesiliauja, žmonės tarpusavyje 
kalba, jog kompanijos, girdi, 
tyčia dabar paleidžia darbinin
kus. Mat, rinkimai netoli, tai 
norima pakreipti balsuotojus į 
republikonų pusę. Kai balsavi
mai praeis, 
pagerėsią.

Praslinkus kelioms dienoms 
po to, kai tilpo korespondenci
ja, Justo Meškauskio motina, 
p-ia Stulpelienė, pradėjo, taip 
sakant, skandalytis. Ypač ji 
yra užsirustinusi ant korespon
dento Skurdžiaus, kuris, girdi, 
parašęs j laikraštį melus. Jus
tas esąs visai nekaltas ir jis 
greit busiąs iš kalėjimo paleis
tas. Tada, girdi, Skurdžiui bu
sią karšta.

Aš esu tos nuomonės, kad nė
ra gerai rašyti apie lietuvių 
blogus darbus. Kur kas geriau, 
jei aprašoma tai, ką lietuviai 
yra gero padarę. Tačiau kuo
met atsitinka lietuvių vardą že
minantys dalykai, tai ir jų ne
galima užtylėti.

Pirmiausiai tenka pastebėti, 
jog Skurdžius tą žinelę ne iš 
piršto išlaužė. laikraštis The 
Hammond Times bent per ke
lias dienas rašė apie Goldber- 
ge nužudymą. Jis taip pat ra
šė, jog ryšium su ta žmogžu
dyste tapo areštuotas Justas 
Meškauskis.

Kas čia kaltas, kad taip alsi 
tiko? Jokiu budu Skurdžiui ne
galima primesti blogą norą ap
šmeižti lietuvius. Jei kas blogo 
padaryta, tai nėra ko slėpti 
Blogdariai patys savo vardą ap
juodina. ;Nėga' 
vadinti tų jaunuolių, kurie^tb 
šovė Goldbergą ‘'karžygiais” 
kadangi jų motyvai tikrai ne
buvo “kilnus”.

Kadangi apie tą įvykį Skur
džius nieko daugiau nepranešė, 
tai jo parašytą žinią papildy
siu. štai šiomis dienomis mies
telyje Crovvn Point, Ind., įvy
ko jury tardymas. Jury apkal
tino jaunuolius, kaip 
laipsnio žmogžudžius, 
anglų laikraštis apie 
ką rašo:

“The men indieted 
Goldberg slaying are 
Motten and Justin Meskosky; 
the indietments charge murdei 
in the first degree, murder in 
the perpetration of robery, and 
murder while armed.”

Vadinasi, pasakyta trumpai 
ir aiškiai: jury mano, jog Jus
tas Meškauskas yra kaltas dėl

M Cątial 2515 arba 2516 
.SKYRIUS:.

19 S. 49 Ct, Cicero, 
Tėl. Cicero 6927

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS: .

inio 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

ši Draugija, yra po U, g __ _ 3 i  1 -
žiūra 
deda

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Thone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedel. pagal sutaHį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Repuhlic 7868

dolerių 
vygos.

—Tuos pinigus man dovano
jo ponas Rinknditis, — tarė 
ramiai kaltininkė.

—Už ką?
—Nežinau... Tur būt, iš mei-

tDtŽŪTfi Iš 12]
KIŠENINĖ DĖŽU-
TĖ Iš 12 DABAR

15c
NEMOKĖKITE 

DAUGIAU

TIKTA115c DABAR
UŽ GREIT—VEIKIANTI

BAYER ASPIRIN!

DABAR—Mokėkit Mažiau ir Gaukit Tiktą Bayer Aspirin
Atsiekimui pilno pasitikėjimo ir 
greito veikimo ir kad Genuine 
Aspirin butų kiekvienam pasie
kiamas, kaina, kurią jus moka
te buvo labai nupiginta. Nupi
ginta ant tiek, kad nei vienam 
nereiktų priimti nežinomų prfe- 
paraciji 
ASP1R 
centu.

15c dabar už dėžutę iš 12.
25c dabar už buteliukus iš

24 tabletkų.
Ir dideli šeimai iš 100 tabletkų 
buteliukai vėl nupiginti I

šios naujos Žemos kainos da
bar įėjo galion po visas Suvie
nytas Valstijas.

lEDERAL Savi NGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AshlanP Avė.
Tel.. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St.
Tel. Republic 9723

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą«; 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda, 

akys, tuomet jau jums reikia

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt JHdg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite rrtano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Rinknaitis, 
ir kažin kaip peršamas. 

Tris 
Jadvy

ga uitojo Kaune, mete dolerius 
ii pagaliau nutarė apsivesta Ir 
koks didelis buvo jo nustebi
mas, kai jis pabudęs vieną ry
tą nerado ne tik savo Jadvygos, 
bet ir... dolerių. Iš pradžių jis 
mane, kad tai šposai, bet sulau
kęs nakties įsitikino esąs iš 
tikrųjų apvogtas ir šaukėsi po- atsikirto Jadvyga'.

, Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR; PUIMTKIS
-Lfe VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d ■ 

(Kamp. Damėn Avė.) 
Tel. Hendock 6699

Valandos:l-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Režidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

pone nė dėl prarastų dolerių ir vie- 
teišėjAli, jokią pinigų tiėsU da- toj gerai Lietuvoje įsitaisyti 
Vęš. Aš ją norėjau vesti, bet pajėgė nusipirkti nedidelius na

melius, iš kurių šiek tiek dar 
iš šalies užsidirbdamas ir gy
vena

Dr. Donald C. Balfour 
vyriausias chirurgas Dr. Mayo 
klinikoj, Rochester, Minn., ku
ris metiniame chirurgų kongre
se Boston, Mass^, tapo išrinktas 
prezidentu Amerikos Chirurgų 
Kolegijos. i

$1,000,000.00

t
 PASKOLOMS ANT 

PIRMŲ MORGIČIŲ
Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų. Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mdkėti.

Įstok į šią Draugiją sistpmatiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividėndus nuo 4%t 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 
.pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, ikol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija ’tiiokes divi
dendus už Sumokėtą sbmą.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKEUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

5 Chicago, ill.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
~ Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna A. Slakis

.. . Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graboriiis 
dykai 

1410 Sėuth 49 Ct.
CICERO, ILL.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien 
_____ ____________ _ 163 W. 
Nlio 2 Iki 4 ir do 6 iki 8 Kambarys 402

NATHAN
KANTĖR

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted Št.

Tel. YARDS 0803

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

ftaižairiiiotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. . „ ___ , .

5319 ufncAGOCaiLu'CnUe 25 METU PATYRIMO 
*----------—:—*—1-----į---------- * Pritaįkime kinių dėl visokių akių

Juozapas Eūdeikis / i
ir Tėvas i # J

Jeigu norite dailumo ir hėbrangumo \ \______ y

Didesne Jėga Nervuo- 
tiems Susilpnėjusiems
Vyrams ir Moterims 

NUGA-TONĘ yra turtingai, Žinku-Fosloidu, 
brangia sudėtimi, parūpinančia fosforą, t. 
y. elementą labai reikalinga tvirtiems, ra
lingiems nervams. McdikaliAka fosforą pri- 
raip daktarai, kad sufivelninti ir nuraminti 
sujaudintus, svjruojanėius. skaudžius ner
vus. Jis yra brangus nervų suirutėse, ku
rios pagimdo "nusidėvė/lmo” jausmų.

Tas Šaunus receptas turi tam tikrų for
mų geležies, kuri yra naudlbga gamybai 
turtingo, raudono kraujo reikalingo buda- 
vojinnii tvirtesnių jU- sveikesnių raumenų ir 
sngrųžinlmui spalvos ir pilnumo ižblIAku- 
šiem, ploniem veidam. Be to. Nt’GA-TONE 
turi ftcftlas kitas brangias gyduoles. Pradė
sit imt NUGA-TONE Šiandie ir tėmykit kaip 
sustiprėsit. Parduoda visi aptiekoriai su 
garantija gražinti pinigus. Tik Vienas Do
leris mėnesio trytmentul,

Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-SOL— Ide
alų Liuosuotojų vidlirių 26c ir 50c.

Mrs. Anelia K. Jarusz
, Phyaicąl Therapy

and Midwife
6109 S. Albany

- Avenue
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauju prie

i gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

H eleetrie treat- 
ment ir magnė- 
tic blankets ir tt.

[I Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

S
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UŽMUŠTAS KARALIAUS UŽMUŠĖJAS

Musų Mokytojai

įvai

akinių išpardavimas

IŠPARDAVIMAS

q apie savo mylimą

no

Bridgeport Liquor Co

turime didžiausį Lauk svarbaus■kojines nu-

pranešimo

negu Bloga, nekalbant jau

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

UNIVERSAL 
SHOE STORE

12 tūbų radios po ?49.QQ
6 tūbų Radiospo $18.00

kaip, 
paė- 
kaip

Muzika palinksmini 
mui nematančių 

prieglaudojedabar 
moky

švarkuose
Šiaip mato-

Parduodame juos pigiausio 
mis kainomis.

gia didel( 
Smulkesnes žinios bus paskelb 
tos vėliaus.

Pirmyn Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai Atsiminimų

prieglauda, kurioje 
kaštais užlaikoma nete- 
matymo vyrai ir mote-

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Jis mokytojavo 
chorui jau veles- 

— po karo ir bol- 
revoliucijos.” Aš

Gyvi nabašninkai”

tai gyvi nabašninkai, 
likimu! mažai kas rupi- 
Pavyzdžiui, vyrų aprė-

ir juos aplankė su gražiu mu 
zikališku programų.—A. J. S

Graži Dovana Kiekvienam 
pirkėjui: Eastman Kodak 

ar Auksinė Plunksna.

GRUODŽIO 13 D.
Patosas geležinkeliais susisiekimas 

iš Hamburgu. .

man teko 
kai kuriuos abelnus 
kuriais ir noriu pasi- 
su Naujienų skaityto-

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS. ;

tais berniukais.
Jie žaidė taip vadinamų 

“Tag”. Berniukai vijosi mažę-

GRUODŽIO 16 D, 
Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo 

BREMEN Bremerhavene užtikrina 
patogia kelione i Kaunu. 

Informacijų klauskite pas vietinius 
agentus arba 

HAMBURG AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

130 W. Randolph SU Chicago, III.

Bežaisdamas 8 metų 
beniukas pateko po 

automobiliu

Jos.F.Budrik,iNc.
3417*21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

BRIGHTON PARK — 8 me
tų berniukas Geo. Carron, Jr., 
3214 West 38th place buvo 
suvažinėtas automobilio prie 
pat namų, kai jis žaidė su ki-

Iš j° gyvenimo, 
patirti 
faktus, 
dalinti 
jais.

Ateinantį sekmadienį spalio 
28 d. Marąuette Parko lietu
viai demokratai po advokato 
Ch. Kai vadovybe taipgi ren- 

masini mitingų.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

Naujos, po ------ *37.50
iki *69.00
ALIEJINIAI PEČIAI 
Gražys Parlor Setai 

Vertės $65.00 po *39.00

WESTSIDE.—Prie Marshall 
ir 19-tos gatvių randasi didžiu
lis namas 
miesto 
kusieji

Policijos ir minios užmuštas Petrus Kalemen (buk makedonietis Valda Georgier), paguldytas 
ant šalygatvio po to kai jis nušovė Jugoslavijos karalių Aleksandrą, Franci jos užsienio reikalų 
ministerį Barthou, du generolus ir vieną moterį.,

JNkistebinąs — 
6 kojų Migh- 
boy rankomis 
trinto Riešu
to medžio, ir 
augščiaus i o s 
rųšies C1 a s s 
“A” ‘

Systema. 
point Tono Kontrolė, 
ka Valumo
Tuning Electro-Dynami.c Speake 
ris ir tt.

Lipsky’s Mūsic & 
Radio Store 

4916 W. 14th St.
Tel. Cicero 1329. Cicero, III,

prašė tėvo leisti jį į kunigus, 
šliomkis pagalvojęs tarė: 
“Ui, jeigu tu nori eiti į baž
nyčią, geriau mokinkis varga- 
mistru. Uui, tu žinai, varga- 
mistra su kunigu gied ir su 
pačia gul.”

Dirbtuvė, kaip žinote, turi 
savo “muziką”: mašinų užęr 
sys, bildėjimas, tarškėjimas 
ir kitoki balsai jokiu budu 
nesiriša su švelniais, melodin
gais vargonų akordais. Dirb
tuvėje nereikia nei klausos, 
nei gero balso, bet reikia tam 
tikro miklumo, jėgos ir ištver
mės. Ir taip pamažu, d. Dilius 
įpranta pildyti dirbtuvės ko
mandą 
muziką dalinai pamiršta. Čia 
visgi geriau, nes nors mintys 
gali laisvai skrajoti...

1912 metais, d. Dilius atvyk
sta į Chicago ir1 greitu laiku 
įstoja į Soc. Vyrų chorą. Dai
nuoja gerai, bet nieko niekam 
apie save nepasakoja. Vėliaus 
jis įstojo į “Aido” chorą ir čia 
veikia kaip ir paprastas cho
ristas. v

Sykį choras gauna pakvieti
mą dainuoti 1-mos gegužės 
apvaikščiojime. Choro vedė
jas praneša negalėsiąs daly
vauti. Ir čia d. Dilius pasisiū
lo tą dieną vesti chorą. Visi 
nustebo! Praktika tą vakarą 
ir dainavimas vėliaus ėjo ga
na sklandžiai. Tokiu budu jis 
tapo žinomas ne tik kaipo ge
ras choristas, bet ir kaipo mo
kytojas.

Nuo to laiko drg. Dilius mo
kytojavo , 8-iems chorams, įs
kaitant ir “Pirmyn.”

Dabar vėl jis dainuoja kar
tu su mumis; o lapkričio 4 d. 
“Pirmyn” jubiliejiniame va
kare, jis bus musų senesniųjų

ge išbėgo į gatvę ir įbėgo į 
automobilį, kuris jį ir par
metė. Gerokai sužeistas ber
niukas dabar guli SI. Anlho- 
ny ligoninėje.

chorų vedėjas. Ne be reikalo 
chicagiečiai taip įdomauja ir 
laukia to vakaro!

—J. Šmotelis.

idėjomis. Tuo pa
žinomą, numetė į 
ir visus senovės 

Dėlei to gyvenimasAnt Radio pirkėjas sutau
pys daug

MIDGET RADIOS
po .....................

10 tūbų Radios verti 
$75.00 už .....  $39.00

Mes 
rinkimą puikių čeverykų

Juk 
kurių 
naši, 
dalas labai prastas ir tik vie 
nas-kitas guzikas 
galima užtėmyti.
si apatiniai su juodę marškiniai. 
Moterų drabužiai taipgi ne kiek 
negeresni už vyrų
plyšę, o kitos “aprėdytos” vy
riškais švarkais.

Klokia vidujinė prieglaudos 
patalpų tvarka ir švara tuo 
tarpu neteko sužinoti, bet 
sprendžiant iš “namiškių” iš
blyškusių veidų ir drabužių, ne
slinku suprasti, kad ten dau
giau negu Bloga, nekalbant jau 
apie maistą. O ir išlaukinė pu
sė daugiau panaši į dirbtuvę 
su storai aprūkusiais langais, 
negu? j bent kokį namą. Kas jau 
kas, bet yiršminėta. muzil&ntų 
grupė verta didelės pagarbos, 
kad tuos vargdienius atjautė

->— DIDELIS
PASIRINKIMAS

»Stylių Rėmų, Tikri Torte šlifuoti Stiklai 
TI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu AtrokavimU. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOBIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St 
Tel. Franklin 0576

III—Steponas Dilius.
Prie drg. Diliaus man neto 

ko mokytis 
“Pirmyn 
niais laikais 
ševikiškos 
tuo laiku jau nedainavau — 
čėdijau balsą kitokiems rei
kalams. Apie jo muzikališkus 
gabumus žinau tik tiek, kad 
jis gerai dainuoja basu ir pa
žysta gaidas. Choro mokyto
jas su juo neturi vargo, 
sakysim, su manim: jis 
mė gaidas ir dainuoja 
senas!

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

Kalėdine Ekskursija
I LIETUVA

Išplauks iš New Yorko Populiariais

Drg. Dilius atvyko į šią ša 
lį 1904 metais. Vadinasi, maž 
daug tais metais, kai 
tinis “Pirmyn” choro 
tojas gimė.

Lietuvoje d. Dilius 
vargonininkas. Tuo laiku at- 
bundainčioji Lietuvos liaudis 
jau buvo pradėjusi bruzdėti, 
gyvavo slapti, gana veiklus 
socialdemokratų būreliai ir 
d. Dilius, nors būdamas baž
nyčios tarnas, užsikrėtė socia
listinėmis 
čiu laiku, 
sąšlavyną 
prietarus.
po klebonijos sparnu jam pa
sidarė nebepakenčiamas. Veid
mainiauti, būti apsimetėliu, jo 
sąžinė neleido. Atvykęs Ame
rikon jis rado savo amato, 
arba gal profesijos, žmones 
dar didesniais klebonų pas
tumdėliais ir vergais, negu 
Lietuvoje. Todėl jis išsižada 
vargonų ir nueina į dirbtuvę.

Man asmeniškai labai gaila, 
kad taip įvyko, nes vargoni
ninko amatą, aš geriau įverti
nu negu kunigo. Panaši nuo
monė yra išreikšta šitokiame 
anekdote:

Šliomkis turėjo sūnų, kuris

SALE
Didele nuolaida link naujo 1935 

PHILCO 
Išmainykite savo senų setų ant 
naujo 1935 PHILCO ir džiaugki- 
tės jo spėka, tonu ir gražumu, 
kurie padaro PHILCO vadovau
jančiu radio! Daugelis modelių 
dėl užrubežinių ir Amerikos pri
imtuvų. Pastebėtinai žemos kai
nos! Extra didele nuolaida užju- 
su sena radio per ši išpardavimai 
PHILCO Įgamsag

18H

Tečiaus d. St. Dilius 
rių chorų, kartu ir “Pii 
choro gyvenime yra sulošęs 
gana svarbią rolę. Chicagie- 
čiams — vakarų lankytojams, 
jis yra šiek tiek pažystamas, 
bet aš, manau, visiems bus 
įdomu su juo susipažinti ar
čiau. Man ypatingai norisi 
apie jį rašyti todėl, kad jo as
muo yra įdomus. Jis visuo
met tylus, smagus; nesigiria,

An<3 
ringą grupė šiisidedanti iš tris
dešimts penkių muzikantų da
vė prieglaudos įnamiams gra
žų muzikališką programą, ku- 

ir aš turėjau progą išgirs-

Programai įvyko po atviru 
dangum prieglaudos darže, kuT 
muzikantai grojo įvairiausius 
puikius kurinius nuo dvylikos 
Vai. pietų iki trijų. Muzikos 
atydžiai klausėsi ne tik prie
glaudos gyventojai, bet buvo 
susirinkęs ir nemažas skaičius 
pašalinės publikos, nes > tokią 
gerą muziką retai pasitaiko 
girdėti.

Jaudinantis vaizdas

Patėmijus „kaip kurie nema
tanti vargdieniai su šypsą vei
duose bandė muzikai pritarti 
tai lazdeles tai rankos mosavi
mu arba kojos treptelėjimu. 
Aišku, kad jiems toks “pasi
linksminimas” yra retenybė ir 
jie buvo pilnai patenkinti. Ap
lamai pažvelgus j tų nematan
čių vargdienių gyvenimą, susi
daro jaudinantis vaizdas.

nesididžiuoja; gerą velijantis, pamėgo katalikų bažnyčią 
draugiškas ir toks paslaptin

BURDIK JEWELRY, 
3343 So. Halsted St

Lietuvių Radio Programas Nedėl- 
dieniais: 1:00—2:00 vai. po piet, 

WCFU 970 k.

Audio <0 O
Bass Kompensacija, 4- 

Automatiš-
Kontrole, Shadow

^stebėtina vertybė!
Lengvi Išmokėjimai

y IM



NAUJIENOS, Chicago, III,

GATVEKARIO EVOLIUCIJA

^9^0**

Editor P. GRIGAITIS ^■'įįįįj^į

Miiiili

PASAULIO
UŽKREČIANTIS PAVYZDYS

arkliu velkamu vežimu, jis nuolatos buvo gerinamas. Iki atsirado elektra,

tui ir kitiems

VĖL BONUSŲ KLAUSIMAS

JUOKAI

AUDRINGAS ORAS

BOLŠEVIKAI VIS “VALOSI

Besiartinant rinkimams į sovietų kongresą, SSovie

LIBERALIŠKI BAŽNYTININKAI

$8.00
4.00

Entered as Second Clasa Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

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

$8.00
4.00
2.00

Vengrijos angliakasių bado streikas davė pavyzcĮį 
Argentinos vandens įmonių darbininkams. Šimtas pen
kiasdešimt tų darbininkų Buenos Aires’e paskelbė ba
do streiką ir nusileido 46 pėdas po žeme, reikalaudami, 
kad butų priimti atgal 100 darbininkų, kurie buvo at
leisti. Streikininkai sako, kad jie neims valgio ir neis 
iš požeminio tunelio, iki jų reikalavimas nebus išpildy-

Suhscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yeąę i“ Chicago 
3c per copy.

$7.00
3.50
1.75
1.25

Episkopalų konvencijoje, kuri yra susirinkusi At
lantic City, N. J., paėmė viršų liberališkoji srovė. Kon
venciją pasisakė už darbininkų apdraudę nuo nedarbo

vadinti 
bet aš 
laikau

moderniškas “streamlined”, einantis

ir senatvės pensijas. Be to, ji priėmė rezoliuciją^ pa
skelbdama (-neatlaidų karą karui”.

Verta čia pastebėti, kad nedarbo apdrąųdos klatb 
sime net Amerikos Darbo Fedęrąęijęą vadą* neturėjo 
drąsos eiti taip toli, kaip episkopalų vyskupai ir kuni-

jau ręikejo

Fašistinis judėjimas 
Anglijoje

Ponia Mįškicne apsivogė 
tapo ąuląi-

(t

Paskutinėj “Literatūros
Naujienų” laidoj Mykolaitis-

NAUJIENOS
The Lithuani&n Daily Neyra

Published Daily Except Sųnday by
The Lithuanian Newg Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Taigi ne tikyba, kaipo tokia, yra kliūtis socialistinei 
pažangai. Tikintis žmogus gali J)Vti taip pąt pažangus, 
kaip “bedievis”, arba dar pažangesnis. Dvasįškija būna 
atžagareiviška, kuomet ją kontrpliųoją prganizacija 
(bažnyčia), kurioje viešpatauja priešingas darbo žmo/ 
nėms elementas.

MUSU LITERATAI 
VAITOJA

išaiškinami?” kląusė teisėją s.
“Gerbiamas teisėjau, pųrs 

mano vyras jau miręs, bet aš 
gi dar tebesu gyva,” pąsiaiš- 
kiną i«oiteris.

krautuvėje, bei 
kyla.

Ąnt rytojaus 
teisme pasiaiškinti. | teismą 
ji atėjo su pora savo ma|ų 
vaikų. Vįeiią ji laikė apt ran
kų, o kitas andarojko įsikibęs 
stovėjo šalę jos.

Matydamas suvargusią, su
sivėlusią jauną moteriškę, tei
sėjas ir sako:

'•‘Ar tau dabar negėda, mo
tinai vaikų, taij>» žemai nu
puolus!”

“Ak, vargingas mapo gyve
nimas! Jau septinti metai, 
kaip mano vyras numirė,” pa
siaiškino ji.

“Tu, broli, 
patikės, kad 

musų krašte butų to|tia šuniš
kai despotiška valdžia, kuri 
drįstų neleisti rašytojam8 kal- 
bėti savo pačių reikalais?

Putinas ir Kazys Binkis išba
ra musų rašytojus, kad jie ne
moka ar nenori rūpintis savo 
reikalais. Nelanko Rašytojų 
draugijos, neužsimoka duok
lių ir pan. Man palieka pridė
ti dar tų faktų, kad jie nesi
rūpina ir savo bičiuliais, drąų 
gaiš rašytojais. Kas ką pasa
kė dėl Borutos įkalinimo? Pa
sirodė kronikos žineles, o 
daugiau nė žodžio už jo lais
vę. Svetimšalis smaugia musų 
didelį rašytojų Vienuolį, ra
šytojai vėl tyli.

Jei kuris jų pasakytų man, 
kad jįcųi valdžia draudžiu 
lokiais reikalais kalbėti, aš 
pasakyčiau jam 
meluoji.” Kas

vienas stam
Kul

Amerikos legionierių eilėse vėl keliama sumanymas 
reikalauti, kąd buvusiems kareiviams bųtų išmokėtą 
bonusai. Gal būt, kad tą reikalavimą iškels legionierių 
konvencija, kuri dabar eina Miami, Floridoje.

šitoks legiono nusistatymas padarytų pusėtinai 
daug keblumų valdžiąi, kuomet dabar artinasi kongre
so rinkimai. Jeigu valdžia atsisakytų pritarti bonų iš
mokėjimui, tai jos šalininkai netektų pusėtinai daug 
balsų rinkimuose.

Bonusų mokėjimo pritarėjai galvoja taip: valdžia 
duoda pašalpas bedarbiams darbininkams ir farme- 
riams; ji skolina pinigus bankams, geležinkelių kompa
nijoms ir namų savininkams; tai kodėl ji negali duoti 
pinigų buvusiems kareiviams?

į reikalais? 
aęcas Bankas

Kritįkąs k- Ęorsąkąst-Įladvi
las pasėdėjo (Įu metus kalėji
me ir neteko “vėjo”. Dąbaę 
kai lipa į Vytauto kalnų if 
uždusta, kaip senelis. O, taip 
sakant, vaikas dar tebėra.

Kas paliks iš musų žymaus 
poeto Borutos po keturių mc-

Walking ęar*<* used in New Orleaną.
Gal'vękaris, kaip ir kiekvienas kitas daigtas, pergyveno savo evoliucijų, nuolatos kitėjo. Prasi 
dėjęs su -’konke 
buvo krumplėtų, vielomis traukiamų, dagi “vaigčįojančių” gatvekarių, kuriuos varė užpakaly 
“žingsniuojąs” ratas. Viršuj — naujausias gatvekaris 
labai tykiai, kaip automobilis. Už kelių metų atsiras dar geresnių gatyekarių

mo sistemų šiai žiemai
Antras Ponasi, » ' ■ „p. » * ■« H,i « • ri"ri iri *ri *

Aš nei žadėt nežadėjau atleist 
savo tarnaitę.”

ant kaklo tada nieks nebe 
ners, tada musų tauta pamin 
klų Vienuoliui statys, kaij

Tačiau karo veteranams valdžia yra išmokėjusi 
daugiau pašalpų, negu kuriai kitai žmonių grupei. Pen
sijoj veteranams da ir dabar yra mokamos. Taigi klau
simas eina ne apie tai, ar šelpti buv. kareivius, ar ne, 
bet ar išmokėti pinigais bonusus, pirma negu atėjo mo
kėjimo terminas.

Jeigu butų išpildytas šitas buv. kareivių reikalavi
mas, tai tuomet galėtų reikalauti tuojaus išmokėti pil
ną bonų vertę visi žmonės, kurie yra pirkę kokius nors 
bonus iš valdžios. Aišku, kad tai apverstų aukštyn ko
jomis visą valdžios finansų sistemą.

jos “valymas”. Telegramos iš Maskvos praneša, kad 
daugiausia metama nariai iš partijos sodžiuje. Dauge
lyje vietų pašalinama ketvirta dalis visų narių.

šituo keliu Stąlinas sųnąikina opoziciją komunistų 
partijoje. Vienus nepritariančius jo politikai narius ji
sai išmeta, o kitiems įvaro baimę, Jogei ir jie gali būti 
pašalinti, tąip kad jie nedrįsta kelti balsą prieš dikta
torių.- \

Priklausymas komunistų partijai Rusijoje yra būti
nas kiekvienam žmogui, norinčiam gauti geresnį darbą 
arba vietą valdžioje. Taigi pąšąįįpimas įš pąrtįjpą tępąi 
reiškia žmogui didelį smūgį, beveik paskutinių jo teisių 
atėmimą (tų teisių SSSR “piliečiai” jau ir taip turi la
bai mažai).

Komunistų viešpatavimas Rusijoje primena tam
siausius inkvizicijos laikus Ispanijoje.

Užsakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams -----------------------
Pusei metų .......... .............
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams _ ___
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...___ —__
Savaitei
Mėnesiui .......__________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

Metams ___ _____
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

• Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .._______
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Pinigus reilda siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Poetas Kazys Boruta nuteis
tas keturiems metams sunkių
jų dųębų kalėjimam Buvo 
gųndip.bitk jis buvęs laikomas 
vienoj kameroj su kriminalis
tu sįfįjitiku ir pamišėlių, ku
ris spjaudo. ir kitus gamtos 
ręikaląvbnus atlikinėja kame
roj. Pelitiniai kąliniaį, sako
ma, kurįe padvesia nuo juodos 
dąopo.s įr sVPuyusiųi barščių 
sąųsos sriubos, nųdvasinaąii

Roiąas Strįupąs, kuris nese
niai prigėrė, yra išsitaręs 
“Lietuvoj rašytojams mirti ne 
reikia -x’ juos pati tauta pa 
smaugia?’

A. Vienuolis, 
besniųjų musų rašytoja 
turos” 8 num., 1934 m., vaito-1 
ja tautos smaugiamas:: “Jei 
pasikeistų mano gyvenimo ap
linkybės, ątsidęčiau vien lite
ratūros darbui... Dąbar savo 
vaistinėje turiu dirbti pats ir 
negalių jos nei parduoti, ųei | 
išnuomuoti, nei pasamdyti 
sau pųdėjėjo, nes ęlčl centro 
ųdnųnistrųcijos piepa^aląftcu- 
mo įąu daug męių sava pro* 
(esįjęje turiu įįk pareigas be 
teisių ir esu (itiduotas tųrtin- 
gęįfn, įyąirioinis, pripiiegijptnis 
ptri^ įtfųiųųų{s ąpdopauotgin 
svetiipi(ilųii; įcįfaįųųČįųi, pie
tas ^(įytaju^ puikinti fflipe 
rnatęr'iąligi, kaipo prekybinin
ką ir niekinti rpargliai, kaipo 
pilieti ir žmogų. Susidėjusio- 
mis aplinkybėmis ir savo pro
fesijas reikalą legalių ginti ųe 
kaipo pilietis, o. kaipo vergas. 
Viąa tai Jąbai kenkia ir lųaųp 
kųrybai”

kaip įęą pabraukiau. 
Įr dar m>riu pfi<Ri, kad a& 
pprfa padėti taip svetimšaliui 
įmerki teitos siu Vįęmmiįp 
kųkįo» kftd rašytų jus greį-
čfeų pųkrątytų kojąs.. Pas
kui bus rinkąs MVistĮęk’\ ąr

W W O

Fašistinis judėjimas Anglijo
je pradeda krikti. Sir Oswald 
Mosley, to judėjimo “tėvas”, 
juo tolyn, tuo labiąu netenka 
populiariškųmo. Jo diktatoriš
kais užsimojimais daugelis 
juodmąrškinįų yra nepatenkin
ti. Jię ne tik pradėjo savo ^va
dą’’ kritikuoti, bet ir apleisti 
jo organizaciją.

Pirmas sukilimas prieš “vą- 
dą” įvyko tąrp Gloųcestershire 
fašistų. Kai kurie jų ėmė dary
ti pastabas, jog Sir Oswald toji 
gražu nėra neklaidingas vadas. 
Abejojančius vado neklaidingu
mu komendantas Thpmas Good
man pašalino iš organizacijos. 
Jis jiems pAsakė dar tokį pa
mokslą :

“Jus galite mane 
Gloucestero Goeringu, 
savo dvejose rankose 
šįos apylinkės fašistų admįnįs- 
trąciją. Aš esu jo ambasado
rius. Jo įsakymai turi būti pil
domi. Jis pasirašė įsakymą iš
mesti jus.”

Tas įsakymas sukėlė tarp fa
šistų didelį sujudimą. Eiliniai 
nariai pradėjo atsiminti,*! jog 
Mosley visą laiką buvo nepasto
vus žmogus. Iš pradžių jis fi
gūravo kaip konservatorius, vė
liau susidėjo su liberalais, o dar 
kiek vėliau su darhiečiais. Kai 
pastarieji atmetė kai kuriuos 
jo planus, tai jis pasitraukė įš 
Darbo Partijos ir pradėjo or
ganizuoti judmarškinius.

Pradžioje fašistinis judėjįipąs 
turėjo šiokį tokį pasisekimą. 
Tačiau Mosley, kuris yra dide
lis garbės troškėj as, pasirodė 
visai nekokis vadas. Jis yra 
“'vienos kalbos” žmogus. Vadi: 
naši, visuomet kartoja tą pačįą 
kalbą. Kas girdėjo jį vieną kar
tą kalbant, tai tas iš kalno, gą- 
li pasakyti jo sekamos kalbos 
turinį. Primetama jam taip 
pat, kad jis labAi bando panąė£- 
džioti Hitlerį: savo organizaci
joje yra sukūręs* tokią pat šųi” 
pavimo sistemą, kaip ir nącjąi.

Bet anglai, matomai, tokįos 
“kietos disciplinos” nemėgsta. 
Nemėgsta net ir tie jų, kurie 
fašizmui pritaria. Vieno žmo
gaus ųeklaidingumu, o tuo lą- 
bįąu M0Mey neklaidingumu, jie 
ųętįki. Dėl tos priežasties fa
šistinis judėjimas ir prądėjo 
smukti. Laikraščiai prapeša, 
jog fašistai tiek nusilpnėjo, jog 
jie pebeturi drąsos dalyyąųti 
sekąmųpse rinkimuose: neišsta
tė nei vieno savo kandidatę.
Bedarbių šelpimas Airijoje

Vąrgu kurioje kitoje Euro
pos valstybių bedarbių šelpipiąs 
y?# įtiek gerai sutvarkytąs, 
kaip Airijoje. Dabartinė vy
riausybė aprūpina biedniųkų 
vaikus pienu, bedarbiams tei
kia piniginę pašalpą ir čĮųoęlą 
jiems kurą.

šio mėnesio pradžioje bęęląr- 
bių Airijoje buvo priskąitomą 
113,104. (Pernai tuo pačiu įąikų 
jų buvo 64,866. Vadinasi, ppr 
metus laiko bedarbių skaiČjųą 
gerokai padidėjo^ Tas padį^jit 
mas vyriausiai pareina iš tų, 
kad pradėjo registruotis ir Įąų-. 
ko darbo darbininkai.

šiais metais vyriausybė yrą

Tai yra, be abejonės, dramatiškas kovos būdas. Ka
da žmonės grasina numarinti save badu, tai jie ne tik 
atkreipia į save publikos dėmesį, bet ir sujudina jos 
jausmus. Aųkščiąus paminėtu Vengrijos angliakasių 
streiku buvo susiinteresavusi viso pasaulio spauda.

Tačiau šitokį kovos būdą vąrgiąi galima rekoųięp- 
cįuoti nuolatiniam vartojimui. Jeigu darbininkai imtų 
kiekviename aštresniame ginče su darbdaviais grasinti 
nusižudymu, tai žmonės, gąlų galę, pradėtų žiūrėti į tai, 
Jkaįp į negeistiną spektaklį, ir tie grasinimai netektų 
cąvo vęikmės.

Kraštutinės prięmonės tinką tik krąštutiniems at
sitikimams. , įp! jAdliai

pasiryžusi bedąi’bių šęlpįiųą dar 
geriąų sutvarkyti. Ji jau yra 
išdirbusi planą, kuriuo einant 
bedarbiams bųą duodama dykai 
ne tįk kuras, bet ir mėsa. Tai, 
žinoma, pądidiųs valstybės išlai
das, kurios turės būti surinktos 
mokesčiais. O tųps mokesčius 
turės sumokėti (tie žmonės, ku
rie |uri turto ir nėra nedarbo 
paliesti. A

Nėrą abejonės, kad daugelis 
yra nepatenkinti mokesčių pa
kėlimu. Tačiau vyriausybė lai
kosi to nusistątymo, kad vals
tybės pareiga yrą rūpintis taįs 
žmonėmis, kurie pę dėl savo, 
kaltes pęgąĮį gauti darbo.

Pasaulio prekyba
Tautų Sąjungos mėnesiniame 

biuletenyje paduodama įdomus 
statistikos daviniai apie pasau
lio prekybą. Pasirodo, jog šių 
motų liepos mėnesį buvo pa
siektas dugnas. Tą mėpesį pa
saulio prekybos apyvarta buvo 
mažesnė nei kada nors per pa-1 
skutimus keturis metus. Ji lygi
nosi tik $1,734,000,000. Palygi
nus su 1929 m. liepos mėnesiu, 
tai sudarę tik apie vieną treč
dalį apyvartos.

Liepos menesį visų šalių im
portas sumažėjo. Tačiau impor-, 
to sumažėjimas ypač buvo žy
mus Jungtinėsė Valstijose įr 
Franci joje.

Kai dėl eksporto, tai jis irgj 
visose šalyse pusėtinai susitrau-. 
kė. Išimtį sudaro tik Japonija, 
kurios eksportąsr ir liepos mė
nesį pasiliko beveik tas pat, 
įęaip įr kitais mėnesiais.

Bįųie|eųyje paduodama $ąvi 
ųių ir ąpįę statybą. Pasirodo, 
jęg statybą, palyginus su 1933 
m., žymiai atgijo Anglijoje, Vo
kietijoje, Pietų Afrikoje, Nau- 
jojoję ^cĮairiljoje ir Chįlį ręs- 
pųblįkoje- Mąžįausiai stąĮybą 
atgijo Amerikoje iy Kanadoje.

K. Aųgurąy.
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Nakties Įspūdžiai
i ■■ I; 4* K t * ■ ■ ?

Gromata J. Kebekliui
Garbus sosiede Kebekh!

Pastanaviju parašyti taugro- 
matą ir išvyrožyt hekurius ma
no nakties pripotkus. Pirmiau
sia apznaiminu, kad man pa
tinka tavo rimti apdūmojimai, 
patirti iš viroznų gazietų — 
jie net geresni, negu* tūlo ma
gazino ic^jotoriajai. Tad tu 
rašyk, o aš skaitysiu.

Čia tau noriu papasakoti, ką 
aš įsidomėjau mano sosaides 
mitinguose; žinai— tos didžio
sios. Supranti, tokioj sosaidėj 
priklauso visokio narodo, viso
kių vierų ir partijų ir atėję 
į mitingą visi nori pasirodyt 
ant kiek jie yra smart. Taigi 
pasiprašę ir nepasiprašę balso 
ima šnekėt ir vyrožyt savo 
mandrumus. Drąsiausi musų 
memberiai yra taip vadinami 
bolševikai,—jie daugiausia apie 
visokius tinksus šneka ir vis 
visiems spreČinas. Kas tik ką1 
mitinge sumano, tai jie viską! 
griebia peikti, pazgordyt ir su- j 
kritikuot; sakau, smart vyrai. 
Pavyzdžiui: vienam mitinge pa
kilo šnekta apie airšipį Litua 
niką,— žinai, ką žada per ma
res lėkti Lietuvon. Bra, čia 
mums bolševikai kad pradės 
vyrožyt ! Girdi, čia ne musų 
biznis, iš to jokios polzos ne
bus, ten valdžia švakta, net so- 
saidė gėda už tai apturėtų.

Kad bolševikus patenkint, 
aš jau buvau sumislinęs pasiu- 
lint savo įnešimą: kad sosai- 
dė paznočytų iš kasos pinigų 
nupirkimui akėčių— drapoko- 
žinai, ir įdėtų lakūnams nuvež
ti į Kasėjų dovanų nuo aine- 
rikanekų lietuviu. Tuomet esu 
šių r ir bolševikai butų pritarę 
skridimui. Ale kad jį nogla. 
musų prezidentas ėmė ir užvo
gė mitingą pirma, .negu aš pa- 
spėjau pasiulint savo įnešimą.

Kitam mitinge kilo ginčas 
apie lietuvišką dieną pasauli
nėj Vistovoj. Komitetčikai ra
portavo, kad ten viskas buvo; 
“fine” ir Chicagos lietuviams ■ 
už tai šlovė esanti. Bolševi- j
kai ir čia užsprečino. Sako, ten' 
buvo plavėsuota lietuviška fla-1 
ge, programas buvęs socialfa-1 
šistiškas, kalbos buvę smeto- • 
nuotos ir tam panašiai. Vėl, ki- i 
tas memberis pasakęs sako; jog! 
ten butą bedievių cicilistų, liu-1 
teronų ir kitokių parmazonų.1 
tat, sako, protestuoju, kad tai. 
buvo lietuvių diena. Komitetči- 
kas pastebi, kad butų durna 
šnekėt kieno ten buvo diena, 
nes tai jau visas svietas žino. 
Katalikas užsikarščiavęs šaukė: 
“aš nedurnas, aš katalikas j”

Gaila, kad prezidentas vėl' 
ėmė ir užvožė mitingą, ginčas 
taip ir liko nebaigtas.

Gaila, sosiede, kad nebeturiu 
čėso daugiau pasakoti. Kitoj

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co.,
Ine

4235-59 S. Wėstem Btvd.
CHICAGO, 1LL. 

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

* Football’s Flying Lindberg
....—By BUftNLEY-——————

ROUND the campus of Illi
nois University they are 
raving over a long-legged, 

gaunt-faced Swede by the name of 
Lindberg. It seems that this far- 
striding gent has a yen for toting 
an oval shaped pigskin long dis- 
tances, and sports writers in the 
Middle W«st are already calling 
him the Illinois flyer, which nick- 
name derives mote from the famdus 
flying namesake than from his own 
speed.

Les Lindberg’s sensational run- 
ning and punting have been a fac- 
tor in tvhatever subcess the Ulini 
have bchievfed on the gridiron so far 
this year. H e is a junior and sports

a coiffure in which blond bristles 
s ta n d up likę, a shaving brush. This 
type of haircut may be practical for 
an ąthlete—old time flgnters usęd to 
go for it in a big way—būt it is 
hardly ever an artištic success, and 
it certainly doesn’t enhance Master 
Lindberg’s manly beauty, such as it 
is.

The Illinois Lindy has such long 
legs that .ąlthoųgh “9 doesn t seem 
to be moving inem fast, he is ac- 
tually covering ground at an ex- 
ceedingly rapid clip, as ęan be seen 
by the fact that his pdrsuers are 
usually left in the ruck. He handles 
the bąli well, as he has been en- 
dowed by nature vVith rather large 
mitts. ■ . , į

Les has fulfilled Zuppke’s predic-

tion that he would develop into a 
great punter. It will be remembered 
that lašt year Zujip prophesięd that 
this big Swede would develop into 
as good a punter as was the great 
Olson of Northivestern.

Lindberg first came into stardom 
in 1933, whėn aš a sophdihore he 
sped 74 ydrds >tb a toūchdown 
against Wisconsin. Now, along with 
Jaek Beynon, capable Illinois quar- 
terback, he is onel of Zuppke’s grid
iron mainstays.

If the Ulini -arė to come through 
with their first victory over Michi- 
gan in a long, long time, it will bp 
up to Lindberg to show some fancy 
bąli carrying at Ann Arbor this Sat- 
urday., _

Copyright, 1934, KlnifFeaturea Syndtcate. In*.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Aritonsen 6455 S. Westem Av.

APTIEKOS
DRUG STORES

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka,2422 W.Marquette Rdt Rep.8222
J. P. RAKščIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canai 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boųl. 1669.___________ __________

ANGLIS
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75, šaukit Oak Lawn 8.

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Luirip coal 5.57
Mine Run 6.00 Screeriings 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombeck. Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50. 

Pirkite geriausi angli pas 
MULCAHY COAL CO. 

4028 S. Wentworth Bbul. 4028

Automatiški Pečiai
AUtOMATlČ COAL HEAT

žmonės dabar vartoja naują dalyką 
natrių apšildyrtiUi, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau riė- 
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė. 

Tel. Yards 0300. .

AUTU TAISYMAS
AUTO REPAIRS

FRANK’S AUTb SliOP, 4464 So.
Wentworth, Bbulevard 4081

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

MIKE’S BARBiER SHdP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

JOHN UAfcAŲSKAS, .Žinomiausias 
Bridgeporte. 750 West 35 Street.

BUČERNfiS
MEAT MARKET

gromatoj parašysiu, kaip mu
sų sosaidė Klaipėdą vadavo ir 
dženitorius protektavo.

—Susiedas.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

By Ben Burbo
The new columnist tenders 

news that is ncw! Būt ser- 
iously, I wish to take this op- 
portunity of thanking the 
ineinbers of the Pirmyii Cho
rus, as well as Mr. Stephens, 
for their confidence in ap- 
pointing me to broadeast thė 
news of this column. I will 
put forth my best cfforts to 
inakc this column riewšy and 
and hiteresting, and will wėl- 
come any šuggėstioriš and In
formation that will be of Ser
vice to me.

The dance givcn by the 
Chicago AVomens Club at the 
Chicago Bcach Hotel, lašt 
Šaturday, was a linge success. 
It was a charity affair, given 
for the benefit of the Lithu- 
anian old aged, confined in 
the Oak Park Iiifirtnary.

Everybody in the “Who’s 
Who” of American-Lithua- 
nian circlcs was present. Tlie 
ever congehifil Lieutenant-Co- 
lonel ahd ahd Mrs. Hotightel-, 
ing werb there; so wėre the 
gay and smiling Mr. and Mrs. 
Stephbns. Space does not 
pormit the ihčhtion of all the 
narnės, būt the entite roster 
Of Lithtlfinian socicty was 
represented. A toiich of the 
World’s Fair was added when

Ben Ali the well known Lithu- 
anian Fakir a t Ripley’s Od- 
ditorium lioriored us with bis 
presenče. Stephen’š Rėvelets 
furnished the inusic and their 
program was enibellished with 
the singihg Of Our well known 
girl’s trio, which, for thė be
nefit of those who do not. 
know, is composed of Estelle 
and Helen Rimkus and Albina 
Trilik. The party broke up 
in the wee hours of the niorn- 
ing, when it was noticed that 
the cocktail room was cleaned 
oūt.

Francis Matitkdnis who is 
recdvcting in Nortli Chicago, 
Hospital frdm an appėndicitis

SQUARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

TIESIAI Iš DIRBTUVES PIGIAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje.
CHICAGO CABINET & MILL CO. 

3012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

DUONKEPIAI
BAKEKIES

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, Canai 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

KNYGOS
BOOKS

♦

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

KRAUSTYMAS
MOVJNG

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir murintas. Tel. La- 
fayette 5824. 4131 S. Francisco Avė.

LAIVAKORTES
BĮ Hi/VlVlonil AlVlkJCiAS

Laivakortės i Lietuvą ir i visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglu Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Grėgg Shortnand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 8106 S. Dalsted St., 
Chicago, III.

NAMAI IR ŽEME
RE AL ESTATE

Z. S. MICKEVIČIUS 26 inet. bizny. 
2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

PINIGU SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

Naujieną Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė i Lietuvą daug mili- 
:onų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
, okios pertraukos. Savo giminėms 
Jetuvon siųskite pinigus per Nau

jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4466 S. Wells St. Boulevard 5149

GROSERNES
GROCERIES

UNITED FOOD STORES 
288 JV.. 47th St.

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrews vedėjas.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centu svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
Bersiuntimo kaštams. Pinigus ga- 

te siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, IIL

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVfl 
1739 So. Halsted St. Canai 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

STORAGE RAKANDU BARGENAI; 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 
$800 kaurai ..........     $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

5746. So. Ashland Avė.

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir ta Vernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
iŠmokesČiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkin^as.

Dirbtuves bankruto išpardavimas, 
žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, liauji parlor,, bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Kąrpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nerišliomis 6224 S. 
Ashland Avė.

CARL CLARAS, pigiai taisau namus
5805 S. Maplewood. Republic 4151.

SIUVĖJAI
TAILORS

fI MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

Antrų rankų statybos geležis viso
kias mieros. Radiatoriai Šilto van
dens ir gariniai. Daugybe visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iŠ geležies 
ateikit pas mus. . ,

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
Ir Cigaretei. 1728 So. Halsted St.

UŽEIGOS
TAVERNS

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt........ .......................

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. yVestem. Hem. 9416

VIEŠBUČIAI
Į S B t * f .... *

V1CTOR1A HOTEL 
katapas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai ,$1 ir augščiau. 
WM. E. McCČY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chicago.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAI PIGIAU NEGU KITI

Ambtdance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
TjiMotnviiĮĮ Direktorius per 30 Mėty
4605-07 So. Hermitage Avenue

A. f A.
VINCENTAS ŽEMGULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 23 diena, 11:30 valandą 
po piet 1984 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kadainių parap., Lem* 
bos kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Pąliko dideliame nuliūdime 

matefį Veronika po tėvalė 
Pdnkauškaitė, 8 šunus, Viricėh- 
tas, Stanislovas ir Vladislovas, l 
dukterį, Bernice, brolį Kązimie- j 
ra, 2 švogęriiis ir švogerkas. . 
Mittėušas ir Urštilė, Stanislovą ’ 
Ir Dbinifeelė Ptihkhuskus, 4 pus* ‘ 
brolius ir gimiąes.

Kūnas pašarvotas randasi 
944 W. 35 PI.

Laidotuves įvyks subatoj 
spalio 27 dieną, 8 vai. ryto 
iš namu i Sv. Jurgio Parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos t pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į ■ 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento žemgu
lio giminės, draugai ir .pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir ątšisveikinifną.

Niilįudę liekame,
MoteHš, Suhai, Duktė, 
Švogerįai, Svbfrąrkds, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse .patarnduja gra- 
borius ;S. P. Mažeika, Telefo
nasi Yards V1188. „

operation, wishes to convey*

JOHN LINCOLN

INGALIOJIMAI
POWER OF AFrORNEY

I t

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tas. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125Rieš. JBedruhnio sėt, dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottąge G rovė

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

VYRU RŪBAI 
mens furnishings

PAUL LEASES, vyrų rūbų krautu- 
vė, 3427 South Halsted Street.

NOTIONS WHOLESALE

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise. ’ ,
17Š9 S. Halsted St., Canai 8500 
rpvo . i,,-, g, . r tr<r‘->jA ei *.5; » < -- ■ •

LENGVI IŠM0KESCIAI, $1 įmokė-
4 4HCJICO1I4 loiiiuni. 3 kamb. 

rakandai $57.50; nauji parlor setdi 
Atdara va-

ti, į 20 mėnesiu išmoki 
■L‘ ", ■. ‘ . /.. ,J ?
$22.60, karpetai $9^75.
karais. 253 W. 63 .St.

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo- 
kyklų zeikm. 1415 S.Halsted, Can.3659

knew it couldn’t be
.M. r » V ■ . '» 1 „forever.

serene

Persiskyrė lsu šiuo pasauliu 
špalio 23 dieną, 4:20 valandą 
ryto 1984 m., Sulaukęs 25 me
tu ariižlaua, gimęs Spyingfield, 
Illinois.

Pąliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį CatheHrte, rhb- 
tinėlę Agotą, tėvelį Joną, 2 
sbsferis Helen ir Anna ir gi* 
minės. . ;

Namu Tel. 'Haymarket 9242, , 
Kdrikš pašarvotas raridasi : 

4605 Spilth. Hermitage Avė.
, Laidotuvės įvyks šeštadieni . 

spalio 27 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš J. F. Eudeikio koplyčios į sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
fcurlote atsibus gedulingos pą- 
piąldoš už vėlionio sielą, o iŠ » 
tęn bus .nulydėtas į šv. Kazi- 
rhiero kapines.

Visi ą. a., John Lincoln giipi- t 
neš, .draugai t k ir pažystami . 
esat huoširažiai kviečiami da- 1 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ' 
jam paskutinį pataravimą ir 
atsisveilciniriią.

Nuliude libkafne.
Moteris, Tėvai, Seserys r 
ii*/Giminės.

•Laidotuvėse natarhatija gra-
x bortas J. F. jEUdeikis, Telefo- ; 

nas Yards 1741. . . J
1

her thanks to tlie lilembUrs of 
the Chortiš for the lovely 
f-loivėrs setai to her. \Ve all 
ivišh her a speOdy recovery. 
It would be nice if all mem- 
bers could drop in for a short 
visit tto seb her. 

t

Mr. Stephehs is a busy man 
these dstys. Whai with the 
iilbilėė Cbricert lesš than two 
xVeekš Oft, and niyriads of 
tliings to take care of. birect- 
Itag thrfee choruseš iš a than 
šizėd job in itšeflf, not io inbn- 
tion program 
publicity etc. 
can handlb 
iš tlie man. 
šes sį)ėa-k 
Meiiibers bf 
asked to co-qperate with him 
to their fullest exteht; to blake 
thiš the riiošt succesšful affair 
in the histbry bf Pirmyn Cho
rus/

arrangeiiiehts, 
Biit if any man 

it, Mi*. Stėpliens‘ 
His past siišses- 

fdr themselvbsJ 
tlie Chobus are,

SHOflTS
Lbuie W. has distinguišhed 

himself as a wolf of the first 
rank, and what we moan is 
ee-ay-tee. Whdt tha gUy can 
do :td a platter of sweet rollš 
is not fit to mentibn. ‘Aw iet 
‘im live, 1*11 eat 4im for break- 
fast?’ Sometime call -liim 
“cripple” arid run.

Aldona W. is goiHg arouiid 
with a worried lobk on 
face lately. Mušt be that 
shekfels are haFd to pry 
of the menibėrs to fili 
treašuty.

her 
the 
out 
ihe

Sohiething molneritoūs mušt; 
be brewing* bečatišė things are 
to ąiiifet to bė tiniė.

1 told ybu šomething was 
Utie! Frank Jakavičius iš 
going to get mdrriėd!!! Just

Wbnder why Albina Trilik
' ji 1 "

keeps harping about “Will 
l>0wor”?

We certainly feel sorry for 
joe Draugelis our new mem- 
ber. 
bright and rosy 
sdriiebbtty gives hitai a jdb.

■i

Every iime things look 
for luin,...

THE END

aFFICE z

e

VaL—8:30 A. M. iki 8:80 P. M.
TeL DARrlson 0751 

.PASTOVIAI ŽEMOS IUINOS

Garsiiikitės “N-nose”



■ 6...................      . ■_______ ' NAUJIENOS, Chicago, III.
.. . ..   ——  ,,,,,, Į ir,.,. į Į .y.. Į. .  į! ...Į. - ;j ' ... .   . . ,■ ' - ........... Trečiadienis, spal. 24, 1934

Vakar pasikorė Westsides lietuvis Jeroni 
mas Motie jaitis

■ Į - .................. ■ ' >.» ' - ■■■■■

Tėvas rado negyvą šunų po stogu gyvenamų 
namų; neteko darbo penktadieni

\ . .

WESTSIDE.— Graborių La- 
chavičių ir Sūnų lavoninėje, 
2314 West 23rd Street, vaka? 
rytą susirinko koronerio džiu- 
rės šeši nariai, atėjo ir koro
nerio padėjėjas.

šaltai, prie negyvų žmonių 
pripratusiomis akimis jie ap
žiurėjo vieną ypatingą kūną ir 
nutarė ,kad nabagas mirė. Mi
rė pasikoręs. Matyt, perdaug 
rūpesčių ir nepasisekimą turė
jo-

Ncpdslstkimų pastūmėtas
Ir šaltai, pripratusią rauksi 

koronerio asistentas užrašė š^- 
šių džiurės narių nuosprendį, 
kad jų apžiūrėtas žmogus mi
rė nepasisekimų ir gyvenimo 
nesmagumų pakirstai.
■ Tas žmogus, kurį šeši dŽiu- 
rės nariai ir koronerio asisten
tas apžiūrinėje, buvo westsi- 
dietis lietuvis Jeronimas Mdtie- 
jaitis, 46 metų, 2122 West 24 
Street.

Pasikorė Motiejaitis po sto
gu* namų, kuriuose gyveno. Jo 
kūną ten rado nusižudžiusio tė
vas, Jonas Motiejaitis, kuris 
/yveno tame pačiame name.

Tai buvo apie C:30 vai. ryto. 
Kai ktinas buvo atrastas, Mo- 
.iejaitis buvo negyvas kelias 
valandas.

“Ne rožėmis klotas”
Penktadienį jis neteko dar

bo. Jo šeimyninis gyvenimas 
nebuvo rožėmis klotas, su žmo
na negyveno, kaip pasakoja 
artimi velioniui žmonės. Tos 
dvi priežastys jį ir paskati 
nuosios prie savo gyvybės dt 
ėmimo.

Velionis paliko 10 metų duk
relę Barbarą, ir žmoną, p. Elž
bietą Motiejaitis.

Laidotuvės, kaip manoma, j- 
Vyks penktadienį, lygiai savai
tę nuo dienos, kuri pastūmėjo 
Motiejaitį prie savižudybės. 
Kūnas randasi Lachavičiaus la
voninėje.

FRANCIJA IŠLYDI NUŠAUTĄJĮ JUGOSLAVIJOS KARALIŲ PIRKITE Tropicak Anglis dol 
ūmios žilumas. Lump ar Egg 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings —- $4.75. Northern. Coal Co. 
Merrimac 2524.

Marąuette Restaurant
2517 W. 69th St.

GARDUS LIETUVIŠKI IR 
AMERIKONIŠKI VALGIAI 

TAIPGI ALUS.
Užeikite ir persit k rinkite.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Ktidarč nuosava mo
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

REAL ESTATE

RADIO pirnni kart prieš publikų pa-

Vera Nekrošiutė ir 
Kaimiečiai Naujienų 

radio programe
Šiandien Naujienų radio pro- 

granie pirmu sykiu išgirsime 
dainuojant panelę Verą Nekro- 
šiutę. Tai jaunutė dainininkė, 
gabi ponios A. Steponavičienės 
mokinė. Savo pirmutiniame ra
dio išstojime ji padainuos dve
jetą gražių dainelių.

Naujienų kaimiečiai yra pri
sirengę padainuot daugiau nau* 
jų dainų iš įvairių . Ligfųyoą 
kaimų. Tų kaimiškų malonių 
dainų jie turi be galo.

Nepamirškite šį vakarą 9 vai. 
atsukti savo radio į stotį 
WSBC.

Šių metų kontestas praside
da šį vakarų (trečiadienį), 
spalių 24 d., 7:00 vai. vakare. 
Mark White svetainėje, prie 
Halštėd ir 30th sts. Įžanga vel
tui. Visi esate kviečiami.

Apart muzikalio programo, 
tiis rodoma ir krutamieji pa* 
veikslai. (Sp.)

Ketvirtadieni Biru 
tės Choras renka 

naują valdybą
Sandaros svetaine] įvyks repe

ticija ir rinkimai

laidotuvių eisena Marseilles gatvėmis, išlydint karaliaus Aleksandro kūną. Apačioj
artilerijos vežimas karaliaus karėtų veža į karo laivų, kuriuo karaliaus kūnas liko išvežtas j 
Jugoslavijų. Dėl karaliaus nušovimo padėtis Europoj pasidarė labai rusti ir lengvai gali užsi
degti karas. (Abi fotografijos telefonu perduotos j Londonu, o iš ten per radio į Jungt. Valst.)

PolitiKa
Politikos žiežirbos

Rašo Demokratas

Republikonai Chicago j e turė
jo savo mitingą. Kalbėjo apie 
gryžimą į Hooverio senovę. Bet
-looverio 

minėti.
vardų bijdjd net pa-

BUDRIKO PROGRAMAS 
SEKMADIENY.

radioBudriko Krautuvės 
programas praeitą sekmadie
nį, iš stoties WCFL, 1:00— 
2:00 vai. po piet, klausyto
jus gražiai palinksmino. Te
ko kalbėtis su desėtkais lietu
vių, ir visi vienbalsiai reiškia 
didelio pasitenkinimo. ‘‘Vien 
dėl Budriko programo” —sa
ko vienas — ‘‘sekmadieniais 
turiu būt namie; toki progra
mai mano šventę padaro tik
ra švente.”

Dainavo Ascila, Čepaitis — 
pavieniai ir duetais ir ponia 
Rakauskienė. Labai man pa
tiko ir vyrų kvartetas, kuris 
dainavo sutartinę kaip vy
rai— tikrai lietuviškai. Orkes
tras ir instrumentaliai solis
tai šį kartą buvo geresni, ne
gu kada nors.

Teko patirti, kad sekantis 
Budriko programas bus irgi 
puošnus, žavėjantis ir gra
žiai prirengtas. Nepraleiskite 
jo. Bus ketvirtadienio vakare, 
7:30—8:30 vai., iš stotieš 
WHFC, 1420 k. — Kaimietis.

Rytoj vakare Birutės cho
ras, kuris pradeda 28tos dar
buotės metus, rinks naujų val
dybų, į kurios rankas perduos 
organizacijos vairą šiam sezo
nui.

Susirinkimas įvyks 8tą vai. 
vakare, Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd St. Pirm rinki
mų įvyks reguliarė choro re- 
ticija. Chorą veda gabus pia
nistas Jonas Byanskas.

Choro valdybos rinkimai 
rejo įvykti porą savaičių 
gal, bet jie buvo atidėti
pirmininko J. Sharelio ligos. 
Dabar jis jau pasveikęs.

Niekas nenori, kad 
looverio laikai.

gryžtų

“Kaip bus, kaip nebus, bet 
blogiau kaip prie Hooverio ne
gali boti”, sakė žmonės, kada 
rinko Rooseveltą. Ir neapsiri- 

<0. •/ ' \ $ 'įf ??

tu- 
at- 
del

Antanas Sabas iškil
mingai palaidotas 

Tautiškose kapinėse

Republikonai vis gązdina, kad 
mes turėsime užmokėti taksais 
tuos pinigus, kuriuos Roosevel- 
^as išleidžia bedarbių šelpimui 
ir viešųjų darbų steigimui. Bet 
;o nereikia bijotis. Nei jus nei 
mes tų taksų nemokėsim. Tie 
pinigai bus paimti’iš kapitalis
tų nesvietiškų pelnų ir lobių. 
Kapitalistai itą žino ir todėl no
rėtų atsikratyti Roosevelto.

Laidotuvėse dalyvavo skait
lingas būrys žmonių. Kapi
nėse Frank Bulato ir kt. pa
sakė atsisveikinimo kalbas.

/Prohibicijos panaikinimas da
vė daugeliui žmonių darbo. Tai 
buvo pirmas Roosevelto darbas, 
kada jis užėmė prezidento vie-

Šįvakar prasideda 
dainininkų, m u z i- 

kantų kontestas

Antanas Sabas, miręs spa
lio 17 d., tapo palaidotas Tau
tiškose kapinėse, spalių 22 d. 
Velionis iš J. J. Bagdono kop
lyčios 2506 West 63rd St. bu
vo lydimas į kapus didelio 
būrio jo artimiausių draugų. 
Koplyčioj ir kapinėse Stasys 
Rimkus, pritariant Grušo or
kestrui, sudainavo pritaikytas 
tam Įvykiui liūdnas giesmes. 
Kapinėse atsisveikinimo kal
bas pasakė F. Bulaw, A. Stra
zdas, Bacevičius, Radis ir J. 
J, Bagdonas.

Prieš 24 metus Antanas Sa
bas atvyko į Ameriką. Gyven
damas Cbicagoj pritarė ir rė
mė kiekvienų pažangų lietu
vių sumanymų. ir tuo įsigyju 
daug nuoširdžių draugų.

Sulaukus 46 metų, mirtis j 
atskyrė iš gyvųjų tarpo. At
skyrė nuo žmęnos, tėvo, bro-

Rooseveltas su demokratų 
kongresu išleido įstatymų, kurs 
apsaugo žmonių pinigus ban
kuose. Kodėl Hooveris to nega
lėjo padaryti? Todėl, kad jis 
tarnavo Melionams ir Morga
nams. \

Daugelis lietuvių norėtų, kad 
iš kandidatų į teisėjus Joseph 
J. Drucker gautų daugiausia 
balsų. Jis yra artimas musų 
draugas.

{Numesta nuo gatve 
kario sunkiai susi

žeidė L. Vaisiene

Rengiamas Demo
kratų masinis mi
tingas Bridgeporte
Bridgeporto poloni joj lietu

viai demokratai turės didelį 
masinį mitingą r. šioj subatoj, 
spalio 27 d. Mitingas įvyks 
Lietuvių Auditėrijoj ir prasi
dės 7 va]. ;vąk.^?_° initingo btfs 
šokiai. Taipgi bus duodamos 
dovanos.

žymus kalbėtojai, anglai ir 
ietuviai, yra pakviesti pakalbė
ti lietuviams apie rinkimus ir 
politikos riekalus.

Tarp pakviestųjų kalbėtojų 
yra majoras E. J. Kelly, kon- 
gresmanas A. J. Sabath, aid. 
J. Toman, M. J. Flynn, Robert 
M. Svveitzer, Clayton F. Smith, 
Joseph J. Drucker, Lucy Pa
lermo, kong. H., Beam, S. V. 
Govier, Frank Ziutak, Eugen 
Holland ir kiti.

Iš lietuvių kalbėtojų yra pa
kviesti Kl. jJurgelionis, A. 
Kumskis, P. šaltimeris, Dr. J. 
Poška, J. .Zuris, J. P. Wait- 
ches, Ch. Kai, J. Grigai, M, 
Raczkus., i

šis mitingas į yra rengiamas 
Lietuvių Dembkratų Lygos, 
kurios pirmininkų yra A. Kums- 
kis. \ > . ..

BRIGHTON PARK. — Loui- 
se Vaišienė, 49 metų, 4319 So. 
Maplewood avenue, pirmadie
nį rytą sunkiai susižeidė, kai 
ji buvo numesta nuo gatve- 
kario laiptų.

■ \ ■ r

Ji lipo iš ^Ve^tern avenue 
karo prie kampo 43-čięs ir 
Western avenue. Tuo laiku 
gatvekaris staigiai pradėjo 
važiuoti, Vaišienį nusviesda
mas nuo laiptų ant gatvės ci- 
mento.

Spėjama, kad jai buvo per
skelta galva ir sužalotas deši
nysis petis. Sužeistoji buvo 
nugabenta į Southtown ligo
ninę.

Laidotuvės
Šiandien

PRANAS AUGUSTINAS
Mirė sulaukęs 40 metų. Gi

męs Lietuvoj. Amerikoj iš
gyveno 24 metus. Buvo lais
vų . pažiūrų, malonaus budo 
žmogus, nuolatinis ‘Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas. Jį 
mirtis ątskyrė nuo daugelio 
draugų ir pažystamų. Kūnas 
pašarvotas J. J. Bagdono ko
plyčioj, Velionių bus palaido
tas Tautiškose kapinėse kai 2 
vai. po piet.

Automobilib nelai
mėje sužeista p-a 

; juLiYil)FC)ži0ii6

Laiškai Pašte

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

8344 S. HALSTED ST.
J^E^H P1KEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

Išpardavimas
Mes užlaikom įvairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žertios kainos ir mandagus 
patarnavimas.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai scrafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Ave„ Chicago 

Atdara vakarais

Biznis pamatuotas teisingumu
NSURANCE, NOTARY PUBLIC. 

PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

MADOS MADOS

3376

Per praeitus kelis metus, 
žiemos ir rudens sezonuose, 
Budriko Krautuvė teikė popu
liarius kontestus, kuriuose 
galėjo dalyvauti mėgėjai dai
nininkai ar muzikantai, tikslu 
skleisti lietuviuose nė tik 
muzikos meilę, bet ir imti 
aktualiai dainuoti ar groti. 
Apart to, šiuose kontestuose 
dalyviai gavo progos pramos 
kti kaip ant scenos pasirodyti J* daugelio kitų - giminių* 
ir suprasti, kaip tatai sunku P®štarnų.

Valdžia turi, apriboti kapita
listų pelnus. Kol »to nebus pa
daryta, tol bus bedarbė ir de
presija. Republikonai sako, kad 
tai bus laisvės atėniimas. IŠ* 
tikrųjų tai bus tik kapitalistų 
sauvalės apribavimas, o žmo
nėms bus iš to daugiau tikros 
laisvės.

Reputilikonų partija bus ne
gyva tol, kol ji reikalaus lais
vės keliolikai didžiausių turčių, 
o pavergimo mįlionams žmonių.

Lapkričio 6 dieną visi demo
kratai bus išrinkti. Tai bus* tik 

■.varžytinės tarp demokratų kurs 
|už kurį daugiau baisų gaus.

18 APIELINKĖ.—Vakar til- 
pusioje “Naujienose” žinioje 
apie automobilio nėlaimę Michi
gan e, turėjo būti pasakyta, kad 
buvo sužeista v p-a K. Ambro- 
zienė ir J. Ambras, 724 W. 
19th Street, r v,‘ s

; Ambrozienė labai skau
džiai sužeista, įiįp jai nulauž
ta viena rahkcę kitos pirštas 
ir įlaužta krųtih^. J. Ambro- 
zas buvo sužeistas kiek leng
viau. M;--/'

Linkime jiems greitai pa
sveikti. iP-as Ambroze yra sa
viškas garažo “Palace Ga- 

kuris randasi 19-toje 
gatvėje, tarp Union ir Halsted 
StS. ‘ •

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie* priklauso, tegul nueina i 
vyriaus j ji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

505 Lescauskui Joseph.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Namų Savininkų kliubas 

jnuo Town of Lake (Lithuanian Im- 
provement Ass’n) laikys mėesin 
susirinkimą ketvirtadieni spalio 25, 
1984 parapijos svetainei 8 valandų 
vakare. Raktininkas.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

šV. VITO ŠOKĮ?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo- 
da Uk STUCHLIK DRUG CO.

6243 W. Cermak Road, 
Berwyn, III.

CinSSIFIEDftDS]
Business Service
Biznio Patarnayitnaji 

namų Savininku atydai 
)(URų biuras suteiks patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų Ir reAdauninku reikalais. Mes 
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 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
164Ž West Division St 

Tel. Ąrmitage 2951-2952 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 50 met 

■u-......  iiH.i, ■ i,....................................
Furniture & Fixtures 

RakMndai-jtaisai

GERU RAKANDŲ ir kauru bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar. 6626 S. Halsted St

3376 — Labai gražus sporto 
delis. Galima siūdinti vienų* 
nelę arba kuriai patinka, gali ir ap
siaustų pasiūti iŠ tamsesnės, pritai
kintos prie suknelės materijos. Tai 
bus labai dėkingas rūbas. Šiltas ir 
praktiškas. Sukirptos mieros 14. 
16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

mo- 
suk-

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted Su Chicago, UI.

Čia Įdedu 15 centų. ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ..____ _

Mieors per kratiny

(Vardu ir pavardi)

(Adruu)

(Mimu k valstija)

Parthers Wanted
Pusininku Reikia

PAIESKAU pusininko i alinės 
bizni. Biznis išdirbtas perdaug me
tų. Vienai moteriai perdaug dar
bo. 1706 W. 47th St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

SALESMONAI su ar be troko par
davinėti pickels ir kopūstus. Jdoo4 
mi propozicija. 7310 So. Chicagb 
Avę*. Midway 7430.

REIKALINGAS unijistas bpčeris, 
darbas ant visados.

3631 S. Halsted St

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina pirmeny
bė tai, kuri gyvena North Sidėj, pa
gelbėti motinai prie namu, gyventi 
ant vietos. $4. Indep. 0647.

MERGAITE prie namu darbo 
su paliudijimais turės pirmenybę. 
S. Eatman. 1801 So. Lawndale Avė. 
Crawford 8635.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, nėra mažų vaikų, valgis, 
guolis, o su mokesčių susitaikinsime. 
Kreipkitės nuo 12 iki 3 po piet. 

4120 So. Maplewood Avė.

MERGINA dėl abelno namu darbo 
ir prižiūrėjimo kūdikio, be skalbimo. 
Nuosavas kambarys. Tel. Saginaw 
1026.

For Rent
ANT RENDOS 2 po 3-5-6 kam

bariai. , Naujai išdekoruoti, šviesus 
su visais parankumais, pigi renda. 
2358 S. Oakley Avė. Savininkas Ste
ponas Miežis. 1901 Canalport Avė. 
Tel. Canal 0936.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
LunchroOm. Cash arba mainais ant 
gero automobilio. 8000 47 St.
Chicago, III., pietų laike.

PARSIDUODA bučernš ir groser- 
ne, didelis štoras, geras biznis. Pa
togus rūmai gyvenimui, patogiai 
įrengtas paukštininkas, 2 karų ga
radžius. 2500 W. 45 St. Chicago, III.

PARDAVIMUl kriaučių šapa, su 
mašinomis ir su iškaba. Savinin
kas turi kita bizni.

6307 So. Riehmond St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalov, furnace šiluma. Lo
tas 50x125, 2 karu garadžius. Ap
leidžiu miestą, priverstas parduoti 
už 84600.

8411 Kerfoot Avė. 
Del informaeiljų pasaukite 

Triangie 7200
i ii imi

RESIVERIO išpardavimas, 5 ake- 
riai, 830x660 pėdų arti 111-tos ir 
Crawfofd. Kainavo $7500, paau
kausiu už $1950. Pusę Cash. W. J. 
Bovd, 100 No. LaSalle St., Randolph 
0782.

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis, 
flatas ir Storas, alyva apšildomas. 
6234 S. Ashland, 2 lubos.




