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AdsIiu Pramonė Kovos 
Hydro-Elektros Projektus

ŠIANDIE BUS CHICAGOJE SU “LITUANICA II”
X ‘ t ' r/ . /'•. į Bankieriai prižada 

kooperuoti su 
prezidentu

Lietuvos Naujienos
• WASHINGTON, spalio 26. — Minkštųjų anglių kasyklos, 

kurioms ir taip tenka dabar pergyventi sunkius laikus, ruošiasi 
visomis jėgomis kovoti valdžios hydro-elektros projektus. Ang
lių pramonė tvirtina, kad valdžios statomi tvenkiniai ir val
džios įrengtos vandens elektros dirbtuvės visai sumažins anglių 
vartojimą ir privers kasyklas užsidaryti. Bet už tai elektra 
bus pigesnė ir visi galės naudoti-*elektros pajėgą.

Prašo $13,000,000 Il
linois bedarbių 

šelpimui

Reikalauja, kad in
dustrija suimtų 
5,000,000 bedarbių

WASHINGTON, s. 26. — 
Amerikos bankierių asociacijos 
viršininkai apsilankė pas pre
zidentą Rooseveltą ir prižadė
jo, kad bankieriai kooperuos su 
prezidentu ir palengvins kredi
tus biznieriams.

Prezidentas savo kalboj ban
kierių suvažiavimui reikalavo, 
kad bankieriai praplėstų kre
ditus ir parodytų didesnį pa
sitikėjimą žmonėmis.

Nuostolingi gaisrai Biržai liko be burmistro

CHICAGO.—Illinois bedarbių 
šelpimo administracija atsikrei
pė į federalinę valdžią prašyda
ma paskirti $13,000,000 šelpi
mui Illinois bedarbių lapkričio 
mėn. Tokios didelės sumos be
darbių šelpimui dar niekad ne
buvo reikalaujama. Ji yra virš 
$3,000,000 didesnė, negu iš
leista spalio mėn. Apskaitoma, 
kad lapkričio mėn. bus šelpia
ma virš 800,000 šeimynų, tai
gi virš miliono žmonių. ’

Naujas Lenkijos-Vo- 
kietijos draugiš

kumas
BERLYNAS, s. 26. — Vokie

tijos legacija Varšavoje ir Len
kijos legacija Berlyne liko pą- 

“ keltos į ambasadą^ Abj$jų ša
lių valdžios sutaptai padaryti, 
kad parodyti dar* didesnį drau
gingumą tarp Tų šalių. . Tufo 
budu dabar Vokietijos diplo
matinis atstovas Varšavoje ly- 
ginsis Francijos atstovui, 
vui.

Potvyniai Washing- 
tono valstijoj

SEATTLE, Wash., s. 26. — 
Vakarinėj daly Washingtono 
valst., nuo Kanados sienos iki 
Columbia upės prasidėjo tokios 
smarkios liūtys, kad visai apie
linkei gręsia potvynis. Van
duo bėga iš kalnų ir prisibijo- 
ma, kad gali pasikartoti per
nykštis potvynis, kuris prida,- 
rė milionų nuostolių.
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Pasimirė rastas gat
vėj žmogus

CHICAGO.—Peter Derengh, 
lietuvis, 1800 S. Halsted St., 
kuris pereitą antradienį buvo 
rastas gulint gatvėj prie 1615 
Newberry Avė., užvakar pasi
mirė pavieto ligoninėj. Jis su
šalo begulėdamas ant šalto ša- 
lygatvio, nuo .to ir mirė.

NEW YORK, s. 26. — Nau
jasis NRA vadas Richberg 
dviejose prakalbose fabrikan
tams ir biznieriams pareikala
vo, kad industrijos pasiimtų 
vadovavimą šalies gaivinime ir 
kad jos tuojaus stfimtų 5,000,- 
000 bedarbių, kitaip valdžia ir 
toliau turės savo priemonėmis 
kovoti hedarbą, kad išvengti 
galimų revoliucinių žingsnių.

Iš 400 suimtų tik vie
nas komunistas 

deportuotas
WASHINGTON, s. 26.— Iš 

400 komunistų, suimtų laike 
San Francisco generalinio strei
ko, tik vienas komunistas liko 
nuskirtas deportavimui už ko
munizmą.

Visi Californijos reakcionie
riai, pradedant nuo guberna
toriaus Merriam, gvoltu šaukė, 
kad streiką sukurstė svetim
šaliai komunistai, kurie turėtų 
būti deportuoti. Bet suėmus 
įtartus komunistus pasirodė, 
kad jie didelėj didžiumoj yra 
Amerikos piliečiai, kurių de
portuoti negalima.

Bus deportuota ir 13 kitų 
žmonių, kurie liko suimti ko
munistų ablavoj, bet jie de
portuojami už nelegališką įva
žiavimą.

Rusai sušaudė dar 8 
žmones už trukdymą 

grudų programo ■' ■ %

kuris nesugyveno
Vaikinas kažkur

km. Pilviškių v. 
šnipaičio kluohas

Lakūnas Įeit. FELIKSAS VAITKUS šiandie su lėktuvu 
“‘LITUANICA II”, kuriuo jis ateinantį pavasarį skris per 
Allantiko vandenyną iš Amerikos į Kauną, lankysią Chicagoje. 
Jis bus municipaliame airporte, kur chicagie^įąi galės matyti 
“Lituanicą II” kaip ji yra galutinai įrengta tolimąjai kelionei.
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Pripažino morgicių 
moratoriumą ne- * 

konstituciniu

3 Amerikos daktarai 
• laimėjo sNobeho - 

dovaną
STOCKHOLM, s. 26.’— 1934 

m. Nobelio doyąna už mediciną 
liko paskirta, si trims Amerikos 
daiktaran^—Dr. į George >, Miiipt 
ir William P. Murphy iš 
Harvard universiteto ir Dr.

KANSAS CITY, Kas., s. 26. 
—Federalinis Kapsas distrikto 
teisėjas Pollock pripažino ne- 
kohstituciniais KAiisas jstaty 
mus, kurie paskelbė morgičių 
moratoriumą.. Teisėjas pripaži-, .
no, kad legislatura neturėjusi "Geor&e H. Whipple is Roches- 
teisės tokius įstatymus leisti. ter universiteto. ' Tai yra

MASKVA, s. 26. <— Nesenai 
valdžia ir komunistų partija į- 
spėjo, kad netikslumai piutyje 
ir grudų pristatyme nebus to
leruojami.

Pasiremiant tuo prigrumoji- 
mu, 8 žmonės jau liko sušaudyti 
ir daugelis nuteisti kalėjiman 
už trukdymą grudų programo.

Didžiausia grupė teisiamųjų 
buvo Smolenske. Ten .buvo tei
siami 63 žmonės, jų tarpe ir 
valstybės malūnų trtfsto darbi
ninkai už dingimą 1,400 tonų 
grudų ir miltų. Vakar ryte 6 
liko sušaudyti, likusieji 47 gi 
liko nuteisti kalėj iman.

Gauta žinių, kad ir vakari
niame Sibire liko sušaudyti du 
žmonės. Tat direktoriai kolek- 
tyyicL ir Valstybės ūkių. Abu 
sušąu^ytiA trufyijjppą grudų 
pristatymo.

.. , > ..,yy...... ...........--------  •

Nuo Atlantiko iki 
Pacifikd traukiniu

i 57 valandas

rf<l-

Nau-
greitais Union Pacific

LAKEW00D, N. J., s. 26.— 
Mrs. Lilian Baldwin, sveiksta 
ligoninėj po to, kai ji išgulėjo 
be sąmonės penkias dienas 
miške. Ji buk išėjusi pasivai- 
gščiotj, bet susirgusi ir atsi
sėdusi pasilsėti. Po to ji nu
alpo ir gulėjo 5 dienas iki ją 
surado praeiviai ir atvežė li
goninėn.

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ir 
daug šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 4:- 
52.

Nuteisė gangsterį 
kalėjiman

CHICAGO. — Vakar fede- 
ralinis eismas nuteisė 18 mė
nesių kalėjiman ir užsimokėti 
$5,000 pabaudos garsųjį gang
sterį Murray Humpreys, žy
miausi Chicagos gangsterį p-j 
Caponės. Jis liko nuteistas už 
nesumokėjimą pajamų taksų.

Per ilgą laiką jis slapstėsi, 
bet vakar pasidavė valdžiai 
ties Whiting, Ind., liko atga
bentas į teismą, kur prie kal
tės prisipažino ir ųž 4 valandų 
po areštavimo jau buvo išneš
tas teismo nuosprendis.

Nebus loterijų New 
Yorke

NEW YORK, s. 26. — Meras 
La Guardia paskelbė, kad jis 
vetavo miesto tarybos nutari
mą įvesti miesto loterijas be
darbių šelpimui. Meras sako, 
kad tokios loterijos yra prie
šingos įstatymams.

mas atsitikimas, kad Nobelio 
dovana liko paskirta trims žmo
nėms. Jie turės pasidalinti tarp 
savęs HL000. . ;

Jie gavo dovaną už suradi
mą budo kepenims gydyti aš
triąją mažakraujistę (perni- 
cious anemia), kuri dar nese
nai skaitėsi visai neišgydoma

Nužudė 6 žmones

Ieško aliejaus Chi
cagos apielinkėj

CHICAGO. — Manoma, kad 
Chicagos apielinkėj žemėj yra 
aliejaus. Vieną aliejaus šuli
nį jau pradėjo gręžti ūkyje 
prie Harlem Avė. ir Lincoln 
Highway, tik už 35 mylių nuo 
vidurmiesčio. Kasėjai tikisi 
pasiekti aliejų 800 ar 1,000 pė
dų gilumoj.

QUEBEC, Kanadoj, s. 26.
Buvęs laiškanešys J. Rosaire 
Bilodeau atėjo į Quebec paštą 
ir nušovė vieną pašto viršinin
ką, o kitą sužeidė. Suimtas jis 
prisipažino tą pačią dieną nu
žudęs dar penkis savo giminai
čius—tris moteris ir du jau
nus pusbrolius. Jo nurodymais, 
moterų lavėnai jau surasti. Jis 
juos visus nusivežė į mišką ir 
nušovė tuo pačiu rėvolveriu, 
kurį vartojo ir puolime pašto 
darbininkų.

Nušovė Gary gembleriavimo 
karalių

GAtRY, Ind., s 26
Nusižudė, kad mergina nusi

kirpo plaukus

WHITESBURG, Ky., s. 26.- 
Wesley Couch, 18 m., nusišovė 
savo namuose už tai, kad jo 
16 m. mergina diena prieš tąi 
nusikirpo plaukus. ,

liam C. (Cully) Flanagan, Gary 
gembleriavimo Urvų karaliui 
liko nušautas pačiame. vidur- 
miestyje gatvėje prie 5 Avė. ir 
Broadway. Jo pagelbinįnkaą, 
Frank Gross, liko pašautas, . beit 
veikiausia pasveiks. Lengvai su
žeistas ir vienas praeivių.

• i ■ '• . ■ '

Nacių vadas rezig
navo dėl bažny

tines kovos
BERLYNAS, s. 26

Augusi Jaeger, nacių komisio- 
nierius Prūsijos protestonų 
bažnyčios, dėl kurio iškilo di
deli kivirčiai ir net skilimas 
prptestonų bažn;yčįos, šiandie 
pasitraukė iš savo, vietos. 1

Savo laiške nacių paskirtam 
reicho vyskupui MueĮler, jis 
pataria sušaukti vyskupų ta
rybą ir išspręsti iškilusį baž
nyčioje ginčą.

ST. LOUIS, Mo., s. 26;
čia nuo iš Chicagos atėjusio 
buso liko huimta Mary Elsie 
Waier, 21 m., sociologijos stu
dentė Wayne universitete, Dėt- 
roit, Mich. Ji sakosi pirma
dieny buvo pagrobtai iš univer
siteto koridoriaus. Paskiau gro
bikai prisipažino, kad. buvo pa
daryta kjįįda, nės taikėsi, pa
grobti ne ją, bet kitą piergipą. 
Betgi jię<išlaik| ją kelias die
nas įBį^tėį paskiH atvežė į 
Gary, iŠ ten j Chicago, kur ję 
pasodino į St. Louis busgrPo 
to ilgą Ikiką busą sefcė auto
mobilius-

NEW YORK, s. 26 
jasis 
“streamlined” traukinys bando
mojo j klionėj, iš Los Angeles, 
Cal. į New Yorką atvyko į 56 
valandas 55 min. Traukinys* iš 
Los Angeles į Ghicagos atėjo 
į 39 valandas. Paskutines 500 
mylių traukinys padarė vidu4- 
tinišku 84 m. į vai. greitumu.

Geležinkelio viršininkai -ma
no, kad pradėjus vaigŠčioti to
kiems greitiems traukiniams, 
išnAujo padidės žmonių važi
nėjimas traukiniais, nes nau
jieji traukiniai yra ne tik grei
ti, bet 
kokių 
viams 
nės.

ir turi tokių patogumų, 
negali suteikti kelei- 
kitos keliavimo priemo-

Linčiuoja negrą
GREEN

— Gauja įš\vietos 
pastvėrė 23
Neal, kuris buk\prisipažinęs iš
gėdinęs ir nužudęs Lola Can- 
nidy, 23 m. Jis buk vežamas 
į nusikaltimo vietą, kur vėliau 
busiąs nulinčiuotas.

I'liį - f

DD, Fla., s. 26. 
kalėjimo 

negrą Claude

Liūto kerštas

šiomis dienomis buvo eilė 
nuostolingų gaisrų. Charakte- 
ringesni gaisrai tokie:

Kulautuvos kurorte sudegė 
pil. Vilenčikienės vasarnamis.

Joniškio v. Vaineikių dvare 
sudegė pil. Kazlausko gyv. na
mas, tvartas ir klėtis. Be to, 
sudegė visi gyvuliai, javai, pa
dargai ir kt. daiktai. ĮtaHama, 
kad padegė 16 metų amž. jų 
pačių sūnūs, 
su pamote, 
pasislėpė.

Strielčiškių 
užsidegė pil.
su jame buvusiais javais, sta
tybos medžiaga ir k t. Ugnyje 
žuvo 5 kiaulės, revolveris SU 
daug šovinių, rūbų ir keli šlm* 
tai litų pinigais.

. i w

■ Nukentėjęs tvirtiną, kad 
kluonas esąs padegtas iš kerš
to.
’ Papilio vals., Rokiškio dvare 
užsidegė mūrinis, baigiamas i- 
rengti, namas. Keista, kad tas 
namas jau degė birželio mėn., 
o dabar buvo baigiamas atsta
tyti.

Vabalninko v. II Gliaudelių 
km. užsidegė pil. StričkaUs na
mas. Nuo to namo ugnis per
simetė į kaimynų.. Gričiuno ir

šiai sudegė.
<"■ : ■ įi,:f v; f. ..i (• kSurviliškiu v, Šeteinlį dva
re nuo lokomobiįio dūmtraukio 
užsidegė ir sudegė to dvaro sa
vininkės pil. Jurevičienės 5 tro
besiai, nekulti javai ir kt. Nuo-, 
stoliai labai dideli.

, .» j ■ ■ ■ \ '

Ariogalos vals. r PJembergo 
dvare sudegė vandens malūnas.

Darbininkai kovos už 
pakėlimą algų ir 
pakeitimą kodeksų
WASHINGTON, s. 26. — Or

ganizuoti darbininkai pradeda 
kovą už pakėlimą minimlAn al
gų NRA kodeksuose.

Pirma kova kils kai darbi
ninkai bandys pakeisti kodeksą 
automįobilių pramonėje, kuris 
baigiasi lapkr. 8 d. Amerikos 
Darbo Federacija jau pareika
lavo viešo svarstymo pakeiti
mo to kodekso.

Ruošiasi streikui 
skalbyklų draiveriai

LISBON, s. 26.— Iš Portu
galijos Rytų Afrikos raistų 
Afrikos raistų gauta žinia apie 
ypatingą Huto kerštą savo už
mušėjui.

Bazilio Olivero, teisėjas pa
jūrio miesto Beira, bemedžio
damas pašovė liūtą. Sugryžęs 
į tą pačią vietą už dviejų die
nų jis rado, kaip išrodė, Huto 
lavoną. Tečiaus kaip tik jis 
priėjo artyn, Hutas šoko ant jo, 
jį sudraskė ir pats krito ne
gyvas ant sudraskyto medžio
tojo lavono.

LISBON, s. 26.— Iš

CHICAGO—3,200 skalbyklų 
draiveriai ruošiasi streikui, ku
ris palies apie 20,000 skalbyk
lų darbininkų. Laukiama tik 
nacionalio * unijos komiteto pri
tarimo streikui.

Darbininkai reikalauja pa* 
kėlimo algų, kurios sumažėju 
skalbykloms pradėjus steigti 
skyrius, j kuriuos žmonės ga
li atnešti skalbinius ir gauti 
nuolaidą, kas sumažino draiVe* 
rių kostumierius, o draiveriai 
gi gauna tik nedidelę algą ir 
komisą

Ateina šalčiųbanga
.............. .......

CHICAGO.— Oro pranašas 
sako, kad nors rytoj ir busią 
kiek šilčiau, bet išRocky kal
nų ateinanti šalta banga, kuri 
pasieks Chicago rytoj vakare. 
Gali būti ir šalnų sekmadienio 
naktį.

,'l ■? t ■ ..

BIRŽAI—O buvo taip.
Nelabai senai Biržų miesto 

buTmisro žmona nebesulaukė į 
namus pareinant savo vyro. 
Ieško ten, ieško šen— nesuran 
da. Kreipiasi polįeijon— ieško 
policija—irgi nesuranda. Paga
liau pasisekė surasti Biržų 
miesto burmistrą p. Vagnerį. 
be kepurės, einantį anapus Pa
pilio vieškeliu.

Pasirodė —burm. Vagneris 
psichiškai susirgę ir dabar yra 
nugabentas į Panevėžį, kur gy
domas.

P-nas Vagneris ilgus metus 
ramiai tarnavo žemės tvarkymo 
raštinėje. Gavo kuklią algą, 
bet it su ja mokėjo gražiai gy
venti. Į politiką nesikišo. Bet 
panorėjo vyras padaryti karje
rą. Įstojo į partiją ir tapo Bir
žų miesto burmistru su 700 li
tų alga.

Burmistras— tai ne eilinis 
raštininkas, jis reprezentuoja 
miestą, jį kviečia tai vienas as
muo vaišių, tai kitas. Jei tave 
kviečia, turi ir tu revanšuotis. 
Ir prasidėjo išsigėrimas, išlai
desnis gyvenimas.

Ir musų burmistras p. Vag 
neris ima skolose klimpti, ne
beužtenka jam ir taip didelės 
algos, jau pradeda algą už 2 
mėnesius pirmyn paimti. Pa-

į burmistras, ima šnairuoti, at
leidžia iš skyriaus pirmininko 
pareigų, bėt dar nedrįsta iš bur
mistrų pašalinti, nors visi jau
čia, kad p. Vagnerio karjera 
baigta, kad po kelių dienų tu
rės būti naujas burmistras. Ne- 
Visuomet, mat, aukštybės atne
ša laimę!.

Derėsis su vokiečiais 
dėl klyringo

, i KAUNAS.—Del valiutos ju
dėjimo ir to judėjimo varžy- 
hjo, kaip žinoma, Lietuva vo
kiečiams buvo įteikus atitinka
mą hotą ir siūlė derėtis. Vo
kiečiai ilgai tylėjo, bet dabar 
jau sutinka derėtis. Užs. reik 
ministerijos ekon. departamen
tas toms deryboms rengias ir 
jau renka medžiagą.

Važiuodamas į rinkų užsimušė 
žmogus

Pil. Bagdonavi-KAUNAS
čius iš Butrimonių vaisė, šian- 
die Kaunan atvežė parduoti 
bulvių vežimą. Važiuojant pa
nemune ties Daukanto g-ve ve
žimas apvirto ir mirtinai nu
spaudė po ju\> pakliuvusį pil. 
Bagdonavičių.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne- 
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
Vhkaro: Nedaliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

TeL Canal 8500
» V
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NEW YORK, s. 26. — Meras

Anglių Pramonė Kovos 
Hydro-Elektros Projektus

WASHINGTON, spalio 26. — Minkštųjų anglių kasyklos, 
kurioms ir taip tenka dabar pergyventi sunkius laikus, ruošiasi 
visomis jėgomis kovoti valdžios hydro-elektros projektus. Ang
lių pramonė tvirtina, kad valdžios statomi tvenkiniai ir val
džios įrengtos vandens elektros dirbtuvės visai sumažins anglių 
vartojimą ir privers kasyklas užsidaryti. Bet už tai elektra 
bus pigesnė ir visi galės naudoti*elektros pajėgą.

Prašo $13,000,000 II 
linois bedarbių 

šelpimui

Reikalauja, kad in
dustrija suimtų 
5,000,000 bedarbių

CHICAGO.—Illinois bedarbių 
šelpimo administracija atsikrei
pė į federalinę valdžią prašyda
ma paskirti $13,000,000 šelpi
mui Illinois bedarbių lapkričio 
mėn. Tokios didelės sumos be
darbių šelpimui dar niekad ne
buvo reikalaujama. Ji yra virš 
$3,000,000 didesnė, negu iš
leista spalio mėn. Apskaitoma, 
kad lapkričio mėn. bus šelpia
ma virš 300,000 šeimynų, tai
gi virš miliono žmonių.

NEW YORK, s. 26. — Nau
jasis NRA vadas 
dviejose prakalbose 
tams ir biznieriams 
vo, kad industrijos
vadovavimą šalies gaivinime ir 
kad jos tuojaus sirimtų 5,000,- 
000 bedarbių, kitaip valdžia ir 
toliau turės savo priemonėmis 
kovoti hedarbą, kad išvengti 
galimų revoliucinių žingsnių.

Naujas Lenkijos-Vo 
kietijos draugiš

kumas

Iš 400 suimtų tik vie 
nas komunistas 

deportuotas

Bankieriai prižada 
kooperuoti su 

prezidentu
WASH'INGT*ON. s. 26. — 

Amerikos bankierių asociacijos 
viršininkai apsilankė pas pre
zidentą Rooseveltą ir prižadė
jo, kad bankieriai kooperuos su 
prezidentu ir palengvins kredi
tus biznieriams.

Prezidentas sa vo kalboj ban
kierių suvažiavimui reikalavo, 
kad bankieriai praplėstų kre
ditus ir parodytų didesnį pa
sitikėjimą žmonėmis.

Rusai sušaudė dar 8 
žmones už trukdymą 

grudų programo

Lietuvos Naujienos
------------- . ■ - - - - -

*
Biržai liko be burmistro

BERLYNAS, s. 26. — Vokie
tijos legacija Varšavoje ir Len
kijos legacija Berlyne liko pa
keltos į ambasadą^, Abį^jų ša
lių valdžios sutauetai padaryti, 
kad parodyti dar* didesnį drau
gingumą tarp tų šalių. Tufo 
budu dabar Vokietijos diplo
matinis atstovas Varšavoje 
ginsis Francijos atstovui, 
vui.

Potvyniai Washing 
tono valstijoj

SEATTLE, Wash., s. 26. — 
Vakarinėj daly Washingtono 
valst., nuo Kanados sienos iki 
Columbia upės prasidėjo tokios 
smarkios liūtys, kad visai apie
linkei gręsia potvynis. Van
duo bėga iš kalnų ir prisibijo- 
ma, kad gali pasikartoti per
nykštis potvynis, kuris prida
rė milionų nuostolių.

WASHINGTON, s. 26.— Iš 
400 komunistų, suimtų laike 
San Francisco generalinio strei
ko, tik vienas komunistas liko 
nuskirtas deportavimui už ko
munizmą.

Visi Californijos reakcionie
riai, pradedant nuo guberna
toriaus Merriam, gvoltu šaukė, 
kad streiką sukurstė svetim
šaliai komunistai, kurie turėtų 
būti deportuoti. Bet suėmus 
įtartus komunistus pasirodė, 
kad jie didelėj didžiumoj 
Amerikos piliečiai, kurių 
portuoti negalima.

Bus deportuota ir 13 
žmonių, kurie liko suimti 
munistų ablavoj, bet jie 
portuojami už nelegališką 
žiavimą.

Nuteisė gangsterį 
kalėjiman

Pasimirė rastas gat 
vėj žmogus

CHICAGO.—Peter Derengis, 
lietuvis, 1800 S. Halsted St., 
kuris pereitą antradienį buvo 
rastas gulint gatvėj prie 1615 
Newberry Avė., užvakar pasi
mirė pavieto ligoninėj. Jis 
šalo begulėdamas ant šalto 
lygatvio, nuo to ir mirė.

CHICAGO. — Vakar fede
ralinis eismas nuteisė 18 mė
nesių kalėjiman ir užsimokėti 
$5,000 pabaudos garsųjį gang
sterį Murray Humpreys, žy
miausi Chicagos gangsterį po 
Caponės. Jis liko nuteistas už 
nesumokėjimą pajamų taksų.

Per ilgą laiką jis slapstėsi, 
bet vakar pasidavė valdžiai 
ties Whiting, Ind., liko atga
bentas į teismą, kur prie kal
tės prisipažino ir už 4 valandų 
po areštavimo jau buvo išneš
tas teismo nuosprendis.

Lakūnas Įeit. FELIKSAS VAITKUS šiandie su lėktuvu 
^LlTUANICA II”, kuriuo jis ateinantį pavasarį skris per 
Allantiko vandenyną iš Amerikos į Kauną, lankysią Chicagoje.

■ Į • , *

Jis bus municipaliame airporte, kur chicagieįiai galės matyti 
“Lituanicą H” kaip ji yra galutinai įrengta tolimąjai kelionei.

...........................

Pripažino morgicią 
moratoriumą ne- 

konstituciniu
KANSAS CITY, Kas., s. 26. 

—Federalinis Kansas distrikto 
teisėjas Pollock pripažino ne- 
konstituciniais KArisas įstaty 
mus, kurie paskelbė morgičių 
moratoriumą. Teisėjas pripaži
no, kad legislatura neturėjusi 
teisės tokius įstatymus leisti.

Nebus loterijų New 
Yorkc

La A
vetavo miesto tarybos nutari
mą įvesti miesto loterijas be
darbių šelpimui. Meras sako, 
kad tokios loterijos yra prie
šingos įstatymams.

3 Amerikos daktarai
■ laimėjo Nobelio 

•dovaną
STOCKHOLM, s. 26.'— 1934 

m. Nobelio dovana už mediciną 
liko paskirtą-iJtrims Amerikos 
daktarams—Dr. George Minpt 
ir Dr. William > P. Murphy iš 
Harvard universiteto ir Dr. 
George H. Whippte iš Roches- 
ter universiteto. Tai yra pir
mas atsitikimas, kad Nobelio 
dovana liko paskirta trims žmo
nėms. Jie turės pasidalinti tarp 
savęs $41,000.

Jie gavo dovaną už suradi
mą budo kepenims gydyti aš
triąją mažakraujistę (perni- 
cious anemia), kuri dar nese
nai skaitėsi visai neišgydoma 
liga.

MASKVA, s. 26. <— Nesenai 
valdžia ir komunistų partija į- 
spėjo, kad netikslumai piutyje 
ir grudų pristatyme nebus to
leruojami,

Pasiremiant tuo prigrumoji- 
mu, 8 žmonės jau liko sušaudyti 
ir daugelis nuteisti kalėjiman 
už trukdymą grudų programo.

Didžiausia grupė teisiamųjų 
buvo Smolenske. Ten buvo tei
siami 63 žmonės, jų tarpe ir 
valstybės malūnų trusto darbi
ninkai už dingimą 1,400 tonų 
grudų ir miltų. Vakar ryte 6 
liko sušaudyti, likusieji 47 gi 
liko nuteisti kalėjiman.

Gauta žinių, kad ir vakari
niame Sibire liko sušaudyti du 
žmonės., Taf direktoriai kolek
tyvia , ir Valstybės ūkių. Abu 
sušąu^y^ už triĄįy/jią grudų 
pristatymo.

■ f ■ E • ? .■ . ' ■'
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Nuo Atlantiko iki 
Pacifiko traukiniu

i 57 valandas

Nacių vadas rezig 
navo dėl bažny

tines kovos

LAKEW00D, N. J., 
Mrs. Lilian Baldwin, 
ligoninėj po to, kai ji 
be sąmonės penkias 
miške. Ji buk išėjusi 
gščiotį, bet susirgusi
sėdusi pasilsėtį. Po to ji nu
alpo ir gulėjo 5 dienas iki ją 
surado praeiviai ir atvežė li
goninėn.

s. 26.— 
sveiksta 
išgulėjo 

dienas 
pasivai- 
ir atsi-

Ieško aliejaus Chi- 
cagos apielinkėj

CHICAGO. — Manoma, kad 
Chicagos apielinkėj žemėj yra 
aliejaus. Vieną aliejaus šuli
nį jau pradėjo gręžti ūkyje 
prie Harlem Avė. ir Lincoln 
Highway, tik už 35 mylių nuo 
vidurmiesčio. Kasėjai tikisi 
pasiekti aliejų 800 ar 1,000 pė
dų gilumoj.

QUEBEC, Kanadoj, s. 26. — 
Buvęs laiškanešys J. Rosaire 
Bilodeau atėjo į Quebec paštą 
ir nušovė vieną pašto viršinin
ką, o kitą sužeidė. Suimtas jis 
prisipažino tą pačią dieną nu
žudęs dar penkis savo giminai
čius—tris moteris ir du jau
nu^ pusbrolius. Jo nurodymais, 
moterų lavčnai jau surasti. Jis 
juos visus nusivežė į mišką ir 
nušovė tuo pačiu rėvolveriu, 
kurį vartojo ir puolime pašto 
darbininkų.

BERLYNAS, s. 26
August Jaeger, nacių komisio- 
nierius Prūsijos protestonų 
bažnyčios, dėl kurio iškilo di
deli kivirčiai ir net skilimas 
protestonų bažn-yčios, šiandie 
pasitraukė iš sava vietos.

Savo laiške nacių paskirtam 
reicho vyskupui Mueller, jis 
pataria sušaukti vyskupų ta
rybą ir išspręsti iškilusį baž
nyčioj e ginčą.

NEW YORK, s. 26. 
jasis 
“streamlined” traukinys bando
mo joj klionėj, iš Los Angeles, 
Cal. į New Yorką atvyko į 56 
valandas 55 min. Traukinys iš 
Los Angeles j Chicagos atėjo 
į 39 valandas. Paskutines 500 
mylių traukinys padarė vidu
tinišku 84 m. į vai. greitumu.

Geležinkelio viršininkai ma
no, kad pradėjus vaigŠčioti to
kiems greitiems traukiniams, 
išnaujo padidės žmonių važi
nėjimas traukiniais, nes nau
jieji traukiniai yra ne tik grei
ti, bet ir turi tokių patogumų, 
kokių negali suteikti kelei
viams kitos keliavimo priemo
nės.

GREENWODD, Fla., s. 26. 
— Gauja iš vietos kalėjimo 
pastvėrė 23 m. negrą Claude 
Neal, kuris buk prisipažinęs iš
gėdinęs ir nužudęs Lola Can- 
nidy, 23 m. Jis buk vežamas 
į nusikaltimo vietą, kur vėliau 
busiąs

Chįcagai ir apylinkei federa< 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ir 
daug šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 4:- 
52.

WHITESBURG, Ky., s. 26.- 
Wesley Couch, 18 m., nusišovė 
savo namuose už tai, kad 
16 m. mergina diena prieš 
nusikirpo plaukus.

GARY, Ind, 
liam C. (Cully) Flanagan, Gary 
gembleriavimo drvų karaliui 
liko nušautas pačiame vidur- 
miestyje gatvėje prie 5 Avė; ir 
Broadway. Jo pagelbininkas. 
Frank Gross, liko pašautas,’ bet 
veikiausia pasveiks. Lengvai su
žeistas ir vienas praeivių.

ST. LOUIS, MO., s. 26.
Čia nuo iš Chicagos atėjusio 
buso liko nuimta Mary Elsie 
Waier, 21 m., sociologijos stu
dentė Wayne universitete, Dėt- 
roit, Mich. Ji sukosi pirma
dieny buvo pagrobta iš univer
siteto koridoriaus. Paskiau gro
bikai prįsipažiųo^ kad. buvo pa
daryta klaida, nes taikėsi pa
grobti ne ją, bet kitą merginą. 
Betgi jię'išlaikė ją kelias die
nas Detroite, paskiri ‘atvežė į 
Gary, iš tėn i Chicago, kur ją 
pasodino j St. Louis busgrPo 
to ilgą laiką bųsą sekė auto- 
mobilius

Šiomis dienomis buvo eilė 
nuostolingų gaisrų. Charakte- 
ringesni gaisrai tokie:

Kulautuvos kurorte sudegė 
pil. Vilenčikienės vasarnamis.

Joniškio v. Vaineikių dvare 
sudegė pil. Kazlausko gyv. na
mas, tvartas ir klėtis. Be to. 
sudegė visi gyvuliai, javai, pa
dargai ir kt. daiktai. Įtariama, 
kad padegė 16 metų amž. jų 
pačių sūnūs, 
su pamote, 
pasislėpė.

Strielčiškių 
užsidegė pil.
su jame buvusiais javais, sta
tybos medžiaga ir kt. Ugnyje 
žuvo 5 kiaulės, revolveris SU 
daug šovinių, rūbų ir keli šim* 
tai litų pinigais.

> Nukentėjęs tvirtiną, 
kluonas esąs padegtas iš 
to.

Papilio vals., Rokiškio dvare 
užsidegė mūrinis, baigiamas į- 
rengti, namas. Keista, kad tas 
namas jau degė birželio mėn., 
o dabar buvo baigiamas atsta
tyti.

Vabalninko v. II Gliaudelių 
km. užsidegė pil. Stričkaus na
mas. Nuo to namo ugnis per
simetė į kaimynų., G^čiuno ir 
Banio trobesius ir visi trobftt 
šiai sudegė.

‘-•■'T- '• v.r>v,. A'l'' '■**
Surviliškiu v. šeteinnį dva

re nuo lokomobiįio dūmtraukio 
užsidegė ir sudegė to dvaro sa
vininkės pil. Jurevičienės 5 tro
besiai, nekulti javai ir kt. Nuo
stoliai labai dideli.

• J

Ariogalos vals. • Pįembergo 
dvare sudegė vandens malūnas.

BIRŽAI.—O buvo taip.
Nelabai senai Biržų miesto 

buTmisro žmona nebesulaukė į 
namus pareinant savo vyro. 
Ieško ten, ieško šen— nesuran 
da. Kreipiasi polįcijon— ieško 
policija—irgi nesuranda. Paga
liau pasisekė surasti Biržų 
miesto burmistrą p. Vagnerį. 
be kepurės, einantį anapus Pa
pilio vieškeliu.

Pasirodė —burm. Vagneris 
psichiškai susirgę ir dabar yra 
nugabentas į Panevėžį, kur gy
domas.

P-nas Vagneris ilgus metus 
ramiai tafnavo žemės tvarkymo 
raštinėje. Gavo kuklią algą, 
bet ir su ja mokėjo gražiai gy
venti. Į politiką nesikišo. Bet 
panorėjo vyras padaryti karje
rą. Įstojo į partiją ir tapo Bir
žų miesto burmistru su 700 li
tų alga.

Burmistras— tai ne eilinis 
raštininkas, jis reprezentuoja 
miestą, jį kviečia tai vienas as
muo vaišių, tai kitas. Jei tave 
kviečia, turi ir tu revanšuotis. 
Ir prasidėjo išsigėrimas, išlai
desnis gyvenimas.

Ir musų burmistras p. Vag 
neris ima skolose klimpti, ne
beužtenka jam ir taip didelės 
algos, jau pradeda algą už 3 
mėnesius pirmyn paimti. Pa
mažu ir viso to vaisįus —ligo-

išstūmusi p. Vagnerį 
į butmfstrtis, imą šnaituoti, at
leidžia iš skyriaus pitmininko 
pareigų, bet dar nbdrįsta iš bur
mistrų pašalinti, nors visi jau
čia, kad p. Vagnerio karjera 
baigta, kad po kelių dienų tu
rės būti naujas burmistras. Ne- 
Visuomet, mat, aukštybės atne
ša laimę!

Darbininkai kovos už 
pakėlimą algų ir 
pakeitimą kodeksų

LISBON, s. 26.— Iš 
gali jos Rytų Afrikos 
Afrikos raistų gauta žinia apie 
ypatingą liūto kerštą savo už
mušėjui.

Bazilio Olivero, teisėjas pa
jūrio miesto Beira, bemedžio
damas pašovė liūtą. Sugryžęs 
j tą pačią vietą už dviejų die
nų jis rado, kaip išrodė, liūto 
lavoną. Tečiaus kaip tik jis 
priėjo artyn, liūtas šoko ant jo. 
jį sudraskė ir pats krito ne
gyvas ant sudraskyto medžio
tojo lavono.

Derėsis su vokiečiais 
dėl klyringo

WASHINGT0N, s. 26. —Or
ganizuoti darbininkai pradeda 
kovą už pakėlimą minimiAn al
gų NBA kodeksuose.

Pirma kova kils kai darbi
ninkai bandys pakeisti kodeksą 
automiobilių pramonėje, kuris 
baigiasi lapkr. 3 d. Amerikos 
Darbo Federacija jau pareika
lavo viešo svarstymo pakeiti
mo to kodekso.

Ruošiasi streikui 
skalbyklų draiveriai

CHICAGO.—3,200 skalbyklų 
draiveriai ruošiasi streikui, ku
ris palies apie 20,000 skalbyk
lų darbininkų. Laukiama tik 
nacionalio ‘ unijos komiteto pri
tarimo streikui.

Darbininkai reikalaują pa* 
kėlimo algų, kurios sumažėju 
skalbykloms pradėjus steigi! 
skyrius, j kuriuos žmonės ga
li atnešti skalbihius ir gauti 
nuolaidą, kas sumažino draive* 
rių kostumierius, o draiveriai 
gi gauna tik nedidelę algą ir 
komisą.

Ateina šalčių banga
CHICAGO.— <6rd praha&s 

sako, kad nors rytoj ir busią 
kiek šilčiau, bet iš^Rocky kal
nų ateinanti šalta banga, kuH 
pasieks Chicago rytoj vakare. 
Gali būti ir Šalnų sekmadienio 
naktį.

, s KAUNAS.—Del valiutos ju
dėjimo ir to judėjimo varžy- 
iųo, kaip žinoma, Lietuva vo
kiečiams buvo įteikus atitinka
mą tiotą ir siūlė derėtis. Vo
kiečiai ilgai tylėjo, bet dabar 
jau sutinka derėtis. Užs. reik 
ministerijos ekon. departamen
tas toms deryboms rengias ir 
jau renka medžiagą.

KAUNAS
čius iš Butrimonių vaisė, šian
die Kaunan atvežė parduoti 
bulvių vežimą. Važiuojant pa
nemune ties Daukanto g-ve ve
žimas apvirto ir mirtinai nu
spaudė po jlA) pakliuvusį pil. 
Bagdonavičių.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų. '.
* Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne- 
nialohUinų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vkkato! Nedaliomis nuo 9 iki

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

TeL Canal 8500
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UJei egzistuotų die-I ties, norint susilaukti

vų tauta - ir ji vai 
dytųsi demokra

tiškai”
“Demokratų, ne demokratijos 
krizis” — sako Benešąs ir prof. 

Barthelemy

įvykęs Prahoj filosofų kon 
gresas, rašo “L. Ž.”, kuriama 
ir Lietuvos Universiteto dif at
stovai dalyvavo, savo darbų 
tvarkoje buvo nemaža vieta® 
paskyręs apsvarstyti taip dau
gelio dabar mėgstama prana
šauti demokratijos krizj. šį 
kongresų atidarė čekoslovaki 
jos užs. reik, ministeris 
Benešąs, su% kurio mintimis 
ir norime susipažinti.

Pergyvenamas momentas
charakteringas tiek moralės, 
tibk ūkio ir socialinėse gyve 
nimo srityse, tiek pagaliau po
litikoj apskritai ir ypatingai 
tarptautinėj poliškoj tam tik
ru sąmyšiu. Tai verčia visus

dr. 
čia

yra

ir iŠei- 
daugiau 

tvarkos, ramybės ir pastovu* 
mo.

— Visas mano politinis dar* 
bas, — pareiškia dr. Benešąs, 
— visos politinės, socialinės ir 
ekonominės problemos, kurios 
man teko išspręsti, buvo kiek 
viena atskirai tiksliai morališ
kai išanalizuota, patikrinta pa 
gal mano filosofinę ir mora
linę teoriją ir tik tokiuo bu
du, pasiekus pilnos sintezės, 
kiekviena mintis ir planas re 
alizuotas.

Toliau dr. Benešąs pasisako, 
kad jis politikos mene ir mok
sle visuomet buvęs neigiamai 
nusistatęs prieš kiekvieną eks- 
perimentalizmą kas nebuvo 
prieš tai išbandyta ir išanali- 
zr.ntais faktais paremta, prieš 
kiekvieną romantišką koncep 
ciją, kuri neturi kontakto su 
realiu gyvenimu, ir pagaliau 
prieš kiekvieną tikėjimą socia
linio ir religinio pobūdžio ste
buklais, kurie iškreipia socia
linio ir politinio gyvenimo 
tus ir normalų gyvenimą 
kreipia komplikuotais ir 
giuotais takais.

— Aš esu įsitikinęs,
kiekvienas politinis veikimai 
turi būti įkvėptas tam tikros 
filosofinės ir socialinės doktri
nos, kivi visiems civilizuotiems 
politiniams junginiams butu 
priimtina. Aš pasisakau prieš 
kiekvieną politinį oportuniz
mą, kuris bet kuria forma pa
sireikštų ir kaip dažnai pagal 
sąlygas keistųsi;
tą oportunizmą, kuris jau tiek 
žalos pokariniais laikais pa

darė.
Aš visuomet buvau priešinin
kas to ciniško politinio veiki
mo supratimo, kuris jį iden
tifikuoja su valdymo bet kir- 
ria kaina užgrobimu ir išlai
kymu, su pinigų gavimu iš 
vieno kitam, ir tuo budu visą 
socialinį gyvenimų sumateria- 
liną, pamirštant, kad mažiau
siai pusė civilizuotos bendruo 
•menės gyvenimo 'remiasi dva
siniais pradais ir kad tikroji 
politinė kova net savo pasku
tinėmis priemonėmis tu‘ri būti 
suinteresuota dvasios laimėji 
mu prieš materiją.

Pripažįstant,
vienos politinės santvarkos vi 
sai tobulios ir kad kiekviena 
turi daugiau ar mažiau minu
sų, 
tenka mums nusistatyti, ar 
mes sutinkame, kad Žmonijos 
bendruomenės pagrindinis tik 
slas yra individualinės laisvės 
plėtojimasis ir žmogaus asme
nybės neliečiamumas ir jos vy
stymasis,

— nors ir su* tais reikalingais 
apribojimais ir jų pasėkomis, 
kaip tai kitų individų laisvė ii 
kolektyvo teisės reikalauja, ką 
mums sako 18 ir 19 šimtm. fi- 
losofijos klasinis formulavi
mas.

— Mano atsakymas į šį klau* 
simą yra visiems žinomas. Jei 
yra kalbama, apie demokrati
jos krizį, jokiu budu šiuo po
sakiu negali būti suprastas jos 
institucijų krizis, bet tik de
mokratų krizis, tas klausimas,

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, spalių 27, 1924

DABAR

Progress
FURNITURE CO

KRAUTUVĖJE
Galite Pirkti 

PIANĄ AK RADIO 
Pusdykiai.

f

fak- 
nu- 

vin-

kad

ri būti išlyginta. Filosofine 
mintis matuos politiko dydi 
tuo laipsniu, kiek jam pavyks 
šių problemų išrišti.

Baigiant pravartu* dar pažy
mėti Paryžiaus prof. Josephe- 
Barthelemy pasakytus šiame 
pat kongrese apie \ demokrati
jų žodžius: “Demokratija yra 
tokia valdymo forma, kuriai 
esant vienos grupės didžiau
sias narių skaičius galimai tie
sioginiu budu ^dalyvauja ben
drų interesų tvarkyme.

...1930 m. Lietuvoje gimė 
4282 pavainikiai kūdikiai, 1931 
m. 4477. Bendrame naujagimių 
kūdikių skaičiuje pavainikiai 
sudaro 1%.. Daugiausia pavai
nikių gimsta Klaipėdos 
te.

.„Kaip rodo statistika, 
grijoje kasmet įvyksta
600 gaisrų, kuriuos sukelia be- 
žaisdami su ugnimi, palikti be 
jokios priežiūros vaikai.

...Kaip rodo statistika, Eu-

kraš-

Ven 
apie

ar praktiškame gyvenime de-ĮJci egzi8tuotų dlevų tauta, ra.
mokratai tikrai demokratai 
yra, ar jie sugeba kų politiškai 
nuveikti, ar šie demokratai tu
ri vadovų, 
morališkai 
aukštumoj, 
ti nešti tą 
sitikejimą.
losofinis ir 
mas, kurį, aš ką tik formula
vau, man yra neginčijamas.

Taip pat yra su kita šian
dien daug svarstoma problema 
— modernines valstybes ir jos 
funkcijų koncepcijos evoliucija. 
Visos kovos dėl demokratinės, 
totalistinės, korporatyvinės ir 
komunistinės valstybės sukasi 
ties ta pačia visų pasaulio fi
losofų klasine problema, kuri 
visą laiką yra pasiryžusi iš
spręsti nimlatinės harmonijos 
tarp individo ir kolektyvo pa
grindinį klausimą. Istorija, 
kaip ir musų laikų bandymai, 
mums rodo, kad nuo pat vi
suomeninio bendravimo atsira
dimo tam tikri svyravimai čia 
j vieną, čia j antrą pusę buvo 
ir yra pastebimi, bet pastarų
jų šimtmečių judėjimai vis 
aiškiau rodo linkimą individo 
laisvės naudai. Pasireiškią po
litiniai ekscesai nėra niekas 
kitas kaip vieno ar antro pra
do perdidelė persvara, kuri tu

kifrie politiškai ir 
stovi . reikiamoj 

ir ar šie yrta ver- 
jiems suteiktų pa- 
Bet principinis fi- 

moralinis klausi-

de

bule, Varšuvoje ir kt.
...Budapešte, Vengrijoje bu

vo laisva budelio vieta. Pasak 
laikraščių, į tą vietą pasisiūlė Irk A “01 1 *
150 kandidatų, iš jų 7 baigę |UL dUS<Uina A. bUlKlS 
aukštesniąsias mokyklas. Yra 
ir keletas moterų. Kraujo troš
kėj ų netrūksta.

............... fcU ■ ^.,1. iii i ĮnakShite 4 ii. ■ste

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____ Draugijos Nariai.
Tel. Ofice Wentworth 6330 

_Rez. Hyde Park 8395

Moterų Ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Daktaras Sako Kaip
Išvengti Slogų

Žymint Rvoikaton Bprcialiatas yra pareiAkea, 
kad 83 nuofi. Alos šalies asmenų yra palie
sti sloirų. Jia nurodo, kad •'raktaa" lAven- 

atapari), kuri, 
l tuairgimų

NUGA-TONE paalrodfi atcbAtinu tonikų 
budavojiniui ir palaikymui ataparoa. Jia 
tiesiai pasiekia nuailpuaiua organus. Teikia 
jiem* daugiau Jt'itoA. Ir jie iAmda nuorimi, 
kurio būna priežastimi (vairiu nevalių. 
Dabar laikas jum būdavot! ataparų. Imkit 
NUGA-TONE tik trumpu laikų ir tfimykit 
Htebfitlnua rezultatua. Parduoda ir ga
rantuoju viai aptickoriai. Pinigai grąžina
ma, Jei Aaal nepatenkinti, Miineato tryt- 
mentus už Vieną Doleri. Lengvu priimti ir 
palaiko jus tvarkoj.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL— Ide
alų Liuoauotoją vidurių 2Sc Ir 600.

• ropoję brangiausias pragyve- Kį, ’VSKLa?

šo Ruso, valdytųsi Ji save 
mokmti^kai.

• ‘1 %•’ ’ i

Kadangi tokios dievų tautos 
nėra, tai demokratijos krizis 
nieko kito nereiškia, kaip tik 
žmogaus vertybės svčmažinimą. 
Demokratinė Valst, reiškia iš* 
minties, ekonom. ir socialinic 
teisingumo pergalę. “Didžiau
sia problema čia yra mokėti 
sujungti laisvę sų tvarka: lais
vas demokratijoj režimas nė* 
ra joks baldachlnas, po ku
riuo galima butų pailsėti. Nie
kuomet ir jokia pasaulio kai
na neišsižadėsime mes savo 
laisvės ir hepavydėsime tiems, 
kurie buvo priversti apleisti 
savo pozicijas”.

■ 11,33.^t. ĮįibBi ib i fcĮbm u b. «i n, i

At žinai, kad

nimas yra Švedijos sostinėje 
Stokholme. Toliau* brangumo 
atžvilgiu seka Berlynas, Kopen
haga, Paryžius. Pigiausias. 
Barselonoj, Antverpene, Stam-
———----.......... ... -

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midvvife 

6109 S. Albany I 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT. | 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sU 
elektra, parodančių mažiausias klai
dai*. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
kėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Pitono Boulevard 7589

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868
b o fc—... A Į, I ... .11 Ib įii H Iii IIM m

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2348

DR. BERta
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80

Nedėliomis pagal sutarti.

...Senovės istorikas Herodo- 
tas sako, jog senovės Egipte 
padvėsus katei visi tų namų 
gyventojai, nuskusdavo sau* 
takius, kad tuo pažymėtų

an- 
ge-

per-...1749 m. birželio 25 d. 
saulės užtemimų, Novaros mie
ste, Italijoje, višta padėjo kiau
šinį, kuriuo lukšte aiškiai bu
vo matyti “saules karūna’’, ku
ri yra matoma tik pilno sau
lės i/žtėmimo mętų.

Graboriai

Laidotuves $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman4151 
10734 S.Michigan Av

Republic 3100
2506 W. 63 St.

*

Gerkit ir Reikalaukit
... • : ' - tįl i r-

nMlji į i MMMiifci«Hflfcn ui niiiaf (iiilB&mHMMiKi

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kehtuckr 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

^7- »
vairam

kad nėra nė

NAUJI ZENITH RADIOS 
1935 MADOS 

Po 

’39.50

NAUJI PHILCO RADIOS 
1035 MADOS 

Po 

•20.00

.00 NAUJOS MADOS 
MIDGET RADIOS 

Po

8.95
NAUJI GhOSLEY RADIOS 

1935 MADOS 
Po

’19.50

Iš Gothenburgo i Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiųjų Švediją. Ši- 
<ehonė jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimų. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musų naujas laivas “MARI- 
EHOLM”, kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Grlpsholm ................ Spalių 30
Drottningholm ........  Lapkr. 17
Gripsholm ...............   Gruodžio 8
Drottningholm ........  Sausio 12

Kreipkitės i vietini agentų, arba: 
ŠVVEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michlgan Avė., Chicago, III.

GERI VARTOTI PIANAI 
Po

18.50

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGICIŲ

Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų, ‘ Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikeš mokėti.

įstok i šią Draugiją sistematlŠkai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendas nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo
kėti po $5.00 j mėnesi a»ba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėtą suma.

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tai. YARDS 0803

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas ■ Į 

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite...........

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturimę Sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

>1 .'i.ii.l .'.I. 1.1 I.

J. F. BADŽIUS
{ Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL. . 
>< 4—.. ■a*—— * -U.. Ai-- --- ■«» ■■

Simon M. Skudas 
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

Tel. Monroe 3377

Ren. 6600 South Artesian Avenue. 1 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
■ L1 ■>'. i i., iii ■ |»

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.. - ............. ...........- ------------

25 METU PATYRIMO 
Pritaįkime akiniu dėl ^visokių ak*U

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktų. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:36 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

,,,., Draugijos .Nariai*_____

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 
1957 W. Garfield HoulM 

(Kartip. Ddmen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0409

Ofiso Tel. Lafayette 3650
? n.Rez. Tel. Vįrgįnia 0669 .

Dr. E. SiedHnskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av- kamp. Franciecnav.

a   I IM I IIM____________________________

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo Staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir yaikų pagal nau
jausius metodus X-Rajr ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th 8t„ netoli Morgan b: 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubds 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo ,7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonė MlDWAY 11880
». ..... ..... .............

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

A. MASAIjSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

ą irfl I ,Įį

a VEDŲ

Linija
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 West Madison Street 

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel., Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

M

|| rEDERAL Savi ngs
® AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

9

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 ’ 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

Pirkite dabar ir taupykite 
iš didžiausių vertybių 

krautuvėse 2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Labai platus pasirinkimas 
visokių kitokių Standard pa
darymų radios įrengtų gra
žiuose naujuose kabine
tuose.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

11 South Ashland Ava. 
Tel, Boulevard 2900 
. 6515 So. Rockwell St.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’dtų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki lt

Rez; Telephone Plaza 2400 -
Ofiso Tel. Calumet 6893

GROJIKLIAI PIANAI
Po

29.50
Rusas Gydytojas ir chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 Su. Halsted St. 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. Vak. Ne
daliomis Ir šventadieniais 10^12 

diena.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Caiial 2515 arba 2516 
SKYRIUS •

1439 S* 49 Ct0 Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BAJJSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir aplelinkčje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

ši Draugija yra po U. 
S. Government prie
žiūrą ir Governitiėnt 
deda pinigui i šią 

Draugiją.
.. ........ aite..—

Dėl platesnių žinių 
kreipkitėts i 

Draugiją.
■UHiblbMI

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8413

1327 So. 4»th Ct.
Tel. Cicero 3724.' Koplyčia dykai

Phoe Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nUo 9 iki 8 vakaro.

Setedoj pagal sutartį.

3222-26 S. Halsted St
Tel. Victory 4226 

Ve<l?»>.« .1. KA1.EDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programas kas nedėlią, li
tą. vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kilocycles* ;

Night antf Momlng^to keęp 
them Clcan, Clear drid Healthy 

įar ^0Car^
or ofeye Beauty’’ Book 

MutaeCo-. D«p<. H. S..91. ObioSuChicafo

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louiz Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svdmming pool.
Rusiška ir turkiška pirtii

Moterims seredomįs Iki 7 y.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashlaąd Avė. r * *
Rez. ____T _ __

Tel. Republic 9723
- U 3^1 II , , ,

ANTAftAF^ETKUS
Graborius 

uiTSihT'ct
c

Zl

CICERO. ILL.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
' Namų Tel. Prosbect 19Š0

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
168 W. WafchingtOn St. 

Kambarys 402 Tel, Dearbom 9047 
Rez. 5349 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
TeL Prospect 1610
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NORI STEIGTI MUZIKOS CENTRĄ

Garsinkite? “N-r. w

pajaumane j

abu

Paintes ar

NEGU

peter pen

aooo avė

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St MffOVS/l

•M**

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų:

UNIVERSAL
SHOE STORE

Su kiekvienu 
Butelio Pirkiniu.

tada 
tai aš 
o jis

aš neturiu auto 
tamsta važiuoda

LOOK 
BEHIK1D 

YOU. 
PETER 
PEN.

turėčiau 
neturėtų,

DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELFl

KNEW
TRIS .

WAS TOO
GOGO

coooNEęę!
TUE CASTLG
IS A, TMIMO 

OF TME 
PAS T !

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

VJMEW ’
SBEMS COOO

TO G6T
OUT OP-

OOOQ«> y
AGaikH /

ŠI LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

THE BEST 
OF FRIENDS 
MUŠT PART.

THE 
PRINCE AND 
PRINCESE /

ARE v 
LEAVING. 8

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

JOHN ZALGA, 
6627 S. Ashland Avė. 

FLORENCE CUZELLA, 
9301 Veegham Street 
STEVEN’S TAVERN 
6309 Wentworth Avė.

P, GINOVICH, 
5433 Wentworth Avė.

JOHN MOCEK, 
1721 String St 

ADOLPH KRAUJALIS, 
2014 Canalport Avė.
COONEY TAVERN 
1200 East 73rd Str.

SIŲSK! ! HEL 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

savo privilegijuo
Prancūzas pa

C. Garsai)ji.

MEILĖ, VEDYBOS
IR AUTOMOBILIS

Pirkite saVo apielinkės 
krautuvėse

Augsčiausia
Ryšis IR

Žemiausios Kainos

o aš šokau iš džiaugsmo. Jis 
ne cento neturėjo taksi pasi
samdyti, o aš tik ką nusipir
kau naują automobilį.

Puse po dešimtos prancū
zas atėjo pas mane ir kreip
damasis į manb rįcieriškump 
jausmą, reikalavo, kad kova 
butų vedama tauriomis prie
monėmis ir, kad aš piktai nė-

gramą, praii , 
rikio tė grįžyšFįiI?ew^ Yorką ir 
kad 10:30 valandą ji lauk
sianti savo butfe. Buvo nuro
dyta gatvė ir namo numeris.

i uops.
vbu Wiuu HAVft
A SAFE JOURNEV 

t© tmS GOGO 
CASTUG. •

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
- sekmadieniais.

ouft mu<5t
PaQT. 

GOOD 0VE,DSAQ 
PRISNIGS, i ęnzxųu
N4SVSR FOROET 

____ , VOU J /—r-*-*'

Garsus smuikininkas Yehudi Menuhin, dabar, 17 metų, bet 
pradėjęs koncertuoti iš mažystės, nusipirko 100 akrų gražų 
ūkį Californijos milžiniškuose Redwood miškuose, kur jis įkur- 
siąs muzikos centrą, kur galėtų suvažiuoti pasilsėti artistai ir 
prie gražios gamtos pasisemti naujo įkvėpimo. Menuhin yra 
kilęs iš neturtingų, bet inteligentiškų žydų. Gimęs New Yorke. 
Tėvai, kad vaiko nesugadinti ir dabar neleidžia daug koncer
tuoti, ar skaityti jo pagirimus. Bet jis ir nėra sugadintas. 
Jam labiau patinka ūkininkavimas, o kai jis 14 metų amžiaus 
išlaikė kvotimus ir gavo automobilio draiverio permitą, jis t,uo 
labiau didžiavos, negu savo nepaprastais atsiekimais muzikos 
srity. Jis būdamas 7 metų pradėjo koncertuoti ir nuo to laiko 
yra koncertavęs visose didžiosiose šalyse, nors tėvai leidžia jam 
duoti tik 20—24 koncertus į metus, kad vaikas nepersidirbtų.

venom vienam1
darni viens kitą. Septintą die- 
nįiįiš įkarto buvd - "(Įu, įvykiai, 
Prancūzui ^įivogė piniginę su 
paskutinius pinigais ir jis 
liko plikas, kaip tilvjkas. Tai 
pirmas nuotykis. Antras bu
vo tdjcs. AĮjg^r gavom tele- 

kad ame-

Todel kol kas visi turim likti 
draugais ir viskas ilgainiui 
paaiškėsiąs. Ji savaitei 
žinojau Ii į Vašingtoną, 
grįžus pasikviėsianti mus 
du ir tada pasikalbėsim.

Ilgai tęsėsi savaitė. Mes gy 
viešbuty, sek

panelės namie nėra.
Aš prašiau tarnaitę pasaky

ti man teisybę, daviau 5 do
lerius ir ji pasakė, kad pane
lė namie, tik ne viena, o pas 
,ą yra ponas, atėjęs lygiai 
1-tą valandą. Jai girdi liepta 

Jaugiau nieko neįsileisti.
Paskui aš sužinojau, kad tai 

juvo prancūzas, atėjęs pes
lius. Jis ėjo pėsčias pusvalan- 
lį, o aš važiavau automobiliu 
jusantros valandos. Sužinojęs 
š gražuolės, kad aš neatvy

kau laiku, prancūzas, mano 
vardu pareiškė, kad aš visai 
neatvažiuosiu. Po kelių savai
čių amerikietė ištekėjo už 
prancūzo.

Jei aš eičiau pėsčias ir aš 
galėčiau laimėti.

Kitas šve^iUf? šįftj&ojhsi' leis
damas durnų kamuolius, jis 
pradeda pasakoti.

—Keista, tu nevedei dėl to, 
kad neturėjai mašinos, o aš 
likau viengungiu dėlto, kad 
turėjau automobilį. Tai buvo 
jau po karui. Aš važiavau į 
Ameriką ir garlaivyje susipa
žinau su žavinga amerikiete 
ir su netekusiu turtų prancū
zų aristokratu. Amerikietė tu
rėjo nepaprastai daug dolerių. 
Prancūzas šiuo atžvilgiu jau
tėsi striukai. Jis važiavo į A- 
meriką laimės ieškoti ir už 
kelionę sumokėjo paskutinius 
frankus. Aš turėjau pinigų. 
Iš musų trejukės susidarė 
maždaug tokia pat kombina
cija, kaip ta, apie kurią tu 
tik ką papasakojai. Mudu 
abudu iki ausų įsimylėjom 
amerikietę. Tai buvo žavinga 
mergaitė, graži, linksma ir 
draugiška. Ji buvo našlaitė, 
visiškai savarankiška. Mudu 
abudu jai palikom, bet ji ne
siryžo padaryti pasirinkimą.

Mums atvažiavus į New 
Yorką reikalai jau taip virto, 
kad aš ir mano draugas, abu
du prašėme jos rankos. Ji nuo 
širdžiai atsakė, kad mielu no
ru tekėsianti už vieno iš mu
sų, bet dar nežinanti už ko.

Tada atsistojo trečias sve
čias ir pareiškė:

—Jei aš 10-tą valandą ne
grįžtu namo, tai žmona pada
ro man sceną, kuri tęsiasi iki 
pat ryto.

Jis nuėjo durų link, dar 
kartą sustojo ir kreipdamasis 
į pasakotojus pridūrė:

—Tu buk patenkintas, kad 
neturėjai automobilio, o tu,— 
gali būti patenkintas, kad tu
rėjai mašiną. Abudu jus lai- 
mėjot... Sudiev I

Tik apie 12-tą valandą aš 
paskambinau savo gražuolei. 
Išėjo tarnaitė it pranešė, kad

Nestebinąs — ;
6 kojų Migh- g g®
boy rankomis 
trinto Riešu- 
to medžio, ir 
augščiaus i o s 
rųšies C1 a s s ** IfSiB 
“A” Audio ® ®

Systema. Bass Kompensacija, 4- 
point Tono Kontrolė, Automatiš
ka Valumo Kontrolė, Shadow 
Tuning Electro-Dynamip Speake- 
ris ir tt. Pastebėtina vertybė!

Lengvi Išmokėjimai
Lipsky’s Music & 

Radio Store 
4916 W. 14th St.

Tel. Cicero 1329. Cicero, III.

Kambarys klube su puikio
mis odinėmis .kėdėmis, ant 
staliukų juoda kava, aplink 
cigarų dūmų ūkai.

Po vakarienei svečiai pasa
koja kits kitam įvairias isto
rijas. Vienas svečių pradeda 
taip:

—Leiskit aš papasakosiu, 
kodėl aš likau nevedęs. Tik 
todėl,, kad neturėjau automo
bilio.

Tai buvo dar prieš karą; 
aš beprotiškai įsimylėjau jau
ną, gražią ir . protingą našlę. 
Bet kaž kodėl ją įsimylėjau 
ne tik aš vienas. Vienas ma
no draugų taip pat ją įsimylė
jo, Musų jausmai buvo našlei 
žinomi ir mes puikiai žino
jom kaip ji į mus žiuri. Bet 
ji negalėjo pasirinkti, nes 
mes abudu jai patikome. Mes 
visais budais stengėmės pa
rodyti, kad viens už kitą esam 
geresni.

Kartą visų musų bendras 
draugas pasikvietė mus vaka
rieniauti. Vakarienė buvo 
puiki, šampanas liejosi, kaip 
vanduo, ir ne tiktai mes, bet 
ir musų deivė tinkamai jį 
pagerbė.

Gražuolės akys žibėjo, jos 
šypsnys žaidė saulės spindu
liais. Esti naktų, kai moterys

A splendid cheese 
fbod for children

It spreads rgjjj 
sllces 

toašts

pradeda suprasti. Mudu abu
du įsimylėję jaunuoliai, pui
kiai supratome, kad kitą die
ną vienas musų tapsiąs jos 
sužieduotiniu, bet nežinojo
me, kam teks ši garbė. Ji buvo 
su abiem maloni, > sumušda- 
ma taurelę su manim ir ma
no draugu vienodai apdova
nodavo mus savo žavingu 
V,vilgsniu ir šokant lyg katė 
glaudėsi prie vieno ir prie ki
lo. Buvo aišku, kad ji yra įsi
mylėjusi, bet dar neišsprendė 
ką: mane, ar mano draugą. 
Mudu sėdėjom ilgiau už visus 
svečius. Pagaliau ir mes turė
jom eiti, o gatvėje lijo, kaip 
:š kibiro.

Gražuolė suriko:
—Dieve mano, kaip aš pa

teksiu namo.
Čia mano draugas labai 

mane nustebino taręs
—štai mano mašina, aš 

šiandien kaip tik nusipirkau 
ją ir esu laimingas, kad galiu 
nuvežti tamstą namo.

Ir jis ranka parodė į stovė
jusį čia pat automobilį. Pa
dėdamas gražuojei įlipti auto- 
mobilin, jis šnibštelėjo man:

—Palauk manęs čia, aš tuo
jau pasiųsiu mašiną tavęs 
parvežti.

Automobilis nuvažiavo. Aš, 
žinoma, nebelaukiau jį grįž
tant, nes supratau, kad viskas 
pralaimėta.

Ir tikrai. Kitą dieną drau-

MR. SLEBUSKAS.
3005 West 38th Street .

MIKE BESTRIVUS, < 
1142 So. Canal Street 

WESTERN ARCHER TAVERN 
3712 So. Western Avė.

FLEMING and THOMPSON, 
4163 So. Halsted St.^ 
FRANK TATRENAS, 
10500 Indiana Avė.
J. STEPONOVICH, ’ 

3321 So. Lituanica Avė.
MR. WARNER, 

2280 Lincoln St. .

dnaudočiau 
fta padėtimi, 
reiškė:

—Kadangi 
lobilio, tai 
mis turi mane su savim pasi
auti.

Aš atsisakiau tardamas:
—Labai gaila, bet meilūs 

eikaluose nėra pasigailėjimo. 
Jei aš pats nuvešiu į savo my
limosios butą pavojingą kon
kurentą, tai aš busiu ne džen- 
dmonas, o tikras asilas.

Prancūzas bandė mane įti
kinti, kad 
nieko negalėjo -padaryti. Tada 
jis pareiškė, kad eisiąs pės
čias, bet kovos lauko man be 
mūšio ncužleisiąs.

Tinkamai apsirengęs, aš nu
ėjau pasisamdyti taksi, nes 
garažas, kur stovėjo mano 
mašina buvo gana toli nuo 
viešbučio. .

Jau po dešimtos valandos 
aš savo mašiną atvažiavau į 
42-rą gatvę ir atsidūriau tie
siog fantastiško judėjimo cen
tre. Tokiu laiku gatvėje taip 
daug automobilių, kad tenka 
labai lėtai važiuoti ir ilgai 
stovėti kryžkelėse. Pagaliau 
iš ištrukau, bet teko dar daug 
laiko stovėti Brodvajuje, kur 
tokia pat kamšatė.

gas pranešė man telefonu 
kad jis jau tapęs sužieduoti
niu ir prašąs 
n i us.

Mat, jei aš
mašiną, o jis
bučiau sužieduotiniu 
pajauniu. -

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPOBT LIQUOR COMPANY DARO SPE

CIALI PASIULIJIMĄ ANT

Lincoln’s Pride Whiskey
Su pirkiniu vienos kvprtos arba paintes LINCOLN’S 
PRIDE degtinės, Taverno Savininkas duos jums 
KUPONĄ.

Priduokite 6 Kvortų Kuponus arba 12 Painčių ku
ponus į > musų Ofisą žemiau paduotu , adresu ir jų?.' 5 
gausite labai gražią VARIO arba ALUMINIUM" j 
LEMPĄ DYKAI—tokią, kaip kad matote skelbime.

Jtfsų skonis įrodys, kad tai yra gera STRAIGHT 
KENTUGKY BOURBON WHISKEY. Taip gera jūsų 
skoniui kaip ir BONDED.

Pasendinimas ir specialis distiliavimo procesas pa
daro LINCOLN’S PRIDE whiskey ytin švelniu ir ma
loniu gėrimu.

Dabar galite nusipirkti ir buteliais 
ba Kvortas. Taip, kad galite ją laikyti savo namuose. 
Kiekvienam ji bus smagus gėrimas.

JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S PRlDĖ 
UŽ MENKESNE DEGTINĘ

Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į Cent
ral District Furniture Co., 
3621-23-25 So. Halsted St., 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšįes tavorus pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink. *

štai keletas musų 
BARGENŲ:

$6.98—9x12 Virtuvės $O QQ 
RUG tik .............................0-570
$69.50—2 §mot. Sek- $OQ QE 
lyčios SETAS tik .......fcO-OU
$85.00—Valgomo $OQ Efl
Kambario SETAS tik OO-UU 
$79.00—3 šmotų ftft
Miegruimio SETAS ti.Mw-UU
$8.50—Vatiniai $4 QO
MATRACAI tik ........... **-OO
$8.75—Dvigubų Coil $4 QO 
SPRINGSAI tik ........... •f.OO
$50.00—9x12 Amer- $4Q 
ican Oriental Kaurai tik ■ 0-0 w 
$30.00—Dinette $4 0 QO
SETAS tik  ................ ■ fc«OO
Puikios pastatomos $4 QO 
ant Grindų LEMPOS tik^-vO

Mes turime pilnų pasi
rinkimą SKAL B I M U I 
MAŠINŲ, ELEKTRIKL 
NIŲ REFRIGERATO- 
RIŲ ir RADIJŲ visų ge
riausių išdirbysčių, že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais 

Central District 
FURNITDRECO.

3621-23-25 SOUTH
HALSTED STREET 

( JOS.’ JOZAITIS, Mgr.

TIKTAI WHOLESALE 
3252 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. Victory 5382-5383
žemiau pažymėta tiktai keletą žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Botfrbon Whiskey; daugiau vardų ir adresų bus šioje vietoje paskelbta vėliau.

FRANK’S TAVERN. 
6730 South Štate St. 

UCKER TAVERN, 
8104 Vincennfcs Avė.
MUZŽY'Š PLACE, 

5000 West Roosevelt Rd. 
VINCENT ST1MAUSKI, 

• 2334 So. Leavitt St.
J. MANIATIS 

1803 Indiana Avenue 
J. STANKUS,' .

7013 So. Westem Avė.
CABIN INN, 

8119 West Grand Avė.
.....................  I .1 ...........................................

SALE
Didelė nuolaida link naujo 1935 

PHILCO 
Išmainykite savo seną setą ant 
naujo 1935 PHILCO ir džiaugki- 
tės jo spėka, tonu ir gražumu, 
kurie padaro PHILCCL vadovau- 

j l * Jlaugelia modeliu 
dėl užrubežinių ir ‘ Amerikos pri
imtuvų. Pastebėtinai žemos kai
nos! Extra didelė nuolaida už ju- 
su sena radio per ši išpardavimą!
PHILCO IgggMOB18H ififflM'

TR^ilN

Yehudi Menuhin
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Chicagoje —- paštu: 

hfetams
Pusei metų ...._____ ____
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Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_____ ____________ 3c
Savaitei •«••••••••••••••••••  •••••••••••••••••••• 18c
Mėnesiui ____________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:
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Trims mėnesiams __________   1.75
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POLITINIAI PABĖGĖLIAI ČEKOSLOVAKIJOJE

tad

pa- 
pa- 

tam

Kai Vasario mėnesį Austrijoje įvyko darbininkų 
skerdynė, kurią surengė Dollfuss, tai šimtai kovotojų 
turėjo bėgti į užsienius. Dvylika šimtų jų rado sau prie
glaudą Čekoslovakijoje. Jie per kelioliką dienų slapstėsi 
miškuose, kol, ant galo, įsitikino, jog jiems nebėra pa
vojaus. Tąsyk jie kreipėsi į Čekoslovakijos darbininkus, 
prašydami pagalbos. Jie buvo nuskurę ir išbadėję, 
pagalba jiems tuojx buvo reikalinga.

Čekoslovakijos darbininkų organizacijos ištiesė 
begėliams savo draugišką ranką. Iš savo fondų jie 
skyrė pabėgėlių šelpimui pinigų. Ligi rugsėjo 1 d.
tikslui jie jau išleido 1,187,245 čekiškų kronų. Kiekvie
no pabėgėlio išlaikymas per dieną kainuoja septynias 
kronas.

Pabėgėliai gyvena r stovyklose. Kiekvienoje stovyk
loje yra renkamas vadas, kuris prižiūri visą tvarką.

Pastaruoju laiku pabėgėlių skaičius šiek tiek suma
žėjo, nes 303 jų sutiko įsileisti sovietų Rusija, Rusų ko
mitetas pabėgėliams šelpti buvo pasižadėjęs apmokėti 
transportaciją ir visas kitas išlaidas, tačiau savo žodžio 
neišpildė. Todėl Čekoslovakijos darbininkams ir tą naš
tą teko pakelti: transportacija 303 darbininkų jiems 
kainavo apie 100,000 kronų.

Dar ir šiandien Čekoslovakijoje randasi apie 300 
Vokietijos nacių teroro aukų. Seniau jų buvo apie 600. 
Juos irgi reikia šelpti. Na, o tuo tarpu ir pačių Čekoslo
vakijos darbininkų. padėtis yrą gana sunki. Nedarbas 
juos Spaudžia. Pavyzdžiui, 1933 m. pabaigoj^ iš 3,550,- 
286 darbininkų 778,489 buvo bedarbiai. Vadinasi, bedar
bių skaičius siekė apie 22% visų darbininkų.

Nežiūrint viso to, Čekoslovakijos darbininkai savo 
jėgomis stengėsi išlaikyti Vokietijos ir Austrijos pabė
gėlius. Bet visi fondai jau beveik tušti. Kad pabėgėliai 
nepaliktų be pašalpos, tad Čekoslovakijos darbininkai 
kreipėsi į amerikiečius. Jie prašo Amerikos organizuo-. 
tų darbininkų prisidėti finansiškai prie pabėgėlių šelpi
mo. Tuo pačiu laiku jie nurodo, jog Centralinėje Euro
poje Čekoslovakija yra vienatinė demokratiška šalis, 
kur žmonių teisės nėra mindžiojamos.

TEISMAS NUBAUDĖ V. SIDZIKAUSKĄ

Vaclovas Sidzikauskas per kai kurį laiką buvo Lie
tuvos pasiuntiniu Vokietijoje. Prieš keletą mėnesių pra
dėjo eiti gandai, kad pasiuntinys Berlyne įsigijo namus 
Ir kitokio turto. Kilo nužiūrėjimas, jog yra varomas 
koks nors šmugelis.

Tas nužiūrėjimas pasirodė teisingas. Paaiškėjo, jog 
Sidzikauskas Vokietijoje prikepė “garbės konsulų”. 
Tuos titulus jis jiems suteikdavo už tam tikrą atlygini
mą. Kitaip sakant, iš jų jis ėmė kyšius. '

Po ilgo tyrinėjimo, pagalios, visas reikalas atsidū
rė teisme. Teismas daugiausiai ėjo uždaromis durimis. 
Liudininkų buvo nemažai.

Matomai, įrodymų buvo gana rimtų, jei teismas 
Sidzikauską pripažino kaltu ir nubaudė šešiais mėne
siais paprasto kalėjimo. Tačiau ta bausmė jam bus at
leista, jei per sekamus trejus metus daugiau nenusi
kals.

Apžvalga
DAR APIE KUN. KUPRE

VIČIŲ

Jau kartą šioje vietoje buvo 
rašyta apie Biržų dekaną Kup
revičių, kuris ypatingu budu 
auklėjo “angelaičius”. Po to, 
kai išėjo aikštėn, jog tas dva
siškis tūrėjo “visai iškrypusio 
pobūdžio santykių su mažame
tėmis mergaitėmis, iŠ kurių 
viena pasirodė esanti apkrėsta 
lytinė liga”, tai jis pasiskubi
no pasprukti į Latviją, kad iš-

“Lietuvos žinios” apie pa- 
skilbusj kun. Kuprevičių rašo 
sekamai:

“Tai aukštas dvasiškis, 
žmogus griežtas, atkaklus 
jėzuitas, pasišventęs tarnauti 

.ne tik bažnyčiai, bet ir kle
rikalizmui, Ir todėl, kas ne 
krikščionis demokratas — 
buvo dergiamas, plūstamas. 
Ne tik pažangioji visuome
nė, bet ir tautininkų partija 
arba geriau, tos partijos kai 
kurie veikėjai, susilaukė 
n

susilauk? 
gražių” epitetų iš šito fana

tiko. Kitokių, pažiūrų Žmones 
jam buvo nemoralus, bedie
viai, visi ne k. d- Valdininkai 

supuvę...

nu Biržuose, kur yra ir kitų 
tikybų žmonių (nemaža pro
testantų), kun. Kuprevičius 
pasižymėjo tiesiog plūdimu, 
niekinimu kitaip (tikinčių 
Protestantų bažnyčios jam 
atrodė bjaurumo namai. Jis 
savo pamoksluose daug kar
tų reikalavo iŠ savo parapi- 
jonų, kad jie nutrauktų san
tykius su protestantais, nei

gtų pas juos j sveičus, netar
nautų, neitų į talkas ir t. t. 
Jis nevažiuodavo laidoti savo 
parapijonų, jei jie buvo lai
dojami bendrose (o apie Bir
žus tokių «daug) kapinėse; 
reikalaudavo, kad nuo pro
testantų pusės nors kelios 
kartys butų ištiestos...

“Kun. Kuprevičius tokia 
savo veikla įnešė į biržėnų 
sugyvenimą tulžies, neapy
kantos, bet visgi nepajėgė 
savo pirmtakunų (pokarinių 
ir prieškarinių) pasėtos su
gyvenimo sėklos galutinai iš
naikinti Biržų krašte.

“Būdamas tokiu griežtu ir 
atkakliu — ir valdant Lie
tuvą tautininkams — su dau
guma valdininkų nesugyveno 
ir jo draugų kompanija bu
vo itin maža. Nepripažinda- 
mas nei jaunimiečių, nei jau
nalietuvių, nei kitų, — jis 
visa energija pradėjo orga
nizuoti “angelaičius”. Ir štai 
šitas kunigas, užuot auklė
jęs dorai “angelaites” doro
vės, mokinęs jas, pats, kaip 
*M. Kr.’ rašo, ‘tūrėjęs visai 
iškrypusio pobūdžio santykių 
su mažametėmis mergaitė 
mis, iš kurių viena pasiro
dė esanti, apkrėsta lytine li
ga.

“Kaip ši istorija išėjo aikš- 
štėn?

“Biržuose plačiai pasakoja
ma taip:

“iP. X. savo jau kurį laiką 
sergančią 11 metų dukterį 
nuvedė pas daktarą ištirti, 
kas jai yra. D-ras rado ją 
apkrėstą lytine liga. Čia 
mergaitė i^pjisipažinus, kad 
kaltas esąs kdn. Kuprevičius. 
Motina aštriai suėmė kun 
Kuprevičių už dukterį.

“Kun. Kuprevičius, pama
tęs, kad viskas išėjo aikštėn, 
ir pasitaręs su savo draugais, 
skubiai išvyko j Panevėžį 
buk pas vyskupą, o iš tein 
grįžęs rado jau dokumentus 
paruoštus išvykti į Latviją. 
(Iš ten galima pasiekti ir 
Lenkiją, su kuria nėra suda
ryta nusikaltėliams 'išduoti 
sutarties).

“Su nukentėjusios mergai
tės tėvais buvo susitarta 
jiems už skriaudą sumokėti 
8,000 lt. ir 1,000 lt. buk jau 
duotas, bet likusius 2,000 lt. 
sutikę sumokėti kun. Kupre
vičiaus draugai, šie pinigai 
turėjo p. X. uždaryti bur
ną...

žmogus, kuris mėgo ki
tiems moralus skaityti, be
dieviais vadinti, paleistuviais 
pravardžiuoti ■— pats pasiro
dė esąs, kaip rašo ‘M. K.*,- 
iškrypėlis.”
Pabaigoje “L. Ž.” padaro dar 

tokią pastabą:
“Reikalas yra toks svar

bus, nusikaltimas toks dide
lis ir žiaurus, kad pro pirštos 
negalima žiūrėti. Macochiada 
turėtų būti stropiai ištirta ir 
kaltininkai 
mybėn.

Reiktų atsiųsti specialis 
tardytojas, kuris tiek kun. 
Kuprevičiaus bylą iš esmės 
ištardytų, tiek ir susipažintų 
su sąlygomis, kuriomis jis iŠ- 
vyko į užsienį. Toks išaiški
nimas patarnautų objektyvu
mui.”

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavė jas lai
kraščiu bus gatavas 
lums patarnauti. Jišai 
tenai stovi ne savo Sma
gumui, bet Jilsu pato- 
gurno de|ėL

patraukti atsako

kuris tiek kun.

IŠ VISO
PASAUUO
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Lenkija ir tautines
mažumos

Prieš kiek laiko Lenkijos vy
riausybė pasiuntė Tautų Są
jungai pareiškimą, jog ji dau
giau nebėsflaikys tautinių ma
žumų sutarties, karią pasira
šė Versalyje 1919 m. TAs pa
reiškimas Europoje sukėlė ne
mažai komentarų ir pastatė 
Tautų Sąjungą Į keblią padė
tį* Jeigu Lenkija atsisako pil
dyti sutartį,! tai juk panašiai 
gali pasielgti ir kitos valsty
bes, kurios yra davttfcios Taū- 
tų Sąjungai pasižadėjimą pil
dyti tautinių. mažumų sutar
ti. . ' * .... ■

Lenkija savo pareiškimą mo
tyvuoja tuo, jog stambesnės 
Europos valstybės nėra suriš
tos tąja sutartimi. O jeigu 
taip, tai kodėl Lenkija tą su
tartį turi pildyti? Juo labiau, 
kad ji daugiau* nebenori lošti 
antraeilės valstybės rolę.

Na, o jeigu Lenkija yfa pirx 
maeilė valstybė, tai ji privalo 
ir naudotis pirmaeilės valsty
bės teisėmis. Taip galvojo len
kų vyriausybe. Vadinasi, jos 
logika yra maždaug tokia, kaip 
ir vokiečių, kurie nenori pildy
ti Versalės sutarties, kurią jie 
buvo priversti pasirašyti dėl 
to, kad pralaimėjo karą.

žinoma, Lenkija gali saky
ti, jog ji karo nepralaimėjo 
Vienok faktas pasilieka tas, 
kad jai tapo pripažinta nepri
klausomybė ir nustatyti dabar
tiniai rubežišti tik su ta sąly 
ga, kad ji privalo pildyti tau
tinių mažumų sutartį.

Kada Paryžiau^ konferenci
joje kilo klausimas dėl Lenki
jos teritorijė&, tai nabūšninkas 
Wilsonas pirmiausiai atkreipė 
dėmesį į tautinių mažumų tei
ses. Visiems buvo aišku, kad 
Paderewski ir kiti lenkų dele- 
gatai reikalaUs žemių, kur gy
ventojų daugumą sudaro vo
kiečiai, . ukrainiečiai, baltgud- 
žiai, lietuviai ir t. f.

Konferencijai pirmininkavo 
Clemenceau. Kai prezidentas 
Wilsonas atkreipė dėmesį 
tautines mažumas, tai Cleųiėn- 
ceau įteikė Lenkijos delegaci
jai raštišką pareiškimą. Tame 
pareiškime buvo pasakyta, jog 
Lenkija, kuriai konferencija 
pripažįsta nepriklausomybę, 
privalo duoti prisižadSjimą, ku
riuo garantuojama tautinėms 
mažumoms teisės.

Kai buto parašyta Versalės 
sutartis,1 tai j ją liko įtrauk
tas skyrius 98, kūf pasakyta, 
jog Lenkija principiniai stftin 
ka tautinėms mažumoms gd 
rantuoti tam tikras teisės. Vė
liau su Lenkija buvo padary
ta ir specialė sutartis. Ėihant 
tąja sutartimi Lenkijoje gyve
nančioms tautinėms mažu
moms suteikiama teisę kreip
tis į Taūtų Sąjungą sū skun
dais. žinoma, tame atsitikime, 
kuomet jos jaučiasi,, jog yra 
skriaudžiamos. Toliau pasaky
ta* jog tą sutartį gali pakeisti 
arba" atšaukti tik Tautų Ta
ryba. '

Lenkija sutartį pasirašė ii 
pasižadėjo ją pildyti. Bet Vos 
susikūrė Tautų Sąjunga, kaip 
jai teko išklausyti nemažai 
protestų. Daugiausiai nėmūlo- 
numų Lenkijai darė Silezijos 
vokiečiai, kurtė nublat skūft 
dėsi, kad j uos tetikai »eteisė- 
tai persekioja. Kiekviename to
kiame atsitikime lenlkų vyriai*- 
sybe turėjo teteiritlsl Daliai to 

į ji jaūtėsi pažeminta* .

jami. Reikalinga tad pagamin
ti naują sutartį, kuri butų pri
valoma visiems Tautų Sąjun
gos nariams.

Kada ta rezoliucija nerado 
prielankumo, tai Lenkijos už
rietų reikalų minlsteris, Beck, 
įteikė Tautų Sąjungai raštišką 
pareiškimą, jog “nuo šios die
nos” Lėhkija atsipalaidoja nuo 
tautinių mažumų sutarties ir 
daūgiau jos nebepildys.

I tą pareiškimą Anglijos, 
franci jos ir Italijos vardu at

sakė Sir John Šimon. Jis pri
minė lenkams* kad hito tos su- 
tafties jie tokiu būdu negali 
' yasiliūosuoti. Italijos atstovas 
dar įspėjo Lenkiją, jog ta su
tartis buvo viena svarbiausių

sąlygų, kuria pasiremiant jai 
buvo pripažinta nepriklausomy
be ir nustatyta teritorijos ru~ 
bežiai. Jeigu dabar Lėnkija no 
ri sulaužyti tą sutartį, tai 
Francija, Anglija ir Italija ga
li tą pat padaryti su Lenkijos 
koridoriumi.

Kokio nusistatymo dabar 
laikysis Lenkija, parodys ne
tolima ateitis. Pastaruoju lai
ku ji pradėjo labai flirtuoti su 
Vokietija. Dėl Lenkijos nesu
sipratimų su Taiftų Sąjunga 
Vokietija, žinoma, labai džiau
giasi. Ji tikisi, kad ir Lenki 
ja bandys eiti vokiečių pramin
tais keliais. Vadinasi, pasi-: 
trauks iš Tautų Sąjungos.

— K. Auguras.

ir visi trys atsi- 
Parnell’is ir 

ištikti 
dėl

Mdilm Pinenskus
a

Verte Mikas Šileikis d

s SvečiasiietiKeta

i Frieš kelis m&iesius?, Lenki
ja paruošė revoliuciją, kurtoje 
buvo pasakyta, jog - tautini $ 
ihažumų sutartis (yrtr netiksli. 
Gilrdi, vieni Tautų Sąjungos 
nariai privalo ją pildyti, o kb 
fi nUo tos , papėdės, pąlįuęsuo-

didelio 
baisaus 

pilnai

vo ramus, o jo balsas buvo 
šaltas, kaip geležinis.

Parnell’is žengė priekin; jo 
smakras buvo tiesus ir į viršų 
pakeltas.

Kambaryj tęsėsi tiktai tylus 
šlamėjimas
traukė atbuli, 
moteriškė buvo 
pasibiaurejinio 
darbo, o Halloranas
įsitikinęs kas atsitiko.

Pilypas Landeris išlindo iš 
už užlaidų. Jis laikė savo ran
kas atstatęs į priekį.

“Štai, tas žmogus, kurio tu 
ieškai,” pasakė jis. “Areštuok 
mane, policininke. Aš esu už
mušėjas šito žmogaus.”

PASTABA, 
šią apysakaite aš paėmiau iš Lietu- 

ų Jaunimo Draugijos žurnalo “Va- 
1” (Furrow), kuris buvo išleistas 
iriu kalba praeito birželio mėn. 
radžio!

„ Vertėjas.
(Galas)

JUOKAI

r-

(Tęsinys)
staiga atsmaukė vieną 
suknios rankovę, atiden-

nimas. Aš noriu, kad tu bū
tum mano vizija, kaip aš tave 
visuomet ka*d matydavau spin- 
gančiose šviesose, kurios žais
davo ant tavęs kaip išdidaus 
ir gražaus angelo.”

Staigiis ir smarkus durų 
bdrškinimaš nutraukė jo žo
džius. Juodu abudu išsigando 
išgirdę barškinimą į duris. Ji 
užsidėjo ranka burną, nes 
buvo pradėjus rėkti. Parnell’is 
savo ranką atitraukė nuo jos. 
Jo balsas buvo vienodas ir 
ramus.

“Prašau,” jis pasakė.
Durys atsidarė. Policinin

kas Tarnas Halloranas, apden
gtas sniegu, jo kvėpavimas 
buvo sunkus, įėjo vidun. Jis 
žiūrėjo į du Žmones baimin
gai stovinčius greta viens kito.

“Šalta lauke,” jis šypsojosi, 
//Atsiprašau už /įsimaišymą,” 
jis tęsė toliau lyg atsiprašy
damas, “bet kažkas raportavo 
į stotį, jog kas nors čia esą ne
gero atsitikę ir girdėję šūvį 
ar šuvlus iš čia." Privalau pa
daryti investigšcįją. Supran
tate, pareigos, tai pareigos, 
bet—”

Jo žodžiai staiga nutruko, 
kai jis pamatė lavoną begulin
tį ant žemės. Jo akys susiau
rėjo. Jis priėjo arčiau ir ap
žiurėjo lavoną. Vieno žvilgs
nio pakako. Jis ’ pažvelgė | 
Parnelrį.

“Aš privalau paimti jus į 
minga, tai gan didelis atlygi- policijos stotį.” Jo veidas bu-

“Ar tu su savo žmona sura
dote vietą ramiai praleist va
saros atostogas?”

“Ne, mes kartu visur buvo
me.”

jis

bet

Ji 
savo 
gdama didelę juodą dėmę ant 
savo fflnkOs; jos akyse matėsi 
audringos juros spalva.

"ŽtaėV ji sakė. “Tai 
padarė.”

Jo veidas apsiniaukė, 
staiga ir sušvelnėjo.

“Bet koks skirtumas? Da
bar viskas baigta. Tu esi lais
va. Tū gali išeiti kur tik tų 
nori. Tii dar jauna ir graži. 
Tti gali gyventi Savo gyveni
mu — ir vis dar gali būti lai
minga, nežiūrint* į tai, ką tū 
praradai.” Jis vis dar tebesto
vėjo ant grindų.

Ji palietė jo rankovę.
“Ar tu eisi su manim? Mu

du abudu galime pabėgti.”
Parnell’is greit pažvelgė į 

ją ir jo vėide pasirodė gyvu
mas, o jis pats pilnas emoci
jų ir linksiriūūio. Bet šviesa 
išbluko iš jo veido ir jis liūd
nai nuleido galvą žemyn.

“Ašį norėčiau.? Dievas žilio, 
bučiau laimingiausiasaš bučiau laimingiausias 

žmogus pasaulyje. Bet tai bu
tų bergždžias darbas. Tu ma
tai, mano rankos raudpnOS 
ntio kraujo. Aš užmušiau žmo
gų ir, nežiūrint, kur mudu 
eitumėm, mus vistiek sekios 
ir suras. Tai nėra išsisukimo 
—sugaus ir galas bus liūdnas. 
Aš negaliu niekur ištrukti. 
Bet kad tu esi laisva ir lai-

“Jeigu tau reiktų pasiskirt 
tarp milijonierio, kurio tu ne
mylėtum ir tarp beturčio, ku
rį tu labai mylėtum, už katro 
tu tekėtum?”

“Na, tu jau kalbi apie to
kius daiktus, kurie gyvenime 
nepasitaiko.”

“Labrii galimas daiktas.”
“Žinoma, kad negalimas. 

Kur gi tu rasi tokį milijonie- 
rį, kurio nemylėčiau.”

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

KULTŪRA, NAU-
• * jAS No. 9 ;

; ? ♦* t * h n «ii<f   v « I

Turinys:
Valstybes Prezidento Antano Sme

tonos Sukaktuvės.
Šventoji Sąjungą ir Tautu Sąjunga 

— Prof. P. Leonas.
Augalų hormonai — jų gyvybes va

rikliai — J. Dagys.
IŠ ko sudėtas atomas — A. Žvi

ronas. .
Jurgis Baltrušaitis — Sergej Kara 

, —• Murza.
Kaip rašo musu rašytojai (S. Kap- 

nys. P. Orintaitė, Salčiunienė-Gus- 
taityte. J. Paukštelis).

MahanOjaus mairrierių polka — Pet
ras Cvirka.

šeimos krize ir šeimos reforma — 
J. Baldauskas.

KURIUO KELIU?



NAUJIENOS, Chicago, III.
K ■

- atsake Hilda.
Jie nenori tavęs

Imba Galaš

šeštadienis, spalių 27, 1934 b

Drauges aš nebežinau

jaunuty naiviška

KUR!

Dolli ramiai ste-

Juk

dabar

Virtuvės Pečiai

Virtuvės Šildytojai

Reduces COLDS

SUPA votį, special

raito

Ktiii

Ben 
tuk-

CHICAGO, ILL. 
Monroe 6600.

inžinierių Endre 
banko tarnautoją

AKINIAI
KAINA

N0RTHWESTERN 
Stove Repair Co.

662 W. Roosevelt Rd. 
312 West 63rd Street 
2323 Mihvankee Ąve. 
8816 S. Comniercial avė

Live Stock Banke aprūpinsite savo finansi
nius reikalus pilnu užganėdinimu sekamuo
se skyriuose:

ČEKIŲ
TAUPYMO
PERSIUNTIMO PINIGŲ
MORGIČIŲ (Trust Dept)

jis laikė 
Jis man
au Dolli

Keturios Dideles Krau 
tuvės Chicagoje

Jis iš karto nebuvo tikras 
ar šis drąsus judesys buvo at
sitikimas ar sąmoningas. Jis 
mielu noru išbučiuotų šią ma
žą, aksominę, kvepiančią 
kūtę, bet nedrįso 
naudodamasis

išlaikė
Jis elgėsi, kaip tik-

Šaltis krūtinėj kali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Muaterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacifa, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Triją tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Kainų ir naujas išplaukimų 
sąrašas 1935 metams gauna
mas pas autorizuotus agentus

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 
13ft N. LaSalle St

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

pasakyti 
Palis.

— Nieko, — atvirai tarė Dol
Ii, — bet juk tamsta myli Hil

Kad atitiktų kievienam 
reikalui.

ran- 
Vis dėlto 

proga jis prisi
glaudė veidu prie lankutės. 
Juk ir tai galėjo būti atsitikti
nu reiškiniu....

Dolli nusišypsojo padrąsin
dama Polį. Tada 'Palis apka
bino ją ir pabučiavo. Bučkis 
tęsėsi pusantros minutės.

— Kaip tamsta drįsti, — ta
rė Dolli, atsipalaiduodama jo 
glėbio, bet jos balso garsai ir 
veido išraiška buvo nepakan
kamai griežti.

— O tamsta, ką gali prieš tai 
drąsiai paklausė

— Tebūna taip,.. Dėkoju 
tau širdingai, kad tu man pa
dėjai.

Aš tai mielu noru pada- 
Nejaugi tu manai, kad 

padaryti, 
mano geriausiai, myli- 

draugei!

- DIDELIS
pasirinkimas 

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Torte šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

rams.
Jei tau tai pavyks 
lesiu 
pavilioti 
vyru, 
duos tavo vyliams, tuo paro
dys, kad tikrai mane mylįs ir, 
vadinasi, man bus ištikimas. 
Sutinki?

Dolli ėmė juoktis, bet šis pa
siutimas jai patiko ir paga
liau ji sutiko dalyvauti šitame 
žaidime. Draugės susitarė, 
kad Hilda išeis iš namų, o 
Dolli priims kandidatus į vy
rus apsivilkus elegantišku, 
drąsiu peniuaru.

mas atėjo tas inžinierius. Aš 
jam pasakiau, kad tavęs nėra 
namie, ir jis tuojau pradėjo su 
manim flirtuoti... Kai aš šiek 
tiek jam leidau... jis apkabino 
mane ir pabučiavo. Savaime 
suprantama, aš jį išvariau 
lauk; Paskui atėjo Ervinas 
Palis...

— Na, o kaip Šis elgėsi?
— Puikiausiai 

kvotinius
ras džentelmenas, kaip tikras 
vyras. Tu turi už jo tekėti. 
Gerą vyrą turėsi, nesigailėsi.

Pilnas pasirinkimas deimantų, žiėdų, Elgin laikrodėlių, 
auksinių plunksnų.

22 METŲ IŠPARDAVIMAS, 
kainos žeittos ir dovanos kožnam pirkėjui.

14 karato šliubiniai Žiedai, $4.50 vettės

Išdirbėjai ir distributo- 
rial pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams ir Boileriams.

— Blogai,
— Kodėl? 

vesti?
— Ne*, jie abudu prašė ma 

no rankos, bet 
kurį pasirinkti.

— Trfip, tai 
išsprendžiamas 
budu jie tinka 
rais, bet visas

Ltjteiine beveiK momt tiltai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga nr- 
ptileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos menesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 

nesipfovė. 
Lambert Pbarmacal Co., St. 
Louis, Mo.

LISTERINE 
reiieves

SORETHROAT

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
si® prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad Sis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and

Halsted St

tuos, kurte

NATIONAL BANK 
OF CHICAGO

4150 SOUTH HALSTED STREET

nuos jūsų akis su vėliausiais opt
Jeigu junis akiniai nebus gerai pi 

gvarantuoja grąžinti jum!

BUDRU!
JEWELRY & OPTl

riau.z
tau aš (o negalėjau 
tau.
miausiai

Dolli pabučiavo patenkintą
Hiįdą ir pridūrė:

— Nėatidėliok vestuvių.
— Gerai. Tu man visada

duodi naudingų patarimų.
Ir Hilda kaštu bučiniu pa-> 

dėkojo savo draugei.

-r- Kodėl tamsta taip toli afr 
sisėdai, — juokdanios tarė Dol
li. — Atsiseks tamsta arčiau, 
nebijok, tamsta, manęs.

— Aš? štai kas... — nedrą
siai kalbėjo Endre ir atsisėdo 
šiek tiek arčiau.

Bet tarp jų atstumas vis dėl
to siekė pusantro metro. Dol
li nutarė, kad artinasi tai, kas 
jai reikalinga. Ji paėmė bu
kietą iš jo rankų.

— Dėkoju tamstai Hildos 
vardu. Ir jei aš ją pavaduo
ju, aš ir atlyginsiu tamstai 
taip, kaip kad ji atlygintų: 
viena šio bukieto gėlė tamstai 
priklauso.

Ji atsisėdo šalia jo iš deši

nes ir apkabinus jo petį kairia 
ranka įkišo gėlę į švarko atla
po kilpą. Jai tai darant, p- 
niuaro plačios rankovės atsi
raitė, ir Dolli nuoga ranka pri- 
si lytėjo Endre kaklo.

— Dėkui, tamsta labai ma, 
loni, — šiek tiek sumišęs tarė 
Endre ir pajudėjo vietoje.

— Tur būt, tamsta taip šal
tai nepadėkdtum Hildai, o pa
bučiuotum ją, — tarė Dolli.— 
Bandyk tamsta, gal aš ir lei
siu tai padaryti.

Jos lupos priartino
Endre veido, o ranka vis dar 
buvo apkabinusi Endre ka-

V^Cj(nqeous 5 'Diamond./
FDinnER filHGS

Two NeW and Diitinctly Chorminų Creations

Those Dinnar Rings surpass arty ever olfered Anywb»r®,
Anylime near ibis price - - - -
If you can duplicate thii valu® cbeopftr For cash - 

YOU GET YOUR MONGY BACK.

tikrai sunkiai 
klausimas. A- 
buti tavo vy- 

klausimas yra 
tame,, kuris labiau tau patinka.

— Nežinau. Abudu jie man 
simpatiški, bef aš norėčiau pa
tikrinti, kuris iš jų labiau ma
ne myli, kuris iš jų bus man 
ištikimas, geras ir labiau mei
lus. Man ypač svarbu, kad 
vyras butų man ištikimas. Aš 
mirčiau, jei mano vyras Idu- 
žytų ištikimybę. Kokiu budu 
galima tai iš anksto sužinoti.

Staiga jai kilo mintis.
—Klausyk, man regis, tai 

galima butų padaryti, jei tik 
tu sutiktum. Tu graži ir vilio
janti, tu patinki visiems vy- 

Bandyk pavilioti juos.
nesigai- 

Tas, kurį tau pasiseks 
— netiks būti mano 

O tas, kuris nepasi-

— Matai tamsta Dolli, — at
sakė Palis, — tai visai kitas 
reikalas... Aš tikrai myliu Hil
dą. Bet ji man žmonos idea
las, ji meili, dora, ištikima, su 
ja gyvenant galima turėti vi
sišką sielos ramybę. Bet tam
stos grožis gundo, tamstos aky
se nenuslepiama Ugnis, kuri 
žmogų degina, tamstos buči
niai nepaprastai žavi su 
tamsta drauge bųdamas vis
ką gali užmiršti. Juk aš galiu 
likti Hildos geru, mylinčiu 
vyru ir kart kurtėmis leisda
mas drauge su tamsta karšto 
įsimylėjimo valandas? 
liesa, tamsta sutinki?

Ir jis vėl ją apkabino 
ilgas bučinys.

— Atsakyk Dolli?
— Eik tamsta, eik, aš 

jokio atsakymo neduosiu. Gal 
būt, kitą kartą...

Čia atvaizduojama viena iš daugelio įdomybių musų gar 
saus fakiro Ben Ali (Antano Pilkausko). Jis duoda save nu 
kryžiavoti ant medinio kryžiaus, perkalant jam rankas ir ko 
jas vinimis.

Chicagos ir apielinkių lietuviai tičrės progą locnomis aki 
mis pamatyt stebėtiną vaizdą — nukryžiayojimą. P-nas 
Ali yra vienintelis stebukladaris lietuvių tautoje, šimtai 
stančių visų tautų žmpnių turėjo progą gėrėtis jo “fokusais”, 
“triksais” ir magija Pasaulinėj^. Parodoje. Parodai užsibaigus, 
jis tas visas savo įdomybes parodys vien savo tautiečiams.

Jis netiktai duosis nukryžiavoti, bet .parodys daug kitų 
keistenybių — valgys tfgnj, persidurs kardu ir tt. Einančia iš 
burnos ugnimi keps kiaušinius, uždegs cigąyeįą, etc.

P-nas Antanas Pilka,uskas-Ben Ali buvo i^pecialiai pakvies
tas iš Lietuvos Mr. Ripley j Pasaulinę Parodą,. kad parodytų 
tas įdomybes Amerikos publikai. Laike Pasaulines Parodos jis 
negalėjo nuo savo kontraktuoto darbo atsitraukti — jo darbas 
užsibaigs spalių 31 d., užsidarius Parodai.^ Ketvirtadienyje, 
tuoj po Pasaulines Parodos užsidarymui, tai y^i Japkričio.-Nov. 
1 d.,'8 val.?ffikkW, Lietuvių Auditorijoje, , 313£ Šo. Halsted St. 
bus progos partiAtyti minimas keistenybęs. j ,

Dolli papasakojo Hildai 
vo pastebėjimus.

— Klausyk, kas buvo...

Negalima net išsivaizduoti 
sau dviejų moterų, kurios taip 
skirtųsi viena nuo kitos, kaip 
Hilda ir Dolli.

Hilda
meili blondinė, su švelniu vei
deliu it žydriomis akimis. Dol
li — briunetė su juodomis ug
ningomis akimis; jos lupos 
nudažytos kruvinai raudonąja 
spalva ir kaž koks grimas guli 
ant jos širdies ir ant jos vi
sos.

Hilda buvo panele, Dolli 
persiskyrusi su vyru, ir tai su
teikė jai lyg ir tam tikrų pre- 
rogatyvių; ji mėgo vadovauti 
Hildai ir duodavo jai gerų pa
tarimų.

Pavyzdžiui, Hilda turėjo du 
garbintojus: 
ir stambaus 
Erviną Balį.

Kurį laiką
bėjo, bet pagaliau tarė Hildai:

— Netęsk, imkis priemonių, 
kad vienas iš jų, pagaliau, pa
prašytų tavo rankos. Ta pro
ga Dolli smulkiai papasakojo 
Hildai, kaip reikia elgtis pana
šiais atvėjais.

Po kelių dienų ji paklausė 
savo draugę:

— Na, ar nėra dar nieko

— Matai, gerbiamoji tamsta, 
-r- atsakė ' Ehdre, — tamsta 
tikrai žavinga moteris, ir aš 
manau, kad nėra tokio žmo- 
gaiiSi kuris būdamas arti tam
stos nesijaustų esąs laimingas. 
Bet aš myliu Hildą ir nenoriu 
kitos moters prisilyteli. Jei aš 
tamsta pabučiuočiau, aš nie
kada negalėčiau tiesiai žvilgte
rėti į jos žydrias akis...

Toliau inžinierius smulkiai 
papasakojo, kaip jis mylįs Hil
dą; paskui atsisveikinęs, išėjo.

■— Na, šis puikiai išlaikė

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. GHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St
Tel. Franklin 0576

kvotimus, — prisipažino Dolli 
ir pridūrė: ^'kvailys!

šiek tiek‘tykiau atėjo Ervi
nas Palis. ‘ Rankoje laikė su 
skoniu parinktų gelių bukietą.

Hildos nėra namie, — pa
sakė Dolli. — Ji prašė ih!ąnė 
ją pavaduoti. Tikiu, kad tam
sta čia nehuobodžiausi.

— Ką tamšta sakai? Nuo
bodžiauti, tamstai čia esant! 
— atsakė Polis ir pabučiavo 
jos ranką. Aš esu laimin
gas, kad galiu su tamsta pasi
kalbėti. Tamsta šiandien to
kia žavinga....

Dojli nusišypsojo nuo tokio 
gražaus komplimento ir paė
mė, iš jo rankų bukietą.

— Dėkoj u tamstai Hildos 
vardu.

— Kas yra, kad tamsta vis 
kalbi apie Hildą... įsivaizduok 
tamsta, kad aš tamstai atne
šiau šį bukietą.

Ji prisiartino prie Palio ir 
įkišo jam į švarko atlapą gėlę, 
kairia rankai apkabindama jo 
petį. Peniuaro rankoves vėl 
plačiai atsiraitė ir Dolli nuo-

LIETUVIS ĄKIŲ GYDYTOJAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė . . ,

756 Wėst 35th Street Telefonas Yards 1829
t-v. iž 1^.4 ./a .t-r. : , .... . . ■.. t

BUDRIK JEWELRY & 0PT1CAL C0.
3343 So. Halsted St Tel. Boulevąrd 6630

3343 SOUTH HALSTED ST.
------------------ a ,1.x-. .'-'1. --------------—.... . ..... ■

Radio Programai nedėldieniais 1:60-^2:00 po piel

Lygiai šešiomis atėjo Ernos 
tas Endre, rankoje 
puikių gėlių bukietą, 
dagiai pasisveikino 
tuojau paklausė:

— Hildos nėra namie?
— Ji turėjo išeiti, — tarė 

Doli, — ir prašė mane, kad aš 
ją pavaduočiau. Prašau sė
stis.

Ji pasiūlė Svečiui atsisėsti 
šalia jos sofoje. Inžinierius 
atsisėdo toliau nuo jos, sofos

I Lietuvą 
(Tik vienas persčdimas 

Copenhairoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, pato 

ai kelionė, žemos kainos 

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu *FREDERIK VIII” 

iŠ New Yorlio 
Gruodžio 8 d. 

Ekskursijos vadas 
K. Faick Rasmussen

Virš 20 metų patyręs akių daktar^optikas išegzami 
škais aparatais.' 
taikinti, Budrikas 
pinigus.

■ ■

DON’T
NEGUECT
A COLD



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, spalių 27, 1934

Siunčiame
PINIGUS KALĖDOMS

Didelis Pečių IšpardavimasMažiausios

nuo

Irgi gerai

29.00

SPECIALIS BARGENAS!
Virtuvėms Linoleumai .

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

Jus dabar jau galite pasiųsti pinigus Kalėdoms Jūsų gimi 
nėms ir draugams į senąją tėvynę 
ima nedaug už persiuntimą 
giau.

Kablegramos—Radiogramos, Banko Draftai ir Perlaidos.

šio Banko depositai yra apdrausti sulis: 1933 Bankinio Akto reikalą 
vimu.

CHICAGOS LIET. CHORAS “PIRMYN” IR JO RĖMĖJAI 20 METŲ ATGAL

The Drovers Bankas 
patarnauja greitai ir sau-

Jau ir lietuviai zio 
nistai gjtuoja

Pirmyn Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai Atsiminimų

Prof. Jean Piccard (trečias iš kairės), jo žmona ir du jų vaikai, prieš mokslininkui su žmona 
iŠskrendant j stratosferą. Kiti yra pagelbininkai prie baliuno pasikėlimo.

Kaip jau minėjau, Pirmyn 
Mišrus choras nubalsavo dau
giau vyrų nebepriimt, tai jie 
(kairieji) kitokios išeities ne
beturėjo, kaip tik išeit iš cho-

evangelijų nuolatinėmis citato
mis apie po mirties netikėliams 
ruošiamas pragariškai kančias.

—A. J. S.

vietas nau

gelbsti geresniam avelių išga 
nymui ir Čia gyvuojantis Mari 
jonų laikraštis “Draugas”, ku 
ris yra paskilbęs savo “šventų

Taigi nepamirš- 
Lietuvių Choro 

metų jubiliejinę

Komunistų atsimeti 
mas nuo Pirmyn 

choro

WESTSIDE.—JTarp daugelio 
kitų įvairių tikybų bei sektų, 
čia randasi in lietuvių zionis- 
tų > stolyčia—ndi&as prie kam
po Cermak ir(Jj^lhį; gatvių su 
šitokiu anglišku1 užrašu: “The 
Zion LithuaniAą Missouri Si- 
nod”. Bet apie^įjų pamaldas ir 
kaip jie ten garbina ne
turėjau progos, sužinoti.

Kadangi Westsidėj lietuviai 
zionistai dar neseniai atsirado, 
taįt aišku, kad jhusų broliu’kaį- 
Marijonai prasti ganytojai ir 
nebeįstengė išganyti savo 
tuviškas aveles..

Matomai tos avelės bėga 
Marijonų ieškoti geresnės 
nykios ir suradę organizuojasi 
i zionistų burius.. “Nieko nebe-

Drovers National Bank
Drovers. Trust &. Savings Bank

Ashland Avenue prie 47th Street
Bankines Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 v. po piet. 

šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet.

GESINIAI PEČIAI vėliausios 
“Tablo” mados tik

ALIEJUM KŪRENAMI PEČIAI geriausios 
išdirbystės, jų tikroji kaina $85.00, bet iš
pardavime šią savaitę proga $£9 00

Imame senus rakandus į mainus ant naujų. Duodam 
didelę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai.

reikalų p, 
toliau mo

zaikai mainosi, kartu mainomės ir mes”, sako patarlė. Bet kiekvienam yra malonu prisiminti 
senuosius laikus, prisiminti savo jaunystę, savo senuosius draugus. Štai, jums būrelis musų senų 
pažystamų, kurie dirbo musų tarpe ir kurie mus linksmino dainomis virš 20 metų atgal. Tai 
Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn”, kuris tada vadinosi LSS 81 kp. mišriu choru, ir jo draugų- 
rėmėjų išvažiavimas Willow Springs giriose 1913 metais, taigi 21 metai atgal. Jei gerai įsižiūrė
site, tai šiame būrelyje rasite daugelį savo pažystamų, jų tarpe: M. Dundulienė, Agota Jen- 
čienė, Rypkevičiutė-Taniusienė, Vitkauskaitė-Dilicnė, Karaliutė-Katilienė, Kiseliauskaitė-čėsnie- 
nė, P. iPetraičiutė-Millerienė, Kaičiutė, Jakubaičiai, Dr. T. Dundulis, J. Mickevičius, J. Katilius, 
K. Jamontas, J. Augustinavičius, A. Lechavičia, M, Juodis, J. Uktveris, J. Buragas, Radzevičius, 
V. Pačkauskas, J. Račiūnas, T. ir A. Brazai, P. Monkevičius, M. Juška, Kriaučiūnas, Jonas ir

I ' ,

Juozas Markai, J. Stonys, J. Jankauskas, Jurgis Tranas, Kurkletis, svečias iš Boston, Mass., F. 
J. Bagočius, dabar advokatas ir SLA Prezidentas, kuris kalbėjo šiame išvažiavime ir daugelis 
kitų. Didelė dalis šio linksmaus būrelio vėl susitelkė ir vėl pasirodys lietuvių publikai savo 
dainomis, tik jau 21 metai senesni Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” didžiajame Jubiliejiniame 
Koncerte lapkričio 4 d., St. Agnės Auditorijoj.

Dilius mokino irgi apie me
tus laiko. Diliui atsisakius ga 
vom mokytoją p. P. Sarpaliui 
Sarpaliui paėmus mokyt Pir
myn choras pradėjo ruoštis 
prie pastatymo scenoje opere
tės “Girių Karalius”, kurią cho
ras pastatė 1922 m. Ją parašė 
M. Petrauskas.

choro darbuotojai ir darbuoto 
jos, iš kurių yra sudarytas miš 
rus choras, 
kit Chicagos 
Pirmyn 25 
koncertą.

$75.00 puikus consoje, 7-8 
tiubų radios 
>29.50

$10.00 45 svarų, baltos 
vatos matrasai 

>4.88
$9.00 Garantuoti Lovom 

Springsai 
>3.98

$30.00 5-kių dalių Break- 
fast Setai 

>14.95
$32.00 gražus nauji Loun- 

ging krėslai 
>18.75

$22.00 Lietos Geležies 
Kitchen Heaters 

>12.95
Naujos Mados Garantuoti 

Midget Radios 
>8.95

$75.00 3-jų dalių Miega
mų Kambarių Setai

>39.75
$100.00 Mohair ar Friezc 

Seklyčiom Setai
>58.75

$100.00 3-jų dalių moder
niški Miegamų kambarių 

Setai po
>54.50

$30.00 gražus, naujos ma
dos, 9x12*kaurai

>19.75
$68.00 7-nių dalių Valgy

klų Setai 
>39.95

$38.00 Gramafono mados 
šildomi Pečiai

>19.95
$2.75 Pilnos mieros šiltos 

Vatinės Kaldros 
>1.49

Advokatas Gugis patarė tai
kytis su jais geruoju. Išimt 
pinigų negali nei komunistai, 
nei mes, bankui gi palikt gai
la. Paskiau susitarė vieni su 
kitais ir pasidal’nom propor- 
cionališkai pinigus ir viskas bu
vo užbaigta. Piimyn chorui 
paliko didesnė dalis pinigų.

Naujas mokytojas
Gavom choro mokytoj um p. 

J. Grušą. Dirbam ir dainavom 
visi sutartinai. Ne tik mokyto
jas atvažiuodavo, bet ir savo 
dvi dukteris atsiveždavo, kurios 
buvo geros dainininkės. Grušas 
mokino 'apie ” mett^jlMko. Ghi ’ 
šas atsisakė toliau* mokytojau
ti, tai jo vieton gavom St. Di-

Kaip skyrėmės su kairiaisiais 
ir ką veikėm persiskyrę

Tai buvo pirmutinė choro is 
tori joj operetė, kuri praėjo di
deliu pasisekimu. Chortfi nuo 
to parengimo liko pelno virš 500 
dolerių. 1923 metais buvo at
kartota antru kartu “Girių 
Karalius” Ciceroje. 
pasisekė.

Deliai privatiškų 
Sarpalius atsisakė 
kytojauti.

Gavom už mokytoją ponią 
S. Čerienę. P-nia čerienė vado
vavo chorui apie du metus. La
bai gražiai pasirodydavom. 
Taipgi ir porą operečių pasta
tėm. Tai maž-daug tokia bu
vo Pirmyn Mišraus choro dar
buotė.

Lapkričio 4 d. St. Agnės Au
ditorijoje dainuos visi senieji

kan. Mes jiems paplojom ran
kom.

Choro makytojas pakol kas 
pasiliko su mumis. Jie nuėjo 
į Wicker Park svetainę. Už 
pusvalandžio atėjo du pasiun
tiniai ir išsivedė mokytoją. Mo
kytojas J. Katilius išeidamas 
pareiškė, kad jo idėjos ir troš
kimai yra su jais t. y. su* ko
munistai.

Mes pasilikom be mokytojo. 
Tuoj valdyba apsiėmėm surast 
kitą mokytoją ir visi pilni ener
gijos pasižadėjo užpildyti iš
ėjusių komunistų 
jais nariais.

Kasierius nueina 
nigų išsiimti. O 
sieriui 
kiną, kad du iždo globėjai už
dėjo areštą (lyną). Mat, iždo 
globėjai buvo komunistai. Kas 
daryt? Nuvažiuojam pas ad
vokatą Gugj klaust patarimo. 
Mes čarterio nė neturėjom, ta; 
ir provotis sunku, o antra ir 
neapsimoka, nes pinigų buvo

Lietuvių Žagarės Kliubas rengia 
BALIŲ SU DOVANOM 

Sekmadieny, Spalių-Oct. 28 d., 1934 m. 
H0LLYW00D INN SVETAINĖJE

,2417 West 43rd St., Chicago, III.
Pradžia 4:30 vai. po piety. Tikietas 25 Centai Ypatai
žagariečiai griež Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius. Muzka M 
Adomaičio. Kviečiame visus draugus ir drauges atsilankyti ir links
niai laiką praleisti prie puikios muzikos. Kviečia KOMITETAI.

SERGANTYS
ŽMONfcS:

KURIE kenčia nuo chroniškų Ii-] 
gų, kraujo ligų, nerviškumo, ink-, 
stų, pūslės ir veneriškų ligą, te-( 
gul tuo jaus atsilanko i ofisą, pa-< 
tarimas dykai, šis patarimas busi 
duodamas jums be jokios obliga-’ 
cijos ir jus galite išsigelbėti nuo] 
nereikalingų kančių ir sutaupyti ] 
pinigų. (

Specialu’^ treatmerttai dėl lyti-< 
piaL juųąilpuaių ,yyNaųjąųąi ,įrl 
moderniausi aparatai įtaisyti deb 
gydymo šių ligų. Pagėlba šio apa-' 
rato atsteigta stiprumas ir ener-( 
gija lytiniai nusilpusiems vyrams, 
kuomet visi kiti metodai negelbė
jo. Kainos labai prieinamos. Ga
lima susitarti dėl lengvų išmokė
jimu, kad kiekvienam duoti pro
gos išsigydyti.

DR.ROSS
Health Service ir Laboratorija 
35 So. Dearborn Street

Kumpas Monroo St.. Crilly Building 
Paimkiteį elevatorių iki penktam aukšt. 

Į CHICAGO. ILL.
Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 508 moterims 
OFI$O VALANDOS: KAsdien nuo 10 vai. 

'ryto iki 5 vai. vak. Pirmadieniais. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 10 vai. 
> ryto iki 8 vai. vakaro.
i Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 12 v. d.

MANUFACTURING COMPANVO 

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

CHICAGO. ILL.

į banką pi 
gi jau ka 

neduoda pinigų; paaiš

Vieną antradienį susirinkom 
į repeticijas. Mes jau jautėm, 
kad bus kas nepaprasta.

Tuoj vienas jų lyderis, J. B.. 
pareiškė, kad jie apleidžia Pir
myn Mišrų chorą. Visi jie 
šturmu apie 16 narių išėjo lau- tik apie 90 dolerių

Kombinacijos Pečiai kūrenami 
anglimis ir gesu < 
$39.50

KAZWELL BUFFET
Naujai atidaryta alinė. Artistiško darbo gražiais piešiniais išpuoštą, 
kurioje visados randasi geros rųš.es alus, degtinė amerikoniška ii 
lietuviška.

Lietuviško ItoiaiiR Savininkas
S. P. KAZWELL, (Kazlauskas) 

2548 West' 71st Street

Iškilmingas Atidarymas 
CHERNAUSKAS & YANULAVOE 

TAVERN 
ĮVYKSTA 

Spalio-October 27 d., 1934 m. 
Kviečiame visus draugus, drauges pažįstamus ir nepažįstamus i mu 
sų gražiai išpuoštos alinės atidarymą. Bus veltui skanus užkandžiai 
prie geros muzikos linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Kviečia Savininkai—A. Chernauskas ir James Yonulavge. 

3204 So. Halsted Street

ROOSEVEET
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Simano Daukanto Draugijos 41 Metų 
Sukaktuvių Iškilmingas

BALIUS IR ŠOKIAI
Sekmadieny, Spalių- Oct. 28 d., 1934 m.

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street.'

Įžanga ypatai 35 Centai. Pradžia 6:30 vai. vakaro.
Nariams, kurie neėmė pašalpos per 12 ir 24 metus bus suteikta 

garbės dovanosi
Taipgi gera muzika ir mandagus patarnavimas svečiams.

Maloniai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS ir VISA DRAUGIJA

DIDIS
19-TAS METINIS RUDENINIS

Išpardavimas
Siūlomos gražiausios prekės namams

Kainos Mieste

OfPObITAftt



SPAUDOS DARBAI

Politika

Substitutes

Charles P. Kul

Marąuette Parke

alte*

Avė,

Miftgčla risis sni Mack

PADfiKAVONĖ

m Ki

Halsted

1AŪ

Ačiū graboriui L.

7204

kontr.

Mikvitis 
Kilkus.

rtbutis, 
arvey,

PAMINKLAI 
MONUMENTS

VALGYKLOS 
RESTAURANTS

take place
Harlem Av.

to Nortli

GROSERNES
GROCERIES

i mėnesiu išmoki
1 $57.5i

Stanaitis .....
Yons ............
Labzentis ....
Balakus ........
Pt/pinik ........
Damauskas .. 
Šidlauskas ... 
T. Papulis....
J. Papulis ....

Vysther .... .
Widugiris .... 
Dambrauskas 
Zyner .........
Norkus 
Petkus

žemelėje.
nuliude,
VVilliam Kittiauskas, 
ir žentas Liorėda,

STOGAI
ROOFING

SIUVĖJAI 
TAILORS

Lithutanians 
boys, by 
field and 

Lets have a 
we did lašt

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet 
1789 So.

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

LENGVI IšMOKESčlAI, $1 įmokė 
ti. i W 1 “ ‘ - -
rakandai $57.5Q; i. 
$22*50, karpėte! $9.7Š 
karais. 253 W. 63 St*

Taigi lapkričio 9 d. įvyks su- 
sirėmfanaS. Kadtmgl abu mistikai 
yra gana geri, tai galima lauk-* 
ti labai įdomių ristyftių.

Bus ir daugiau ristikų.
Ristynes promotUoja žinomaš 

vietds špoftifiinkuš Cobb. -UN.

KNYGOS 
BOOKS

..... $80.00
yal-
.... $30.00 
edėlioj.

20 metų 
Boul. 6943*

AUTOMOBILIAI 
AUTOMOBILES

Rytoj Naujienų Kip 
šai los futbolą su

• I

Austin Bears

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

TABAKO Krautuvas
TOBACCO STORES

Musų Kipšai pilnai prisiren
gę rytoj susitikti gana galingą 
tymą ant North ir Harlem AV. 
2 vai. po piętų.

Lietuviai turėtų skaitlingai 
atsilankyti ir priduoti energi
jos musų lošėjams.

Nepamirškite rytoj 2 valan
dą po pietų pribūti prie North 
ir Harlem avė.—Kep.

8216 So. Halsted Street, 
Tel. VICtory 4965.

Tikietus gausite vic

kamb.
nauji parlor setai
►.75. Atdafa va-

i KaulaklS,
.. ____ __ nion AVė.,
orinis. fln. rašt.. 4067 So.

AMERICAN 11 L]
. CLUB .of 12th

1034 Metėms? X SvitbfiUs pirm
4819 Tripp Avė 
pirm 
rašt., 
džiunas turto rašt,

Chicagos Draugijų
Kliilbų Valdybos

1934 metams

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmininkaus Chas Stencclis. 
Kalbės daugelis kandidatų ir 
lietuvių kalbėtojų. Visi kviečia
mi ateiti.

Sanitariškoj krautu
vėj geri pirkiniai 
bargeno kainomis

tini n kas; X Sh; 
South Camballe 
W aini s iždininkas, 
Kedzie Ava.; <

cisco Avė.
Laiko susirinkimus 2 kas x mėnesi 

kas antra ketvergą, 8-tą Vai. vaka
re, B. Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

KONTRAKTORIAI 
CONTRACTORS

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

Oragnizacija Iškilmingai minės 
41 metų sukaktuves

. pirm 
3322 ‘ S ____
. Dudėnienė, 7917 S. Kar- 

rašt S, Bfenikienė, 
r AVfe., Kontrolės 

, 816 W 33 Placė. 
I. Kizlehė, 3207 S. 
Srė D. Bakas, 6759

. Maršalka A. Tan
ke. 3239 S. Union AvėnUe.

WESTŠtDE.—Vakar ir šian- 
dien. spftl. 26 ir 27 dienomis, 
vyksta nupiginta kaina parda
vimas j vairiausių grosėrio bei 
mčsos reikmenų, musų gerb. 
Wsstsidiet3s bizhierės H. Bu- 
chinskienčs sanitariškai užlai
komo j krautuvėj, adresu 2138 
W* Coulter gatvė.

Manau, mes visi norime tu
rėti didesnį gabalą geros mė
sos sekmadienio kepsniui už 
pigesnę kainą arba ką nors iŠ 
Šviežio grosėrio? Todėl, West- 
sidiečiafns patartina valgio pir
kimo reikalu atsilankyti j mi
nėtą krautuvę ir pasirinkti kas 
kam tinka. Toj krautuvėj ra
site ir “Maikį” su mėsai kapo
ti kirviu rankoje. Tik nenusi
gąskite, jis jums mandagiai 
patarnaust Kaip krautuvės 
savininkė, taip ir “Maikis” yra 
“Naujienų” skaitytojai.

Pirrti, 

ftgelb. P, Grigo- 
nion Avfe, nUt.

Marąuette Parko 
klubas šaukia ma

sinį. mitingą

Sekmadienį įvyksta 
S. Daukanto Drau

gijos balius

AUTŲ TAISYMAS 
AUTO REPAIRS

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

O LIETUVIŲ NAMŲ 
ant Bridgeporto, Chi- 

‘ — p
)6 S. Mozaft 
ŠUO Liiua- 
pagelb., .S. 

.*ažt„ 3220 
i. Gulbinas nn. 
lacę St; X. Ma-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

ausite Naujienų knygyne.
[alsted St., Chicago, III.

FRANK’S AUTO SHOP. 4464 So 
Wentworth, _ Boulevard 4081

Imps aim to upset the 
of glory, which the 
Bears carry in their

Žmonės dabar vartoja naują dalyką 
nartų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu if aliejų. Pilnus saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO. 
3950 S. Wentwortn Avė. 

Tel. Yards 0300.
........ . r .r ■» ............................................. t .. UJA ' .

Gera rašoma popiera parduodama 
po 18 centų 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, III*
» . -M**,.* . » < ~ .i' - * -■ K „ - • ------f. - ■

šį nedeldienį, spalių 28 d., pa
rapijinėj svetainėje, 68-ta it 
Washtenaw, įvyks didelis lietu
vių demokratų mitingas, ren
giamas Liet. Am. Piliečių kliu- 
bo. Pirmininkaus adv. Charfes 
P. Kai. Pradžia 1:30 vai. po 
piet Bus išdalinta 104 prižUh 
Kalbės geriausi kalbėtojai ang-< 
liškai ir lietuviškai. Bus demo-* 
kratų partijos kandidatai.

BRUNO SURYS. Stato ir taiso "ba
rnus, medinius ir marinius. Tek La- 
fayętte 5824. 4181 S. Francisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

'eSūi» 

ucago, UI.

KRAUSTYMAS 
MOVJNG

DAILY BUSINESS DIRECTORY
• ’ KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS.

ALFABETO TVARKOJE

šis Skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mtisų negalite susirasti kO jieškot, pašaukite Nau- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata- 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų re jo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
Ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti*

Antrų rankų statybos geležie viso
kios mieros. Radiatoriai Šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
ąntrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek teikia. Musų kalbos la
bai žemos. KO tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Werttworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

Lietuviu politiški 
mitingai BLUE I8LAND — Po visų 

Išgąsčių, ktiriuos p. Hattie 
Weir, lietuvė, turėjo pergyven
ti antradienį vakare, kai ban
ditai apiplėšė Brighton Parko 
Smith Palm Gardens, ji vis te
bemano, kad pasilinksminti te- 
bereikia*

Tuo tikslu jos alinėje, Grove 
Gardens Tavern, 2418 Grove 
streeft, Blue Island, šįvakar 
įvyks parė, kurioje susirinks 
daugelis p-os Weir pažįstamų 
ir pasišokimui bus geras šokių 
orkestras. —J. J. Z.

VIEŠBUČIAI 
HOTELS' ' - * 

Iii Ii ... h i ■« ra nr R* I ■* 
VlcrORlA HOTBL 

kampas Clark it Van Burėh gtV. 
Kambariai $1 ir augščiau.

WM. E. McCOY, savininkas 
Tel. Wabash 2280. Chicago.

UŽEIGOS 
TAVERNS

SCHbL^Ž BUFFET. 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
af parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki višta 
pasilsėt*

Lithuaniaii Rėpublican Club of 
Brighton Park kliubo vaidyba 1934 
rri.: Vinėas Saliunką, pirm., 2534 
W( 47 St.: Frąnk Jakąvičia, vice- 
pirm., 2638 W. 4Q St.; Kaspet 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 24$6 W* 
47, Std Bhrnęy Pietkewičia4 nut* 
ra&.. 2608 W. 47 St.; ' ‘ 
Sharka-, fili* tkšt., 4635 Se. .. 
tšhaw AVe.;„Kasper Pakeltis, ižd. 
4550 So. Weštern Avė.; Peter. Za-

Austin Bears play 
IMPS this Sunday

The 
streak 
Austin 
honor for the lašt three years 
So far this year they have won 
three games and tied one.

The *'power house line” of 
the Imps ean guarantee to hold 
any opposing team that tries 
to get through. The fastblock- 
ing backs will make sure that 
the bąli carrier will get places. 
The Imps are “red hot” and will 
they make it hot for the Bears.

Come on you 
and back up your 
coming out to , be 
cheer for them. 
bigger crow than 
Sunday.

The game will 
at North A v. and 
Take any Street car 
Av., board a North Av. Austin 
St. car to the end of the line. 
Then keep walking west to 
Harlem Avė. (7200 W.) The 
kiek off at 2:30 P. M.

Probable line up:
L E Noreikis ................... 11
L T Eitmontas ..................  6
L G Ghepulis ................... 24

C. Blozis ..... i.................... 2
R G Krincius ..........   4
R T Davidauskas ............. 1
R E Stupar ........................ 8
Q Montvid ...................

* L H Norvilas ................... 18
R H Nocis  ..................... 21
F B N u ta u ......................  5

JETUVOS VELIA- 
JE No* 1 valdybų 
m.. Kkz., Kačinskas,

■ raSvA. 
titicoln ftt., 
užlaikytOjas 

M

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS

BR1MEP0RT — Sekmadie
nį, Chicagos Lietuvių Audito
rijoje įvyks Simano Daukanto 
Draugijos balius, kuriame bus 
pagerbti seni organizacijos na
riai.

Simano Daukanto Drfeugija, 
su šiuo baltu sulaukdama 41 
metą amžiaus, turi daug Senų 
narių, kurie neėmė pašalpos per 
12 arba per 24 metus. Tokiems 
nariams bus suteiktos atatinka
mos dovanos*

Komitetas, kuris smarkiai 
darbavosi, it uolus tifcietų par
davinėjimas iš narių pusės ža
da sutraukti į auditoriją daug 
publikos.

Bilietų kaina yra 35 centai 
asmeniui, bet iš anksto perkant 
— po 25c.

Baliuje, į kurį įeis įdomus 
programas ir šokiai, bus pri
imami nariai be įstojimo mo
kesčių mokėjimo* šokiams or
kestras gros v. ir - -amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. —K.

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam | tolimas ir artimas vietas 

rakandus* pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel* YARds 8408*
ATVIRUTEI 

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums i.

NAUJIENŲ
1789 So. Halsted St. Canal 8500

ONA KINIAUSKIENE
Likosi palaidota Sv. Kazimie

ro Kapinėse RugsėjO-Sept. 15 
d. 1934. u \

Nuoširdžiai ačiū visiems da
lyvavusiems laidotuvėse mano 
mylimos Žmonos: giminėms, 
kaiminams ir draugams. 

ačiū sv. Mykolo namuos 
klebonui UŽ jo patarnavimą, 
____ „___ ___ A. -Kolssak 
už jo suteiktą mandagų patar
navimą. Ačiū Chiagos Lietu
vių Draugijai už suteiktus 
gfabnešius ir gėles.

La! bttna jai ilsėtis lėngva 
šios šalies

Liekame
Vyras 
Duktė 
J« BacheSki* Seserys 
ir Giminės*.

ABERDEEN OUTLET CO.
’erkam ir bardurldarh. 4 kamb, 
89.50, $5 iibokėt, 20 mėn. išmokė- 
liftui. Sampelai. 1106-08 W. 68 St

Wentworth 5784

DRAUGYSTE LIETUVOS DŪKTE 
RŲ valdyba 1934 metams: Pi™. 
A. Milerienė, 1080 Central Evans 
ton, III. 
niėnė, 
rašt. A

. Vafd Avė* Fin
2900 Sp. Poū 
rašt. A. Ghl&J 
Kasos globėja 
Lowe Avė. Ka

Ine.
4235-59 S. Western Blvd

CHICAGO, ILL.- 
Tel. Lafayette 2565-6-7-8

Marųuette Park Lithuanian 
American Cittizens’ Club ren
gia didelį masinį mitingą, 
spalių 28tą dieną, N. B. V. Au
ditorium, 68th ir Washtenaw 
gatvė. Pradžia 1:30 po pietų.

Tikslas šio mitingo yra de
monstruoti lietuvišką spėką ir 
traukti lietuvius piliečius į 
politinį darbą.

Šimtas ir keturios dovanos 
skiriama dėl išdalinimo, 50 
maišų miltų, 24 maišai cuk
raus, ir 30 baksų kavos.

Mitinge bus žymus politi
kieriai :

Michael J. Flynn, kandida
tas — County Clefk,

Robert M. Sweitzer, County 
Trensurer,

Edmund K. Jarecki, County 
Judge,

Clayton F. Smith, County 
Conimissioner,

John Toman, Sheriff*
Garbės svečias bus Micheal 

J. Flynrt, kandidatas į County. 
Clerk. Taip pat ?bus švedų 
muzikantų, viso 4. Jie pirmą
syk dalyvaus lietuvių paren
gime 
toje.

STALIORIAI 
CARPENTERS

ČARL cLaRAS, pigiai taisau namus 
5805 S. Maplewood. Republic 4161.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1984 metams: T. Janulis, 

• pirm., 8430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm., Pag., 613$ S. 
Rockvvell St.; P. Kiltis nut. fašt., 
334? So» Lituanica Avė.; M* Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero. III.; F, Bakutis 
Ižd., 2608 W. 69th St.; A. RuŽins- 
kas kontrolės> rašt*; J. Barčius 
aplėk, iždd; F. KUhėvičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradieni, Chičagos 
Lietuvių Auditorijoj. 7:30 vai. vak.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIŪBO valdyba 1934 metais 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm* Buishaą VicšJ-pirM., 
2650 W. 69 SK; St. NarHą pfot. 
Mkf*. 1900 W. 35 SL: Waltflr 
ShafWfin. raįt, 4686 M Wažh- 
teųaw_Ave.; Leonas Klimavičius, 

kontrolės rfcŠ- 
Itemanas, 7017 

Avenue; K. 
__ * 3838 Sottth 

. T. Tamulionis maf- 
šalkš. St, Narkls korespondentas, 
F. ShutkUs knygius. T* Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas ViFtfinia 003«
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-Ma nedėldienl kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dieną, Uberty Grove sve* 
tainėje, 4618 S. Mourt Street.

REAL ESTATE 
r ....■—n. ;n

ijaįf A. Vilkis, Maf- 

laiko kiekvieną mė
nesi pįrmą sekmadienį, 12 vai. diž«

Visi Telefonai: 
•Yards 1741 

1742 
LAIDOJAM 

NEGU 
Ambulance Patarna
vimas Diena Ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F, EUDEIKIS 
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 South* 
Hermitage 

Avenue

t. CITIZENS 
Ą&D. valdyba 

iu 
P. Jurpėliohis 
Petraitis nut* 

k Halsted’St.; X Nau- 
_____ _ 1500 So. 48 

Ct.; J. Manikas kontr* rašt.; J* 
Jasiunas kas. globėjos; Dr. A* 
Manikas sergančių narių kvotėjas j 
3008 W. 59(St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: , A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel* Lafayette 6719, 
K. GfaMantaS. 4535 S. RockWell 
St.* tel* Lnfąyettė 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

Sekmadieni kiekvieno mėnesio. ---  -i t.

Brighton Parke
Brighton Parke 12-to tvardo 

lietuvių demokratų organiza’ciJ 
ja rytoj, spalio 28 d., rengia 
didelį masinį milingą. Visi gauš 
dykai alaus. Mitingas bus Juš
kos svetainėje, 2417 W« 431x1 
st. Prasidės 1:30 vai. po piet*

............-   ■     ■   .i ■■■■■ —11 >■ i   a .i 11     . ■

n b* t n i • •

Ant galo, nuo žodžių einama 
prie darbų. Kitaip sakant, žo> 
džiai stosis kunu. Ir tai atsi
tiks lapkričio 9 d. Veneoian 
Hali. Ta salė randasi Ketising- 
tone prie 115 gatves*

Dalykas štai koks: prieš klek 
laiko George Mack iššaukė lie
tuvius ristikus* Pirmiausiai at' 
sišaukė Mason ir Mingėla. At 
jie liosus traukė, ar kitaip ta
rėsi, tačiau priėjo prie tokios 
išvados: ristis su Maukti turi 
Mingėla. Na, žinoma, Jis ir ri-

iMANo i pAŲKĄNTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams yra: 
Vifl. Kriščiūnas pirih., 9Ž2? Se. 
Cdtiagė GtbVe AVe.‘ JU1. BUcė-

Hdinihkas, '827 ’ 1/' MM
KaŪlakis turto rašt., 8842 South 
Union, Aye*; Iz, Masaįtis < tontrol.

'V.'.. Tif - .....— ~ ‘ n

X DAItdUMS TAVĖI1N, užkandžio 
veltui, 3316 W. 55 St., Chicago, UI

Brigeporte
šiandien Lietuvių Auditori

joj įvyksta Lietuvių Demokra
tų Lygos politinis mitingas ir 
balius. Įžanga dykai* Pradžia 
7 vai. vak, Bus duota praizų. 
Kalbės daug kandidatų ir lietu
vių kalbėtojų. Po prakalbų šo
kiai. Visi ateikite.

Antradienį spalio 30 d. bus 
milžiniškas il-to wardo demo
kratų organizacijos mitingas, 
kuriamo lietuviai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Įvyks taip 
pat Lietuvių Auditorijoj.

SPORTAS
- I

. u . y.

'U***;*>t **i„- - rr r Į ir r., j.***.,**;..-.,  n 
UNITED FOOD STORES 

288 W< 47th St.
Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
X C. Andrews vedėjas.

F* MICKAŠ, Siuvėjas, rūbų valyto
jas ir taisytojas, 4146 Atchfer Avė.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

1984 Studb. sėd. sutaupys 
ntonsen 6455 S. Westem AV.
——■—*■*■*———M——...I

APTIEKOS
DRUG STORES

TIESIAI IS DIRBTUVĖS PIGIAU 
Mes padirbame batus, stalus ir krės
lus. » Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai bizhyje. 
CHICAGO dABINET & MlU CO.

3012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

BLEKĖS 
SHEET METAL
OeniB MiiL'Ete

2041 Candlpott Avė. Canal 3605

SUSIVIENIJ
SAVININK________
cago. 1111* valdyba 1904 metų: Viri 
cas Stankus, pirm., 66 
St., Antanas Šimkus, 
hica Avė., pirm.
Kunevičius nut 
S. Union Avė.: 1 
rašt* 8144 S. WaL__ _r., 
tejunas kontr. rast., 709 W. 34 Stj 
P. Balsis kasieriuš, 5653 South 
’thfoop St.; L* LiaUdanskis mar
šalka, 3180 S* Halštėd St.
Laiko Sušifirikimus kdš MStiesj pir

mą trečiadieni 7 :So vai. vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj; 8188 So; 
Halsted St.

JS' MYLUOJU DĖAUGY- 
valdyba 1934 metami: Pet- 
lis Phiri., 3347 S. LituatimU 
Liudvikas Yuėlus vipe-pitm., 
o. Halsted St.; Stapdhąa 

Karkiu Pfbt. rašt, 1900 W. 85th 
štd Feliksas Kasparas fifi. raštų 
8534 So* Lowe Ave.f Jonas Zalafo’t 
ris lžX« 663b 3b* Westafri Ave.j 
Zigm. Grigonis kdiitr* rašt, 4427 
So. Francisco Aye*; Jonas Puza4 
ras. 4427 So, Frapcisco Avermej 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Av^.: , Steponas Narkiš

St. Maria & Evergreen Monument Co. 
91 St ir Kedzie Avė. Ev. Park, 111. 
*■.!■■■ .. ................................. ......... ... i.iHimiaahiM i,, i

RAKANDŲ Bargenai 
furnitUre bargalns

*............... * I Hi 1,1 1*> ** ■***■,>■,■ *1.1, Mi.fc, i i i.. į.

STORAGĖ RAKANDŲ BARGENAI 
!200 importuoti kaurai $26.00 

800 kaurai ................ .....
'arlor, miegkambario ar 

fcomojo kamb., rakandai
Atdara vakarais ir 

RAPP STORAG
5714 So. Ashland

’ *i-,

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

NAMŲ TAISYMAS 
BUILDING RĖPAIRS '

UNITED NOTION SUPPLV Co. r 
kyklų reifert, 1415 S.Halsted, Can.3i

ILLINOIŠ LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdybą dėl 1984 mėtų. 
Jonas Bijankas, pirmi. . 984^ .W. 
MafąUėtte Road, Waltef .tekis, 
pirm* pėgelb*. .............
nut ra$t Š84Ž 
Ftarik
Richmond St, Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St. J. Adomaitis |r 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalką.
Susirinkimai atsibuna kožną mėtė

si pirma pehktadiėnV, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. 
St, 7t30 Vai. vakarė.

IrigaliojimUs aprūpinti Žeme ir ki
tus reikalus Lietuvoje padaftriie 
Naujiėrių efišė.
17AM. ŲąWd. M00

California Avė.; kontr. pag. G* 
KėVich, 726 W. 21 St*t dtirų šargris 
ft. Trilkėviče*. 6939 S* WaShtanaW 
ĄVe*; ligonių ripiekūridl Ar Clėsria ir $ BertĮšieriŠ*
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

ąrittą Šeptintadiėriį' Antano čėšrids 
svet., 4501 s* Paulina st. Priimame 
i draugystę nud 18 iki 40 metų vfi 
rus ir mdtaHs, berniukus lt Mergai
tės. patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

• -»■ <
.,*11, H Tilr.ili 011 H|<«r.-**i

JULIUS BĖNDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčjai, Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.
l , r-rt į i r. liiii;..-. .......... ...

Dirbtuvės bankruto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji pafjbr,* bedroom, ir vfelg. 
kamb. setai. t Minkštos sėdynės. 
Kerpėtai po $16, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedėliomis 6224 S. 
Ashland Avė.
i....... ... t* ajar* r.i*; t* tu į .

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tas, Attkštos Rūšies Rakandai.

$1?5 Frieze, Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Įftip, 9*12 kaurai dabar ." 
Sl?5Imp* 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage' GroVe

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

MODERN MILLWORK A BLDG* 
SUP* CO. Tel* Virgnia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos* Duris* Lentos, Roofing ir 
Asbestas — Siding ir Virtuvių Šėpos,

*....... i*^ii ii i itiiti■..■■■*...... ii.>**ii*tM..»ii.*i« ii*i.i. * i ii

MOKYKLOS 
SCHOOLS

PAMOKOS; Anglų Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shortnand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 8106 S* Halsted St.,

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

į,,nliMįb8iįifiii»i .fc- ii u i *nin.**«*u* >*,PAUL LEASES, vyrų rūbų krautu
vė. 8427 South Halsted Street.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE <

MIKE’S BARBER SHOP, 
bizny, 212 W. 47 St, 
i >1 Miiirii* I Wii|ili.ii.itli*ii‘i| IliL*\ t*a*Į»*■**

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgępoy^* 7^0., WesĮ, ,35 Street.

BUČERNES 
Meat Markei*

SQUARE DEAL MEAT MAKKET, 
1 kl. mėsa, 4301 Wehtworth Avė* 
n,.............................*■ ■' . .................. . i ..........

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

WM. W. CHKI8TLANSEN 
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
Wentworth 3800.

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

.11 , ...iiiii 'n' i.*.,!,.*** »■ i *
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky

rius pėtaiuntė i Lietuvą daug mili- 
. onų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
, okios pertraukos. Savo giminėms 
Aetuvdn siųskite pinigui per Nau- 

; ienas — deleriaiš arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriiiš.

1739 So. Halsted'St., Chicago, III.
A |Ą< Hi i .1 1 I I Afci. I a iBBi.

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

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILIAVGRK

MAftTIN’S RESTAURANT. Lietu
viškas. 6286 S. Weatem. Hem. 9416

Į f . ... , -HA.

A. BELSKIO Pirmos Rųšlės Aptie- 
ka,2422 W. Marąuette Rd. Rep. 8222 

•■n-“ p. « '•>.' .•>« <•■ > r. I-a-..; ;■ . t-i.i -

X P* RAKfičIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Medina 
kapa. nUo skausmo. 801 W. 47 St. 
Bpul,. 1669. __________ _.

ANGLIS 
COAL

į N. R. BEĄTTY LUMBER CO., an- 
lis $6.?5. Saukit Oak Lawn 8. •

Tiesiai iŠ mainų:
Nut Coal 5.06 Lump coal 5.57
Minė Run 6.00 Screenings 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4, tonus.
Wtn, Jėfsbmbeck. Tel. Laf. 2014---- ------ - ■ ------- ------ -------- Į 4
PoCahontas $7.57; Indiana Lutap 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausj anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 Š. Wehtworth Boul. 4028

Automatiški Pečiai 
Automatic coal heat

DUONKEPIAI 
BAKfcRlES

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4466 S. Wells St. Boulevard 6149

akaridai.
20.00

programas, plaka

geriausia atspausdins 
SPAUSTUVfi



NAUJIENOS, Chicago, III

Feliksas Vaitkus A t CLASS1FIED ADS

skrido į Chicagą

or Kent

nerns

Furnished Rooms

RADIO

sujudo prie darbo Jam rengiama pasitikimas

22 METŲ
CLASSIFIED ADSBudriko programas

Automobiles

rengiamasi prie eiles

Marąuette Restaurant

HOOVER

ModellOS

TEL. REPUBLIC 8402

Personai

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

dSliof/iki 9 vai. vakaro.

AUTO FINANCERadio programai nedėldieniais 1:00—2:00 po pietų Kfil 
ba 4 
nyti. 
ofisą. :

I TURIT parduoti 2 flatų ar- 
ar 6 flatų namą arba mai- 
MeldŽiu atrašykite i Naujienų 
Box 178. 1739 S. Halsted St.

•Previou* modele 
reeondructed at 
tbe Hoovec faotocy

Business Service 
Biznio Patarnavimas

patiems valgyti gaminti
1016 No. Francisco Avė.

Tel. Brunsvick 5097

734 W. 25th Place 
arti Emerald

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

BARGAIN, pardavimui Ice Cream 
parlor, visi įtaisymai. '

4258 South Maplewood Avė.

Programas po vadovys 
te Steponavičiaus

Parapijos Mas- 
dovanų 
. 1934, 

U nion

DŽIURES” SPRENDIMAS ‘'NAUJIENŲ 
BYLOJE BUS PASKELBTAS ŠIANDIE

PARDAVIMUI bučernė, geroj vie 
toj. biznis išdirbtas per 18 metų 
Priežastis turiu 2 biznius.

12300 Einerald Avė.

su sau- 
ratai ir 

Kašta- 
*575

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

tuos patvarkymu 
kalui esant butų galima 
suvartoti aukštesniuose 
muose.

svar
iuos progra

biznio vietoj

BUČERNES ir grosernės krautu
vės fikčeriai parsiduoda, už barbe
na, paaukauju iš priežasties mirties. 
2300 W. 69 St. Prospect 8260.

Įeiti j Munieipal airportą rei- 
pro vartelius, kurie yra

Užsibrėžė platų veikimo pro 
gramų šiam sezonui

RENDON 2 šviesus fumišiuoti 
kambarai, galima valgi pasigaminti 
dėl dviejų ar vienam. Dar ir dau
giau turiu kambariu. 827 W. 34 PI. 
1 lubos iš užpakalio.

BUČERNfi ir grosernė ant par
davimo. Kas ieško tokios vietos 
malonėkit atvažiuoti, nes pigiai par
duosim iš priežasties.

1543 So. 50 Avė.

PARDUOSIU alude arba aludės 
fikčerius. Greitu laiku. Turiu ap
leisti biznį, nes turiu 2 biznius.

10885 S. Michigan Avė.

Šiandien ir rytoj galima pamatyti 
Lituanicą II-ją

PASIRENDUOJA anšildomas švie
sus kambarys prie mažos Šeimynos 
6159 So. Whipple St.„ 1 lubos.

PARDUODU
Roomio. ___ . ..
Priežastis, nesveikata.

2114 So. Halsted St,

PARSIDUODA 2 pagyvenimų na
mas po 5 kambarius, pietinė Šaly 
miesto, gražioj apielinkėj už $1,500, 
arba ant išmokėjimo, geriausia pro
ga. Rašykite: Box 180.

Nau jenos,
1789 So. Halsted St.,

ANT RENDOS 2 po 3-5-6 kam
bariai. Naujai išdekoruoti, šviesus 
su visais parankamais, pigi renda. 
2358 S. Oakley Avė. Savininkas Ste
ponas Miežis, 1901 Canalport Avė. 
Tel. Canal 0936.

RENDON kambarys, didelis apšil 
domas vaikinams. Gera transportą 
ei ja, 1 lubos. 3139 W. 40 St.

dys Budriko Radio Orkestras, 
pilname sąstate ir nariai kaipo 
solistai.—Klausytojai.

2517 W. 69th St.
GARDUS LIETUVIŠKI IR 
AMERIKONIŠKI VALGIAI 

TAIPGI ALUS.
Užeikite ir persitikrinkite.

RENDON kambarys, vienam arba 
dviem, vaikinams ar merginoms ar
ba vedusiai porai, su valgiu ar be 
valgio, prie mažos šeimynos, Brid- 
geporto apielinkėj/ 3136 So. Normai 
Avė., antros lubos.

PASIRENDUOJA šviesus ant ant
rų lubu kambarys vyrams su valgiu 
ir visais parankumais. kas nori ne- 
brangai pragyventi.

4359 So. MajHewood Avė.

RENDON 6 kambarių cottage, 
naujai iŠdekoruotas, pečiais šildomas 
cementinis basementas. didelis yar- 
das, barnė $25, atsakantiems žmo-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Prakalbos, rengiamos Lietuvių So
cialistu Sąjungos Chicagy^ Centrą- 
lės kuopos, atsibus lapkričio-Nov. 1 
diena, Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj, 3133 S. Halsted St., Chi- 
ga, III, Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Aaibcs Dr. A. Montvidas ir kiti lie
tuviškai, taip jau bus anglas k Ibė- 
tojas nuo Socialia u Partijos. Tiks
las: supažindint publikų su socialis
tų platforma ir svarba balsavimo 
uteinanciuose rinkimuose, kurie atsi
bus lapkričio 6 d. diena. įžanga 
veltui, visi yra kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Praėjusio penktadienio vaka
re laikytame susirinkime, Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centrais kuopa užsibrėžė 
sau gana plačią darbuotę šiam 
sezonui.

Nutarė surengti jjHeŠHnki* 
minės prakalbas sekantį ketvir
tadienį, lapkričio 1 d., Lietu
vių Auditorijoj, pradžia 7:30 
vai. vakare. Lapkričio 10 die
ną bus surengtas draugiškas 
vakarėlis su programų ir už
kandžiais Universal kliube.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Teisėjas neleido “džiurininkams” spręsti 
kaltės klausimo

DELICATESSEN STORAS grei 
tam pardavimui arba mainysiu i au 
tomobilį, .geram stovy.

6745 So. Racine Avė.

Le.'<. Vaitkus
Chicagoje šiandien ir rytoj. To 
dėl visi 
mo draugai yra kviečiami atsi- instrumentus 
lankyti į Munieipal airportą mus. įžangos, 
tiandien tarp 2-ros ir 5-tos vai. nereikės.

PAIEŠKAU Henry Bauro yra lie
tuvis vokietys. Atvažiavo iš Ško
tijos Highhouse Aushinleck Cummock 
kartu su Feliksu Strumskiu 1911 m. 
i W. Virginijos mainas. Taipgi Joe 
Burausko irgi iš tos pačios vietos 
su motere.1 Jie patys, ar žinanti 
juos, meldžiu pranešti, už ką aš 
atlyginsiu. Eve Savickienė-Strums- 
kienė, 4913 So. Keelėr Avė., Chica- 
go, III.

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

22 Metų Kombinacinis Pasiūlymas
Model 541 Hoover Special (bright finish) 
su penkiais dusting tools, 

reguliariai $37.45,.............
Lengvais Išmokėjimais

KAMBARYS ant rendos pa vie
niem arba vedusiai porai. 2511 W 
69 St. Tel. Hemlbck 9258.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY' PUĘL1C 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulk*.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St..

prakalbos '
Kalbės Dr. A. J. Dorin ir kun. 

I. W. Liūtas, “Ar čiepai yra kenks
mingi žmogaus sveikatai?” Nedė- 
lioj, spalio-Oct. 28 d„ 1934 m. Lie
tuvių Auditorijos salėje, 3133 South 
Halsted St., 2:30 vai. po pietų.

Kviečia Katalikų Jonistų Brolija.
Lietuvių Piliečid Darbininkų Pa- 

šelpinis Kliubas laikys mėnesini su- 
-.irinkimą. nedėlioj 28 dieną spalio 
1934 m. 1 vai. po pietų, Meldažio sa
lėje 2242 W, 23 Place

Nariai malonėkite •_____
daug svarbių dalykų turime dėl s 
svarstymo, ka.rie esate užsilikę 
mekestimis, malonėkite apsimokėti

M. Z. Kadziauskas koresp.

Automobilius reikia 
palikti už vartelių ir eiti taku 
į vakarus ligi paskutinio anga- 

suliko pabūti ro vakarinėje airporto pusėje.
Lakūnas ne tik parodys lek- 

transatlantinio skridi-' tuvą, bet ir paaiškins apie jo 
ir kitus jrengi- 
žinoma, mokėti

šalių advokatų kalbos, Vana
gaičio byloje prieš “Naujienas”, 
vakar pasibaigė apie 1:30 po
piet, teisėjui įsakius “džiurei” 
nustatyti nuostolių atlyginimą.

Skundėjas reikalauja iš “Nau
jienų” ir redaktoriaus P. Gri
gaičio $25,000 atlyginimo.

Teisėjas pats patvarkė ne
leisdamas spręsti “džiurei”, kad 
straipsnis, dėl kurio “Naujie
nos” buvo apskustos, esąs 
“libel per se”, ir kad todėl 
“džiurei” nereikia surasti kaltės 
klausimo.

šitokio nusistatymo teisėjas 
David laikėsi nuo trečiadienio 
vidurdienio, kada jisai staigiai 
pakeitė savo tą pačią dien prieš
piet pareikštą nuomonę, jogei

“Naujienų” advokatai, su
prantama, kėlė protestus prieš

skundėjas neturįs “keiso” prieš 
dienraštį.

Užimdamas tą poziciją, kad 
apskųstieji gali kovoti tik dėl 
atlyginimo sumažinimo, teisė
jas vakar nutraukė šalių advo
katų kalbas apie tai, ar strai
psnis esąs inkriminuojantis, ir 
pareikalavo, kad ginčai eitų 
tiktai dėl nuostolių.

Po advokatų kalbų, kurios 
buvo daug kartų pertraukiamos 
dėl tariamo nukrypimo nuo te
mos, teisėjas patvarko, kad 
“džiurininkai” patieks užant
spauduotą sprendimą, kuris bus 
atidarytas šiandie 9:30 vai. ry-

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų sn 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų 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 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

TAVERN pardavimui, didmiesty, 
daro gerą biznį. Paaukausiu pigiai 

22 No. Wells St.

Rytoj, 11-tą vai. prieš pietus, 
radio klausytojai bus palinks
minti su gražiomis dainelėmis, 
kurias išpildys grupė žymių dai
nininkų, vadovaujant muzikui 
K. Steponavičiui.

Prie to bus gražios muzikos, 
įdomių kalbų, o^yp^tingai 
bių pranešimų 
mus kas nedčldienį nuolatiniai 
leidžia visiems žiųoma Progress 
Furniture Compąny, 3224 So. 
Halsted Street.,- /

Programai yra duodami iŠ 
stoties WGES., 1360 kilocycles. 
Pasiklausykite.—-Rep. R. J.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

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 serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

AUBURN 
—kaip naujas; 
geriausi tairai 
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik ..................
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų $971% 
kaina tik .................  ’falU
CADILLAC 1931 sedan. Šis 
karas priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $971* 
Musų kaina tik ... į...... . " ■ **
NASH vėliausias i 1982 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaijj nauji. _ 90 
dienų grantija. Mūšų 
kaina tik ........... 
DE SOTA 1982 
garantuotas kad geras

Dabar jus galite gauti geriausiai padirbtą ir tobuliausią 
valytoją bargeno kainomis. “Hoover Specials” yra at
sargiai rekonstruktuoti dirbtuvėje per kompanijos ex- 
pertus. Naujas diržas, šniūras ir maišelis, tgipgi “ball- 
bearing” naujas brušius. Gvarantuoti vienam pilnam 
metui.

Crane Coal Co, 
5332 So. Long Avė

Chicago. I1L

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grandy Mining 
Co., Cedercrest 1131.

“Lituanica II” šiandien atskrido Chicagon, leitenanto Felikso Vaitkaus valdoma. Su nauju pro
peleriu, su nauju motoru, specialiai įrengta “Lituanica II” pirmą kartą pasirodys prieš lietuvius, 
kurie jai aukojo. “Lituanica II” randasi Municipialiame aerodrome, 63rd & Cicero Avenue.

DeLuxe , 1934 sedan 
6 dratiniai ratai— 
— užbaiga ir ap- 
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JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom ivairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

PARDAVIMUI Tavern. šokių sa 
lė, gera vieta. Pigiai.

4941 So. Ashlad Avė.

CHEVROLET % tono trokas, tin
ka dėl duonkepio, bučernes arba 
laudry. Parduosiu pigiai, 7118 S. 
Talman. Republic 6051.

Rytojaus radio programas 
Budriko Krautuvės, 1:00—2:00 
vai po piet, iš stoties WCFL, 
970 K., bus ir vėl artistinio, 
populiario stiliaus.

Pildys jį ponia Elena Ra
kauskiene, soprano, kurios gra
žaus balso klausytojai jau pa
siilgo.

Vincas Ascila ir Viktorija 
Gunauskas, vėl bus su mumis, 
palinksmins mUsų lietuviškas 
širdis lietuviškais, gražiai' su
derintais duetais.

Muzikalę programo dalį pil-

REIKIA patyrusio shearman gele
žų atkarpų yarde', taipgi patyrusio 
torchman. Kensington Waste Material 
Co. 11573 S. Michigan Avė.

RENDON kambarys vaikinui, mer
ginai, vedusiai porai, su ar be val
gio, apšildomas, 6830 So. Talman 
Avė., 2 lubos.

Šiandien grįžta į Chicago p. 
P. Kuraitis, Milda Auto Sales 
savininkas (806 W. 31 St.), ku
ris porą mėnesių praleido Lie
tuvoj.

Iš savo kelionės p. Kuraitis 
“Naujienoms” paraše visą eilę 
įdomių straipsnių.

Šiandien
draugai jam "rengia šaunią pa 
sitikimo parę.

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

Help Wanted—Female
_____Darbininkių Reikia___
PATYRUS SIUVĖJA' prie mote

rišku ir vyrišku rūbų. Atsišaukite 
Progressive Cleaners & Dye?s 
7301 Cottage G»ove Avė.

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

Nutarta trumpoje ateityje 
surengti didelis pasilinksmini 
mo vakaras su šauniu progra
mų 
referatų ir rengti juos kas mė- 
nesis.

Susirinkimas buvo gana skait
lingas nariais ir pasižymėjo, su 
gera nuotaika ir entuziazmu. 
Taip ir reikia. Ateina vėsus 
orai, tai reikalinga daugiau 
dirbti, kad nesustingus prie 
pečiaus. — Nosius.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Scrėen- 
ings — $4.75 Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

puse savo Lunch 
Pigi renda, gera vieta.

Lietuviu Tautišk 
kinis Balius su daugybe 
i vyks nedelioj, Spalio 28 d. 
Parapijos svetainėj, 3501 S. 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare,

Kviečia
Kun. Linkus ir Komitetas

ant rakandų, skalbiamų mašinų, Parlor Se
tų ir dulkių valytojų.

KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUS GRAŽIA 
DIDELĖS VERTĖS DOVANĄ

idant rei- 
juos 
teis-

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 
radimas dėl nervų ligų. Parsiduo- 
a tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W.-Cermak Road, 

Berwyn, III.

2 KAMBARIU furnišiuotas fla 
tas karštu vendeniu apšildomas. Dč 
dvieju vaikinų arba merginų. Ga 
Įima patiems valgyti 'kaminti. .

Darydamas banduomuosius po pietų arba sekmadienį 
skridimus su naujuoju p/opele- nuo 10 ligi 1 vai. po pietų 
riti, Įeit. Feliksas Vaitkus atlė 
kė į Chicago ir pastatė Litua- kia 
nicą II-ją į Munieipal airportą. gale Bluebird angaro (iš 63-čios

Chicagiečiai galės pasinaudo- gatvės) 
ti šita proga ir apžiūrėti lėktų

pribūti, nes

Grįžta iš Lietuvos 
P. Kuraitis

JOS. F. SUDRIK, Ine.
Radios, Rakandai, Oil Burners 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

iLuxe sedan —-
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STUDEBAKER . 1932 DeLuxe se
dan — garantuotas $9 CHS
tobulumas, tik

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir- 
te karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokią proga kaip ši 

Mes atdari •kasdien, taipgi ir nedėlioj <iki 9 vai. vakdro.

SftUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWFORD' A V K.

Real Estate ForlSale
Jfąmai-Žeinė Pardaviami

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

Exchange—Mainai
4—4 KAMBARIUS flatei mūri

nis, morgičius $1500, įmainysiu ant 
clear apdirbtos arba neapdirbtos 
farmoš, žemės arba cottage arti 
Chicagos. Box 179, 1789 South 
Halsted St.

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Ghicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai igytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pirkite sau automobilį dabar
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis, mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rąžyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas <
PLYMOUTH, vėliausias 1934 me
tų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas, važiuotas vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. Įrengtas 
giu stiklu. 6 dratiniai 
6 tairai kaip visai nauji, 
vo $950, musų 
kaina tik ,t........................
CHRYSLER vėliausis 1938 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysiu kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas $99 C 
Musų kaina tik .............. vfcw
BUICK paskiausis 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei 3 sa
vaitės. ši puikų karą reikia pa 
matyti, kad įvertinti. Kainavo 
virš $1900, mažiau negu 8 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažą 
dalele origlnalės vertės. Taipgi 
1933 Buick kaip naujas 
atiduosiu už ..........  vfcv
LA-SALLE vėliausias 1932 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj; 
smulkmenoi — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa- 
paprastą garaniją; *395

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA Alinė geroj vietoj 
tarpe dviejų gatvekarių linijų, par
duosiu pigiai.

4644 So. Western Avė.
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