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TVA organizuoja 
tiesioginį pardavi
nėjimą vartotojam

Organizuoja farmerius, kad 
produktus pardavinėtų tiesio
giniai vartotojams, bet jo
kių tarpininkų

WASHINGTON. s. 28.— Bai
sių, tiesiog “socialistinių” da
lykų daro Tennessee Valley 
Authoritv Su valdžios paskir- 

. tais $200,000,000 ji stato Ten 
nessee upės klony tvenkinius 
ir elektros generatorius, kurie 
gamins elektrą ir pigiai ją 
pardavinės apielinkės gyvento
jams Daugiau to, ji pardavi
nės ir visas elektros reikme 
nis, žinoma, daug pigesnėmis 
kainomis, negu parduoda pri
vatinės kompanijos

Dabar ji išgąsdino ir visus 
biznierių®,*** suorganizuodama 
koperatyvą ir pradėdama or
ganizuoti ūkininkus, kurie par
davinėtų savo produktus tie
sioginiai vartotojams, pašali
nant visus tarpininkus, kurie 
pirmiau sėmėsi didelį pelną, 
skriausdami kaip farmeriiAs. 
taip ir pirkėjus.

Išpradžių tie farmerių ko 
operatyvai pardavinės tiktai 
pieną ir kiaušinius Norris. 
Tenn., apielinkėj. kur yra j 
steigtas pavyzdingas dirbau 
čių prie tvenkinių statyme, 
miestas. Bet jų veikimas bus 
vėliau praplėstas, apimant nau 
jas apielmkes 117 naujus pro- 
dlrktus. . *; ”• *

Patys TVA darbininkai, ku
rie dirba 33 vai. savaitėj, yra 
skatinami užsiimti daržininkys
te ir auginti sau reikalingas 
daržoves.

Valdžia mokina darbininkus 
ir įvairių amatų, kad pabaigę 
darbą prie tvenkinio darbinin
kai turėtų ir kitokį užsiėmimą, 
arba galėtų teikti patarnavimą 
apielinkės gyventojams.

Tas programas nėra taiko
mas vien tik tai apielinkei, bet 
jį manoma praplėsti visoj ša
lyj, jei pasirodytų sėkmingas. 
Todėl kapitalistai ir visokie 
mekleriai ir yra labai susirūpi
nę ir labiausia priešinasi šiam 
valdžios veikimui.

Teismas aštriai nu
baudė NRA kodek

so laužytojus
PHILADELPHIA, Pa., s. 28. 

—Du Allentown skalbinių fab
rikantai, pusbroliai Sender- 
owitz, buvo sugauti laužant 
NBA kodeksą ir nemokant dar
bininkams kodekso nustatytų 
algų.

Iš jų liko atimtas Mėlinasis 
Aras, o patys liko atiduoti 
teismui. Federalinis teisėjas 
Welsh nusprendė, kad jie turi 
sugrąžinti darbininkams po 
$1,540 nesumokėtomis algomis 
ir be to dar turi užsimokėti 
kiekvienas po $500 pabaudos.

Teisėjas paaiškino, kad pa
bauda liko uždėta tikslu paro
dyti, kad Mėlinasis Aras turi 
ir dantis ir nusikaltusius gali 
aštriai bausti.

Pasaulinė paroda už
sidarys ši trečiadienį

CHICAGO.—Pasaulinė pairo- 
da galutinai užsidarys šio tre
čiadienio vakare, spalio 31 d. 
Taigi beliko tik trys dienos ją 
pamatyti. Paskutinėmis dieno
mis, nežiūrint šalto oro, paro
da yra lankoma labai skaitlin
gai. Šiemet parodą aplankys 
apie 16,000,000 žmonių, per
nai gi aplankė apie 22,000,000.

Parodos rengėjai sako, kad 
ši paroda pirma pasaulinė pa
roda Amerikoje, kuri pati ap
simokėjo, nes prie kitų reikėjo 
pridėti milionus dol. Parodos 
įrengimas kainavo $40,000,000 
iš kurių $10,000,000 sukelta 
bonais, o kitus sudėjo exibi 
toriai. Dabar 98 nuoš. skolų 
esą atmokėti.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai prana* 
Moja:

Giedra ir Šilčiau.
Saule teka 6:18 leidžiasi 4;-

A. & P. uždaro savo 
428 sankrovas

Clevelande
" CLĘVELAND, O., s. 28— 
The Great Atlantic and Paci
fic Tea Co/, turinti tūkstan
čius grosernių visuose miestuo
se, paskelbė, kad ji uždaranti 
visas savo 428 sankrovas-gro- 
sernes ir sandėlį Clevelande, 
delei nesusipratimų su darbi
ninkais. Nesusipratimus su 
darbininkais buk turinti ne ji. 
bet trokų savininkai, kurie 
pristato prekes j sandėlį. Iški
lus nesupsipratimams tarp uni
jos darbininkų ir pristatymo 
kontraktorių Ji negalinti gau
ti prekių ir todėl uždaranti 
savo sankrovas.

Tečiaus Clevelando Darbo 
Federacija, sako, kad ir pati 
kompanija turi nesusipratimų 
su savo darbininkais, nes ji ne
pildanti kodekso apie kolekty- 
ves derybas su darbininkais ir 
unija, jau pradėjo organizuoti 
jos darbininkus, kas kompani
jai labai nepatinka.

Stambusis biznis bando pri 
kalbinti kompaniją neuždaryti 
savo sankrovų. Bet ji skelbia, 
kad ji buk pradėjusi tuštinti 
savo sandėlį ir atleidusi savo 
2,200 darbininkų.

Darbininkai sako, kad san
krovas uždarė darbininkų strei
kas, nes prie streiko prisidėjo 
didelė dalis klerkų ir pradėjo 
sankrovas pikietuoti. Taipgi 
sustreikavo ir 300 mėsininkų 
tose sankrovose, kurios parda
vinėja ir mėsą.

Pirmadieny suvažiuosią kom
panijos viršininkai iš New Yor- 
ko ir persvarstysią sankrovų 
uždarymą su vietos stambiai
siais biznieriais. Bet mažosios 
sankrovos džiaugiami nusikra- 
čiusios rimto kompetitoriaus. 
kuris, kaip ir visos kitos gran
dinės sankrovos, smaugė smul
kiuosius nepriklausomus gro- 
serninkus.

Nedarbas Amerikoj 
vėl ima didėti, 

sako Green
WASHINGTON, s. 28. —Am 

Darbo Federacijos prezidentas 
Green paskelbė, kad nedarbas 
Amerikoj vėl ėmė didėti ir kad 
šiuo laiku yra daugiau bedar
bių, negu jų buvo metai atgal 
Bedarbių šelpimui valdžia išlei
džia kas mėnesį po $95,000,- 
000, kurie niekad jau nebegryš. 
Todėl jis reikalauja,x kad in
dustrijos labiau kooperuotų su 
valdžia padidinimui samdos.

PO SKRIDIMO J STRATOSFERĄ

I
Jeanette Piccard, prof. Jean Piccard žmona, lipa iš gondolos, balionui nusileidus iš 10 mylių ke
lionės į stratosferą. Ji yra pirmoji moteris ne tik skridusi į stratosferą, bet ir pati Valdžiusi 
balioną. Dešinėj — miškas, kuriame prof. Ęiccard ir jo žmona nusileido su balionu. Gondola 
išliko sveika, sveiki ir moksliniai instrumentdi, bet baliono maišas liko sudraskytas j medžių 
šakas. Balionas nusileido ties Cadiz, Ohio. •

Biznieriai ir bankie- 
riai pritarią naujam 

šelpimo planui
WASHINGTON, s. 28.. — 

Jungt. Valstijų prekybos bu
tas išreiškė pritarimą valdžios 
planui sustabdyti tiesioginį be
darbių šelpimą, bet paskirti 
$5,000,000,000 šelpimo darbams 
ir suteikti bedarbiams darbą, 
kad jie patys galėtų užsidirbti 
pragyvenimą.

Tam planui pritarią ir ban- 
kieriai.

Tas planas dar nėra forma
liai paskelbtas, bet prezidentas 
jį svarstė su daugeliu industri
nių ir finansinių vadų ir visi 
jie išreiškė tam planui prita
rimą.

Nedarbas sunkiai 
atsiliepia Į Angli

jos unijas
LONDONAS, s. 28. — Iš 

priežasties jau keliolika metų 
Anglijoj siaučiančio nedarbo, 
narių skaičius unijose nuolatos 
mažėja, nes nedirbdami bedar
biai traukiasi iš unijų, negalė
dami užsimokėti duoklių.

1920 m. unijos turėjo virš 
8,000,000 narių, o pernai tu
rėjo jau virš 4,000,000. Iš 36 
unijų tik 9 unijose padidėjo 
narių skaičius. Bet unijos ti
kisi atgauti prarastus narius 
kaip tik nedarbas ims mažėti.

Nušovė šerifą
DICKENS, Tex„ s. 28. —Du 

kaliniai plėšikai pastvėrė šeri
fą Arthur, 48 m., atėmė jo re
volverį ir jį patį nušovę pabė
go iš kalėjimo jo paties auto
mobiliu.

STOCKHOLM, s. 28. —758 
Švedijos profesoriai pasiuntė 
Suomijos valdžiai protestą 
prieš jos pastangas panaikinti 
švedų kabią kaipo tradicinę 
“universiteto” ir kultūrinę 
Suomijos kalbą, vieton to iš
keliant pačią suomių kalbą. 
Suomijos laikraščiai profeso
riams piktai atsakė, kad kalbos 

'dalykas yra pačios Suomijos 
| reikalas.50.

Lietuvos Naujienos
Socialdemokratai daly

vauja savivaldybių 
rinkimuose

KAUNAS.— Soc. dem. cent
ro komitetas svarstė rinkimų į 
savivaldybes klausimą ir nutarė 
rinkimuose dalyvauti.

19 Ispanijos sukilė
lių žuvo susirėmime 

su kariuomene
OVIEDO, Ispanijoj, s. 28.— 

19 sukilėlių liko užmušta susi
rėmime su kariuomene ties 
Brienmes. ‘

(Iš šios žinios matyt, kad 
priešingai valdžios skelbimams, 
sukilimas dar nėra* galutinai 
numalšintas ir kad vis dar į« 
vyksta susirėmimų tarp ka
riuomenės ir sukilėlių, ypač 
Asturias provincijoj, kuri bu
vo viso sukilimo centras ir kur 
įvyko kruviniausi mūšiai).

Streikas A & P san
krovose Milwaukee

MIIAVAUKEE, Wis., s. 28 
—Bučerių unija paskelbė, kad 
rytoj sustreikuos bučeriai Mil- 
wai?kee Atlantic & Pacific san
krovose. ' ' •*’

Pašaukta Floridos 
milicija, nulinčia- 

vus negrą
MARIANA, Fla., s. 28. — 

Gubernatorius į čia prisiuntė 
dvi kuopas milicijos, govedai 
netoli nito čia nulinČiavus neg
rą Claude Neal, 22 m., kuris 
buvo sušaudytas nusikaltimo 
vietoj, o paskui negyvas atvež
tas į čia ir liko pakartas me
dyje prie teismo sales. Milici
ja liko prisiųsta kai goveda 
bandė pastverti ir nulinčiuoti 
kitą negrą, kuris muštynėse 
sumušė baltąjį.

Goveda po to įspėjo visus 
negrus apleisti miestą ir dau
gelis iš miesto pabėgo. Bet ki
ti pasiliko po milicijos apsau
ga, ar liko priglausti jų sam
dytojų iki aprims padėtis.

«*• ...... - ....-...................

Amerika statosi tris 
karo laivus

SAN FRANCISCO, s. 28.— 
Laivyno diena buvo atšvęsta 
pradėjimu statyti Mare saloj 
dviejų torpedinių laivų ir pa- 
krikštijimu trečio torpedinio 
laivo Puget Sound laivų dirb
tuvėj. Kiekvienas tų laivų kai
nuos $3,000,000. Dabar pradė
tieji laivai bus pabaigti staty
ti 1936 m.

Dar nė jury neišrin
ko per mėnesi laiko

• J

CHICAGO.—Jali visas mėnuo 
yra nagrinėjama taip vadina
ma TNT konspiracijos byla, ku
rioj teisiama 15 trokų draive* 
rių unijų viršininkų ir kon
traktorių neva už raketą. Per 
visą mėnesį buvo renkarpį pri- 
saikintieji teisėjai—jtfry. Bet 
per tą laiką teišririkti tik 8 ju
ry narius. Jury rinkimą ban
dysią baigti' ■’šią savaitę.

Netekęs galiu nori 
rezignuoti Siamo 

karalius
LONDONAS, s. 28.— Siamo, 

Azijoj, karalius Prajadhipok, 
kuris šiuo laiku vieši Londo
ne, pranešė savo valdžiai'Bang- 
kok’e, kad jis mano pasitrauk
ti nuo sosto.

Tarp karaliaus, kuris turi 
daugybę fantastiškiausių titu
lų ir premiero Bahol, taipgi ir 
seimo, iškilo nesusipratimai dėl 
susiaurinimo karaliaus galių.

Karalius, kuris yra 40 m. 
amžiaus, buvo absoliutis savo 
šalies valdonas nuo 1925 m. 
iki 1832 m. Tais metais ka
riuomenė sukilo ir užėmė mies
tą. ' Karalius nusileido sukilė
liams ir sutiko susiaurinti sa
vo galias ir pripažinti Liaudies 
partijos diktatūrą, kuri valdys 
šalį iki žmones tiek apsišvies.. 
kad patys galės valdytis.

Naujas nesusipratimas iški
lo, kai valdančioji partija pa
norėjo atimti iš karaliaus tei
sę spręsti kalinių gyvybę ai 
mirtį. Karalius delei to įsi
žeidė ir pasisiūlė abdikuoti, 
nors dar pačios abdikacijos 
nėra valdžiai pasiuntęs.

Susižinojimas su Siamo sos- 
tone Bangkok yra nutrauktas, 
veikiausia cenzorių, bet per 
Singapore gautosiso žinios, sa
ko, kad armija yra pasidali
nusi dėl karaliaus abdikacijos. 
Dalis, armijos sutinkanti pri
imti abdikaciją ir paskirti re
gentų tarybą, arba vieną kara
liaus giminaičių valdyti šalį, 
bet kita dalis reikalauja, kad 
abdikacija butų atmesta.

29 sužeisti traukinių 
katastrofoj

MANSFIELD, O., s. 28.-29 
žmonės liko sužeisti antrai da
liai “New Yorker” traukinio 
įvažiavus į kitą pasažierinį 
Pennsylvanijos linijos traukinį.

'r' < " ' ■ '

BERLYNAS, s. 28.— Jenos 
moterys gali dažytis lupas ir 
skruostus ir uolus naciai be
gali jas kritikuoti, ar jas pul
ti. Tai dėlto, kad Jenos naciai 
įžeidė daugelį turiščių rncite- 
rų. O tai esą kenkia Vokie
tijos reputacijai ir eksportui. 
Todėl dėka svetimšalėms kiek 
laisvės gaus ir vokietės.

Kaip Rumšiškių vals
čiaus Užtakų kaimas 
rinko seniūną ir tary

bos narį
Rugsėjo 28 d. Užtakų kaime 

įvyko rinkimai. Senoji tary
ba statė savo kandidatą Joną 
Alionį, o piliečiai Domininką 
Ivanauską.

Susirinkusiųjų tarpe buvo du 
piliečiai And. Barkauskas, ku
ris tik ką buvo sugrįžęs is 
sunk, darbų kalėjimo, atlikęs 
bausmę už uošvio užmiršimą ir 
Jonas Pabiržis, kuriam uždėta 
globa už turto aikvojimą. Prieš 
rinkimus buvo viešai paskelbta, 
kad tie piliečiai neturi teisės 
balsuoti. Balsavimas buvo la
bai karštas ir ėjo keletą sykių, 
nes kandidatai vis gaudavo ly
giai po 18 balsų.

Tada viršaitis kreipės į tuos 
pačius neturinčius teisės bal
suot piliečius ir pasiūlė jiems 
balsuoti, žinoma, jie balsavo 
už viršaičiui patinkamą kandi
datą, tuo budu Alionis gavo 20 
balsų.

Teisinga butų buvę laikytis 
įstatymo, ir liepti lygų balsų 
skaičių gavusiems kandidatams 
burtus traukti, bet apie tai ko
dėl tai viršaitis pamiršo. Girdė
ti, kad piliečiai ruošiasi apskųs
ti rinkimus apskr. viršininkui.

RYMAS, s. ‘ 28. — Italijos 
ministerių kabineto nariai ga
vo įvairius karinius titulus, ne
va už pasižymėjimą kariuome
nės manevruose, kuriuose jie 
dalyvavo kaipo eiliniai karei
viai. Dabar jie liko visokiais 
pulkininkais, kapitonais, ma
jorais ir t.t.

NEW YORK, s. 28. — čia 
liko suimti architektūros stu
dentas ir taksi šoferis, kurie 
norėdami lengvai pasipelnyti, 
papildė apie 20 plėšimų.

CHICAGO. — Sveikatos de
partamentas paskelbė, kad pir-j 
mą kartą nuo 1927 m., gimimai 
Chicagoje ėmė daugėti. Bet 
taipjau žymiai padidėjo ir ve
dybų skaičius.

Marijampolės kronika
Už 5 litrus benzino—3 savaitės 

kalėjimo

MARIJAMPOLĖ. — Vienas 
autobusč šoferis važiavo su 
ligoniu ir pritrukęs benzino 
nusipirko pas vieną automato 
savininką. Automato savinin
kas vieton 10 litrų įpylė 5 lt 
benzino, o pinigus paėmė už 10 
litrų, šoferiui apsižiūrėjus ir 
paprašius įpilti skirtumą, ben
zino automato savininkas atsi
sakė. Apylinkės teisėjas nu
baudė benzino automato savi
ninką 3 savaites paprasto ka
lėjimo.

Gudri priemonė
Valdžios Rygiškių Jono gim

nazijos mokinia-ms leista vai
kščioti vakare tik ligi septy
nių. Tačiau einantiems į baž
nyčią daroma išimtis. Jie lais
vai vaikšto ir ligi aštuonių, nes 
maždaug tada baigiasi pamal
dos. Atrodo, gudri politika 
mokiniams atvesti j “tikrąjį 
kelią”.’

•MUENCHEN, Vokietijoj, s. 
28.—Nacių “darbininkų” vadas 
Ley pareiškė darbininkams, 
kad jie neprivalo tikėtis gerų 
laikų Vokieitjoj dar per 20 
metų. .

Plėšikai nušovė pa
rodos svečią

CHICAGO.— George Mayes, 
31 m., su savo mergina ir 
dviem jos draugėmis atvyko į 
pasaulinę parodą iš Mount Ver- 
non, III. Automobiliui susto
jus prie šviesų prie Garfield ir 
Normai bulv. prišoko 2 plėšikai, 
kurie įlipo į automobilį ir nu
sivežė prie 57 ir Shields gatvių. 
Gist plėšikai Mayes apiplėšė ir 
jį vietoj nušovė, vienas plėši
kų paleisdamas į jo nugarą 
tris šuvius.

\ ■ ■

Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles



NAUJIENOS, Chicago, III

Aukso leškotoj
Lietuvės Akušeres

State

ReikalaukitGerkit ir

Įvairus Gydytojai

Boulevard 7820
Prospect 1930

R CHIRURGAS 
d 4 ir nuo 7 iki

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia Of-69

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

surasti aukso

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Visose Alinėse ’ i
Mutual1 Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

pavalgė jų turimo 
Besilsint meksikiečiai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Lietuviai Daktarai' 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
____ Draugijos Nariai.

ėmė trukti vandens 
ir paklydo. 'Po keletos dienų 
basty mosi pagaliau pavyko jam 
surr-sti indėnų pėdsakus. Nieko 
kita nebeliko kaip sekti indėnų 
pėdsakais: susitikti vėl su in
dėnais nebuvo baisesnių pavo
jų, kaip žūti tarp kalnagūbrių. 
Bet šį kartą jis užtiko ne indė
nus, bet tris meksikiečius. Vai 
cas atsigaivino jų turimu van
deniu ir 
maisto.

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Frattciscoav.

laiku buvo gana paslaptingi 
kuriuose rasdavo gerą prieg
laudą įvairus plėšikai ir šiaip 
bastūnai. Savo išvaizda jie pa
našus į žmogaus kumštį, iškiš
tą iš Arizonos tyrų. Kalnai 
smarkiai išraižyti ir ypatingai 
klaikus: daugis keliautojų, įke- 
liavę j Supersrtition’o kalnus, 
rado čia amžiną prieglaudą, nes 
kelio atgal išeiti iš kalnų nebe
galėdavo besurasti. O aplinkui 
kalnus- yra didelės tyrumos ir 
dykumos, be vandens, karštos 
saulės kepinamos, kurios priė
jimą prie kalnų ir atgal grįži
mą taip pat ypatingai apsunki-

Vieno
niems pavyksta, o kitiems ten 
ka tik vargas, ir dažnai — at 
sisveikinimas su gyvybe.

[“L. U.”]

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų, ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So# Halsted St 

arti 31 st Street 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

DR. V. A. ŠIMKUS 
gydytojas : 

Valandos nuo 2 ii
vaį., Nedaliomis nuo 10 iki 12‘ 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

tEDERALSAVlNGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
į BALSAMUOTOJAS 
* Patarnauja Chifca- 

goie ir apiejinkėje 
Didelė ir graži 

L. koplyčia dykai 
4092 ARCHER AV.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė 

Tel. Boulevard 4139

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

'Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel - 
Namų T\

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

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

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1678

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt
■ •

DR. HERZMAN 
rs rusuos

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St„. netoli Morgan bt 

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

3514*16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus fr. druskos vanos.

8wimmirtgpool. v
Rusiška ir turkiška pirtis g

Moterims fleredTomią 7 Y Y-_______ _ 1

PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

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

Įstok i šia Draugiją’ sistematiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo. skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai:: ant $1,000.00' gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi arba po.kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000100 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėtą sumą;

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Panai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. S-pecialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.......Pašaukite..........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

papasakojo Valcui apie Super
stition’o kalnuose esantį auksą. 
Meksikiečiai auksą jau buvo 
suradę, todėl jie Valcui galfejo- 
nurodyti ir jo vietą, žibąs auk
sas Valcą apsvaigino: vieną 
dieną jis nukovė visus tris 
meksikiečius, savo išgelbėtojus,- 
nes auksu naudotis norėjo jis 
pats vienas. Kad neliktų kokių 
pėdsakų, visų trijų meksikiečių 
avonus sumetė bedugnėn. Bet 

vienam pačiam kasti auksą ir 
išgabenti per dykumas buvo 
sunkiai teįmanomas dalykas, 
todėl Valcas nutarė pasikviesti 
iš Vokietijos savo brolavaikį 
Bet atvykus brolavaikiui nė 
vienos dienos jis nebegalėjo 
nurimti, bijodamas, kad brola- 
vaikis vienas pats nepasisavin
tų auksą ir juo neatsikratytų. 
'lodei vieną dieną ir savo brol
vaikiui Valcas suvarė galvon 
švino gabalą. Nuo to laiko Val
cas buvo vienintelis žmogus, 
žinojęs Superstition’o kalnų 
aukso versmes. Niekas apylin
kėj nežinojo jo vardo, todėl va
dino “Senuoju Vokiečiu”. Nuo 
to ir Superstition’o kalnų auk
so versmės buvo pavadintos 
Dingusiojo vokiečio aukso vers
mėmis”.

Mirus Valcui, niekas daugiau 
Superstition’o kalnų aukso ne
berado. 28 metus Dikas Holm
sas bastėsi po kalnus, bet “Din
gusiojo vokiečio aukso vers
mių” užtikti nepavyko. Holm
sas mirė 1930 mt., veltui pra
vargęs kalnuose 28 metus ir 
aukso nepamatęs. Dešimtimis 
žmonių keliavo į Superstition’o 
kalnus, tikėdamiesi užtikti auk
so versmes, bet nedaugeliui jų 
bepavyko atgal sugrįžti. 1931 
metais iš Vašingtono į Super
stition’o kalnus buvo nukelia
vęs prof. Ruth’as. Jis buvo ga
vęs originalinius Don Miguelio

25 METU PATYRIMO
Pritajkime akinių dėl visokių akių

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

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.

Senovės Amerikos gyvento
jai, indėnai, taip pat turėjo pri
sirinkę begales aukso. Ispanai, 
ėmę užkariauti Ameriką, atimi
nėjo nuo indėnų auksą ir sta
čiai laivais gabeno jį Europon, 
Ispanijon. Dėl xaukso'ispanai 
virto tikro is žvėrimis: žudė, 
šaudė nekaltus indėnus, kad tik 
galėtų pasisavinti jų surinktą 
auksą.

šiandien didžiausios aukso 
kasyklos yra Pietų Afrikoj, 
Aliaskoj (Šiaur. Amerikoj), Si
bire, Australijoj ir kt. Visos 
tos kasyklos priklauso dide
liems piniguočių koncernams ir 
pavieni žmonės kasyklose gali 
dirbti tik kaip darbininkai.

Bet dar ne visi aukso ištek
liai žemėje yra surasti. Ir šito 
menamo aukso ieškojimas tebe
vyksta ir šiandien: šimtai ir 
tūkstančiai žmonių bastosi po 
Sibirą, po Amerikos kalnus, po 
Azijos ir. Afrikos kalnus ir dy
kumas, tikėdamiesi užtikti kur 
aukso versmes. Dažniausiai 
aukso ieškoti vyksta pavieni 
žmonės, nes jokių bičiulysčių 
čia nepripažįstama, žmogus ne
pasitiki žmogum, draugas drau
gu, brolis broliu. Kiekvienas 
ieškotojas yra apsiginklavęs 
pistolietais, durtuvais, peiliais 
ir kiekvienu momentu yra pa
siryžęs nudėti tą, kas drįstų 
pasipainioti po kojomis. Taip 
vyksta Pietų Afrikos dykumo 
se, taip Pietų ir šiaurės Ame
rikos kalnynuos, taip Sibire, 
taip visur, kur tik šiek tiek už
tinkama aukso.

Jeigu pažvelgtumėm į aukso 
ieškotojų istorijas, šiurpas mus 
nukratytų: kiek čia žiaurumo 
kiek žmogžudysčių butą, kiek 
baisių kančių priAentėta. Visos 
tos istorijos butų į vieną kitą 
panašios, visos jos viena kitą 
pralenktų savo žiaurumu, neti
kėtinumu. čia papasakosime 
apie Superstition’o kalnų auksą 
ir jo ieškotojus. Iš šitų istori
jų mes pamatysime, kaip žmo
nės apkvaišę bėga, lekia ieško
ti to blizgančiojo metalo, pa
miršdami viską, kad tik kaip 
nors kuo daugiau aukso įsigy
tų, kad tik kas nors kitas jį 
nesurastų.

Superstition’o kalnai yra 
Jungtinėse Amerikos Valstybė-

Peraltos dokumentus. Bet prof. 
Ruth’as atgal! daugiau nesugrį
žo. Po kiek Įtaiko kita ekspedi
ciją rado kalnuose lavoną be 
galvos, o kiek nuošaliau ir kiau
šą. Galvos kiaušas buvo peršau- 
taSi Iki šiol niekas* nežino; kas' 
nužudė prof. Ruth’ą. Gal būt 
“Dingusiojo vokiečio aukso 
versmės” ir šiandien kas nors 
radęs ir naikina visus, kas tik 
auksą surasti nori.

Dabar,, kaip minėjome, vėl 
išvyko nauja ekspedicija ieško
ti dingusio aukso. Kaip jai pa
siseks, sunku numatyti.

Tai yra kelios mažos istori
jos apie aukso ieškotojus. Mes 
dėvime auksinius daiktus, — 
žiedus, laikrodėlius, auskarus ir 
kt., — bet retai tur būt tepa- 
galvojame, kiek vargo yra pa
dėta, kol 'tas auksas buvd su
rastas ir iškastas, gal būt ne 
vienąs žmogus neteko gyvybės, 
gal dėl to aukso ne vienas žiau
rus nusikaltimas buvo padary
tas. šiandien žinome didžiau 
sias aukso kasyklas Pietų Afri
koje, Aliaskoje, Sibire, Austra
lijoj ir kt. Bet ir tą auksą su
rado ne kas kita, kaip tokie pat 
žiaurus, nuožmus aukso ieško
tojai, dėl aukso gabalėlio pasi
ryžę visą padaryti. Ir šiandien 
po Afrikos tyrumas, po Austra
lijos dykynes ir kalnynus, po

DR. G. SERNER
LIETUVIS »

__J 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.

I. J. ZOLP
ABORIUS 
ėst 46th St

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

DR. S. NAIKEUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Auksas, auksas, visų pinigų se (Arizonoje). Kalnai savo 
pamatas, šimtai ir tūkstančiai 
žmonių nesigaili savo sveikatos, 
nebijo prarasti garbės, kad tik 
galėtų įsigyti aukso, pasidary
ti turtingais žmonėmis. Dėl 
aukso žmonės dažnai tampa di
deliais nusikaltėliais, baisiais 
žmogžudžiais. Auksas, sakoma, 
žmones apsvaigina, ir jie į nie
ką neatsižvelgdami pasiryžę pa
daryti viską, kad tik jo kuo 
daugiau įsigyti.

Auksas jau buvo žinomas 
gilioj senovėj. Turtingiausias 
senovės laikų žmogus, lydų ka
ralius Kieras, turėjęs susikro
vęs be galo daug aukso. Kur ši
tas auksas buvo iškasamas, 
šiandien sunku benustatyti. 
Apie begalinį žydų karaliaus 
Saliamono turtingumą mums 
byloja Šen. Testamentas. Sa
liamonas. pastatydinęs Jeruza
lės bažnyčią, ją išpuošė auksu 
ir brangenybėmis. Įvairus mok
slininkai iki šiandien tebesuka 
galvas, kur, kokioj žemės vie
toj karalius Saliamonas turėjo 
savo kasyklas, iš kurių galėjo 
iškasti tiek daug aukso. Apie 
karaliaus Saliamono aukso ka
syklas buvo susidarę įvairių le
gendų. šiandien daugis tyrinė
tojų sprendžia, kad karaliui 
Saliamonui auksas buvęs kasa
mas net rytinėj Afrikos daly, 
maždaug dabartinėj Abisinijoj 
(seniau Etiopijoj) ar į pietus 
nuo jos. Abisinija yra labai 
kalnuota šalis ir aukso ten ran
dama ir dabartiniais laikais. 
Šiandien šimtai ir tūkstančiai 
abisinų, kęsdami didžiausį var
gą, slankioja po kalnus ieško
dami naujų aukso versmių.

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Ct.
CICERO. ILL.

Phoe Boulevard 7042
JlzjLw» Lv Ju. Y JLO

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serodoj pagal sutarti.

SIRAIfiHT KENTUOff 
BOURBOH*

MUTUAL IJOi.IORCOMI’ANy.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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 sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 Iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
ReZ. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893

šiomis dienomis j Supersti
tion’o kalnus iškeliavo ekspedi
cija, vadovaujama prof. F. 
Hantely ir maj. Fredo Pad- 
dock’o. Ekspedicija vėl nori 
rasti auksą, esantį tuose kal
nuose. Prof. Hamely ir maj. 
Paddock’as surinko visus do
kumentus, bent kiek liudijan
čius apie Superstition’o kalnų 
aukso versmes, šitos aukso 
versmės paprastai yra vadina
mos “Dingusiojo vokiečio auk
so versmėmis”, nes praeitajame 
šimtmety vienas vokietis, var
du Jokūbas Valcas (Jacob 
Waltz), šitas aukso versmes bu
vo atradęs. Taigi, pasinaudo
jant senais dokumentais ir apy
linkės gyventojų pasakojimais 
Superstition’o kalnų auksą vėl 
norima atrasti ir jį iškasti.

'Pirmasis žmogus, atradęs Su
perstition’o kalnuose auksą, bu
vo meksikietis Don Mignuel’is 
Peralta. Tai buvo apie> 1815 m. 
Per trejus metus (1845—1848 
mt.), iki Jungt. Amerikos Val
stybių karo su Meksika, Don 
Miguelis Pėrol'ta kasė Supersti
tion’o auksą ir juo naudojosi. 
Pirmasis tą auksą užtiko Mi
guelio sūnūs. Jis susipyko su 
tėvu ir nuo jo turėjo slapsty
tis, nes tėvas norėjo jį nužudy
ti. Besislapstydamas JPeraltos 
sūnūs pateko į Superstition’o 
kalnus. Čia jam netikėtai ir pa
vyko užtikti aukso versmes. 
Prisirinkęs gerokai aukso, Pe- 
raltos sūnūs nutarė grįžti pas 
tėvą, nes tuo auksu jis tikėjo
si išpirksiąs savo kaltę ir tėvą 
permaldausiąs. Lydimas poros 
indėnų, jaunasis vyras ėmė 
grįžti per dykumas pas tėvą. 
Bet pamatyti, tėvą jam nebepa
vyko: plaukdamas per vieną 
upę jis paskendo. Vienas indė
nas, vardu “Vilko Nosis”, atga
beno Migueliui Peraltai auksą 
ir žinią apie sunaus mirtį. Po 
ilgų ieškojimų |?eraltai vėl pa
vyko surasti aukso versmes 
užtiktas jo sunaus.

Po 1848 metų amerikiečių — 
meksikiečių karo, Don M. Pe
ralta suruošė didelę ekspedici
ją į Superstition’o kalnus, kad 
didesniu maštabu imti kasdh 
auksą. Bet bevykstančią ekspe
diciją užpuolė indėnai apašai ir 
iš 1400 vyrų beišspruko tik du 
meksikiečiai.

Praėjo daugelis metų, kol 
baltasis žmogus vėl išdrįso per
žengti Arizonos dykumas ir pri
eiti Superstition’o kalnus. Tai 
buvo vokiečių kilmės žmogus 
Jokūbas Valcas, energingas, 
drąsus vyras, savo gyvenime 
prityręs įvairiausių nuotykių ir 
pavojų. Pasiekęs Superstition’o 
kalnus, Valcas buvo užpultas 

i keletos indėnų, bet jam šiaip 
taip pavyko nuo jų apsiginti. 

, Bet už 'tai atėjo daug didesnis 
pavojus

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

Coilateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
BB. P• Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAU PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
AvenUe
Skyrius

4447-S. Fairfield Avė.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

S and Midvvife 
6109 S. Albany 

AvenUe 
Phone

Hemlock 9252 
. Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MTDAVAY" 2880

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS , 

Dienomis Mieste 
163 W. VVashington St.

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Rez. 5349 So. Hertnitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tek Prospect 1610

Amerikos Lietuvių Daktarų 
------------ ______________________

Tel. Ofice Wentworth 6330 
rJtez- Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St. 

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

1646
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1’327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETKISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Cahal 0523MutualLiquorCo

4707 S. Halsted St
Tel. YAKDS 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.

Ši Draugija yra; po U.
S. Government prie
žiūra ir GoVėrhirtertt 
deda: pinigus į šiąj 

Draugiją.
.1-

Dėl . platesnių žinių 
kfeipkitėts į 

draugiją.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Graboriai 

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734' S.Michigan Av, 
Republic 3100. 

2506 W. 63 St.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2300

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9728

Sibiro plotus (tebeplaukioja riais instrumentais tetrokšdami 
žmonės su kastuvais, su įvai

® J s
8o8b.3jaMfe< Ž* IkSkIŠ:?' -lt. i



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tik 6 dienos beliko 
iki didžiojo Jubilie

jinio Koncerto

Jau t’k šešios dienos beliko 
iki to didžiojo Chicagos Lietu
vių Choro “Pirmyn” Jubilieji
nio koncerto, kuris įvyks atein
antį sekmadienį, lapkričio 4 
d., St. Agnės Auditorijoj. Tuo 
dideliu ir nepaprastu koncertu 
Chicagos l ietuvių Choras “Pir
myn” apvaikščios 25 metų su
kaktuves. Tai yra nepaprastos 
ir reikšmingos chori.‘i sukaktu
vės, nes Chioagoj mes turime 
tik du chorus, kurie gyvuoja 
per tokį ilgą laiką ir teikia 
lietuvio išeivio sielai taip rei
kalingą dvasinį pasitenkinimą 
—lietuvišką dainą.

Šis koncertas bus nepapras
tas tuo, kad jame dainuos net 
try| chorai, susidarę iš senųjų 
choro kūrėjų, dalyvaujant iš
imtinai tų laikų dainininkams 
Chorus ves ir tų laikų “Pir-
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Fakiro

Ateinantį sekmadienį St. Ag
nės Auditorijoje Chicagos • 
Lietuvių Choras “Pirmyn 
švenčia 25 metų jubiliejų.

Ugnis eina iš burnos ir ant 
jos kepa kiaušinius skauradoje; 
Taipgi valgo degantį ugnį.

Neužmirškite, kad šitas vi
sas įdomybes galėsite pamatyti 
ketvirtadienio vakare Lietuvių 
Auditorijoje.

Dar keletas stebėtinų vaizdų, 
kuriuos mums parodys fakiras 
Ben Ali (A. Pilkauskas) ket
virtadienyje, lapkričio-Nov. 1 d., 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. va
karo.

Čia parodoma, kaip perverda
mas savo žandus laiko sunke
nybes.

Taip, labai gerai supranta 
kiekvienas iš didžiųjų demokra
tijos vadų, kad kada yra per
matomas laimėjimas, tai daug 
atsiranda nieko pirmiau nevei
kusių, ir nieko nepasidarbavu-
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šių dėl demokratijos, kurie no
ri prisišlieti prie demokratų 
partijos, ir jai laimėjus, vėliau 
bėgti ir reikalauti atlyginimo, 
darbu.

| Bet, vyručiai, kur jus pirma 
!buvote? Kada demokratai pei 
'praėjusius 12 metų turėjo pa
rnešti tik pralaimėjimus, tai jū
sų nebuvo galima nei žiburiu 
surasti. Jus tada iš demokratų 
juokiatės ir į padanges kelete 
republikpnus. Jus garbinote jų 
paveikslus ir niekinote demo
kratus.

Pastaruoju laiku labai kata
likiškas Draugas pradėjo talpin
ti vienos grupelės vaikėzų 
įvairius šmeižtus ant senų vei
kėjų, kurie jau per praeitą 10 
metų kaip dirba dėl demokra
tų partijos. Ir tik reikia įsi
vaizdinti, kad Draugas labai no
rėtų, kad tie, kurie dirbo pei 
eilę metų dėl demokratų parti
jos, butų dabar pastumti į šalį, 
o jauni nepatyrę vaikėzai pri
imti už vadus, ir lietuvių demo
kratų užtarnautas atlyginimas 
butų atiduotas jiems.

Aišku, kad seni amerikonai 
politikai tai gerai supranta, ir 
permato šitą Draugo diriguo
jamų vaikėzų tikslą. Bet ant 
Draugo nelaimės/ politikoje taip 
yra, kaip ir kiekviename dar
be. Kas seniau dirbo kokiam 
tikslui, tas ir turi būti pįrmiau 
pripažintas ir jam atlyginimas

suteiktas. Juk tur būti Draugo 
redaktorius irgi nesutiktų, kad 
tiktai pastojęs dirbti Draugo 
redakcijoje jaunas vaikinas bu? 
tų Marijonų O’rdeno paskirtas 
už vyriausią redaktorių, o da
bartinis redaktorius, kur jau 
daug laiko pradirbo, butų pa
žemintas ir pastatytas tam 
jaunam’ už klapčiuką. Dėlto pa- 
mąstykit, skaitytojai, ar kur 
nors pasaulyje taif> kas daro? 
Ne, taip niekur nėra, to nebus 
nei pas demokratus.

Senas Demokratas.

Šiandien tautinės 
grupės dalyvaus 
Pasaulinėj Parodoj

J e.Dalyvaus dainų ir šokių 
yrame Lagoon teatre.

pro-

šį vakarą pasaulines paro
dos Lagoon teatro estradoj 
galima bus matyti įvairių tau
tų ir tautybių grupes,savotiš
kai pasipuošusios spalvotais 
rūbais. Jų dainos, muzika ir 
šokiai yra ypatingi, todėl pro
gramas bus margas, gyvas ir 
įdomus. Jame dalyvauja vi
sos tos grupės, kurios links
mino parodos lankytojus visą 
vasarą.

Šį proga bus paskutinė ir

TR^LIN
SALE

Didelė nuolaida link naujo 1935 

PHILCO 
Išmainykite savo seną setą ant 
naujo 1935 PHILCO ir ” 
tės jo spėka, tonu ir gražumu, 
kurie padaro PHILCO 
jančiu radio t Daugelis modelių 
dėl UŽrbbeŽtnių ir uAmdrikos' pri
imtuvų. Pastebėtinai žemos kai
nos! Extra didelė nuolaida už ju- 
su sena radio per ši išpardavimą!

myn” chorų vedėjai.
Kiekvienas yra kviečiamas 

atsilankyti į šį nepaprastą mu
sų išeivijos gyvenime koncer 
tą, nes tai bus atmintinis vi
siems koncertas. Visi yra ra
ginami įsigyti bilietus iškalno. 
nes taip bus pigiau ir geriau

Pasimatykite su savo senai
siais draugais, pasiklausykite 
senėjų dainininkii ateinantį 
sekmadienį, St. Agnės Audito
rijoj, 3916 Archer Avė., Brigh- 
ton Purk.—s.s.

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE

CIALI PASIULIJIMĄ ANT

Lincoln’s Pride Whiskey
džiaug-ki-

vadovau- Politika
PHILCO 

18H 
$89.50

Kompensacija, 4-

DRAUGAS ARDO LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ VIENYBĘ

Nustebinąs — 
6 kojų Migh- 
boy rankomis 
trinto Riešu
to medžio, ir 
augščiaus i o s 
rųšies C! a s s 
“A” Audio 
Systema. Bass 
point Tono Kontrolė, Automatiš
ka Valumo Kontrolė, Shadow 
Tuning Electro-Dynami.c Speake- 
ris ir tt. Pastebėtina vertybė!

Lengvi Išmokėjimai

Lipsky’s Music &
Radio Store 

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

4

Prasidėjus rinkimų kampani
jai, paprastai visi subruzda 
veikti: vieni už vieną partiją, 
kiti už kitą. Kadangi dabar yra 
visai aišku, kad demokratų par
tija laimės, tai ir tarp lietuvių 
prasidėjo smarkesnis veikimas. 
Bet, ant nelaimės, vieton eiti 
seniems lietuviams demokra
tams į pagelbą, tai visokie 
pirmiau buvę republikonai pra
dėjo prisiplakti prie lietuvių 
demokratų, sutvėrė neva, kliu- 
bus iš dviejų trijų žmonių, tai 
Vienoje kolionijoje, tai kitoje, 
ir vot jau skaitosi lietuvių de
mokratų vadais.
- Bėginėja pas didžiuosius de
mokratų partijos vadus, persi- 
stato, kad jie yra neva organi
zuotų lietuvių atstovai, ir kad 
su jais reikia skaitytis. Ir kad 
tie veikėjai, kurie per metų ei 
les dirbo, veikė, rašė straips
nius į laikraščius, šaukė lietu
vius prie demokratijos, tai esą 
nė kieno nerinkti, ir saugok 
Dieve, negali ar neturi teisės 
lietuvius demokratus atstovau
ti.
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Su pirkiniu vienos kvortos arba paintės LINCOLN’S 
PRIDE degtinės, Taverno Savininkas duos jums 
KUPONĄ. <

Priduokite 6 Kvortų Kuponus arba 12 Painčių ku- 
ponus^į musų Ofįsą^žemiau pąduotu adresu ir jus 
gausite labai gražią VARIO arba ALUMINIUftl 
LEMPĄ DYKAI—tokią, kaip kad matote skelbime,

Ju'sų skonis įrodys, kad tai yra gera STRAIGHT 
KENTUGKY BOŲĘBON WHISKEY. Taip gera jūsų 
skoniui kaip ir B0NDED.

Pasendinimas ir^pecialis distiliavimo procesas pa
daro LINCOLN’S PRIDE whis'key ytin švelniu irmą- 
loniu gėrimu. )

DabAr galite nusipirkti ir buteliais. — Paintės ar
ba Kvortas. Taip, kad galite ją laikyti savo namuose. 
Kiekvienam ji bus smagus gėrimas.

JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S PRIDE” NEGU 
UŽ MENKESNĘ DEGTINĘ

ŠI LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

Su kiekvienu 
Butelio Pirkiniu.

gal vienintelė matyli tiek daug 
tautinių grupių pildant vieną 
programą. Matysite vengrus, 
pasipuošusius gelių vainikais, 
šokant čardašą, škotų vaiku
čius šokant highland fling, be
sispardančius rusus kazoko 
šoky, lenkus, Čekoslovakus, 
norvegus, ukrainiečius ir ki
lus. Meksikos indėnai šoks 
savo karo šokį. / )

K. Steponavičiaus grupė, 
kuriiį sudaro Pirmyn choro 
nariai ir kuri dar prieš Lietu
vių Dieną ir po jos garsino lie
ti vių tautą linksmomis daino

mis ir šokiais, bus viena iš 
pažibų šiam programe.

šioji grupė neįstengdama pra
lenkti kitas rūbų spalvuotu- 
inu, darė pastangų pasižymė
ti gyvumu, dainavimo gražu
mu, kas ją padarė labiausiai 
populiariška grupe visoį paro
doj. E. M.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse h

KILIS PAIN

PAIN-EXPELLER
Tr»4e U, A Fm.

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite 
ANCHC a

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Expel!eris visuomet 

palengvina skausmus

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRU- 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St. 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

BUDRIK JEWELRY & OPTICAL C0.
3343 So. Halsted St. Tel. Boulevard 6630

UOLLI~

ctouHL

Th«s« Dinner Ringe surpass ony ever ofl«r*d Anywh*r», 
Anytim* neor this price - - - - 
If you con duplicote this valu* ch*op«r for cash - 

YOU GET YOUR MONEY BACK.

$

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

22 METŲ IŠPARDAVIMAS, 
kainos žemos ir dovanos kožnam pirkėjui.

14 karato šliubiniai Žiedai, $4.50 vertės 
po

AKINIAI ŠLIPAVOTI, SPECIAL $£ Qj-
KAINA ...................................... .. OiUV

Virš 20 metų patyręs akių daktaras-optikas išegzami- 
nuos jūsų akis su vėliausiais optiškais aparatais.

Jeigu jums akiniai nebus gerai pritaikinti, Budrikas
gvarantuoja grąžinti jums pinigus.

St.

3343 SOUTH HALSTED ST
Radio Programai nedėldieniais 1:00—2:00 po piet.

PETER PEN

St,

St.

(te'.A fedsMlj

BRIDGEPORT LIRUOR CO., Ine.
TIKTAI WHOLESALE

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Victory 5382-5383

žemiau pažymėta tiktai keletą žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Boi/rbon Whiskey; daugiau vardų ir adresų bus šioje vietoje paskelbta vėliau.

CHESTER ISLAND INN. 
8239 So. Halsted St.

JAY and KAY TAVERN 
2943 Lyman Street 

THERESA’S TAVERN 
2965 Culter St.

DOMINICK WACHUNA, 
2301 So. Leavitt St. 

MILLER’S INN. 
4258 So. Western Avė.

OLLIE BER, 
644 West 18th St.

V. KAPAR TAVERN. 
239 West 35th St.

MR. HENDERSON 
4647 Indiana Avė. 
MR. GRITENAS. 

8239 So. Halsted St. 
A. KUCHINSKAS, 
634 West 59th St.

S. WALLANT, 
2455 West 43rd Street 

MR. WOLF, 
701 West Root Street

A. NESIOSHN, 
2843 West 71st St. 

PETER VANCIUNAS, 
1800 Peoria St.

TOMALUNAS, 
1447 S. 49th Avė., Cicero, III. 

JOHN KOTT, 
7640 West 63rd St. 

BILL’S TAVERN 
3241 So. Halsted

A. CHURAS, 
3253 So. , Halsted 

J; RŪTA, 
3267 So. Halsted 

BRIDGEPORT TAVERN, 
3430 So. Halsted St. 

OAK LEAF TAVERN 
3428 So. Halsted St.

BUDRIK

JEWELRY & OPTICAL CO

M

V
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Ęxcept Sunday by 
The LifhUanian New« Pub., Co., Ine;

1739 South Halsted Street 
telephone CANaI 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Qass Matter 
Marelę 7U1 1914 at the Post Office 
O< Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ęalsted St, Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chlcagoje — paštu:

Metama--------------------------  $8.00
Pusei metų —-------------------  4.00
Trims mėnesiams ___ 2.00
Dviem mėnesiams _______  1.50
Vienam mėnesiui -------------- .75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija •••••••••••••••• 3c
Savaitei _________ _______ __ 18č
Mėnesiui ••••••••••••••••♦•••••e*»••••••••••• 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
* paštu:

Metams ----- ------------------------$7.00
Pusei metų ____   3.50
Trims mėnesiams--------------  1.75
Dviem mėnesiams _ ___  1.25
Vienam mėnesiui___________ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ___ _—....................... $8.00
Pusei metų -------- —______  4.00
Trims mėnesiams__ ____ — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su’ Užsakymu.

praneša, kad dar vienas despotas pareiškė savo nuta
rimą rezignuoti Siamo; karalius Prajadhipok.

Jis atsižada sosto dėl to, kad jo krašto pąrlamen 
tas susiaurino jo teises, atimdamas jam baudimo ir su- 
simylėjimd galią ir atkartotinai paneigdamas jo pasi
priešinimus atstovų priimtiems įstatymams.

žmonių atstovybės idėja, vadinasi, ima viršų net ir 
tolimoje, senovės prietaruose ir papročiuose paskendu
sioje Azijoje. Karalius Prajadhipok buvo paskutinis iš
likęs pasaulyje neribotas valdovas.

Siamo; karalius Prajadhipok.

Mikas Šileikis.

Pusė Svaro Duonos

D£L BYLOS

Dėl bylos prieš “Naujienas”, kuri pasibaigė šešta
dienį, plačiau pasisakysime rytoj. Nes per paskutines 
dvi dienas redakcijos nariams teko sugaišti daug laiko, 
atsilankius į Chicagą lakūnui F. Vaitkui, kuris parodė 
publikai “Lituanicą II” su naujaisiais jos įrengimais 

- Municipaliniame airporte.
Tuo tarpu pasitenkinsime tik trumpu pažymėjimu 

kelių stambesniųjų faktų. Kaip jau buvo pirmiau pra
nešta, šeštadienį tapo paskelbtas “džiurės” sprendimas. 
Buvo galima numanyti iš anksto, koks jis bus, peš 
“džiurei” teismas neleido svarstyti kaltumo klausimą, 
o tik įsakė spręsti, kiek “atlyginimo” turį užmpkęti 
apskųstieji. Šitaip teismo surišta, “džiurė” nubalsavo, 
kad “Naujienos” turinčios užmokėti skundikui $500.00 
(vietoje reikalautų $25,000).

Nuosprendį išgirdę, apskųstieji tuojaus teismu pa
reiškė, kad jie reikalauja naujo bylos svarstymo, bet 
teisėjas atsisakė jį duoti Tuomet buvo pareikšta, kad 
apskųstieji paduos apeliaciją. Teisėjas paskyrė 20 die
nų įteikti raštišką pareiškimą dėl apeliacijos ir 60 die
nų paruošti patį apęliacijos skundą.

Taigi “Naujienos” eis į Ąppelląte Court ir kovos 
ne tik prieš “džiurės” sprendimą, bet ir prieš teismo 
instrukciją “džiurei” ir prieš kitus jo patvarkymus, ku
rie apskųstųjų nuomone yra klaidingi teisių atžvilgiu. 
“Naujienos” neabejoja, kad jos savo poziciją apgins. 
Jeigu bus reikalo, bus kreiptasi ir į Vyriausiąjį valsti
jos teismą.

HTŲANICĄ U”

Atskridęs penktadienio pavakare iš Kohler, Wis., 
lakūnas lęit. Feliksas Vaitkus išbuvo su “Lituanica Ii” 
miesto ąirporte iki sekmadienio popiet. Dėl staigiai už
klupusio Chicagą šiurpaus šiąures vėjo, didelės minios 
atvykti į airportą negalėjo, bet buvo' pakankamai en
tuziastų, kurie nepaisė šalčio, ir, metę. į šalį visus reika
lus, keliavo į airportį.

Šimtai žmonių turėjo progos . pamatyti lėktuvą ir 
įsitikinti, kiek tiesos buvo tuose įkyriai skleidžiamuose 
paskaluose, kad ALTASS lėktuvas negalįs skraidyti, 
kad jo dalys esančios “išmėtytos po visą Ameriką” įr 
t. t. “Lituanica II” ne tik puikiai ątrodo, papuošta nau
jų galingu motoru ir specialiu propelleriu, bet dar ią- 
biau ji stebino žiurėtpjus savo jėga.

Pakilti nuo žemės jai dabar bereikia tik apie 200 
pėdų įsibėgėti, kuomet pirma (su senuoju motoru įr 
propelleriu) reikėdavo tarp 800 ir 1,000 pėdų. Sekma
dienį Feliksas Vaitkus du kartus su ja pakilo į orą įr 
padarė didelį ratą padangėse aplink milžinišką miesto 
aviacijos lauką, idant žmonės matytų, kokiu lengvumu 
ji iškyla. Kiekvienas jos nusileidimas buvo toks grakš
tus, ką$ publika gėrėjosi, kąip sužavėta.

Lėktuvas nebeturi langį. Ant jo uodegos uždėta 
naujo “laisnio” numeris su' raidėmis NR (t. y. “ve- 
strieted”, apriboto tikslo “laisnis”j. Viduje, toje kama
raitėje, kurioje randasi lakūno pasostė, ant trijų “len
tų” (pąnęls), prięšaky ir šonuosę, sudėta instrumędtU 
rodyklės. Jų tokia daugybė, kad įlindus į vidų, atrodo, 
]yg butum patekęs į kokią inžinieriaus laboratoriją.

Buvo nemažai žmonių, kurie netingėjo apžiūrėti 
viską savo akitnįs. Jų patogumui, idant jiems nereikė
tų kopti lėktuvo šonu į stogą, dąr tebėra palikta tuščia 
vieta jo “pilve”. Tai yra patogumas ir pačiam lakūnui, 
darant instrumentų bandymą, nes jam nereikia kiek
vieną kartą laipioti per lėktuvo stogą. Tą vietą vidury
je užims didieji gazolino bakai (jię jau seniai padaryki 
ir apžiūrėti valdžios inspektoriaus).

“Lituanieos II” pasirodymas Chi,ęągoje įtikino vi
sus, kurie turėjo progos ja pasigerėti; kad lakūnas Vait
kus tikrai atliks pasibrėžtąjį žygį. $ąi kam tai labai ne
patiks, bet ką darysi? Visų patenkinti negulima.

* * ' I» "■* iŠ , K ' f W I

VIENU MONARCHU MAŽIAU

Nors pasaulyje šiandie siaučia reakcija, bet “Dief- 
yo. pateptinlams” yisUek nesiseka; Žinia iš Londono

Daug kas miesto parkan 
atėjęs matydavo bedarbilis 
leniniuose sulindusius ir pa
vėsyje miegančius. Vasaros 
metu parke daug nežinomų 
žmonių matydavos besivolio- 
jant nuošaliose vietose, kad 
nęsimaišyti piliečiams^ po ko
jų, kurie čia ateiną pasivaik
ščioti, tyru oru pakvėpuoti ir 
gėlėmis pasidžiaugti. Niekas 
ir nenorėjo ne tik jų žiųotij 
bet ir matyti.

“Geriau butų, kad jų čia ne
būtų, kaj po kojų ųesimaišy- 
tų; vaikų negąsdintų savo iš
raudusiais, apžėlusiais vei
dais. Gal ir pavogti kai ką ty
koja. Iš krūmų į langus žiuri. 
Mato, kas į stubą ateina ir kas 
išeina. ŽWQ, kas kokioj stu- 
boj gyvena ir kada namiškių 
namie nėra.” Taip galvojo 
Svyrienė žiūrėdama prei lan
gą į parką, kur ji matė kai 
senis krūme sėdėdamas gėrė 
iŽ bonkos pieną. Tą senį ji 
dažnai matydavo savo palan
gėj alyvų krūmuose begulintį. 
Panašių į tą senį žmoniiį čia 
daug vaikščioja? Ar gali" su
paisyti — parkas yra visiems 
atdaras. Vieni atciųą, kiti iš
eina, dar kitus, ypatingai 
ihcilužiųs, po vienuoliktos va
landos nakties policija išva
ro. Bet Svyrienė paisydavo 
iriatydama per dienas pulkus 
vyrų taip sau laife^’Teidžiant. 
Seniau budaVo tik moterys5 su 
vaikų karietėlęin $l.ienos, o 
ypatingai vidurdienio metu, 
parkan susirinkdavo;

Svyrienės nąmas buvo prię 
pat parko — palange, bulva
ras ir parkas. Anl kampo bu
vo vaistine, o šalę vaistines 
iriaža valgomų daiktų krautu
vėlė, kurios savininkais buvo 
du jauni žydukai, šitoj krau
tuvėlėje Svyriene pirkdavo.s 
maistą. Ji matydavo kaip čia 
kai kurie bedarbiai nusipirk
davo pieno, kokią porą, ban
dukių i/iįusinešę į -parką’ val
gydavo; majytlavo, kai laik
raščius skaitydavo arba jais 
apsikloję gulėdavo. Parkas 
jiems buvo lyg kokia sueigos 
salė, o kartais tarnavo kaip 
viešbutis, čia jie susieidavo,’ 
pasikalbėdavo, padejuodavo 
ir taip leisdavo eįienas, o kai 
ateidavo vidurhalUiš, tai atė
jęs policininkas pąbhrš.kinda- 
vo savo Uždą į’ puspadžius 
ir liepdavo eiti iš parko “na
mo”. Kiti, žinodapn tyarką, 
nelaukdavo, lįol jubį paragins 
eiti, pasišalindavo. Bčt vė
liau sulįsdavo kur į tamsius 
kruni uS? taip sau rąniiai ir 
miegodavo Qisą naktį.’

Švyne.nė norėjo paprašyti 
tą senelį, kurį ji čia visą vasa
rą matydavo, jai langus nu
mazgoti, o ji jam už tai duos 
pavalgyti ir <jar centą-kitą 
primokės. “Bet jis g^li dar 
nuo lango nukrikti ir užsimuš
ti, tai geriau bus neprašyti,” 
pamanė Švyriehė. J(al biivo 
gaila matyti, kaj jis. gyvena 
be pastogės, lyg šunelis iš
mestas iš namų. Bėt ką ji ga
lėjo daryti? Vienaš visų viš
tide nesuželpsi. Čia reikalin
ga kita priemonė.

Ji atsiminę savo vyrą Juozą, 
kyris jau užbaigė pirmąjį 
pUsšiintį niętų gyventi. Jeigii 
J.įiozas netektų savo senojo 
darbo, tai darbo jau nįękur 
nebecaUs. “Kaš gali žinoti, ar

(toj — jau ubagas...” Svyrienė 
užsimąsčiusi galvojo stovėda
ma prie' lango ir laukdama 
pareinančio vyro iš darbo.

II.
Senelis sėdėjo susitraukęs 

teismo suole,, nerviškai glam
žydamas rankose savo nudė
vėtą' ir nuo lietaus bei saulės 
nublukusią kepuraitę. Polici
ninkas, kuris jį čia atvedė, 
stovėjo šalę jo rankoje laiky
damas lazdą.

Ėūvo dtt ihhįininkai — poli
cininkas, kuris senelį areštavo 
ir Čia atvedė' ir laikraščių 
kioskų savininkas žydas Ab
raomas, kuris pašaukė polici
ninką; Juodu abu liudijo se
nelio nenaudai. Kai teisėjas 
paklausė senelį, ar tikrai jis 
pavogęs nuo krautuvės durų 
pusę svaro baltos duonos ke
paliuką, jis atsakė:

—Taip, aš pavogiau, bet ne
suvalgiau. Mane ten pat ir 
suėmė.

—Kodėl tų vogei? — teisė
jas paklausė.

—Buvau alkanas, o niekur 
negalėjau gauti pavalgyti, tai 
ir priėmiau vieną duonutę...—, 
atsakė senelis.

Abraomas liudijo šitaip:
‘‘Apie šeštą valandą ryto, 

vos tik duonos išvežiotojas iš
krovęs duoną p£ie krautuvės 
durų nuyažiavd?’ o krautuvė 
paprastai ątsidarydavo apie 
septintą valandą\ ryto. Aš sto
viu antroj pusėj, ga,tvės prie 
savo kioško. Gatvėje žmonių 
kairi ir nebuvo, tiktai auto- 
mobiliai siuvo į abi pusi par
ko pakrašČiii. Žiiiriu, iš pgrkb 
kriimų išlenda šitas valkata 
ir eina prie duonos skrynių; 
Aš jį sekiojau. Pamačiau, kad 
jis, pasigriėbįs duonos kepa
liuką, bėga atgal į parką. AŠ 
tuoj pašaukiaii pritičinihką, 
kubis naktimis palrpliuodavo 
mano kampą.

Teisėja

S1O

'įįi-įįiįįį','

■ ■

—Turėjau, bet dabar jau 
neturiu.

—Kur dirbi?
t *

Senelis išplėtė akis ir žiu
rėjo į teisėją, nežinodamas: 
ar teisėjas jubkus krečia, ar 
ką. (Pagalios pasakė:

—Jauni vyrai negauna dar
bo, o kaipgi aš gausiu!

Teisėjas padarė nuosprendį 
ir seneliui paskyrė bausmę:

—Vieni metai į pataisos na
mus ir 25 doleriai piniginės 
pabaudos.

(Galas)

KULTŪRA, NAU
JAS No. 9

Turinys:
Valstybes Prezidento Antano Sme

tonos Sukaktuves.
Šventoji Sąjunga ir Tautu Sąjungą 

— Prof. P. Leonas.
Augalų hormonai — jų gyvybės 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, šalčiunienė-Gus- 
taityte, J. Paukštelis).*"

Mahanojaus mainierių polka — Pet
ras Cvirka.

šeimos krize ir šeimos reforma — 
J. BaldaUskAs.

{Pręf. Jean Piccard ir jo žmona keliasi baliumi iš Fordo 
lauko, Dearbotn, Mich., j stratosferą. Jie buvo pasikėlę 10 
mylių moksliniams tyrimams.
——_' -................. i . < .

tiek pat: ar jį paleis laisvėn, 
ar kalėjimai) uždarys. Dar ge
riau — ant žiemos nors prie
glaudą turės. Kai dėl “piliętiš- 
<os garbės”, tai jis tuo visiš
kai nęsirupino, kad jo vardas 
Mis kalėjimu užantspauduo
tas. Jis neturėjo tokio vardo 
arba prestižo, kuriuos turi kiti 
piliečiai, o jam vis tas pat. 
Niękas jo iki šiol nežinojo ir 
nfcžinoą ir ateityj. Jis priklau
sė prie nežinomų žmonių kle- 
sos. Jis buvo vienas iš milionų 
tų skurdžių, kurie atsidūrė 
panašioj būklėj. Vieni nieko 
neturėjo, nieko ir neprarado, 
o kitus bankieriai ir kitokie 
spekuliantai pasiuntę mums į 
bičiulius* d kad skurdžių vi
suomet esti didžiuma, tai ir 
jis buvo toj didžiumoj ir, 
maždaug, lygumoj. Juo pilie
čių didžiuma darėsi biednes- 
nė, juo labiau mažuma lobo, 
ftjažuma visuomet valdė did
žiumą. Tos mažumbs žmonės 
tęįsia skurdžius ir teisia tur
tuolius. Skirtumas yra tas, 
kad piliečių didžiuma pildo ir

ii .i**.—* ■■■■irt i I !■■■!>» ■ Ii m 1 " i.

atsako už nepildymą įstaty
mų, o mažąją dalį piliečių 
įstatymai apsaugoja. Bylai lai
mėti reikia pinigų, kad įstaty
mus butų galinia apsukti apK- 
štyn kojom. Jeigu didžioji pi
liečių dalis galėtų teisti bari- 
kicrius, kurie išeikvojo Šimtu^ 
milionų dolerių svetimų pini
gų, tai visi jie sėdėtų kalėji
me. Bet gyvenime dedasi vi
sai kitaip, negu teisingo žmo
gaus sąžinė diktuoja. Gyveni
me verda korupcija, nešvari 
politika eina nerasdama rp- 
bežių ir kartu veda aitgal į 
barbarizmo gadynę visą musų 
civilizaciją...

Taip galvojo senelis kol tei
sėjas kažką rašė.

Teisėjas nusiėmę akinius ir 
paklausė:

—Kaip tavo vardas?
—Justinas jjęvąr.^is, — kuk

liai atsiliepė senėlįs.
—Kaip šęnas? — klausinė

jo teisėjas.
—68-ti metai, — atsakė se

nelis.
—Ar turi šeimyną?

u .4 . ’• • ; •> *
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Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
krašcių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai ątovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

* * * '•*« f*"1*

AMERIKOS

Būtina ir labai pagel- 
bingi knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios šalies 
pUtfiaiK Pamokinirtial 
apie šios šalies tvarka. 
M 

likga prie Imiriiė egž> 
menorąsite šioj knygelėj 
lietuviu, ir; anglų kalbo 
mis surašyta.

KAINA TIK 25 .CENTAI 
‘Jį - **• ’ *' ’ >'z •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

chicaoo, m~

•f

Garsinkitęs “N-nose”
T"

POLITIŠKOS PUTROS PUODAS
(aklausė: 

X.- ->ink<

—Taip, j tisą garbė, — išdi
džiai atsake žydus.

Sęnclis savo, ailvokato nėlti- J 
rėjo. Jis negalėjo tUtėti, nes 
neturėjo (š ko pasisamdyti. 
Tačiau nė stipratiiUo apję to- ■ 
kius reikalus neturėjo, nes 
dar pirmą kaętą j O gy venime 
taip atsitiko, kad į teismą jam 
stoti reiįčjo. Bet jam advoka
tas buvę nereikalingas. Teisė
jas ir bč advokato mokėjo 
apsidirbu. Tokias “menkas” 
bylas, kaip ši, jis varydavo 
per šerčhgą gan; sparčiai. Pa
liudijo policininkas ii? žydas ir 
užtenka. ■

Teisėjas vėl klausia kaltina
mąjį:

—Ar prisipažįsti kaltu?
—Aš nesijaučiu, —stena se

nelis, — kaltas, kad alkanas 
būdamas paėinįati pusę svaro 
duonos kepaliiiKą? bet jęigu 
mane areštavo, tai gal esu 
kaltas... .
; —Neatsakai’į rųano klauši- 
)rią!.—tvirtu balsu surėkė tei- 
sęjąs;

Senolis pasijudino sUttkioj 
raudono baiginlo kedėje i,r 
■trumpai atsakė:

tęsė teisėj aš, — ; 
nėžiriai, kad yogti įstatypiuis 
yra draudžiama? įstatymai 
r^l^lpuja tav^. lU

nebegalis. “Kas gali žjpotl, ar bausti!
neatsitiks tas patą ir su mu- - Senelis nelabai tesijemėjo. 
įpis? Siapdię turHhgąą, o ry- įą tęiąęjąs'jam. sąkę. Jain Ms •

(M R A>

POLITICAL 
&,c P 01 .

O.»»H Kim Simu Šrlule rlfhti r««™I • 
.ji t r. t------- riju i m. i -------
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iowa’s Invincibles
By BURNLEY............. .. ......
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“01d taimeris” gyve
na “overtime”, bet 

dar nepasiduoda
Ketvirtadienį posmuos apie 

praeitį eilėmis socialistų 
prakalbose

Anę vakarą netyčia sutinku 
man seniai matytą gerbiamą 
pilietį — 
taimeriu”.

Užvedame kalbą; pradėjau 
teirautis kodėl jis niekur ne
besirodo viešą jame visuome
nės gyvenime. Buvo laikai, 
kuomet jis buvo visų minimas, 
visur jo buvo pilna; sakė pra
kalbas, organizavo tai sociali
stų, tai laisvamanių kuopas, 
važinėjo po visą lietuviškąja 
Ameriką.

Gyvena “overtime”
“Žinai brolyti”, sako: 

kam yra galas. Dirbau, 
kiau, kovojau už naujos 
jos, pašvenčiau visą savo
ją ir energiją, kad padaryti šį 
gyvenimą nors truputėlį geres
niu negu jį radau. Nežinau 
kiek iŠ to darbo buvo vaisių, 
bet nesigailiu. O dabar jau
čiu, kad jau gana — nes jau 
gyvenu ‘overtime’.”

įsikalbėjus toliau, nupasako
jo daug įdomių dalykų iš pir-

jį- pavadinsiu “old

vis- 
vei- 
ide- 
sic-

Ossie

IO’Z«

COACH 
OF 

HAUKEYCS

MADOS MADOS

3361

3361 — Naujausia rudeninis mode
lis kuri galite dėvėti namie ir sve- 
čiuosna. 
įdomus, 
atsegtas 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 
36, 38 ir 40 coiių per krutinę.

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

Jis labai efektyviškas ir 
Gali būt užsegtas arba 

- tai rusiškas efektas.

NAUJIENOS Fanera Dept.
1739 S. Hahted Su Chicago. 1)1.
Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieors •••••••••••••••••••♦•••o per kratinf

(Vajdas ir pavardė)

(Adresay)

(Miestas U vafotŲaj 
................ —oe

MHEN HE 7bOK lb tOWA M #32., TEAM MAS 
bOOR I^AT OF THE BlG TER MOM 'TpE/RANK U//7W THE BEST!
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AMASTER gridiron builder, 
Ossie Soleni, has come 
through with another for- 
midable team in his third year at 

Iowa.
Ossie is a coach’s coach. Among 

the gridiron mentors, Solem’s coach- 
ing ability is held in the highest 
respect. Given even a fair amount 
of materiai, this canny leader will 
turn out a team able to cope with 
the best, and* at Iowa, Ossie has 
plenty of man power to work with.

When Solem took charge of the 
Hawkeyes in 1932, the team was in 
a pretty bad way. During the pre- 
vious year, Iowa had won only one 
game and came close to being the

doormat of the Big Ten confęrence.
The f ormer Drake mentor changed' 

įal! that. Lašt year the Hawkeyes 
were one of the strongest teams in 
the country, and won 5 of their 8 
gamos- against the toughest kind of 
opposition.

Būt, now, clear the way for lo- 
way! The’Hawkeyes are swooping 
down after the Big Ten t'itle, and 
they will take a lot of stopping. 

championship hopes tomotrow, būt 
the- Gdphers will have to put up a 
terrific battle to do it.

The present Hawkeye ensemble 
features a couple of the pation’s

OZE SlMMONS. 
lOWAfe StfNŠA'nOAJAL 

COLORED SOPHOMORe
IŠ TOUTED A£ A , 

ŠEČOAJD GRANGE/
i

niftiest backs in the great Diek 
Crayne, star fullback and the col- 
ored sophomore wizard, Oze Sim- 
mons. ,

This Ože person desorves a story 
all by himself.' Oonservative mid- 
westem erities ,are touting him as 
the greatest Jball carrier since 
Grange ghosted his way through 
the midst of enemy tacklers. Diek 
Hanley, North^vestern coach, said 
ttfter seęing $immons run wild 
against his'teaĮp a couple;of weeks 
ago, that hę had never seęn any- 
thing likę him in all his fifteen 
years of eoflehing. Hanley said he 
was better than Grange!

Copyright, 1934, Ring b’eature*Syndlcato; Ino.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata- 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W. Marguette Rd, Rep. 8222

APTIEKOS KNYGOS RAŠOMA POPIERA
DRUG STORES BOOKS WRITING PAPER

J. P. RAKščIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul. 1669, 

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

KRAUSTYMAS
MOVJNG

Gera rašoma popiera parduodama 
Čo 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 

Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

ANGLIS
COAL

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

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06i Ėump coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenings 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombeck. Tel. Laf. '2014

, ....... . ........................—....u------------------ ............... ....

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9,50.

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028
.    ..1.1 !■■■!.■■■ ■■■■■  i

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

žmonės dabar vartoja naujų dalyką 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis ir koksų.

PRESS COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė. 

Tel. Yards 0300.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

FRANK’S AUTO SHOP, 4464 So
\Ventworth, Boulevard 4081

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

MHiE’S BARBE R SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 35 Street.

BUČERNES
MEAT MARKET

SQUARE ŲEAL MEAT MARKET, 
>1, kl, , mėsa,,, ,4301" Wentworth Avė.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

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

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
1789 So. Halsted St., Chicago, III,

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm- Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, III.

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS
WM. W. CHRISTIANSEN

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

RADIOS
RADIO

AUGŠČIAUSIAS cash kainas mokė
sime už senus radios arba priimsi
me senus radios i mainus už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite

Cicero 1329.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programas, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVfi 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

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

SIUVĖJAI
TAILORS

F. MICKAS, Siuvėjas, rubli valyto
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

mutinių Amerikos lietuvių kul
tūros darbuotės prisiminimų. 
Apsakė apie pirmą lietuvių 
laikraštį šioje šalyje“ Tetutę”; 
vėlesnius, “Uniją”, “Lietuvį” 
ir eilė kitų; priminė, kaip 
Amerikoje atsirado “šliuptar- 
niai” ir Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, — kurios įkūrimui 
jis daugiausiai pasidarbavęs; 
apie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje erškėčiuotą istori
ją, ir daug kitų prisiminimų.

DEL RINKTINIŲ GRABU 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co..
Ine.

4235-59 S. Western Blvd
CHICAGO, ILL.

TeL Lafayette 2565-6-7-8

liet dar nepasiduoda
Bet, sako, dar nepasiduo

siu. Jei turėsi laiko tai se
kantį ketvirtadienį ateik į Lie
tuvių Auditoriją, Bridgeporte. 
Ten dar kartą, — gal pasku
tinį — sakysiu prakalbą, tik 
ne taip kaip visi, bet eilėmis”.

Suprantama, “old taimerio’' 
negalima neišklausyti, mat 
ketvirtadienį, lapkričio 1 die
ną, Lietuvių Auditorijoj įvyks 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chieagos Čeptrąlės- kuopos 
rengiamos prakalbos. Ten 
kalbės Dr. A. Montvidas, ame
rikietis kalbėtojas, na ir mu
sų “old taimeris”.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Mažojoj svetainėj. Įžanga bu- 
.sianti vekiti. Tat, pasimaty
sime ketvirtadienį.

— Svetys.

■ . ........ .  '"I "■... - .........
•Ui. i

Halsted St., penktadienio nak
tį einaųl namo, prie 33 ir Eme- 
rald avė., susitiko keturi ar 
penki jauni vaikinai. Atstatė 
revolverį ir apkraustę kišenius 
Venslovą paleido.

J. Vcnslovas neteko $78.00 
pinigais, laikrodėlio ir rašo
mosios plunksnos. Visa vagi
liai nuostolių padare už apie 
$100.00.

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

3012:14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

BLEKES
SHEET METAL
HenKy MILLER

204! Canalport Avė. Canal 3695.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė į Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.-

PAMINKLAI
MONUMENTS

St. Maria & Evergreen Monument Co.
91 St ir Kcdzie Avė. Ev.^Park, III.

DUONKEPIAI
BAKERIES

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGAJNS

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antraranklų dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

UŽEIGOS
TAVERNS

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

f The English Golumn l
Have you Lithuanian 
National Costume?

j ,---- ----
Get free admission to Fair on 

i ctosing night and participate 
in eeremonies.

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

GROSERNES
GROCERIES

1 UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chioagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Aridrews vedėjas.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ...__ $25.00
$300 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb:, rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

574fi So. Ashland Avė.

J. DARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
veltui. 3316 W, 55 St., Chicago, I1L

VIEŠBUČIAI.
HOTELS

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tayernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augŠČiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chicago.

VERONIKA GELEŽFNIENfe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 26 diena, 7:30 valandų 
vakare 1934 m., sulaukus apie 
63- -metu amžiaus, gimus Lie
tuvoj,. Kauno rėd., Kvėdarnos 
parapijos.

Paliko dideliame nubudimo 
sūnų Jonų, marčią Marijona ir 
anuka Joną ir giminės, o Lietu
voj iv giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
graboriaus S. M. Skudo koply
čioj 718 W. 18 St.

Laidotuvės ivyks antradieny 
spalio 30 diena. 8:00 vai. ryte 
iškoplyčios i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią,- kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos- už vė- - 
lionies sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Veronikos Geležinie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- - 
ma Jr atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Hunus, Marti, Anūkas 
ir Giminės.-

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bofius S. M. SkUdas, Tel.

• ’Mohroe 3S7T.

Jaunų Lietuviu Pul
kas Parodos ceremo 
nijose, Spalių 31 d.

turbūt,

ir ber-

> Neseniai tapo suorganizuo
tas didžiulis lietuvių vaikų 
pulkas. Šiam darbui, 
daugiausiai pastangų padėjo 
K. Jurgelionis.

ši jauna mergaičių
niūkų grupe jan gerokai pa
šilą vino muzikos ir šokiuoso 
P. Sarpaliui ir V. Beliajui va
dovaujant.

Jaunų Lietuvių Pulkas pa-j 
sirodys pirmą* kartą trečiadienį 
Pasaulinės Parodas uždarymu 
ceremonijose., E. M.

Vaikezai apiplėšė 
Bridgeporte John 

Vęnstoyą
' —------------ t

- BftrDGĘPORT — Jolm Veflr 
sldvįi; •J^tehąnčfąųi 3305 got

AJ1 tjiose, who have Litini- 
anian Natięnal Costuines and 
iwho wi$h to participate in the 
parade of the slosing cereinot 
,nics of a Century of Progrcss, 
be at the 14th strcet entrance 
of the World’s Fair, October 
31, at 7 p. m. sharp. At this 
time everyonc in National Cos- 
tunie will be admitted free. •’

IngaliojimuB aprūpinti žemė, ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
.1739 S. Halsted St., Cunal 8500

Chicagos Draugiją, 
Kliubu Valdybos 

1934 metams
JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1034 
metapis: -pirm. J. Ruta^ vĮce-plrmi 
B. Jenljauskas, 3220 S, Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kunevičė; 8220 So; 
Union Avė.;- fin. rašt. F. Kas pa-

Ome Šti fr J. Kalinauskas. 8400 
S. Lowe Ave.; teisėjas K. ValMtisi 
8806 So. Union Avė.; ligonių pri- 
ŽiurėtojiM F. Petraitis, 0159 Sol HūlstediSt. ' T T

estobv Uettvęitf 'AuditCirijoj, 8188 So 
Halsted-St • ;

GARFIĘLDTARK LIETUVIŲ.VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1984 metus: George 
Medalinskas, pirm.. 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm. pag., 
8508 Gunderon Avė., Berwyn, Ui.; 
M. Madaiinųkas, nut. rašt, 233 S. 
Central Avė.; Chas, Katula, fin; 
rašt., 4076 W. End Avfe.; M. Ka
ziukas,- iždininkas, 3508 Gundarson 
Avę.» Berwyp, III; Vincentas Mani* 
kas, kortth rašt; Juozapas Vili- 
roaitis ir M. Davidonįs iždo globė- 
įą>; Antanas Rudis; maršalka; A, 
Karoblisj; lingoniu lankytojus.
Susbln.kimUš laiko kas antra ne- 

dėfdienf, Lawler Hali Svet.,. 8929 W. 
Madison St. kaip 1 vai. po ciet
. ..... ..............  *** " ' ........... ....I1"*1 ' ~ *'

Dirbtuves bankroto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,, bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15,- $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At- 

' durą vakarais įr nedaliomis. 6224 S.
Ashland Avė.

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

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

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

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

AMERICAN 'lITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba M M •• • • i
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis

AMERICAN

|934 metams: J. 'Svitorius pirm., 
4810 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm. Pag.; P. J. Petraitis nut. 
rąšt, 3159 'S. Halsted St.: J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1600 So. 48 
Ct; J; Manikas kontr. rašt; J. 
Jąsiupas' kas. globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančių riarių kvotėjas, 
80081W. 59 St., tek Republic 0098; 

‘bondmonąi: A. Sąldukas, 4088
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K, Gramantas. 4535 S. 'Rockw011 
Kliubo1’ ^uririnkimaF8atsibupa 8 

sekmadienį kiekviąuo mėnesie.

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$li25'Frieže Parlor' Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottagė Grove

Atdara vąk. iki 10. Nedėlioj iki 5.

apiek. iždo; F.Kunevičia maršalka.
Susirinkimus laiko kiekvienų mė

nesi kas trečių antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj. ?:30 vat vak.

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 įmokė
ti,. į 20 . mėnesių išmoki. 3 kamb. 
rakandai $57.50T nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75, Atdara va
karais. 253 W. 63 St..

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
tqn, III. pirm, pagelb; P. Grigo- 
nienė, 3822 S Union Avė; Aut. 
rašt. Ai Dudonieni, 7'917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Plaoe. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207* S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

ABERDEEN OUTLET CO.
Perkam ir parduodam. 4 kamb; 
$89150; $5 i mokėt. 20 mėn. išmokė
jimui. Sampelai. fl06-O8'W. 63 St 

Wentwprth 5784

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934; metams; T. Janulis; 
pirm., 8480' 3o. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6185 S. 
Rockwell St; Pr Kilįs nut-rašt., 

i 8347 So. Lituanica' Avė.; M; Z. 
Kadziauskas turto rašt.. 5325 W. 
23rd PI., Ciperok JH.; F. Bakutis 
ižd.. 2603 W. 69th St; A. 
kas kontrolės rašt.; J.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba def 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 

‘ Marguette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkūs, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St. J. Adomaitis ir 
J.. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis; maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirma penktadieny, Chicagos lie
tuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted 
St, 7:30 vai. vakare.
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NAUJIENOS, Chicago, III,
. ,,l ,1 ...... ..

Pirmadienis, spal. 29, 1934

Iš “Naujienų” Bylos “PIRMYN” MIŠRUS CHORAS KELIOLIKA ATGAL

“Naujienos” apeliuoja į aukštesnę instan 
ciją: atakuos džiurės nuosprendį ir 

teisėjo patvarkymus
Sekmadienį rytą byla, kurią ar iš viso svarstytina.

Antanas Vanagaitis užvedė Teisėjas davė “Naujienoms” 
prieš “Naujienas”, pasibaigė 60 dienų prirengimui reikalin- 
su perskaitymu prisaikintųjų gųjų dokumentų, 
teisėjų nuosprendžio. Prisaikin-! Byla tęsėsi per tris 
tieji (džiurė) rado, kad “N?“ ™
j ienos” privalančios sumokėti nio.
skundikui $500 už nuostolius, Stedman ir 
kuriuos jis panešęs. O tie nuo- stein.
stoliii iškilę iš vieno straipsnio,! Skundiko naudai liudijo pats 
tilpusio dienraštyje gruodžio skundikas 
mėn. 1931 metais.

Kalbamame straipsnyje buvo 
kritikuojamas skundiko artis
tiškumas. Po to straipsnio pa
sirodymo prieš “Naujienas” bu-j nebuvo prileistas prie liudi jimo, 
vo užvesta byla, kurioje skundi- bet i «
kas reikalavo iš “Naujienų” 
$25,000 atlyginimo ir už jam 
neva padarytus nuostolius.

Džiurininkų nuosprendį šeš
tadienį perskaitė Superior tei- 
me pas teisėją Joseph David, 
prieš kurį ėjo bylos nagrinėji
mas. Po nuosprendžio perskai
tymo “Naujienų” advokatai 
tuojau pareiškė teismui, kąd 
apeliuos į aukštesnę instanciją, 
kuri spręs ar teisėjo David 
džiurės nuosprendis yra pama
tuotas. Bus atakuojama taip 
pat ir teismo patvarkymas apie 
tai, ar skundiko byla prieš 
“Naujienas” yra pamatuota ir

i dienas 
Nau-’nuo trečiadienio iki penktadie- 

“Naujienas” gynė adv. S. 
jo partnerys Fein-

ir Duke Watson 
(radio stoties “anounceris”), 
Lapinskas ir dainininke Barba
ra Darlys-Drangelienė ir varg. 
Justas Kudirka. Duke Watson

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.
Oppotlte Dnvls Store, 2d Floor

p. Drangelienė pareiškė, 
kad 1931 metais ir prieš ji dai
nuodavusi skundiko dainas kon
certuose. Paklausta kokiuose 
koncertuose, ji atsakė, kad mo
kytojo Sacerdotti studijose.

Kas parašė Lietuvos 
himną?

ponas Vanagaitis liudijo pa
rašęs Lietuvos hymną, paskui 
betgi jisai pripažino, kad auto
rius “Lietuva, Tėvyne musų” 
yra ne jisai.

A. Lapinskas, buvęs “Vyties” 
redaktorius, skundiko radio 
programų “turliu” padarė ver
timą straipsnio, dėl kurio byla 
buvo iškelta prieš “Naujienas” 
ir lame vertime p. Lapinskas 
iškasė tokius šedevrus, kaip 
“package of brains”, “loosa 
soup”, etc. liečiančius skundiko 
asmenį.

Pirmoje bylos- dienoje buvo 
iškilęs kritiškas momentas, kai 
teisėjas David staigiai pradėjo 
abejoti, ar byla yra svarstyti
na. Nors skundikas reikalauja 
“nuostolių” atlyginimo, jis nei

“Pirmyn” Mišrus Choras keliolika metų atgal, kai iš choro pasitraukė komunistai ir chorą vedė 
d. S. Dilius. Choras dabar švenčia 25 metų sukaktuves ir ateinantį sekmadienį, lapkr. 4 d., 
St. Agnės auditorijoj duos jubiliejinį koncertą, kuriame dalyvaus ir šie senieji choro daininin
kai ir dainininkės.

vienu žodžiu neprisiminė apie Iliustravimui skundiko kvali- 
tai, kokius nuostolius jis pane- fikacijų kaipo dainininko ir jo 
šė. Teisėjas taipgi išreiškė nuo- “
monę, kad šioji byla eina ne 
apie “asmens apšmeižimą”, bet 
“apie nuosavybės apšmeižimą” 
(užsiėmimo apšmeižimą). Ir. 
jeigu byla yra antrojo tipo, tai 
būtina, kad nuostoliai butų pa- 
brėžiti, o tas nebuvo padaryta.

Prasidėjo smarkus 
tarp teisėjo David, 
advokatų Mulks ir 
“Naujienų” advokato 
Stedman. Tie ginčai 
iki ketvirtadienio.

dainų riebaus 
buvo teisme sugroti 
diko įdainuoti arba 
nuoti rekordai.

artistiškumo” 
keli skun- 
sukompa-

liudininkų

22 METŲ

Išpardavimas!
ant rakandų, skalbiamų mašinų, Parlor Se

tų ir dulkių valytojų.
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUS GRAŽIĄ 

DIDELĖS VERTĖS DOVANĄ

HOOVER

•PNviou* modele 
reconatructed et 
tbe Hoover factory

Model 105

CASH PRICE

21«
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, taipgi “ball- 
bearing” naujas brušius. Gvarantuoti vienam pilnam e Imetui.

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

reguliariai $37.45,................... vt.UV
Lengvais Išmokėjimais.

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

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

Radio programai nedėldieniais 1:00—2:00 po pietų

ginčai 
skundiko 
Olio ir 
Seymour 
nusitęsė

Antroji diena
O ketvirtadienį, antrą 
?ną, teisėjas pareiškė,

bylos 
kad 

griežtos linijos tarp .“asmens” 
ir “nuosavybės-užsįėmimo” ap
šmeižimo negalima nustatyti, ir 
pradėjo svarstymą 'Varyti to
liau.

Skundiko advokatams pasi
sekė įvesti į liudijimus eilę 
'straipsnių, kurie tilpo “Naujie
nose” 1925—1934 metais. Dėl 
tų iškarpų pirmą dieną buvo 

! kilę ginčai apie jų tinkamumą, 
kaipo liudijimus, nes nebuvo 
pažymėti nei numeriai, nei die
nos, nei metai. Bet skundikui 
iš atminties nurodžius, kuriais 
metais tie straipsniai tilpo 
“Naujienose”, jie buvo priimti 
į liudijimus. Apie jų vertimus 
liudijo A. Lapinskas.

Neturėjo ka sakyti
Antrą dieną tarp skundiko 

liudininkų buvo Justas Kudir
ka ii* Anthony Royce, bet nei 
vienas, nei antras neturėjo ką 
pasakyti. Royce dėl legalių kliū
čių, o

Su p. Kudirka pasibaigė 
skundiko liudijimai ir jibiem 
pusėm sutikus, nuo atsakomy
bės buvo atleistas “Naujienų” 
reporteris Vincas Poška, kuris 
irgi buvo traukiamas teisman, 
kartu su “Naujienomis” ir re
daktorium P. Grigaičiu.

Antroji sesija antros dienos 
buvo įdomiausia visoje byloje. 
Joje “Naujienos
dininkus perstatė savo pusę.

Tarp liudytojų buvo K. Jur
gelonis, P. Daubaras, p. A. Ryp- 
kevičienė, Juozas Kemėšis, K. 
Steponavičius ir P. Grigaitis.

Skundiko artistiškumas
Liudininkai nupiešė žodžiais 

įvairius skundiko spektaklius, 
kaip “Pet ir Zos’ ’ kumštynės 
Oak parže, 1931 metais, SLA 
nominacijų “parodiją” Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje,' gruodžio 
13 d„ 1931 metais, kur p. Va
nagaitis krėtė “artistiškus” 
juokus, parodydamas P. Grigai
tį, K. Gugį ir kitus visuomenės 
darbuotojus strapaliojančio gir
tuoklio pavidale; buvo lipdyta 
taip pat ir apie kitus p. Vana
gaičio “artistiškus” vaidinimiis, 
šlykščius juokus ir piktinančias 
publiką scenas.

per savo liu

Tarp įdomiausių 
buvo p. K. Jurgelonis ir K. Ste
ponavičius, pirmasis apie straip
snio vertimą, antrasis — apie 
Vanagaičio meno nublukimą.

Sekančią dieną, tai yra penk
tadienį, abiejų pusių advokatai 
argumentavo prieš prisaikintų- 
jų suolą, nes liudijimai buvo 
pasibaigę antros dienos paskuti
nėje sesijoje.

Skundiko pusės advokatai ar
gumentavo Avėjais atvejais, 
prieš ir po “Naujienų” advoka
tų argumentų.

Įspūdingą ir 'getą kalbą į 
džiurę pasakė “Naujienų” ad
vokatas-p. Stedman, nurodyda
mas, kad per ilgą laiką “Nau
jienos” rėmė p. Skundiką, bot 
kai tik jis, skundikas, pertrau
kė santykius su “Naujienomis”, 
tai jis atsidėkojo dienraščiui už 
paramą, atvaizduodamas sceno
je jo redaktorių, P. Grigaitį, 
kaipo girtuoklį. Skundikas taip 
atvaizdavo “Naujienų” redak
torių gruodžio 13 d., 1931, o 
straipsnis, kuriame skundikas 
buvo kritikuojamas už tokius 
perstatymus, tilpo '“Naujienose” 
tų metų gruodžio 18 d.

Už skundiką argumentavo 
adv. Olis ir Mulk's. Adv, Olis, 
bekalbėdamas, staigiai nusilpo 
ir kuone apalpo.

Argumentams pasibaigus, tei
gėjas David žodžiu davė in
strukcijas džiurei, užgindamas 
jai spręsti kaltumo klausimą. 
Jis pareiškė, kad prišalki ntie j i 
turį nuspręsti, kiek “Naujie
nos” turi atlyginti skundikui 
už nuostolius, kuriuos dienraš
tyje tilpęs straipsnis suteikė 
skundikui, o ne spręsti, ar 
“Naujienos” kaltos ar ne.

Džiurė buvo uždaryta per 3 
valandas ir palikę teismui už
antspauduotą verdiktą, kuris 
buvo atplėštas ir perskaitytas 
ant rytojaus. ;
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Leit. Vaitkus vakar 
apleido Chicago su 

“Lituanica II”

užkandžiais ir įvairiais gėri
mais, minkštais ir kietais gė
rimais, susirinkę linksminosi 
iki ankstyvo ryto. Tarp atsi
lankiusių buvo lietuvių ir sve
timtaučių. Senas petras.

nicipialio aerodromo Blue 
Birt! hangare.

Nežiūrint nepaprastai šalto 
oro šeštadienį ir vakar, ypa
tingai šeštadienį, “Lituanicos 
apžiūrėti atsilankė šimtai 
žmoniip Leitenantas Vaitkus 
ir ALTASS valdybos nariai ro
dė įvairius lėktuvo įrengimus 
ir aiškino, kaip kurie dalykai 
veikia, kad jie reikalingi, kiek 
už juos mokėta, ir tt.

Susirinkusiems leitenantas 
Vaitkus du kartu demonstra
vo naujojo motoro ir prope* 
lerio veikimą paskraidydamas 
aplink aįrportą.

Leitenantas Vaitkus atskrido 
į Chicago penktadienį vakare, 
padarydamas 160 mylių dis
tanciją į 50 minučių, Išskri 
do vakar apie 3-čią valandą 
po pietų.

IMPS receive terrific 
thrashing from 

Austin Bears
High class Austinetes pilė 

score of 62 to 0

1MPS in trouble

up

to 0, 
to

PRANEŠIMAI

Kontraktas operoj 
Prano Jakavičiaus 
vestuvių dovana

Šeštadienį vedė p-lę Aldoną 
Balandą: ir šeštadienį (javo 
Chicagos Grand operą kon
traktą..

Prakalbos, rengiamos Lietuvių So
cialistų Sąjungos Chicagos Centra- 
lės kuopos, atsibus lapkričio-Nov. 1 
diena. Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj, 3133 S. Halsted St., Cbi- 
ga. III. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės Dr. A. Montvidas ir kiti lie
tuviškai, taip jau bus anglas kalbė
tojas nuo Socialistų Partijos. Tiks
las: supažindint publika su socialis
tų platformą ir svarba balsavimo 
ateinančiuose rinkimuose, kurie atsi
bus lapkričio 6 d. dieną. įžanga 
veltui, visi yra kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

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

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

Radimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

• 'i , r i» niifįbtfiny

Praleido dvi dienas municipi- 
aliame airporte, kur atsilankė 

būriai lietuvių
—„b.. ■ ■■■—

Vikriai pakilęs iš Chicagos 
municipialio aerodromo, leite
nantas Feliksas Vaitkus išlėkė 
iš Chicagos su “Lietuanica II”į

Jiš išbuvo Chicagoje per 
dvi dienas ir per, tą laiką 
daugelis skridimb entuziastų 
turėjo progos pamatyti lėktu
vą, kuris bilvo pastatytas mu-

So the IMPS lošt.
The score reads 62 

būt there is no reason 
throw up hands in despair 
and denounce the members 
of the team as wortless so- 
and-so’s.

They played a brave game 
ast Sunday at Norts and Har- 
lem avenue, būt the experien- 
ced and well coached Austin 
Bears team proved beyond 
their power.

The youthful Lithuaniun 
players were miscast 6n this 
occasion. They should never 
have attempted to play a team 
of the calibre of the Austin 
Bears. The Austin group is 
a team of long standing, 
without a defeat for the pad 
three years and the buddi.ig 
IMPS could not hope to mateh 
thern in a fair game.

So let us swallow the huge 
admonish the IMPS nexit time 
admonish the IMPS nex tipie 
to mateh their skili against 
team falling yvithin their own 
class and not fancy to play 
the luminaries of the game.

More strenght to the IMPS.
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šeštadienis, spalių 27 d., bu
vo reikšminga diena Prano 
Jakavičiaus, 1040 West 1051h 
st., gyvenime.

šeštadienį jis netik, kad pa
metė savo “laisvę”, vesdamas 
p-lę Aldoną Balandą, bet ir 
padarė didelį šuolį pirmyn 
savo karjeroje.

šeštadienis suteikė Pranui 
Jakavičiui nevien ponią Jaka- 
vičienę, bęt ir vienų metų kon
traktą dainavimui Chiagos 
Operoje.

Jis išėjo laimėtoju Operos 
konkurse, kurį buvo surengu
si Pasaulinė Paroda. Finalai 
įvyko Parodos Lagoon teatre 
šeštadienį vakare. įP. Jakavi- 
čius laimėjo vyrų pirmenybę, 
o Mrs. Zita G. Newell, 621 N. 
Harvey avenue, Oak Park lai
mėjo moterų vietą.

Laimėjusieji dainininkai, 
kaipo prizą, gavo po kontrak
tą iš Chicagos Opros dainuo
ti operoje per vienus metus.

Pranas Jakavičius laimėjo 
pirmą vietą sudainuodamas 
lietuviškai Toreadorų dainą iš 
operos “Carmen”.

Konkurso teisėjai buvo Carl- 
ton Hackett — žymus muzikos 
kritikas ir
vatory of Music direktorius; 
Marjorie 
soprano;
“Chicago Tribūne
kritikas ir p. Longoni, Chica
gos operos artistinis direkto
rius.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

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

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAl 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai origlnalio ir vienintelio namų 
savininkę biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Diviaion St. 

TeL Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu viri 50 met

Furniture sTFixtures -
* Rakandai-Įtaisai

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

BUČERNES ir jrrosernės krautu
vas fikčeriai parsiduoda, už barbe
na. paaukauju iš nriežasties mirties. 
2300 W. 69 St. Prospect 8260.

Maxwell — operos 
Edward Moore — 

muzikos

Keto Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840

MORTGAGE BAMKERS

Atidarymas-Grand 
Opening

SpaW 27 d., įvyko Cher- 
nauskas ir Yanulavge Tavern; 
3204 South Halsted Street, ati
darymo iškilmės.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite Į musų spųlką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St,

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

REIKIA 3 gyvu ir energingų deg
tinės salesmonų. Jeigu jus rupinaties 
apie savo ateiti, pasimatykite su mu
mis. Mes turime virš 120 įvairių 
dalyku jums dėl pardavimo. Mo
kame gera komisą. Atsišaukite 
tarp 4 ir 5 po piet. Klauskite p. 
Venckus.

OLD FORT DEARBORN AVINE 
& LIOUOR CO.. Ine.

4250 Archer Avė., 
Chicago

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikią

MERGINA prie lengvo namų dar
bo. Kambarys ir valgis. Gera ai
tra. Atsišaukite po 4 vai. po piet. 
Kuroick, 4838 N. Ridgeway Avė.

REIK ALINGA moteris arba mer 
jęina prižiūrėti maža kūdiki. Valgis, 
guolis ir $12.00 mėn. Atsišaukite 
laišku Box 181, 1739 S. Hausted St.

For Rent
RENDON 6 kambarių cottage, 

naujai išdekoruotas. pečiais Šildomas, 
cementinis basementas. didelis var
das. barnė $25. atsakantiems žmo
nėms.

734 W. 25th Place
arti Emerald

Business Chances 
Pardavimui Pilniai  

TAVERN pardavimui, didmiesty, 
daro gerą bizni. Paaukausiu pigiai 

22 No. Wells St.

BARGAIN, pardavimui Ice Cream 
parlor, visi įtaisymai.

4258 South Maplewood Avė.

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

1548 So. 50 Avė.

DELICATESSEN STORAS grei- 
tam pardavimui arba mainysiu į au
tomobilį. geram stovy.

6745 So. Racine Avė.

TAVERN pardavimui, vieta gerai 
išdirbta per daug metų. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

8880 So. Honora St,




