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Padėtis Saar basei- Ispanijai gresia nau 
ne gresia Europai jas Asturias anglia

LIETUVOS ŽINIOS

nauju karu kasių sukilimas
Franci ja jau koncentruoja ka

riuomenę palei savo sieną.
Vokietija įspėja, kad
cija žaidžia su ugnimi

Fran-

Europos
už- 
ka-

tuo yra 
ypač

la- 
kad

PARYŽIUS, lapkr. 1. — Saar 
kraštas, kurį dabar valdo tau
tų sąjunga, bet kuris sausio 
13 d. turės balsuoti dėl savo 
priklausomybės, darosi pavo
jinga vieta, iš kurios gali 
siliepsnoti naujas 
ras.

Ir visa Europa 
bai susirupinusi,
Francija jau pradėjo koncen
truoti savo kariuomenę, kuri 
galėtų tuojaus pulti Saar ba
seiną, neva kad palaikyti tvar
ką laike balsavimo.

Ta proga naudojasi Vokieti
ja ir šaukia apie Franci jos pa
siryžimą ginklu pasigrobti tą 
kraštą, nors tuo pačiif laiku 
esą likęs susektas nacių suo
kalbis padaryti “pučą”, jei 
plebiscitas butų Vokietijai ne
palankus.

Francuzai sakosi neisią į 
Saar kitaip, kaip vien kviečia
mi tautų sąjungos tarybos, ku
ri dabar tą kraštą valdo.

Vokietijos įspėjimas

BERLYNAS, 1. 1. —Vokie
tijos pusią u-oficialiai raiteliai 

sako, kad Francija ruošdamosi 
užimti Saar kraštą 'ir koncen* 
truodama to krašto pasieny ka
riuomenę “žaidžia su ugnimi”. 
Jei Prancūzai tą kraštą bandy
tų okupuoti esą karas 
rytų neišvengiamas.

(Saar baseinas, kur 
dėlės anglių kasyklos,
priklausė Vokietijai, bet Ver- 
salles sutartim, jis buvo nuo 
Vokietijos atplėštas ir pavestas 
tautų sąjungos globai, kad 
francuzai galėtų naudotis ka
syklomis ir tuo atsiimti iš Vo
kietijos dalį kontribucijos. Sau
sio 13 d. to baseino gyvento
jai turės balsuoti kam jie no
ri toliau priklausyti: ar nori ir 
toliau pasilikti tautų sąjungos 
globoje, ar gryšti prie Vokie
tijos, ar pasiduoti Francijos 
valdžiai. Pirmiau nebuvo abe
jonės apie tai, kokis 
ventoj ų nuosprendis, 
kietijoje įsigalėjus 
Saar gyventojai ėmė
nacių tvarka ir teroru. Gyven
tojams svyruojant, tuo nori 
pasinaudoti Francija, o ir na
ciai dūksta, kad tas kraštas 
slysta iš jų rankų. Be to Saar 
krašte gyvena daug Vokieti
jos politinių tremtinių, ku
riuos naciai norėtų pastverti ii 
išžudyti).

MADRIDAS, lapkr. 1. — As
turias provincijos angliakąsiai, 
kurie paskutiniai pasidavė da
bartiniame sukilime, ruošiasi 
naujam sukilimui, kuris gali 
prasidėti apie lapkr. 23 d.

Valdžios iš Morrokos atga
benti svetimšalių legionas ir 
maurai taip nuožmiai terioja 
tą kraštą ir žudo jo gyvento
jus, kad vistiek visiems suki
lėliams gręsia mirtis. Tad an
gliakasiai yra nusitarę verčiau 
mirti kovoje, negu nelaisvėj, 
ypač kad sukilėliai dar turį 
paslėpę daug ginklų.

Sukilimui išpradžių vadova
vo socialistai ir respublikonai, 
kurie pamatę, kad visa šalis 
pasidavė, patarė ir Asturias 
sukilėliams nusileisti ir ieškoti 
kitų priemonių kovoti valdžią. 
Tada sukilimo vadovybę pasi
grobė komunistai ir sindikalis- 
tai, kurie tęsi kruviną sukili
mą, bet irgi jį pralaimėjo. Da
bar jie ir vėl kursto angliaka
sius prie naujo ginkluoto 
kilimo, kurį laimėti nėra 
ties.

KAIP VALDŽIA VYSTO TENNESSEE KLONĮ

pasida-

yra di- 
pirmiau

bus gy- 
bet Vo- 
naciams, 
biaurėtis

5 žmonės sudegė
LONDONAS, Ky., 1. 1. — 

Mrs. Emma Robertson ir ke-* 
turi jos vaikai Žuvo gaisre 
kuris sunaikino jų namą. Tik 
vienas vaikas išsigelbėjo. Gais
ras kilo viesulai sugriovus na* 
mą.

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

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Saulė teka 6:23, leidžiasi 4:»

su-
vil-

Prasidėjo Samuel 
Insull liudijimas sa

vęs apsigynimui
CHICAGO.—Vakar senis Sa

muel Insull? pradėję liudijimą 
savęs apsigynimui byloje, ku
rioj jis kartu su savo sunum 
ir 15 kitų jo kompanijų virši
ninkų yra kaltinami už naudo
jimą pašto prigavingiems tiks
lams.

Visą dieną jis praleido liu
dydamas apie savo gyvenimą, 
kaip jis gimė mažame ūkyje 
Londono priemiesty, kaip pas
kui būdamas 14 metų nuėjo 
dirbti, kaip po to atvyko į 
Ameriką, kur irgi vargo, kaip 
jis dirbo su Edisonu, parodė 
organizatoriškus gabumus ir 
pradėjo kilti, kaip jis atvyko j 
Chicago ir pradėjo kurti vi
suomenės aptarnavimo įmones, 
kaip jis nepaprastai iškilo, su
darė 
sinę 
gi, 
go
užsienin nuo praradusių visas 
savo sutaupąs investorių.

Jis sako, kad visame jo vei
kime jis galbūt padaręs dau
gelį klaidų, nenumatęs, kad de
presija taip ilgai užsitęs, bet 
jis niekad nesąs pabildęs jokios 
suktybes. Už visus jo 
nijų nusidėjimus jis 
prisiimsiąs visą kaltę.

savo milžinišką finan- 
imperiją, kuri bet- 

užėjus depresijai, žlu- 
ir jis turėjo bėgti

kompa-
vienas

Dar daugiau pa 
smerktų mirčiai 

Vokietijoj

Byla dėl aferos Kauno 
Bernadinų vienulyne

Valdžios statomas milžiniškas Norris tvenkinys, kuris kainuos ^39,000,000 ir kuris ne tik gamins elektrą, bet ir kohtroliuos 
potvynius Tennessee klony. Kadangi pati valdžia ne tik gamins elektrą, bet ir ją pardavinės vartotojams, taipgi gamins ir 
visas elektros reikmenis, be to yra įsteigusi pavyzdingą miestelį darbininkams, steigia kooperatyvus, kad darbininkams 
nereikėtų pirkti per tarpininkus, tai kapitalistai dėlei šio projekto kelia didžiausį triukšmą, nes valdžia einanti į privatinio 
biznio srytį, taigi steigianti “socializmą”. Trečdalis darbo .prie to projekto jau yra atliktas. Įvykinus projektą, atsidarys 
žemdirbystei nauji dideli ir derlingi žemės plotai ir išnyks pavojus pragaištingų potvynių.

Steigs oro paštą tarp 
Europos ir Amerikos

VVASHINGTON, 1. 1. —Paš
tas sąlyginiai susitarė su Dr. 
Hugo Eckerįėr, jžeppelin komp. 
atstovu, apie įsteigimą oro 
pašto tarp Europos ir Ameri
kos sekamą liepos mėn., kada 
prasidės reguliarus dirižabelių 
skraidymai tarp Vokietijos ir 
Jungt. Valstijų.' Laiško per
siuntimas kainuos 25c.

Jau ir dabar Zeppelinas ne
šioja oro paštą tarp Vokietijos 
ir Brazilijos.

BERLYNAS, 1. 1. --“Liau
dies teismas” paskelbė, kad ke
lis žmones, kurie buvo teisia
mi už šalies išdavystę, pasmer
kė mirčiai. Kiti gi liko nuteis
ti iki 15 metų kalėjimam Pa
smerktųjų vardų neskelbiama.

Teismas įspėjo, kad ateity
je bausmės bus aštresnės, nes 
įstatymai numatą tik mirties 
bausmę už šalies išdavystę.

WASHINGTON, 1. 1. —Gy- 
dytojai paskyrė nacionalj komi
tetą, kuris rūpinsis, kad būti} 
atšaukti įstatymai, draudžian
tys daktarams duoti patarimus 
apie apsisaugojimo priemones.

Hitleris bijosi 
bombų

oro

MUENCHEN, 1. 1. — Hitle- 
riš stveriasi visų priemonių 
apsisaugojimui puolimo iš oro. 
Naujieji nacių namai turės 8 
pėdų storumo cementinį sto
gą, kad jo negalėtų pramušti 
iš lėktuvų mestos bombos, šalę 
statomi Hitlerio namai netik 
turės tok; pat stogą, bet turės 
ir 14 rusių pasislėpti nuo oro 
bombų.

Eis pėsčias per Ang 
lijos kanalą

MONTREAL, Que., 1. 1. — 
Emil Walthier iŠ Windsor, 
Ont., neužilgo ruošiasi vykti 
į Europą ir ten pėščias eis per 
Anglijos kanalą iš Calais į Do
ver. Jis turys išradimą, ku
ris padarąs vaikščiojimą virš 
Vandens tiek pat lengvą, kaip 

vaigščiojimą sausžemiu.ir

13 žuvo juroj
CLARKE CITY. Que.

—-Manoma, kad 13 žmonių žu
vo laike audrų dviems laivams 
paskendus St. Lawrence upėj.

1.

Iowa valstija pradė
jo mokėti senatvės 

pensijas
DĖS MOINES, Iowa, 1. L— 

Iowa .valstija?/jau;, praėjo, mo
kėti senatvės pensijas, kurios 
tapo įvestos legislatUros per
eitą pavasarį. ■ ...

Pensijas išpradžių gaus 739 
žmonės, nuo $10 iki $25 į 
mėnesį.

Pensijas gali gauti visi Iowa 
piliečiai, sulaukę 65; metų am
žiaus, kurie yra išgyvenę vals
tijoje 10 metų ir yra išbuvę 
Jungt. Valstijų piliečiais 15 
metų, bet ir tai tik tie, kurių 
uždarbis ar kitokios pajamos 
nesiekia virš $465 į metus. Di
džiausia mėnesinė pensija yra 
$25 j mėnesį.

Jau paduota 5,000 prašymų 
pensijų.

VIENNA, 1. 2 
Wiener Zeitung, 
propagandos ministeris Goeb- 
bels įsakė Austrijos nacių va
dui Frauenfeld vykti į Jungt 
Valstijas ir ten vesti nacių pro* 
pagandą. Frauenfeld 
mokinasi anglų kalbos.

Pasak 
Vokietijos

dabar

Baigia kelionę iš 
Australijos

HONOLULU, Hawaii, 1. L— 
Australijos lakūnai, Charles 
Kingpfptd-Smith ir kapt. P. G. 
TąylOr, kurie lėktuvų Southern 

Brisbane 
Valstijas, 
šuoliui iš 
jų 7,365

Vaikas nušautas, ki
tas sužeistas “ra

ganų” siausty 
' ■ ' ■ 

. m1

Užvakar vakare
siausty vienas > vair 

pušautas, kitas per
sunkia! sužeistas.

Fordas tikisi par 
duoti milioną 

automobilių
DETROIT, Mich., 1. 1. — 

Henry Ford sako, kad dėl Ford 
Motor Co. depresija yra užsi
baigusi ir kad ji ateinančiais 
metais yra nusistačiusi paga
minti ir parduoti virš 1,000,000 
automobilių.

Japonija sakosi no 
rinti lygybės tik 

dėl prestižo
LONDONAS, 1. 1.LONDONAS, 1. 1. — Pirmą 

kartą japonai pasisakė, kad 
jie nori karo laivynų lygybes 
tik dėl prestižo ir kad jie nie
kad nemaną statytis tok; di
delį laivyną, kokį turi Jungt. 
Valstijos ar Angliją. Bet jie 
nedavė pasiūlymo kaip tokį su
sitarimą butų galima įvykinti.

Wins-

Cross skrenda iš 
Australijos, į Jungt. 
ruošiasi paskutiniam 
čia į Oakland, Cal., 
mylių kelionės galą. Jie laukia
patogaus oro, kad pradėti 2,- 
408 mylių kelią per Pacifiko 
vandenyną.

5 darbininkai 
mušti

uz

GAULEY BRIDGE, W. Va., 
1. 1.—Keturi mechanikai ir in
žinierius liko užmušti sprogus 
laike bandymo 14 colių vandens 
pervados prie statomo 
nio.

tvenki -

CHICAGO.—Policijai 
kė suimti 4 žmones, 
riuos rasta bonų už $53,000, 
kurie buvo, pavogti iš Walling- 
for, Conn., banko.

pasise- 
pas ku-

MONTEREY, Cal., 1. 1. — 
Aktorius Ottey švęsdamas sa
vo gimtadienį restorane nušo
vė savo žmoną, kuri atsisakė 
gryšti pas jį gyventi.

RYMAS, 1. 1. — Daug jau
nų fašistų, kurie nori valdžios 
darbų, ruošiasi apsivesti kaip 
tik bus pašaukti egzaminacijai, 
nes nevedę negali gauti darbo.

Politi
niuose rateliuose kalbama, kad 
ir Anglijos valdžia ruošiasi tir
ti privatinę ginklų ir karo reik
menų gamybą1 ir pardavinėji
mą.

LONDONAS, 1. 1.

LONDONAS, L 1.
ton Churchill, buvęs Anglijos 
iždo kancleris, vienoj savo pra
kalbų pareiškė, kad Vokietija 
“sparčiai/ nelegaliai ir slaptai” 
atsiginkluoja. Jis bara ’ AnglL 
jos valdžią, ikam ir ji neprade
da didelio ginkjavimos ore.

■ • ’ . lA’. . I ’ » • . ’ « .

3. .'f'?*,'.

■Vi % V > i

LOS ANGELES, Cal., 1. 1. 
•—Teisėjas Busch nuteisė, ka- 
lėjiman Le Grand ir paskui ap
sivedė su jo žmona, kartu su
mažindamas nuteistą!am baus
mę.

PARYŽIUS, lap. L — Fran
ci jos valdžiai nesiseka subalan
suoti ateinančių metų biudžetą 
ir deficitas 1935 m, 
500,000,000 frankų

numatomas

nn
4^,1

< CHICAGO.
“raganų” 
kas liko į 
šautas ir

Vienas vaikas, Charles Stern- 
berger, 8 m., 550 Oakwood 
Blvd., liko nušautas kitų vai
kų žaidžiant vaikų būryje.

Wm. Platt, 14 m., 2655 Bur- 
ling St., liko peršautas priva
tinio policisto.

Yra ir daugiau lengvai su
žeistų. Bet abelnai šiemet 
“raganų” naktis priėjusi daug 
ramiau ir buvę mažiau vahd> 
lizmo nė būdavo kitais metais. 
Išrodo, kad visi vandalai buvo 
pasaulinėj parodoj, kurią už
darant jie pridarė didelių nuo
stolių.

Jungt. Valstijos no 
ri didelio karo 

laivyno

KAUNAS.— Savo laiku vie
nuolis Dirvelis iš Amerikos vie
nuoliui bernardinui Bizauskui 
Kaune siuntė 100 dol. Čekį. Tą 
čekį pagriebė vienuolyno auk
lėtinis brolis Bernardas Čepo
nis ir Lietuvos banke jį reali
zavo. Čeponis pakvitavime pa
sirašė pil. Ketilinsko vardu.

Aferai iškilus aikštėn ber 
nardinai Čeponį iš vienuolyno 
pašalino. Spalių 3 d. Kauno 
apyg. teismas Čeponį nubaudė 
3 rųėn. papr. kalėjimo, bet kaip 
nepilnamečiui 1/3 bausmes do
vanojo.

Antra čekių suklastojimo by
la spalių 3 d. buvo sprendžia
ma Jurbarke. Raudonės vals
čiaus ir pašto agentūros sargas 
Klemensas Bastikaitis išėmė iš 
laiško 1006 dol. čekį ir pade
damas Vilkijos pirklio Zislės 
Gordono ir savo brolio Anta
no KaUae, Brauno banko na
muose, stengėsi tą čekį reali
zuoti. Bastikaitis padirbo 
čiaus liudijimą Girdžiuno 
du, nes Girdžiuno vardu 
atsiųstas vekselis.

Kauno apyg. teismas 
Bastikait; nubaudė 21/* metų 
sunk, darbų kalėjimo, Z. Gor- 
doną 6 mėn. pap. kalėjim ir 
Ant. Bastikait; 4 mėn. kalėji
mo, Į>et jį nuo bausmės lygti
nai atleido, 

I* -i

vals- 
var- 

buvo

—

............ ’ i/ "1 ■

3 Metai kalėjimo už 
padegimą

m. bir- 
k. Pane- 
Koman-

PANEVĖŽYS.— š. 
želio mėn. Pavėžiečių 
vėžio vals. ūkininko 
tavičiaus ūky buvo kilęs gais
ras. Sudegė 7 karvės ir 17 
arklių bei kitokių gyvulių. 
Nuostolių padaryta apie 6,000 
litų. Buvo įtarta padegime 
Sivilienė M. ir pasodinta kalė- 
jiman. šių metų spalių mėn. 
8 d. apyg. teismas nagrinėjo 
šią bylą. Teisme Sivilieriės kal
tė įrodyta ir ji nubausta 3 m 
sunk, darbų kalėjimu.

Pleinės plėšikai nubausti po 6 
met. sunk. d. kalėjimu

Plėšikus, Šūsnį ir Jokulį, žie
mą apiplėšusius Suvainiškio 
pieninę, dabar apyg. teismas 
nubaudė po 6 met. s. d. kalėji
mo. Kaip nepilnamečius 1/3 
bausmės atmetė, t * A

•kongreso paskirti

WASHINGTON, 1. 1. —Lai
vyno sekretorius Swanson pa* 
skelbė, kad bus pareikalauta 
iš sekamo 
užtektinai padid’himui karo
laivyno iki laivynų sutartyje 
numatyto stiprumo. To bus 
reikalaujama nežiūrint kokių 
pasėkų duotų dabartinė Lon
dono konferencija, kurioj ta- 
riamąsi apie karo laivynų su* 
mažinimą.

TOKIO, 1. 1. -—Patirta, kad 
Manchukub valstybė jau pra
dėjo daryti žingsnius įvedimui, 
Japonijos įsakyto, aliejaus mo
nopolio ir visai nepaisys Ame
rikos ir kitų valstybių protes
tų.

Savaitė < 
laivynų 

ko nedavė
‘ZV1 NAUJIENŲ

VisaLONDONAS, 1. 1 
savaitė derybų tarp Anglijoj, 
Jungt, Valstijų ir Japonijos 
karo laivynų klausimais dar 
nieko nedavė ir nė kiek nepri
sidėjo prie suartinimo visų tri
jų šalių nuomonių.

CINCJNNATI, O., 1. 1. — 
Septyni Procter & Gamble Co. 
muito dirbtuvės darbininkai li
ko skaudžiai apdeginti ir sun
kiai sužeisti eksplodatus bakui 
su karštais riebalais.

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 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

TeL Canal 8500
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Graboriai

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
sumu

Įvairios Žinutės juier.uves Akušeres

Mrs. AneliaGraboriai

Tarentum, Pa

labai

MacGreger.

skauda
VVilliam

ML Lebanon, Pa

Antanas

Renton, Pa

Elliott, Pa.

nuvežtas j Citizens Ge- 
ligoninę, kur kiek vėliau

NATHAN 
KANTER

PHTSBURGHO 
NAUJIENOS

Čikagos
Parodos

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

ir J 
tėvai 
nuo-

Thoinas Hadroski nyėjo pas 
teisdarj E. C. Shoap k ap<* 
skundė savo moterį už tai, kad 
ji jam bemiegant su pagaliu 
kirto i galvą, norėdama j j u^< 
mušt, ar tik biskį primint1.'

STRAIGHT 10EHnK» 
BOURBON-

25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akiniu dėl visokių akių

kietis,
— $500 
pavadintą 
Ketvirtą, 
francuzas

Užsidegė gazolinas 
stubukė. Sudegė du

Dailės Paroda Car 
negie Institute

kas Pittsburgho
retai pasitaiko

Kari 
vokietis, laimėjo antrą 
— $1,000 pinigais už 

Pastor- 
ameri

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory_2343

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 Brųnswick 0597

i/lsiprašė, 
nupirktų alaus, 
cigaretų. O kiek 

pradėjo 
na-

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

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

TEDERA! oAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATI.ON 

OF CHICAGO

tono antracito kalnus, pasta
tytas iš Bethlehem plieno kom
panijos geležies. Bokštas reiš
kia observatoriją, kur akyla 
policija daboja “tvarką”. Tar
pe bokšto ir anglies kasyklų 
kalnų gilių duobių matosi se
novę primeną palociai ir auk
šti murai, kurie primena Wall 
gatvę. Dvi vienmarškinės figū
ros, lyg marionetės, harmonin
gai oru skrenda ir žaidžia, o 
trečioji stovi ir žiuri. Tai reiš- 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Dovanos ujž žymius paveiks
lus; paveikslas “South of 
Scranton” “išbombardavo ka
syklas” ir laimėjo pirmą do
vaną.

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.
----- Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

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

velianti
Avė 
vagis įsilaužė į jos 
pavogė pianą vertės

Chas. Sprowl, 28 metų se- 
automobiliu va 

beva« 
ir jis 
betai- 
auto-

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel; Boulevard 4139

tęs lempą pylė gazoliną, o ne
toli ant stalo stovėjo kita ži
banti lempa, kurią kažin kaip 
numetė ant grindų

Tel. Lafayette 3572 
- J. Liulevičius 
* GRABORIUS IR 
•^BALSAMUOTOJAS

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
„ koplyčia dykai 
I 4092 ARCHER AV.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel, Monroe 3377

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1S7» 

JUSTIN MACKIEWICH, Ra«t.

ir sykiu 
vaikučiai 

ir pats Laukaitis apdegė.

John Kachurik ir Peter Bo- 
dack netoli savo namų nušo
vė vieną zuikį. Policija juodi: 
areštavo ir teisėjas nubaudė 
vieną sumokėt $60 arba 68 
dienas kalėjimo, o antrą $40 
arba 48 dienas kalėjimo. Ka
dangi juodu pinigų neturėjo 
tai tapo pasiųsti į Allegheny 
pavieto kalėjimą.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dyka'

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

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

Įstok i šią Draugiją sistematikai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymd skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija -mokės divi
dendus už sumokėtą suma.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

ginoms patari
mai dovanai.

The Air Travel Biuro 
ninkas, C. A. Aylesworth sa
ko: “per paskutines dvi savai
tes spalių mėn. iš Pittsburgho 
j Clevelandą, Detroitą, Wash- 
ingtoną, Chicagą, Miami ir j 
New Yorką orlaivių keliaunin 
kų skaičius ėjo kasdieną dau
gyn ir daugyn, taip kad per 
vieną paskutinę dieną praeito 
mėnesio buvo parduota 54 pa- 
sažieriams tikietai u‘ž $1,222.05. 
Tai buvo rekordinė diena”.

Spalių 19 dieną atsidarė taip 
vadinama Carnegie Interna
tional Exhibition of Fine Arts 
Carnegie institute. Eksponatų 
viso yra 856 paveikslai. Paro
doj dalyvauja 18 t Autų. Bū
tent: amerikiečiai, anglai, vo
kiečiai, franciai, ispanai, ita
lai, belgai, olandai, rusai, aus
trai, norvegai, švedai ir len
kai. ” Lietuviai iki šiol šitose 
tarptautinėse Carnegies paro
dose nedalyvaudavo. Lietuva 
juk turi didelį skaičių pirma
eilių dailininkų, bet kažkodėl’ 
nepasirūpina prisiųsti savo eksr 
poną tų. Musų konsulai turėtų

Juodukas Charles
30 m. amžiaus, nuėjo į centrą. 
linę policijos stotį ir prašė, 
kad policija jį suareštuotų ii 
pristatytų į Columbifti, Ohio, 
nes jis iš ten pabėgęs iš ka
lėjimo.

Policija jo prašymą išpildė.
Tur būt, tam vyrui kalėjime 

buvo geriau gyventi, negu lais
vam trankytis kur gatvėmis.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel Ganai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite........... ..
REPublic 8310 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr*
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

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

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

šituo reikalu pasirūpinti, kad 
atstovauti Lietuvą, ši dailės 
paroda sudaro didelės reikš
mės. Viena, kad už geriausius 
paveikslus yra. skiriama stam
bios dovanos ir nemažai pa
žymėjimų, o antra, tai insti
tutas kai kuriuos paveikslus 
perka savo kolekcijon.

Dovanas laimėjo šie daili
ninkai už sekamus paveikslus: 
Peter Blume, amerikietis, lai
mėjo pirmą dovaną $1,500 pi
nigais už paveikslą pavadintą 
“South of Scranton 
Hofer, 
dovaną 
paveikslą pavadintą 
aP’; Sidney Laufman

laimėjo trečią dovaną 
pinigais už peizažą 
“Spring Landscape”. 
$800 dovaną, gavo 
Andre Derain už ro-

numo, savo 
žiavo pasivažinėt. Jam 
žiuojant sprogo padanga 
sustojo pasitaisyt. Jam 
sant atvažiavo kitas su 
mobiliu ir užvažiavo bei sun
kiai sužeidė. Jaunuolis tuojau 
tapo 
neral 
mirė.

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS -zg 

3514-16 W. ROOSEVĘLT ROAD <18 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 M
Vanos, lietaus ir druskos vanos,

pirtį.

patieksiu savo

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

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

DR. S. NAIKEUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL

John Forsyth, 42 metų am
žiaus ir dar kurčias, nuėjo į 
karčiamą ir atsisėdo prie sta 
!o bei patarnautojo paprašė 
alaus. Tuo kartu atėjo vedusi 
moteris, Helen Miller, ir pati 
nekviesta atėjo ir atsisėdo prie 
to paties stalo 
kad ir jai 
sandvičių i: 
vėliau savo “draugą 
kalbint, kad pas ją eitų j 
mus į svečius. O kai parsive
dė namo, tai jos vyras šoko 
iš kampo ir kartu su žmona 
sumušė svečią ir atėmė $9.00 
bei išmetė lauk.

Nuskriaustasis pasiskundė 
policijai ir užpuolikui arešta
vo. Teismas Helen Miller pa
siuntė | kalėjimą nuo 2 iki 5 
metų prie sunkiųjų darbų, o 
jos vyrą Mr. Lester Miller, pa
siuntė irgi į tą patį kalėjimą 
nuo 5 iki 10 metų prie sun
kiųjų darbų.

Mateušas Laukaitis tavo stu<< 
boj vakare ant glindų pasista-

Tel. Ofice Wentworth 6380
• Rez. Hyde Pąrk 8395

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

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

Garbės 
sekami dailininkai 
Dali, ispanas, už 
kus Elementus 
Aleksandras

Septyni vaikėzai tarp 18 ii 
16 metų senumo nuėjo prie 
John Harbosky namų ir nu
griovė 58 pėdas tvoros, pada
rydami $20.00 nuostolių.

Policija juos areštavo 
kalėjimą uždarė, o jų 
turės užmokėt padarytus 
stoliua.

Vieną ankstyvą rytą buvo 
tiršta migla. Albert Trewin at
sikėlęs nuėjo į garažų pasiimt 
savo automobilį ir išvažiuot 
kažin kur su savo reikalais.

Tuo laiku du* nežinomi vy
rai priėjo ir jam liepė sėst j 
karą bei vežt jiedu kažin kur. 
O kai nuo namų nuvažiavo ke- 
lioliką mailių į girią, tai iš jo 
atėmė $499 bei automobilį, o 
jam liepė bėgt tolyn į girią.

Vėliau policija automobilį ra
do paliktą ant Wabash Avė., 
VVest End, Pa., bet plėšikų ir 
pinigų nerado.

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

Pastaba skaitytojams: nors 
šitos įvairios žinutės iš Pitts
burgho ir apylinkės nėra taip 
jau “karštos”, bet vistiek a*, 
tikiu, kad “Naujienų” skaity
tojams bus įdomios, kad ir 
biskį “atvėsusios”.

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 

Nodėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

abu sykiu

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palęngvins 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. Specialė atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Charles Segal 
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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėti o mis nuo 16 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM 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. Falrfįeld Avė,

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS 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 K-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. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 6 vai Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

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

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

Telefonas Republic 7866

Joyce
adresu 5928 Kentucky 

paktį nebuvo namie. Tad 
stubą ii 
$250.

Mutual LtyuorCo
4707 S. Halsted M 

Tel. YARDS «803 '

pažymėjimus gavo 
: Salvador 
“EnigmatiŠ- 
Peizažuose”, 

Dieneka, rusas, 
už “Mergelę Balkone 
Lenk, vokietis, už 
Landšaftą” ir Edouard Vuil- 
lartl, francuzas, už “Vaikutį”.

Dabar tenka kai kas paste
bėti apie laimėjusį pirmąją do
vaną paveikslą, t. y. “South 
of Scranton”. Teisėjai papras
tai turi daug galvosūkio, kol 
išsprendžia dovanas. Politikos 
šiame atvejyje paprastai ne
būna. Bet vėliau, suprantama, 
teisėjams tenka išgirsti viso-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
195? »■ Garfield Boul’d . » 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai
’ DR. MARGER1S 

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

kių užmetimų. Aš ant savęs 
tai patyriau kelis kartus bū
damas teisęjo suole. Bet eiki
me prie dalyko.

Paveikslų, kūrintos aš čia su
minėjau, skaitytojai negalės 
matyti, nes aš negaliu įdėti jų 
atvaizdų, bet plttsburghiečiai, 
atsilankę j Carnegie Institutą, 
galės visus juos ten pamatyti. 
Drg. S. Bakenas prisiuntė man 
ihedžiagos iš “The Pittsburgh 
Press” laikraščio, kuria pasi
naudodamas 
nuomonę.

Teisėjai, skirdami pirmą do
vaną, atsižvelgė į tai, kad Pet
ras Blume, gimęs Rusijoj, žy
dų kilmės ir jaunas atvežtas 
Amerikon, pasižymėjo tuo, kad 
jo paveikslas buvo 
Dailės Instituto Pas 
galerijose. Be to. jis dar pa
sižymėjo ypatingu pamėgimu 
senovės flamandrų teknikos. 
kur retas kuris dailininkas da
bar be paiso tokios “kietos 
akademikos”. Jis yra simboli
stas, kuris mesdamas realizmą 
j šalį, griebiasi išreikštų savo 

i”, Franz1 mintį vaizdais, sukraudamas j 
Bavarijos | paveikslą daug skirtingų mo- 
..2 ".‘„J- tyvų. Jo paveikslas “South of 

Scranton” nėra pats save iš
aiškinąs, gal dčliai to ir teisė
jai ne visai jj suprato. Vienas 
Pittsburgho laikraščio meno 
kritikas ir redaktorius net 
kreipėsi prie autoriaus paaiš
kinti, ką šis paveikslas reiš
kia. šis paveikias štai ką vaiz
duoja: Bokštas, kurio viršuje 
stovi kanuole, atsukta į Scran-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

.................... . 1 ....... ........l» < ■ Įillinii ■ I ii wii .iiii..

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

Miesto vyriausias taksų rin
kėjas p. R. W iii i am s sako taip: 
“1938 metais šio miesto žemo 
ir pastatai (bildingai) buvo 
verti $1,280,808,000; gi 1934 
m. žemės ir pastatų vertė nu
krito iki $1,180,808,000; o 
1935 metais žemė busianti ver
ta tik $555,000,000 ir pastatai 
$595,000X100, 
(žemė ir bildingai) busią verti 
tiktai $1,150,000,000”.

Vadinasi, šiame mieste že
mė ir pastatai pinga.

Amerikos Lietuvių Daktaru 
. -.____ Draugijos Nariai,_______ _

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinšse I 

' Mutual Trijų

Kentucky
Bourbon Ja

Ši Draugija yrą po U« 
S. Government prie
žiūra ir Government 
deda pinigus | šią 

Draugiją.
■■-IV.1 1 ■

Dėl, platesnių žinių 
kreipei teta i 

D/raugiją.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė,
Tel. Boulevard 2800

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

Lapkričio mėn. nuo 14 iki 
17 dienos Syria Masųue name 
įvyks 38 metinės Chrysanthe- 
mum Society of America su
važiavimas. Kartu mu. 
važiavipii.* bus surengta gėlių 
kvietkų paroda vertės $50,000.

Tai, busianti puikiausia kviet
kų 1 paroda 
mieste 
matyti

Lietuviškoj 
Degtinis

v/?

W ‘*z<■ • /? ■ H
fe/

1 BE® ■
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3Penktadienis, lapk. 2, 1934 NAUJIENOS, Chięago, III.

KORESPONDENCIJOS 828.50

Baltimore, Md

77/ nkinuims bestirtinant

Lincoln

Paintės ar

PRIDE

Roselande, III Pradžia 7:30 valandą

Balčiūno Svetainėje, 158 East 107 St

NU KRYŽIAVO}IMAS

INN
Avė.

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

darbininkus 
Jeigu mes 
gubernato-

MASSACHUSETTS
Gardner
Rinkėjas: K. Šimkūnas

Surinktos aukos 
Už špilkutes ............

Musų fakiras Ben Ali, buvo tiksliai pakviestas iš Lietuvos garsiojo Mr. Ro- 
bert Ripley, įdomių žmonių kolektoria.is, vien tuo sumetimu, kad musų tau 
lietis Ben Ali—Pilkauskas darytų stebuklus Chicagos Pasaulinėje Parodoje.

Mažai kas iš Pasaulinės Parodos linky tojų žinojo, kad garsusis Indų fa
kiras, Ben Ali, stebukladaris, yra visai ne indusas, bet tikras lietuvis Antanas 
Pilkauskas. Pasaulio Parodai pasibaiguj, prieš grįštant į Tėvynę Lietuvą, buvo 
pakviestas p 
lando lietuviams

Ben Ali rodomi vaizdai bus sekami

Marylando pilic- 
a įsimini i jų tuos 

Rubsiuviai 1932 m.

Su kiekvienu 
Butelio Pirkiniu

MELODY INN. 
7131 S. Westem Avė. 
8129 Vincennes Avė, 

WESTWARD TAVERN
DICE CLUB

749 West 31st St. 
HIGHLAND TAVERN.
6331 North Clark St.

T. PETROKAITIS
2858 Emerald Avė.
TIMULIS TAVERN 

2301 So. Westem Avė.
BILL’S TAVERN 
3810 Ashland Avė.

LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

Louis 
J. Trutz, Povilas 
Tamašiunas, Paul 

Wasalaske, B. 
Banche, Adolphas 
Slan. Pralulys, S. 
Chick Musanto,

• MES KVIEČIAME JUS TAUPYTI ČIA.
TAUPYMAI ŠIOJE RANKOJE YRA APDRAUSTI

VARIO arba ALUMINIUM 
tokią, kaip kad matote skelbime

Eina ugnis ii burnos—kepa 
kiaušinienę.

Ben Ali—Pilkauskas, parodyti savo fakiriškus stebuklus Rose 
Balčiūno svtetainėje, šeštadienio vakare.

PROGRAMO PERTRAUKOSE GROS 
STEPONAVIČIAUS MUZIKA 

Įžanga 40 centų ypatai.

Pervertu Veidu laiko 
sunkenybes.

.. 6.75,Mannin 
$14.50

Įvairių vakarų bei parengimų esame Roselande turėję, bet šitokios rųšies va
karą turėsime dar pirmą sykį Roselandei lietuvių istorijoje, nes lietuviai savo 
tautoje turi vieną tokį įdomų žmogų, koks kad yra fakiras Ben Ali—Antanas 
Pilkauskas. Pertat, naudodamies proga norime supažindinti Roselando lietuvių 
publiką su musų garsiuoju fakiru Ben Ale—A. Pilkausku.

District National Bank of Chicago
1110 West 35th St rJę .

Prikalimas prie Kryžiaus, Gulimas 
Ant Kardų, Pervertais Žandais laiko sunkenybes, Balanso Atrakcijonas, Degi
nimas Viso Kūno, Ugnies Volkanas, Pridegimas Cigareto nuo liežuvio, Gulėji
mas ant Smailių Vinių ir sykiu išlaikymas ant savęs 12 vyrų, Kepimas Kiau
šinienes leidžiant ugnį iš burnos ir tt.

McKINLEY PARK 
4432 So. Western 
BRIGHTON TAVERN. 
4459 So. Kedzie Avė. . 
WALTER’S PLACE 

5015 So. Ashland Avė. 
BRIGHTON PARK TAVERN 

4358 So. Western Avė* 
MARY’S TAVERN 

3225 Fox Street 
DEL BRUNO INN. 

55th and Racine Avė. 
J. STEPONOVICH, 

■ 3321 jSo. Lituanica Avė.

Lapkričio 6-tą d. bus įvai
rių valdininkų rinkiniai. De
mokratų partija nominavo da
bartim gubernatorių Ritcbio 
neliktam terminui. Republi- 
konai nominavo Harry Nice, 
ir da vienas kandidatuoja ant 
nepriklausomo tikieto. Visi 
jie žada visokių pagerinimų; 
net seniems pensijas žada mo
kėti ir lt. 
čia i turėtų 
prižadus. .
sustreikavo, tai net šimtus vie
nu sykiu areštuodavo. O ar 
jie rūpinasi mums taksus su
mažinti? Visai ne. 
niu laiku kriaučiai 
neuždirba . kaip 8- 
per 
nuo 
per 
prie 
ketu 
vertės “tikslams’* praleidžia. 
Darbininkai, apsižiūrėkite ir 
už tuos menkos vertės politi
kierius nebalsuokite. Patar
tina šiuose rinkiniuose bal
suoti už socialistu partijos 
kandidatus, nes šiuo sykiu 
kaip tik tinkamus kandidatus 
socialistai pastatė. Ant gu
bernatoriaus socialistų partijos 
kandidatas Dr. Broadus Mit
chell, John Hopkins Universi
teto ekonomijos skyriaus pro
fesorius, taipgi autorius kalė
tos gerų jo parašytų knygų. 
Mitchell daug prelekcijų yra 
skaitęs darbininkams, ir šiaip 
mokino ir švietė 
per daugelį metų 
išrinktume tokį 
rium, tai tikrai turėtume gerą 
gubernatorių.

Taigi visi piliečiai >balsuoki-

Dabarti- 
daugiau 

šimtus 
metus, o valdininkėliai 

dviejų iki 10 tūkstančių 
metus algos gauna. O 
to da dažnai musu sumo- 
i taksus kokiems menkos 

tikslams

John Jearlys, Vailu- 
lavičius, Joseph Jachimovicz, 
Frank Aukstolis*, J. Skali, K. 
Majauskas, A. Ramanauskas, 
A. Krukonis, M. Jąnuskevich, 
A. Tamulonis, J. Tamulonis, Ja- 
cob, M. Lakštis, L. Wišnauskas, 
A. Sebeika, S. Tatarunas, D. 
Sebeika, M. Sebeika, Uršulė Se
beika, K. Dewenutis, A. Susla- 
wiczius, J. \?etkawičius, S. Tra; 
kimas, J. Lazauskas, K. Sta- 
niunas, Mrs. S'taniunas, B. Ta
mulevičius, W. K. Nivala, T. 
V. Aunela, J. Babuski, T. Miš
kinis, J. Milevvicz, T. Tamulu- 
nas, John Kulewicz, K. Peskala, 
Paul Walukiewicz, Stanley 
Andruskewicz, Alex Slemski, 
Geo. Chygas, M. Grigas, I, 
Waitkew, Thomąs Munay, Mar
tin Lisay, Stanley Vodoklys, A. 
Oppik, Frank Silkonis, George 
Matkevičius, D. Kazukonis, J. 
Belletts, E. Kansg, W. Amatt, 
A. Amatt, Arthur Janson, John 
I£awaliauskas, H. Hallawtt, S. 
Sokalauskas, Elena Valkavičie- 
nė, Liudvikas Aukstelis, Ma- 
riona Aukstelienė, Liudvikas 
Valkavičius, Antanas Berry, 
Nellie Kaluzevich,. George 
White, Mykolas Kurgonas, Ado
mas Kurgonas, Vincas Kurgo
nas, Mary Lugancy, Mykolas 
Adomonis, George Šidlauskas, 
Edvvard Borowski, Adomas Val
kavičius, Annie Tarka, Vera 
Zanow, Washington Bottling 
Company, Auna Kiss, Gabrie
lius Bučinskas, J. Palaima, Wa- 
lemty Yatkiewicz, William Ro-

Kitos Įplaukos ........
Viso ....................

Greenfield 
Rinkėjas: A. Dėdinas 
25 centų aukos:

Mrs. John Jason, Mrs. Mar- 
William Ago- 

Panelė Elisaheth uis, Jonas Vaitkus, Motiejus 
Dėdinas, Juozas Tomušaitis, 
Henry Lliuvdeau, II. F. Lemier, 
Leo Vaičiulis, Aibert Tamulis,

Panelė Gil- Bronislovas Evashauskas, Ur
šulė Gabišiunas, Edvvard Bub- 
blec, John Muzzy, Jr., F. J. Mc- 
Cormick, William Muzzy, Wal- 
ter Seseika, A. Baronas 
Prigaliunas, 
K vada ras, A, 
Shatas, C. 
Dwyer, Paul 
Vaizmuzis, 
Dabišunas, 
Kastantas Verblugas, (Petronė 
Kraučiunienė, P. Mitchell, S. 
Urbonas, Peter Kraučiunas, 
Antanas Unaitis, S. Kazlauskas, 
Frank Norkiunas, John Sa- 
vage, Paul Jokūbaitis, Aleksas 
Baranauskas, Juozas Juodaitis, 
J. S. Montville, Arthur Lynek, 
Juozas Gebąs, Rupert VVallenir, 
'1\ Vaičiulis, J. Baronas, Charlie 
Balutis, S. Skribisky, A. Dėdi
nas.

Viso
Hudson
Rinkėjai: L. A. Valkavičius, S. 
Tatarunas, G. Lucinskas ir A, 
Adomonis.
25 centų, aukos:

Alphonse Anglis, S. S. Ur- 
bon, Jr., Annie Aukštolis, Louis 
Aukštolis, Alexander Dumalac, lynovvicz, Adolfas Kulikauskas. 
W. Sumski, R. Sumski, William William Smolskis, J. Shusta 
Ryan, J. Kudeilis, Siger’s Shoe Andrius čižus, Mikolas Palai- 
Store, Frank Borzamato, John ina, Mrs. Miškinienė, J. Kan-

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE

CIALI PASIULIJIMĄ ANT

Pride Whiskey
Su pirkiniu vienos kvortos arba paintūs 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 jus 
gausite labai gražią 
LEMPĄ DYKAI

JUSų 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 PRIDE” NEGU 
UŽ MENKESNĘ DEGTINĘ

te už Dr. B. Mitchell. Valstijos 
advokatu tinkamiausias butų tha Zinke 
W. Tooke 
Gilinau kandidatuoja ant sc 
natoriaus; jos levas buvo pir 
mai John Hopkins Universi 
lelo prezidentas 
man yra geros šeimos išauk
lėta ir visuomet užtaria darbi
ninkus. Kiekvieną ilgiau už
sitęsusį streiką šelpdavo, — 
pati aukaudavo ir rinkdavo 
rublis bei pinigus sušelpiniui 
streikierių. Jeigu p-lė Gilina n 
butų išrinkta senatorium, lai 
darbininkai visuomet gautų 
užtarimą iš jos. Ketvirto kon
gresinio distrikto kandidatas 
ant kongresmano yra Dr. Na
mui Biclies, Goucher Kolegi
jos profesorius; 3-čio kongre
sinio distrikto kandidatas Dr.
S. M. Neistadt. Jis irgi yra 
daug dirbęs dėl pagerinimo 
būvio. Penkto distrikto kan
didatas yra Merle C. Boyer. 
Kaip matote, iš čia suminė
tų kandidatų galėtų susidaryti 
smegenų trustas. Taigi lietu
viai nenumeskile savo balso 
už konservatorių kandidatus, 
ale balsuokite už čia suminė
tus. Jeigu mes kovojame už 
pagerinimą būvio, prigulėdami 
prie unijų, tai politiškai irgi 
turime kovoti prieš konserva
torių kandidatus.

čavičius, Thomas Masulonis, M. Grigas, Harry Higgins, Edward na Kondrat, Adolph Adamonis, 
(Zaleckas, John Balucis, F. Gle- Boulden, E. Hanson, Alex Ku- B. Tamulievich. 
bus, J. Steponavičius, Peter lisus, Charles Uglevich, Suzan

Visi kviečiami atsilankyti į Balčiūno svetainę šeštadienio vakare pažiūrėti 
musų BŽn Ali fakiriškų stebuklų*

■ ■ • ' ■ ■. . . . ■ • • .' • . > . . ■

L; J-ik

BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine
TIKTAI WHOLESALE 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. Victory 5382-5383

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

SERVICE TAVERN, 
5433 Wentworth Avė., 
FRANCIS PICIUNAS, 
1325 Nevvberry Avė.

J. McCGRMICK, 
8532 Ashland Avė. ' 

SEVENTY SIX TAVERN 
1142 West 76th St. 

INDUSTRIAL TAVERN 
5746 West 65th St. 

SHADY RĘST, 
4518 W. 63rd St. 

RIDGE TAVERN, 
7419 S. Western Avė.

...__
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Apžvalga

atatinkamą įstatymų ir tokios valdžios, kuri juos vy
kintų. Taigi reikia, kad į .kongresų, legislaturas ir ad- 
rninistfačijos vietas butų išrinkti tinkami žmonės. O 
kad tai butų galima padalyti, tai reikalinga stipri po
litiška organizacija., Kitų šalių patyrimas rodo, kad ta 
organizacija turi susidėti daugiausia iš darbininkų. 
Amerikoje yra dar tik pradžia tokios organizacijos, 
būtent, Socialistų Partija. Ją stiprinti ir auginti butų 
tiesiausias kelias į tą tikslą, kurį čionai aiškinome.

džiais. Jisai to įnešimo tokioje 
formoje, kaip ją paduoda p. 
Gegužis, neskaitė. Jeigu butų 
taip perskaitęs, tai įnešėjas bu
tų, be abejonės, ant vietos už
protestavęs.

Penktadienis^ ląpk. 2, 1934
sargybą. Na* o tai reikštų įve-

Šeptyhiolika inilionų žmonių šiandie gauna pašal
pas iš valdžios. Jeigu ne valdžios pagėlba, tai tiė žmo
nės tūFėtų Įnirti badu. Kokia iš to išeitis?

Šildoma trys keliai. Konservatoriai ir atžagarei
viai šMkb; kad depresija praeis tada, kada valdžia pa
liaus tuštinus iždą; šelpdama bedarbius ir beturčius. Iš
leisdama bilionus dolerių pašalpoms, valdžia, anot jų, 
Itenda į skolas. Toms skoloms atmokėti, rėikėsią ajpkFau- 
ti dideliais mokesniais gyventojus. Bizhieriai> girdi, bi
jo, kad juos prislėgs sunki taksų našta, ir todėl jie ne
deda savo kapitalų į jjramonę.

*Iš to išėina, kad kapitalistai turi pinigų, tik juos 
laiko pasidėję, Bbėjodhmi, ar piriigai atnėš.pakahkdmai 
Pelno.

Liberalai sako, kad gerovė grįš tiktai iubihėt, kai 
valdžia nesigailės pinigų beturčių šėlpitnui. Neš betur
čiai, gaudami pašalpas, pirks maistą, mokės randas ir 
kitokiais budais leis tuos pinigus apyvarton. Tokiu bu
do. buš hauda ir biznieriams. Smarkesnieji iš tų libera- 

! lų, t. y. tadikaiiški liberalai, sako, kad bedarbiai darbi
ninkai ir biednieji farmeriai turi teisę gauti pagelbą iš 
valdžios,' neatsižvelgiant kiek pinigų tam tikslui reikia 
išleisti; Juk valdžia sukišo desėtkus biliohų į karo nas
rus, brisdama j skolas ir nepaisydama, kad jas reikės 
atmokėti, keliant mokesnius žmonėms.

Kuomet konservatoriai nuolatos šaukia, kad val
džia neprivalg Jkjštkųkbizhį, tai liberalai, priešingai, rei
kalauja; kad valdži^^aVytų patvarkymus bizniui, pri
žiūrėdama, kad jisai perdaug neišnaudotų darbininkų ir 
šiaip beturčių. Jeigu kapitalistai neparupina žmonėmš 
darbo, tai; liberalai sako, pati valdžia turi steigti įmo- 
hfes dtba skolinti pinigus žmonėms, kad jie galėtų sta
tytis barnus arba kitokiais budais stiihuiitioti bizhj.

Ėohservatorių poziciją šiandie išreiškia republiko- 
hp partija, o iibėralį — demokratai ir progresistai. Nė- 
ta jbkiOS abėjbhėš; kad pastarieji geresni Visiefhs tiėttis, 
ktiriė gjrvbM šhvo darbu arbd Verčiasi smulkiais biz- 
hiaiš: fiObševelto politiką todėl žmonės remia, nors ji 
idli-gražu nėdaVė tiį gerų vaisių, kokių “nauja dalyba” 
zddėjd. Žmdhės bijo ir partiąstyti apiė gFįžinią liį laikų, 
kada AVashingtonė sėdėjo HooveriS; kuris iiiėko nėdarė 
bėtuFeilį labui; o tik ramino kraštą; kad gfeFoVė jad “už 
kertės”; feet pastaruoju laiku auga skaičius tokių, ku- 
Fibnis jUU iF ftbosėvėlto politika nepatinka. Jie sako: ne
pakanka; kad valdžia tik maitintų badaujančius; ji tu
ri daruti ką boFs; kad beturčiai galėtų vėl užsidirbti 
Sau pragyvenimą ir nepriklausytų nuo pašalpų davėjų. 
Jife reikalauja, kad butų panaikintas masinis skurdas.

Kas gali nesutikti su tokiu reikalavimu? Juk, iš 
tiesų, nėra maloni žmogaus padėtis, kuomet jisai turi, 
lyg išmaldos, tykoti iš kur nors duonos kąsnio; Beveik 

' kiekvienas žmogus nori būti neprigulmingas hiio kitų 
faalonės. Tačiau, kaip pasiekti to, kad bedarbiai gatotlį 
darbo, o farmeriai rastų, rinką saVO produktams ir kad 
visi galėtų Užsidirbti pragyvenimui?

Šitas klausimas yra kebliausias. Keliais žodžiais jį 
išspręsti negalima. Viena, tačiau, yra aiškti; kad reikia 
didelią atmainų visuomenės tvarkoje, idant išnyktų tas 
Skurdas; kuris šiandie slėgia milionus žhibniiį. Jisai at
sižadu ddugiausia iš to; kad tie tūriai; kiiriuOs žmohės 
gamino gėrovės laikais, pateko į rankas saujelės kapi- 
lalistlj; Šie juos netinkamu budu tvarkė ir dėl to atėjo 
krizis. Logiškai tad išėiha, kad tą blogumą pašalinti 
gdlima tiktai {Vedant VisUOrhehės kontrolę ant pramo
nės.

Čia mes bekalbėsime apie forrtią, kurioje ši kontro
lė tdžėtų reikštis, ties tai ligas ir painūs klausimas. Kas 
ttdri su jūo arčiau Susipažinti, turėtų skaityti socialis
tu raštus jr pasiklatisyti socialistų prakalbų. Bet kiek- 
Vifenas gali suprasti, kad; jbigb prani'Onę kohtFoliūdtų 
ViSuOblėnė,- tai nebūtų priteista prie to, kad riiiliohai 
žihohiiį išmetama iš darbo ir paliekama be duonos kąs- 
Hib. Visuomėbė betgi bereiškia tą pat, ką valdžia. Kada 
Valdžia paima visus biznius { savo rankas (kaip Rusi
joje), tai ji pašldaFo perdaug galinga ir despotiška.

Palieka dar klausimas: koki praktiški žinksniai 
Vėd* {. tą yisuūmėiteš ? žihoftiS, Uffi Fėikia • r

Lietuvių Tautiškos Bažnyčios 
kunigas Mykolas Valadka para
še ir išleido didoką knygą “Ar 
Romos Popiežius Yra Kristaus 
Vietininkas?”

Pirmoje knygos dalyje, kuri 
susideda iš 160 puslapių, auto
rius aiškina, kad autentiški pa
čios R.-katalikų bažnyčios raš
tai įrodo, jogei papa nėra Kris
taus pavaduotojas žiemėje. An
troje dalyje, turinčioje apie 70 
pusi., kun. Valadka rašo apie 
lai, kiek blogo Lietuvai ir lie
tuvių tautai padarė popiežiaus 
kryžiokai ir kunigai.

Knygos autorius ir leidėjas 
yra lietuvių klebonas mieste 
Lawrence, Maėš.

Lietuvos spaudoje buvo nese
niai paskelbtas dviejų lakūnų, 
av. ats. leitenantų V. Adoma
vičiaus ir Lisausko , atsišauki
mas, kuriame juodu sakosi esą 
pasiryžę Skristi iš Kauno į Pie
tų Ameriką ir prašo visuome
nės pagelbbs. Tuo pačiu reika
lu juodu kreipėsi ir į Lietuvos 
Aero Klubą.

Bet Aero Klubo valdyba da 
bar praneša per laikraščius sa
vo nutarimą, kad ji negali pri
žadėti 1 tolinėtiems lakunanįs* ’ sa
vo parambs, nes esą kitų neati
dėtinų reikalų. Be ko kita, Lie
tuvos Abrb Klubas nurodo, kad 
jisai remia ALTASS-gos orga- 
nizubjainą Felikso Vaitkaus 
skridimą. (Plačiau šito L. A. k. 
pareiškimo turinys btiš paduo
tas ‘<Nau j ienose” rytoj.

departamento viršihinkams, ko
dėl organizacija nesilaiko čar- 
terio. (Pereitas SLA. seimas 
kaip tik dėl to ii* nutarė kelti 
centrą į Pittsburghą, kuris ran
dasi Pehnsylvanijos valstijos 
ribose ir kuriame jau dabar 
yra laikoma dauguma SLA. 
turto, iddnt nebūtų pavojaus iš 
skundikų pusės.

Bet p. Gegužio tirkuliorius 
atkreipė musų dėmesį į vieną 
svarbų dalyką, kiirio negalima 
praleisti be rimtos pastabūs.

SEIMO NUTARIMAS APIE 
CENTRO PERKĖLIMĄ

štai ką p. Gegužis rašo apie 
pereito scitho initaritną centbo 
klaušimtii

“SLA. 38-to seimo nutari
mas, priimtas devintoje sesi
joje, birželio 20 d., 1934 m., 
ir tilpęs kaipo dalis seimo 
protokolo SLA. organe ‘Tė
vynės’ 36-tam numery iš 
Rugsėjo 7-tos dienos, 1934 
m. sako štai ką: ‘57. Įnešta, 
paremta ir vienbalsiai nutar
ta, kuomet pertaisytas SLA. 
čarteris įeis galion, įgalioti 
SLA. (Pildomąją Tarybą reng
ti dirvą SLA. raštinės perkė
limui į Pibtsbūrgh, Pa., kad 
be nuostolių organizacijai, 
kuomet bus patogios sąlygos 
ir finansinės išgalės leis, bu
tų galima Centro Raštinę 
perkelti į Pittsburghą’.. Tai 
šitokis žodis žodin yra seimo 
nutarimas.”
Šitą p. Gėgužib pareiškimą 

mes griežtai ^užginčijame. Det
roito seime įnešimas ir nutari
mas bus visai- no toki, kAip ji- 

davė 
Jisai

bet s. gegužio cirkulio^ 
RiAUS

Buvęs SLA. prezidentais, p. 
S. Gegužis; išsiuntinėjo įvai
riems laikrašČiabis ilgą rašinį, 
teisindamas shVo) ir SLA. 7 ap- 
skričib opoziciją seimo nutari
mui apie centro kėlimą į Pitts
burghą. Didelė dalis to rašinio 
susideda iš tuščių, nieku nepa
remtą atdkų prieš “politikie
rius“; socialistus, “Naujienas” 
ir “Keleivį“ dėl jų tariamo pa
siryžimo paimti Susivienijimą 
j visišką “partijos“ kontrolę.

Atsakinėti į šituos priekaiš
tus nėra jokio reikalo, nes jie 
heišiėiko iič mažiausios kriti
kos. Visi žiHo, kad sdciaiištų 
partija neturi jokių tikslų Su- 
siviėriijime, kad ji niekad ne
statė savo kandidktą j jo Virši
ninkus ir nėbahdė jame praves
ti jokių partiriiij surtianymų. O 
kalbėli taip, kaip p. Gegužis 
kad kalba, jb&ėl ŠLA. c’entf-o 
perkėlimas į Pittsburghą ati
duotų Susivienijimą į Socialistų 
rankąs, yra tiesiog absurdas, 
šiandie centras, kaip visi žino, 
yra Wilkes-Barre’je, o betgi vi- 
ši centro reikalai yra vedami 
&ew Yorke, t. y. už Pennsyl- 
vanijos valstijos ribų; tačiau 
nei oficialio centro vieta, nei 
faktino .centro laikymas I^e\v 
YoHcė nepadaro Susivienijimo 
kurios nors partijos nuosavybe.

Tas faktino centro atskyri
mas nuo oficialio centro vietos 
turi tik vieną pasėką, butėnt: 
kad Susivienijimas yra nuolati
niame, pavojuje susilaukti ne
malonumą iŠ Valdžios puslš. 
Jeigu kas nors ant keršto S-mą 
apskųstų,1 tai jam tektų aiškin
tis Pėnnsylvanijbs apdraudos

sai paddodaf; - Įnešimą 
“Naujienų” redaktorius. 
Skambėjo taip:

“Duodu įnešimą: Kai 
čart'erib piitiaisyhiaš įeis 
lią, kad SjLA; cėntras 
bbrkeltas į Pittšbi^rghą.,, 
0is įnešimas • buvo paremtas 

ir po diskusijų vienbalsiai pri- 
iriitas. Jokių pataisymų prie jo 
niekas nedavė. Taigi jisai ne
gali skambėti taip, kaip rašo 
p. Gegužis ir kaip, anot jb, bsą 
užrašyta įjrotokblb.

Jeigu protokolo rašytojas 
(p. Vitaitis). tą nutarimą sų- 
formtildvO taip, kaip padtibda 
p. Gegužis, tai jisai, gal būt, į 
jį įdėjo savo užrašus apie dis
kusijas; kurios ėjo seiriie sąry
šyje Sii įiifešimti; fofet diskusijos 
hšfa nUtarimaš.

Diskusijose, iš tiesų, buvo kai 
kurių delegatų pakelta klausi
mas apie tai, kad SLA? namo 
pardavimas New Yorke, pirki
mas kito namo (Pittsburghe ir 
spaustuvės' bei archiVų kraus
tymas gali padaryti organizaci
jai nuostolių, jeigit tai blitų 
atlikta nepatogiu laiku. Į tai 
blivb atsakyta, kdd tuose daly
kuose privalo varidti šAvb dis- 
kre’ciją (išmanymu) Pildbirioji 
Taryba, bet šioje valandoje rei
kia nutarti, kad ėeiitraš bdš 
Pittsburghe, idaht Pildbnibji 
Taryba turėtų įgaliavitną reng
ti dirvą spaustuvės ir raštinės 
perkraustymui, kada ji matys, 
kad atėjo tinkamas tam laikas.

Tais paaiškinimais seimo de
legatai pasitenkino ir vienbal
siai priėmė įnešimą. Jokių pa
taisų prie įnešimo niekas ne
siūlė. O įhešimds, kaip aukš- 
čiaus minėta, buvo toks, ktid pb 
čąrterio pataisos įėjimo j galią 
SLA. Centras privalo būti per
keltas į Pittsburghą. Męs tai 
pArbiŠkiame kuo grleŠčiadslū 
biiUU, žihodathi; kAd pbH šifti 
tų delegatų ir gana apsčiai sve 
čių gifdėjo tiioš šeittib š^utsty- 
friufc

Gaila, kad p. Vitaitis sumai 
diskusijas su įnešimu žo-

SLA 
į ga- 
butų

mėnesį. Neilgai trukus ji turė
jo kruviną susirėmimą su žy- dimą griežtos militariškos tvšr- 
dų kolonislais. Rezultate vienas kos. To ariglAi stengiasi ištėrig- 
arabas tapo nukautas ir keli 
sužaloti. Norėdami tuo pačiu 
atsilyginti arabams, žydai buvo 
bepradedą organizuoti savo sar
gybą, kurios tikslaę butų bu
vęs žiūrėti, kad arabai neban
dytų nelegališkai įsigauti j Pa
lestiną.

Tam žydų sumanymui užbėgo 
už akių britų komisionierius. 
Jis išleido patvarkymą, kuriuo 
draudžiama iš privatiškiį Žmo
nių Organizuoti pasienio sargy
bą. Patvarkymas, žinoma, pa- 
ĮiėtŠ ne tik Žydtiš, bet ir ara- 
bus. Tačiau, nežiūrint tos drau
smės, arabų sargyba dar tebe
veikė rugsėjo mėnesį.

Jeruzalėje manoma, jog sar 
gybos sukūrimas yra grynai 
politinis triukas. Pernai Jaffa 
mieste įvyko riaušės. Arabų 
vadai turėjo duoti raštišką pa
sižadėjimą, kad jie ateityje 
kių šposų hėbekrės; Dėliai 
jų prestižas arabų akyse 
miai nūsmukd. Kad atgauti 
vo prestižą, tai tie vadai, 
ir sumanę sukurti pasienio i 
fifybą.

Kita versija yra tokia: 
Mufti ib Jeruzalės mėro 
kOH. Pastaruoju laiku meras 
pasidarė itin popuiiaHŠkas. Jei- 
įū trumpojė ateityje bus įs
teigia lėgislaturos taryba, pasi- 
femianl proporcionaliu balsavi
mu, tai meras ‘turi šansų rin
kimus laimėti. Kad to neįvyktų, 
tai Mufti ir sugalvojo įsteigti 
pasienio sargyą, dėl ktltioš gali 
kilti nesusipratimų ir net kru
vinų susirėmimų. Tie riešūsipra- 
timai gali paveikti mandatų kb- 
mišiją, kurios galiojė yra nh- 
spręsti, jog Palestina dar nėra 
pribreiiduši legišiatUroš tarybos 
rinkimams.

(Palestinoje britų administra
cija atsidūrė tarp dviejų ugnių. 
Jos nusistatymas žydų imigra
cijos klausimu yra paremtas 
tiio, jdg beiil'šiuo tarpu kraš
tui daugiau darbininkų berei
kia. Bet jeigu žydams nevalia 
įvažiuoti, tai kbdėl ta pati tai
syklė betaikoma arabams?

Tas priekaištas dėl diškrimi- 
hačijos turi rimtb pagrindo. Ta
čiau praktikoje suvaržyti žydų 
imigraciją yra kur kas leng
viau, negu arabų. Norint sulai
kyti arabus nuo nblėgkiaus jsi- 
gavimo į Palestiną, reikėtų bent

Dėl nelegalės imigracijos san
tykiai tarp Palestinos arabų ir 
žydų pusėtinai pablogėjo. Ara
bai iš principo yra priešingi 
žydų imigracijai. Pastaruoju 
laiku jie kelis kartus protesta
vo prieš nelegalų įvežimą žydų 
darbininkų. Tyrinėjimas paro
dė, jog gana didokas žydų skai
čius apsigyveno (Palestinoje bd 
leidimo. Britų komisionieriui 
tad nieko kito neliko daryti, 
kaip tik patenkinti arabų rei
kalavimus ir stvertis griežtų 
priemonių prieš nelegalią imi
graciją. Padarinyje ne įtik ta
po apsunkintas įvažiavimas, bet 
kai kurie žydai, nelegaliai įsi- 
gavusieji į šalį, tapo deportuoti.

Tas komisionieriaūs patvar
kymas sukėlė protestų audrą 
iš žydų pusės. Žionistų organi
zacijos jau seniai nusiskundžia, 
jog žydų darbininkų kvota yra 
perdaug maža. Zionistai nurodo 
į tą faktą, kad žydai per pa
skutinius kelis metus investa
vo dideles sumas pinigų į pales
tinos žemės ūkį, statybą ir pra
monę. Girdi, ačiū tik žydų 
energijai ir kapitalui Palestiria 
susilaukė geroves.

Žydai ypač jaučiasi nepaten
kinti tuo, kad britų komisionife- 
Huš nešitupina panaudoti tokį 
pat ginklą prieš arabus, sirife- 
čius ir agiptenus) kurie nekliu
domai įsigauna* į‘Palestiną. To
kia komis’ibnieriauš politika žy
dams atrodo šališka.

Arabai, padfąsinti saVo pro
testų pasekmėmis, tuoj pasiry
žę eiti toliau. KaUah£i valdžios 
policijos nepakanka tinkamam 
apsaugojimui sienų, tai jie su
organizavo savo sargybą. Tos 
sargybos pareiga yra saugoti 
sienas ir žiūrėti, kad žydai ne
galėtų įsigauti į Palestiną. Ta
sargyba pradėjo veikti liepos kelis kartus padidinti pasienio

ti.
Per ketverius metus Palesti

noje siautė sausra. Tačiau šiais 
metais derlius buVb nepapras
tai geras. Kai reikėjo nuo lau
kų surinkti javus, tai daugelyje 
vietų pritruko darbininkų.

» » »
Kblbnizuos 26,000 aširiėčių

Per ištisus metus Tautų Są
jungų bandė surasti Irako ari- 
riečiartls prieglaudą; bet vis ne
turėjo phšisekimO; Asfriečiai 
Irako valstybėje sudaro tauti
nę mažumų ir yra visokiais bu
dais persekiojami. Iš pradžių 
Brazilija buvo pažadėjusi jiems 
pHeglahdą, bet vėliau savo pa
šildymą atšaukė. Bėt štai Šio
mis dienomis Anglija pranešė 
Pautų SąjUngai, jog ji telš OSi- 
HdČiamš apšigyvehti Britų Gti- 
hėjbjė. Iš savo pusės, frattėu- 
zai phFeiškė, jog Irako aširie- 
čiamš durys bds atidalytos j 
Vakarų Afrikbs kolonijas;

Dabar tautų Sąjungos paFei- 
ga bds išvežti iš Irako J tas 
vietas apie 20,000 aširiečių. Vi
sas tdfe dat-baš bus pavestas 
kaiisenO ofisui prie tautų Są
jungos.

Laike pasaulinio karo asirie- 
čiai visą laiką rėmė anglus ir 
f'rancuzus. Todėl dabar nebuvo 
jokios kitos išeities, kaip tik 
parodyti jiems dėkingumą. Kad 
Franci j a ir Anglija nepasiūlė
asiriečiams anksčiau savo kolo
nijų* tai tik dėl to, kad tos ko
lonijos yra tropiškos. Vadina
si; nelabai tetinka asiriečių ap
gyvendinimui. —K. Auguras.

Šitelbiniai Naujtehdse 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Kaip rašo musu rašytojai (S. Riti
nys. P. Orintaitė, šalčiunienė-Gtts- 

ras Cvirka.
Šeimos krize ir Šeimos reforma — 

J. Baldauskas

P -
f

nAIiJOs ttUNftshbs
*y,lyT -~J7Ji rTn rt- 4 ? ~' A ~

• l>K lac. Ciui fciui. iiįhu icw«aL f l

A



šie

AR JUS NORIT
Mikas Šileikis.
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Draugystės

šakiškis

Iš Politikos Lauko
karšia rinkinių kaittįiririij:

Politikas
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Koronerio džiurė“ Adomą Aih 
Šiėjų apkaltino žmogžudyste

laikraščiu skaity- 
žiHOrtla, Adomas

ririfėi 
Jesšė

Mokslo 
142 Otr

?*.

LISTERINE

balsuokite už 

ant mažojo baloto.

Ypač apie APLA. pašalpinę or 
ganizaciją:

~ E. K. Šlunhaitifenė.

kriHą riėt iš iriibšiėiid; jėi tik 
kompanija pąjusdriVd, kad kil
tie riofrš drifBihliikrii turi šid- 
kių tokitj fyšių šd UHijortis;

Širiiš “neto deki“ laikriiš tiė-

Jau if Hittibbš strivykioje 
nferamU. Mlflšlj kpylihkėjė fdn- 
dasi d U j b ^iželiai if Įbti do
bki; If štili tafr$ jų dvlėjtį ne 
Viskas IVhfkbjė: trii0 sriubt; 
juodd kate t$iW. tiamiš- 
kiš JbHite Gktav&kriš Britekd

išnaudoti
už du doleriu per dieną pri- 
Vėfšta yFri f HiPbti 12 it dku^ 
giaii vfiikhdtį. j V dirbti Slin
kiai- tdkias ilgas Valahdas 
dirbti yta dtaiitahta riet įrita- 
tyttiriiri;*

Tito, kaiTi&ssl, kai kurios ftibtet’yš 
pasiprieŠiHk triklatri ištiriliddji- 
mui: jos atšiškkb dirbti už to
kį riiėiikiį atl^lHitM. Privalė
tų it kiidš drifbinihkės phha-

on NoVėrii- 
L irt thte b. M. D. 
Otr Street, stJho, 

Pa. Let’s forget

HėiHrtlOtlGH; BK ;tdHd (MSliind 
sWeii» j« fėwtiut*wftiaki fa- 
štai daugiau nebegali “Laisve 
je“ tilpti. Matomai, Gasiunaš 
tapo paskirtas vyriausiuoju 
behžbtiurft

Dbbar JbHUi jfitavabtU Atsi
minti, ką ŠUVo laiku jiirH ph- 
sakė Juozas čėrVinškas; O pa- 
sakė jis štai ką: “Jonai*, paši-

UŽ pilną demokratų 
partijos sąrašą

Dabar asilai iššbškib huvfe- 
žimo į. beprotnamį kiįo diįŽiatį • 
sias skandrilaš. ktid tas viskri^ 
užsibaigs, Ui slitikti ii* pasa
kyti. Gal būt, apie tai kitą 
kartą teks parašyti daugiau:

— S. Bakanas.

Seklią 24 d. kriminaliarrie 
teisme blrvd hAįrinŽjariia by
la tarp Šy; Jurgio Tautiškos 
t>atdtajoš klebono feuii. žukaii-, 
ško it Jono Kazlaucko bei Me4 
kiino: Byla kilo dėl to garšaus 
“šerifo išpardavimo“ tautiška? 
parapijos klėbotiijoj rugpiučir*

Buy glovės whot 
it savęs

Ruth Doris Laukaičiutė
Ši'e pd veikslai yta .. tllft 

PitiŠBurįh Sita-Ttelegtaph laik 
raštyj if btivd suteikti Bitts 
burgho Naujienoj.

šioje Apylinkėje anglių ka
syklose darbai bent šiuo tat-l 
pU eina pusėtinai getai; Mat; 
žiema artinasi;, tai daugelis 
skubinasi apširupiriti kUrii. 
Anglis vežama iš kasyklų tre
kais. Trekai eina vienas po ki
to visu siriarkumu.- Bet aišku, 
kad taip ilgrii nebus. Kai klo
tie jau dabar stengiasi nusi
pirkti tiek, anglių į kad užtek
tų Višai žįemki. Nri; o kki pra
eis tas pirmas šktibuš atiįliės 
pirkifiiAš, tai ir darbai at- 
slūgs. <

Plieno liejyklos vbš kriita. 
bdr brii visiškai su šilpiiė j B. Nei 
tik naujų darbininkų nėpriimfiH 
Biri; bėt AtlbldifičjAriia ir se- 
iibšiiiėji: žbd?iu; šii darbais phš 
hiuš višrii riekdkis fėikalaš. Nb- 
riričiiį dirbti įrta kur kris tiriri- 
giau, negu4 darbų;

Trijų-kėtOrilj mylių atstū
mė • hub niiė'šiO' gyvena iufrtih- 
gesnieji bižriiėfibi it šiaip vi 
SOkiė bhržiijai. Jlį žfhohbš šer- 
gri tinginio li^ri. Jbš fizišku 
dArBą Skaito riė^hi-bihgU drily- 
kU. TAd Vėberi jb, kad ijbšri- 
gadinti SriVb baltų' frihkeliį. iš 
Gafhėgle rniėsto pas jas eina 
mergįnOs ' ir moterys išvalyti 
kambarius ir išskalbti balti- 
riilį. | . yl • į

Matomai; $ tas ponias pa-j 
lietį ‘darėsi j A ii* JŪįriš rieko-'i 
kie pyragai/ Vos’ tik ateina ry
to mėtų dlfbiriirik^ <4ai jotf 
tuoj pradeda skųstis, kad lai
kai blogi j kad Vyriti, nėbėuž- 
dirba tiek/ kaip pirma: Na; b 
toliau pareiškia^ jog negalė
siančios datig mokėti;

Na, jeigu* tos ponios hdri. 
palaikyti fasoną, Ui jds pri
valo duoti žmonišką atlygini- 
mų savo Brbininkėtašj o tik

Jduas Kąžlauekas, HetuvL 
terirėšletlriirikris, it Meškunaž, 
kuriČ buvo užtraukę tų išpat- 
davlfhų buvo apkaitinti, dėl pra
puolusių. kuri. Žukausko daik
tų, kurie nieko bendro netu- 
fcėjo su '‘shėriff sale“;

Škdhdėjai nettifėjo pakanka
mai Įrodomų; tai tėišėjris pa- 
refkrilrivd; kad “džiurė“ išneš
tų išteisiriifno nuosprendį; ką 
“džiurė“ ir padatė. Tai tokiu 
budu Jonas Kazlauckas ir Meš- 
ktthaš tapo išteisinti.

— Reporteris.

Spalių 24 d. “koronerio džiir- 
tė“ apkultirib Adomą Amšiejų 
žihogžudysfė. Jis bus laikomas 
krilŠjihiė iki telšiiiUi be kau- 
bij«S.

Kaip jau 
tojams yrri 
AtaŠiejūs nušovė visai nekaltą 
Žmogų. Jis teisinosi, kad jo 
šautuvas netyčia išsišovęs. Bet 
dabAf jis yfa kaltinamas žmog
žudyste.

Koks bus teismo spretidi- 
taaš; tai sunku pasakyti.

Balsuokite “YES” už $30,000,000 paskolą bedar
bių šfclpiiiiūL uėš tie pinigai buš tad& gažbllfio

taksų ir nef teikės daugiau taksų uždėti ant nuosavybių.

kultų

kad gaututtist paskalų savu ftatftaifis
• ’ » M* • - * .

kad visi darbai butų duodami bedarbiams

kad butų paftaikiritas Vaikų datbas

kad butų numažintos taksos 

kad valdžia mažiau kaiftuotų,

kad nebeSugryžtų baisus Hoovėffo laikai^ 0 at

šioji rinkinių kriftiįĮAfiija yra 
tikrai krirštžu. Mat; Peno, vril- 
stijbs rėptibiikbttiškiemš Valdi
ninkams gręsia demokratiškds 
pavojus netekti šiltų vietų prie 
valstijos administracijos ėdžitj 
Dkįiėji iH'diĮŠtfijbk kripitonal, 
kilriė į>ėr Mlę taetį bUVo pit- 
hiriUŠI Valstijos ŠėitaihihkĄl 
ribgali rrimiril židrėti j rinki
mų kampahiją, girdėdami d(j- 
miikratus kalbant apie nedar
bo apdraudę; apie senatvės peri
si jas; apie prihAikiriiriiį Vaikį 
darbo, apie mmimuni uždar
bi i?š, Apie icoiektyVių sutarčių 
darymą, žodžiu • sakant; aplfe 
Visą tą prezidento Rooseveltb 
“naująją dalybą”: Jie leidžia 
didžiausias sumas pinigų, kati 
pagelbėjus republikonamS lai
mėli rinkimtiš;

Praeityj; kol ttebtivb dem«- 
kratiško ir “naujosios daly
bos“ pavojaus, tai repubMkB- 
nai pasipešdavo tarpusavyj ir, 
didieji s<dėdŽs“, vadovaujami 
Grundy-Mellono-Atterbury iomJ 
binacijbs nelabai if maišyda-^

Lapkričio 6 d. Pennsylvarii- 
Jos valstijos piliečiai, kaip dau
gumos ir kitų Valstijų; rinite 
valstijos administraciją, atsto
vus į legislaturą, į Suvienytu 
Valstijų kongresą ir į senA-

The dancing season is on, 
so ali ydų lifcht-fBbibd; merry 
mihdėH lifeBrilė gČt tdgSther 
ahd čdmė ta iftė ariiiurii dfiilce 
gifėft By tas Liflmririmri Alli- 
aricė of America, Žrd tiislrici 
bf Pittsburgh, Pa 
b& B; ii 
Balį 142 
Piilsburg
Old MAH DėprėšSibii fbr bfie 
evening at least and dance to 
the ritrąlnS c'f riiiisib !fdrriished 
by VittalMifgh’s vVell known

Spalių 24 d; išėjo J aikštę 
kad plieno kompaniją bbsil 
vftftojd Visbki&š jiriėmohės ftai- 
kliiimui UHijų ir pferselciojitairi 
uhljišill.

Senovės “old deal“ laikais 
sii unijomis ir unijistais nebu- 
dSVo daroma jokių ceremonijų. 
Viešai, be jokios baimės, bū
davo vbjdnU iš BifBd ir ne-

Soho Pittsburgh, Pa.
ftfeužmirškihie, krid SbA. 8- 

člb Aįiškfltiės metliiiš balnis 
yra reti£iririiaš Iripkribid 9 Įl. 
Liėluvltį 
svetainėj,

Bdkimė

Penktadienis, lapk; 2, 1934

Pittsburgh Naujienos

Tik jau* vis tiek yra daugiau 
komunistų Allegheny paviete; 
negu 12. Bet jie; matomai, re
gistruojasi republikonais ar de
mokratais ir už komunistuS 
agitUBjd. SUhku JaArikyii, ar 
tai dėl bailbriio, ar tai dėl jgrid- 
fVbšš taip daroma, ir tokie 
briilirii drįsta vadintis tiktais 
“IftiVdtbjais“.

Aliųuipta'

klieno kompanijos bosai buvo 
n u vėžį į kėprblhAriiį rikilH- 
gą unijistą. — Diliai to ki
lo skandalas.

NAUJIENOS) Chicągo, III.

Lithuanian Orchestra Leader, 
John Vainauskas.

Hėfe’š Šri bbpdfturiity fįjf 
ali you* young ahd oM of thfe 
ta Ą; bf A; io fėriėw old Šb 
tįdairitarięės. Vdii ata ŠŠriutad 
of Š Jbliy good iimė siriče tliU 
Comriiittee of the 3rd Districr, 
Of thė t. A. of A. havė gdrifc 
to ėktrelhe effortš in pkrinirig 
ihiš ėhtertainment;
~ Jbhn i>. Miller, President.

vosi į saviškių peštynes.
Bet dabar visai kas kita. 

Duota šaift didJftHiši fėpUl:- 
iital&l tiHta Ufpusavyj įft- 
atifė taki; ir iiašibučtava. Ge- 
fiaiišis iiirttffaH — Ui FėfiH. 
V&Mtijife įubėfhatorius ‘W 
įffeslžUS” Pihchot Šita

Iciiilcę Siiih ir 
kartu šU Mfeiibho iŪajfta- 
tiiiš UteltUBji ttaoki-atus.
W pišifttioi Pltiėhot) Mėi- 

bšaattiaš Mdita fipubiitaUi 
tai if tarti tiktų lifšittiškij iš- 
rafeaviftių. Mrtti Pintai febai 
rtfuta baitai į šūvi* 
uyty valstijų šfehta bei pft- 
laimsje iibrtilhacljris ant repir- 
BliRaiiti tfeita o dfertiokratat 
ntateitla jam vietos aut sava 
tikita; Pintai gfeUi žifta, ta 
jėi Ftablitarti feittiės ribki- 
rtiUš; tai šertataHUs fcfeVifl A; 
Bėėti Hėbua pfiiftiteš į įtarta 
dėl spendinimo per daug dide
lių sūrinį rinkinių kampanijai, 
fbklairie atsftikihie rinthdi 
f įkiši, fcri’d jd rėftiišhiris rėpli- 
blikorių ghberiiatdriuš jį pa
skirs vieton atmesto senato
riaus Reedp. Reiškia; vieni an
trus “dubelkrosina“.

Toliau matantys republiko- 
nai persimeta prie demokratų. 
Organizuoti darbininkai, vado
vaujami Pennsylvanijbš brirbti 
įTėttefricijbs if goižkfeiiečių biro- 
lijU; Mriia dėmokffttiiš. Orga
nizuoti angliakasiai vadovauja
mi United Miners Unijos, ku
rios narys Thomas Kennedy 
kandidatuoja demokratų iikįe- 
tu į Lieuleiiant Governor, ir
gi remia demokratus.

Tai tokiu budu rinkimų kam
panija darosi karšta.

Tačiau kolkas yra sunku pa
sakyti kas laimės rinkimus. 
Nors daugtfma politikos žino
vų tikrina, kad demokratai tu
rės laimėti, bet reikia neuž
miršti, jog rėptiblikonai leid
žia milijonus dolerių šioje rin
kimų kampanijoj ir balsus 
pirkte perka.

Tiesa, šiais depresijos lai
kais balsų ąupirkimas nėra taip 
lengvas darbas. Mat, dauguma 
balsuotojų dėl • depresijos ne 
taip lehįfvrii phrdridHa savd 
balsus. Na, o priegtam daugiai! 
žmonių dalyvauja balsavimuo
se, negu* kad tais gerais “pro- 
sperity“ laikais dalyvaudavo.

Socialistų kandidatai
PenHšyiVaiiijds Socialištį 

Hfrtijžl štritb j SiiViėnytiį Vril- 
Štijy Šferirite Jriiriėš H; R 
it gtibefiiritdririuš ūrėdari 
M; Hdlmes:

d » .
Komunistų Partija if|i 

Šftvd likiėtri

Komunistų Partija irgi turi 
savi* likietą; bet komunistų 
balsuotojų yra užsiregistravę 
yisrinįp Allegheny paviete tik 
12. -Reiškia, tik 12 komunistų 
tesiradč; kurie drįso prisipa
žinti, kad jie yra komunis-

(tąŠd ririb 2 pušį.)
kiri drifbiHinktiš. Dailinirikaš 
čiri gabiai idėaližiiojri technika 
prilfriŽIRdOriš; kriti suhku rit- 
rikifti tiktąjį g^vėriimį ritib 
fikcijdŠ. Aita kritiiioiė dbminuo- 
/a if ValHd kripitalb iiitferešUS: 
Jeigu Čiri Hėbiitį kanholės, ite 
britų hė pareikštas tairi “bai
sus“; tadmėt jiš Buitį bb fėikš- 
mėš if teišėjai hėbiitų prida
rę 4iktaMb&“ priskirdami už jį 
pinrią dtfvkną: bribat gi it kri
tikai Šrikb; krid paveikslas riti 
šviečia anglirikasių gyvehlriią; 
kad bliėrias vrildo kasyklas. 
Triipl

Afitfos iš eilės dbvahos lai
mėtojas, Kriti Hofėf; yra eks- 
prbšiohistaš. Jb paveikslas. 
“Pastatai0 vaizduoja Vasarą. 
rugia|rititę; gahoriibš gyvulius 
ir it. Taipgi puiki kbmpozici- 
ja ir aiški, stipri plastika, bfei 
anatomišku atžvilgiu nėra ma
lonumo. čia mritbsi daug veik^- 
smd; ekspresijos ir gfėlt fca- 
gaunri žiūfėtojb dėihesj.

Trečio ir ketvirto prizo ob
jektai yra rėalištiški. Čia nė 
ra kūrybinės minties bei 
los jausmb, o tiktai technikos 
efektai.

Tarptautinės dailės parodos 
Cdrnegies Institute įvyksta kas 
metai.

Paroda užsidarys gruodžio 
9 dteiią.

Prėferred fcy hiilliohš 
to mayonnaise..

"RtnkUnSfl 8ilH jg|

nuoto mtM- j.* .
nlo K r & f 1

MATTHEVV LAUKAITIS, JR,
*4 * K

it unijisiife nėra kriliHiriS. Alt- 
iyViškus lihijlstus metant 13 
drifrbo reikia šiirristi ir $riė- 
žristis; negalima sakyti; kad is 
dai-bb yrA riibtrinlaš viėri džl 
tb, kad prie unijba ptiklrihsd. 
Č jėi kdriė dritbihiiikrii ir flaf- 
Bo hėtekV Vis dar nėatsiiadh 
huo drirbUbtėš dėl uriijbs; trii 
tadri rėikiri sUbasti tdkiris friė- 
iiibnes, kad išvijus ir iŠ Šidš 
apylinkės:

šiomis dienomis išėjd aikš
tėn labai nepaprašlris ir negir
dėtas iki šių dibnų dalykas. 
Buieht, Jonės A Jriiighlin plie
no kbmpanijos bošai bferidrrii 
su‘ miestelio ridmiriištracijh 
pradėjo vėžti pliend Htiijos ak- 
tyvišktis darblibldjus į valsti
jos beprotnamį.

Rugsėjo 11 d. buvb policijdk 
pagriebtas iš riartiiį riktyviškaš 
Amalgamated Association dt, 
trbn, Stėfel and Tiri Workers 
Unijds riatyš, Michael Issoskl, 
7 vaikų tėvas, if nuvežtas į 
valstijos beprotnamį Totfahcė, 
Pa. Jo moteris Mary gframi
nimais buvo verčiama pasira
šyti popieras,- kad jos vyras 
esąs tikrai sudurnavojęs.

Tačiau unijai pasamdžidš 
advokatą ir pradėjus teisybės 
ieškbti; buvo patirta, krid IS- 
soski lieta šiMubnavOj^š ir yra 
visiškai sveikas ir normaliŠ- 
kas. Tai briprižitlb visi dakta
rai net tą pačią dieną, kadh 
Issbski buvo atvežtas į bėprot- 
hamį. Bet visiiek jis nebuVb 
paliuosuotas iki drilykftš heal- 
sidiifė pas ^hbėfrtdtbriy Pih-

Dabar motferiš j liksi sau vienas generolas bė 
arini jos, jei taip darysi“;

Tris brahhŠaViihris išsipildo. 
Nė tik pas irius, bet if Pittš 
bbrghė jaU tahdriši hpiė pus- 
iUzihis bol&evikišktj gbtiefolij 
bė armijos. Nei patš VyfiritU 
širis vhdite, fiimbri, hebfegriij 
jdos šUiVrifRytl. Mht; nėlltl* 
firit kriėžtas GriŠliiho Č811ŽU- 
foš, kai klifiė Bolševikini drib- 
bfeiihi įJfrid&dri kilti aikSteh

Pittsburgh^ Pa»

Jobas Kazlauckas ir Meškumt: 
tapo išteisinti

Į. Tj--- ***<
GERB. Naujienų skait> to
jus ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
NadjiėhdsM:

Lietuvių bedarbiu 
šeimynos ugnyje žu

vę nariai
’^taeitrime ČittšbUfrgho Nriu- 

jlėriž hiiriieryjė BtiVo tašytri; 
kadį Latrkaičiiį ririmaihš iižši- 
dėritiš riM kėfbSihd lėmpori 
ugnyje žuvo jų sūnūs Matthew 
Laukaitis Jf., 3 mėtų amžiaus, 
it duktė Suth bdriš Lailferii- 
Čidte; h meta. '

štai ir jų paveikslai:

The Meti OolMii

-
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NAUJIENOS, Chieago, III

SBUAM DEM

IUBT

Musų mokytojai
Kazys Steponavičius

HotVfate

Miestas

Pavieto Teisėjas

10*v53c

Midwest

SWANS DOWN

prakalbų

20c

Mums malonu bus

GARSINKITES “NAUJIENOSE"

pavietas niekad netu- 
neturės tokio gero ir 
teisėjo kaip Edmund

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Maži 
Pak.

14 ¥2 unc 
kenai

Automobilio nelai
mėj sužeistas lietu
vis J. Ambraziimas

suzei- 
sako 
taigi 
gau-

Pasekmingai praėjo 
Simano Daukanto

D-jos vakaras

HeatingPlan1

Pirmyn“ Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai Atsiminimų

PET, BORDEN’S
CARNATION

Buishais,
Kondroška
Budris, ’
Sholteman, J. Balnis, F. Marge- 
vičius ir visa eilė kitų, kurių 
negalima sužymėti - dėl' vietos 
stokos.

buy
Dlrtct f rom MANUFACTURBU

St. Agnės 
3916 So. Archei 
vakare. Ten musu

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

Sekmądienj, lapkričio 4 d.. 
Liberty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozart Street, įvyks mė
nesinis Keistučio kliubo susi
rinkimas.

Susirinkime bus išduota eilė 
raportų ir padaryta nutarimų. 
Po oficialės susirinkimo dalies

Išpildyti visus 
Pašelpos Orderius

Kadangi Chicagos Lietuvių 
tas choras išaugo iš prieš 2 
kūrėjai ir dainininkai
“Pirmyn” Jubiliejiniame Koncerte šj sekmadienį, lapkričio 4 d., St. Agnės Auditorijoj, pradžia 
koncerto 6 vai. vakare. •

Pirmoj eilėj senųjų dainininkų grupėj sėdi (iš kairės j dešinę); D. Miller, J. Augustinavi- 
čius, K. Kairys, P. Galskis, S. Dilius (mokytojas), B. Nemajuška, J. Markus, J. Tumėnas ir X. 
Saikus.

Vidurinėj eilėj stovi (iš kairės j dešinę): K. Juška, P. švelnis, J. Čepaitis, J. šmotelis, V. 
Ascilla, A. Vilis^ J. Uktveris-Kuzmickas, A. Rypkevičia ir S. Jakubauskas.

Užpakalinėj eilėj stovi (taipgi iŠ kairės į dešinę): J. Misevičius, V. Jašmontas, M. čepule- 
vičius, R. Saikus, J. Radišauskas, J. Kručas, J. Ascilla, J. Kaulinas, J. šimbelis ir J. Jakubka.

Jys Gausite pas mus Greitą ir Malonų 
Patarnavimą.

Choras “Pirmyn” šiemet švenčia 25 metų sukaktuves ir kadangi 
metus susikurusio Lietuvių Socialistų Vyro Choro,' tai to choro 

sudarė savo “veteranų chorų”, kuris pasirodys Chicagos Lietuvių Choro

Nuo GeliainŲ^||j~į
Sąnarių 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expe!Ierls visuomet 

palengvina skausmus

Kai kreipsitės dėl pašelpos, prašykite savo investigato- 
riaus, kad išrašytų jūsų orderį į KLEIN KRAUTUVĘ

—-—CHICAGOT 
Mest Comelete Seleotioa 
•f PLUMBINO l HEATING
< SUPHIES

dabar guli St. Paul ligoninėj 
prie 35th PI. netoli nuo HaL 
sted.

Jurgis Ambraziunas yra ne 
vedęs ir turi apie 45 metų am 
žiau‘3.

Tas žmogus, kuris jį 
dė, atvežė į ligoninę, bet 
neturi jokios apdraudos, 
nieko iš jo negalima bus

Andrijauskas ir 
• kornetistai. Pir- 
per visų vakarų

Kodėl Skysti 
Liuosuotojai 

Nėra Kenksmingi

Pripažintas skystas liuosuotojas 
(toks, kuris yra plačiai vartojamas 
dėl suaugusių ir kūdikių) yra tai 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin pres- 
kripcija. Jis yra pilnai SAUGUS. Jo 
veikimas yra paremtas ant senna— 
naturalidkas liuosuotojas. Žarnos ne
pasidarys priklausomos nuo žios pa
galbos, kas atsitinka nuo liuosuoto- 
jy, kuriuose yra mineralinių gyduo
lių. Klauskite savo' valstinifiko' Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
numieruotas. Jo veikimas gali būt 
reguliuojamas sulig ypatos reikalin
gumą. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės imti “dvigubą kieki” diena 
ar dvi vėliaus. Neigu Švelnus, skys
tas liuosuotojas įrituos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas su
teiks natūralų veikimą be jokių ne
smagumų laike išėjimo arba vėliau.

Netinkami liuosuotojai gali pada
ryti daugiau blogo negu gero.

SIUSKIT FEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsr 
tepataria Lietuvos bankar

seks muzikalis programas.
Spalių 21 d., Chicagos Lietu

vių Auditorijoje įvyko pasek
mingas klubo metinis koncer
tas, kuriame dalyvavo daug 
žmonių. Spėjama, kad liks daug 
pelno.

Keistučio klubas turi visų ei
lę gerų darbuotojų, kurie ne
sigaili savo triūso ir energi
jos dirbti kliubo gerovei, štai 
jie: P|ranas Jakavičia, Wm.

Walter Sharka, J. 
, J. Makrickas, K. 
S. Baranauskas, J

PASTABA *— Dauguma "Midufttt Storrt” turi it mint tkgriut, kur jut 
galitt pirkti gtrą mitą, paukitirną ir tt, ui itmiautiat kainai!

Pereitų sekmadienį Audito
rijoje įvyko pasekmingas Si
mano Daukanto Draugijos va
karas. Su tuo'.yakaru organi
zacija pažymėjo savo 41 metų 
sukaktuves ir* pagerbė narius, 
kurie neėmė, pašalpos per 12 
ir per 24 metus.

Publikos buvo apie 800, ku- 
po programo smagiai link- 

Andrijausko 
Reikia pa-

STOCK YARDŲ APIELIN- 
KĖ. — Spalių 31 dienų, apie 
8 valandų vakaro. Jurgis Am
braziunas ėjo skersai Halsted 
gatvės prie 42, nepastebėjo at
važiuojančio automobilio ir pa
puolė po ratais.

Automobilis skaudžiai suža
lojo jam galvų, kojas, rankas;

Daug narių gavo dovanas už 
pašalpos neėmimą; organi
zacija švente 41 metų sukak
tuves.

DEW DROP INN.
Stanley and Frances 

BUDRICK’S
Pas mus visuomet galit gauti gar
daus alučio, stiprios ir saldžios 
degtinės ir vyno.
Pėtnyčiomis kepta žuvis ir Suba- 
tomis Barbecue Spareribs Dykai. 
Kviečiame draugus ir pažysta
mus atsilankyti ir praleisti link
smai laika smagioje draugijoje.
6361 So. Kedzie Avė.

Tel. REPUBLIC 6286.

VETERANŲ CHORAS — SENASIS LIET. SOCIALISTŲ VYRŲ CHORAS

“ Atdara Vakarai. Iki 7. Nedalioj iki 1 vai. po plet. ••■■■•»■ 
Prisiųskite šj kuponą dėl DYKAI katalogo ir informacijų apie 

jūsų apšildymo ir plumbingo problemas.
SQUARE D E AL, 1725 S. State St., Chieago, III-

Vardas
Adresas

Sekmadienį i vyk s 
Keistučio Klubo 

susirinkimas

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.

ne 
simnosi prie F. 
orkestros muzįlios 
žymėti, kad p. Andrijauskas su
darė gerų orkestrų, į 'kurį 
įėjo tarp kitų, p. Harry Reks- 
nis, agentas Schultz Biscuit Co., 
kepyklai, pats p. Andrijaus
kas ir būgnininkas Alex Pa- 
tano. Pp.
Reksnis buvo 
masis beveik 
drožė solos.

Po trumpų
Petras Kiltis ir V. Krišči imas, 
toastmeisteriai, suteikė dova
nas sekamiems nariams: neė
mus pašalpos per 24 metus: 
Antanas Martinkus, D. Serpe- 
tis, A. Aleliunas; 12 metų: K. 
Robinas, S. Baranauskas, J. 
Martutaitis, V. Mozeris, K. 
Pranauskas, V. Gaudiešius ir 
S. York.

Kitas bilietų dovanas laimė
jo, J. Petrauskis, A. Junevicz, 
M. Picturne, p.- Juozaitis, J. 
Rizgen, N. Girdwain ir Peoples 
Furniture Co.

Į vakaro rengimo komisiją 
įėjo pp. J. Racęvičia, K. Valai
tis ir A. Paplauskas.

Organizacijos valdybon įei
na, V. Kriščiūnas, pirm.; Pet
ras Kiltis, sekr.; J. Racęvičia, 
vice-pirm.; A. Zalatorius, ižd.; 
A. Kairiakis, fin. raŠt.

\ J. J. Žukas.

rikoje nedaug teko tokių su
sitikti. Jo energija, darbštu
mas. atsidavimas tos organiza
cijos reikalam^, 'kuriai jis tar
nauja, tiesiog stebina mane!

Prie “Pirmyn” choro jis yra 
to choro vadas, mokytojas, or
ganizatorius, planuotojas, biz
nio agentas ir ] paprastas ko
miteto narys. Kitaip sakant: 
jis yra šio choro siela ir ener
gija. Jis, kaipo vadas, gerai 
sugeba įtraukti į darbų kitus, 
bet jei kiti negali ar neturi lai
ko kokį nors darbų atlikti, tai 
jis atliks. Jis visai nežiūri, kad 
tai ne jo srytis, kad už tą dar
bą jis negauna jokio atlygini
mo, neturi iš to jokios asme 
ninės naudos. Bet to reikia or
ganizacijos gerovei ir jis dir
ba. Tarp profesionalų tokie 
žmonės yra didele retenybė.

Dabar, artinai) ties jubilieji
niam choro koncertui, jis mo
kina tris chorus, orchestrų, du 
kvartetus, prirengia įvairius 
dainininkus dėl įvairių radio 
programų ir visokių dainų kon- 
testų, prižiūri koncerto rekla
mų, prižiūri rinkimų garsini
mų į programą ir pats tuos 
garsinimus renka, paskui juos 
tvarko ir susižino su spaustu
ve, aprūpina kiekvieną reika
lėlį surištų sir koncertu ir prie 
jo prisirengimu. Apart to, dar 
duoda privatiškas pamokas sa
vo studijoje ir mokykloje ir, 
dar turi laiko būti įvairiose 
sueigose ir parengimuose!

Butų galima dar daug pa
pasakoti apie kitas charakte- 
ringųsias jo ypatybes, bet šiuo 
kartu pakaks. Gal būt kada 
nors teks vėl apie jį rašyti.

Dabar dar primenu apie ta 
musų didelę šventę — 25 me 
tų “Pirmyn” choro jubiliejų, 
kirtis įvyks ateinantį sekma
dienį, lapkr. 4 d 
Auditorijoj, 
Avė., 6 vai 
energingasai Steponavičius yra 
prisiruošęs pasirodyt publikai 
su savo mokiniais, rėmėjais, 
draugais, su milžinišku tpjų 
laipsnių “Pirmyn” choru ir su 
orchestrų.

Auditorijoje bus parūpinta 
sėdynių dėl poros tūkstančių 
žmonių. Tad kiekvieno protau
jančio lietuvio pereiga yra at
vykti į šį koncertą ir prisidė
ti prie palaikymo šio choro — 
lietuvių pažangos choro,

— J. šmotelis.

DYKAI!
Inžinierių patarnavi
mai ir apikaltllnvl- 
m a a. Telefonuoklte 
Calumet 5200. Muku 
Inžinierius atHilankya

Jis yra profesionalis muzi
kos ir dainavimo mokytojas. 
Savo profesijai jis yra gerai 
prisirengęs: baigęs gerų muzi
kos mokyklų su Master of 
Music laipsniu ir nemažai stu
dijavęs po to. Mokymas yra jo 
profesija, jo užsiėmimas ir 
pragyvenimo šaltinis.

Kaip aš dabar arčiaus su 
juo susipažinau, tai man jis 
pasirodė labai Įdomus ir cha
rakteringas žmogus. Per 27 
metus mano darbuotės Ame-

STORES

WISCONSIN 15 SV. 
puikios u. s. i Pekas

Edmund K. Jarecki
Pavieto teisėjas Edmund K. 

Jarecki yra lenkų kilmės ir 
ypatingai draugingas lietu
viams. Daugely, daugely įvai
rių atsitikimų teisėjas Jarecki 
parode savo palankumų lietu
viams ir bėdoje davė tikrų pa- 
gelbų.

Cook 
rėjo ir 
teisingo 
K. Jarecki.

Kaipo pavieeto teisėjas, jis 
turi spręsti' apie pamišėlių ir 
bepročių reikalus Psychopatų 
Ligoninėje, (ir čia jis parodė 
žmonišką širdį ir nelaimingų
jų padėties supratimą. Jo pra
šymu valdžia pastatė ligoninę 
aprūpinti proto ligomis ser
gančius veteranus. Jo pastan
gomis buvo padauginta įstaigų 
skaičius silpnapiročiams vai
kams. Jis visuomet stengėsi 
pagelbėti žmonėms taksų rei
kaluose. Jis visuomet stengėsi 
suvaldyti apgaules rinkimuose 
ir nubaudė kaltininkus.

Teisėjas Jarecki yra visiems 
prieinamas be puikybės Vyras 
pasiryžęs tarnauti žmonijai. 
Jis turi žmonų ir tris vaikus. 
Jo sūnūs yra advokatu.

šį sykį Chicagos ir Cook pa
vieto žmonės, kaip ir pirmiaus, 
jį vėl išrinks j tų pačių vietą 
didele balsų didžiuma.

Kliubo rėmėjai
Apart darbuotojų reikia ii 

rėmėjų, o męs jų turime. Ži
noma, tūli kliubo nariai, kai
po profesijos žmones ir biznie
riai negali kliube veikti akty
via, bet už tai jie yra “buste7 
riai” musų parengimų. Jie 
nesigaili aukų, pagarsinimų, ir 
pagaliau atėję į musų parengi
mus kloja “bumaškas” ant ba
ro ir vaišina savo “brolius” 
keistutiečius ir tuomi didina 
kliubo iždų.

Tarp geriausių kliubo “bus- 
terių” mes tukime sekančius 
draugus: Raul M. Smith, J. J. 
Bagdonas, Dr. Dundulis, Dr. 
•Zitrikolis, Chas Pilipovvski, S. 
M. Skudas, A. J. Bartulis, A. 
Masalskis, K. Warnis, S. bar
nis, M. Biaga, A. Miller, S. 
Drigotas, S. P. Mažeika, Ed. 
Čepulis, W. Bartkus, Daugskur- 
dis, Gramontas, J. Yuška, S. 
Loveikis ir kiti.

—Kliubo Korespondentas.

Tos Žemos Kainos
SUTAUPYS JUMS PINIGUI 

Pirkinėkite Mi<lwest Stores ir taupykite

“Holsoin” PALTIS LAŠINIŲ .............
SALAMI ČOTTO ................................

“COLLEGE INN" 
Vegetable, Čhicken Broth 

U » VO Chicken—Mušhroom

RnkriR
V U 11 I U O A-udeklo maiše

42-lnčų didžio vieno, 
šmoto sinka. nu drain-' 
board be "TE
trimo ........

MIDWEST
300

ir- - -

Gurant uotus VIhiiI Naujus Milte- I 
rlJohiH dėl Vidutiniško 5 Kum- r HB fl
barių j
I š| piiHtebėtimj paniulijimą jei- T MV Mį 

Seetional M|
radiatoriai. paipOn, valvetj. fit- 
timrai, aiitomatiškiiH vandenu fi- ljaTEHAL
der'B. automatiškaK damperlo re- •
gnliutoriim, fnktinai viHkaa kas 
tik reikalinga už taip mažai kaip 

Skubinkit. PaKinaudokit šia
K Žema Kaina!

l’I.l’MBINn
Pamatykite mimų paro
dą Amerikon mod»rnlft- 
kiaimio phimbin- 
go fikčerių ir j- 
rengimų. Gaukit 
mimų žeman kai- 
na*!

“JELLO” Visų Skonių .....................
-ujui—■' J-J-.Į J iiii nr- - i rnr ~ imrrn 

“Excell‘’ SODA CRACKERS ..........
“Midwest” POUND CAKE 4 rūšių 
TEA SANDWICH COOKIES .......
Marshmallow JELLY COOKIES ...

21c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

3 sv. 19^ 
. 3 sv. 5^ 

_____________ ____ ____________ 25< 
valo puodus ir skauradas 2 pak. 170

- 2 pak. 190
3 kenai 130

CAMAY” MUILAS 4 už 19c “O. K.” MUILAS 4 už 180
0XYD0L

3 pak. 170 
dėžutė 190 

100
.... sv. 150 
..... SV. 190 

“Campfire” Marshmallovys—-DYKAI dežutž Cracker Jack 

“Beech-Nut” KAVA ..............  sv. ken. 33^
“Well Worth” APRICOTS No. 1 aukšti kenai 2 už 25< 
RINKTINIAI BANANAI ..................
KOPŪSTAI Puikus—didelės galvos 
“PRlMST^TONlC^Pirmiau buvo Malt Marrow 2 už 
“BRILLO 
“AUTOMATIC” SOAP FLAKES 
“SUNBRITE” CLEANSER .......

lVrTTlTAQ PET> BORDEN’S, Aukštas g p
1Y11JL/IYZ\O CARNATION Kenas
RYŽIAI “Coinct” baltagalviai Pilno 1 sv. pak. 2 už 170 
“Clapp’s” VAIKŲ MAISTAS sriuba daržovės 3 kn. 290 

* • ...... ’ -II i-II n. ir u III Uit ri ' III, l"l....- . ............   -• "ll'iill. ' - ........ . .................  « I.-.-.'- ......—» - »».M. ... .. ......

“SinclarPnBALTI LIMA BEANS No. 2 kenai 100 
TOMATO SOUP Dideli kenai 2 už 190 

Beech-Nut” Virti ŠPAGETAI Sv. kenas 2 už 190 
Midwest” SLYVOS geriausios kokybės 2’A kenas 160 
Green Tag” BARTLETT GRUŠIOS 2^6 kenas 190 

kfiksŲ ~ ~
MILTAI________ Pakelis

“CALUMET” POWDFII_______________ kenas 20c
CREAM CHEESE “Daisy" 3 unc. pak. 2 už 15£ 

. ■ 11 r i nu iiin.iiį ih m1 ii Mfti r iį-į-t  -  -i— 11 ««m»—■' 11,1,111 1 i r i i '

PRESSED COTTAGE CHEESE .................  2 sv. 150
“Dre\el Farms” CALI HAMS be kauliukų s v. 150

230 
170

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio-Nov. 2 ir 3

Bulvės

CALumct 5200

HALSTED

MAIN 
STORE 
1725®

plumbing 
\HtATING > BRANCH 

H STORE 
9302 S. 

’Commerciat Av. 
SAGinaw 1924

StlUARE DEAL Offers 
GUARANTEED SAVINGS



Penktadienis, lapk. 2, 1934

Jau pradėjo griauti 
Chicagos Pasauline 

Paroda
Kai kuriuos eksponatus per

kels į San Diego parodą; 
kitus į muziejus.

Triukšmingai, iškilmingai ir
— vandališkai užsidariusi Chi
cagos Pasaulinė Paroda jau 
pradėjo nykti.

Po nepaprastai triukšmingos 
uždarymo dienos, kuri nepasi
baigė, iki vakar 5-ių ryto, 
darbininkai jau pradėjo ar
dyti kai kuriuos pavilionus, 
kurie iš anksto buvo pasmerk
ti mirti. Kai kurių pavilio- 
nų likimas yra debatuojamas 
ir jie paliks ilgesniam laikui, 
iki gyvybės ar mirties klausi
mas nebus išspręstas.

380,000 atsisveikinimo iš- 
iškilmėse

Apie 380,000 žmonių susirin
ko į Parodų trečiadienį, kad 
tikrai chicagietiškomis ovaci
jomis su ja atsisveikinti .

Ir buvo jos tikrai chicagie- 
tiškos ovacijos, nes kai žmo
nes pabaigė su tomis ovacijo
mis, (ai mažai išliko pavilio- 
nų, kurie nebuvo arba visai 
sugriauti arba pusiau apgriau
ti. Milžiniška minia sumanė 
pasiimti iš Parodos suvenirų
— ir pra/lėjo pavilionus dau
žyti, laužyti, griauti ir į ki- 
šeniaus kaišioti kas pakliuvo. 
Ar tai sienos gabalą, ar kokį 
eksponatų, ar raidę iš pavilio- 
no reikliamos, etc.

O tuo tarpu, Chicagos ma
joras Kelly, gubernatorius 
Horneris, parodos prezidentas 
Dawes puošniomis frazėmis 
aiškino kokią didelę rolę Pa
roda sulošė Chicagos gyveni
me ir kaip Chicagiečiai paro
dos ilgėsis. Jiems užbaigus 
kalbas, Parodos vartai forma
liai užsidarė su išsprogdinimu 
kelių tuksiančių fejerverkų ir 
50 kanitolių* šiiviaisi* * *

Taigi, per dviejus metus su
traukusi milionus lankytojų ir 
džiuginusi ebieagiečius —- Pa
saulinė Paroda nuėjo praei
tin įrašydama garbingą lapą 
į Chicagos miesto istoriją.

kad abu vyriškiai buvo plėši
kai, U. Bartkienė pradėjo to
lintis nuo jų ir atsisėdo prie 
registerio, bandydama vagilių 
neprileisti. Bet šie įrėmė jai 
revolverį į šonų ir pareikala
vo, • kad pasitrauktų, arba 
šaus.

“šaukit, jeigu norit, bet čia 
nieko nėra,” virpėdama atsa
kė Bartkienė ir nepasitraukė.

Kaip tik tuo laiku, prie 
krautuvės sustojo kepyklos 
trokas ir išvežiotojas pradėjo 
eiti į krautuvę. Jį pamatę, 
vagiliai puolė prie registrio,’ 
nustūmė Bartkienę į šalį ir pa
siėmę pinigus, pabėgo.

Prie kampo 43-čios ir Tal- 
man jų laukė automobilis, ku
riame sėdėjo trečias vagis už
sidėjęs juodus akinius. Visi 
vagiliai buvo jauni — apie 20 
— 23 metų amžiaus.

Šiandien metinės su
kaktuvės nuo mirties 

Vincento Grybo
Lapkričio 2 d,, 1933 mirė Vin

centas Grybas

Metinių sukaktuvių proga 
vėlionio žmona, p. Grybienė, 
sūnūs, duktė ir kiti giminės 
rengia bažnytines iškilmes. Po 
jų, grjž į namus, 3403 South 
WaHace Street, kur p. Sabonis 
ir Stasys Rimkus, padainuos 
tam įvykiui pritaikintas daine
les, o kiti pasakys atatinkamas 
kalbas.—SOS.

SPORTAS
GEORGE MACE KALBA

Vakar rytą apiplėšė 
Brighton Parko 

krautuvę .
Du vagiliai paėmė iš D. Bart

kaus krautuvės apie $30.00 
pinigais.

BRIGHTON PARK — Va
kar anksti rytų plėšikai apvo
gė D. Bartkaus valgomųjų 
daiktų krautuvę, 4406 South 
Talman avenue.

Iš registerio jie išėmė apie 
$20.00 — $30.00 pinigais ir 
pabėgo per užpakalines krau
tuvės duris.

Apie aštuntą vai., ryto, kuo
met krautuvėje buvo viena p. 
Uršulė Bartkienė, įėjo jaunas 
vyras ir paprašė cigaretų. P-ai 
Bartkienei pasakius, kad ci
garetų neturi, tai vyras papra
šė pakelį kramtomosios gu
mos. Vėliau paprašė cigaro.

Krautuvės savininkei vyriš
kis pasirodė įtartinas, bet ci
garą jam padavė. Tuo tarpu 
krautuvčn įėjo kitas vyras ir 
paklausė, “Ar yra Mike?” No
ri jį pamatyti.

“Saukite, jei norite'*
I

“Mikio nėra, jis išvažiavo į 
“niarketus” atsakė p. Bartkie
nė. Bet neabejodama ilgiau,

Vai.—8:80
TeL HARrizon 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Švarių žmonių tar
nas

šaudymai boom, bang! Tai 
buvo kasdieniniai balsai girdi
mi Chicagos gatvėse ir ant vieš
kelių Cook apskrityje. Ir kuo
met patrankų balsai išnykdavo, 
tų patrankų aukos-žmonės at
rasti. Nerūpestingi koronerio 
tyrinėjimai ir nuosprendžiai sa
kė: “Tapo užmušta per nežino
mą ypatų”. Tai buvo kasdieni
niai nuotykiai pirm gruodžio 
mėnesio 1932 metais. Apart to, 
buvo kasdieninės žmogvagystės 
(kidnapping), vogimas automo
bilių, padegimai, raketieriai 
darbo unijose ir tas viskas 
skaudžiai atsiliepdavo ant dar
bo žmogaus — vyro ir moters.

Pirmos ir labai (domios ris 
tynės įvyks lapkričio 9 d. Ve- 
nician svetainėje, kuri randa
si prie 115 gatves. Ristynes 
rengia p. Cobb, žymus Rose- 
lando sportininkas, 

■’ Svarbiausioje •poroje teks pa
sirodyti lietuviui ristikui, Louis 
Mingelai. Mat, prieš kiek lai
ko George Mack, kuris paeina 
iš Čekoslovakijos, padarė iš
šaukimą visiems lietuviams ris
ti kams, tvirtindamas, jog jis 
visus juos gali sukišti į maišą 
ir užrišti. Vadinasi, visus pa
risti.

Mack ir dabar tų pat sako. 
Sužinojęs, kad jo oponentu bus 
Mingėla, jis pareiškė: “Lapkri
čio 9 d. aš jį pamokysiu, kaip 
reikia ristis. Daugiau jis į ma
ne nebekibs”.

ŠIANDIEN BOKSO 
RUNGTYNES

šiandien Chicago Stadium 
(1800 W. Madison st.) (vyks 
pirmos svarbios bokso rungty
nės. Davey Day, 21 metų am
žiaus pagarsėjęs boksininkas, 
susirems su Frank Sagilio, ku
ris yra vienais metais jaunes
nis.

Nors abu boksininkai yra 
jauni, bet jau spėjo atsižymėti. 
Abu jie yra kandidatai į pa
saulio čempijonus. žinoma, 
lengvo svorio. Kas laimės rung
tynes, tas turės progos susi
kibti su pasaulio čempionu. 
Dalyvaus dar ir kitos penkios 
boksininkų poros. Vienas svar
biausių numerių bus rungtynės 
tarp Stuhley ir kanadiečio 
Battaglia.

Išgelbėjo keturis 
žmones iš liepsną
CCC stovyklų berniukai va

kar rytų išgelbėjo keturis žmo
nes, kuomet užsidegė tų žmo
nių namas prie (Kini avenue 
ir 119th Street, Palos Parke.

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Hamuton Casket Co,
Ine.

4235-59 S. Westem Blvd.

NAUJIENOS, Chicago, UI
» 1 1 ,""1" Iiuwm .■iii-i.   .................................. . I* I II iiiii 1 .-.-.r I- - r I i U

Laivas “Gjripsholm” išplaukia 
iš New Yorko gruodžio 10 d.

Thomas J.

energingų vyrų y pato j e Thomas 
J. Courtney, kas yra būtinai 
reikalinga musų esamosios poli
tikos sistemoje. ’•

Tai ištikrųjtį yra šviesi atei
tis ne vien dėl Chicagos mies
to, Cook apskričio, Illinois val
stijos, bet taipgi ir dėl Suvie
nytų Valstijų. Tų mes turime 
asmenyje, kad šis individualas, 
kuris turi visas reikalingas 
kvalifikacijas vadovybei teisin
go viešo oficialo, Thomas J. 
Courtney, daugiau negu bile ku
ris kitas valdžios vyras Illinois 
valstijoj, vaizduoja Roosevelto 
principus. Kaip visi politiniai 
mokiniai žino, kad Franklin D. 
Rooseveltas parems Thomas J. 
Courtney vadovauti demokratų 
partijai Illinois valstijoj, išve
dimui iš susegėjusios politikos 
j naujesnę plotmę.

Charles P. Kai.

Švedų Linija rengia 
Kalėdinę ekskursiją

Thomas J. Courtney

Gruodžio mėnesį 1932 metais 
pasirodė horizonte jaunas, ener
gingas, drąsus ir teisingas vy
ras, .kuris padrąsintas žmonių 
tarpe pasireiškusią valia prieš 
požeminius gaivalus su kariavo 
Herakulio spėka ir nenugali
mas. Gudresnieji prasitarė, sa
ko, kad nėra galimybių ką pa
daryti, nes kriminalas ^yra glau
džiai susiejęs su Cook County 
politika. Bet šis moderniškas 
Dovydas neabejojo' ir po dviejų 
metų (temptos kovos prieš kri
minalistų ir prasižengėlių jėgas, 
rat-ta-ta-tat patrankų muzikos 
jau Chicagoje nesigirdi dau
giau. Padegėjų žibintuvai užge
so ir jie visi atsidūrė kalėjime. 
Automobilių vagys jau išnyko 
ir raketyriai darbų unijose iš
sižadėjo tos savo profesijos. 
Viskas tas tapo atsiekta bėgy
je dviejų metų per pastangas 
žymaus Cook apskrities advoka
to (States Attoruey Thomas J. 
Courtney.

Tai buvo reikalinga, kad indi- 
vidualai, kurie buvo lyderiai 
prieš kriminalistus, neturėtų 
jokio kontakto bei susitarimų 
su tais, kurie gyveno iš krimi
nalistų. Tai buvo būtinai rei
kalinga atsipalaidoti nuo gud
rių gembliavimo vietų savinin
kų, kurie darė pragyvenimų su 
ginklo pagelba. Thomas J. 
Courtney sugebėjo užkirsti tam 
kelią, nes jis neturėjo ką už
stoti, nesibijojo ir jo sąžinė yra 
tyra. Jis sutaria tjk su gerais 
ir teisingais žmonėmis, kurie 
jam suteikė tą galią pastatyda
mi jį į States Attorney ofisą. 
Jis ištikimai tarnauja, kaip kad 
jis pažadėjo savo kalbose eida
mas ( šį ofisų, kad jis kovosiąs 
prieš kriminalistus. Pasėka to 
mes matome, kad;bėgyje dvie
jų metų, nuo gruodžio 1932 me
tų, kriminalįzmas dalinaP pra
šalintas.

Labai retai pasitaiko musų 
esamoje politinėje sistemoje, 
kad individualas, užėmęs vietą 
States Attorney ofise, galėtų 
panaudoti visų; to ofiso galią į 
vienų pusę ir apsaugotų apie- 
linkę nuo kriminalistu, kokio 
plauko jie nebūty. . Thomas J. 
Courtney nėra paperkamas, pri
kalbinamas, diktuojamas ar val
domas; jis yra ištikimas karei
vis, kovojantis ui piliečių tei
ses prieS' gaivalus.
Apskritys ištikrųjį yra laimin
gas < turėdamas tokį gabų ir

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
jienas, Canal 8500,, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų

ALFABETO
■ . i’ „ « ’

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

APTIEKOS
DRUG STORES susirasit

A. BELSKIO Pirmos Rųšiez Aptie
ks, 2422 W.Marquette Rd. Rop.8222
J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap
tieka, 1900 g. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul. 1669,

Dirbtuvės bankroto išpardavimas, 
žemiausios kainos Chicagtfj rakan
dams, nauji parlorn bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sčdynčs. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedeiiomis 6224 S. 
Ashland Avė.

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.10170

ANGLIS
COAL

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

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

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

Pirkite geriausi anglj pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

tik
jums reikia

KNYGOS
BOOKS

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 JmokB- 
ti, i 20 mėnesių išmoki. 8 kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara va
karas. 258 W. 68 St_____________

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St., Chicago, I1L

KRAUSTYMAS
MOVJNG

Gera rašoma popiera parduodama 
po 18 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur.. pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago. UI.

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8858 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

RADIOS
RADIO

švedų Amerikos Linija ren
gia didelę Kalėdų Ekskursijų 
į Lietuvą ir kitas Pabalti jos 
valstybes. Išplaukia iš ^ew 
Yorko motorlaiviu GRIP- 
SHOLM gruodžio 8 d., o iš 
Halifakso gruodžio 10 d. Iš New 
Yorko ( Klaipėdą ir atgal kai
nuoja trečiąją ; klase $130-—tu
ristine klase $168. Revenue ir 
pagalvės mokesčiai prie šių kai
nų neįskaitoma. V

šios ekskursijos keleiviai 
grįžta iš Gpthenburgo gruo
džio 29 d. arba sausio 19 d 
Ekskursantai, ndrį prątęsti lai
ką ilgesniam lankimui Lietu
voje, grįždami privalės užsimo
kėti skirtumą tarp šios spe- 
cialės ir nuolatinės švedų Ame
rikos Linijos‘ laivakorčių kai 
nos. Informacijų ir laivakor
čių kreipkitės į “Nau j ienų” 
agentūrą Mučinskas.

’.U »• ' r

Svečiuose pas p. 
Šliauterius 
Northsidčje 

!l'-\ O
NORTHSIDE. — Spalių 27 

di, pas p. šliauterius įvyko 
“Bunco Party”, į kurią ir aš 
buvau pakviesta.

Smagiai praleidome laiką 
lošdami kauliukais. Užbaigus 
lošimą p. šliatfteriene susodi
no visus prie stalo ir vaišino 
skaniais valgiais h’ gėrimais.

P-ai šliauteriai yra inteli
gentiški žmonės, kurie augina 
gražią dukrelę ir smarkų sū
nų. Duktė Mariutė yra smui
kininkė. Smuiką groti mokosi 
ir sūnūs, kuris, manau, kada 
nors užims Steponavičiaus vie 
tą. Northsidietė.

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COĄL HEAT

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

PRESS COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė.

Tel. Yards 0800.

' irmVTT? AKTARTAT
CONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La
fayette 5824. 4181 S. Frančisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

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

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

MlKE’S BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6948.

JOHN RAKAUSKAS,, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 35 Street. .......— I lįjlUi.n ................ i     i i

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

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

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 & MILL CO. 

3012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

BLEKfiS
SHEET METAL
HENRY MILLER 

2041 Canalport Avė. Canal 8695.

DUONKEPIAI
BAKERIES. / į

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

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

Cicero 1829.

RAKANDŲ Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

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

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

DIDELIS DIRBTUVĖS STARAS.
Speciallis išpardavimas
dirbtuvės. L".‘.___  ..____ _____
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.

FEŲIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 
savininkai. 

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė.. Lafayette 3516

SPAUDOS DARBAI

tiesiog iš 
išdirbama parlor setus.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILIAVORK

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

MOKYKLOS
SCHOOLS ' .

ATVIRUTES, programas, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

PAMOKTOS; Anglų , Kalbos, Uetuvių 
Kalbos, Knygvedyštės, GreitraŠčio 
(Gregg Shorthand), Amerikos Lietu
viu Mokykla, 3106 S. Halsted St, 
Chicago, III.

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ąr jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysima Įdek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokj blėkorystes 
darbą.

3216 So. Halsted Street.
Jei. VICtory 4965.

SIUVĖJAI
TAILORS

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

I PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė j Lietuva daug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas r— doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PAMINKLAI
MONUMENTS

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

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

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

APEX IRON & METAL CO.
X 4000 Wcatwrortii Avė.

TeL Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Operoje stato “Šiks. 
nosparnį”-<,Die

Fledermaus”
’ ■"<r.*. ■ 1 ■

Chicagos Vokiečių organiza
cija “Gerinama Broadcast” sek
madienį Chicagos Civię Opera, 
House stato Johanu Straųąs’o 
operetę “Die Fledermous’’ — 
“šiknosparnis”. Dalyvauja dai
nininkai Lucie Westen, Ilse 
Marvenga, George Trabert, MJ- 
ga March ir kiti. Bilietų kai
nos nu’o 55 centų iki $5.00.

!.. -|: ■ I i«..i|..,... ......... .........Ii. i<

10 metų už pavogimą 
$150,000 vertės ' 

brangenybių
Dešimts inetų kalėjimo grę- 

sia plėšikui Dominick Ni- 
Nardi^kurfe ilgoką laiką at
gal apiplėšė turtuolių vakarė
lyje atsilankiusią “Chicagos 
Smetoną”. ■

•Jis su savo gauja pavogė 
$150,000 vertės brangenybių. 
Tik po trij^ vągis buvp

GROSERNES
GROCERIES

UNITED JYJOD STORES ’ 
238 W. 47th St.

Geriausi groseriąi, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J, C. Andrews vedėjąs.

St. Maria & Evergreen MonumentCo. 
91 St ir Kedzie Avė. Ev. Park, IIL

RAKANDŲ Bargeriai
FURNITURE BARGAINS

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

UŽEIGOS
TAVERNS

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY
Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki

tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted StM Ganai 8500

STORAGE RAKANDŲ BARGENĄI 
$200 importuoti kaurai----- $25.00

$800 kaurai ----------- - —-----  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai $30.00

Atdara vakarais ir nedėtai. - 
RAPP STORAGE.

SCHULTZ BUFFET. 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt. ,
J. DARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
veltui. 8316 W. 55 St., Chicago, III.

Laidotuvės

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

ŠIANDIEN
Bonifacas Kuzminskis

Mirš spalių 29 d., sulaukęs 
70 metų anbžiaus. Gimęs Tvėrių 
parapijoj, Telšių apskrityj. A- 
merikoj išgyveno 40 metų. Kū
nas pašarvotas 10734 So. Mi- 
chigan Avė. Laidoja J. J. Bag
donas Sv. Kazimiero kapinėse.

Izabelė Seckaitė
Mirė spalių 29 d., sulaukus 

17 metų amžiaus. Kūnas pa- 
šarvotas 3622 So. Union Avė^ 
9 vai, ryto velionė bus nuga
benta j Ka«imfarfties kapines 
Laidoja J. F. Ettdeikis.

"aberdeen OUTLET CO.
Perkam ir parduodam. 4 kamb. 
$89.50, $5 imokėt, 20 mėn. išmokė
jimui. Sampelai. 1106-08 W. 68 St.

Wentworth 5784

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rūšies Rakandai.

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

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grovų

Atdara vak. iki 10. Nedėtai iki 5.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
hNIGUS LIETUVON

i

To prašo Lietuvos žmonesr 
taip pataria Lietuvos bankai

HOTELS
1 ViCTORIA HOTEL 

kampas Clark ir 1
Kambariai $1:

WM. E. McCOl 
Tel. Wabash 2280. 
.m....... i, ■ ...i i ■ i.iii.     .f f

'^savininkas 
i

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

PAUL LEASfcs, vyrų rūbų krauti

Chicago.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

...............   I...... ..... .  "■■■■i Į-....................... . .. .. .......

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

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

TON Y THE CLEANER 
Seniausias, ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke- 
Taiso,- prosija ir tt, >

2555 W. 43 St Tel. Lafayette 131*0

GARSINKITE 
NAUJIENOSE



NAUJIENOS, Chicago, III

Onuks

yraRound stake

Žemos Kainos!

CLASSIFIED ADS

TEL. REPUBLIC 8402

PRANEŠIMAI
MORTGAGE BANKERS

šiandien svarbus susirinkimias
REAL ESTATE

nes išgirsite

Jie lengvus ant gerklės, Mary

Furnished Rooms
[UOLUS OLD GOLD RŪKYTOJAS]

VARTOTŲ

R ADIO

virš,
į:#:

©P.LorillaxdCo.,InC.

AMERIKOS CI GAR ETAI

n n 
mo

Nat’l Bank Bldg. 
ir Ashland Avė. 
Boulevard 0030.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
Šapa labai pigiai, apleidžiu miestą, 
1422 W. 51 St. Tel. Lafayette 6993

Peoples
47th

Rinktini Pirmi 
Morgičiai 
Pardavimui

naujenybių 
ne visiems

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

ir 9 tūbų
PHILCO
R. C. A. VICTOR 
SPARTON 
CROSLEY 
MAJESTIC 

ir kiti.

te, lapk. 4 d. St. Agnės Aud 
torium.

Penktadienis, lapk. 2, 19S4

VAITKUS PERSIŠALDĖ

Onuks’
jaunute, bet jau keli me

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

FURNIšIUOTAS kambarys dėl 
Švaraus vaikino prie mažos šeimy
nos be vaikų. Karštu vandeniu ap
šildomas. Su valgiu arba be valgio. 
1517 So. 49 Avė., Cicero. Klauskite 
Tamošaitis.

kričio 29 d. Tai bus mums la 
bai svarbios iškilmes.

Tas pats.

šilti ir tvirti, dėvėsis kaip geležis 
Nepraleiskit šio bargeno

PARSIDUODA Aline, biznis išdirb
tas gerai, yra gera vieta dėl Šokių 
ir stalai dėl svečių.

114 E. 107 St.

Aliu jums, p. Ruggles! ...Ir jeigu jums įdomu yra suži
noti prižastį to smagaus Old Gold Švelnumo gerklei • • < 
Štai ji:

siveskite savo draugus prisirašyti 
prie kiiubo. B. žolynas sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas, Chicago. 111. laikys mė
nesini susirinkimą penktadieny, lap
kričio 2 d., 7:30 valandą vakare Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
iaiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turimo 
aptarti. S. Kuneviče rašt.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimų su 
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. [žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUKEAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

PARDAVIMUI Tavem gera vieta 
Renda užmokėta iki liepos-July 1. — 
Priežastį patirsit ant vietos. - 

007 W. 63 St.

Šj sekmadienį Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” švenčia 25 metų sukaktuves

Patarimas šeiminin 
kems

REIKALINGAS senyvas žmogus 
restaurantą. gyvenimas ant vietos.

2404 W. 16 St.

Vincas Ascilla, “Pirmyn” 
choro veikliausias narys, kuris 
priklauso prie visų trijų — ir 
penų, ir jaunų, chobų. Jis taip
gi dainuos senąjam vyrų kvar
tete, kuris pasirodys “Pirmyn” 
25 metų jubiliejiniam koncer-

PARSIDUODA farma 60 akerių, 
viskas užmokėta. Parduosiu pigiai, 
tik už cash. Priežastis pardavimo 
esu našlė. Savininkė Ona Kimbi- 
rauskienė, 1324 So. 49th Avė., Cice
ro, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

^•*WWWWW>W^«**«******W^-*-*^W^^**>**-«**-«*W*******

Lockheed gražino 
pinigus

Įvairios Cicero drau 
gijos rengia vakar 

rus-šokius

Svarbios musų kultūriniame gyvenime 
sukaktuvės

Pirmyn” jubilieji 
vakare, lapk. 4 d. ji dai- 
kaipo soliste su choru.

Apielinkės Liet.

PAIEŠKAU partnerio i bučemės 
biznį kad ir su mažai pinigų. 

3316 So. Union Avė.

REIKALINGAS kriaušius, kuris 
supranta visą darbą. Kambarys ir 
užmokestis.

7111 So. Western Avė.

CICERO — šeštadienio va
kare, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje įvyksta vakaras Drau
gijos Lietuvos Kareivių.

To vakaro programų pildys 
“Naunoji Birute”. Tai bus di
dele naujiena musų kolonijai. 
Kas norite praleisti smagiai va
landą laiko ir užmiršti vargus 
ir rūpesčius, ateikite. Esu tik
ras, kad nesijausite apvilti.

Pasakyk ir savo draugams, 
“Eikime pamatyti tą garsią 
Jaunąją Birutę’’, 'programas tę
sis apie porą valandų, o kas 
ten bus veikiama, tai pamaty
sime tik susirinkę. •

Laike vakaro kai kurie ka
reiviai bus apdovanoti dovano
mis už neemimą pašalpos per 
20 ir 10 metų. Pradžia vakaro 
8 vai.

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Didžiausia pasirinkimas, žemiau

sios kainos už modemiškus baru fik- 
čerius, taipgi delicatessen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi įtaisome pilną refrigeriavimą už 
labai žemą kainą. Mes priimame jū
sų senus fikčerius į mainus ant nau
jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlygos.

JULIUS BENDER, Ine. 
901-915 W. Madison St., Chičago, 111.

Tel. Monroe 1710

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite . i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

rą, jo narius, jo vedėjus ir 
darbuotojus, kurie musų naudai 
dirba jau 25 motai! K. B-.as.

Ona. Skeveriutė 
nors 
tai kai gražina “Pirmyn” cho 
ro koncertus savo gražiu da> 
navimu 
niam 
in.'os

REIKALINGA mergina prie na 
m u darbo. Kambarys, būti ant vie 
tos. 2816 W. 63 St.

Chicagos Mėsos rinkos infor
macijos biuras praneša, kad 
šeimininkėms pravartu šian
dien ir ryloj pirkti “Roast loin 
of Pork 
busianti ekonomiškiausia mėsa

Dainuoja visuose 
trijuose

Švelnus gerklei cigaretai

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS .

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Geresnio Tobako neauga negu vartojama Old Gold. 
Ir jis yra tyrus. Ir todėl Golds yra lengvus ant 
GERKLES ir NERVU.

KODĖL OLD GOLD YRA lyg tas perlų šniu- 
ras, Mary? Jus atspėjote! Abu jie yra lengvus 

ant gerklės! •
»

“Ar tai yra atestatas dėl Old Golds? Suprantama, 
kad taip! Man pačiai patinka aplodismentai. Man 
tiek pat smagu yra juos duoti, kaip ir gauti.

“Jeigu Ruggles balsas yra nors truputi lengvas ir 
smagus jūsų ausim, duokite nors kiek kredito Old 
Gold. Aš rukau Old Golds ilgą laiką ... be mažiau
sios iritacijos gerklei.”

[Pasirašo] CHARLES RUGGLES

šįvakar p. šėmelų svetainė
je, 1500 So. 49th Avė., įvyksta 
svarbus sųsirinį^mas Ęaudonos 
Rožės klubo. Vį^į, prašomi skait
lingai dalyvaų 
daug rapdrtų' jeĮpię parengimą 
Reikia ir darbininkų, kurie ap
siima darbuotistame jubilieji-

Vakar A LT A SS gavo per oro 
paštą čekį ant $551 iš Lock
heed Aircrafto korporacijos, 
Burbank, California. Tai yra 
pinigai už sugrąžintąją tai fir
mai Landing Gear (važiuoklę), 
kuri buvo negerai padaryta.

Kai lakūnas Vaitkus surado, 
kad važiuoklė padaryta ne 
taip, kaip reikia, ir pranešė 
apie tai ALTASS valdybai, pa
staroji užprotestavo Lockheed 
korporacijai dėl nelšpildymo 
sutarties. Buvo apsikeista su 
ja keliomis telegramomis, ir 
firma, galų gale, pasiūlė su
grąžinti pinigus, jeigu Land
ing Gear bus pasiųsta jai at
gal. Ji buvo išsiųsta apie du 
mėnesiai atgal.

Lietuvių Raudonos Rožes Pašelpos 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadienį lapkričio 2 d. 1934 m. 
8 vai. vak. Shemet svetainėje, 1500 
So. 49 Avė., Cicero, Iii. Visi 
riai malonėkite dalyvauti, nes 
daug svarbių dalykų aptarti, 
tariama kas link baliaus ir bus 
kimas darbininkų. Pasilikę su 
kestimis, malonėkite apsimokėti 

Ben. Tumavich raŠ
Kruopiškių Progres. Kliubas lai

kys mėnesini susirinkimą sekmadie
ny, lapkričio 4 d. 1934 m. 10 vai. ry
te Morning Star K. buveinėje, 1654 
N. Damen Avė. Visi nariai esate 
prašomi atsilankyti, nes turime svar
biu tarimų aptarti ir taipgi turimo 
išrinkti darbininkus ateinančiam va
karui. . čepulevičius rašt.

ATIDA !
Žmones kurie dabar gauna anglis iš 
Illinois Emergency Relief SLočių — 
gal juos gauti per

GARDEN CITY COAL CO.
2013-2021 So. Morgan St.

Pasakykite klerkui Emergency Re- 
lief stoty, kad jus norite gauti ang
lis iš musų kompanijos.

Ir seserys rengia vakarą
Lietuvių Seserų Tautiška 

.Draugija taipgi švęs savo ne
paprastas iškilmes lapkričio 17 
d. Liuosybes svetainėje. Tai bus 
linksmas ir įdomus vakaras, 
kurio pasisekimui draugijos na
rės jau dabar darbuojasi.

| šįmet Seserų tarpe įvyko di
delis “perversmas” ir vyrauja 
nauja dvasia. P-ia Skupienė su
geba gražiai tvarką palaikyti, o 
p-ia M. KavaT&iuskienė gabiai 

; tvarko draugijos raštus.

Crane Coal Co,
5332 So. Long Avė 

Chicago. 11L

DIDELĮ PUIKŲ RU 
DENINĮ BALIŲ 

rengia
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRU IR MOTERŲ PAŠEL- 
PINIS KLUBAS 

McENERY HALL, 
4039 W. Madison St. 

ŠEŠTADIENYJE, 
LAPKRIČIO-NOV. 10, 1934 

Pradžia 7:00 vai. vak. 
Įžangą 25 centai.

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

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

OLD FORT DEARBORN WINE
& LIQUOR CO.. Ine. 

4250 Archer Avė., 
Chicago

AR JUSU KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKĮ?
Pagalios padarytas stebuklingas 

radimas dėl nervų ligų. Parsiduo- 
a tiktai pas

8TUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn. III.

“uliavris” Lietuvos Karei
vių Draugija; vėliau įvyks 
kitų vakarai.

TAVERN PARDUOSIU arba mai- 
nysiu i groserne. 2508 W. 38 St. 
kampas Archer ir 38 St.

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.

Pamatyk Charles Ruggles ir Mary Boland 
naujausiame Paramount Paveiksle 

THE PURSU1T OF HAPPINESS”

Vakarinės 
žvaigždės Pašelpinio Kiiubo, mėnesi
nis susirinkimas įvyks penktadienį 
lapkričio 2 d., 8 vai. vak. G. Cher- 
nausko svetainėj 1900 So. Union 
Avė. Visi nariai ir narės malonė
kite atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Ateidami at-

Atskridęs Chicagon parody
ti lėktuvą publikai ir išbuvęs 
Municipaliniame airporte dvi 
dienas, ku'omet Chicagą buvo 
staigiai užklupęs šiurpus žie
mių vėjas, lakūnas Feliksas 
Vaitkus persišaldė.

Reikia tikėtis tačiau, kad ji
sai nesusirgo pavojingai, nes 
jisai krečia juokus iš savo šal
čio, rašydamas apie tai, kad ji
sai gavęs telegramą iš Califor- 
nijos apie pinigų grąžinimą už 
važiuoklę. Lakūnas rašo:

“Gavau gerą šaltį. Bet kam 
galiu jį parduoti pigiai”.
Linkime “Lituanicos II” vai

rininkui kuo greičiausiai pa
sveikti.

Vyrams Darbiniai 
it—bb čebatai

Darant pirkinius kiekvienas užin- 
teresuo:as gauti kuožemiauidas kai
nas. Nors patyręs pirkėjas ieško 
ir geros rūšies produktų, ir jeigu 
geros rūšies produktas yra nupigin
tas kainoje, tai jis tuojaus ir uiuper- 
karnas*

Yra tūkstančiai išdirbėjo Šioj ša
lyj, kurių produktai yra žinomi kai
po geros rūšies išdirbiniai. Kuomet 
šeimininkes pamato toki produktą 
pagarsintą išpardavime, tai jos žino, 
kad produktas yra geras, nes jos 
ankščiau buvo jį pirkę ir jei dar jo 
kaina nupiginta, tai jos gerai su
pranta, kad tai yra tikras bargenas.

Per daugiau kaip tris ir puse me
tų, šio laikraščio skaitytojai skaitė 
“Midwest Stores” skelbimus, ir tuo
se skelbimuose buvo paminėti pro
duktai kuriuos namų šeimininkes ge
rai žino. Kaip paprastai kainos 
būdavo labai žemos ir tūkstančiai 
kostumierių kada jie nusipirko grb- 
series "Midwest Sttores”, jų sutau
pęs buvo didžiausios.

Midwest Stores savininkai gali par
duoti žemesnėmis kainomis, sulig pla
no kuriuo ši organizacija operuoja. 
Kaipo kooperatyvas jie valdo ir ope
ruoja nuosavus urmo sandelius, per 
kuriuos visas maistas superkamas.

šis planas padeda “Midwest 
Stores” nupirkti maistą žemesne 
kaina. Ir todėl visiems gali būt 
aišku, kad šios krautuves parduoda 
žemiausiomis kainomis ir dar pasi
lieka neblogas pelnas krautuves sa
vininkui.

Kitas didelis išpardavimas prasi
dės “Midwest Stores” šiandien. Tik 
perskaitykite šios dienos skelbimą, 
kuris telpa šios dienos laidoje ir jus 
galėsite pasinaudoti siūlomais barge- 
nais. < Skelb.

Stebuklų Vakaras Roselande
* Balčiūno svetainėje, 158 E. 107 St. 
įvyksta įdomių, stebuklų . vakaras. 
Rodys garsus lietuvis fakiras iš Lie
tuvos, Ben Ali (A. Pilkauskas), kuris 
laike Pasaulinės Parodos rodė viso
kius fokusus-stebuklus, šeštadie
nio vakare mes tą viską ir dar dau
giau matysimos.,Balčiūno svetainėje.

Mės matysime Ben Ali prikaltą 
prie kryžiaus, degantį ugnyje, kardų 
pervertą, perdurtu veidu, ugnį lei
džiant iš burnos, gulintį ant dygliuo
tų vinių ir laikant ant savęs 12 
vyrų, siuvant guzikus ant savo odos, 
balanso atrakcijom) ir daug kitų įdo
mių dalykų, ko nebuvo galima ma
tyti nei Pasaulinėje Parodoje.

Visi Roselando ir apielinkių lietu
viai, vyrai ir moteris šeštadienio va
kare ateikite pamatyti 
kokių dar iki šiam laikui 
buvo proga matyti.

$1000 iki $5000 visi ant moderniš
ku nuosavybių gerose apielinkėse 
vertu keletą sykių daugiau negu 

morgičiai.

Joseph Rymkus 
STOCK YARDS 
MORGAGE CO.

BARBENAI
Garantuoti geriausiam A-l stovy 

arba grąžinsime pinigus.
5, 6, 7, 8

Kaip jau žinoma, didžiulis mu širdingai pasveikinkim cho 
Chicagos Lietuvių Choras “ 
myn” šiemet švenčia savo 
dabrinį jubiliejų 
gyvavimo sukaktuves. Jubilieji
nis koncertas bus šį sekmadie
nį, lapkričio 4 d., St. Agnės 
auditorijoj, 3916 Archer Avė. 
Pradžia lygiai 6 vai. vakare.

šios sukaktuves yra labai 
reikšmingos musų kultūriniame 
gyvenime. Musų kultūrinis vei
kimas Amerikoj yra dar gana 
jaunas, kaip ir jauna yra pati 
musų išeivija. Bet per 'tą trum
pą laiką musų kultūrinis gyve
nimas pergyveno didelio pakili
mo laikotarpį, o dabar pergyve
na didžiausj atslūgimą. Veik 
visos musų grynai kultūrines 
crganizacijos yra mirusios, be
veik jokio kultūrinio veikimo 
nėra.

Reikšminga tad yra, kad šis 
choras įstengė pergyventi to 
musų kulturinio atslūgimo lai
kus ir ne tik juos pergyveno, 
bet pačiu atslūgimo laiku jis 
išaugo į didžiausią muzikos ir 
dainoš organizaciją.

Tai įvyko dėka musų jauni
mui. Todėl čia choras ir turi 
tą didžiąją reikšmę, kad jis or
ganizuoja musų jaunimą, tei
kia jam naudingą užsiėmimą, 
pratina juos prie lietuvių dai
nos, artina juos su lietuviais, 
įtraukia juos į lietuvių veiki
mą. Tad choras ne tik teikia 
mums dvasinį pasitenkinimą — 
meną, be kurio mes būtumėm 
dvasiniai mirusi tauta, bet ir 
atlieka labai svarbų darbą or
ganizuodamas musų jaunimą ir 
palaikydamas juos musų tarpe

Todėl choro veikimas yra vi
sapusiai remtinas. Ir visi kvie
čiami chorą paremti, atsilan
kant | jo jubiliejinį konbdbtą. 
Tegul tas koncertas bus visų 
Chicagęs lietuvių didžioji šven
te! Savo skaitlingu atsilanky-

Real Estate For Sale 
Nąmai-Žemė Pardavimai

BRIGHTON PARK 
Specialia Bargenas

2 aukščio mūrinis namas. 2-4 
kamb. flatai, 2 karu garadžius. Ne
atbūtinai turi būti parduotas 

$3650.00 
Savininkas

2608 W. 47 St.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
kuris moka troką draivinti ir vieną 
karve melžti. 2126 S. Halsted St. 
į barber shop.___________ _

REIKALINGAS žmogus ant fer
mos, kuris sutiktų dirbti ant pusės 
arba už algą. Lakewood, Wis. 50 
akrų žemes. 4 karvės, teamas ark
lių, 50 vištų ir šių metų derlius, 
visos mašinos kokios reikalingos ant 
ūkės, elektra viduj ir elektra van
denį varo, 3 blokai nuo miesto ir 
mokyklų. Atsišaukite

Kenvvood 7694

RU 1/ II II Apskaitliavimas už U TUMI! pataisymą radios M ■ ir skaĮbyklu

Telefonuolkite CICERO 1329

LIPSKY’Š MUSIC
& KADIO STORE

4916 W. 14th St., 
CICERO, ILL.

atdara Antrad., Kety. ir Se6t. vakarais.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN įsteigta vieta, parsiduo
da dėl nesutikimų partnerių. Ne
brangiai greitam pardavimui.

4941 S. Ashland Avė.
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