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KALAMAZOO, Mich., 1. 9. — 
Mrs. Lydia Coateš, 60 m. ii 
jos senas tėvas liko užmušti 
traukiniui sudaužius jų auto
mobilį.
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praradę NRA 
nesirūpindama 
traukti teis-

Į naująjį, konservatoriaus 
darytą kabinetą, įeina ir 
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< COLON, Panama, 1. 9. —Ar
mijos lakūnas Įeit. Morris iGold- 
berg užsimušk sw lėktuvu' įskri
dęs j artilerijos žvalgybos bo
kštą. ' Caa, . .
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Francijoj sudarytas naujas 
‘politinės taikos’kabinetas
Flandin sudarė nau 

ją Francuos 
kabinėta

pakeitimo nereikalausiąs. To
dėl, išrodo, jis, turės pilną par
lamento pasitikėjimą ir para
mą.

Nors Paryžiuje ir yra ramu, 
bet tai yra tik paviršutinis 
ramumas ir visą miestą patru
liuoja kariuomenė.

PARYŽIUS, lapkr. 9.— Kon
servatoriai Pierre Etienne 
Flandin pasisekė sudaryti nau
ją Francijos kabinetą, kuris 
užims vietą pasitraukusios pre
mjero Doumergue ministerijos.

Naujasis kabinetas, kaip ii 
Doumergue kabinetas, yra 
“tautos taikos kabinetas”, su
darytas iš dešiniųjų partijų 
Į jį įeina ir radikalai. Pats 
radikalų vadas Herriot užėmė 
valstybės ministerio be portfe
lio vietą. Pierre Lavai ir to
liau pasiliko užsienio reikalų 
ministeriu.

Tik tiek Flandino kabinetas 
skirsis nuo Doumergue, kad 
Flandin galbūt nebandys vy 
kinti Doumergue pasiūlytas 
konstitucijos reformas.

Išrodo, kad Doumergue poli
tinė karjera užsibaigė ir kąd 
jam vėl teks gryšti į savo dva
rą pietinėj Francijoj. Bet ‘kiti 
mano, kad gal Doumergue tu
rės dar kartą gryšti ministe 
rijon.

Flandin yra konservatorius, 
bet yra drąsus ir galius, ypač 
mėgiamas Anglijos konservato
rių. Spėjama, kad Flandin ga
li bandyti .pravesti niekurias 
ekonomines reformas, kad iš
gelbėti Franciją nuo depresijos.

Naujas^ premjeras prižada 
kovoti depresiją

PAYŽIUS, lapkr. 9.— Nau
jasis Francijos premieras Flan
din viešame paskelbime priža
dėjo pirmiausia kovoti Fran
cijoj e depresiją.

Jis toliau tęs “politinės tai
kos”’ politiką, todėl į jo ka
binetą įėjo ne tik dešiniosios 
partijos, bet ir radikalai, be 
kurių paramos kabinetas nega
lėtų išsilaikyti. Tokį dešiniųjų 
ir liberalų koalicijos kabinetą 
pirmas buvo sudaręs buvęs 
premieras Doumeugue.

Valdžia vesianti įžūlią kam
paniją prieš skurdą ir nedar
bą, kuriuos nugalėti Doumer
gue ' nepasisekė.

Flandin taipgi prižada grei- 
tai pravesti parlamente 1935 

\ m. biudžetą ir padaryti griež-
! tas ekonomijas valdžioje, taip

jau kartu sustiprinant ir pačią 
valdžią.

Lygiai tokio pat programų 
laikėsi ir Doumergue, bet jo 
valdžia susmuko, nes jis no
rėjo pakeisti konstituciją, kad 
įgavus sau daugiau galių. Tiems 
pakeitimams radikalai pasi
priešino ir kabinetas griuvo. 
Flandin gi sako, kad jis bent 
tuo tarpu jokio konstitucijos
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Laužymas kodeksų 
didėja, sako Darbo 

Federacija
WASHING.TON, lapkr. 9.— 

Amerikos Darbo Federacijos 
padaryti tyrinėjimai parodo, 
kad visoj šalyje nuolatos di
dėja kodeksų laužymas, bet tuo 
pačiu laiku biznis nėra ne kiek 
pagerėjęs palyginus su perei
tais metais. Visi organizato
riai praneša, - kad Mėlinasis 
Aras jau prarado pirkėjų pa
garbą ir pasitikėjimą.

Svarbiausia priežastis didė
jančio laužymo kodeksų yra 
tai, kad kodeksus vykinti pa
vesta tiems žmonėms, kurie pa
tys nėra prielankus tiems ko
deksams ir todėl nesirūpina juos 
vykinti. Darbininkai gi, ypač 
neorganizuotose dirbtuvėse, bi 
josi prarasti savo darbus ir ne- 
drysta raportuoti apie kodek
sų lavžymą. Iš kitos pusės kal
ta yra ir valdžia, kad ji tuoj aus 
sugrąžina Mėlinąjj Arą tiems 
biznieriams, kurie buvo pa
gauti kodeksą laužant ir ku
rie todėl buvo 
ženklą, visai 
tuos biznierius 
man ir bausti.

Bedarbė tuo tarpu didėja ir 
biznis visai nesirūpina koope
ruoti su šalies gaivinimo ad
ministracija.

Illinois ir Louisiana valstijo
se betgi kodeksų laužymas ma
žėjąs. /

Šen. Borah reikalau 
ja tirti bedarbių 

šelpimų
WASHINGTON, 1. 9. —Se

natorius Borah, nepriklauso
mas republikonas, viešai parei
kalavo, kad prezidentas Roose
veltas ir kongresas ištirtų be
darbių šelpimą, nes dalinant 
pašelpas esą “begėdiškai eik- 
vojaami pinigai”.

“Kiekvienas nori, kad tie, 
kurte yra reikalingi pašelpos, 
tą pašelpą gautų, bet milio- 
nai niekad nepasiekia tų, ku
riems pašelpa yra reikalinga”, 
sako senatorius.

Pagamino 1,285 lėk 
tuvus
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Vaizdas iš žydų valstybės Palestinos. Tai esą vienintelė 
šalis pasaulyje, kuri nejaučia depresijos. Viso pasaulio žydai 
tiek sudeda kapitalo tos šalies išvystymui, kad pramonė, pre
kyba ir žemdirbystė auganti šuoliais. Dagi jaučiamas labai di
delis darbininkų trukumas. Tečiaus Anglija, kuri globoja tą 
šalį, yra taip suvaržiusi imigraciją, kad beveik, niekas negali i 
Palestiną įvažiuoti apsigyvenimui.
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Perskrido skersai vi 
są Ameriką i 12 

valandų
NEVVARK, N. J., lapkr. 9.— 

Kapt. Rickenbacker sumušė sa
vo paties transkontinentalį re
kordą, vakar perskrisdamas lėk
tuvu skersai visą Ameriką, iŠ 
Los Angeles į New Yorką, į
12 vai., 3 min. 50 sek. Vidu
tiniškas greitumas buvo 217.4 
m. į vai. ;

Skridime jis vartojo regulia
ri Douglas transporto lėktuvą 
ir vežėsi su savim du kitus la 
kunus ir tris pasažierius.

Pirmesnis jo rekordas buvo
13 vai. 4 min. Taigi jis sumušė 
savo rekordą visa valanda. Iš
rodo, kad neužilgo Los Angeles 
pavalgius pusryčius bus gali
ma vakarieniauti New Yorke.

4 darbininkai žuvo 
gaisre dideliame 

grudų svirne
NEWP0RT NEWS, Va., 1.9. 

—Keturi darbininkai žuvo gais
re, kuris sunaikino didelį Che- 
sapeake & Ohio grudų eleva
torių. Nuostoliai siekia $2,- 
000,000.

Vokietija . uždary
sianti duris Ame

rikos prekėms
BERLYNAS, lapkr. 9.

tirta, kad Vokietija ruošiasi vi
sai uždaryti duris importuoti 
iš Amerikos, išėmus tas žalia
vas, kurios yra reikalingos ka
ro laiku. Durys Amerikos au
tomobiliams jau tapo Uždarytos. 
Vokietija nenorinti su Ameri
ka net ir mainytis prekėmis.

Prekybos butas rei 
kalaus pakeisti 

visą NRA
WAStflNGTON. 1. 9. —Jung. 

Valstijų prekbyos butas ketina 
padaryti ankietą tarp savo 
narių dėl NRA ir paskui biz
nierių atsakymus įteikti kon
gresui, kad tasis pakeistų visą 
NRA sulig biznierių pageidavi
mo.

Nebėra vilties išgel 
bėti Londono laivy 

no pasitarimus

Lietuvos grybai gali Klaipėdos krašto vokie- 
konkuruoti su francuzų

Alytaus firma ‘Vegetarija” 
buvo pasiuntusi konservuotų 
grybų pavyzdžių į Ameriką. 
Grygų importo koncernai pa
reiškė, esą musų grybai labai 
geri ir galėtų laisvai konku
ruoti su Franci jos, kurie iš
auginti šiltnamiuose. Visą kie
kį, kiek tik “Vegetarija” turi, 
galėtų eksportuoti Amerikon, 
tik tenka apgailėti, kad Šiemet 
Lietuvoje buvo mažas grybų 
derlius.

čiai girininkai nesiduo
da egzaminuojami

Kardinolas Muiide 
lein liudijo Insulto 

byloje

WASHINGTON, 1. 9. — Pre
kybos departamentas paskelbė, 
kad Šiemet per pirmus 9 mėn. 
Jungt. Valstijose liko paga
minti 1,285 lėktuvai, ktirių 673 
buvo vietos civilei aviacijai, 
šiemet apgaminta 200 lėktuvų 
daugiau, negu pernai per tą 
patį laiką.

šiandie prekybos departa
mentui buvo demonstruojamas 
be sparnų autogiro lėktuvas, 
kuris gali nusileisti ir pasi
kelti beveik visai be jokio į- 
sibėgėjimo ir neužima daugiau 
vietos, negu automobilius.

Prezidentas- Roose- 
veltas ruošias kon
gresinį programą
WASHINGTON, lapkr. , 9.— 

Prezidentas Rooseveltas pradė
jo 1 pasitarimus šti savo padėjė
jais ir kongreso vadais, ^kad 
paruošti kongresinį programą, 
taip kad valdžia galėtų kon
gresui patiekti savo pasiūly
mus, kaip tik naujasis kongre
sas susirinks ateinančioj sesi
joj.

Po pasitarimų, apie antra
dienį prezidentas mano išva
žiuoti porai savaičių pasilsėti ir 
pasigydyti j Warm Springs, 
Ga.

10,000 laidotuvėse 5 
nukautųjų demo

kratų parade

STONEHAM, Mass., 1. 9.- 
Kankinamas pavydo, Joel E, 
Lindųuist, 27 m., peiliu midų- 
rų du savo vaikus—2 m. duk
terį Syrene ir 12 dienų ber
niuką, pasmaugė savo žmoną 
Corrine, 26 m. ir tada piats pa
sikorė.

< „t . ..

FAIRMONT, Minn., 1. 9. - 
Po 5 nesėkmingų pirniesnių 
kontestų, Ted Balko, 29 m., 
Hedwood, Minn., farmeris, 
mėjo nacionalį koi*nų skynimo 
kontestą, j 80 min. priskynęs 
25.78 buSi komų.

HAZLETON, Pa., 1. 9. —Ma
žiausia 10,000 žmonių dalyva
vo laidotuvėse penkių žmonių, 
kurie liko nukauti kai Kelayres 
miestely pereito pirmadienio 
vakare republįkonai iš dviejų 
namų apšaudė demokratų pa
radą. Kasyklos ir visos san
krovos buvo uždarytos.

Laidotuvėse dalyvavo, >. visi 
valstijos demokratų vadai, pra
dedant nuo išrinktojo senato
riaus Guffey, išrinktojo gu
bernatoriaus Earle ir einant 
iki mažiausio apieliiikės mies
telio vado.

LONDONAS, 1. 9. — Angli
jos, Japonijos ir Jungt. Vals
tijų pasitarimai dėl karo lai
vynų pasiekė užsikirtimo laips
nio. Viskas kilo dėl Japonijos 
reikalavo laivyno lygybės su 
Anglija ir Jungt. Valstijoms.

Numatoma, kad pasitarimams 
nepavykus prasidės lenktynės 
ginklavimos ? juroj. Bet tuo 
jau* nesirūpinama, nes tas da
rosi neišvengtinu dalyku. Da
bar tik rhpinamąsi kaip už
baigti pačius pasitarimus taip, 
kad neišrodytų, jog jie nutru
ko, bet kad mirė naturale mir
timi.

Nežiuirnt nuginčijimų, dabar 
beveik atvirai pripažystama, 
kad Anglija pasiūlė kompromi
są. Bet abejojama, kad ir tas 
kompromisas išgelbėtų pasita
rimus, nes Jungt. Valstijos vei
kiausia jį atmes.

CHICAGO.— Vakar Samuel 
Insulto byloj dėl naudojimo 
pašto prigavingiems tikslams, 
liudijo ir kardinolas Mundelein. 
Jis liudijo apie vieno kaltina
mųjų, Harold L. Stuarti 'gerą 
elgesį, jo pasižymėjimą pasau
liniame kare ir kokis geras it* 
teisingas žmogus jis yra. Stu- 
art gi yra brokeris ir Užsiėmė 
Insulto firmų šėrų pardavinėji
mu.

. iANTIAGO, Kuboj.,U.,.
600 šeimynų Guantanamo apią- 
linkai SU Jgįųklu rankose pasi- 
preišįno kareiviams ,kurie bu
vo atėję, jas .iškelti nuo žemės, 
ant kurios jos išgyveno jau 20 

{metų ir kurią dabar pradėjo 
savintis cukraus kompanija.

BALTIMORE, Md. —Pabąi< 
gus skaityti balsus pasirodė, 
<ad dabartinis Maryland gu
bernatorius, demokratas Rit- 
chie, rinkimus pralaimėjo ir 
kad jo vieton yra išrinktas re- 
publikonas Harry W. NiCe. 
Ritchie buvo ištarnavęs guber
natoriaus vietoje keturius ter
minus.

Klaipėdos krašto direktorija, 
vykdydama Klaipėdos krašto 
statuto 27 ir 31 str. str. ir kraš
to direktorijos įsakymą iš 1925 
metų rugsėjo 23 d., paskyrė ko
misiją, kuri tikrina, kiek kraš
to valdininkai ir tarnautojai 
atitinka tą įstatymą ir įsaky
mą, t. y., ar jie moka lietuviš
kai tiek, kad galėtų su gyven
tojais lietuviais susikalbėti ir 
atsakyti j patenkančius pas 
juos lietuviškai rašytus raštus.

Šiomis dienomis komisija 
kvotė Šilutės ir Pagėgių ap
skričių miškų valdininkus ir 
tarnautojus. Šilutėje spalių 
14 d. paskirtą egzaminams va 
landą, susirinkus visiems pa
kviestiems į egzaminus, giri
ninkai Riede ir Lange savo ir 
kitų vardu atsisakė kvostis. 
Pareikalavus paduoti pareiški
mus raštu, pasirodė, kad atsi
sakiusių egzaminuotis buvo tik 
4. Nustatyta, kad Riedė ir 
Lange priklausė priešvalstybi
nėms organizacijoms. Pakvies
tųjų egzaminuotis tarpe suki
nėjosi ir prieš kurį laiką už 
priklausymą priešavlstybinems 
organizacijoms suspenduotas gi
rininkas Griėger, kuris visai 
nebuvo pakviestas į egzaminus.

Sjįąlių 16 d. egzaminai turėr 
jo*įvykti Pagėgiuose, čia vėl 
susirinko Wal. visi apkviestieji 
j egzaminus, nors visiems buyo 
nurodytos skirtingos valandos. 
Ir čia miškų valdininkai ir tar
nautojai taip pat atsisakė eg
zaminuotis. Nustatyta, kad į 
Pagėgius buvo atvykę iš Šilu
tės minėti girininkai Riedė ir 
Lange, norėdami pravesti pasi
priešinimo akciją. Krašto di
rektorija paskyrė komisiją su 
direktorijos nariu žvilium prie
šakyje, kuri šiandien išvyko į 
vietą kvotos padaryti. Už nu
sižengimą veikiantiems įtaty- 
mams kaltininkai bus patrauk
ti tieson.

PETERSBURG, Ind., 1. 9.— 
Keturi angliakasiai liko su
žeisti Patoka Coal Co. pavir
šiaus kasykloj netoli dirbančių 
darbininkų eksplodavus 250 
svarų dinamito. 5 netoli stovė
ję automobiliai liko sudaužyti.

SPRINGFIELD, III., 1. 9.— 
Sangamon pavieto teismai nu
sprendė, kad ir miestų valdo
mos visuomenės aptarnavimo j- 
monės turi mokėti valstijai 2 
nu4oš. pardavimo taksus.
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JACKSON, Mich., 1. 9. — 
Le Roy Hunt, jo stintos ir pa
starojo draugas liko užmušt: 
traukiniui sudaužius jų auto
mobilių.

Eksplozija ant laivo

. MOBILE, Ala., L 9. —Eks- 
plbdavo laivas Caliche, kuris 
gabeno gasoliiią ir aliejų iš 
Mobile įlankos. Nelaimėj vie
nas jurininkų liko užmuštas ir 
12 sunkiai sužeisti.

. . . ..........................į
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NEW YORK, 1. 9. — Du 
žmonės, manoma, vištų, rakie- 
teriai, liko nušauti einant iŠ 
vieno namo. Puolikai pabėgo. 
Nušautieji yra Araham Cohen 
iš Brooklyn ir Max Livingston 
iš Bronx.

.......  r» .: ;'

TOKIO, L 9.—Ntio sukietė- 
jimo arterijų pasimirė Baiko 
Onoye, 64 m., vienas iš žy
miausių Japonijos aktorių.

GIMINĖMS LIETUVOJJO J

Ar mes galim .užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?

žinoma kad ne

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitą, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje. •

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon dolerkdš ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigą Siuntimo Skyrius
Chicago, IU.1730 So. Halsted St



Indiana Harbor, Ind
“Buvau pekloje1

Grand Rapids, Midi.

specialiste

uetuves Akušeres

Ofiso Tel. Boulevard 5918

ŠALTO

Lietuviai DaktaraiMonroe 3377

Naudžius

MiitualLiguorCo
Tol. TARUS 0803 
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Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

praeities juk ne-
Buvęs laidotuvės^

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Lietuvių Tautiškose kapinėse 
vieta tapo surasta labai graži, 
—kalnelis ir medžiai aplinkui.

viską sugadino. Bet kas buvo, 
tas buvo, 
sugrąžinsi

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

'• , v f

Greit ir be Škaūstno Panaikinamos
The VARICUK imrfarl tUkataneįue liokMtfiUa 
—JKODEL JIE JtSf ;

reikalaukite mųsv knygele dykai 
Dykai F

Otifio

PMiktad.
nuo 9 iki

Fra >aClok 
vlltlei ilgo,

eSkALGIA 
>» INKŠTI 
paeiną nuo

Visme AUalM 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
JKentucky 
Rourbon

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vahpdos n 
vai., Nec 

. 8343

ba labai pasipiktino ir pradėjo bendro neturi. Daugelis sako, 
skirstytis. Aš daug kartų esu Į jog tas biblistų kalbėtojas tik 
buvęs Tautiškose Kapinėse, bet 
dar pirmą kartą girdėjau, kad 
ten yra “pekla”.

Velionis Antanai Bajorinas
paliko žmoną, sūnų ir tris duk
teris. Bonus ir dvi dukterys yra 
vedę ir pasiturinčiai gyvena.

Velionis buvo labai darbštus 
žmogus ir sutaupė gerokai tur
to. Jis paliko kelis namus.

Nors velionis buvo biblistas, 
bet jo šeima su biblistais nieko

DR. MARGIRIS
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

756 West 35th St 
Cor. of B5th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 
Nedėtomis pagal sutarti.

Visi Telefonai:
Yards 1741-1

Leidžiame; gražius radio 
programos kas nedėlią, li
tą vai. prieš piet iš stoties 
• WGES, 1360 kilocycles. 
■■r nijhmįb

LIETUVI
Palaidoja už >25.00 ir augliau.

Modemiška...........................
668 W. 18th St

CHICAGO. ILL

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

3222-26 S. Halsted St 
Tel. Victory 4226

J. KALEDINSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL

ORO
REIKMENYS 

parsiduoda 
Mažiausiom Kainom

Progress 
FURNITl’RE CO.

KRAUTUVĖJE

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659

Tel. Lafayette 3572, 
! j J, Liulevičius

I GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielįnkčje 

Didelė ir graži 
. koplyčia dykai 
k 4992 ARCHER AV.

įįttfeOuk '
" ■ • ■■■;■

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

-LHXXjRCOMft
tu’. .A

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

.arba ofise
SCANDINAVIAN- 

AMERICAN LINE 
130 N. La' SaUe St., Chicago

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516

U39 S,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVRNUE 
Telefonas Virginia0036 

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

Pamatę G. L. A. 7 apskri
čio tarimus prieš Pildomąją 
Tarybą musų kuopos nariuo
se kilo nepasitenkinimas. Vie
name susirinkime liko išrink
ta komisija iš trijų narių, ku
ri, reikalui esant ir be susi
rinkimo galėtų išnešti protes
to rezoliuciją prieš 7 apskri
čio tokį tarimą. S. L. A. 60 
kuopos susirinkimui praėjus 
teko sužinoti, kad greitu laiku 
įvyks P. T. suvažiavimas, to
dėl musų ’ kuopos komisija su 
savo protesto rezoliucija nesi
skubino ir laukė, kokių prie-

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

“Jokubiną”. Kažkokia 
neiškentė ir pastebėjo, 
dojama ne Jokubinas, 
jorinas. Tai, matomai, 
biaii sumaišė kalbėtoją. . Jis 
pradėjo vartyti ir skaityti bib
liją, bet vis nesuranda reikia
mos vietos. Ant galo, susirado 
ir pradėjo skaityti, — tiksliau 
sakant, slebizavoti. Nei skaity
ti, nei kalbėti jhm nesisekė. Vis 
kartojo apie "peklos vartus” ir 
kad po velėna'esanti pekla. Gir
di, dabar brolis turėsiąs ilsėtis 
pekloje, kol' j j Dievas nepašauk
siąs prie tai atsitik
sią greitai.-■* Jį»

Susirinkusieji ta keista kai-

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

164d West 46th St 
Tel, Boulevard 5208 ir 8418

K YRIUS:
» Ct, Cicero, III

Tel. Cicero 5927

Tęl. Boulevard 5914 Dienų ir Nak 
Ofiso Valandos nuo C • |ki 4, wo 
iki 8:30 y>lfedėl. n«d iki 12_ą. n

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas* daromas su 

į elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos valkus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Prieš kelias savaites “Nau
jienose” tilpo Ilga® p. Nemuno 
raštas apie tai, kaip jis aplan
kė flangų. Tas pasakojimas, 
kiek man žinoma, skaitytojams 
labai patiko. Na, o man jis tiek 
patiko, jog aš buvau sumanęs 
p. Nemuno prašyti, kad jis dau
giau toje kryptyje sapnuotų.

Žinoma, peklą ar dangų tik 
per sapną ir tegalima pasiekti. 
Tačiau man pasitaikė išimtina 
proga: buvau nuvažiavęs ir sa
vo locnomis akimis mačiau tą 
“skylę”, pro kurią visi eina į 
“peklą”. Ir tai nėra pasaka, o 
tikrų-tikriausia teisybė.

Dalykas buvo štai koks. Spa
lių 27 d. pas mus pasimirė An
tanas Bajorinas, kuris išgyve
no šiame pasaulyje apie 75 me
tus. Daugiau nei pusę savo am
žiaus jis praleido Indiana Har
bor mieste. Per visą savo gy
venimą velionis Bajorinas gy
veno ramiai ir buvo pusėtinai 
pasiturintis. Jis buvo įsigijęs 
kelis namus; sugyveno su vi
sais gražiuoju ir niekam neban
dė koją pakišti. Atpenč, jis vi
suomet buvo pasirengęs savo 
artimui pagelbėti kuo galėjo ir 
kaip galėjo. Buvo pasilavinęs 
žmogus ir skaitė laikraščius bei 
knygas.

Kai musų kolonijoje buvo 
pradėta organizuoti lietuvių pa
rapija, tai nabašninkas Bajori
nas nemažai padirbėjo. Jis bu
vo |ėjęs it | parapijos komite
tą. Bet prieš penkioliką metų 
jis turėjo kokių tai nesusipra
timų su kunigu ir visiškai i$< 
parapijos pasitraukė. Kadangi 
jis buvo tikintis žmogus, tai 
ieškojo progos kitokiu budu 
Dievą garbinti.

Maždaug apie tą laiką tarp 
lietuvių prasidėjo taip vadina
mų biblistų judėĮipias, Prie bib- 
listų prisiglaudė ir Bajorinas. 
Sii * jais jis gena gerai sugyve
no: skaitė bibliją ir tikėjo, jog 
gyvens amžinai. Tačiau mirties 
giltinė netikėtai pakirto ir jo 
gyvybę.

Mirtis įvyko labai netikėtai. 
Namiškiai nenorėjo iš pradžių 
tikėti, kad senelis jau yra mi
ręs. Jis jautėsi visai sveikas. 
Pavalgė vakarienę ir žaidė su 
savo anūkais. Bežaizdamas ir 
užmigo amžinu miegu.

Kai biblistai sužinojo, jog 
vienas jų brolių "užmigo”, tai 
per porą vakarų rinkosi ir skai
tė bibliją, žinoma, namuose lai
kyti tokiu budu “mieganlj” 
žmogų neparanku. Todėl buvo 
nutarta surasti jam kitą vietą, 
kol jis bus pašauktas "prisikel-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St.Louls A v. Tel. Kedzie 8902 Mg
Vanos, lietaus Ir druskos, vanos, 

svimmįng Ppol. g gi
Rusiška b turkiška pirtis

Moterims seredomis^ Jį .v- _ .. ........

'zamfaaoiiair Patarimas
Tii U“ S 

JM> pl«<.

VARICUR
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
«.t0, 4i>ik» ■. *

Phone Cąnal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedCl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califonria Avenue 

Telefonas Republic 7868

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
rtia dikai. ’
ei. Canal 6174

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Purk 8395 

Dr. Sušauna A. Slakis

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS 

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO, ILL,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

‘ Kreivas Akb 
r Ištaiso.

est-ZsmšiF* 
kampas Halsted St.

Valandos no 10—4, nuo 6 iki 8 • 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tek, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Įvairus Gydytoj ai 
W^WW^***SMW*^W****^«*^*,**l*l***■**'*^^i*l****WW*l**,^ l̂^,l*** 

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Cąnal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Paric 6755 ar Centrai 7464

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W, Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemloek 6699

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

6412 So. Campbell A»e. 
Prospect 0469

$6.50 Maišytų Vilnį] dubel- 
tavi BLANKETAI po

*3.45
$3.50 Puikios, pilnos mieros 

KALDROS po

— Čia yra pekla.
vis kalba ir kalba apie 

moteris 
jog lai- 
bet Ba- 
dar la-

Phoe Boulevard 7042DR. C. Z. ^EZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Be peilio, deginpho kr.ba skausmo 
VOTIS. Srg'AUaS, MsipLAS, 
<KJ^ii61oh Vnesh įMOSTAmiS Ir fcltoh 
uicfllhiėH llgon gyflampB niiiHų Švelnu ir nę* 
HkMJudžJn VAEJCUB MH0JIU. 
Mes yiuittiJKBl frvležMęhe )vo«, i 
tekę vIltieH biitl pagydytais. 
niioHtabu kaln los možlos, be 
urelt atsiliepia I ,6J treatnienta 

w.

VAKKZmE <W0IĄJ, yABlGOSE 
rfNUSIV BLAUZDOJ arba M1

BE IŠLIKIMO Iš BARfeO

Ofiso TeL Lafayette 3650

IMV.M&is
GAS DENTISTAS X-BAY
4143 Archer avM kamp. Franciam av.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedšliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523 >

LAIDOJAM PIGIAU 
NEGU KITI 

Ąmbulance Pataria, 
vimas Dieną ir Nak. 
tį. Moderniška Kop. 

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

,4605-07 S. Hermitagę 
Avenue
Skyrihš 

4447 S. Fairiield Avė.

........... ............ ........... ......... ‘---------

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė*
2 Mbos ? 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS;

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

Phone MIDWAY 2880

Mrs. Anelia K. Jarusz 
, Physical Therapy I

H and Midvvife
| i : 6109 S. Albany

Avenue 
Phone

] Hemloek 9252
11 Patarnauju prie

1 gimdymo namuo
i 8e ar h arinėse,

duodu znassagei eleetrie treat-
1 J ment ir magne-

tie blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

$20.00 vertės Springsinial 
MATRASAI po

8.95
i $9.(X) vertės Vatiniai 

MATRASAI

: ‘4.88

Amerikos Lietuviu Daktaru

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

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

Ofiso TeL; Boulevani 7820 
Namų Tęl. Prospect 1980

monių imęis P. T. prieš 7 ap- 
skritj. Kuomet pasibaigė P. T. 
posėdžiai tuoj “Tėvynė” pa
skelbė prašymą jokių rezoliu
cijų nerašyti. Todėl musų kuo
pos komisija ir nerašė rezo
liuciją arba nematė reikalo ją 
rašyti.

Nors laikinai nariai ir apsi
ramino, bet visgi negalima pro 
šal| praeiti ir netarti vieną ki
tą žodį prieš tokj 7 apskričio 
tarimą, kuris trukdo konstruk- 
tyvį darbą pačioje organizaci
joje. Juo labiau dėl to, kad 
tam apskričiui vadovauja žmo
nės, kurie buvo S. L. A. prie
šakyj per daugeli metų; Pitts- 
burgho seime sumindžiojo dau
gumos narių teises tam tikra 
tautiečių klika, kuri būdama 
mažumoje su neiegališkų dele
gatų pagalba pastatė į P. T, 
mažiausiai balsų gavusius žmo
nes. Po Pittsbirrglio seimo, 
kuomet kuopos pradėjo pro
testuoti, tai “Tėvyne”, matyt, 
Gegužio informuota, po kelis 
kartus rašė, kad S. į. A. sei
mai yra aukščiausia instanci
ja, ir kad seimų nutarimų nei 
kuopos, nei apskričiai, nei pa
vieniai nariai negali pakeisti. 
Na, o kas bando protestuoti 
prieš seimų tarimus, tas eina 
prieš S. L. A. įstatymus ii 
laužo konstituciją Po Pitts- 
burglio seimo protestavo tik 
eiliniai nariai, gindami savo 
teises. Dabar Detroito seimas 
nariams tas teises grąžino, ii 
dar su geromis magaryčiomis, 
įvesdamas daug reformų pa
čioje organizacijoje. Po De
troito seimo 7 apskritys, prie
šakyje su p. Gegužiu ir kitais, 
kurie išbuvo eilę metų organi
zacijos viršūnėse ir kurie sa
kosi gerai suprantą S. L. A. 
įstatymus, ne tik protestuoja, 

!»bet ir- teismu grasina Pildo’ 
majai Tarybai, Jei tojį išdrį-

> stų Vykdyti Detroito seimo ta
rimus.

Na, ir ką daro “Tėvynė?” 
Prieš 7 apskričio tokį atvirą 
S, L. A. įstatymų laužymą ji 
nei žodžio nepasako. Po Pitts- 
burglio seimo, kaip jau minė
jau, protestavo tik eiliniai na
riai, kuriems gal nevisai buvo 
žinomi S. L. A. įstatymai, bei 
dabar kelia suirutę organiza
cijoj jau ne eiliniai nariai, bet 
vadai. Kaipgi šitokį elgėsį ga
lima pakęsti? Jeigu* Pittsbur 
gho seimas buvo aukščiausia 

I instancija, tai ir Detroito sei
mas buvo tokia pat instanci- 

j ja. Argi Detroito seimas turė
jo kitokius įstatymus, negu 
Pittsburgho, jeigu prieš jo ta
rimų vykdymą net galima teis
mu grasinti?

žinoma, Detroito seimas, 
kaip ir kiti S. L. A. seimai 
turėjo, tokią pat galią. Bet 
prieš Detroito seimo tarimų 
vykdymą priešinasi žmonės, 
kurie jaučiasi labai dideliais, 
todėl ir “Tėvynė” tyli. Tačiau 
P. T. ji*‘k ir tuos didelius po
nus taip pat gali bausti, kaip 
ir eilinius narius užz nepildy
mą įstatymų.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3
7 4ki«vM “ * 

Ros, Tęleuhone Plata 2400

LietuviaiDaktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. _

Į Lietuvą 
(Tik vienas persėdimas 

Copenha^oj) 
Nuolatiniai išplaukimai, pato 

gi kelionė, žemos kainos

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

iš New York© 
Gruodžio 8 d. 

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

2 jjd 4 ir nuo 7 iki 9 
omis nuo 10 iki 12 
juth Halsted St. 
Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4681 South AshUnd Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RodnreU SL 
Tel. Republic 9723

25 METU PATTRIMO
Pritapkime akinių dėl visokių .akių

Gerkit ir Reikalaukit

Jhiikus n nujok nnadGs- $-1 
' vertės šildomi Pečiai tik

19.95
Alyva kūrinti šildomi pe 

ciai tik po

39.50
$20.00 vertės tvirtus 

ŠILDYTUVAI
tik po

’12.50

NAUJIENOS, Chicago, III. 
--- —’—---- —-----------

Spalių <L susirinko daug 
yietos lietuvių, kad atiduoti pa
skutinę pagarbą bei atsisvei 1 
kinti au vienu iš Genesniųjų lie
tuvių.

Visa eilė automobilių pasuko 
link Chicagos, ‘•— J Lietuvių 
Tautiškas Kapįnes. Procesija 
susidėjo iš pertkių dešimčių au
tomobilių.

štai jau ir vietoje. Graborius- 
ĮPruseckis veda tvarką. Prie 
duobes pastatoma grabas. Čia. 
pat Btovi šeima, žmona, sū
nūs ir dukterys. Verksmas di
džiausias. Tikrai. jaudinanti ir 
nejauki scena.

Pastačius grabą prie duobės, 
sūnūs Juozas Bajorinas priėjo 
prie p. Stasio Brazdžio ir kaž
ką jam pašnibždėjo į ausį- Pa
starasis papurtė įąlvą.

Pagalios, pasigirsta moters 
balsas, kad neužilgo atvyksiąs 
kalbėtojas. Esą jis jau turėjęs 
būti, bet bevažiuodamas gavęs 
“flat tajerą 
tojo, štai ir jis. Ateina mažas 
žmogelis su -dviem knygom ran 
koše. Atsistoja- įis prie duobės 
ir sako; Ri^įtį jus ėia atvežėte 
musų brolį Antaną Jokubiną į 
peklą,

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir

Balzamuotojas |
Moderniška Koplyčia Dovanai | 

Turiu automobilius visokiems reika- 
«prieinama. 
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.
. ..i...... IIW■ WIII|II<I«IHIl|llll I I  ............................................................................................................. Ii

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
{Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Graboriai

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Republic 8100 
10734 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4151

r,*



šeštadienis, lapkr. 10, 1934

Grand Rapids, Mich.
Bažnyčia ir politika

NAUJIENOS, Chicago, III.

jai geidė geriau, kad laimėtų i kai neremia. Tokiems kunigų plunksną, o Pauliui juodą eile 
demokratai. Bet ki.‘r pinigai,' kolektoriams biznieriai turėtų drapanų. Petras yra jau rašy- 
ten ir viršus. Kurie tik rinko parodyti duris, kai kitą kartą tojas, o Pauliuj neužilgo pa*, 
už republikonus narašus, gavo ateis pas juos. Bažnyčia yra 

•maldos namas, o ne politikos,] 
pa ir kunigai, kaipo Dievo tarnai 

(taip bent jie save vadina), 
turėtų nekišti savo snapą j 
politiką.

Ką jau bekalbėti apie dar-

Kronika vyrių tam ' tikra skaičių por- Adomaitis; vyks dviračiu (ap,e 
tretų ir sii.’.ičia juos užsienio 1,500 kilm.).

po 25 dolerius.
Bažnyčiose kunigai savo 

rapijonams per pamokslus 
.ė j galvas, kad balsuotų 
republikor is. žinoma, ir 
agitacija nebuvo už dyką.

tapo atstovu, seime.” 
——-o--------

2. Mokslas pavojuje

Argentinos lietuviai orga
nizuojasi

lietuvių mokykloms ir šiaip 
organizacijoms.

ka- 
už

čia
Vi-

dūrinė klasė kaip tai smulkes- bininkus, kurių kunigai ne tik
ni biznieriai ir tūli darbiniu- neremia, bet tiesiai nekenčia, užėjo mintis ir klausia

Lapkričio 6 d. praėjo rinka
mai į įvairias valdvietes ir 
Michigan valstiją vėl užvaldė 
republikonai. Nors su maža 
dauguma balsų, bet republiko
nai laimėjo. Į mažesnes vietas 
kai kurie republikonų kandi-1 kunigai su savo parapijonais Kunigai daro sau gerą gyve- 
datai laimėjo tik kelių balsų per metų eiles eina kolektuo- > nimą, turėtų ateityje žinoti su

Vieną kartą profesorius bu
vo priverstas samdytis mažą 
valtelę ir keltis per gana gi
lią ir sriaunų upę. Besikeliant 

savo
ir demokratai jaukai, dėjo pastangas, kad iš- Kadangi 

rinkti demokratus, o kunigai jiems perdaug kairus, tai dar- 
agitavo už republikonus. Tie bininkai ir biznieriai, iš kuriųbininkai ir biznieriai, iš kurių 

savo parapijonais kunigai daro sau gerą gyve- 
• ■ f J. _ •» 1 i • 1 • V • i •

dauguma. Demokratai nors jau- darni visokiems bažnytiniams 
tėsi gana stiprus, bet nelaimė- reikalams pas tuos pačius biz- 
jo. Kaip kitos tautos, taip ir.nierius ir darbininkus, — iš 
lietuviai buvo pasidalinę į dvi; jų tik ir padaro sau gerą pra- 
didesnes grupes, — vieni rė
mė demokratus, o kiti repu
blikonus. Socialistus rėmė ii 
už juos balsavo tik pilnai su
sipratę .žmonės, žinoma, visi tuoja už tokias partijas, ku- 
daugiau progresyvus balsuoto- rių nei biznieriai, nei darbiniu-

gyvenimą. Bet kuomet darbi
ninkams ir biznieriams reikia 
paramos iš kifnigų, tai tie ei 
giasi visai priešingai, — agi

kuo turi reikalą.
Tenka pasakyti, kad kol 

bažnyčia bus verčiama politi
kos vieta, tol žmonėse vieny
bės negalima tikėtis.

— S Naudžius.

Vokiečių anekdotai
v

1. Amatas be pasi
rengimo

1935 RADIOS
Pilnas užtikrinimas ir gvarancija, kad Ra- 

dio pasiekia Europą —
Didelis pasirinkimas įvairių išdirbysčių:

PHILCO, ZENITH, ACADIA, 
ATWATER-KENT

TEREIKIA ĮMOKĖTI

M .00
Sena radio priimame 

mainais.

IR AUKŠČIAU

KAINOS NUO

29.50

JOS. F. SUDRIK, Ine.
• Radios, Rakandai, Oi) Burners, 

Elektrikiniai Dulkių Valytojai, / 
Skalbyklos, Refrigeratoriai.

3417 S. Halsted St
Telefonai: Boulevard 4705—8167

Gyveno kaime labai darbš
tus šaltkalvis. Jis turėjo du 
sunu, kuriuodu buvo dideli tin
giniai, taip kad tėvo amato jie
du visiškai ir nesirengė mo
kytis. Kartą jo kaimynas, to 
kaimo batsiuvis, labai užjaus
damas tėvo norams, sako:

“Pasiųsk jiedu pas mane, gal 
mano amatas tiks jiedviem ge
riau.”

šaltkalvis net pradžiugo, gir
dėdamas savo kaimyno gerą 
patarimą, o sūnus vienok tė
vui ir čia nenusilenkė bei griež
tai atsisakė. Tėvas, manyda
mas, kad jo vaikai priešina
si tik šiems užsiėmimams, ėmė 
duoti pasiūlymus. Pirmiausiai 
pasiūlė mokytis kepimo ama
to, paskui — siuvėjo ir dai- 
lydės, o tik vėliau, kai šiedu 
atmetė jo gerais norus, galų 
gale pasiūlė ir mėsininko ama
tą. Sūnus, matydami tėvo di
delį norą ,ir' suprasdami, kad 
visgi jiems tehka kas nors įia 
sirinkti, pareiškė:

“Mes norime tokio amato, 
kurio įgijimas nereikalauja 
mokslo.”

Tėvas labai nustebo ir sa
ko: “Mano vaikeliai, musų kai
me tokio amato nėra ir todėl, 
kad rasti judviem užsiėmimą, 
pabandysime eiti į miestą pa
ieškoti.”

Tėvas greitai nuvedė sūnūs 
į miestą ir dar greičiau grįžo 
namo, bet jau vienas.

“Na-gi, ar tu jau juodu pa
klausia pa-

keltininko:
“Ar tamsta žinai ką 

matematiką ?”
“Ne, aš neturiu jokio supra

timo,” atsakė keltininkas.
“Man labai tamstos gaila, 

tamstos vienas ketvirtis am
žiaus yrą dingęs.”

Praėjus mažai) valandėlių i jis 
vėl klausia. )

“Ar žinai ką iš fizikos?”
Keltininkas nusijuokė ir at

sakė: “Ne”.
“Tai antras ketvirtis tam

stos amžiaus yra pražuvęs.”
Kiek luktelėjęs jis ir vėl 

klausia.
“Ar supranti ką iš astrono

mijos?”
“Taip pat ne, ponuli.”
“Tai trečias ketvirtis tam

stos amžiaus yra niekais nu- 
ėjęs.”

Tuo tarpu valtelė užėjo ant 
akmens ir valtelė pradėjo skę
sti. Keltininkas skubiai nume? 
tęs švarką 
plaukti.

“Ponuli, 
balsu rėkia

“Ne, aš
profesorius.

“Na, gerai, šok skubiai n 
kabinkis ant mano nugaros, 
priešingai tamstos visi keturi 
amžiaus ketvirčiai bus pražu
vę kartu su visu tamstos > mok
sliu” '

šoko

apio

vandeni v

ar moki plaukti,” 
keltininkas.
nemoku!”, atsake

Buenos Airese įsisteigė 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti (DULR) skyrius. Val- 
dybon išrinkti: pirmininku 
Pranas Dambravas (buhalte
ris), vice-pirmininkas Pranas 
Ožinskąs (komersantas), se
kretorius Stasys Miščikas (žur
nalistas), iždininkas Vincas 
Kuraitis (iliustratorius). Sky
rius užsimojęs plačiai veikti

DARIAUS IR GIRĖNO POR- 
TRETAI UŽSIENIN

Užsienio • Lietu-Draugija 
viams Remti, pastebėjusi, jog į 
Dariaus ir Girėno vardai šiuo 
metu priklauso prie labiausiai 
populiarių vardų užsienio lie
tuvių tarpe, užpirko šių did-

Iš Esu dviračiu Kaunan

Į 19351 m. Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti Kaune 
organizuojamą užsienio lietu
vių kongresą kai kurie jau 
rengiasi vykti. Be kita ko, L 
Esu (taip vietos' lietuviai iš
eiviai vadina Esseno miestą) 
Vokietijoj į kongresą rengia
si vykti Esu lietuvių visuome
nininkas darbininkas p. M.

Pažymėtina, jng Esirose gy- 
veliantieji lietuviai kilę beveik 
išimtinai iš ‘Suvalkų krašto i? 
kaikurie iš jų čia gyvena jau 
net po 40 ir daugiau metų. 
Daugėla jų dabar be darbo.

į GERB. Naujienų skaitĄto- 
! jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

-

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

District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

DEGTINE
' '' ' 1 ' ... " ■ / 1 ■■ ' , ' ' ■

LINCOLN’S PRIDE
Q URKŠNIS LINCOLN’S PRIDE 
^•Degtines įrodys Jums, kad tai 
yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ja savo apielinkės Tavernoje.Verte

; J. Kairys.

*

APSAUGOTAS

LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra 
Stęaight Kentucky Bourbon 10(P- 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu pa 
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE ja šiandien ir patys persitik 
rinkite.IŠMINTINGUMU

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

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

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

Bridgeport Liquor Co. Ine.
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Victory 5382—5383

šaltkalvis

V
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Chicago

RADIO PROGRAMAI:
Nedėldieniais 1:00 — 2:00 vai. W. C. F. L.
Ketvergais 7:30 — 8:30 vai. vakaro W. H. F. C.

ĮŽANGA 35c
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Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

dėjai į vietą?” - 
si tikęs batsiuvis.

“žinoma I” atsakė šaltkalvis.
“Na, tai kokiu budu? koks 

jau .tas amatas, kurio nereikia 
mokytis ?”

“Petrui,” sako
“nupirkau popieriaus, rašalo ir

Garsaus Fakiro BEN ALI į Antano Pilkausko}STEBUKLAI WAUKEGANE
RYTOJ-Lapkričio-Nov. 11 d., 1934

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, Lincoln & 9-th Street
» r , - • , • > ' l . . • r . . . .k-

Prądžia 2 vai. po pietų

Musų garsus fakiras BEN ALI šį vakarų rodys stebuklus Waukegane—vyrai ir moterys seni ir jąuni nepra leiskite Ketvirtadienio vakaro namie, atvykite pamatyt 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMĄ, ANT KARDŲ GULĖJIMU, ŽANDŲ PERVERIMĄ, UGNYJE DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI
LIŲ VINIŲ ir LAIKYMĄ 12 VYRŲ ir daug kitų garsenybių. Netiktai parodys čia suminėtus vaizdus ir daugelio kitų, bet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus
kas) aiškins lietuviškai kaip jis šituos visus fakiriškus stebuklus padaro. Publikai bus proga viską ta matyti savo akimis ir girdėti savo ausimis stebuklų paslaptis.

Šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasauli nėję Parodoje matė ir gėrėjosi musų fąk*ro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirų BEN ĄLL da
bar yra proga ji mums matyti LiėL Auditorijoj pirm negu užbaigs savo maršrutą.

':'wr
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NAUJIENOS

The Lithuenlan Daily Newa 
Ptiblished Daily Ežcėpt Sunday by 
TUO LilboAnfaii N«w« Pub.« Coų Ine.

1739 Soath Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editoj P. GRIGAITIS

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

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštus

Metams ..........................................$8.00
Pusei melų ____  4.00
Trims mėnesiaitis ••• •••♦• ••••••• ••••• 2.00
Dviem mėnesiams ••••••••••••MM 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus: 
_ t

_ NAUJIENOS, Chicago; IEL 1 šeštadienis, lapkr. 10, 1934

Ėntered as Second Qasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Viena kopija ........................... ...u. 3c
Savaitė! 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicago), 
paltis

Metals___ u______________ * $7.00
Pusei melų •••<••••••••••••••••♦••••••• 8.60
Trims mėnesiams ------------ 1*75
Dviem mėnesiams L25
Vienam mėnesiui .nSeSSaaSk—ėb*»-. 750

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .............. ~.........—— $8.00
Pusei mėtų ------------------------- 4.00

dėtį žiuri jo buvusieji darbdaviai ir jo buvusieji drau
gai darbininkai? Jie sako: ,"Wėll — it’s your bad luckl” 

Taigi dabartinė sistema pirmiausia reikalauja so
cialinio užtikrinimo ir visuomeninės kontrolės. Kitbs 
pramoningosios šalys tai jau, didesniame ar mažesnia
me laipsnyje, turi. O Amerika į tai tik dabar žengia.
.......••■»»■■■■■■■•    II   III—  — — IH»IM IIIMįlIlI ,    ........................................ . .....O,.,——...i...   u—. ——II • III
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Apžvalga
NUBAUSTAS LIETUVIS 

ADVOKATAS

Trims mėnesiams ĮĮHHllllllllltlIlt 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monfcy 

Orderiu kartu su užsakymu.

žino-
Kali- 

anglų

VALDŽIOS PLANAI

Roosevelto administracija, laimėjusi milžinišką per
galę ant savo priešų, pereito antradienio rinkimuose, 
dabar daro planus savo veikimui. Žymią vietą tuose 
planuose užima socialinių reformų programas, žinios, 
iš Washingtono praneša, kad tą programą jau esąs pa
ruošęs tam tikras "ekonominio saugumo komitetas”, 
kuris slaptai dirbęs po prezidento priežiūra per keletą 
paskutinių savaičių.

Tas programas apimąs sekančius punktus:
1. Nedarbo apdraudos ir senatvės pensijų įsteigi

mas.
2. Paėmimas j valdžios nuosavybę geležinkelių, su

sisiekimo linijų ir elektrikos įmonių.
3. Tvirta valdžios kontrolė ant medžio, anglių ir 

aliejaus pramOhių, o toliaus ir paėmimas tų pramonių 
j valdžios rankas.

4. "Ekonominis planavimas” žemdirbystėje, javų 
sėjos ir reguliavimas ir didelių statybos projektų vyki- 
nimas .sodžiuje, suteikiant darbą daugeliui Žmonių.

5. Vietoje pašalpų teikimo bedarbiams, vieši darbai 
— namų statymas, kelių tiesimas ir kitokių sumanymų 
pykinimas milžiniška skale.

Sunku pasakyti, kiek šitos žinios yra tikros, nes 
valdžia dar nėra jų patvirtinusi. Bet galima tikėti, kad 
Rooseveltas su savo patarėjiaš ką nors panašaus pla
nuoja, nes artimi jąjn žmonės ne kartą yra apie tokius 
dalykus kalbėję ir rašę. Jeigu valdžia, iš tiesų, tai da
rys, tai Amerika įžengs į stambių reformų ėrą.1 y

Vienas gabiausiųjų Amerikos žurnalistų, Howard 
Vincent O’Brien, sako, kad pereitą antradienį Ameri
kos žmonės išbalsavo "socializmą”. Girdi:

"Ilgai lauktoji ‘revoliucija’ sprogo su trenksmu, 
sudraskydama dvi didžiąsias partijas į dulkes, ku
rios, aš labai abejoju, ar bus kada nors surinktos į 
daiktą. Tie, kurie drebėjo, kad galįs ateiti ‘socializ
mas’, gali dabar nusiraminti ir pradėti apsiprasti 
su tuo faktu, kad jisai jau čia.”
Kad socializmas jau čia, tai, žinoma, perdrąsiai pa

sakyta. Bet yra tiesa, kad dauguma balsuotojų pareiš
kė norą, kad valdžia eitų ne atgal, bet prieky n jos pra
dėtųjų reformų keliu. Jie pasisakė ne tik už "naująją 
dalybą”, bet .ir už plėtimą ir gilinimą. Jeigu vadžia ši
tą, gautą iš žmonių mandatą vykins, tai jai teks pra
vesti ne vieną dalyką iš to programo, kukį seniai skel
bia socialistai.

Sakysime, apdrauda nuo nedarbo ir senatvės pen
sijos. Tai yra seni socialistų reikalavimai, už kuriuos 
jie agitavo per keletą dešimčių metų. Seniaus visi tuos 
reikalavimus išjuokdavo (net ir darbininkų unijų va
dai), o dabar, jau už jtfos stoja Rooseveltb darbo sekre
torius, p-lė Perkins, ir galima numanyti, kad jiems pri
taria ir pats prezidentas* Nejvedęs apdraudos nuo ne
darbo ir senatvės pensijų, o tik pasitenkindamas tuo
laikiniu bedarbių šelpimu, ką Rooseveltas su saVO Nau
jąja Dalyba pastovaus sukurtų?

šios socialinės reformos, lygiai kaip ir aukščiaus 
paminėtieji pianai paimti į Valdžios rankas geležinke
lius bei elektrikos gamybą, įsteigti griežtą valdžios kon
trolę ant anglių ir aliejaus industrijų, Vykinti platų 
Viešų darbų programą ir t. t. dar toli-gražu nesudaro 
socializmo. Bet jeigu šitie dalykai butų gyvenime įkū
nyti, tai Amerika padarytų milžinišką žthksrtf linkui 
socializmo sistemos.

Socializmas iš dangaus į Ameriką nenukris. Jisai 
bus pasiektas, laipsniškai keičiant dabartinę sistemą, 
kol visas jos pobūdis nepasidarys kitoks, šiandie gali* 
mą pasakyti, koki pakeitimai turi būti pirmiausia pa
daryti. Amerikos kapitalizmas iki šiol buvo visai nere- 
guliuojamas, tai viena. Antra, darbininkai Amerikos 
pramonėje buvo visai neapsaugoti. Jie turėjo "progą” 
gerais laikais uždirbti daugiau, negu kad uždirba bet 
kurios kitos šalies darbininkai. Bet, atėjus ligai, pra
monės krizini ar kitai kokiai nelaimei, jie palikdavo 
^.jokios atsparos arba apsaugos. Išmetą žmogų iš dar
bo, atima jam Auohes kąsnį, ir kaip j jo vargingą pa-

So. Bostono lietuviams 
mas advokatas Franas J. 
nauskas, kaip praneša 
laikraščiai, buvo nubaustas už
vagystę šešiais mėnesiais su
spenduoto kalėjimo ir padėtas 
vieniems metams ptabacijos. 
Be to, p. Kalinauskui Atimtos 
advokato teisės ir jis pašalio 
tas nuo “baro”. Jisai buVo veik
lus lietuvių katalikų organiza
cijose.

Apie jo bylą “Keleivis” rašo:
“Bylą dėl vagystės jam iš

kėlė Ona Carr, iš kurios jis 
pereitais metais paėmęs 
$695, Žadėdamas išimti svai
ginamųjų gėrimų laisnį jos 
restoranui, tačiau lAišnio ne- 
išėmč ir atsisakė atiduoti pa
imtus pinigus.”
ChicAgoje tokių nemalonių 

dalykų irgi nekartą pasitaiky
davo, tik kaltininkams dar vis 
iki šiol pavykdavo išsisukti nuo 
bausmės.

FRANCUOS RINKIMAI

Neseniai įvykusiuose depar
tamentų rinkimuose, FranCijo- 
je, socialistai laimėjo 16 nūujų 
Vietų. PAdidino savo atstovų 
skaičių taip pat ir komunistai, 
kurie dabar yra sudarę “vėiki- 
mo vienybę” su' socialistais. Ki
tos partijos pralaimėjo.

.1. ■ I. II ..................

DEMOKRATIJA AR DIKTA
TUOS Klausimas .

A i •llNli

Klerikališkam fašizmui smur
tu pAAAikinus teisėtą Austrijos 
tvarką, darbininkų organižaci 
jos beteko lAisvės veikti. Todėl 
socialistinis judėjimas tenai da
bar yra pasislėpęs į “požemį”. 
Bet sinūftininkai iki šiol ne- 
stengė jo sunaikinti. -«. ■

Prieš kiek laiko Austrijos 
socialdemokratai atlaikė net 
savo konfetehciją Vienoje ir 
apsvarstė įvairius politikos 
klausimus. Kohferėncija, Žinės 
ftia, buVo slapta. Suprantama, 
kad po tos kruvinos skerdynės, 
kurią “krikščionis” Dollfussas 
surengė Austrijoje, socialistų 
tarpe laikinai pasireiškė daug 
nusivylimo tąja taikia taktika, 
kurios laikydavosi socialdemo-' 
kratų partija. Nepaty r tįsiems, 
o ypač jauniems, partijos na
riams dabar atrodė,- kad butų 
buvę geriau, jeigu partija tuoj 
po revoliucijos butų7 be pasigai
lėjimo sutriuškinusi savo prie
šus. Todėl 
fcrencijoje 
laujančių 
statymo.

Po diskusijų konferencija pri
ėmė rezoliuejį, kuriojd sakoma, 
kad Austrijos AOČialistai ir to
liaus pasilieka ištikimi tiems 
demokratinio socializmo princi
pams, kuriuos skelbia Socialis
tinis Darbininkų Iritefnačioha- 
las, tik jie siūlo, kad nebūtų 
atsidedama vien demokratiniais 
metodais kovoje prieš kapita- 
ližmą. Tahf tlkibsė aplinkybėse 
galinti būti rėikalihgA ir dikta
tūra.

Dabar atvykęs į Ameriką 
Austrijos darbininkų gvardijos 
(Šchutzbund’o) , vadas, Julius 
Deutsche tą klausimų irgi palie
tė* Jisai saka, kad Austrijos so- 
ciAlistai kovoja už demokrati
ją:

“Jeigu M ftršižrtto huvėrti- 
mo pasitaikytų taip, kad bu? 
tų tėikaMnga sofetefety pbiS 
tijos diktatūra,” sako J. 
Deutsch, “tai ji bus tik labai 
trumpam-įsiiitah Ji bus ne

ir paminėtoje kon- 
buvo balsų, reika- 

“rėvoliučinio” nusi-

|Sakysime, jau prie caro val
džios Rusijos darbininkai galė
jo slaptai balsuoti, renkant Du 
|mą (parlamentą); galėjo skai
tyti įvairių srovių laikraščius, 
organizuotis j laisvas (pačių 
darbininkų kontroliuojamas) 
Iprofesines sąjungas, kilnotis iš 
j vietos j vietą, ieškant darbo, ir

r '■ — - - .......

tikslas, bet priemonė. Mes 
siekiame įvykdyti socializmą 
per demokratiją. Musų pir
mas uždavinys yra atstelgti 
laisvę.” 
žodžiu, bolševikiško tipo dik

tatūrą Deutsch atmeta. Tačiau 
jo pareiškimas liečia gana ne
aiškų klausimą. Jisai kalba apie 
“fašizmo nuvertimą”. Anksčiau 
ar vėliau fašizmas tenai, be 
abejonės, bus nuverstas. Tačiau 
kažin, ar ji^ai bus nuverstas 
staigiai, darbininkų sukilimu. 
Taip iki šiol dar neįvyko nė 
vienoje šalyje.

Padėtis 
blausia panaši J tą padėtį, ko
kia apie karo pabaigą buvo 
Suomijoje. Tenai socialistai ir
gi buvo* labai stiprus, bet reak
cionieriai 1918 m. išprovokavo 
civilį karą ir, pasikvietę Vo
kietijos armiją talkon, socialis
tus nugalėjo ginkluotoje kovo
je. Daug žmonių buvo nužudy-lyra apkurtę?” 
ta; socialdemokratų partija bu- Visi trys žiurėjo į mane la- 
v6 uždrausta, ir buvo įsteigta bai išsigandę — tevokas, apie 
militafinė diktatūra krašte. Bet penkias dešimt metų amžiaus, 
Šiandie Suomijoje vėl yra at- akiniai ant jo veido Atrodė per- 
gaivinta konstitucinė tvarka^ ir dideli; močia, apie keturiasde- 
darbininkų judėjimas atsigau- šimt metų amžiaus, o sūnūs bū
na. Paskutiniuose seimo rinki- vo aštuoniolikos metų, aukštas 
muose sociAldetnOkratai prave- hr liesas — buvo lyg nUštebin- 
dė apie 80 atstovų (seimas su- ti mano atsilankymu. Jie taipgi 
sidėda iš 200 narių). Į užsispyrę mane prašė: “Mes

Ne sukiltu keliu Suomijoje dabar jus kviečiame atsilankyti 
buvo atsteigta laisvė, bet dar-Į musų vilom kurią meš pavelde- 
bininkams kovojant prieš dės- jomė nuo tetos FedorOs. Buti- 
potišką Valdžią ir laipsniškai nai ateikite pietums. Prašome 
atgaunant-,^hą savo teisę po neužmiršti...” 
kitos, šitiio^tikslu darbininkai 
dažnai susidėdavo su pažangiais 
Valstiečiais. , j(

Atrodo, kad tokiu pat budu 
bus veikiausia pašalinta kleri- 
kališkAi-faŠisfiška diktatūra ir 
Austrijoje,., ši (dįktajturA yra 
silphą, žnįohių, įtiaisėS j Ai ne'pt.1- 
tariA. JiJaitoši tik dėl to, kadi 
ją tetnia Italijos fašizmas su 
kitų valstybių pritarimu. Bet 
jos rankose tuo tAfpU yrh gink
lai. Jeigu klerikaliŠki fašistai 
galėjo sumušti ginkluotoje ko
voje socialdemokratus tuo lai
ku, kada šie’ dar Valdė sostinę 
.Vie'ną ir turėjo galingas 'orga
nizacijas visaihe krašte, tai ne- 
jmanoma, kaip. SOcialdeihokratai 
galėtų juos nuversti dabar, kuo
met socialdemokratų organiza
cijos yra sugriautos, jų turtai 
konfiskuoti, daugybė geriausių
jų vadų išžudyta arba yra pU-| 
bėgę į užsienius. |

Deutsch visai teisingai sako, 
kad pirmas Austrijos socialis
tų uždavinys yra atsteigti lais
vę. Bet diktatūra, kokia ji rife-i 
butų, laisvės, niekuomet neat-i 
steigia; priešingai, ji visuomet 
laisvę panaikina. Mums atrodo, 
kad Austrijos socialistų propa
ganda Vargini huo to laimės, 
kad jie skelbs, jogei reikalui 
esant socialistų partija įsteig
sianti “diktatūrą labai trum
pam laikui”, ,{n. Abejotina, kad 
Austrijos žmonės, kuomet jieihs 
įgris dAbUrtįąė klerikališkal-fa- 
šis tiška diktąįura, ttonėtų kitos 
diktatūros, kad ir “labui ti'nrri-r 
pos”. s

Tenai, kur darbininkai nega
li be diktAtųrbš pagėibou val
dyti kraštą, aižkų, kad jie dar 
neturi jėgos jį valdyti. O jeigu 
dar nėra jėgos, • «tai reikia ją 
auginti, šviečiant ir otganizUb- 
j Ant nesusiprAtūsiUš saVo kla
sės draugus. Tai yra ilgas ir 
sunkus darbas, bet diktatūra jį 
pavaduoti negali.

Diktatūra ne suteikia jėgą, o 
tik paslepia silpnumą. Jeigu, 
pav. Rusijos darbininkai butų 
buvę stiprus j tai jie nebūtų pa- 
kentę jokių diktatorių. Jie bu
tų patys dik^aV^ sAVo VadAms, 
o rie priėmę diktavimą ptio jų. 
pasidavę diktatoriui, jie nete
ko visų savo teisių^ jiė 
buvo iškovoję per revoliuciją. 
Jie pražudė net tas teises, ku
rias jie jaurtu^jč pm carizmo*

t. t. O dabar jiems valia dary
ti tiktai tą, ką valdžia paliepia.

Taigi ir Austrijos socialis
tams diktatūra nepadės, kad 
ir ji bus dar taip trumpam lai
kui. Jeigu kai kurie jų apie ją 
dabar svajoja, tai veikiausia 
tik dėl to, kad jie nori atkeršy
ti savo skriaudikams.

-......... - - • ' » - • - • --- - • • • -- ■ -

Mario Vugliano Vertė Mikas Šileikis

PAVELDĖJIMAS
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Be pasigailėjimo ilgai skam
binau durų varpelį, bet niekas 
neatsiliepė. Pagalios aš nuta
riau, jbį dabar nieko neliko da
ryti, kaip tik lipti per siehą, 
kuri laikė apsupusi šitą nuosa-' 
vybę. Aš buvau labai gerai su- 

Austrijoje yra la- ] sipažlnęs su Rikotų šeimyna, 
tai nė nedvejojau daryti kad ir 
tokį žygį. Aš /radau visus j uote 
tik ką besėdančius prie stalo 
vakarieniauti, labai gražiam 
kambaryje, kurio durys išeina 
sodo pusėn. Aš pasveikinau 
juos su:

“Ola! Ar jau visi čia dabar

I i 

liepė poiiia Rozalija žemu bal
su, “tries visi girdėjome.”

“Aš norėjau jums duris ati
daryti”, pridūrė. jaunasis Kar
kto, “bet mes bijojome...”

Staiga Visi nutilo.
Su garuojaučiais indais ran

kose atėjo tarnaitė ir, vietoje 
kad gfažiai padėti, ji savo naš
tą numėtė ant stalo mums po 
akių. Ji buvo gan graži mer
gaitė, aš prisipažįstu, bet griež
ta ir nepasitikinti. Kai ji įdo
maudama žiurėjo į mane, mano 
draugai įspėjo ją su keista šyp
sena.

“Tai jus buvote tas ponas, 
kuris be sustojimo duris 
skambino,” šiurkščiu tonu ji 
pasakė. “Puikus pasielgimas! 
Kas atidarė duris?”

“Niekas! Marieta, niekas!” 
visi trys Ribotos kartu atsakė.

“Tai tu, kaip vagis, perj 
sieną peHipai, a?” .

“Ką tu...” Aš surikau, pa
šokdamas iš vielos, bėt mano 
malonus draugai* vienas su
griebė už švarko* kitas už ke
linių ir atsiprašančiais žvilgs
niais Žiurėjo į mane.

“šitas ponas,” kalbėjo po
nas Rikota, "yta vienas musų 
senų ir brangių draugų, ku
ris...”

“Aš nereikalauju atsipraši
nėjimo!” tarnaitė jį pertrau
kė. “Jeigu aš tau nepatinku, 
tai įgali mane atleisti.” > ,

"Nieko panašaus, Marieta, 
niekuomet!”

“Mes niekuomet negausime 
kitos tokios geros tarnaitės, 
kaip kad jus...” '

“Brangenybė...”
Aš buvau tas asmuo, 

riam jus galėtute 
Elnsteifio teoriją: man vis tiek 
atfbdytų misterija. AŠ žiūrė
jau į Martelę ir ŠavO dfatigus, 
į draugus ir vėl į Marietą,

Aš neužmiršau. AŠ dabar 
stovėjau ten, negalėdamas su
prasti jų kėisto atsinėšimo link 
manęs. Vyras per akintos žiu
rėjo į duris, kurios vedė i vir
tuvę, bet pagaliąu pasakė:

“Dabai gerai padarei, kad at
ėjai, ponas Rončeti! Mes čia 
turime tikrai smagią draUgijė- 
lę..i Prašau sėstis čia prie Ro
zalijos. Karleto, paduok jam 
kėdę.” • ' . . .

“Dėkui,- dėkui. Prašau nesi
rūpinti.”

Į “Bet ką tu sakei, kai atėjai?”
“Aš ilgai skambinat! durlj 

varpelį: argi jus tikrai negir- 
Idčjote?”

“Taip, mes girdėjome”, atši- visiškai nieko nesuprasdamas.
įn-HTlH i ................ f i - y -1 j i r -

ŠALTOJO NAMO ŠEŠĖLIS

“Aš noriu, kad tamsta turė
tum gerą apetitą, Rončeti,” 
pasakė tėvAs, duodamas man 
lėkštę su porcija iš bendro 
indo, kurį Marieta ką tik at
nešė. “Tamsta pamatysi, ko
kia gera virėja yra musų Ma
rieta.”

Kai mano šakutės buvo pu
sėje kelio iki burnos:

“Aš leidžiu jums dabar pra
dėti valgyti,” tarnaitė pasa
kė. “Aš džiaugiuos, kad jums 
patinka mano gaminti val
giai.”

“Tamsta matai?” pastebėjo 
pbnia, kai mergaite grįžo vir
tuvėn, “Marietai piktumas 
greit praeina. Ji greit permato 
dalykus.”

“Aš džiaugiuos, kad ponia 
esi patenkinta savo tarnaite, 
bet man atrodo, kad jeigu*..”

“Dėl Dievo meilės, Rončeti,” 
prašė Rikota, “kad ji neišgir
stų. Aš vėliau paaiškinsiu... 
kai aš parodysiu jums vilą. 
Žinote, teta Fedora mums 
paliko. Mes visuomet ja did
žiuojamės...”

“Ji, gal būt, buvo kvailute, 
kad kiekvieną vakarą teatre 
praleisdavo ir visus privers- 

Idavo blogai jauštiš!”
“Bet ji buvo puiki aktorka 

Vis tiek pat. Rozalija ir jos 
publika buvo labai ištikima 
jai. Ar tu nemanai, kad ji 
buvo gabi tragedijų vaidinto- 

Įja, Rončeti?”
“Taip, tikrai!” aš pasakiau.
“Teta Fedora nieltaomet 

neleisdavo publikos skepetai
tėms išdžiūti,” pridūrė Kar
kto. “Marieta man taip sakė.”

“Ach, taip, gal Marieta irgi 
ką nors paveldėjo,” aš paste
bėjau.

“Prašome nutilti!” šnipšte
lėjo visa šeimyna ir visi nu
tilo, kai Marieta atėjo.

“KAip jums patinka zui
kiena ?”

“Tobula!”
“Skani!”
“Stebėtinai gardi!” patvirti

no yisii šeimyna., ; Į

k iš
aiškinti

$ vteK «ielaįfari”‘ atįilie-
pė tarnaitė.

“Ne. Tikra tiesa* Marieta.” 
“O ką šis ponas pasakys?” 
Šeimininkė už mane atsakė: 
“Jis tik kauliukus paliko 

savo lėkštėje, ar tu nema
tai, Marieta brangi? Aš norė
čiau, kad tu atneštam čia ka
tinėlį, tai ir jis tarės kauliu
kų pagraužti.”

“Katiną, ponia?”
(Bus daugiau) \
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Dėl Amerikos Liet

seimo
Žinome, kad šių metų, spa

lių mėnesio 13 dieną, Cleve- 
1 antie įvyko A. L. S. Seimas. 
Pati idėja yra girtina. Rūpin
tis savu gyvenimu ir savų 
žmonių palaikymu vienybėje 
šioje šalyje, yra gražu. Joks 
sąmoningas lietuvis tam prieš
tarauti negali. Bet tik vienas 
dalykas sugadina visą reikalą 
— rezoliuciją prieš antrą skri
dimą. Ji padaro iš to Seimo

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

RASITE
1935 Metų Mados 

RADIOS 
Mažiausiomis 

Kainomis
Mieste

Lengvais Išmoksimais

rime visus prikazus forimn 
luojančius tų asmenų, kuriė 
buvo prisigėrę rusų fanaberi*5 
jos, spausti mužikų luomą* 
kad iš jo sau daugiau naudos 
gavus. Dėl tų gyvenimo sun
kenybių, ar neatsitiks tik su 
musų ponais taip,- kaip atsi
tiko su senu rusų caro reži
mu? Kad ir pranašystė, bet 
ji remiasi praeities istorija. 
Girti ir garbinti Smetonos dik
tatūrą ir dėl još Amerikos 
lietuvių tarpe sėti neapykan
tą yra labai nerimtas užsimo
jimas.

Baigiant rėikia pasakyti, 
kad visi lietuvių Ikdngr'ėsUi,

seimai Ir konferencijos yra 
sveikintini, jeigu jie turi Svei
kas mintis, sveikus ptinėipuš. 
Bet tokie seimai, kūtiė pagie
žą išnešioja Virbų prieš ki
tus, tarpe mūšų ateivių štne^k- 
tini. Jie nėra ta jėga arba 
jungirtys lietuvių it jįj reika
lų viettybėn, bet ardančiu 
Amerikoje mirštančios lietu
vybės JrAnkis. Kas užgifs it 
kas tems atskirų asmenų ne
apgalvotus, vaikiškus, išpus
tus, ėgdistįniiiš planus? Gal 
tik tas, kuris nėptofAuja. liet' 
protaujančiam Su jais he pa
keliui.

— loanovich.
t J i ;
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Majoras oaskelbė 
dvi dienas švenčių

> ;' irjj.Afantarit

Ryt ūktais lf Girėno legionb 
kuopa tengin iškilmes pad 

gerbimui žuvusių kūte

ChieagoB mAjdfRS Kelly išlei- 
<1o ifteklrtmaelji}, Kurtoje pa
skelbt dvi dienas švenčių, pa- 
minėjimui Karo Paliuba. šveip 
tės buš lapkričio H
d., ir pirmndtenį iPpričio 12 d, 

dieną visos mokyklos bus 
uždarytos.

Dienos proga, ry* 
toj vakm-ė Amerikos legiono 
Dariaus ir Girėno kuopa ren
gia iškilmes, kuriose tą įvykį 
paminės ir pagerbs žuvusiųjų 
kuteivią Atmintį, .

Iškilmės įvyk? Mollywood 
Inn svetainėje, 2417 West 43rd 
Street if jos prasidės 6 vak 
vakare*. Į iškilmei įėis prakab 
boS^ muzika, krtitamieji paveik 
kslai ir kiti numeriai. įžanga 
25 centus.

Si i puotų akiniu išpardavimas

D1DEMŠ 
PASIRINKIMAS

» 
pa- 
va-

Raštai skiriami i Ši skyrią neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

Kosciušką bus priskirtas lietu
viams ar ne? nesvarbu’; ar Pu 
laskis ir Mickevičius ir eilė 
kitų “dievų” bus pripažinti mu
sų—ar ne. Mes, dabartinės gi v 
dynes lietuviai, nėpaliksifnė iiė» 
Vienu colitf geresni. Bet, mėS 
būtume daugiau gerbiami, jei,' 
gu tą laiką ir energiją, kurią 
dabar naudojame įrodinėjimui 
1800 m. garsenybių lietuvišku-i 
mo, mes sunaudotume konkre-1 
čiams ir aktualiants kirtturi- 
niams darbams, kurie turės ne
įmanomai daugiau vertės, ne
gu gyrimas ir garbinimas pra
eities dievų.—LitvOittnnas.

Atsišaukimas ar protestas 
prieš musų Dūšių 

Ganytojus

Įvairių Stylitj R^mų, Tikri Toric Šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

JLIT i Vju J& JK fM JtL h.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

. OFius ir Akliilė tMrMMrė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
—111   " ———.I
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PASIRINKIMAS:
PHILCO 
CROSLEY 
ZENITH 
R. C. A. VICTOR 
it kitu.

1935 Metų Mados 
MIDGET RADIOS po

»19.50
1935 Metų Mados, all Wave 
radios su kuriais galima 
gauti kitų šalių stotis po

*29.95
1935 Metų Mados, dideli ir 
gražus Console radios po

*39.50
Kiti visokie Radios parsi

duoda nuo

iki .

*195.00
Kurių kainos y ta 
labai sumažintos

Didelė nuolaida už senus 
radios mainant ant naujų.

Lengvus Išmokėjimai.

“krautuvėse
2536-40 W. 63rd St 
Gorner MapieVvood Avė. 

Hemlock 8400
4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

tokią atmosferą, kaip kad ma
žas vaikas pridergęs vystyk
lus. Patys, vadinasi, “tautinio 
kais”, nutaria remti lietuviš
kus reikalui, iŠ 'kitos gi pusės 
stoja prieš. Kur logika? Mar
gučio ir Dirvos nusistatymą 
visuomenė senai žinojo. Jis 
visuomenės nuo to skridinio 
neatbaidė. Tai kam dar to
liau tokią žioplystę skelbti? 
Sniegenų mažai. Tokias rezo
liucijas, kurias gamina ne vi
suomenė, o tik pakampių ber
nai, kiekvienas perskaitęs mes 
į mėšlyną ir dėl jų pats Sei
mas nustoja rimto pobūdžio.

Jis pasirodo ne tik pri?š 
Amerikos lietuvius beverčiu, 
bet beverčiu ir prieš Lietu
vos lietuvius. Visiems žino
ma, kad visuomene nebuvo su 
to Seimo lyderiais pirmiau, ji 
nėra su to Seimo lyderiais ir 
dabar.

Prie to yra užgavimas vi
sos tos visuomenės, kuri pa
rode savo duosnmną. Ji nė
ra apvilta. Skridimas ir iš pa
ties Vaitkaus puses ir iš pa
čios ALTASS Valdybos nėra 
nutrauktas. Kur faktai, kuriais 
galima įrodyti apgavystes ir 
apvylimą? Nėra! Reiškia, tie 
visi, kurie tokiais iškraipy
mais bando visuomenę mul
kinti, ją suvedžioti, ją skaldy 
ti, kaip nebuvo verti seniau 
taip nebus verti ir dabar 
sitiketi, kad jie galėtų jai 
dovauti.

Dabar eikime truputį
Čiau įsižiūrėti į tautišką lyde
rių sąstatą. Didžiumoje tai 
žmonės, kurie stovėjo pčie 
Vienybės Bendrovės direkto
riais, šėrininkais ir rėmėjais. 
Turėjo progų, bet jų nepaga- 
vo. Jas praspekilliavo, nepa
žindami gyvenimo postulatų, 
kurie musų laikų žmones ri
ša vienybėn ginti lietuviškus 
reikalus. Aš netikiu, kad to
kiems vadams tautinio nusi
statymo visuomenė išreikštų 
pasitikėjimą, ypač dar tuo lai
ku, kada musų lietuvybę šio
je šalyje labai dildo ameriko- 
nizmo bangos. Aš labai bijau, 
kad taip įvykus, visas tautos 
aukuras žėrės ne lietuvišku
mu, bet gal katalikišku airiš- 
kumu.

Pavyzdžiui, imkime ines pa- 
saulėžvalgas tautininkų, kaip 
Dr. Venciaus, P. Jurgėlos, 
Klingos, a la Valaičio ir k. Bu
vo kalbama savu laiku, kad 
Dr. Vencius vedęs derybas su 
katalikais dėl “Vienybės”, kad 
ją inkorporavus jų sąskaitOii. 
Ar tai tiėsa? P. Juygčla kle- 

I rikalų bernas, kaip ir kiek
vienas naujai atvykęs lietuviš
kas inteligentas, bando meš
kerioti, manydamas, kad vi
sus lietuvius jis ims ir su
trauks ant savos meškeres. 
Apsirikimas. Mes jito- negali
me pasitikėti, nes jo nusista
tymas neaiškus. Jis yra pa
rašęs jau Čia Amerikos lietu
vių spaudoje keletą kivirči- 
jančių visuomenę straipsnių, 
kurie parodė jo Silpną pusę.

Valaitis su Klinga nuvarė 
nuo koto seniausią Amerikos 
lietuvių laikraštį “Vienybę”. 
Ar jie gali būt kada nors pa
tikimais vadovauti spaudai?. 
Ne! Karpius — žmogus be Vi
suomenės, pasakų autorius, 
Smetonos garbintojas, kas ir
gi rodo, kad vlsuomehinid gy
venimo problemose tolokai 
atsilikęs, ir tikras lietuvybės 
darbas arba jo ateitis jam 
svetima, nes ne tuo keliu lie
tuvius vedant galima pakėl* 
ti. Kiti gi seime dalyvavę yru 
matefiolas Su gera širdžių 
temti lietuviškus tatiflškUs 
sumanymus, bet ne fttttiato- 
tiai.

šiandieniniame gyvenime 
mums rėikėlinga Visų inusų 
tautos žmonių kooperacija, 
bet ne kokia nisofilo, lenkd- 
munO arba kokio nors žatt- 
daru ambicine diktatūra. 0 

į šiandien mes kaip tik ir

Trumpą laiką atgal mirė 
džiausiąs musų bažnyčios prie
šas. Per penkioliką metų jis 
netik, kad nėjo į bažnyčią, bet 
visą laiką buvo jos priešas. Or
ganizavo priešbažnytinius kliu- 
bus bei draugijas. Bet šiomis 
dienomis jis buvo palaidotas sti 
bažnytinėmis apeigomis su 
šventomis mišiomis.

Atrodo, kad katalikų bažnj^- 
čia visai neturi savygarbos, 
Doleris lošia svarbiausią rolę. 
Negražu ir smerktina. Jeigu 
žmogus netikėjo į bažnyčią ir 
prieš ją ėjo, tai kode! lyg per 
prievartą jį tempti bažnyčion 
ir laidoti su mišiomis,• kad tik 
pelnyti tuos keliifs doleriuš?

štai pavyzdys. Garsiame 
Dridgeportė miršta viešai ap
šauktas “bedievis”. Netrukus 
atsilanko trys davatkos ir klau
sia Velionio žmonos, “Kur lai
dosi?” “Nežinau. Prie bažny
čios neprigulėjo. Esu biedria, 
nėtuYiil daitg pinigų. Gal j 
Tautiškas, sako 'ten pigiam Gal 
išgalėsiu palaidoti ten, o jei ne, 
tai jau nežinau ką darysiu’”.

Bet davatkos išgelbsti situa
ciją. “Musų yrą ‘toki draugi
ja’, kuri jums duos $25. Už
seks mišioms šventoms ir ka
pinėse už duobę”.

Ant Lowe avenue mirė 7-ių 
metų vaikas. Jį pakrikštiju1 ne
gyvą ir priėmė i bažnyčią, tik 
nelAidojo Šv. Kazimiėno kapi
nėse, bet airių kapinėse.

Ar daug garbės duoda mums 
tokie darbai ir Ar daug mės 
galime gerbti kūnigUS už tokj 
veidmainiškumą ?

Norėčiau žinoti ar ilgai ku
nigai mano tokiu bizniu užsiima 
ti.

di

Busimas Eks- 
Katalikas A. D

Pašvęskime tą energiją go
resniems darbams

gBįį i

KALĖDŲ Em>JA 
| LIETUVĄ aPt 
iSėLAUkIa iš Yorko 
M. L. GRIPSHOLM 
Gruodžio 8 d., 1934

Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos, perkant i ten ir atgal (R. T.)

Platėsniu informacijų, laivakorčių, 
naujo 1935 ih. rtfaiteu laivij išplauki
mą tvarkaraščio, kreipkitės i bet 
kuri autorizuota nlusu agentą, arba: 
SVVEDISH AMERICAN LINE 
ffli Sf; Avė., Cfilcaj’o, Iii.

..f... ...M.- . '..i.l, Ti

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Mano valdžia 
(U.S. GbvėHiment) 

deda plhKtfa f 
Standard Federal 
Savihgs and Loah 

Associatlon 
of Chieago

....................................... JĮ '11'• 1L1 I"*-

$1,000,000.00 Paskoloms dėl Pirmų Morgičių, nuo 5 iki 
' 20 metų, lengvais išmokėjimais.

mSliAjnUk Mbium dividendas «
. menesiai. Už padėtus pi*

i C a t /i ftiR°8 Pra6ttyie »*<*«-
JI tDtKALaAVINGS j6rt 5%. dsi platesnių

■ĮJaN* ^AN AStOČIATlON krtip1citt8 i
OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Padėtai Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1579 

JUSTIN MACKIEWICH, RaŠt.

Veda kova prieš 
Maxwell gat. krau

tuvių “pidleriiis”
Bando išnaikinti bfžniėtitts 

tempančius pirkėjus į sAvb 
ferAute vėš 1K’"

Trumpą laiką atgal vienas 
Chicagos lenkų dienraštis,- be
rods “Dziennik Zwiąsk<ywy’y, 
išpylė visą kibirą pamazgų ant 
lietuvių galvų dėt Tado- Kos- 
ėiuško. į / '

Ironiškai kalbėdamas, strai
psnio autorius išniekino lietu
vius už jų pretenzijas prie to 
kovotojo už Amerikos laisvę 
ir, priedams, panaudojo lietu
vių vardu keletą negražių epi
tetų.

žinoma, garbinga ir grąžtų 
kad lietuviai galėtų pAsigirtl. 
kad, štai ją tautės žmogus 
buvo vienas iš tų, ktfrie iško
vojo laisvę šiai Šaliai, ir, kadi* 
tinfiįvini inri nnmotn _lietuviai turi pamato griežti į 
dantis prieš dabartinius imi
gracijos patvarkymus, kurie 
priskaito lietuviiiŠ priė aAu- 
desirables”. i.

Bet, iš kitos ppsės - Atrodą 
kad lietuviai praleidžia perdaug 
energijos, ir laiko ir žodžių 
bandydami savo vardą page
rinti apsišarvuodami reputaci
jomis, kurias ttfrėjo vienas ki
tas žmogus gyvenęs kelius šim
tus metų atgal.

“Bull^ddi” *\ yfft lieti|*Viąths 
gerai pažjštarAi žmohes. Ypa
tingai tiėms lietuviams, kurie 
perka valgius, rūbus, ėtč,, 
Max\vėll gAtV^ apielinkėjė.

“Pullerls” yra žmogus, ku
ris stovi pYię>;ddrų krautuves 
ir laukia pirkėjų. Jeigu ma
to, kad kas šiištOjA pMū krau
tuvės lango žiuri vidun, tai 
“pullefis” pasileidžia darban. 
FTteiiia prie numatyto pirkė
jo, kviečia Jį į'ėitf į ktetfttivė^ 
Vidų ir sūvo akimis pamatyti 
kokius MebėtiAus “bargenfuš” 
ji UžlAikbV

'........... ; a, : ■ ./ ‘
Jeigu kas nepriima jb pakvie

timo, tai “puilęris” pradeda jį 
tempti vidun irž rankovės. Jei
gu ir tas nepagelbsti ir nužiū
rėtas prikėjas eina savo kė
liais, tai “pullėris” seka jį ša
ligatviu, tampo už skverno ir 
Vis aiškina kokį nuostolį pįhh 
kojas paneš, jeigu nesustos JO 
krautuvėje ir nenusipirks pAl- 
tą už pusę kainos. 50 dolefių 

< paltaš v u*ž $10.00! J ei bochu! 
p . •'; -b'’

i Gavo daug skundų!
J : / b'. '■ " A : : V-' Į

Gav^s pluoštus skundų nUb 
hėlėitfiinįfįf pirkėjų, kuriems te
ko sUŠidūYtf su “pulleriais” pb-> 
ličija ir Chicagoš Biznio biuras 
pradėjo kovą, kad juos išnal 
kinti.

Matyt, kad ta kova yra bė£i 
gždžia, nes kad ir šiandien iiii- 
ėikit į Maxwell gfatvę ir sitstb* 
kite pHė kteūteVėš lango. Jėi^ 
gU rtėbilaikyšit^ tąi bemata^it 
atsiras!te tos krautuvės vičįuįf 
■^-hOi’it neHt.—A. Simkitsį

—ui-

Ai-

A.
r •>

■?< f. m

Nesvarbu^

Pirmus Morgičius 
Afit iŠeal Estate 
Dttfauiied ir Uhdefattlted 

už ę«sh su Neąerdi- 
. dėlių Atrbkavimų. Duodame - 

Coilatėral Paskolas. ,

•UHIB Mr CHAPNAN
< INC
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin, 0576
iri'irfrinĮfĮiį'irr-

GARSINKITE? “NAUJIENOSE*
b ,7,-.--,—i r; r ■ i. fc*.i < ... ' . 1 «.<. A-a- —

NAUJIENOS 
RADIO 

kas antrą dieną 
RYTAIS, 8» 15 vai.

Pirmadieny (panedely) 
Trečiadieny (šeredoj) 
Penktadieny (petnyčioj)

VAKARE, 
kas trečiadienį (seredą) 

.v . ,

n
vai.
t-. • ‘

RYTAIS paduodamos vėliausios žinios iš viso 
pasaulio ir išChicagos.
Vakare seredoj linksmumo valanda.

■ * t

Visi Naujieną Radio Programai įeina iš stoties 

WSBC, 1210 kilocycles 
Rytais Naujieną žinias galima girdėti visoj 
Chicagoj ir toli už Chicagos.

Priimami paskelbimai it pranešimai.



NAUJIENOS, Chicago, III

Siunčiame
PINIGUS KALĖDOMS

Kablegramos—Radiogramos, Banko Draftai ir Perlaidos.

tikie

viena

nu
Raudonos Rožės

M*

2548 West' 71st Street

APIELINKĖ

ŽEMAIČIU
virš.

O?

Nežinomas lietuvis žuvo po au 
tomobiliu sekmadienio vakare

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

2 metai dykai 
patarnavimas.

dienoj 
pašau

$65.00
$49.00

$5.95

$29.50 
$29.00

CA
$39.50 
$14.50

kuris labai pasi* 
paskutinius kelis 

Dalyvaus ir Dr. Pat

Pataisymui
DALYS

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd St.
2323 Milwaukee Avė.
8816 S. CommerciaI avė.

Vedasi” 20-to Wlardo Paš. ii 
Pol. klubas ir “Brolių ir Se 
serų Dr-ja”. $69.00 vertės

$69.00 ”
$69.00 ”
$29.00 ”

Kai šie svečiai jus 
“aplankys” tuoj 
griebkit už telefono

šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikalą 
vimu.

Policija tebeieško 
Roselando užmušto 

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

tą labai prieinariios, 
tai parsidavinėja po 50 centų 
ir aukščiau.

Kazokų chorui koncertą ren
gia Amerikos legionieriai.

The Drovers Bankas 
patarnauja greitai ir sau-

bus priimami be įstojimo mo 
kesčio. 
labai

RISIS .HM McMILLEN SU 
SU ERNIE DUSEK

Raudonos Rožės klubas palaiko 
jaunimą prie lietuvių

Dono Kazoku 
certas

šaukite Chicago

Trečia
dienį vakare 20-to Wardo ir 
Politikos klubas atlaikė savo 
paskutinį susirinkimą Bagdo
nienės svetainėje. Organizacija 
jungiasi su Brolių ir Seserų 
Draugija ir po šio mitingo per
davė jai visus savo dokumen-

jie yra 
daro gy

Tie dokumentai bus nagrinė
jami ir susijungimas buš baig
tas Brolių ir Seserų draugijos 
susirinkime, kuris įvyksta ry
toj, sekmadienį, 1 vai. po pie
tų, vietinės parapijos salėje. Vi
si 20-to Wardo klubo nariai 
yra. raginami atsilankyti į tą 
susirinkimą ir susipažinti su 
busimais nariais-draugais.

Draugija rengia balių, lap
kričio 25 d., taipgi parapijos 
salėje. Baliuje įvyks oficialus 
abiejų organizacijų “vedybų ce
remonijos’

Dr. Artur Rodzimki

Dr. Arthur Rodzinski, lenkas, dirigentas Clevelando Sim
fonijos Orkestro, kuris buvo nuvykęs į sovietų Rusiją ir, iš ten 
parsivežė naują operą “Lady Macbeth”, kurią rengiasi pasta
tyti Severance salėj, Clevelande. Kadangi artistų kuriniai pri
klauso valstybei, tai Rodzinski turėjo daug vargo iki tą operą 
išgavo. Rodzinski pritaria tam, kad pati valdžia populiarizuotų 
muziką, duodama gerus koncertus per radio ir užlaikydama 
muzikus ir dainininkus.

Ta proga- nariai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nežiūrint ką pirksite, gausite gražią ant stalo pastatomą 
Lempą DOVANAI.

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.

atsilankykite rytoj į kliubą, ku 
rio adresas yra 3236 S. Ilals 
sted St.

Ši organizacija daug 
rūpinasi jaunuolių 

reikalais

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

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

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

BE {MOKĖJIMO!
Nusipirksite byle kurį naują
PHILC0—R. C. A.—

VICTOR ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Senų Radio.
Labai lengvos išlygos

Sekmadieni susijun 
gia dvi 18 Apiel. or 

ganizacijos
Tiktai užvardyki- 
te reikalau j a m ą 
dali, priduokite 
mums vardą ir nu 
merj jūsų kros
nies, pečiaus ar 
boilerio ir mes pa- 
rupinsim r e i k a- 
laujamą dali su 
pilna garantija, 
kad dalys pilnai 
pritiks. Didelis 
atakas visose mu
sų krautuvėse:

BOSELAND.—Roselando po
licija tebeieško giminių vieno 
lietuvio, kuris sekmadienį nak
tį buvo užmuštas automobilio, 
prie 119th ir Halsted gatvių 
kampo.

Sekamą ketvirtadienį Coliseu- 
me įvyks susirėmimas tarp Jim 
McMillen ir Ernie Dusek. Abu 
yra pirmaeiliai ristikai. Pasku
tinį kartą jie ritosi prieš dve
jetą metų; tada viršų paėmė 
Dusek.

Be to, risis Richard Shikat, 
buvusis pasaulio čempionas, su 
Diek Rainės 
žymėjo per 
mėnesius
Mulligan, paskiau sunkiojo svo
rio pasaulio čempionas. Jis risis 
su poliemonu Zack Malcovu.

so — nėra.
Tad, kai vienas iš tų “sve

čių” jus aplankys, pulkite prie 
telefono
Better Business Bureau, Frank

Policiją yra galutinai konsta
tavusi, kad užmuštasis gyveno 
Westsidėje, ir kad vietiniai biz
nieriai yra jį matę, bet nežino 
pavardės. Jį dažniausiai maty
davo 22-tros ir Leavitt gatvių 
apielinkėje.

Kūnas apskričio lavoninėje
Užmuštasis žuvo po automo

biliu vieno Leo Cole, iš South 
Holland, III. Cole sako, kad jis 
važiavo Halsted gatve į šiau
rę, kai netikėtai prieš jo auto
mobilį pasirodė žmogus, į kurį 
jis įvažiavo, nepajėgęs sustoti.

Lietuvis buvo nugabentas į 
Roseland Community ligoninę, 
bet ten tuojau mirė<

Lavonas randasi apskričio 
lavoninėje, į kurią visi suinte
resuoti turi kreiptis.

Ne su gerais norais tie svečiai 
atvyks jus pamatyti

Yra keletas “svečių”, kurie 
gali jus aplankyti, bet nebūki
te jiems perdaug mandagus.

Jie yra, “C. Mollar”, kitas 
“J. H. Wentz, trečias atstovas 
nuo “Military Order of the 
Coast Artillery”, ketvirtas 
agentas nuo “Western Sales 
and Specialty Compariy”.

Visi jie norės jums ką nors 
parduoti labai nupigintomis kai
nomis, ir, kadangi tos kainos 
bus labai “nupigintos”, tai jie 
pareikalaus “cash”. Gavę pini
gus duos jums ir kvitą. Bet tik 
kvitą jus už išmokėtus pinigus 
ir gausite.

šaukite Franklin 1808
Palaukę ilgoką laiką kol 

pirktos “prekės” ateis, jus 
tarsite pašaukti kompaniją, 
rią vienas iš tų agentų repre
zentavo. Jus dideliai nustebėsi
te, kai patirsite, kad tokios 
kompanijoj nei paduoto telefo- 
'1 '■’? > '? ij » h* HJjKiVU 'f', ; ijtj.

. Baliaus programas bus 
įvairus.

Peter P. Lapenis.

Northwestern 
Stove Repair Co 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas Mortroe 6600

Parlor Setas ......................
Dinning Room Setas ...... .
3 dalių Bedroom Setas ,T..
Virtuvių Setai ....... ...........
Gesu ir anglimis kūrenami

Pečiai ............. .................
Gesiniai pečiai ...................
Virtuvėms linoleum .........
Karpetai puikiausių išaudimų

9x12 didžio ...............  $32.00

RADIO PATARNAVIMAS
<« nn Radio tūba iki $1.
*I,VV vertės au patarna- 

RifKMIlvimu. šis pasiūliji- IY K M11mas Keras tiktai 
“ ■ per šių savaitę.

KAZIVELL BUFFET
Naujai atidaryta aline. Artistiško . darbo gražiais piešiniais išpuoštų, 
kurioje visados raudasi geros rųšies alus, degtinė amerikoniška ir 
lietuviška.

Lietuviško Rojaus Savininkas

Rytoj 3 vai. po pietų Audi 
torium Teatre (didmiestyje) 
įvyks Dono Kazokų Chore 
koncertas.

Dono kazokai Chicagos pu
blikai yra gerai žinomi. Jie čia 
jau yra davę apie penkis ai 
šešis koncertus, kurie turėjo 
didelį pasisekimą.

Dono Kazokų Choras yra 
ypatinga organizacija. Sušiku 
rė jis prieš dešimtį metų po 
vadovyste S. žarovo. Pirmą 
koncertą jis davė Vienoje, Eu
ropos muzikos metropolyje. 
Pasisekimas buvo toks dide
lis, kad tas choras, kaip yra 
sakoma, pagarsėjo per 
naktį.

Nuo tos atmintinos 
choras apvažinėjo visą 
lį ir visur jis buvo pasitiktas 
su didžiausiu entuziazmu1.

Dabartinis choro maršrutas 
Amerikoje užtruks 70 dienų. 
Per tą laiką jis duos 67 kon
certus. Kai tas maršrutas už
sibaigs, tai choras nuo savo 
susikūrimo bus davęs apie 2,- 
700 koncertų. Jokis kitas cho
ras neturi tokio rekordo.

Visi choro nariai yra labai 
geri dainininkai, ir 
taip susidainavę, jog 
vų vargonų įspūdį.

Prie progos tenka 
jog šį kartą choras duos visai 
naują programą. Pirma pro- 
gramo dalis susidės iš žymių 
kompozitorių bažnytinių gies
mių; antrą dalį sudarys liau
dies dainos, o trečioji dalis su
sidės iš kazokų dainų.

Bus sudainuotos Grečaniko- 
vo, Čaikovskio, Musorgskio. 
Dargomižskio, Rimski-Korsa- 
kovo ir kitų kompozicijos.

Muzikos mėgėjams būtinai 
reikėtų tą koncertą išgirsti. 
Jl‘o labiau, kad kainos šį kąr-

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero. III. Tel. Cicero 1329 
Mdara Antrad.. Ketv. Ir Beit. vaVaraie.

Bridgeporto kolonijoje jau 
perkelis metus veikią Univer- 
sal Health kliubas' < Tai tur 
būt, vinatinis tos rųšies kliu
bas tarp Chicaįįs lietuvių. čia 
ristikai tu*ri progos sueiti it 
pasiteirauti. Ypač daug risti- 
kų susirenka sekmadieniais.

Taigi rytoj, 2 vai. po pietų, 
vėl čia susirinks visas būrys 
ristikų pasiteirauti. Tairp ki
tų, bus it Georgė Mack, kuris 
padarė išaukimą liętuyių risti* 
kams. Jis sakę, jog “minina 
biznę” ir risis sų bile lietuviu 
ristiku; patvirtihimto to jis ža
da užsistatyti šiintą dolerių.

Mėgstantieji, .^istynių sportą lin 1808, arba policiją

CICERO 
klubas nesenai aprėdė savo “ju
morus” su naujais “ziperiais”, 
kuriose randasi ir graži klubo 
emblema. ” '

Zipetiai kainavb1* Virš šimto 
dolerių, bet reklama, kurią klu
bas gaus reiškia kur kas dau
giau. Jaunuolių globėjai nese
nai iškėlė tiems jaunuoliams 
“Hallowe’en” vakarėlį, j kurį 
atsilankė ir daugelis tėvų.

Turime jaunimo daug, bet 
gaila, kad nėra priemonių ir 
aplinkybių, kur jis galėtų vy
styti savo talentus lietuvių 
naudai, o ne svetimtaučiams. 
Raudonos Rožės klubas tą su
pranta, todėl stengiasi daryti 
kas galima, kad jaunuolius pa
laikyti tarp lietuvių.

Tas klubas yra viena iš pro- 
gresyviškiausių organizacijų, 
kuri daugiau ne kita Chicagos 
lietuvių organizacija rūpinasi 
jaunuoliais. Ji palaiko ir basket- 
ball komandą ir baseball ko
mandą. “N.” Rašėjas,

SERGANTYS
ŽMONES

KURIE kenčia nuo chroniškų li
gų, kraujo litru, nerviškumo, ink
stu. pūslės ir veneriškų ligų, te
gul tuo jaus atsilanko i ofisą, pa
tarimas dykai, šis patarimas bus 
duodamas jums be jokios obliga
cijos ir jus galite išsigelbėti nuo 
nereikalingu kančių ir sutaupyti 
pinigu.

Specialus treatmentai dėl lyti
niai nusilpusiu vyru. Naujausi ir 
moderniausi aparatai įtaisyti dėl 
gydymo šių ligų. Pagelba šio apa
rato atsteigta stiprumas ir ener
gija lytiniai nustipusiems vyrams, 
kuomet visi kiti metodai negelbė
jo. Kainos labai prieinamos. Ga
lima susitarti dėl lengvu išmokė
jimu. kad kiekvienam duoti pro
gos išsigydyti.

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

Kampas Monroe St.. Crilly Buildinr 
Paimkite elevatorių iki penktam au‘<At.

CHICAGO. ILL.
Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 508 moterims 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vak. Pirmadieniais. Tre
čiadieniais Ir AeAtadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. *
Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 12 v. d.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

LIBERTY INN
įvyksta Lapkričio-Nov. 10-11,1934

Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i mu
su iškilmingą atidarymą. Bus skanių užkandžių, įvairių gėrimų, gera 
muzika. Linksminsimės per dvi dienas, šeštadienyje ir sekmadienyje.

Kviečia savininkai: ANDREW LANG IR PETER YOUNG. 
82nd and KEAN AVENUE, JUSTICE PARK.

$125,000.00 
Rakandu Išpardavimas

Dar iki šių metų pabaigai norime padidinti savo fir
mos apyvartą $125,000 ir to^ėl pradedame didžiau
sią rakandų išpardavimą kokio jus dar nesate matę.

Šiame išpardavime numušėme savo prekių kainas net 
žemiau,pusės ir tuo duodame jums progą įsigyti rakan
dus mokąnt 50 centų už kiekvieną dolerį.

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
CHICAGO, ILL.

SPORTAS
UNIVERSAL HEALTH 

KLIUBAS

Draugija Didžiojo Lietuvos Kuil Vytauto
— RENGIA —

DIDELI METINI BALIU
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 11,1934

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ/ 3133 SO. HALSTED ST. 
Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga tiktai 25 centai.

Komitetas kviečia visus svečius atsilankyti ir linksmai laiką pralei
sti prie puikios muzikos po vadovyste ALDONOS GRUŠAITĖS.

Komitetas atsilankiusius svečius maloniai priims. Kviečia visus atsi
lankyti. —KOMITETAS IR VALDYBA.

KROSNIŲ 
PECftj 

BOILERIŲ

u
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Trumpai
Norėjo gražius rublis. — Wil- 

lard Marvin ir žmona Edith 
Marvin norėjo vilkėti gražius 
rubus. Jie norėjo lošti ir ark
liukais. Bet Marvinams buvo 
striuka su pinigais. Tad, būda
mas Wilson bendrovės raštinės 
darbininkas, jis sumanė tam 
tikslui panaudoti bendrovės pi
nigus. Marvinai daugiau gra
žių rūbų nebenešios. Apie ' jų 
planus sužinojo policija.

» » »
Vakar tik trys mirė nuo au

tomobilių Šiais metais auto
mobilių užmuštų žmonių skai
čius yra rekordinis. Chieago j e 
apie 5 žmonės žūna kiekvieną 
dieną. Vakar buvo palyginamai 
“ramu”. Mirė tik trys. 6 metų 
vaikas Fred Jenne, Niles, III., 
Emil Latice, 60 metų, 2329 S. 
Lombard avė., ir Henry Boh- 
nen, 48, 774 West Harrison 
avė.

» » »
Buteliai geresni už kulkas — 

Penki banditai atėjo į John 
Stacey alinę. Mannheim ir 
Roosevelt Roads, pasiryžę jį 
apiplėšti, John Stacey pasiro
dė neprielankus tokiems plėši
kų norams ir pradėjo į juos 
svaidyti butelius alaus. Bandi
tai negalėjo atsilaikyti prieš 
taikius sviedinius ir pasitraukė 
nieko nepešę. Vienok jiems pa
sisekė įvaryti kulką į Stacey 
pečius.

» » »
šitie vagys) buvo labai negud

rus — Miss Helen Swanson, 
8137 Rhodes avenue, parvyko 
namo iš miesto ir bandė įeiti į 
savo butą. Nustebo, kai durys 
nenorėjo atsidaryti. Ji pradėjo 
šaukti, “Police, police!” Vagi
liai, kurie užbarikadavo duris 
tuoj išgarmėjo per langą ir pa
sileido bėgti. (Prie Swansoniu- 
tės buto stovėjo jų automobilis. 
Kai ji pamatė vagilius atbė
gant, ji atsistojo prie automo
bilio ir jų neleisti. Matyt, 
Swansoniutės vokale jėga buvo 
didelė, nes tuoj pasirodė poli
cija ir vagys nudume. Swan- 
soniutė ne tik kad nenukentė
jo nuo vagilių, bet dar pelnė 
automobilį.

svarbių pranešimų iš biznio ir 
iš draugijinio liettfvią gyveni-' 
mo. Todėl, nepamirškite pasi
klausyti. J. Z.

Makalai žada grįžti 
Budriko programan 

rytoj
Pilną valandą — nuo 1-mos 

iki 2-jų — iš Stoties W C F L, 
970 kijocycles, gražių dainų, 
klasinių arijų ir instrumenta- 
lės muzikos patieks jums ry » 
toj Budriko Krautuvė.

Sadauskas ir Marie Schultz, 
su daugeliu naujų dainų. Gai 
ir Makalai pasirodys. Mergai
čių trio. Išgirsite dar visai ne 
girdėtų dainų, bite sudainuota 
nauji rinkiniai. Budriko Radio 
orkestras ir pavieni jos nariai- 
solistai. Tad, pasiklausykite 
Budriko radio prOgraino rytoj J 
iš W C F L — D. D. į

Kiek laiko atgal, Anton Ca- 
talano, 21, Dominik Catalano, 
14, ir Anton Catalano, 25 metų, 
nušovė 2 metų berniuką Char
les Ripka, 1125 Center street. 
Jie apleido Chieago ir slapstėsi 
per ilgą laiką. Bet kai jų dėdė 
mirė, jie grįžo ir pakliuvo. (Po- 
icija juos suėmė adresu 1167

Webster avė.

cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Halsted St.

General Motors Simfonijos 
Koncertas

Užtiko du slaptus bravorus 
Calumet City

CALUMET CITY — Federa-. 
iai . agentai vakar užtiko du 

slaptus bravorus Calumet City 
miestelyje. Vienas jų buvo Mi- 
chal Garaviano, 233 East 155th 
street, o kitas William Webbo, 
421 Plummer street. Abu bra- 
vorininkai buvo areštuoti.

Reikės mokėti "Sales 
Tax’ ir už vandeni

TEISYBES . MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES valdyba 1934 metams! Pėt-; 
ras Klllis pirm., 8847 S. Lituaniea 
Avė.; Liudvikas Yuclus vice-pinų., 
8252 So. Halsted St.; Steponas 

/Narkis prot. rašt., 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
8584 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris iŽdM 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Frantisco Avė.; Jonas Puza- 
ras. 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkfs 
korespondenas, 1900 W. 85th St. 
Susirinkimai atšibuna kas antras 

nedčldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8183 South 
lalsted St. 12-ta vai. diena.

Lithuaniaa Republican Club of 
Brighton Park kliubo valdyba 1984 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2584 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm„ 2486 W. 
47 St; Baraęy PietkewiČia, nut. 
rašt., 2608 |W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 S*. Wash- 
ięnaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
45.50 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumškis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

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

DAILY BUSINESS DIRECT0RY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO
is skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 

skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, Intaisų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

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

AKORDIONAI
ACCORDIONS

120 balsu chromatiški akordionai 
vertės $400 dabar tik $75, Lekci- 
. 08 dykai. Piano akordionai po $45.

JOS F. SUDRIK, Ine.
3417 S. Halsted St.

APTIEKOS
DRUG STORES

PRINCETON PHARMACY, Bėdina 
kaps. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul. 1669.

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

i Dirbtuvės bankroto išpardavimas.
Žemiausios kainos Chicagoj rakan- 

■ dams, nauji parlor,, bedroom, ir valg.
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Kerpėtai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedaliomis 6224 S. 
Ashland Avė.

RAŠOMA POP 191 iA
WRITING PAPER

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

A. BELSKIO Pirmos RųŠies Aptieka, 
2422 W. Marųuette Rd. Rep. 8222.

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

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

RADIOS
RADIO

RADIO
Nedeldienio radio pro

gramas.
Rytoj 11-tą valandą prieš 

pietus. Stotis WGES perduos 
eilinį nedėldienio radio progra 
mą, leidžiamą Progresu Furni- 
ture Kompanijos, 3224 South 
Halsted Street.

Patirta, kad programe da
lyvaus keletas žymių solistų, 
taipgi kvartetas ir duetas. Bus 
pagrota gražios muzikos. Bus 
ir naudingų patarimų ir labai

Kiekvieną sekmadienį, 7 vai. 
vakare, Chicagos laiku, Gene
ral Motors korporacija teikia 
simfoninės muzikos programą 
per National Broadcasting Sis
temą. Apart orkestros, koncer
tuose, paprastai, dalyvauja gar
sus instrumentaliai ar vokeliai 
solistai.

Ryt vakare programe daly
vaus garsus smuikininkas Ja- 
scha Heifetz. Diriguos Fritz 
Reiner. Chicagos stotis WLS- 
WENR.

Programas
1. Overture <to “Russlan and

Ludmilla” ............... GLINKA
General Motors Symphony 

Orchestra
2. Concerto for Violin and 

Orchestra, No. 4 VIEUXTEMS
(a) Introduzione .... Andante
(b) Adagio Religioso

Jascha Heifetž
3. Eight German Dances

MOZART
(Arranged py Steinbach) 

General Motors Symphony 
Orchestra

4. Violin Solos
(a) Prelude from “L’Enfant 

Prodigue” ............... DEBUSSY
<b) Rondo .. Mozart-Kreisler 

Jascha Heifetz
5. Divertimento for String

Orchestra ............... WEINER
General Motors Symphony 

Orchestra
General Motors Corporation 

gamina Chevrolet, Pontiac, 
Oldsmobile, Buick, La Šalie, 
Cadillac ir kilų markių keleivin- 
gus automobilius ir trokus.

(Sp.)

Sangamon apskričio Circuit 
teismas vakar nusprendė, kad 
valstija turi gauti “sales tax” 
mokesčius ne vien už prekes, 
bet ir už vandenį ir elektros 
jėgą.

Jei šis nuosprendis nebus pa
keistas, tai Chicagos miestas 
turės sumokėti “sales tax” už 
visą vandenį, kurį pardavė nuo 
1933 metų liepos 1 d. iki dabar
tinio laiko.

Paliaubą minėjimui
“Chieago American” apie 
žuvusiųjų už Lietuvos ne
priklausomybę paminklų

Byšy su Paliaubų diena, dien
raštis “Chieago American” 
šiandien įtalpina savo skiltyse 
įdomų straipsnį apie “Nežino
mųjų Kareivių“ paminklus įvai
riose Europos šalyse.

Tarp suminėtų šalių yra ir 
Lietuva. Straipsnis paduoda 
paveiksią, ,Ęąipinklb Žuvusiųjų 
už Lietuvos Nepriklausomybę, 
aprašo jo reikšmę ir ceremoni
jas, kurios kas vakarą yra at
liekamos prie to paminklo.

Ačiū p. S. Piežai
“Chieago American“ paskuti

niu laiku pašvenčia daug vie
tos žiniomis apie lietuvius ir 
Lietuvą. Padėka Už tai tenka 
p. Stasiui IPiežai, kuris dirba 
dienraščio redakcijoje.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Atvyko j laidotuves 
ir prarado laisvę

NORTHSIDE — Policija su
ėmė 3 jaunus italus už žmog
žudystę, kuomet jie atvažiavo 
į savo giminaičio laidotuves.

METINES MIRTIES SUKAKTUVES

ONA PUZAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 13 diena 1933 m., su

laukus pusės amžiaus, gimus Pajevonio valsč., Vilkaviškio apskr.
Paliko dideliame nuliūdime vyra Boleslo

ve. dvi dukteris Ona ir Elena ir giminės.
Liūdnai atminčiai musu brangiausios mo

teries ii motinėlės bus laikomos šv. Mišios , 
Dievo Apvelzdos parapijos bažnyčioje, lap
kričio 18 diena, 1984 m. 7:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs- < 
tarnus atsilankyti i pamaldas, o po pamaldų 

-j namus po numerio 645 W. 18 St.
Jau praslinko metai kai tave -musų my

lima moteris ir mamytė nelaimingoji mirtis 
ištraukė iš musų tarpo. Musų širdyse palu
kai neužgydoma žaizda, o namuose neužpil
doma tuštybe* Mes tavęs brangioji, mote
ris ir mamytė laukiame sugrjštant, bet musų 
laukimas veltui. Visokios gėlės pranyksta 
ir vėl sugrista, bet Tave VieSpats pasiliko 
kaipo išrinkta, gėlele amžinai. Laikui bė
gant, užmirš-Tave draugui-Ss, bet tu musų 

brangioji pasiliksi musu mintyse ir Širdyse amžinai.
Mylėjome Tave, kuomet buvai gyva, taipgi neužmiršime Tave ir 

dabar, kol per musų maldaė nejveshnc Jus i Viešpaties namus. 
‘ Nuliūdę liekame,

VYRAS BOLESLOVAS, DUKTERYS ONA

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1984 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. RockweU St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 85 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag, G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuŠkeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadlenį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nud 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patamavimks visiems vienupdas 
sulig draugystės Įstatu.

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., ąn- 
is $6.75/ Šaukit Oak Lawn 8.

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

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jersombeck. Tel. Laf. 2014

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

Garsinkite “N-nose
MADOS MADOS

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

PRESS COAL CO. 
3950 S. Wentworth Avė. 

Tel. Yards 0300.

Ingaliojimus aprūpinti žemę Ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S- Halsted St., Canal 6500

KNYGOS
BOOKS

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne.“ 
1789 So. Halsted St.. Chieago, IU.

KRAUSTYMAS
MOVJNG

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

AUGščIAUSIAS cash kainas mokė
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

DIDELIS DIRBTUVES STARAS.
Speciallis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

savininkai.
ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė.. Lafayętte 8516

RADIO TAISYMAS
. RADIO SERVICE

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams yra 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cottage Grove Avė.; Jul. Race- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.* 
P. Killis nut. rašt., 3347 South 
Lituaniea Avė.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Kaulakis turto rašt, 3842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitis knntrol, 
rašt; A. Jaunis ir J. Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K, Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną • mė

nesi pirmą sekmadieni, 1% vai, die
nos. Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 8183 So. Halsted Street, 
Chieago, I1L

šalka; K, Demereckis, 
prižiūrėtojas; K. Valai)

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

FRANKAS AUTO SHOP, 4464 So.
Wentworth, Boulevard 4081_____

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chieago, Ilk 
LENTOS ir Rakandai I 

LUMBER & MILLWORK

J. BUDRIK EXPERT radio taisymas 
r Service, šauk Boulevard 8167.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programas, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

3373

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing "r 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

STOGAI
ROOFING

w i

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir paternų darymas 

(Tool and Die Making) 
Automatiškos šriubinės mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbinirtkų 

ir geras užmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

ŠAPOSE. Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškome darbą. 
Ateik j šapą arba parašyk prašyda
mas veltui knygutės su paaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO„

Ine. Dept. 100 
609-613 W. Lake SK

BARZDASKUČIAI
BARBĖK SKOPS

MIKE'8 BARRER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 fit., Boul. 6943.

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 35 Street.

BUČERNES
MEAT MARKET

SQUARĖ DĖAL MEAT MARKĖT,
1 kl. mėsa, 4801 Wentworth Avė.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

LEDAS
ICE

H. LANG & SON CO.
Ledas anglis. Pristatome kasdien 
krautuves ir tavernas.

5208-10-12 Wentworth’ Avė.
šaukit Boulevard 0412-0413

MOKYKLOS
SCHOOLS

i

PAMOKOS: Anglų Kalbos. Lietuvių 
Kalbos. Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand), Amerikos Lietu
viu Mokykla, 8106 S. Halsted St, 
Chieago, III

MAUDYNES
BATUS

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinžs 
maudynės, elektriški treamentai. LJltm 
violet spinduliai, masažas.Į657 W.45 st’ 7

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

TRE BRIDGEFORT ROOFING <X).
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

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

APEX IRON & METAL CO. 
4060 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami .
tik po ............. .............................

EMPIRE LAUNDRY 
330 West 47th St. — Yards 2828
........     ibm—ii ■ Hiw imi iimi—IWIW ■■

LIETUVIU KEISTUČIO PASALTOS 
KLIUBO valdyba 1984 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W, 35 St; Walter 
Sharka fin. rašt, 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2584 M. 46th St.; kontrolės raŠ-

* tinlnkas; J. Shaltemanas, 7017 
South Cambailo Avenue; K. 
W arai s iždininkas, 3888 South 
Kedzję Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St barkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius. T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virrinia 0036
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-rną nedėldieni kiekvieno mėnesio 
13-tą vai. dieną, Liberty Grove avė- 
tainėie, 4615 S. Mozart Street

Avenue;

3873 Augesnei moterei rude
ninė suknelė. Gražiai atrodys, jei?, 
gu pasisiūdinsite iš aksomines ma-■ 
tėvijos. Sukirptos mieros 86, 38, 
40, 42, 44 Ir 46 colių per krutinę. ;

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

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

8012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayętte 1235

. 1

WM. W, CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. žemos kainos, 
lengvos išlygos. 282 W. 68 St Tel. 
Wentworth 3800.

PINIGŲ SIUNTIMAS
■PYPU a

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

SHEET METAL
------------ MiLLER--------------------------

2041 Canalport Avė, Canal 3695.

DUONKEPIAI
s BAKERIES

Pirk 'duoną FULLEfc I*RK BAKERY 
4466 & Wells St. Boulevard 5149

GROSERNES
GROCERIES

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
milijonu dolerių ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 

1739 S. Halsted St., Chieago, Iii.

J. DARGUŽIS TA VERK, užkandžiai 
veltui. 8316 W. 55 St, Chieago, III.

HOTELS

PAMINKLAI
MONUMENTS

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

........ .................. .............................. ......................... .......... ,l,|l

RAKANDŲ Barbenai
FURNITURE BARGAINS

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

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

Tel. Wabash 2280. Chieago.

VYRŲ RŪBAI

PAUL LEASES, wyrį rūbų krautu- 
v§. 3427 South Halsted Street.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgaporio, Chi
eago, Illl. valdyba 1984 metų: Vin
cas Stankus, pirm., 6606 S. Mozart 
St, Antanas Šimkus, 3110 Litua- 
nica Avė., pirm, pagelb.. S. 
Kunevičius nut rašt., 3220 
S, Union Avė.; D, Gulbinas fin. 
rašt, 8144 S, WaUace St; J. Ma- 
tejunas kontr. ra®t, 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasieriua, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskiš mar
šalka, 3180 S. Halsted St
Laiko suąh&jkimus kas mėnesį pir

mą trečiadieni 7:80 vai. vakare, Chi-

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th SL 

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. AndnewR vedėtas.

,1,11111 imi >>į> ■»»■>■ .......................... ..

KVIETKININKAI
FLORIST

...... .... ..................—"T '<"!>■>' 1111........ ......... . 
McCARTHY FLORIST, 6814 South 
Western Avė., Prosnect 1614-1615,

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$300 kaurai *<»»»••»«••••••••••••••••« ••••••• $35X10 
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb,, rakandai . $30.00 

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE.

5746 So. Ashland Avė.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLĘSALE

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. 1416 S.Halsted, Can3659

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

KAILIAI
FURS

Dideli kailiai nuo $45 ikį $450 specia
lybė; darome kailinius kąutus ant or
derio visokios miegos. Ta ingi taisnm

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tek Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymąi 
nauji ir vartoti. Labai pigiai; Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

onroe 1710

LENGVI IšMOKESČIAI, $1 įmokė
ti, j 20 mėnęsįų išmoki, 
rakandai $57.50; nauji 1 
$22.50, kerpėtai $9.75. 
karais. 258 W. 68 SL

parlor setai 
Atdara vą-

IV4

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton^Parite. 
Taiso, pnosija ir tt. 

2565 W. 43 “ “ ‘

6099



RENDON šviesus, didelis kamba
rys, vandeniu šildomas prie Šeimy
nos be vaiku. Su ar be valgio.

7115 Šo. Honore St.

PARSIDUODA Alinė, biznis išdirb
tas gerai, yra gera vieta dėl šokių 
ir stalai dėl svečių.

114 E. 107 St.

RENDON kambarys dėl ženotų ar 
pavienių, gazas. vanduo kambaryj, 
apšildomas, taipgi miegamų kamba
rių. Nebrangiai.

1507 No. Irving Avė.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino ar merginos.^/. Garu apšil
domas. Be valgio.

3256 So. Union Avė.
—O—

. a

IMPS vs NORMAN ZIPPERS;
obligacijos bu-j Sunday( NoVe n> 2.00 P> M> j

nęed your
sedan —

CLASSIFIEDADS

MADOS MADOS MADOS

Business Chances 
Pardavirbui Bizniai

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

12300 Emerald Avė.

PARSIDUODA grosernės fikče- 
riai, mažai vartoti, parduosiu pigiai, 
pardavimo priežastis, turiu kitą biz
ni. 4554 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Tavern arba prim- 
siu pusininką, — gerai išdirbtas 
biznis prie didelio teatro. New Deal 
Tavern. 6822 So. Halsted St.

KRIAUČIŲ ATIDAI ant pardavi
mo kriaučių šapos rakandai, kam rei
kalingi nepraleiskit progos, nes tu
riu apleisti Chicaga. Atsišauk it 
adresu, 6631 So. Rockwell St.

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

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė, biznis išdirbtas gerai, parduosiu 
pigiai. Box 184, 1739 So. Halsted 
Street.

■ ■ - i - r -

NAUJIENOS, Chicago, III
. ________ , . ..........:.M.

Miesto taryba pasisakė už Pasaulinę Paro-!
, * ,.j x lietuvius namų savininkus kvier
dos atidarymą 193a metais *sdama juos prisirašyti prie Na-1

■ ----v ■ ■ mų Savininkų Sąjungos, kad
išvien visi galėtų ditbti ir van*, 
uens myterių pianą atmestų.

Įstojimo mokestis į Bridge?
...... .. porto Lietuvių Namų Savinin-majoras tam tikslui ir paskirs kų Sąjungą yra o

Ali 1 1 • • «— eigųAldermanų tarybai priėmus ... ./ . , . _ ..... i x • • įveiksime iš vien, tai musų bal- rezohuciją, dabar užsidariusios 
parodos vedėjas Lenox Lohr 
paskelbė, kad ji atmokėjo iki 
cento visas skolas ir Donų sa
vininkai priedų gavo ir dividen
dų. Negana to, 
paliko $570,213 
po to kai visos 
vo* atmokėtos.

Jeigu parodą 
ryti sekančiais metais, pareiškė 
majoras, tai jos operavimas bus in action. Come out and 
sutvarkytas taip, kad' mokės- for they will 
čių mokėtojams 
nei cento.

įgaliavo miesto majorą Kelly paskirti 50 žmonių 
• komisiją sudarymui plano

Sumanymas atidaryti 'Pasau- 
. linę Parodą Chicagoje 1935 me

tais buvo pastūmėtas žinksnj 
pirmyn, kai miesto taryba pri
ėmė aldermano J. Coughlino re
zoliuciją įgaliuoti majorą pa
skirti plano išdirbimui 50 žmo
nių komisiją.

Miestas žada parodą padary
ti, jei pasiseks, nuolatine ir <tuo 
reikalu kreipsis j Illinois legis- 
laturą, kad ji pravestų įstaty
mus, autorizuojančius Chicagos 
Parkų distriktą tokį sumanymą 
įvykinti.

, Reikia $2,500,000
Kad parodą atidaryti reikia 

sukelti $2,500,000 kapitalo, tad

Namų sarininkai 
prieš vandens 

“myterius”
Bridgeporto organizacija 

čia visus protestuoti 
naujj patvarkymą.

kvie- 
prieš

BRIDGEPOBT. — Kadangi 
miestas pradėjo žinksnius, kad 
įdėti į visus Bridgeporto namus 
vandens “myterius”, tai Bridge
porto Lietuvių Namų Savinin
kų Sąjunga sušaukė susirinki
mą ir išleido sekamo turinio 
atsišaukimą:

“Artinasi pavojus”
Gerbiami Lietuviai namų 

vininkai Bridgeporte, mums 
tinasi pavojus.

Negana to, kad musų mokes
čiai iškelti į padanges; nega
na to, kad musų huomos nu
krito beveik per pusę; negana, 
kad* mes beveik neturime pp|b

sa- 
ar-

šeštadienis, lapkr. 10, 1934

Parodos kasoje 
gryno pelno,

są išgirs ne vien miesto tėtu
šiai, bet ir aukštesnės instan
cijos.
Komitetas, Bridgeporto Lietu
vių Namų Savininkų Sąjunga.

Dvorak 'Park
pasiseks atida- 20th & Fisk Sts. (1100 West) 

Come out and see thc boys 
cheer, 
help.

tas neatsieitų
I

ir beveik visi 
plėšikų, kurie

cijcs apsaugos 
kampai apstoti 
ir nakties ir dienos metu api
plėšia žmones — miesto tėtu
šiai užkrauna mums dar kitą 
naštą, j vesdami į kiekvieną na
mą vandens “myterius”.

Nesąžiningi nuomininkai ga
li namų savininkams’ daug nuo
stolių padaryti, leisdami van
denį dieną ir naktį be jokios 
normos, kuomet patys savinin
kai nedrįstų nei drabužius plau
ti, krjlangi vandens sunaudoji
mas butų registruojamas.

Nutarė protestuoti
Bridgeporto Lietuvių Namų 

Savininkų Sąjunga laikė mėne
sinį susirinkimą lapkričio 7 d., 
ir nutarė iškelti protestą prieš 
“myterių” įvedimą ir paduoti 
valdžiai visų narių sąrašą.

Bet organizacija pati viena 
mažai ką gali padaryti, nes jos 
narių skaičius yra mažas paly
ginus su visais namų savinin
kais. Daug narių jau mirė, ki
tus depresija sunaikino, šiuomi

...........................—snsu-iįli.rt*

„Didžiausias Automobilių Pardavimas Chicagoj 
Vėl mes siūlome sehšdcingiausias vertes iš naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dat nėra mačiusi. Pasinaudokite Šia nepaprasta proga.

Pirkite sau automobilį dabar 
Garantuojame Šiks kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balahsą galite išmokėti pėr 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui5 duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas
PLYMOUTH, vėliausias 1934 me
tų DeLuxė sedan. Veik nevarto
tas, važiuotas Vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas, (rengtas su sau
giu stiKiu. 6 dratiniai ratai ir 
6 tairai kaip, visai nauji. Kašta
vo $950, musų 
kaina uk ........   vvw
CHRYSLER vėliausia 1933 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo Vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas $519 C 
Musu kaina tik .............. .
BUICK paskiausis 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau rifei 3 sa
vaitės. šį puikų karą reikia pa 
matyti, kad įvėftinti. Kainavo 
virš $1900, mažiau negu 3 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažą 
dalelę originaiės vertės. Taipgi 
1988 Buick kaip paujas $COIŽ 
atiduosiu už .L...4.... .....i... vfew.
DE-SOTO vėliausias 1984 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj -— tairai kaipl nauji, 
daili užbaiga,, dubdame miisų pa- 
paprastą garahtiją; >515

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.
SQUARE DEAL AUTO FINANCE 

2520 NORTH CRAWFORD AVĖ.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ.’f 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grandy Mining 
Co., Cedercrest 113,1.

AUBURN DeLuxe 1934 sedan 
—kaip naujas;/6 dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik .......................
HUPMOBILE,HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras ChicUgoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $8400. Musų 
kaina tik . ......................... fc ■ w
CADILLAC 1981 sedan. Š;s 
Kąrąs priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $07^5 
Musų kaina tik ............. fe I w
NASH vėliausias 1932 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų grantija. Musų O C
kaina tik ...........................
DE SOTA 1982 DeLuxe 
garantuotas kad geras, >295 
tik ........ ........ ......... . •........
STUDEBAKER 1934 DcLuxe se- 
dan — garantuotas 
tobulumas, tik ................ .

NUPIGINTOS BUŠU KAINOS 
žemiausios kainos ant busų tikictų 
i Los Ąngeles, New York, ir visus 
kitus miestus. Speciali nuolaida 
lapkričio įnėn. Jeigu jums priseis 
kahauti ši mėnesi, pamatykite mus 
arba pašaukite dėl specialių lapkri
čio mėn. nupikintų kainų.
8 So. Deorborn St. Kambarys 1207. 

DEARborn 2512

Musų Speciališkas Pa
tarnavimas

Prirengsime jūsų automobili arba 
troką. kad didžiausios žiemos apeigos 
ir audros netrukdys nei gadys, taip
gi įdedame ivairius “h°aterius”.

Gage Auto Service 
i Repairing & Welding
1 912 W. 35th Street
MakuiSno name, pirmas garadžius į 
vakarus nuo Lituanica Avė.

Mekanikai
P. BUDVITIS ir FRANK CLAVEN

CLASSIFIEDADS
>is- .......i ■■■.......■liausi..............................................

Furnišhed Rooms
Furnished Rooms

RENDON apšildomas kambarys 
pavieniams arba ženotai porai su ar 
be valgio. 6113 So. Albany Avė. 
RepUblic 8954.

RENDON kambarys, vienam arba 
dviem vaikinams ar merginoms arba 
vedusiai porai, su valgiu ar be val
gio prie mažos Šeimynos, nebrangiai 
Bridgeporto apielinkėj. 3136 South 
Normai Avė., antros lubos.

Hali, 4039 Wėst Madisoh st.
Balių rengia Garfield Parko 

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa- 
šelpinis klubas.

Kas sumokės 25 centus ga
lės atsilankyti į parengimą ir 
smagiai praleisti laiką. Tik ne- 
sivėluokite — nes pradžia 7 
vai. vakare. Busiąs.

ido-702 — Augesniai moteriai ilėimui suknelė. Prisižiūrėkite kaip .
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44miai pasiūtos rankoves ir apie kaklą, 

ir 46 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

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

.-M

KIPŠAI prieš NORMAN 
ZIPPERS

Sekmadienį, Lapkr. 11 d.
Dvorak Parke, 20th ir Fisk

gatvės (Į>00 West) 1 
2:00 po pietų

Ateikite ir pamatykite savo 
tautiečius futbolininkus akcijo
je/Lošimas bus smarkus ir gy
vas.

Ateikite juos “boostyti”!

Kalbos, muzika, ke-
.-V!*'' ‘

pti grybai ir kuge
liai laukia lapkr. 17

PRANEŠIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS BA

LIUS, nedėlioj, įapkričio-November 
11 dieną, 1934 m.,. .Parapijos svetai
nėj, 8501 South Uničn Avė. Pra
džia 7 vakare . -

Kviečia
Kun. Linkus ir 

Parapijos Komitetas.
*

Chicagos ^Lielu^iif Vyrų cho
ras susirinks Barausko svetai
nėje (buvuįsidj Mildažio) ne- 
delioje, lap1<riči(/h 1 d. 10 vai. 
ryto, pasitarti apie" tolimesnį 
veikimą. Yra proponubjama 
surengti savo vakarėlį, todėl 
visas vyrų choras, kuris daly
vavo Jubiliejiniame “Pirmyn” 
choro apvąikščib|iųiej malonė
kite susirinkti lOj vai. iryto. \

AT I D AI
Žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos gauti per

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

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

Business Service
_____ Biznio Patarnavimas_______  

NAMU*SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikalą nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Me» 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki. piet. įžymu; 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchroom. Cash arba mainais ant 
gero automobilio. 3000 W. 47 St. 
Chicago, III., pietų laike. Telefonas 
Lafavette 5431.

---- O

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA Tavern, gera vie
ta išdirbtas biznis. Priežasti parda
vimo patirsit ant vietos. Savinin
ką galima matyt tarp 7 ir 9 vakare. 

2019 Canalport Avė .
—-O----

Ir kitos prašmatnybės įeina į 
busimos socialistų sueigos 

programą. . r

Teko nugirsti, kad lapkričio 
17 d., šeštadienio vakare, Ba
rausko, (buvusioj . Meldažio) 
mažojoj svetainėj, Lietuvių So
cialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa rengiasi turėti 
draugišką sueigą, kur bus pa
teikta vakariene, kalbos, mu
zika ir kitokie paįvairinimai .

Tikslas — kad susitikti bu- 
riui vienminčių ir pasidalinti 
nuomonėmis, apkalbėti bėgan
čiuosius gyvenimo reikalus bei 
pasilinksmint tarpe savųjų. Fa* 
našus parengimui yra daromi 
po kartą kas metą ir visuomet 
susirenka geras skaičius daly
vių. z

Bus įvairios prašmatnybės 
jšjmet tikimasi sukviesti dar 

skaitlingesnį būrį ir padaryti 
sueigą dar šaunesne. Sako, šei
mininkės pavaišins svečius su 
keptais grybais, kugeliais ir ko
kiom prašmatnybėm.

Ant savo kalendoriaus 17 
dienos lapkričio jau pasižymė
jau kryželiu, kad nepamirščiau 
nuvykti. — Keleivis.

18ta^ Apiėlįnkė — L. A. 129tos 
kuoporf susirinkimas' įvyks nedalioj 
lapkričio 4^1 d. 1 vai. po pietų G. 
Chernauskd Svet, 1900 S. Union Avė. 
Visi nariai,’maldhėkit dalyvauti nes 
šis susiriflRtynas yra labai svarbus. 
Bus skaitomas rezoliuciją ir daugiau 
svarbių rėikfclų apsvarstom. Malo
nėkit atsilaikyti laiku, taipgi ne
pamirškite nauju narių, atsivesti prip
rašyti prie S’. L. A. 120 kuopos.

' K. Batutis pfot. rašt.
M l ..... -... \

West Pųllman. — Susirinkimas 
S. L. A. 55 kuopos j^yks sekmadie
ni lapkričiu11 d. 2 vai. popietų 
West Pullmap Park svetainėje. Bus 
raportų ir , pus svarstoma nebaigti 
reikalai, /visi nariai, narės atsi
lankykite paskirtu laiku. Kviečiame 
ir tuos, kurie norite prisitašyti prie 
kuopos. Dabar geriausia proga pri
sirašyti prie kuopos.

< į 5 į Sekretorius.
* ... ''n h

Draugystė Lietuvos Vėliavą Arne? 
rikoje No. 1 laikys mėnesinį susi-? 
rinkimą lapkričio 11 1984 m., 1 vai. 
po piet, A. česnos svetainėj, 4501 
Paulina St. Draugai ir draugės 
malonėkite atsilankyti, nes yra svar
bi žinia nuo Lietuvoj konsulio atė 
jusi Joe , pabulskį sekr.

Garfieldparkiečiai 
šiandien rengia 
rudenini balių 

i • ' . *

GARFIELD PARK. — Gar
field Parko lietuviai šįvakar 
susirinka j smaku rudenini ba
lių, kuris {vyksta McEnerny

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKĮ?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

JOSEPH’S DRY
GOODS STORE

3344. S. HALSTED ST. 
JOSEPH »PIKE L? Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

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

Garsus Austrijos Revo- 
r liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCII
Papasakos apie Austrijos 

revoliuciją ir darbininkų ju
dėjimą Europoje.

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adams 

8 vai. vak. 
Rezervuottos Vietos 50c. 
kiti 25c., prie durų 35c. 
Tikietus galima gauti 

Naujienose

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

RAKANDAI pardavimui labai pi
giai 3 Keros lovos, komodos, virtu
vės setas, kartu arba skyrium. At
sišaukite šeštadieny ir sekmadeny 
nuo 1 iki 6 vai. vak.

819 W. 34 Place

PARDAVIMUI rooming house, 27 
kambariai, visi užimti. Renda $50. 
Nekeikęs mokėti rendos per 5 mėne
sius. Kaina $800. Naujai išde- 
koruoti. 515 N. Clark St.

—O—

PARDAVIMUI Tavern biznis, ge
roj vietoj. Kuknia įtaisyta dėl 
Lunch Room. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

6142 So. W este ra Avė,

• *« , ■ ' 't •» '

Gyvenk Kaimo 
, Gyvenimu
Su miesto patogumais....

Nupigink savo pragyvenimo išlai
das. Augink daržovės ir vištas dėl 
savo vartojimo. Turėk šviežius kiau
šinius kasdien.

Galite tai padaryti nusipirkdami.
1 IKI 5 AKERIU GĖR 

TRAKTO ŽEMĖS 
apie I. C. Electric 

Flosšmoor—Homevvood
žemė yra aprubėžįuota ir par- 
___ . jžiau negu šios die-

ši žemė yra aprubėžįuota ir par
duodama už mažiau negu šios die- 
Eos vholesale kainas. Kaip žemė 

us užmokėta mės pagelbėsime jums 
pasistatyti namus. Gana vietos ir 
šviežaus oro dėl jūsų šeimos kad 
išauginti ja tvirtai it sveikai. Mo
kyklos ir bažnyčios netoliese.

ATSILANKYKITE ŠIANDIEN

Howard W. Elmorc
Company |

Skyriaus ofisas Homę_woode . g
183-rd St prie Westerą,>

- Avenue ' ■'' ’

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su

Englewood 5883-5840

4.M0RTGA6E BAMKERS

REAL ESTATE

biWW^WMiii am*

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA. 
flĮ LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

prisirašykite i musu spulką.
TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

GERBIAMI LIETUVIAI I
PARDUODU Royal dulkių valyto- 

jus. Sena cleanerį priimu į mainus. 
Kainos $16.50, $24.50, $59.50. Taip
gi parduodu Radios, Refrigeratorius, 
Prosus. Elgin. Waltham, Hamilton 
laikrodėlius ir taisau laikrodėlius už 
$1.00.

Reikalui esant parašykit postkar- 
te arba pašaukit, o aš atvežšiu jums 
i namus ir nupirksite daug pigiau 
kaip kitur. Autorizuotas agentas 

ANTON RAŽAITIS 
3408 So. Halsted Street

Tel. Rockwell 4295 Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i Alinės biznį, biznis išdirb
tas jrerai, 3427 So. Wallace St.

REIKALINGAS pusininkas i ka
baretą ir saliuno bizni.* kad butu 
kiek bizniškas. Aš viena negaliu 
tinkamai prižiūrėti, nes per ilgas 
valandas. Gera vieta, geras biznis.

EMMA POCAITIS 
644 No. State St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

VIENAM AR DVIEM DARBŠ
TIEMS VYRAMS YRA PROGA 
STOTI Į DARBĄ DIDELES VYNO 
IR DEGTINES KOMPANIJOS. UŽ
SIDIRBKITE PUIKIĄ ALGA. DAR
BAS PASTOVUS IR SMAGUS. 
KREIPKITĖS TUOJAUS I

UNIVERSAL WINE AND 
LIOUOR CO.

4440 WEST MADISON ST.

REIKALINGAS karpenteris ant 
farmos. Turi būt singelis, Stanley 
423 E. 64 St. 1-mos lubos.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia ,

REIKALINGA vyras, moteris ar 
mergina apšvarinimui krautuvės, 
Taip kaip reikalinga, geistina, kad 
butų vietiniai. Matykite panedėly 
J. Misevick Silverbrook Ice Cream 
Place. 11100 Indiana Avė.

For Rent
RENDON 5 kambariai, pečiais 

šildomi. Renda $20 i mėnesį, 
2518 W. 71 St

PASIRENDUOJA pekarnės Storas 
ir kambariai pragyvenimui. Taipat 
pasirenduoja kambariai ant antrų 
lubų, vienas flatas 6. 5 ir 3. — Tel, 
Canal 0936, 1901 Canalport Avė.

\ PASIRENDUOJA 4 ruimai cot- 
tage su visais parankumais. Galima 
laikyti gyvulius arti Marąuette Park. 

4428 S. Western Avė.

PASIRENDUOJA pckarnė su vi
sais Įrankiais. Didelis pečius dėl 
kepimo. Priežastis turiu du bizniu 

2538 W. 43 St.

PARSIDUODA Tavern, biznis iš
dirbtas, renda pigi, parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežasti patirsite ant 
vietos. 3417 So. Union Avė.

- ■ ......... t -

PARSIDUODA Tavern, biznis iš
dirbtas gerai, priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kita miestą.

1706 W. 47th St

v

PARSIDUODA saldainiu, tabokos 
ir notion krautuvė, garu apšildyta, 
renda pigi, patogi vieta dėl byle biz
niaus. 936 W. 33rd St.

PARDAVIMUI TAVERN, biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo turiu du bizniu. Savininkas 
galima matyti, 7:80 vakarais.

8106 S. Halsted St

Real Estate For Sale
^rdavimųj _

DU^ DIDELI BARGENAI 
Pamatykite juss Šiandien adresu 6501 
ir 6508 S. Bishop St. (1% bloko į 
rytus nuo Ashland Avė.) Gerai pabu- 
davotas mūrinis namas, 2 flatai ir 6 
kambarų mūrinis cottage. Abu namai 
garu apšildomi. Parduosiu abu namu 
už mažiau negu pirmi morgičiai 
Clear title. Taipgi 4 flatų medinis 
namas ant 551 W. 60th place — ke
turi 4 kambarių flatai, pečiais apšil
domi, geram stovy, žemos taksos. 
Clear title. Kaina $1850. Del plates
niu informacijų pašaukite Fred’k H. 
Bartlett & Co., 33 W. Washington 
St. klauskite p. W. R. Lemke.

Tn~--r-u n nirrni—-i‘i"--................... — r~ " r - - r n - - ..

PARSIDUODA rytpietinėj dalyj 
miesto 2 — 5 kambarius medi
nis namas. Taip pigiai kad dar 
niekas nėra taip pigiai pirkęs tokį 
namą, arba priimsim i mainą byla 
ką ar biznį, jeigu reikes galima, 
dadėti ir cashs Pilna aprašima ant 
pareikalavimo arba rašykite.

Box 185, 
Naujienos 

1789 So. Halsted St

KAS NORI pirkti arba mainyti 
medine rezidenciją Marųuette Par
ke. Savininkas prieverstas paau
kauti už kiek kas duos.

6602 So. Fairfield Avė.
O
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