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Vokietija vistiek dar Septintas mėnuo be Šiandien prasidės
sąmonės
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VIENNA, g. 3. — Laikraš
čiams tapo įvesta dar griežtes-

Sa- 
irgi

kad abiejų 
didelis

likraščiams liko uždrausta ra
šyti apie Vokietijos atsiginkla- 
vimą. Taipgi Saar plebiscito 
klausimu laikraščiai gali rašy
ti tik “palnkiai Vokietijai”.

Martin InsuU kaltinamas pasi
savinęs $344,000 kompanijos 
pinigų, kad padengti savo 
privatines spekuliacijas

Skaitoma, 
sutaikymas yra 
sąjungos laimėjimas.

gryžimą prie Vo- 
įvykus taikai tarp 
dabar jau neabe- 

balsavimo

teisėją 
na-
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Vokietija ir Francija Su 
sitaikė dėl Saar

Vokietija sumokės Francijai $59,400,000 ir 
daug anglių už Saar kasyklas ir pripažins 
lygybę visiems Saar krašto gyventojams
RYMAS, gr. 3. — Oficialiai 

paskelbta, kad Vokietija ir 
Francija pasirašė “taikos su
tartį” dėl Saar baseino krašto.

Pasirašius sutartį užsibaigia 
aitrus ginčai tarp Vokietijos 
ir Francijos už ta kraštą, ku
riame sausio 13 d. turi įvykti 
plebiscitas apie tolimesnę 
krašto, priklausomybę, 
kraštas pirmiau priklausė 
kieti j ai, bet po karo buvo

tautų sąjungai, 
anglių kasyklos 

Francijai, kaipo 
Vokietija^ sumo-

krašto. Tos derybos ir užsibai
gė minėtu susitarimu.

Nors tas susitarimas, žino
ma, yra taikomas tik tokiame 
atsitikime, jei Saar kraštas pa
sisakytų už 
kietijos, bet 
abiejų šalių, 
jojama apie 
nius.

Industrijos kviečia 
mos paruošti at
gaivinimo planus

tautų

davi- 
kraš-

vestas valdyti 
o jo turtingos 
liko atiduotos 
garantija, kad 
kės paskirtąją kontribuciją.

Sausio 13 d. tame krašte tu
rės įvykti plebiscitas kam tas 
kraštas nori toliau priklausyti: 
ar jis nori gryšt: j>rie Vokieti
jos, patekti Francijai, ar nori 
ir toliau būti valdomas 
sąjungos.

Pirmiau dėl plebiscito 
nių nebuvo abejonių, nes
tas yra išimtinai apgyventas 
vokiečių. Bet Vokietijoj įsi
galėjus Hitleriuį^visame- Saar 
krašte atsirado stiprias pasi- 

’ priešinimas^ gryžimu i prie Vo
kietijos, prisibijo n t nacių tero
ro. Vokietija gi buvo žut-but 
pasiryžusi tą kraštą atgauti ir 
jau ruošėsi daryti “pučą”, jei 
balsavimas nebūtų buvęs palan
kus Vokietijai. Francija gi pri
grūmojo pasiųsti savo kariuo
menę, palaikyti tvarką, jei to 
paprašys tautų sąjungos komi
sija. •

Susidarė labai pavojinga pa
dėtis, gręsianti iššaukti naują 
Europos karą. Bet dabartinis 
Vokietijos ir Francijos susitai
kymas tą karo pavojų pašalina 
ir gal leis ramiai išspręsti Saar 
ginčą.

Einant taikos sutartimi, Vo
kietija sumokės Francijai 900,- 
000,000 frankų (apie $59,400,- 
000) ir 11,000,000 tonų anglių 
už Francijos kasyklas ir priva
tinius kreditus Saar baseine.

Be to Vokietija garantuoja 
suteikti lygias teises balsuoto
jams ir nebalsuotojams, taipgi 
pripažinti visiems lygias teises 
prie sočia lės apdraudos ir vals
tybinės 
taipgi 
siems 1 
teises, 
ligi jos

Vokietijos ir Francijos susi
tarimas tapo pasiektas tarpi
ninkaujant tautų sąjungos Saar 
komisijai, kuri susideda iš- Is
panijos, Italijos ir Argentinos 
atstovų. Ta komisija turėjo pri
ruošti plebiscitą Saar krašte, 
bet padedant Francijos ir Vo
kietijos ambasadoriams prive
dė prie tiesioginių Francijos 
ir Vokietijos derybų dėl Saar

WASHINGTON, gr. 3.—Kad 
patraukti industrijas prie ša
lies gaivinimo darbo, fabrikantij 
asociacija pakvietė visas in
dustrijas paruošti savo šalies 
gaivinimo planus, kurie bus pa
duoti fabrikantų suvažiavimui 
ir jei bus priimti, bus paskui 
paduoti valdžiai.

MEDAUS MĖNESIO TRAGEDIJA

tikisi susitaikinti 
Su Francija
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ST. LOUIS, Mo., gr. 2. 
Emmett V. Thompson, Jr 
m., jau septintas? mėnuo gUli 
be sąmones. Jis liko sunkiai 
sužeistas nelaimėj su automo
biliu birž. 1 d.’ ir nuo to laiko 
tebėra neatgavęs sąmonės. Bu
vo daryta operacija, bet ir ji 
nieko negelbėjo.
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PARYžžIUS, gr. 3.
Jerio asmeniškas pasiuntinys 
pulk, von Ribbentrop nors ir 
po nepalankaus pasitikimo par
lamente, nutarė kiek ilgiau pa
silikti Paryžiuje ir vistiek ban
dyti susitakinti su Francija.

Kartu jis bando susiartinti 
su nacionalistais karo vetera
nais. Jis taipjau veikiausia pa
simatys ir su Francijos užsie
nio reikalų ministeriu Lavai.

Nors francuzai ir neapken
čia nacių ir jais nepasitiki, bet 
visgi tarp jų didėja įsitikini
mas, kad su Vokietija reikėtų 
susitaikinti, arba bent pradėti nė cenzūra ir visiems Ausrijos 
derybas.

Vieni nori taikos bijodamies 
naujo karo, kurio francuzai ne
nori, kiti (konservatoriai) ne
nori didelio Francijos-Rusijos 
susiartinimo. Treti atvirai lin
ksta prie nacių. Tai kraštuti
niai nacionalistai, kurie norėtų 
ir pačioje Franci jo j e įsteigti 
fašizmą.

Martin Insull bvlos * 
nagrinėjimas

Austrijos cenzųra 
linksta prie 

Vokietijos

Pasimirė Lindberg 
hienės sesuo

Teismas parėmė Ma 
ryland morgičių 

įstatymus
WASHINGTON, gr. 3. — 

Augščiausias teismas patvirti
no Marylando įstatymus, kurie 
suvaržo foreklozavimą nuosa
vybių Baltimore mieste laike 
šio ekonominio krizio. žemes
nieji teismai tuos įstatymus 
buvo pripažinę nekonstituci- 
niais.

Teismas užgyrė ka 
rinius pratimus

pagelbos. Vokietija 
prisižada pripažinti vi- 
Sar gyventojams lygias 
nežiūrint jų įkalbos, re- 
ar rases.

WASHINGTON, gr. 3.—Au- 
gščiausias teismas pripažino 
Californijos universitetui teisę 
įvesti verstinus karinius prati
mus, nors universitetas ir yra 
gavęs žemės ir pinigų iš fede
ralinės valdžios. Byla iškilo 
universitetui pašalinus du stu
dentus, kurie, dėl religinių įsi
tikinimų, griežtai atsisakė da
ryti kokius nors karinius pra
timus.

40 žuvo Australijoj

Teologijos studentas Joseph L. Steinmetz (dešinėj), kuris 
New Yorke Knights of Columbus hotely nušovė savo žmoną 
Ruth (viršuj kairėj) ir katalikų kunigą Jpseph J. Leonard 
(apačioj kairėj), kuriuos jis užtiko ištvirkaujant kunigo kam
bary. Steinmetz, kilęs iš Rumunijos žydų, rabino sūnūs, bet 
perėjęs protestonų tikybon, mokinosi presbyterionų kunigu ir 
savo žmoną tik 10 dienų atgal buvo vedęs tįa Juana, Męksi- 
koj ir su fa atvykęs j New Yorka praleistu- medalis' menesį, 
kuris taip tragiškai užsibaigė.

Franci jos parlamen 
tas atmetė Hitle
rio pasiūlymus

PARYŽIUS, gr. 3. — Fran- 
cijos parlamentas griežtai iš- 
ėjo prieš Hitlerio pasiūlymus 
Francijos-V pkidti j os susitari
mui ir stoja už tai, kad ir to
liau butų organizuojamas vals-

Komisarą Kirov nu 
šovė partijos 

darbininkas

Svarsto pakėlimą 
prekių taksų 
iki 3 nuoš.

MELBOURNE, Australijoj, 
gr. 3. — Audroj, kuri perėjo 
Victoria provinciją, žuvo ma
žiausia 40 žmonių. 8,000 žmo
nių liko be pastogės. Nuostoliai 
siekia apie $5,000,000. Upės 
išsiliejo ir staigiai užliejo di
delius plotus žemės.

LOS ANGELES, Cal., gr. 3. 
—šokėja Mae Packer patraukė 
į teismą naktinio kliubo savi
ninką Frank Sebastian, reika
laudama $13,125 atlyginimo, 
nes ji šokdama jo kliubė pra
rado kojos nagą.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
tio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus ar sniegas, 
Giedra ir šilta.
Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:- 

19.

ST PAUL, Minn., gr. 8. - 
Vakar pasimirė Gertrude Na- 
hinsky, gimusi Rusijoj, kuri sa
kėsi esanti 105 metų amžiaus. 
Jos vyras esąs- 100 metų 
žiaus

am-
■ j’.Į

V

smulkme- 
neskelbia, 
Nikolajev 
asmeninio

LENINGRADAG, gr. 3. —. 
Spėjama, kad bolševikai dabar 
ims piktai keršyti visiems už 
nušovimą galingoji politinio 
biuro nario Sergei M. Kirov, 
dešiniosios Stalino rankos.

Bet jį nušovė, kaip paskelbė 
pati valdžia, Leonid Vasiljevič 
Nikolajev, 30 m., dirbęs vals
tiečių ir darbininkų inspekcijos 
biure. Valdžia jokių 
nų apie užmušėjystę 
bet eina gandų, kad 
nušovė Kirovą iš
keršto, nes dėl Kirovo kaltės 
Nikolajev likęs pašalintas iš 
komunistų partijos, o delei to 
neteko ir valdžios darbo.

Kirovo kūnas yra pašarvo
tas Urickio rūmuose. Yra aiš
ku, kad Kirov mirė skausminga 
mirtimi. Jo veidas iškreiptas, 
pervertas kulkos virš akies.

Į laidotuvių iškilmes Lenin
grade atvyko visi patys žy
miausieji komisarai, jų tarpe 
Stalinas, karo komisaras Voro- 
šilov, vidaus reikalų komisaras 
Jagoda, premieras Molotov ir 
daug kitų, taipgi dideli būriai 
čekistų.

Visame mieste mošįamasi pa
radai, o svaigalų pardavinėji
mas ir šokių muzika yra už
drausti.

Kirovo kūnas bu‘s išvežtas j 
Maskvą, kur taipjau viešai bus 
pašarvotas, o paskui sudegin
tas ir pelenai bus palaidoti 
Kremliaus sienoje, arti Lenino 
kapo.

CHICAGO.— Miesto, pąviete 
ir valstijos politiniai bosai va
kar susirinko pas gubernato
rių Horner jo bute Congress 
hotely, kad apsvarstyti kaip 
valstija galėtų sukelti $36,- 
000,000 bedarbių šelpimui.

Ateinančiais metais valstija 
turės išleisti bedarbių šelpimui 
apie $64,000,000. Pusę tų pini
gų duos federalinė valdžia, bet 
kitą pusę turi sukelti pati vals
tija.

Daugiausia buvo tariamąsi 
apie pakėlimą prekių taksų 
(sales tax) iki 3 nuoš., vieton 
dabar imamų 2 nuoš. Surinkti 
tais taksais pinigai eitų bedar
bių šelpimui, o valstija savo 
išlaidoms išnaujo uždėtų tak
sus ant namų.

WĄRM SPRINGS, Gao gr. 
8.—Šiandie “mažajame baltąja- 
me pas prezidentą Rob- 
seveltą lankėsi. viešųjų darbų: 
administratorius Ickes ir iždo 
sekretorius Morgenthau.

W-fe

žuvo Meksikos gubernatorius

MEXICO CITY, gr. 3. -Mi- 
choacan valstijos gubernato
rius Abel Serratos liko užmuš
tas ir 3 jo draugai sužeisti su
sidaužius jų lėktuvui.

LONDONAS, gr. 3. — Vi
daus reikalų ministerija pra- 
negė darbiečių vadui Lansbury, 
kad mirties bausmė Mrs. Marv 
Brownl\ill, 62 m., senutei, ku
ri iš pasigailėjimo numarino 
savo 80 metų sūnų beprotį, li
ko atmainyta.

FORISTER, Fla., gr. 3. --Vie
nas žmogus liko užmuštas ir 7 
sužeisti susidaužius greitą j am 
traukiniui^ Southland, ėjusiam 
iš Floridos j Chicago.

v TOULON, Franciją, gr, 3.— 
Var klony nežinomas puolikas 
užmušė jau penktą žmogų. ■

visą Vokietiją.
Užsienio reikalų ministeris 

Lavai iŠpradžių pritarė susita
rimui su Vokietija, bet parla
mentui parodžius tokį nusista
tymą, pakeitė savo nuomonę ir 
ėmė reikalauti, kad Vokietija 
prisidėtų prie Franci jos-Rusi- 
jęs ir kitų valstybių pakto. Del 
tos priežasties veikiausia visai 
neįvyks derybos tarp Hitlerio 
pasiuntinio ir Lavai.

PASADENA, Cal., gr. 3. — 
šiandie nuo plaučių uždegimo 
pasimirė Mrs. Elizabeth Reeve 
Morgan, duktė buvusio senato
riais ir ambasadoriaus velionio 
Dwight W. Morrow ir. sesuo 
Mrs. Anne Morrow Lindbergh.

Prie jos jai mirštant buvo 
jos vyras ir motina, kuri at
skrido lėktuvu iš rytų.

Mrs. Morgan, 30 m., su vyru 
iš Anglijos atvyko į čia keli 
mėnesiai atgal pataisyti pakrL 
kų.sią sveikatą. Kiek pasitai
siusi ji ruošėsi vykti į Meksi
ką, bet susirgo appendicitu 
Jau buvo bepasveikstanti po 
operacijos, bet susirgo plaučių 
uždegimu.

Wiley Post kėlėsi į 
dausas

SOUTH BEND Ind., gr. 2.— 
Meras davė 48 valandas rezig
nuoti gatvių komisioniėiriui 
Bailey ir saugumo tarybos na
riui MdSorley kurie yra apkal
tinti už suokalbį papirkti val
dininką. ,

CHICAGO.—Vakar krimina
liniame teisme prieš 
Harrington turėjo prasidėti 
grinėjimas bylos Martin 
sull, jaunesniojo garsaus 
muel Insull brolio. Martin
yra dalyvavęs sukūrime milži
niškos, bet jau susmukusios. 
InsuHų finansinės imperijos.

Martin Insull yra kaltinamas 
pasisavinęs $344,000 Insullų 
kompanijų pinigų, kad padeng
ti savo asmenines spekuliacijas. 
Jis tuos pinigus pasiėmęs iš 
kompanijų iždo bonais ir Še
rais ir juos užstatęs pas broke
riui.

Kadangi naujasis teismo kler
kas galėjo sudėti priesaiką tik 
i vai. po piet, tai jury rinki
mas liko atidėtas šiai dienai.

Martin džiaugiasi savo bro
lio Samuel Insulla išteisinimu 
byloje dėl naudojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams ir todėl ti
kisi, kad ir jis bus išteisintas 
šioje byloje, nes jie įrodysią, 
kad Šerai buvo parduoti, o ne 
pasisavinti.

Insulo advokatai tikisi, kad 
jury rinkimas užtruks tik 2 ar 
8 dienas. Prokuroras irgi ti
kisi, kad4rpdypaair neužims dau
giau 10 dienų, taip kad byla 
nebus perdaug ilga. Spėjama, 
kad brolio apgynimui galbūt 
liudys ir pats Samuel Insull.

Nors Martin Insull labai ji- 
gai gyveno Amerikoje, tečiaus 
nepasirūpino patapti Amerikos 
piliečiu ir dabar jis skaitosi 
Angljios piliečiu. Kadangi Ka- 
iados teismas sutiko jį išduoti 
dėl šio kaltinimo, tai jis ir 
gail būti teisiamas vien tik 
šio kaltinimo.^ Nors jis yra 
kaltintas ir kitose bylose, 
visos kitos bylos atpuola ir
jokio kito kaltinimo jis negali 
būti atiduotas teisman. Tad 
jei šioj byloj jis liks išteisintas, 
tai jo vargai su teismais užsi
baigs-.

te- 
del 
ap- 
bet 
dėl

BARTLESVILLE, Okla., gr. 
3.—Lakūnas Wiley Post savo 
lėktuvu Winnie Mae kėlėsi į 
augštį ir išbuvo ore dvi.valan
das. Nors jis negalėjęs žiūrė
ti j altimetrą, nes teko rūpin
tis netiksliai veikiančiu deguo- 
nio aparatu, bet jis mano, kad 
jis buvo pasikėlęs 48,000 pėdų 
ir tuo nustatė naują augštumo 
rekordą. Tečiaus nebus tikros 
žinios iki bus patikrintas baro- 
grafas.

Jis mano, kad jo lėktuvas 
gali keltis dar augščiau ir jis 
tai bandysiąs padaryti už kelių 
dienų, nė nelaukdamas iki su-, 
žinos dabartinio skridimo rezul- 
atus.

BINGHAMTON, N. Y., gr. 
3.—-Vietos senelių prieglaudoj 
apsivedė 87 ir 86 m. seneliai, 
kurių abu* yra kurčiai ir nebylįa.i

5 žmonės sudegė

1739 So. Halsted St

PRAHA, čechoslovakijoj, gr. 
3.—70 žmonių liko sužeista su
griuvus pakopoms kai žiurėjo 
futbolo žaidimo.

PARYŽIUS, gr. 3. — Buvęs 
premjeras ir radikalų vadas 
Herriot sunkiai susirgęs vidu
rių pakrikimu. Tečiaus gerėjąs 
ir pavojus gyvasčiai išnykęs.

GIMINĖMS LIETUVOJ

PARKIN, Ark., gr. 8. —Bill 
HalibuTton, jo žmona ir trys 
jų vaikai žuvo gaisre, kuris su
naikino jų namą-valtį River 
Front, 61. Francis įlankoj.

NlCE, Francijoj, gr. 3. -t. 
Policija iš turčių vasarojimo ir 
žiemavojimo vietos, Riviera, iš- 
varė 550 bedarbių, kad savo 
buvimu neerzintų turčių ir ne
drumstų jų triukšmingų pasi
linksminimų.

CINCINNATI, O., gr. 8.
Negras Blackman, 19 nu, pri
sipažino nušovęs gasolino sto
ty Charles Boyd ir jų Žmoną.

DOVANŲ KALĖDOMS
* Ar mes galim užmiršti mums 

brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven- 

, tėse?
žinoma kad ųe.

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 doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

_ NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
Chicago, I1L
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IŠ LIETUVOS
KĄ ŽMONES MANO

šiomis die-

SVEČIAI E LIETU
VOS IR AMERIKOS 

LIETUVIAI
/ * * *

Lietuvoj ragus į pieną su bul
vėm srėbęs, o čia pret e li
etuoju savotišką biurokratą.

Amerikoje, lietuviai

Vokietija Didysis 
Lietuvos Priešas

svečiai, kaip

rasime 
nueste-

Atvažiavęs iŠ Lietuvos inte
ligentas, nesuprasdamas šios 
šalies tikrojo lietuvių gyveni
mo ir aplinkybių, kuriose čia 
mums tenka gyventi, į ameri
kietį žiuri labai iš aukštai. 
Dažnai ir panieką su pašaipa 
pavartoja. Lietuvos inteligen- 
tas nori mus matyti tokiais, 
kokiais yra Lietuvos žmonės, 
kurie gyvena savo valstybėje, 
kalba tik lietuviškai ir vaikus 
auklėja tik lietuvių dvasioje, 
dagi,
kasdien kalba dviem kalbom, 
nes jie gyvena tarp anglų. 
Darbe juk nesusikalbėsi savo 
kalba, kur dirba visokių tau
tų žmonės. Be to, visa aplin
kuma veikia į žmogaus sąmo
nę.

Reikia neužmiršti, kad lie
tuviai, kaip ir kitos ateivių 
tautos, čia gyvena išsimėtę. 
Lietuvių Amerikoje 
net ir mažiausiuose
Ižuose bei ūkiuose. Yra mažų 
kolonijų, kur lietuviai neturi 
jokių organizacijų nei para
pijų. Dideliuose miestuose lie
tuviai turi daug įvairių drau
gijų, klubų ir chorų. Bet juk 
tėli gražu, ne visi organizaci
joms tepriklauso. Tėvai, ku
rie nori, kad jų vaikai nciš- 
tautėtų, verčia juos choruose 
dainuoti. Nors jie ir moka lie
tuviškai kalbėti, bet vistiek 
nėra nuoširdus lietuviai; jų 
kalba ne gryna, žargoniška, 
kaip lyginai daugumoje ateįį 
vių žargoni&kai vartoja anglų 
kalbą.

Mes tą nemalonumą Anato
me ir suprantame, bet kartu 
ir džiaugiatoės, kad nors tiek 
jie Supranta musų kalbą ir 
skaitome juds lietuviais. Se
nesnieji, suprantama, buvo ir 
pasiliks "šiokiais-tokiais” lie
tuviais. Bet kaip su čia gimu
siu jaunimu? Ar galima to; 
tikėtis, kad jaunuolis, a ugdą-, 
nias amerikonizmo dvasioje,! 
lankydamas valstybine kalba 
mokyklą, pildydamas pilieti
nes prievoles, butų nuoširdus 
lietu vis-nacionalistas. Žinoma, 
kad ne. Apie Lietuvą čia Al
inęs jaunimas mažai ką teži
no. Jam tas vra svetima.

Svečiai iš Lietuvos, kai jie 
susiduria su Amerikos lietu
viais, turėtų prisiminti rusų 
caro laikus. Lietuvybės dva
sia tada buvo labai nuslopinta 
ir jeigu ilgiau Lietuva butų 
pasilikusi caro vergijoje, tai 
su laiku lietuviškumas butų 
visiškai 'prigesęs. Tiesa, Ame
rikoje turime spaudos laisvę. 
Galime šviestis * ir kulturėtl, 
bet negalime sukurti naujų 
tautinio meno formų, kuotoet 
į musų dvasią skverbiasi, gal 
bu|, aukštesnio laipsnio meno; 
įtaka. Lietuviškumą mes ban
dome palaikyti aptverdami’ 
tautinio meno reniais.

Imigrantai, patekę į geres
nes ekonominio gyvenimo Są
lygas ir, daugumoje rrenihly
dami grįžti Lietuvon, taikosi 
prie šios šalies būklės. x Vis. 
dėlto jie gan nuoširdžiai kalba 
apie Lietuvą, turėdami orhe- 
nėj ne tokią, kokią ją prieš 
daugelį metų apleido. Bend
ram tautės reikale jie rėmė ir 
remia pinigiškto ■ Lietuvą. Bet- 
jie neprogreguoja du naujos!

kalą su daugeliu maišytų tau
tų žmonėmis. Dėl skaitlingo 
tautų mišinio, yra vartojama 
tik angliška kalba. Bet lietu
viai, kaip ir kitos tautos, dide
liuose miestuose apsigyvena 
ktokioj nors miesto dalyje krū
voje. Tada ir biznieriai, ir 
profesionalai verčiasi daugiau
sia iš lietuvių. Tautos tai da
ro, kad reikalui esant, butų 
lengviau susikalbėti su savo 
žmonėmis, ypatingai kai tcnkil 
turėti reikalus su teismais ar
ba perkant kokią nors nuo
savybę, sakysime, namą, žemę 
biznį ir 11.

Kalbos žargonas atsirado 
dėl nemokėjimo anglų kalbos. 
Žmogus, nemokėdamas angliš
kai pavadinti kokį daiktą, jis 
pirkdamas taria pusiau ang
liškai ir pusiau lietuviškai ar
ba su lietuviškom galūnėm. 
Daugelis “ščyrų” lietuvių net 
nepaisė išmokti anglų kalbos, 
sakydami “tai žydiška kalba.”

Aplamai Amerikos lietuviai 
yra knlturingi ir kai kuriais 
atžvilgiais kultūringesni už 
Lietuvos kaimietį. Tiktai to ne
supranta musų 
jie nesupranta
gyveninio ir jų papročių. A-; 
merikos lietuviai didžiumoje 
Vra demokratiški Žmonės — 
neturi pasididžiavimo ir pasi
putimo. Svečiams atrodo mul
kiai, bet už tai Svečiai skau
džiai apsivilia bandydami 
amerikiečius paniekinti, žiū
rint į kauniškį inteligentą “už
riesta nosia”, atrodo, kad visi 
Lietuvos žmonės dabar yra 
išvirtę į ponus. Susidaro toks 
įspūdis, kad mes, lietuviai, ir 
aplamai Amerikos visuomenė, 
toli atsilikusi nuo Lietuvos 
progreso...

Cvfrka Savo “Frankas Kru- 
kas” knygoje iabai įžfeide A- 
merikos lietuvius, sukišda- 
maš jon vien tik atmatas. Jis 
tai padarė dėlto, kad nepastu
dijavo Amerikos lietuvių gy-‘ 
veninio faktų ir apsilenkė su 
tiesa.

Tokie raštai, kaip p. Cvir
kos “Francas Krukas” ir pa
našus “komplimentai” ameri
kiečiams, ne juilgia juos su. 
Lietuva, bet silpnina senti
mentą vieni kitiems. “Franko 
Kruko” a’utėrius dėl ‘paska
ninimo” žargono, sav*o žargo-, 
nan net keiksmo žodžių pri-i 
deda...

Kalbėti, išjuokti ir pašiepti 
kitus gali bet kas, tai leng
vas darbas, bet patirti faktus, 
pažinti gyvenimo realybę, 
daug sunkiau. i

Anglas savo kulturiiiguniią 
įrodo kuki imi u ir tylėdamas,: 
o įiėtuvis ir rusas — dange 
šiiėkedamaš.

Baigdamas
porą šitokių pavyzdžių iš Liė-. 
tavos ponaičių (pretendtoi- 
'dantų), būtent. Nepersehai 
vienas studentėlis, rašydamas 
“N.” išsireiškė, kad Am. stu
dentai neatskirią savęs riuo 
paprastų žmonių. Jiems ešą 
reikėtų važiuoti Lietuvon pa- 
šintokiiiti etikos. Vadinasi, 
musų tautietis norėtų, kad jo 
kolegos, kaip ir jis pats, pasi
puoštų biurokratizmo plunks
nom. Vėl kitas iš Lietuvos 
studentas kartą triumfališkai 
įmaršavo pamokų salėn. Visa 
kleša ir mokytojas atkreipė 
dėmesį į studentą, kuris pasi
rodė “kas aš”. Amerikdje 
žmonės tokio dalyko :kaip 
“kas aš” visai Bežino. Čia visi 
“lygus” ir moka pagerbti vie
ni kitus. Lietuvoje studentas 
save skaito “dideliu žriiogum”, 
o čia, Amerikoje, jis yTa tiktoi' 
studentas ir viskas.
\ 'Aš nesakau, kad inteligęn-

Vokietija yra ta rakštis, ku
ri paskutiniuoju laiku skaud
žiai pajuntama visame Euro
pos kūne, o ypač Lietuvoje 
Vokiečių spauda šiito metu Lie
tuvos atžvilgiu visiškai neteko 
nervų. Ji pila iš piršto išlahž 
tas visokiausias pamazgas, ka
la niekūs ir šmėištus. Kasdieii 
vokiečių laikraščiuose pilna te 
nykštės propogandos ministeri
jos išgalvotų visekiaurių pro
vokacijų.

Netenka jau ir - kalbėti apie 
besiartinančią Klaipėdos kraš
to priešvalstybinių, gaivalų by
lą, kurioš kaltininkus vokiečių 
Spauda Europos akyse Dori pa
daryti kankiniais, lietuvių 
smi/rto aukomis ir ypač sten
giasi visiems įkalti, kad Lie
tuvos teismai yra neteisingi. 
Kai kurie vokiečių laikraščiai 
paduoda iš Kauno išgalvotų ži
nių, kad Lietuvos kariuomenes 
teismas atmetė visus kaltina
mųjų hitlerininkų nurodytus 
liudininkus. Kadangi, teisme 
dalyvausią tik kaltintojų liu
dininkai. Vokiečiai per akis 
meluoja apie Lietuvos teismų 
neteisingumą. Jie skelbia, kad 
Lietuvos teismai esą tos nuo
monės, jog teisme nereikia įro
dyti kaltinamojo kaltę, o tik, 
patys kaltinamieji turi įrodyti 
savo nekaltumą. Ir čia vokie
čių laikraščiai jau dabar rašo 
koks maždaug biis Lietūvos 
teismų sprendimas Klaipėdos 
hitlerininkų byloje.

šią garsią bylą Lietūvos ka 
riuomenės teisinas pradės 
grinėti gruodžio 14 dieną.

To dar maža. Vokiečių spau
da kasdien išsigalvoja viso
kiausių neteisybių ir apie Klai
pėdos krašto padėtį. Ji dabar 
visam pasauliui .‘ dumia akis, 
kad lietuviai ruošiami galutina1, 
pribaigti Klaipėdos kraštą. 
Mat, Lietuvoje dabar esanti 
nuomone, kad dabartinė Mar
tyno Reizgio Klaipėdos krašto 
direktorija perdaug švelni, ku 
ri netrukus busianti pakeista. 
Gi naujoji direktorija busian
ti sudaryta dar iš fanatiškes 
nių lietusių, kurie dar daugiau 
spaus Klaipėdos krašte vokie 
Čius. Kai kurie Karaliaučiaus1 
vokiečių laikraščiai net ėmė 
melagingai triukšmauti, kad 
Klaipėdoje busianti įvesta ka
riška diktatūra, nes direktori-1 
jos pirmininku, esą, busiąs pa
skirtas vienas pulkininkas.'

Tačiau čia suminėtieji vO 
kiečių spaudos melagiai bal 
sai užsieniuose neranda atgar
šio. Europos Spaudai ir Viešą 
jai nuomoriei šie Vokiečių mo
lto nedaro įspūdžio, nes vokie
čių provokacinės priėmones. 
kurios paskutiniuoju laiku Ėu-! 
ropoję daug nerimo sukėlė, vi-* 
siems yra žinomos. Tsb.

na'

ko tais lietuviais, kuriais bu
vo. Jie ii* negali būti kitokiais.

Į šį nenormalų reiškinį at
kreipė dėmesio Lietuvos Auto
mobilių Klubas ię ėtoe daryti 
žygių šiėm paŠaliriti.

Lietuvos Automobilių Klu
bas, peržiūrėjęs kitų kraštą 
autovežbnių mokesnių įstaty
mus, apsistojo ties Prancūzi
ja, kuri iš panašios padėties 
išsigelbėjo jvesdama nuo 1934 
m. kovo toėh. paįildotoUs ben
zino mokesčius, t .

šis už autovežimius mokes
čių rinkimo būdas manoma 
prilaikyti ir Lietuvai. Reiškia, 
vyriausybė atsisako nuo visų 
mokesnių, imamų tiesioginiai

ubo automdbilių, oet tą mokej- 
hį užkrauna ant -benzino, ata
tinkamai pakeldama jo kainą. 
Toks mokesnis yra dauginti 
teisingas, nes jis yra tiesiogi
niai imamas nito naudojimosi: 
kas daugiau važinėja, daugiau 
gadiha kelius, tas daugiau tu
ri ir mokėti. Be to, ši mokes
čių sistema yra patogi dar ir 
tud, kad automobilių savinin
kai neprivalo iš karto mokėti 
didėles eiimas, bet jie jas su
moka po truputį, nejausdami 
mokesčių sunkumo. Tsb.

Klaipėdoj suimta kaž
kokiai Marie Otto

KLAIPĖDA. į 
nomis policija suėmė Vokieti
jos pilietę Marie Otto iš Til
žės ir pasodino ją j Tauragės 
kalėjimą. Marie Otto dažnai 
lankydavosi- pas savo motiną 
Lumpėnuose, Pagėgių apksr. ir 
ten kas kartą atnešdavo už
draustų į Lietuvą įvežti laik
raščių arba jų iškarpų, kuriuo
se buvo neigiamai rašoma apie

Lietuva, šiuos lapukus Mari* 
Otto dalindavo vietos gyvento
jams ir juos visaip kurstyda
vo prieš Lietuvos valdžią. Be 
to, ji sąmoningai skleisdavo 
pramanytas ir melagingas ži
nias apie suimtuosius sovogi- 
stus, kurie dabar laikomi ka
lėjimuose. Pav., Marie Otto pa
sakodavo lumpėniškiams, kad • 
suimtieji statomi ant žėrinčių 
anglių.

Garsinkite NaVjiėnose

DAKTARAI IR DENTISTAI
7 l U; y, r- j< _ , -_____________ - ___________ - :

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas
. 4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockwell St.

Tel. Republie 9723

Philip S. Rosenthal
ADVOKATAS

4193 S. ARCHER AVENUE 
PHONE LAFAYETTE 44S8 

HOURS: Evening 7 to O P. M.
134 N. LA SALLE STREET 

PHONE CENTE AI. O1OO 
HOURS: 9 A. fa. to 5 P. M.

, ■ ,''' * '2,, % - .

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) • 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Stręet 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

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

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo *staigiag ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal naujausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. > ■<

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaistf 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vfeuoše atsiti
kimuose egžąmįnavimą? daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atydą, ątitręipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
šo’mės. Valandos nuo* 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12Vi, <
Daugely atąįtikinuk akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boul^aid 7689' ’

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.

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistfi
6900 So. Halsted St.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nūo 2 Iki 4 
vai. p6 pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

d ai’!

Pertvarkys Autove 
žirnių Mokesnius

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscn av.

... Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South AsMaind AVeiiue '
, Ofiso , valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po p’etų
7 iki 8 Vhl. NedSl. nUo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400.

t

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. 

Valandos*: nU6f,)ib>;r.‘li’kt 2 po' pietų 
ir nuo B iki - 8' Dakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevhrd 8483

A. Montvid, M. D.
ivešt Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso ,vąL: Nuo 2 iki 4 ir do ,6 iki 8. 
! vak. NeaetioJ pagal sutarimą 

Ofiso Tel. : Boulevard 7820 ' !! 
Namu Tel. Prospect 1930

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexe) 9191

Dr. A. A. Roth
,r Rusas Gydytojas ir .Chirurgas
Moteriškų.. Vyriškų. Vaikų ir visų 

i f H<<fh#rmiškų Kgų.
. 'Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 

kėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena. , . ,.z

i I

t

• Lietuviai, gyvendami ’Ajnheri*f tiškas žmogus privalo Su Dile 
koje, turi kasdieninius savo 
reikalus su kitataučiais.

Bižniėriatis tljtos dia labiliu 
prisitaikęs TĮnrie amerikoniškos 
psichologijos, nes jis turi'tek

kuo susidėti, tam yra saikas, 
bet yra labai negražu, kai 
*ztaogus bando šokti aukščiau 
visį gMvų. s ’

į . /: — Mikas Šileikis.

Veikiantieji dabar Lietuvoje 
autovežifnių mokesniai buvo 
nustatyti 1932 m. pradžioje, 
kuomet dar nebuvo šalyje jau : 
čiama ekonominė krizė. Pasku
tiniųjų metų bėgyje pasirodė, 
jog mokesniai, palyginamai, 
yra aukšti ir pati jų rinkimo 
tvarka yra'Ubai netobuli. Mo-’ 
kešniūš moka nuo tam tikrų1 
nustatytų terminų iki mėtų ga
lo, reiškia ir už tą laiką, kada; 
dėl oro ir kėlių Stčvid savinin
kė labai mažai tenka važinė
ti. Be to, tekdavo iš karto mo
kėti didelę pinigų Sumą, kas 
sudarydavo savininkams Sun
kumų. Križfs ir toki mdkes- 
niai mažina ir aiiiomobilių 
skaičių Lietuvoje. Taip, 1931 
mr buvo 2064 autdmėbilių; 
1032 m. buvo 2028 atttomobi 
tių ; 1933 m, buvo 1894 ntito- 
nsobilių. ■ ‘ ■

Mrs. Andia K. Jarusz
Physical Therapy 

.and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo hamuo 
ge ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir nier- 

ginoiųs paturi
mai dovanai.

‘ Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį. *

25 METU PATYRIMO 
Prįtaįkirtiė akinių ifel yišokių akių

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829 MEAk- ! . ' i J

aįko Akinius 
'rėivas Akis

■ Ištaiso.
Ofisai ir Akinią Dirbtuve 
756 West 35th St. 

’kam'pas Halsted St.
Valandos Uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Te), Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:36 v. Nedėl. nūo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis 
GYDYTdjAS iii CHIRURGAS 

Ofisaš it Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHiCAGO. ILL.

i

GRABOKTVŠ IR 
BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkSje

P“?1®.*
. Koplyčia, dykai 

4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ii*

Bakzamuotojas
. Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
... lams. . Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRAĘORIŲS 
Palaidoja už $25.90 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

— -Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

. Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 Soath 49 Ct.
i. ■ : CICERO. ILL.

Juozaims Endeikis 
\ir Tėvas

'Jeigu norite dailumo ir nebrangunio 
. J^įdotuV^e4Xr ..tJPašaųkitę.^........

Jei spaudos, raštas išrodo, dvigubas 
Jei skaitant arba rreriarit skhuda 

akys, tuomet jau jums reikia

Dr. John J, Smetana
.-r OPTOMETRISTAS , 

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

Pastebėkite tnątio iškabas
Valandos 'nuo 9:89 ryto iki, 8:30 va-i 
karo, Room 8. Nedaliomis uždaryta.

Kalbaine Lfetoviškai
, Phone Canal 0523

PI LErS
Be peilio, degihiitfp arba skausmo 

voTts, sėRAHAs, mTvnAS. prubitis 
(Nle/anMos 1*1 les), PROSTATITIS . ir kitos

Ilgos fardamo'i SveUfti Ir nė* 
skaudžiu VARICUR Metodu. ... ,
Mes ypatingai |ęvleWainej tuos, kURtO 'jt® ’.ąe-. 
tekę vilties buil pagydytais. Yra stačiok 
nuostabu k^Įp. tos rutdįtojh be.,yiltlep ilgos 
greit atsiliepia I fl| treatmentą.
Ūaiigells ftjponlų majid,. -liMiį jie , kehHa nuo ilHEDMATTZMO, NKURITlŠ, J^ElJRALglA, 
ARTHRITIS, NBkV^KUMO^ arba , INKSTU. 
LIGOS, kliolnet’ “jį ^lląa, tikrai paeina niio

OlBE IŠLIKIMO IS DAUBO

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

KėlKAtAWlTE MUSŲ ‘KNYGFUė ‘bYsAl 
Dykai; Egžaminacna; ’fį Pfttąrimįm

Ofiso Valandos: 0. iki 8, .kasdien..
Pehktad. Ūktai huo/Ok iki fle*-NMaiotaie 
nuo 9 iki 1 po piet. 1,

j \ AIHCU R ,

t . Visi Telefonai: 
Yards 1741- • 

1742
LAIDO j AM PIGIAU | 

NEGU KITI
Ambuįance Patarna- į vižlas Dieną ir N^k- ' 
ti. Moderniška Kop- * 

lyčia ir Vargonai , 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių jpifėkto- 

rius per '3v Metų
4605-07 S. Hermitago '* 

Avenue
4'447 S.Sl‘iurfi'eldAVc.

9 iki 1 po plet. Į;,

' 64 fVESTRĄN^PHST.
A-tėi lubofl Garrlck Theatri Bldf.

SimonM. Skudas
. >. •! . j y ■ ■'

GRABORIUS > BALSAMUOTOJAS 
■ 'Patarnavimas neras ir nebranttus

718 W. ISth St J
> "įtel Monro© 3377 ‘

Res. 6600 South Artesįan Avenue.
Phone Prospect 6659

‘ Ofiso TeE Cahal 0257

Dt P. Z1 Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite ’

63 St 
tel. ftėihihlic''3100 

10t34 SOUTH 
MICHIGAN AVĖ. 

Telefonas
Pullmah 4151 \

,5 " . V'U < i ....... •- ' ■ ’ "

AMASAI^KIS
.GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

5340 Soi. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

nh$iu vardu)
. ...........' . n, ,

Lacliavich ir taus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamav ja ItfiddfuvSse kubpigiausiai 
Reikale, meldžiame atsišaukti, b mu-

2314 ę W. 2grd Pi, Chicago 
Tel. Canatl Ž515 arba 2516 

. * SKYRIUS:
1439 S. 49į Ct., Čicero, III. 

’Td.' Cicero 5927

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
TeL ■ Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tol. £jęero 87?4,___ Koplyčia dykai .

r



IFedėralSavings
w AND LOAN ASSOC1ATIGN _ . _ ' ___

Rusiška ir Turkiška Pirtis^

MES PASIUNČIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RAJOMIS.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Aasociation 
of Chicago

Kalėjimo viršininkas išleis 
damas iš kalėjimo atlikusį bau
smę plėšiką klausia: — Kokius

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Antradienis, gruod. 4, 1934

ARNOLD IIOELLRIEGEL

Neįžengiamo Miško Pakraštyje
smailios, kaip ir tėvo. Mažie

Irgi civilizacija

Prie kelio, šalia valytojo tro-

NAUJOS skersai kelio perei-

Rata tarėzmo-

<t X >

Į

PHILCO, ARCADIA, 
CROSLEY, ZENITH.

gyvatės? Be abejo, bet ko jos 
bijo, gal basų kojų, o gal nie
ko?

x
mažiausiojo vaika 
medžius ir prisky 

mums riešutų

atvilko visų 
mažų, sultingų bananų, 
vaikas atnešė “kaštanų” 
y. tokių paranų riešutų, 
apvalus, bombos didumo,

trobelės teka tam- 
miško upelis, kuris 

medžių 
gilias

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

tat pagal visus mandagumo dė
snius 
ginti.
niau,
džiau

tų žvilgsnių, kurie žiu- 
tamsių krūmų? 
grįžtu atgal prie

Australijos lakūnai George Littlejohn (kairėj) ir kapt 
Charles T. P. Ulm, kurie ruošiasi skristi iŠ Vancouver, Kana
dos j Australiją. Kapt. Ulm jau kartą yra skridęs iš Califor- 
nijos j Australiją kartu su kapt. Kingsford-Smith 1928 m.

BRIDGEPORT LKJUOR COMPANY Ine
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382—5383

Aš — Brazilijoj. Kelias, e
nąs iš Mnnaos miesto, ties ne- ji bėginėjo nuogi. Visų oda bu- 
įžengiamomis giriomis pasibai- vo rusva, su puikiu gelsvu at 
gė. Mano au4-o nebegali toliau!spindžiu.
važiuoti, aš turiu grįžti atgai. 
Užuot skubėjęs miestan, nu
sprendžiau likusia dienos da
lį pamaklinėti neįžengiamų gi
rių pakraščiais. Buvau išalkęs, 
o valgomo nieko prie savęs ne
turėjau. Kelio gale stovėjo ma
ža trobelė, kurioje gyvena ke
lio valytojas. į jį ir kreipiausi 
prašydamas ko nors užkąsti.

Visi iki 
laipiojo po 
nę atnešdavo 
Trobelėje palmių aliejaus ma
žai tebuvo. Man pasiūlė farin- 
kos ir norėjo bėgti į upelį pa 
gauti žuvies, be to, žinoma, 
butų dar bananų ir riešutų pa
rinkę, bet aš pasitenkinau rie
šutais. Farinka yra maniokų

Kelio valytojas buvo apsi-Raugalų miltingos šaknys, ku 
vilkęs mėlynu bovelniniu švar-'rių skonis negeresnis už smu
ku ir tokiomis pat kelinėmis. | lio skonį. 
Baltinių visai neturėjo. Nebu
vo jokių žymių, kas rodytų belės buvo veranda su šuoliu- 
jo europietišką kilmę. Atrodė ku, čia aš atsisėdau, o visa 

indėnas stam- šeimyna ėmė triūsti beruošda 
ma man užkandį.. Mažas, rus
vas Rautendelis 
kekę 
Kitas

gryno kraujo 
biais palukais, kurie ir senat
vėje tebėra juodi; jo ausys 
smailios, tarsi miško žvėries, 
veidas truputį raupsuotas, ra
mus, bet neryškus.

Besikalbėdamas sužinojau, 
kad jo žmona jau mirusi (jis 
vadino ją — mano Senhora). 
Ji turėjusi šiaurės Europos 
kraujo, nes ir visų aštuonių 
vaikų: berniukų ir mergaičių, 
kurie čia pat matėsi, akys bu
vo mėlynos, plaukai rusvi ar
ba visai šviesus, ausys taip pat

Netik kad pasiekia 
kitas dalis svieto, 
bet yra stebėtinai 
geros dėl gavimo 
mažučių stočių

kurie 
vidurys pripildytas kaip “kar
tečių”, atnešė kampuotų riešu
tų, kuriuos mes ir Europoj ži 
nom. Buvo ir kitokios rųšies 
riešutų, bet iš visų geriausi — 
kaštanas galina, arba stačiai 
— vištos kiaušinis. Kai aštriu 
peiliu jį perpjauni, viduryj ran
di lygiai tokio didumo ir for
mos, kaip vištos kiaušinį-bran- 
duolj, kurio skonis — kokoso 
ir riešuto mišinys. Kąi tuos 
pabaigėm, vikrus aštuonių me
tų vaikas, paėmęs panašų j 
kardą peilį, nukirto dar dair- 
giau riešutų. Iš jų tėvas išvi
rė juodos kavos ir moliniam 
inde atnešė man. Iš pradžių 
su nepasitikėjimu žiurėjau į 
juodą skystimą ir rudą cuk
rų. Bet kai išgėriau, pamačiau, 
kad Brazilijoj dar nesu raga
vęs tokios puikios kavos.

Sėdžiu sau ir vaišinuos, lyg 
miškų dievas auksaakių lau
mių ir drijadų aptarnauja^ 
mas. • * .

Kainos nuo $ 29.00
’175.00

x
Vaikai buvo malonus, ramus 

ir Baukštųs, Kai aš balsiau pra? 
kalbėdavau arba bent surauk
davau kaktą, jie visi bėgdavo 
į medžius į tankumyną. . Aš 
juokiausi. Jie išgirdę mano ko
mišką portugališką draugišką 
kalbą, ėmė manim pasitikėti, 
ir vienas mažas nuogišius nu
lipo žemėn, pririnkęs visą puo- 
kštą didelių mėlynų ir geltonų 
papūgos plunksnų, prinešė 
man. Kitas jaunuolis atnešė 
ne visai menką kaladę ir at 
skėlė dangiškai kvepiančio ro- 
žės medžio, kuris tame miške 
augo.

Miškas, tarsi žalias mūras 
tęsiasi j dešinę ir į kairę. Dar 
kiek pasėdėjęs kieme, ir bū
damas puikiausiai ntfsiteikęs, 
panorau įeiti į baugųjį mišką. 
Drauge, norėdamas ilgiau su
gaišti, uždavinėjau kvailius 
klausimus.

— Kas yra tuose miškuo
se? Beždžionės?" < '

Nusistebėjimo žvilgsnis vai
kų akyse. Suprantama, kad

NAUJIENOS, Chicago, III.

VARTOKITE

Pastenfizuota
PIENĄ VIRIMO

Geri virėjai vartoja 
daug šviežio, pasteuri- 
zuoto pieno prie viri
mo. Jis pagerina niais-

ir žmoguti jautėsi laimingas. | turite planus sutvarkyti savo
Įsėdau į auto ir išvažiavau 

garsaus atsisveikinimo (Adeus! 
Adeus!) ir šiaudinės skrybėles 
mojavimų lydimas. Vaikai vi 
josi auto iki tos vietos, kur 
rodė man jaguaro pėdsakus ir 

I apipylė įvairiaspalvėmis ne
įžengiamo miško paukščių 
plunksnomis.

gyvenimą ?
' — Taip vieną planą dėl ban

ko, antras liečia šilkų krautu
vę, o trečias tai tamstos ne
blogą laikrodį. Daugiau tokių 
planų tuo tarpu neturi u. Tai 
tki pasimatyfno.

Ką? — Tam-Keliautojas:
stos dar žmones valgote?!”.

Kanibalas:—“Ta-aip, bet mes 
juos valgome su šakute ir pei-

— Kodėl tu savo šuniui nu
artai tokią gražią uodegą?

— Matai mano mielas, ne 
galėjau perkęsti: tas durnius 
visuomet vizgino uodegą iš 
džiaugsmo pamatęs mano uoš
vę ateinančią į mano namus.

— žir.ai Dzidcr^Ii, i.ad šian
die suėjo 10 mitų, kaip mudu 
vedę esam.

— O, varge! žinai Magdut, 
jei bučiau gavęs 10 metų k?.- 
targos, tai šiandie bučiau la’..> 
vas, bet dabar nesimato galo... 
--------------- 1_________________

beždžionės; kasgi daugiau? Iručių garsais. Čia vėl taip tylu, 
. kad norisi sušukti ir tuoj kaž
kokia baimė apima. Viskas 
kažkaip svetima, kažkaip pa
slaptinga; ir šešėliai, ir van
duo, ir garsai, ir tyla.— Jaguarai? — paklausiau. 

Bet klausimo nesuprato iki pri
dūriau “Oncąs?” Tada jaunuo 
lis, niekad neišleidžiąs iš ran
kų peilio, paprastai atsakė: 
“Eik tamsta”. Aš žiurėjau į 
jį. Gal mes einame artimiau
siojo jaguaro su4 peiliu nudė
ti? Bet jis netoli pavedė ma
ne keliu, kuris savo smėliuota 
pakriaušę juose gilias džiung
les. čia mano jaunas vadovas 
parodė drėgnam smėlyj aiš
kias jaguaro pėdas, kurio nak
ties metu 
ta.

Tuoj už 
šiai rudas
iš pat pirmų miško 
krenta kriokdamas 
džiungles. Perbridau upelį ir, 
laikydamasis medžių šakų, nu
sileidau pagal krioklį žemyn. 
Dabar aš stoyiu tamsioj, drėg
noj dauboj. Virš manęs med
žių vainikų stogas, per kurį 
tesimato saulės skritulys, o 
priešais-krioklys. Vanduo krin
ta žemyn penkiolika metrų. 
Panašaus krioklio dar niekad 
nėsu; matęs. Jis raibas, lyg ze
bras. Kų‘r saulė apšviečia, ten 
vanduo ; deimanto baltumo, to- 
poso geltonumo;. kur saulė ne- 
.liečia ten kaip anglis tam
sus; kai kur mineralinės prie
maišos nudažo vandenį ir gau
nasi neišpasakytai gražus spek
trinių spalvų baletas. Aš nu
siaviau batus, numoviau koji
nes ir kojas pamerkiau4 į vėsų 
tekantį vandenį. Moskitai skrai
dė ir kandžiojo mane, bet ne
įveikė sudrumsti mano džiaug
smo. Sėdžiu visai vienas arti 
gyvenamosios trobos, prie vieš
kelio, kuris į didelį miestą ei? 
na ir esu vienišas, giliai miš
ke, tarsi savaites bučiau ke
liavęs. čia tokia tyla. Ne! ne 
tyla, o ūžesys. Bet ūžesys aiš
kus, švarus, melodingas. Krio
klys tyška, paukščiai gieda, 
vabzdžiai zirzia. Girdžiu kaž
kokį nežemišką, metalinį skam
besį : gi aukštai, virš mano gal
vos, medžio viršūnėj pasislė
pusi cikada. Akimirka pajuntu 
visą pasaulį prieš save, stai
ga vėl viskas sumyšta su pauk-

Perbridau upelį. Maudamasis 
kojines pastebėjau*, kad visi 
Brazilijos moskitai siaučia ma
ne.

Pargrįžau atgal į kelio valy
tojo trobelę. Nedidelis atstu
mas, tačiau beeidamas pergy
venau kažką naują. Virš ma
no galvos čiulba paukščiai, aš 
žiuriu į žydintį guavo krūmą, 
kur mažutis kalibras skraido, 
gėlių bučiu'onėliu vadinamas. 
Beeidamas užklupau vapsvų 
guštą ir gyvatę. Tai buvo vi
sa, ką aš mačiau ir nemačiau. 
Bet ko aš nemačiau? ’

G(al 
ri iš

Aš 
nių.

Norėjau atsisvfęijęinti su mi
ško trobelės gyventojais ir grį
žti atgal į Manaos miestą, bet 
įvyko diplomatiškas nuotykis. 
Aš šiems neturtingiems žmo
nėms padariau daug rūpesčio, 
išgėriau nemaži puodukų ge
ros kavos, vaikai dėl manęs 
po visus medžius karstėsi, už-

APSAUGOTAS
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 tokį pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

kvapsnį.
Geros motinos p r i- 

žiuri, kad kiekvienas 
asmuo šeimoj išgertų 
stiklą pieno su kiekvie
nu valgiu, nes jis pa
deda išlaikyti sveikatą. 
TAUPYKITE PINIGUS

Pirkite šviežią pieną 
iš reguliario savo pie
niaus garantuojančio jo 
gerumą. Jis paliks jį 
kasdien pas jūsų duris 
—lai parankus ir tau
pus budais pirkti.
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-p r o f i t orKanizauon erų 
dowed to give out scientific (actu 
oii vencral hoalth.
205 W..Wacket Drive, Chicago

aš turėjau jiems atly- 
Vos tik apie tai Užsimi- 
pamačiau, kad tuo įžei- 
namų poną.

“Jūsų ekscelencija 
jis—...

Geriau j išversiu pažodžiui: 
“Jus sutikę džentelmeną neno
rite juo pripažint?”

Man baisiai nemalonu. Kas 
daryti? Truputį patylėjęs ta
riau: “Gerbiamasai, sakote vi
sai teisingai, aš žinau džentel
meniškumą. Tačiau aš nežino
jau, kad tamstos vaišinguose 
namuose rasiu tiek daug ma
lonių vaikučių, kuriems bučiau 
iš miesto nors šokolado atve
žęs”...

Pagaliau mes susitarėm; ta
rėmės abu: aš ir basakojis 
džentelmenas. Jis paėmė porą 
milreizų po priedanga vaikams 
šokoladui pirkti. Aš manau, 
kad tai vis dėlto jį džiugino

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

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pl- 

i išmokė* 
" platesnių 

AND .rnAT,°N ' •"*
OF CHICAGO v

\ Pirma Lietuvių Federal įstaiga. 1
2324 So. Leavitt Street 

PHONE CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

LINCOIN’S FRIDE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tinė, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite ją savo 
apielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

RADIO VITAFONAS, kuris 
groja rekordus gražiai ir 
garsiai. Tai yra geriausis 
pasilinksminimo būdas na
muose. 1

* .< ■

Tel. Boulevard 8107 
___ chicago. n-lrt......

THE G©@©
WOBK,

DON#T 
LET 

THEM 
OETJos. F. Budrike

3417-21 S. Halsted St

■imu I ■■ II. MII

BUDRIK JEWMAY
3343 So. Kalstė j St

Lietuviu Badio Progwunw N*<W1- 
<UenW»!
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h,. .
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ĘpivM metu 
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ęW<<?| JW liueMotojųj:
VieĄ 10ldJ* --------r------  3c
Savaitei ___ 2—- 18c
Mėnesiui _________ _ 75c

SuvlenytOM Valatijoa^ na Chicagoj, 
Pilta:

Metams------------ ------------------ S7.00
Pusei mėtų _ ______________ 3.50
Trims mėnesiams ...... ........   1.75
Dviem mėnesiams --------- 1.25
Vienam mėnesiui «—------------ 75ę

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ----------------------- ----- 18 00
Puaei metų -- ---- -- —-------- - 4.00
Trims mėnesiams ---------------  2.50
Pinigui reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KpVA DĖU 10 ĘĮLJ.ONŲ DOLERIŲ FONDO

,  NAUJrE^OŠ.ęhIcago.111.

kurie interesuojasi anarchistų “įdealu” ir mėgsta apie 
jį paskaityti. (1,,

Kitąsyk anarchistai buvo gana stiprus Amerikoje. 
Dąr prieš kokius 20—30 metų jje turėjo tiek įtakos dar^ 
bininkų ma&ėse, kad jiems pasisekė paimti savo idėji- 
nėn kontrolėn kai kurias stambias darbininkų unijas 
(pąv. Vakarinę Kalnakasių Federaciją). Iš to kilo vadi- 
nąmasai ^aidoblizmas0.

Bet paskui, kuomet vyriausias “aidoblistų” vadas 
Hęywęod nuvažiavo į Maskvą, tai anarchistuojančio 
jųdęjimo. pajėgos Amerikoje pakriko. Dauguma jo šali- 
ninkų perėjo į komunistų organizacijas, nes komuniz
me, iš tiesų, slepiasi daug anarchistiškų idėjų, kurias 
tamsus Įuenino pasekėjai laiko originaliais “leninizmo” 
žęiųfiųgąią. Pąv. demokratijos niekinimas.

Rusijos bolševikai tačiau skaudžiai su vylė HęL 
yvoodą ir jo vienminčius, įsteigdami, vietoje darbininkų 
laisvės, kietą despotizmo sistemą. Todėl anąrchistupjąs 
elementas bando atsiskirti nuo Maskvos garbįntojų ir 
ątgaivmti savo “judėjimą”

Jungtinių Valstijų valdžia dabar svarsto sumany
mu išleisti 10 bilionų dolerių viešiems darbams, kurie 
suteiktų uždarbį mflionams bedarbių ir atgaivintų pra
monę. Bet prieš šitų sumanymų jau kyla protesto bal
sai iš stambiojo biznio atstovų ir net kai kurių prezi- 
dęęto patarėjų pusės. Jįe .sakę, kad toks pinigų “eikvo
jimas” įklampinsįąs valdžių į finansinius keblumus, pa
kilsiąs jos kreditą, privesiąs kraštą priq dolerio inflia
cijos ir užtrauksiąs žmonėms sunkią mokesnių naštą.

Nėra abejonės, kad išleisti dešimtį bifionų dolerių 
tai ne baikos. Valdžia atjiękamų pjpigų neturi, todėl jai 
tektų tą sumą pasiskolinti. Yra tiesos tame pasakyme, 
ką<J kėlias į gerovę neina per skolas. Tačiau, ką valdžia 
gali daryti, kuomet su viršum dešimtis mflįonų žmonių 
šįiame krašte neturi darbo, o privatinis kapitalas jiems 
uždarbio neparupina? Ne gi jie turi badų pairti!

Valdžia vistiek yra priversta tuos ir jų
Šeimynas maitinti. Bet butų sveikiau ir bedarbiams, ir 
visuomenei, jeigu tiems bedarbiams butų duodamą ne 
pašalpa, bet proga patiems užsidirbti duonos kąsnį, 
kiekvienas normalus žmogus nori darbo, o ne labdary
bėj.

Tačiau, kąip ne kartą buvo šioje vietoje sakyta, 
valdžia neprivalo tenkintis vien ti.k “naminėmis” prie- 
inonėmis kovoje sų depresija. Ji turi ieškoti būdų, kad; 
butu ątgąivintąs ekonominis gyyemmas visąme pasau
lyje. Visos žmpnįjos ekonominiai reikalai yrą šiąndie 
taip susipynę, kad vienoje šalyje negaji būti gerovės, 
kuomet visur kitur viešpatauja skurdas.

Dėl šmeižtą kampanijos prieš tra ns-atlan 
tini skridimą '

(Tęsinys iš “N-nų” gruod, 3 d. 1934)

Pereitą trečiadienį Jame&-Ja- 
ųušąuskąs vietiniame komunis
tu organe įrodinėjo sąyo didelį 
‘‘kompetentiškumą”, kaipo la
kūnas, ir “aiškino” federalinio 
Prekybos Dępąrtąmento regu
liacijas (kurių jisai pats nesu
pranta!), sulig kuriomis, girdi, 
Įeit. Feliksas Vaitkus negalįs 
gauti leidimo skristi per Atlųn- 
•iiką. Tas faktas, kad Janušaųs-

SĄMOKSLAS PRIEŠ DIKTATŪRĄ?
>' ...........

Visokių gandų pasklidų Rusijoje ir užsieniuose po
.S^oįįr ių^tiAtę. (J^ų^tų ^ąrtįjos bųy^įnė-

■ lino dešįnipjj ranka, komisaras Kirov. Kai kuriuose Eu
ropos lajkrąščiuęąe rašomą apie didelį sąmokslą priveš 
Stalino ^diktatūrą, kurį žvalgybą atidengusi sąryšyje su 
tų$ .atentątu. Rašoma taip pąt ąpįę sušaudymą 10 žmo
nių, suimtu PO Rirovo ^ugalabinimo, ir apie masinius, 
areštus tarp? rąudWP^os armijos karininkų.

Bet soyiętų valdžią iki šiol nepainformuoja publi
kos apie to teroro akto priežastis ir aplinkybes. Ji pa
skelbė tiktai tiek, kad Kfcoyą nušovė 30 metų amžiaus, 
asmuo, Dęonid Vasilįeyię NįkoJąjey, buvęs “Pąrbjninkų, 

, ir Valstiečių Inspeįjęijįpsf” tajmąutojas; v.adiįnąsi, bolše
vikas. Ta “darbininkų ir valstiečių inspekcija-” tai to
kia įstaigą, kurias žinioje yra žemės ūkio kolektjyįzącj.-, 
jos yykmimąs. Ji seka, ar nėra kur pąsiprįęšimmp iš 
ūkininkų puses valdžios planams, siunčia j “pavojingas” 
vietas žyąjgybininkų burius arba savanorius šnipus ir 
agentus kovai su “kulokąįs”.

vienas iš tos įstaigos'buvusiųjų tarnauto
jų šovė į Kįrovą, tai beveik n^rą abejones, jogęi šis 
atentatas yrą politinio pobūdžio. Re. (to, pati spvįętų val
džią ąąko, kad Nikolajevą “pasamdę” “dąrbįmnkų kla
sės prjąšąi”, t. y. bolševikų valdžios priešai. Bet kas tie. 
priešai, kulkas laikoma paslaptyje. j

Susnoje dabar laukiama žiaurių keršto aktų už ko
misaro Kirovo mirtį. Stalinas su neištikimais elemen
tais bolševikų eilėse, gal būt, pasielgs panašiai, kaip bir
želio -30 dįeąą pasielgė Hitleris su savo “smogiamųjų 
burių” vądąjs. Diktatūrose politikos ginčai yra “spren- 
džiąipį” revolveriu,

DAR JIE KRUTA

Yakąr įpums vienas skaitytojas prisiuntė kopiją 
laikrąš$<b sų trumpų ir ręįkšmiųgu vardu, — “Man” 
žmog^s, . <

Po. tuo vato pridėtą kad tąi esąs
1 Tioril Y\ neį

ka galės spręsti, ąr yra pagrin
do tiems jo plepalams.

Janušausko “mokytumas”

JanuŠąuskas bando pašiepti 
Įeit. Vaitkų dėl to, kad šiam 
dar reikią “mokytis”, bęsįruo- 
,šian| prie skridimo per okeaną, 
fiet ar bent vienas lakūnas., ne
žiūrint kokios butų buvusios jo, 
kvąlifikacijoš, yra bandę? tokį 
žygį dąryti be spcęialio pasiruo- 

nušaus.kas, kad po to, kai lėk
tuvas jau bus pilnai įrengtas, 
jam reikėsią dar mažiausia 60 
dienų, o gal iątiąus tris mene- 
sįųs, pasludjjuoti ii’ pasįląyin- 
ti? O j;uk jišai jau prieš tąi 
buyo turėjęs mėnesius laiko, 
per kurį galėjo lavintis.

Jisai šiapdię drįsta kalbėti 
apie, Felikso Vaitkaus “kvalif?-. 
kacijų stoką’’, o betgi keli mė
nesiai atgal jisai padarė pareiš
kimą, iš kurįo matyt, kad jisai 
pąts žino, jpgei?,Vaitkus yra ge
riau? už jį išlavintas lakūnas. 
Tą sekmadienio rytą, gegužės 
mėnesį, kady. Įeit. Vaitkus, po, 
Janušausko ^ezignavimo, pirmą 
kartą išskrido su “Lituanica 
II” į New Yprką, p. Janušaus
kas atėjo j Ohicagos Municipa
linį ąirportą ir, pamatęs, kad. 
ALTASS valdyba gali be jo ap
sieiti, pasakė vienam vajdybo? 
wM:

°Xou h^ye a goęd man. In 
fąct, Wąitkąs went [to 
the schęol, vybere I hąd

O thąit
sFh«>|, J fa} (JUS 
turite gerą žmogų. Iš tiesių, 
tąi p. Waįtkųs Įąi$ė tą pačią1 
ipokyklą, kur ir ąš mokinau
si. Bet jisai tą mokyklą pa
baigę, o aš ne.)
Mokyklą, kųrįą tųoinęt minė

jo Jainps-J.anyšąų?,ką.Sf. Uų “ 
Brauks Field, Texas valstijoje.. 
Ponas Jąmę? prięš jąi buvo, 
daug kartų pasakojąs, kaip ji-; 
sai tą ino^yklą ląn.kęs jr kaip 
jam nepatikusi “mjlitarinė kar
jera”; todėl jisai nelaukęs, i^i 
jaių bus Wnin>9
(ąnjrp, leijęųąpU)); -tjhpįąs, hflt 
apleidęs San Antonio miestą 
(Tęxąs yalst.) ir atkeliavęs į 
Chięą^ą s(ą£i, j JtoipęręįiU ak
cijos bizni.

Tašiau.fel^o dfeųų po 
jo. paremi m Mu.pto.ah.piaw. 
airporte apie tai, kad Vaitkus 
esąs “good ..njan”, p. Janušaus
kas per bįmbininkų organą Chi-' 
cagoje jau paleido gnjųžtę. pur
vo Vaitkau? ^dresu, pasakoda
mas, kad Vaitkus, girdi, esąs 
nepatyręs vaikinas, nemokąs^ 
valdyti aeroplano ir t. t. Kada 
jokiu būdų pasjrode, kad Jąnų- 
šąusko žodžių negalima pąšitir- 
kėti, tai buvo atsikreipta į a.uk- 
ščiaus paišinėtąją mokyklą sų 
užklausimu apie Jameso-Janu-

kąs ieško užtarimo pas kopiu-1 A.r li^rą sukęs patų ,Jų 
nistus, kurie ji visaip terliojo, 
parodo labai aiškiai, kįck ąąvi- 
garbos jis turi. Bot yra seniai 
patirta, kad savęs negerbia, to; 
ir kiti nęgęrbįa.

Janušausko pretenzijos
Jisai nesidrovi dumti akis 

.publikai, dėdamasis valdžios re
guliacijų “žinovu”, kuomet ji
sai nesugeba net išskaityti, kąs 
tose reguliacijose parašyta. Pa
ėmęs iš Prekybos Departamen
to brošiūros , paragrafą apie 
‘«Scheduled Kat
ing”, jisai aiškina, kad ląkuna?, 
kuris nori gauti leidimą skristi 
per okeaną, turįs būti išbuvęs' 
ore ne mažiau, kaip 1,200 va
landų. Bet tai yra ignoranto' 
pasaka. .(

Kiekvienas, kuris supranta 
.anglų kąlbų, gali nųsjiųąnyti,! 
kąd lame paragrafe eiųa kalba 
apie lakūnus, tarnaujančius; 
.trąnsporto linijom®, kurios at
lieka pasąžierių ir prekių gą-į 
bęiiimą nustatytais oro keliais.; 
įr ipąži yąikąi ^ino, kad tokio,' 
^ųlig “sęhedulę” tvarkomo, su-j 
sįąiękim0 orų per Atlantiko, 
okeaną dar nėra. Kai jisai bus. 
įsteigtas, tai p, James, kuris 
taip labai didžiuojasi savo “S.į 
A. T. ratiųg’\ galės įteikti ’pįr-; 
i^ųtiųeį kompApįjjai, suorgąnį- 
zuotai tokiam bizniui, savo ąp-! 
]li|kaęiją, kąd jį priimtų už pįlo-j 
'tą.

Bet tuo tarpų b.ųtų jam daug, 
sveikiau, jeigu jisai, a?uot lip-’ 
,dęs* į akis lietuvių publikai, pą-j 
sustengtų įrodyti savo “kompe- 
tęptjs^um^’ W Ws vęi?j 
kiančiai 6i;p trąųsporto., lii^ijar 
ir gautu teųąį lątoo “džųbų”^ 
Beveik 8 mėnesiai praėjo nuo; 
<to ląikP, kai jisai pareiškė, kadi 
jam per prasta tarpe lietuvių' 
majšy^s (jįųąi 4»r W hur 
vo mėginęs su kontrakto pagal
ba uždrausti vartoti spaudoje 
jo liet u viską pavardę!), bet dar 
iki šięl jo kvąiifikaęijomip gė
risi tik Andriulis su šįmučiu.

Tąčiąm butų pusė bętjos, jei(- 
gu tąsai pagyrų pųoc|ąs ne už
kabinėtų kitų žmonių. Bet ji
sai, matyt, nęsupraųta to, kądf 
;tas, kuris bando laitus pažemin
ti, įĮfemiųą pats sąye. Apįe Fe-f 
Įikąą Vaitkų, kurią turi gerą ir 
Žvarų rekordą, kąipo asmuo 
kaipo lakūnas, jisąj nesiąųrma-

fornijąje.
Tįigi Amąrifcoję kai kur dąr tebegyvuoja anarcjus- 

tiškas /lųdėjimąs”. Ąr jisai daug juda, ne^inorpe. Gal 
bu tejuda tik to ieidiąię gultose. Bęt ^ątįrt yrą žmonių.

ii ją pliaukšti yisokius niekus. 
Kelis kartus Janušauskas vi
saip peizojo tą lakūną komunis
tų šlamštuose, dabar jisai j j 
yėl ątajčuęja ir Marijonų orgaa 
no špaltose. Taigi paduosime 
čia kelis faktus, iš kurių publi-
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ja”, jeigu jisai negaus laiko tin
kamai pasiruošti. O planų lėk
tuvo įrengimui jisai dar netu
rėjo jokių. Nusitikęs pripuęla- 
mąi sų įofci.u nors žymesniu la
kūnu ir išgirdęs iš jo ką nors 
apie to arba kito lėktuvo įtąi- 
sas, Janušauskas, būdavo, atbė
ga uždusęs pas kurį nors AL
TASS valdybos narį ir sako, 
kad kuę greičiausia turi būti 
užsakytas toks ir toks dalykas; 

laiko ir 
su gar- 
James’o

lą jo nebūtų nė priėmę, kadan
gi jisai buvo išmestas net iš 
žemesniosios mokyklos.

Kąlbaųt apie Felikso Vait
kaus jšsBa’vinimą, reikia čįar 
priduoti, kad po to, kai jisai; 
pabaigė skraidymo mokslą 
Kelly Field mokykloje, jisai dar 
ąpię metus laiko lavinosi Sek 

aviacijos lajike, 
Mięhjgąno vaĮsfijoję, ir tenai 
jisai gavo “training” ąkrąidy- 
me su kebliausios rųšies aero- 
pĮąųais, Jo rekorduose yra pa- 
žym^la (.nę jo pąties, bet jo. 
yįrŠįuįnkų), kaį ji?ąi atlikęs 
Ąąugybę “ęross ęountry” skri- 
d&mb skraidęs į įvąirius toli
mus ąirpprtus nakties metu, 
vadovavęs “purąuit sųuadui*’ 
(kųi*ia oariai vartoja sparčiau- 
ąiųs ąęropl6W), iy t. t.

Pabaigęs tą lavinimosi kursą, 
Feliksas Vaitkus išėjo į atsar
gą su Pirmojo Leitenanto titu
lu.

Na, ir dabar šitą jauną lakū
ną, gavusį geriausią mokslą ir 
išsilavinimą aviacijoje, diĮsta 
žeminti toks Janušauskas, ku
ris nė pradinės skraidymo mo
kyklos nėra baigęs!

Per James’o kaltę skridimo 
pąryošiina? užsitęsė

. Tiesa, Jamęs yra senesnio 
ąmžiau? ir išbuvę ilgiaus “ore”. 
Tiesą taip pąt, kad il$u patyri
mų kartais gąlinja įgyti tai, ką 
duoda mokykla. Bet .be mokslo 
vistiek toli nenuvažiuosi. Tai 
aiškiai pąsir.ode ir su Janušau
sku. Kol jam reikėjo tik sų pa
prastu aeroplanu pareitą rude
nį lakioti į ąviąęijps pąręngimus 
kolonijose, tai viskas ėjo sklan
džiai; bet kai ajįėjp iąikas ruoš- 
ti cĮįdęli lėktuvą kėflonei per 
okeaną, tai jam apsįsu^o galvą. 
Jąų pargabenęs “Lituąnicą Ų” 
ęhicągom Janušauskas turėję 
kę^ųųię sų ją niisilęįšti ąirpor- 
>te, ijprs Laųsi.ng-Fpyd oro Jau- 

labą) jįąįMg įr atdaras
\, pųąių. Mąt, Lockheedi 

Vegą jęktovąs yra Jaltai spąr- 
,tąą ' ijęt ^.sjiyąiaąmąs;
O~ dąr dąugiąąa ItebJupjų ątsi- 
.rądę su' »».Yjgąpj,ą ir. išplaijavi- 
>ftu' jr^ngunp Mjcm

* /Pagrįžęs su “Lituanica II” p 
CalifOrnijo^ p; James sųsigrie- 
be, kad jisai dar 'turįs laba 
daug studijuoti (nors jau*dau
giau kaip per pusę metų jisai 
ėmė algą iš 'ALTASS ir, rodos, jisąi toli nenueis 
(turėję 'pakankamai laiko pra- kaip pas bimbininkus ir Mari- 
•mokti to, ko nemokėjo). Jisai joųusl

--- --------- ėmė skųstis atskiriems valdy- ———;---- ———r—r-—— 
f tą aukštąją skraidymo ūiokyk- tai nariams, kąd tas “tragedi- Gąrsinkitęs Naujienose

Ifo Brooks Field reganding 
former Flying Cądęt Jpsepb; 
R. James, hąs been refęrre^, 
to this offile ąs .^ks,.Fie^ 
ąs a Primary Flyiog Schoojl 
has bęeą «Fd
training (raasferre^
to thia station.

“The recor^s of formor 
FJyipg Cą^tt Jąsepji R 
Jąmeą ręy^ ttyit Jųe rer 
ported tą
Jųne 30, 19.^3, ąs a student 
in tfce cląss startinę trąininą 
July L 1923. He ąlimią- 
ated by the Faculty Board 
12, 1923, f ar failure to make 
satisfactory progres.s įn the 
flyląą traiąįjną. His ąęądemic 
record was
Taigi p. Jąmes-janųšąuskas 

buvo pašalintas iš tos Brooks 
Field 'mokyklos, išbuvęs jojęs 
mažiau kaip pusantro mėnesio,; 
ir jisai buvo pašalintas už ne
gabumą .skraidyme. Vadinasi, 
ne jo “apti-miRtarinis skopįs’’, 
buvo kaitąs, ką<j jisai toliau, 
kafieto čipo nenuprogresąyo. ;

F* Vaitkaus jšsijąvinjmĄs
Reikia čia pastebėti, kad'mo

kykla, kuri išmetė James’ą už 
nesugebėjimą skrąidymc, buvo 
tik pradinė skraidymo mokyklą. 
Tame pat mieste Texas valsti
joje yra kita, aukštesnė skrai
dymo mokykla r—, “adyan^ 
flying schcol”, kuri vadinasi 
Kelly Field. šitą aukštąją mo
kyklą /(kuri yra geriausia skrai
dymo mokykla visoje Ameriko
je) yra baigęs Feliksas Vait
kus. ■

įPradinę skraidymo mokyklą 
Vaitkus lankė ir baigė Califor- 
nijoje. Ji vadinąs! March Field, 
ir yra daug.-maž tokio pat sto
vio, kaip buvusioji Brooks Field. 
mokykla arba dabar jos vietą 
užėmusi RandOlph Field, Texas 
•valstijoje. Pabaigęs Ąlarch 
Field, Įeit. Vaitkus atvykę į 
Sap Ąntonio ir įstojo į Kelly 
Field. Žemesniąją skĮ’aįdymp 
mokyklą tenai jam lankyti jau, 
žinoma, jieteįkėję, kadangi to? 
kios rųšies' Inokyklą \ jisai' jaji 
buvo pabaigęs CaUfornijoje.

Tokiu budu Janušauskas ir 
bandė pusti durnus, kuoipet ji- 
sai gyrėsi,' kad j įsai mokinosi' 
toje pačioje mokykloje, kurią 
lankė* Texąs valstijoje Feliksas 
Vaitkus. Jisai tuo no’rėjo šukei-! 
t i apie save nuomonę, kad ve 
ir jisai ėjęs į garsiąją KeUy 
Fiėld mokyklą, tik tas “milita- 
rizmas” jam nepatikęs, todėl jį^ 
sai nepaisęs gauti leitenanto ti
tulą! Tuo tarpu yra aišku, kad

Įaišk.ąs, datuotas gegužes 29. d,. 
1934 m. ir pasirašytas Mtojį, 
Henry W. HąTws» Assistant 
Commąndant. Laiške tarp ko 
kita ąakpipa:

“Your letter of the 23ird

IR

1,
■

Vaitkus

paskui praeina kiek 
jam pasitaiko susitikti 
sįu ayiątorium, ir jau 
“planai” keičiasi.

Taigi, kuomet Įeit,
paėmė j savo rankas “Lituani- 
cos II” Vairą, tai jam teko visą 
planavimo darbą pradėti nuo 
pradžios. Nė vienas instrumen
tas arba koks kitas daiktas dar 
nebuvo užsakytas; nė su viena 
firma dąr nebuvo nė pradėta 
tarti?. Vieną tik dalyką Janų- 
šąųskas buvo nupįrkę^ tai — 
Sekstantą, kurį jam įpiršo p. 
Goebel, su kuriuo jisai pripuo- 

1 aipai susitiko kelionėje į Cali- 
forniją; ir tą instrumentą jisai 
dar tebelaiko.

Leit. Vaitkui teko ne tik iš
dirbti skridimo plapą, bet ir 
susiderėti ?u įvairiomis kompa
nijomis, nupirkti iš j.ų lėktuvo 
jtąiąas ir prižiūrėti visą rengi
mo darbą. O lėktuvas buvo 
Jątnes’o paliktas tokiąm apleis
tam stovyje, kad aviacijos die- 
jjų maršruto laiku Vaitkus (tu
rėjo sugąišti po kelias dienas, 
jį taisydamas. Bet vistiek šis 
Jąlainas dėjo visas pastangas, 
kad įrengimo darbas butų už- 
bąig.tas prieš rųdęųį ij yęiįįąu- 
sia, jeigu ne sutrukdymai avia
cijos įmonėse (dėl krivio toje 
pramonėje, pergyvento šią va
sarą), tai tas darbas butų bu
vęs pabaigtas laiku.

Reikia dabar stebėtis Jaųu- 
šausko storžieviškumų, kąd ji
sai, per kurio kaltę skridimo 
įvyipnimąs* dąugiaųsią tapo ųž- 
vilktąs, šiandie neturi sarma
tos daryti priekaištus Įeit. Vait- 

. ktii, Tdiriš pef pusę trumpesniu 
ląįkp ątliko tięk dąrbo, kiek ,Ją- 
AUfeUsRas nebuvo jo nė ąupįi- 
ąąvęs, 
' Ir, pagalios, Janušauskas ne- 
isisarma.tija drapstyfl purvais 
ąsmęnjs, kurie jąm buvo 4ayę 
geriausią progą, kokią jisai ka
da nors turėjo arba turės savo 
gyvenime! Tokiu keliu eidamąs,

Ne tojaus,

KROROPJLIĄUS AŠAROS
J ir.

iW8i



Jeigu turite sunkiai apšildomą vietą

IŠNEŠKITE GASTEAM RADIATORĮ
ĮMOKĖDAMI tiktai S1and

Belskis

KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE

Gerkit ir Reikalaukitteis

Ąlipžst

Oourier
W HAS

strokes

STRAIGHT

in au

COMFlDEZlce 
, THATŠ THE.

STUFF r

Lietuviškos 
Degtinė®

NATHAN 
KĄNTEH

Chicągęs Lietuvių Ąudjtąrija 
buvo ž-mo<’iu; Ben Ali 
gilia Jauną vędąją.

SC.JfiSHS^ ---- O

81 to 9.
had the specta- 
thoroughout the

The Boosters

VIKE 9kP 
iTlfteS J

fū^t jneętlflg, .ivhięh was helo 
,ąį the' hbtne”(>f Freda Žlibinąs, 
10151 S. State St. We believe 
ithąt this ip oųly the first step 
4n the expansion of our organ-

ently regained hirf touch just as in eXptęatjrrtfK hė ftst U.------- *

Lašt sprin 
Bhow-me «kid j

Banner A. C. 18 — 
Boosters 12

The Banners beat the Belskis 
Boosters in a hard fought game. 
The Belskis Boosters proved 
to be a hanj fighting team. 
They were small ąnd light būt 
tfoey gavę* the Banners a lot

Motai alk yeara hgp 
nated the winteK teą run of vicį4Jlfi971 
comparaUve obącuę

NAUJIENOS, W-
that the IMPS played football 
game before playing their 
basketball they showed a sur- 
prising amount of speed 'And 
fight.

S. Stanaitis lęd the IMPS by 
making two baskets and two 
free throws for fi totai pf G 
points. Blim also shared in the 
honors by making two baskets.

Red Rosę wins from J. J.
Bagdonas by default

For reason as yet u4nknown 
to us the J .J. Bagdonas Boos
ters did not show up for their 
first game with the Red Koše. 
Therefore the Red Rose wins 

<2 to 0. WE HOPE TO SEE 
YOU NEXT SUNDAY, J. J. 
BAGDONAS BOOSTERS.

solo numerius ir gyves.nius ope
retės momentus. . ' ,

Tarp publikos buvo ir lietu
vis fąkiras p?lBen Ali—A. PiL 
kausiąs, kuris \su įdomumų se
kė vaidinimą ir dainavimą. Tai 
buvo jo pirma proga susipažink 
Ii su Amėrikoš lietuvių mėgėjų 
darbu dainos^ muzikos sri- 
tyje.

Vakar vakare Chicagos Rie
tuvių Auditorijoje buvo pasta
tyta trijų aktų komiška opere
tė “Plėšikai”.

Ją statė "Naujos Gadynės” 
choras, kuriam yadoyauja jau
nas muzikas George Steponąvi- 
čius-Stephens, “Pirmyn” choro 
dirigento p. K. Steponavičiaus 
brolis.

Veikalo pamatyti prisirinko 
pilna salė žmonių. Publika pasi
žymėjo dideliu gyvumu ir gau
siais aplodismentais dėkojo taip

early Wednesday moming ne- 
cessitates modification... To 
that which reads... “A certain 
indivįdual deplores and regrets 
evęrythihg”... Shduld be add- 

rėd.V.' "That Eappened since the 
llth of Septęmber. Anything 
ąnd everything before that 
time... Štili goes... Sjnęerely. 
yours truly.” ...OK, Magzilio- 
rija.. ? Tonuks.

Tony Lauraitis, who has been 
known throughoirt the city to 
be one of the best Lithuanian 
cągers, proved this Sunday by 
registering up 13 points for his 
team. Another player who 
helped a lot in winning the 
game was a small blondė by 
the niekname of “Skeezix” 
whose ąceurate passing and 
speedy floor work helped Toji y 
Lauraitis to make t koše 1,3 
points.

The VVashington A. C. had 
a very strong team o n the flooi 
būt the J. F. Eudeikis group 
proved too good for them. The 
\Vashington A. C. was led by 
Jim Johnson and BU1 Rakė.

Severai big motiey toufnaąjv|U».
Avinter golf season here go or 
.as usual, with plenty of atars štili 
,©n hand to bid for the goodly purses.

,oūt The tall Joplin shotmaker, 
now with the Oak Park. III.. cluS. 
started his winter campaign in au-

Visose 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 

Kentucky 

ųpurbon

crowd of approxi- 
people the J. F. 
BLUE RIBBON 
led by captain

VaRar buvo, įyęz$ptį į savo 
ofisus naujai iįęų^įipjj valdi
ninkui;: teįspjąi, pąvięto komi- 
sijonį^riai, ąsėsoriąi ir kiti.

Tai buvo, tijęrą cjemokratų 
šventu. Teisėjų iy kiįų išrink 
tųjų yaldininįų ^amljairiai bu
vo užpildyti gęle^iis.

Įvęzįdinanį teisėją Jį. ji. Drų‘c- 
kerj kalbėję pątą gubernato
rius Henry Hprnęr ir jauno 
teisėję du dėdes teįsėj^ Joseph 
Sabath ir A*
Sabajjjj,

Teiąėjąs ?ąyo
mą turės kambaryj 1^106.

fyas Heatinp Diyifiįon gSL

THE PĘQ,P|.ES GAS LIGHT AND COKE GOMPANY

ę^perience.. 
Įucky days 
lęxper>ience 
iitat hyppteiš. It has been 
satįęl. ,tl).ąt tl)er,ę 
,easjer than to notice the faults

of trouble before they were 
finally beaten. Ed McCabe and 
Joe Johnson were the high 
scorers each ringing up 4 points.

“Naujienos” Basket 
bąli Tournament

F. Kucin of Bulaw Aces leads 
ųi scoring

This boy Kucin reąlly playęd 
a remarkable game ,by sinking 
4 buckets. He may be small, 
būt he- is really fast and ac- 
euratę when it c< mes to shoot- 
ingr. A. Ramon also helped a 
lot in (thę winning of the game 
by pųtting in 3 baskets.

C. Mateez the Mainstay of 
the Sleepers

Mateez registered up 2 bas
kets and two free throws for 
his dear old Alma Mater,' the 
“Sleepers”. The Sleepers haye 
ąuite a reputation for a gęod 
team and a large gallery tųrn- 
ed oi/t to watch them play. 
They played a very fine garųe 
būt wheų it came to making 
poiųts, they just coudn’t fiųd 
that bucket. Bųt they wern’t 
diącoųraged. The gallery ąlsę 
expected to see them get stąrt- 
ed because they kept encouragr 
ing them by applauding. WE’LL 
SEE YOU SUNDAY, SLEĘP- 
ERS.

AĮąžeikąs Undertakers 
defeat IMPS

, “The Mažeiko Undertąkeys’' 
defeated the Imps in a very 
fast ąn,d tlirįllųąg gąmę, 29 to 
14. Although the hour was 
late and this was the lastgąme 
tl.ie spectators stayed. The Ma
žeikas had a very powerfųl 
team and they played a fine 
game. Their team is well baląnc- 
ęd and they have a fe\v dead 
eyes.

Evans led the scoring by 
making 5 baskets for a tpRal 
of 10 points. Kluchinskas ąųt 
Periftis also helped by makjųg 
6 points apiece. Congratulation^s 
Mr; S. Mažeika, you havę ą 
very fine team.

IMPS put up a good figfyt
Taking juto, consideratjipn

-Eudoikįs BJpę Ribbon Boęs 
terš overcome the Wash 
įngtop A. C.
Before a 

nąately 400 
EUDEIKIS 
BOOSTERS 
Tony Lauraitis, beat the Wash 
įngton A. Č7

This gamė 
tors on edge 
whole game. 
received a tremendous amount 
of applause from the specta
tors for their sųnooth working 
hlock plays ąnd accurate shoot-

Kambariai, uždaryti porčiai, krautuves, ofisai — byle vieta, kurią 
sunku apšildyti—galima dabar lengvai apšildyti automatiška gazo ii- 
Juiąą. DaRar lengva padaryti jūsų atliekamą kambarį, jaukia ir malo- 
ųja vietele. Ofisus ir krautuves galimą dabar apšildyti be daug vargo 
reikalaujamo užkurinio ugnies, gabenimo anglių ir nuolatinio rupini- 
iliO&i ąpie pečių.

[mokant tiktai $1—ir $1 į mėnesį
zą), jūsų gazo kompanija įstatys jums Gasteam Radiatorį.

Jis gijeit įstatomas ten, kur jums reikalingas. Lengvas vartoti 
pasukite valye ir uždegkite. Tuoj aus gaunate šilumą
jos noyėsitę ir kur norėsite. Tai yra švari šiluma. Be suodžių ir purvo.

Gasteam Radiatoris išriš jūsų problemas apie sunkiai apšildomas 
viętąs. Susižinokite su artimiausiu gazo kompanijos ofisu dėl pilnes
nių informacijų apie šį musų pasiulijimą.

Sleepers beaten by ?uiąw 
Aces in a big upset 22 
tolS.
The best game of the day 

was that of the Sleepers, who 
took it on the nose frorn the 
Bula>v Aces in a very fast and 
thrilling game. Although the 
score wasn’t elose the game 
was of real įnferest. The Vali 
move<j from haųd to han.d with 
lighting speed. The players 
showed remarkable speed and 
when it came to thė scoring, 
the Bulaw Aces wei;e the ones 
on the recęiving end of the 
points.

p. Pilkauskąą pąreiš^ė;: “Qppi;ę^* 
te ir jos.pastatymas man labai 
patikę, ir fiujiu pąžyrų.Gtb 
sprendžiant ‘vį$ šio pavyzdžio, 
amerikiečiai " nėVa atąilijkę nuo 
Lietuyos dailės srityje. .Jie net 
pralekia panašias Lietuvos 
jaunų dainininkų ir, aplotų pa
stangas. ’Man ypatingai patikę.;
p. Gęorge Steponavičių^ kurįsj 
budaųias toks jaunąs, sų^Į^ 
taip gražiai pastatyti tįokį pąipų 
dalyką."

Atlantic Villagers outpląy 
the Redbirds

the game that seasavved 
and forth throughout the 
three ųuarters the At-

iBhiaiLiptto
4707 S. Jlalstęd St 

Tel. YAKDS 0803

«»W'

A new branch in Roseląnd

back 
first 
lantic Villagers finally spurted 
forth in the lašt ųuarter to 
beat the Red Bįrds 25 to 1,8. 
The game was very elose until 
the lašt ųuarter. when a 6 
footer by the name of Holly 
vvent in the game and rang uv 
two baskets. Joe Lackawich 
also helped by his fast 
accurate passing.

Switoris of the Red Birds 
led his team in scoring by .<< * »
making 6 baskets and two free 
throws. Switoris pįay.ed a 
very beautiful gnme, būt his 
teammates just ęoudn’t get 
started to help hjm. BETTEB 
LUCK NEXT SUNDAY.

Uie_f air - haired

Is game 
ie much 
dasters’ 

Įglirtlie ruck a 
j^orld’s gteatest 
at' ylctory mušt 
fon’s '-čonfldence 
•is likėjy ! to go 
g «« 

do it. ’ .. • ę

Atwater Kent 
RADIO

savo motinai, tėvui, sesu
tei, broliui, giminėms ar
ba draugams. Jie gavę to
kia naudinga dovana, vi
suomet bus jums dėkingi.

A^TWATpR KENT 
RADIO

Taip pigiai, kaip

*22.50
Tijį: $5.00 įmokėti ir po 
$5r00 i menesi išmokėjimais 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL
DISTRICT

FURNITURE
Conjpany

3621-23-25 South 
Halšted Street

• ME JHE- *&3P(S 
LOUtSVlLLE- QPEN 

LAŠT MOMTH AMD

TH<Š

Ready for the ^inter Golf Trek
---------:----- :------------------------- BŲĘISJLEY—------------------ - -

Th.e Jęng .ajvąitęd, (?) Lith- 
ųąąiąn n^eefing took place lašt 
Tęųęąųay. results were 
cjųite sątįisfaętęry, aįthough at 
tįmes somą5yhąt nmufeiiig. Lašt 
<įųę^day wa§ ą ųiįęht of revel- 
,ątjęiųĮ.... ‘ wų. were not 

ęf That our
Sųpr^ry -.epunciates 

Lithųąniąn p^fęcfly... That 
\ iBck more

j^įy^alą fhan we 
bąd,- fhęųghf tlheųi. to be... 
,T^ bąs more

J PKĮęfęųjjd ųffeęjtą thąn we had 
cre^lited it wifh... That An- 

' tęjnęfttą,. Ąli!.. ’Tis tęp sad to

T;hę pąi’ty in, ęępjįĮiiętion with 
the mąėfįųg tot Tųesday avus 
appreciated/ extensively. Of 
cęųr^ 41^. M $$ fąęt that the 
ręfresk^^ vįąų^s were 

Ąų gjrątis. The pic- 
tų^eąųĮeųpp weH... W.e hope. 
Tteę. w ianciųg.. And a 

1 time Ąyįąs hąd by all... 
, įv.en yęųi;s trųly rėjąxed tow- 
ąr4 jtbą A jnę^t uųusual 
pbepęmępęn,

A węll pęrsonage
ąmęng tjie Ližįiųąniąi.is, has 

. tolų me ęecently that in hef 
Rainy days, are 
Qf late, my own 
tas substąntiated

^ęyiąętyrfifyę, ąt 1Įxe , °f our neighbor; and few things 
more difficult than to recog- 
jiize ou’r own deficiencies. The 
šame pertains to your humble 
columnist; it took him ovef 
t\vo mčhths to rectify an erroY 
which he committed a t that 
time. Now however, everybody 
is happy> and all is well. Bet- 
ter late than never. Eh, what?

A certain message made

HorVd
HAVE
EO&M ••
JOMES

:|gj
. - , - O HXJ4. *įmg Feącure* Šynrfięate, įpc., d^ear Britain rt^ts r^fvej

A LTHOUGHą-number of the $5,000 LouisvBle open lašt tnonth

-s ................... n......... <nnuiiiiinR'i n uliniui,ii
■ - ,;■*. ■ ■ * ...

Having cbmpleted another' 
succesšfūl affair the L. Y. S. 
has launohęd Wpon ąnothe^, 
ąpd ąttraęfiye, pua-
j^. Tfe> Splash Party, gęą. 
22, at the Medinah Club... Tę 
swim Be* cryst^l
waters of the Medinah Pool ia 
a pastime bot 4o t be compdreįl 
^įth the Usųąl Tecreatięns .to 
ptvhičh the majority of us ’ arpj 
accusjo^; Ti^ts ,ąa;e jipv

IR

_______

WHO F/.A%HEO

mBK.
W Jr

t
---- --------------------------------------- —

' /AITO
/ e YĖARš AGd -AMD 
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NAUJIENOS, Chicago, III

Rengimo Komisija

Died

DIDELIS
FAKIRO BEN ALI

duos solos

IŠTYRIMAS

MADOS MADOS MADOS
rašyme

Hadži Ali ir jo

Lietuvos didžiūnai 
palaidoti O a k 
Wood kapinėse

Netoli krematorijos radome 
paminklą

Garsus Arabijos ste
bukladaris Hadži Ali 

Ben Alio vakare

ko kraujo lietuvis iš Rokiškio 
ir tikras vardas yra Antanas 
Pilkauskas.

siuskit etK 
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

per krtidnf

Trečiadieni dalyvaus Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje

atsilankyti ir smagiai praleisti

irgi dalyvauja 
išleistuvių va- 
pats choras, 
dalyvauja, bet

Po to kaip Juozo Kemešio 
kūnas buvo paliktas, sudegti 
Oak Wood kapinių krematori- 
joj, P. Dubickas pasišaukė ke
lius lietuvius parodyt pamink
lų “seniausių Chicagos lietu-

Buvo grafai, gal Žadei 
kių dvaro, gal lenknte 

čio pabėgėliai.

cementinį medžio

I——.................ii   MA>i||iiiiiuiiii— <
I • . . y ’ ' •*

čia {dedu 15; centą J* prahn #t- 

siųsti man pavyzdi Nfo.

Mieros ......................

1b prašo Lietuvos žmonėse 
^pataria Lietuvos banlro

(Mįesup lt valu.)

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739? ą. .HtfkM ;ęą

Dainos, muzika, eudai, ste
buklai, šokiai ir visokios 
gyvenimo prašmatnybės 
— ryt vakare matysime 
Lietuvių Auditorijoje.
Ben Ali

Hadži Ali yra arabas iš Egipto. Iš sudėjimo, išvaizdos jis 
yra visai normalus žmogus. Mėgsta skaniai pavalgyti, mėgsta 
pajuokauti, yra smagaus budo ir malonus. Jis yra ir labai įdo
mus žmogus ir turi išvystęs savotiškų gyvenimo filozofijų, ku
ri susikristalizavo studijuojant žmones nuo scenos per metų 
metus.

Normalus žmogus privatiniame gyvenime, Hadži Alyj įvyk
sta nepaprasta permaina, kai jis užlipa ant pagrindų. Jis at
lieka neabejojamai stebuklingus dalykus. Daktarai jį egzami
navo dešimtis kartų, ėmė roentgeno spindulių paveikslus, tė- 
mijo j j ypatingus numerius atliekant. Daktarai supranta visų 
Hadži Ali stebuklų procesų, bet kas Hadži Aliui suteikia gali
mybę tuos stebuklus atlikti, niekas negali. pasakyti. Greičiau
siai negalėtų pasakyti nei pats Hadži Ali.

Būdamas didelis draugas lietuvio fakiro Ben Ali-Antano 
Pilkausko, Hadži Ali sutiko dalyvauti jo Atsisveikinimo Vaka
re, kuris įvyks rytoj, Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Jis ten 
atliks savo ypatingus numerius, kuriuos kiekvienas ras nepa
prastai įdomiais ir neužmirštinais.

sko, išleistuvių vakare daly
vauja žymiausia lietuvių smiri 
kininke, baigusi Northwestern 
Universitete muzikos fakulte
tų, p-lė Valerija čepukaitč. Ji 
savo mikliai valdančia smuiką 
žavės čia atsilankiusių publi-

Taipgi dalyvauja musų žy
mioji dainininkė ir artistė p-lė 
Helena Pečiukai! ė. Ji savo 
gamtos apdovanota balsu ža
dins musų kilnias širdis. Jai 
pianų akompanuos žymus mu
zikos ir “Birutės“ choro vedė
jas p. Byanskas.

O kas nežino Chicagoje gar
siojo 
vyste 
Kazio 
myn” 
šiame 
kare, 
kaipo 
dar jo visos žymiosios muzika 
lės spėkas 
etus, kvartetus ir tt.

Reiškia, čia apart puikių 
dainų, muzikos, stebuklų, fa- 
kirizmo, daktarų komisijos ty
rimo, dar bus šokiai prie šau
nios Jurgio Steponavičiaus or
chestros, taipgi čia bus gerų 
gėrimų,, skanių užkandžių, žo
džiu, visko čia bus, ko tik mu
sų dūšia reikalauja.

Maxim Lupus.

Pirmyn choro po vado- 
musų muzikos talento
Steponavičiaus. “Pir- 

choras 
Ben Ali 
Netiktai 

tokis, Čia

Rūpinosi Ben Aliu kaip tėvas
Porų savaičių atgal musų 

Ben Ali buvo sunkiai apsirgęs. 
Jis gyvena Birksbire Hotel, čia 
gyvena ir Hadži Ali. Hadži Ali 
nepaprastai susirūpino musų 
Ben Ali sveikata — jis jį gy
dė, nešė vaistus, prižiūrėjo li
goje dar geriau negu savo sū
nų. Ben Ali pradėjo sveikti, 
eiti geryn. Senas arabas Hadži 

| Ali pasidarė linksmas, smagus 
— pradėjo nešti j Ben Ali kam- 

! barį gardžius valgius ir dar 
geresnius gėrimus — impor
tuotus koniakus, vynus ir tt.

Ben Ali pilnai pasveiksta, 
rengia atsisveikinimų vakarų, 
pasiduoda daktarų egzaminaci- 
jai.' Hadži Ali mielai sutiko 
ateiti į Ben Ali išleistuvių va
karų, parodyti keliolikų ypatin
gų stebuklų Chicagos lietuviš
kai publikai. Bet jis tų viską 
daro x garbei jauno fakiro Ben 
Ali, jo atminčiai, kad musų 
Ben Ali sugrįžęs Lietuvon pri
siminti garsųjį Arabijos eudų 
žmogų, kad jis yra malonus 
ir kilnios širdies žmogus.

Ryt vakare, Lietuvių Audi
torijoje, mes pamatysime gar
sųjį Arabą 
didžiuosius “eudus

i * * Brighton Parko vai-
Klfl 16; • i •

kų draugijėlė rengia 
vakarėlį

SEREDŪJ, GRUODŽIO 5 d., 1934 m 
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street

Garsusis Arabijos “eudau- 
nas“ žmogus, Hadži Ali daly
vauja Ben Ali išieistuvių va
kare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Visas platus pasaulis 
yra girdėjęs vardų garsiojo cu- 

fdų žmogaus Hadži Ali. Nei i 
Budha, nei Mahometas, nei' 
Brahma, nei Kunfucijus bei 
Krishna negalėjo tokių stebuk
lų padaryti kokius padaro gar
susis Arabijos stebuklų žmo
gus Hadži Ali.
Vienas iš brangiausiai apmo

kamų artistų parodoje

Hadži Ali buvo tiksliai pa
kviestas j Chicagos Pasaulinę 
Parodą. Jis čia buvo vienas iš 
brangiausiai apmokamų vai
dintojų. Hadži Ali mielai su
tiko dalyvauti savo draugo 
Ben Ali išleistuvių vakare. Lai
ke Chicagos Pasaulinės Paro
dos Hadži Ali, pamėgo Ben 
Ali. Hadži Ali jau senas žmo
gus, o musų Ben Ali dar jau
nutis. Hadži Ali, matydamas 
didelius gabumus pas Ben Ali, 
pradėjo jį vadinti savo sūnu
mi ir juom rūpintis. Kai ku
rie ištikrųjų pamanė, kad Ben 
Ali yra sūnūs Hadži Ali. Bet 
Hadži Ali, yra arabas, o mu
sų Bęn AM, yra tikro Hetuviš-

Seredoj gruodžio 5 d. ginčas dėl garsingo lie
tuvių fakiro Ben Alio stebuklų bus galutinai iš
rištas.

į X

.Parinktoji lietuvių daktarų komisija seks ir 
tyrinės kiekvieną didžiausią stebuklą.

Prie daktarų komisijos dar yra pakviesta 
publikos komisija.

Daktarų ir publikos komisija galės viską da
ryti, kad patirti Ben Alio stebuklų tikrumą.

Jeigu pasirodys, kad tas viskas yra teisybė, 
o ne akių apdumimas, tai Ben Ali, musų lietuvis 
Pilkauskas, bus pripažintas ir apšauktas stebėti- 
niausiu žmogum visame sviete. Apart to Ben Ali 
laimės laižybas su J. Grigaičiu, kurs pareikalavo 
šito viešo Ben Alio stebuklų ištyrimo.

Daktarų komisija turės ištirti šituos svar
biausius ginčo punktus:

1. Kad dratas yra tikrai per veidą perve
riamas.

2. Kad prikalant prie kryžiaus vinis tikrai 
per ranką yra perkalama ir kitoje pusėje rankos 
vinis į medį įlenda.

3. Kad guzikas prie jo odos yra tikrai pri
siuvamas.

4. Kad prieš deginant savo kūną Ben Ali ne
išsitepa jokiais vaistais ar chemikalais.

Šis Ben Alio ištyrimo vakaras taipgi bus jo

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Nes Ben Alį gryžta Lietuvon.

Taigi dėl šitos progos bus puikus programas, 
dainuos chorai ir kvartetai, grieš smuikos ir ar
monikos, bus didelis pasilinksminimas ir šokiai.

Visi chicagiečiai yra kviečiami atsilankyti į 
Ben Alio Ištyrimo vakarą, pamatyti ir ištirti jo 
stebuklus, ir su juo smagiai atsisveikinti.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Koncerto pradžia 7:30 vai. vakare. Fakiriz- 

mo seanzas prasidės 8:45 vai. vakare.

Iš antros 
aišku, kad 
“comptessa” 
priricess-kunigaikščiutė Czarto- 
riskiutė.

Kokia buvo grafo pavardė ?
Užraše didžiosios raidės yra 

suglaustos krūvon: DJILIN- 
SKY. Gali būti, kad raidė D 
reiškia pirmąjį vardų, tai pa
vardė tada butų Jilinsky. To
lia uj gal tos pavardės rašyba 
yra franeuziška ir pavardė tu
rėtų būti ištariama žilinsky.

Iš užrašo aišku, kad grafas 
iš “Szodeiken”. Koks tai 
vardas lietuviškiau jį pa-

Antroj 
toks: 

ISABEL DJILINSKA 
COMPTESS DE SZODEIKEN 

nee
Princess CZARTORISKY 

becedee 
M 8, 1881.

pusės užrašo yra 
nabašninkė buvo 
grafienė,’ gimusi

BRIGHTON PARK.—Bright
on Parko vaikų draugijėlė ren
gia muzikos ir šokių vakarėlį 
Šeštadienį, gruodžio 8 d 
Kinley Park svetainėje, 
ir Western avenue.

Visų programą išpildys patys vakare 
vaikučiai, kurie sudainuos dai-! nuoširdžiai prašoma skaitlingai

Kartu Iškilmingas Vakaras 
BALIUS ir ŠOKIAI

Įžanga 50c

buvo 
butų 
sakius? Gal tai Žadeikių dva
ras, Pasvalio apskričio. Kas jį 
pirmiau valdė?

Nabašninkas buvo “Didysis 
Lietuvos Vėliavos Nešėjas“ —- 
“Wielki chorąžy“. Bet ką tas 
žodis “KANKELIS“ reiškia? 
Jis neabejotinai yra lietuviš
kas. Gal iškreiptas. Jis tur būt 
nieko bendra neturi su kank
lėmis. Tur būt paeina nuo žo
džio kankinti. Thd, reikštų kan
kinį. Tas-gi duotų sugestijų, 
kad grafas ir grafienė atvyko 
Amerikon po 1868 “lenkme
čio“, kaipo kankiniai.

djaK. J.

(Vardai irpavardi)
\ K •' •• į • * ' • ’

(Adttlai)

.. '■ ‘ '* 'J ' ' ' .•?</..'<. '' ■ ' '■ ■ '■ ?< Y .

519 — Svečiuosna eiti labai elegantiška suknelč ąpsiuta žibančiais 
muzikais. Pastebėkite naujos mados kalnterių ir rankoves. Sukirpto# 
jnieros 14, 16, 18, . taipgi 36,88, 40 ir 42 colių per krutinę,

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

Antano Plikau-' So. Halsted St.» Chicago, Įll.

nęlių, pašoks kliasiškus šokius 
ir pagros instrumentus. Jų mo
kytoja, p. Anele Zabukienė, 
stropiai rengia vaikučius, kad 
jie tinkamai programą išpildy
tų ir laiko repeticijas po du- 
tris kartus į savaitę. Teko gir
dėti vaikučius dainuojant re
peticijoje ir reikia pasakyti, 

Mc kad jie jau yra pusėtinai iš- 
39th mokę šešetų dainelių.

Vakarėlio pradžia 7:30 vai. 
Gerbiama publika yra

šių išskaitėme užrašus, 
liudijo, kad Čia palaidoti du 
Lietuvos didžiūnai, vyras ir jo 
žmona. . V

Vienoj pusėj užrašas didžio
siomis raidomis yra toks: 

DJILINSKY
OF SZODEIKEN 

GREAT BANNER BEARER 
of LITHUANIA 

‘KANKELIS’ 
July 81, 1895 . 
Aged 72, 

pusėj užrašas yra



Antradienis, gruod. 4, 1934 NAUJIENOS, Chicago, Ifl.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

buvo senas “naujienietis” — 
nuolatinis skaitytojas ir garsin
tojas.

Pa paskutiniam karui velio
nis aplankė savo tėvynę Lietu
va, regis 1922 m čia gražiai

Mirė žymus North 
sidės biznierius An

tanas Mičiulis
Laidojamas ketvirtadieni Tau

tiškose kapinėse; laidotuvės
labai iškihnihgos

NORTHSIDJK.—Plačiai žino
mas biznierius Northsidėje, An
tanas Mičiulis, pasimirė naktį, 
iš sekmadienio j pirmadienį, 
Jefferson ligonbutyje. Velionis 
sirgo tiktai vieną savaitę. Pa
liko nubudusią moterį Elžbietą 
ir jauną dukrelę Aldoną.

Velionis paėjo iš Mariampo- 
lės apskričio
čiaus, Surgučių kaimo. Ameri 
ko j e išgyveno
Velionis buvo pažangus žmo
gus, rėmė svarbesnius kultūri
ni lietuvių reikalus. Malonaus 
budo, nuoširdus—teisingas su 
visais, per ta t jam ir biznis se
kėsi gerai. Velionis Antanas

Šumsku vals-

virš 20 metų

MOTIEJUS RAMUŠAUSKAS
Persiskyrė sU Šiuo pasaulių 

gruodžio 2 dieną, 1:25 valandą 
po piet 1934 in., sulaukęs 65 
metų amžiaUs, gimęs Baistra- , 
kiu kaime, Zižmėrių parap., 
Vilniaus apsk.

Amerikoj išgyveno 30 nletų.
Paliko dideli&me nuliudimė 

moterį Marijoną, 4 dukteris, 
vieną sunu.,4 žęntus John Ma- 
krickas, M.* Biaga,' K. Kūkalis 
ir Vilimas Bigei, 7 anukus ir 
giminės, o Lietuvoj motiną, se-x 
serys, brolį, švogerius ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi 
4358 S. California Avė. Tel 
Lafayette 1490.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gruodžio 5 dieną. 8:30 vai. ry
te iš namų i Nekalto Prasid, 
Panelės Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Motiejaus Ramu- 
šausko giminės, draugai ir pa
žystami esat rtuoŠirdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas. Telefonas 
Monroe 3377.

Antanas Miciulis

paviešėjo,, aplankė savo gimi
nes. draugus, pažįstamus, na, 
ir galiau, įsimylėjęs apsivedė. 
Atkeliavo Amerikon abu su 
žmona. Sugyveno pavyzdingai, 
biznis sekėsi, augino gyvenimo 
paguodą linksmią, apsukrią vie
ną dukrelę.
Senas Chicagos Lietuvių D-jos 

' narys

Velionis Antanas buvo senas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys, nuoširdus organizacijos 
rėmėjas. Draugijon priklausė 
18 metų ir nei Sykį nebuvo sir
gęs—buvo sveikas it stiprus 
iki savaitės laiko atgal. Bet 
laike savaitės giltinė mirtis 
stiprų kaip, ąžuolą vyrą tarsi 
skinte nuskynė iš gyvųjų tar
po.
Laidotuvės labai iškilmingos

Laidotuvės, sakoma, bus la
bai iškilmingos, dalyvaus dai
nininkas Stasys Rimkus, narės 
“Jaunosios Birutės” neš kvie-, 
tkas, Jonas Grigaitis, velionio 
vienas draugas ves programo 
tvarką, ir bus kalbėtojai. Taip
gi dalyvauja Dariaus-Girėno 
Postas, Great Lakęs Skvadro- 
nas po vadovyste pp. Juškos jr 
Pętkievičiaus. Automobilius 
tvarkys N. Radys. Policijos 
tvarką ves Mitchėll, o grabne- 
šiai Chicagos Lietuvių Draugi
jos po vadovyste P. Miller.

Kūnas pašarvotas vienoje iš 
gražiausių koplyčių Northsidėj, 
Hochspeier Fanerai Home, 
2410 W. North Avė., arti West- 
em Avė. Laidotuvėms patar
nauja graboriai po vadovyste 
J. J. Bagdono. Laidotuvės bus 
ketvirtadieny j, gruodžio 6 d. 
1 vai. p. p. iš koplyčios į Lietu
vių Tautiškas kapines.—M. '

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

ALFABETO
Šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų, jeigu iš telpančių čia skelbimų

........ ........ ... ....... .................................... .................................................. ............. , .......... .......... ' . __________________

AKOROIONAI
ACCORDIONS

AKORDIONAl IR VISOKIA 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $C E A 
nia ir smičium {tilę . .....W»wU

Kbmetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žęmiaus kainos.

914 Maxwell st.
prie Sangamon _____

APTIEKOS
DRUG STORES

1 Čia 
susirasit

LEDAS '
ICE »

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

ko

jums reikia
AUTO DALIS

VVHOLESALE IR RETAIL

f

‘i.

*

r

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptiekė, 
2422 W. Marcruette Rd. Rep. 8222.

ANGLIS
COAL

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.68; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

NEWKIRK’S QUAL1TY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% Rupus $6.00
Scteenings $4.75, Lumps

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.25

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocahontas pakaitas
Indianos Franklin pav. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už-, 
sisakykit dabar , geriausią šiluma.

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

Hub Auto Supply, 6324 S. Westem 
Pros. 4729. Pristatymo patarnavimas

KVIETKININKAI
FLORIST

McCARTHY FLORIST, 6314 South 
Western Avė., Prospect 1614-1615.

KELIONE BUSAIS
TRAVEL B Y BUS

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kėlias i Southus, Mėmphis, New Or- 
Jeans, Jąc.ksonville, Miami, Nashville, 
Birminghain, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668.

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

Garfield Store Fixture Exch.
5300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

KAILIAI
FURS

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

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

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams ........
Palagas ligoni

nėje ..............
Hemoroidų opera-

racija .............. .
Medikalė egzami-

nacija ....... ......
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kfedzie Avė.

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
gausit Čia.

West End MilI & Liimber UO.
Morgan ir 22-ra gtv, Tel. Canal 1361

Kainos dabar numažintos
25% 1KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
kampas Marshficld

STOGAI
ROOFING

THĖ BR1DGĖPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
, . TM, VICtoiy 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami Be

ĖMPIRE LAUNrŠRf 
330 West 47fh St. — Yards 2828

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 3 dieną, 3 valandą ryte 
1934 m., sulaukės 45 metų amžiaus, gimęs Surgučių kaime, Šumsku 
valsčiuje, Marijampolės apskrityje.

Amerikoje išgyveno virš 20 metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Elzbietą ir jauną dukrelę 

Aldoną, taipgi tris brolius Lietuvoje ir dėde Newark, N. J.
Kūnas pašarvotas randasi Hochspeier Funeral HoYne, 2410 W 

North Avė prie pat Western Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienyje, gruodžio 6 d. 1 vai. po piet 

iš koplyčios tiesiai i Lietuvių Tautiškas kapines.
Laidotuvių iškilmėse dalyvaus: dainininkas St. Rimkus, Dariaus 

ir Girėno Postas, Great Lake Skadronas po vadovyste Juškos ir 
Petkievičiaus. k vi e t kas. tvarkys Jaunoji Birutė, - automobilius* N#$ 
Radys. policija Mitchėll, grabnešiai iš Chicagos Lietuvių Draugijos 
po vadovyste P. Miller, programo tvarka ves Jonas Grigaitis. Pen
ki graboriai po vadovyste J. J. Bagdono, teiks iškilmingą patar
navimą.

Visi a. a. Antano Mičiulio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

liekame,
MOTERIS ELZBIETA IR DUKTĖ ALDONA.
patarnauja graborius J. J. Bagdonas, Telefonas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Trop)- 
cair garantuotą svarumą ir šilumą 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose”. Screenįng — $4.75; {Mine 
run — $5.75; LumP arba egg 
— $6.00. !

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 — Marrimac 2524

___________ ;__ ■ ------- ;----------------------

Nuliude

laidotuvėse 
Republic 3100.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYĖŲ 
ir MOTERŲ PAšELPINlO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 

. ^Mpflalįnskąs, pirm., 233 S. Čėplai 
Avė.; Alena JKaziunas, pirm. |>ag., 
3508 Gunderon Ate.. Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka- 
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 

• maitis ir M. Davidonis iždo globė- 
J’ai; Antanas Rudis, maršalka; A.
Karoblis, lingoniu lankytojas.

Susirinkimus laiko kas antrą ne- 
dėldienį, Lawler Hali Svet, 3929 W. 
Madison St.. kaip 1 vai. no niet.

Anglis, Koksas*?; Medis. Kuras, 
GERIAU^POČOHONTAS 

PAKAITAI i 
2 colių screaninga ...................
Mine run ar nut ....................
Egg ......... ...... i............... .........
šmotais lump. ...........

PEERLESS COAL CO
.' ..» Monroe 4442 

$4.75
5.75
6.00
6.50

Metinės Mirties Sukaktuvės

JUOZAPAS WICZUS
.Savininkas Gold Star Bakely, 3357 Lituanica Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 4 d. 1:15 vai. po piet 
1933 m., sulaukęs tik 46 metų 
amžiaus; gimęs Kretingos apsk, 
Mosėdžio parap., Arslos kaime. 
Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Ilgus metus gyveno adresu 6801 
S. Racine Avė. Beveik per. visą, 
savo gyvenimą buvo užimtas 
bizniu. Buvo labai geras ir gai
lestingas gaspadorius, todėl ne
galėjo susilaukti senatvės ir 
pasidžiaugti iš savo sunkios 
proečs ir geros, darbščios ir 
gražios šeimynos. Šeimyna rei- . 
kalauja tėviškos užžiuros ir 

negali būti, išauklėta 
vietoj. Labai liūdna *'

meilės, be ko nei viena šeimyna negali būtį išauklėta 
lengvai ir būti parėdyta pirmoj ' _
atmintis tos dienos ir tos valandos, kurią palikai musų 
namuose ir musų šeimynoj, prasišalindamas iš mūsų 
tarpo ir mes tą tuščią vietą niekuo negalėsime užpil
dyti. Neišpasakytai liūdna ir ilgu mums be Tav£s, mu- I 
sų brangus ir didelei mylimas vyre ir tėveli, kurio nie
kados negalėsime užmiršti. Dar vis tebelaukiame Ta
vęs sugrįžtančio pas mus. Bet tur būt, kad mes pas 
Tave greičiau ateisime. Su mielu noru lauksime'tos 
dienos ir valandos.

Vienos Šv. Mišios bus laikomos šv. Dovydo baž
nyčioje, šiandien, o kitos šv. Mišios bus laikomos Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, ketvirtadieni, gruodžio 
13 d., 7:45 ryte, 33rd St. ir Lituanica Avė. širdingai I 
prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų atsilanky
ti į pamaldas, o paskui ir į namus adresu 3357 Litua
nica Avė.

Ilsėkis ramiai šaltoje žemėje ir lauk mus ateinant. 
Su dideliu liudnumu ir gailesčiu minime Tave musų 
brangusis vyre ir tėveli. Nubudę liekame »

Moteris Marei joną Patekai te, Sunai Juozapas 
ir Edvardas, Dukterys Elenora, Filoma, Fte- 
rinca ir Dolores. , I

AMERICAN LITH. .. CITIZENS 
CLUB of 12th WĄRD valdyba 
1934 metams: J. Švitoriiis pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jašiūnus kas. globėjes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
8008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
boncmonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 67-19. 
K. Gramantas. 4535 S. RdckweD 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

AMATO MOKYKLOS 
____ TRA^ SCH00^ „

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
Įrankių ir paternų darymas 

{Tool and Die Making) 
Automatišk09'*-SriUbines mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir geras ūzmokesnis.
Išmok hniato. dirbdamas ALL1ED 

šAPOSE. Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškome darbą. 
Ateik i šapą arba parašyk prašyda*- 
mas veltui knygutės su paaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO.,

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

SIL-WAY FURRIERS
Exclušive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų <4 A
šilku    * ■ U
Kailių perdirbimas i 
vėliausios '
mados ........
Kailiu perdirbimas 
i -vėliausios ma- 
dds'dže- C 4 A 
ketus ..........  ■ W

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Western Avė. 

Virginta 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. 
Board. Stogams medžiaga, 
binacijų durys. Langai. 
Naujos lentos. Ateikit.

MAUDYNES
BATUS

DRESSMAK1NG

162

Plaster 
4 kom- 

AdVerijos.

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferines 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
yiolet spinduliai, masažas.1657 W.45 st.

MUZIKA
Musrc

ORCHESTRAS Ak BENAS 
Visokiems parengimams. Parduodu. 
Mokinu įvairius muzikos instrumentus 

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emerald Avė. Tel. Victory 7697

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

IŠMOKIT PELNINGO AMATO 
Specialia 'pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. Sis pa
siūlymas garas nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mą. Pradėkit tuojads.

CHICAGO SCHOOL OF 
DfcESSMAKING,

216 W. Jacksim BĮvd? Daubaru 9092

Sviestas — Whdlesale
BUTTER — VVHOLESALE

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 1111. valdyba 1934 metų: Vin-

KASTANCIJA SERBENTIEN® 
po tėvais Mačiukaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 80 dieną, 5:30 valan- . 
da ryto 1934 m., sulaukus 49 
metų amžiaus, gimus Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskr., Žalio
sios vals., Juodupienų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų. :
Paliko dideliame nubudime; 

vyrą Lauriną, 2 sūnūs Stanis- j 
lovą ir Vincentą, 2 dukteris Bi*5 
rute ir Eugeniją Rumsey. žen- \ 
ta Irvin ir anūką Richard, se- i 
šerį Kotriną Makarevičienę 
pussesere Oną česnienę ir švę- ; 
geri Joną ir giminės, o Lietu- ; 
voj 8 seseris Viktoriją Mačiu- , 
kaitė, Ona Valučkienė ir Mo- > 
nika Navickienė. į

Kūnas pašarvotas randasi i 
212—155 . PI., CalUmet City, III, i

Laidotuvės i vyks utarniriko « 
gruodžio 4 dieną, 9 vai, ryto | 
iš namu i šv. Pranciškaus In
diana Harbor, Ind. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
dulingos pamaldos už velionės 
siela, b iš ten bus nulydėta į j 
šv. Kazimiero kapines, Chicago.

Viši a. a. Kastancijos Ser- 
bentienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyrąs.. Supai, Dukterys, Rentas, , 
Sešdo, Pušsesdrė, švbgeris Tr Girtiiries. '

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Jos. Czechanski, Telefo- 

..nas Hammond 372.

J. Ma

cas Stahkus, pirm., 6606 S. Mozart 
St., Antanas Jšimkus, 3110 Litua
nica Avė., \’tpirm. pagelb., S. 
Kunevičius ’ xnut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S/:Wallace St..
tejunas kontr. rašt, 709 W. 34 St.;. 
P. Balsis kasiėriūs, 5653 South 
Throop St.; L._ Liaudanskis mar
šalka, 3180 & Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnes} pir

ma trečiadieni 7:30 vai. vakare, Chi-, 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Halsted St.

Dideli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybe: dardme kailinius kautus ant or
derio visokios nfrieTos. Tbipgi taisom 
labai pigiai. David Alderblųm, įsteig, 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150

Perdirbame Kailius Pataisome. 
Expertų darbas — žemos kainos. 
Apjrokavimas dykai.
Pataisykite savo kauta pirm 

pradės snigti!
■« ' r’ ‘ 1,1 L- ' , . ■" f

Ekspertų valymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu ....... ......
39 South State St.

15tos lubos Mentor Bldg.
_____  Tel. Dearborn 7184

KNYGOS
BOOKS

negu

$2.00
i ............   $7.75

IRVING PENNER FUR SHOP

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

KANARKOS
CANARIES

PARSIDUODA KANĄRKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios. 

|750 W. 21st Place, 
nrie Wood St.

$QOO Patalus' padarom su jūsų 
O > naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šitą kainą tik kada atsi
neši! ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI "PVRITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie
stą kasdien. Parduodame tiktai 
vvholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te- 
lefonu.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

I

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

UŽEIGOS
TAVERNS

RAKANDŲ Bargenai
FUKNITURE BARGAINS

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

Old Timers Tavern. Lietuvių Aludėj 
rasit didelį pasirinkimą, kiekvieną 
diena, skanių gėrimų ir valgių už 
žemiausia kainą. Atsilankykite! Bu- 
nt svetingai priimti, 1400 S. Union av

VARTOTI TAIKAI
USEO TIRES

Siųskit pinigus per
CALUMET CITY, ILL.

Cohen Bros Furniture 
Company

1401—09 S. HiJsted St.
Seniausia 'ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė Chicagoje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinsit patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik įums 
reikia. , .................. .. .. - *—  ------------------- ------------- įįįį—t—>■

Visokio didžio. DeLtuce ‘Tire Co., 
6418 So. Western Avė. Hemlock 6099

t

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

A
JUOZAPAS ŽILINSKIS

PETRAS AUGUSTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 29 dieną, 11:80 valan
da vakare 1934 m., sulaukęs į 
42 metų anižiąus, gimęs Ra
seinių apsk m .Titavėnų parap., 
Kaimelio kaiėAe.

Amerikoj išgyveno 22 metus,
Paliko dideliame nuliūdint© 1 

moterį Elzbietą, pusseserę Elė’ < 
onorą, Švogėrį Stahislovą Iva- 
haičius, du anūkus Bronisldvą 
ir Stanislova ir giminės, o 1 Jo- | 
tuvoj 8 brolltts1' Antaną, Jpną 
ir Konstantiną. 2 seseris Te* d 
rese "ir Mikase ir daug giminių,

Kūnas pašarvotas, randasi j 
Lachavičiaus koplyčioje, 2314 
W, 23 PI.

Laidotuvės įvyks seredoje 
gruodžio 5 dieną, 2 vai. po j 
pietų iš koplyčios į Tautiškas 
kapines. ,

yisi a. a. Petro Augustis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lįekame,
Moteris, Pusseserė, 
Šydfieris, Anūkai 
ir Gitairtčš. <

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachąvich ir Sunai, Tel 
Canal 2515. '

KAZIMIERAS WALANTINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 dieną. 10:1,5 va
landą vak. 1934 m., sulaukęs 
56 i metu amžiaus, gimęs Vi- ■ 
duklės miestelį, užaugęs Vai
guvoj.

Amerikoj išgyveno 22 metu. ;
Paliko dideliame nubudimo 

moterj Marijona po tėvais Dvi- < 
laite, brolį Juozapą Walantiną, 
o Lietuvoj 2 seseris Stanisla
va ir Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi
2000 So. Halsted Št.

Laidotuvės įvyks seredoj, .
gruodžio 5 dieną, 8:30 vai. ry- • 
te iš nhmu i Dievo Apveiždob { 
parapijos bažnyčią, kurioje at- > 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus iiu- ; 
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Walan- 
tinb giminės, draugai ir pa
žystami esat nūoširdžiai kvie-
čianii dalyvauti laidotuvėse ir : 
suteikti Jam paskiitinį patarna- '
vilna ir atsisveikinimą.

Nubudę . .liekame, ^Moteris ir Brolis.
Laidotuvėse patūlfhauja gra

borius Butkus & Co.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 diena 1934 m., su
laukęs 39 metu amžiaus, gi- ■. 
męs Tauragės apsk., Kviedar- 
nos parapijos, Pietliškio kai< • 
me.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime 3 

pusseseres Sofią, Ona ir Mari
jona ir 3 švogerius Joną Ladi- 
gis, Vincenta Judickis ir Vin
centa Pančikauskį,. pusbrolį 
Juozapa Vali ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3848 W. Madison St.

Laidotuvėmis rūpinasi pusse* 
rė Sofia Ladigienė, Telefonas f 
Kedzie 0106.

Laidotuvės įvyks trečiadienį i 
gruodžio 5 diena, 1:80 valandą ! 
po pietų iš koplyčios 3848 W. 
Madison St. i Tautiškas ka«

- pines.
Visi a. a. Juozapo Žilinskio 

giminės, draugai ir pažystami 
.esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
•atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Pusseserės, švogeriąi, 
Pitebfttlitti ‘ir Glinhičs*

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Ęųdeikis, Telefo
nas Yards 1741.

go.

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark Ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau 
WM. E. McCOY. aaviniijfc

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

ir

ELEONORA JONELIUNIENĖ 
po tėvais Cepurnaitė

Pefsiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 dieną, 12 valandą 
dieną 1934 m., sulaukus pusės 
amžiaus, irimus Panevėžio ap., 
Klovainių par., Bėršinu kaime.

Amerikoj išgyveno 84 metus.
Paliko dideliame nubudimo 

vyra Juozapą, sūnų Jurgį, mar
ti Petronėlė. 2 dukteris Elzbie
ta Mažeikienė, žentą Juozapą, 
Emiliją Ačius. žentą Edward, 
3 antikus. brolio duktė Agota 
jiruseika, sesers sūnūs Petras 
Tinti ri, o Lietuvoj seserį ir gi
minės. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3227 Lituanica Avė. Tel. 
Yards 4334.

laidotuvės įvyks ketverge 
gruodžio 6 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos' už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Eleonoros Joneliunie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patamąvimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame,' 
Vyrus, DŪktėrys. Marti.
Žentai. Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P? Mažeika, Telefo- 
uas .Yuxdh,4138. ......•. .. .; .

į
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Koncertuos per Radio

žalvario

PRANEŠIMAI
užėmė

raitėsRADIO
9 vai. vakarePeoples programas

Garsinkite TEL. REPUBLIC 8402

MORTCAGE BANKERS

REAL ESTATE

CL ASSIFIED ADS

Water 
milici

Panedėlj
Seredų ir
Pėtnyčių

Gabus artistas ir 
energingas kovoto
jas už darbininkus

( žemiaus) 
tabako vie-

iš stoties 
WSBC

jau gerai žinomų Chi 
lietuvių dainininkę ir ar

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

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

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Kirtimas tabako ir 
jo supakavimas darži
nėje — ir 
scena prie 
šos pardavimo vietos 
Pietuose.

WGES 
1360 kiločycles

šiandien “ Apšvietos 
Draugi ja rinks 
naują valdybą

renkama 
metams, 

kili svarbus

CALIFORN1JOS SALDUS VYNAS 
$1.00 už galionu. 10 galionų—$9.00. 
NOVAK. 2720 S. Paulding.

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Tam lo baskelball: los? firs 
(jame in N AT J IENOS Tour 
na meni lo Mažeika's Vadei' 
lakers. i

Ir ten pietuose kur jie augina tabaką ir kur jiems 
vertėtą žinoti ką nors apie jį — daugumoje vietą 
Chesterfield yra plačiausia parduodamas cigaretas.

šį; V'-'

K H. BARTLETT & CO 
3 W. Washington St.

2 lubos 
Klauskite p. Lenke

PAIEŠKA U apsivedimui vyro nuo 
37 iki 48 metų amžiaus. Aš esu 
36 metų amžiaus našlė, turiu išmo
kėta fąrmą. Geistina, kad turėtų 
bent kiek turto ir kad neturėtų.daug 
vaikų, be skirtumo tikėjimo. Mel< 
džiu nerašyt ant juoko. Mrs. V. Mi-

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite 1 musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

Real Estate For Sale
Naraai-Žem$ Pardavimui___

NAMAS ir LOTAS tinkamas dėl 
tavern arba grosernes už bargeną. 
Priverstas apleisti miestą. Atsišau
kite 558 W. 31 St

Chicagos Lietuviu Vyrų Choras 
dainavimo pamokas laiko kas nedel- 
dienj nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvų Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai sukrėskime žemę 
savo balsais! Valdyba.

Dalyvis didžiulių Waterbury 
COnn., streikų BRIDGEPORT 

Moterų Draugijt 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
ta Š;vakar, 8 vai. vak., Sandu 
ros svetainėje, 814 W. 33 st.

Susirinkime bus 
nauja valdyba 1935 
Bus svarstomi 
reikalai, tarp jų, ir bazaro, 
kurį draugija rengia gruodžio 
9 d. Susirinkime bus renka
mos darbininkės bazarui.

Sekretore A. Ii.

Personai
Asmenų Ieško _______

IŠVAŽIUOJAM automobiliu i Flo
ridą. Kas norėtumėte važiuoti dei 
draugijos, atsišaukit tuojaus laišku. 
Box 195, 1739 So. Halsted St. Chi
cago.

Lietuvių Namų Sav. Ant Bridge- 
porto Associacija laikys pusmetini 
susirinkimą trečiadieni gruodžio 5 d 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai Namų Savininkai, malonėkite 
laiku pribūti, nes yra svarbus susi
rinkimas, kuriame bus renkama val
dyba 1935 metams ir taipgi randas 
daug svarbių reikalų kuriuos būtinai 
turėsim aptarti. Bus išduotas komi
sijos raportas kas link vandens mi- 
terių, kur miestas rengia visiems sa
vininkams įvesti.

Visi namų savininkai kviečiami j šj 
susirinkimą ateiti prisirašyti prie 
Susivienijimo Namų Savininkų, kad 
galėtum stipriau pakelti pasiprieši
nimą prieš miesto sauvališkumą.

S. Kuneviče, rašt.

Helena Vespenderaitė
Ryloj Naujienų radio klau 

sytojai turės malonumo išgir 
sli kaip visuomet meiliai dai 
nuojant p-lę Heleną Vcspen 
derailę 
eagos 
listę.

Tai buvo žmogus su gamtos 
išvanotais gabumais kaipo ar
ėtas ir dailės mylėtojas. Kaip 
•ytinese valstijose, taip ir Chi- 
;agoje'jis dažnai pasirodyda- 
;o scenoje. Beveik nėra tokio 
zeikalo, kurio jis nežinojo. Vė- 
ionis atvyko į Chicago iš ry
tinių valstijų su artisto Vaič
kaus trupe ir nuo to laiko čia 
apsigyveno.

PAMATYKITE 2 flatų, murini 
namą ir 6 kambarių murini cottage 
adresu 6501-03. Bjshop St., gali būt 
atskirti, garu apšildomi. Savinin
kas parduoda už dideli bargeną. Pa- 
simatykite su

FRED

IMPS end season 
playing scoreless 
gante with South 

End C.

Man teko susipažinti su ve
lioniu Juozu Kemešiu 1928 me
tais, kai jis atvyko j Chicago. 
bet iš laikraščių tekdavo daž
nai skaityti, kad jis dau£ dir
bo lietuvių išeivijos ir darbo 
žmonių ateities pagerinimui.

Seno Petro atsiminimai apie 
vėlionį Juozų Kemešį

doje, gruodžio 5 d. įžangos iikietus 
galima gauti nusipirkti iškalno seka
mose vietose:
“Naujienos”, 1739 So. Halsted St. 
Jos. F. Budnk, 3417 So. Halsted St. 
Kartano Aptiek a, 2557 VV. 69 St. . 
K. Cepukas, 1534 N. Oakley Blvd.
K. Pocius, 720 W. 120 St.. W.Pullman. 
Ig. Ortakis, 1730 So Halsted St.
Morning Star Club, 1656 N. Damen 

Avenue.
Senas Petras-Martinkaitis, Chicago, 
F. LukoševišiUs, Cicero, III.
J. Mitchell, 906 Prescott Street, 

Waugekan, III.
J., Martin, 4508 — 8th SL, Kenosha, 

Wis.
'P. S. Rindokas, 2111 Broadway, In- 
* diana Harbor, Ind.
P. Galskis, 1902 So. Western Aye.
“Aušros” Knygynas, 3653 South 

Halsted St.

Fakiro Gen Ali—A. Pilkausko Iš 
leistuvių Vakaro, kuris jvyks sere

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS ’ 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englevood 5883-5840

Playing their lašt game of 
Ihc season with South End A. 
C. i n Blue Island lašt Sunday 
Ihc IMPS came out scoreless 
neilher did the opponents 
cbalk u p any points.

The game took placo at 
Bauer Field in Blue Island, 
where a crowd of 500 gathered 
to vvitness the finai serap of 
the year. Although lliey did 
not sęorc. tho IMPS practically 
throughout the entire game 
outplayed tho opposing team, 
\vhich was heavier in vveight 
by some U0 ponds.

In their lašt four gailies the 
IMPS showed great improve- 
meht whieh found echo in the 
scores of the encounters with 
the LeMovnc A. tbe Friars, 
Norman Zippers and now, the 
South End A. C.

Credit for whipping of the 
team hito shape goes to Coach 
Johnnv Dovidauskas who 
showed great ability and un- 
derstanting in dealing with 
the boys. The regulars on the 
team that played in majority 
of the gamos, are:

Blozis
Chepulis 
Eitmontas
G. Eitmontas
Lindstrom
J. Pahilis
Stupar
Stanaitis

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

Sulig jo paties noru, vėlio 
niui mirus, jo kūnas buvo pa 
laidotas ne žemėje, bet sude 
gintas krematorii ije.

Senas Petras.

šiandien, 7-tų valandą vaka
re, būrelis gabių dainininkų, 
muzikų ir kalbėtojų susirinks 
j WGES Studijų išpildyti eili
nį antradienio radio programą, 
kuriuos jau 6-tus metus nuo
latiniai leidžia Peoples Rakan
dų Išdirbystes Kompanijos 
Krautuvės.

šiuos programos visuomenė 
yra pamėgusi klausyti, nes jie 
susideda iš gražių dainų, pata
rimų apie sveikatų, gražios 
muzikos ir humoro, taipgi 
svarbių pranešimų iš draugiji
nio gyvenimo ir biznio srities. 
Todėl, reikia nepamiršti jų pa
siklausyti.

bus Helenos Vcspende- 
radio koncertas ir ji tu

ri pasoirinkus šiam koncertui 
gražų repertuarą, susidedantį 
iš klasiškų lietuvių dainų ir 
operinių solo.

Programas bus girdimas iš 
radio stoties WSBC 9 vai. va
kare. Ji! i

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iŠ Chicagos ir viso pa
saulio.

Nekentekit Daugiau
NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIŲ 
SĄNARIŲ — RAUMENŲ IR 

KRUTINĖS ŠALČIU
Truputin SALEM’S VELVET RUB greit pa
gydys skaudžias vietas, užmuš skausmą, 
atleis štyvhumą raumenyse ir sąnariuose. 
Ne Žiūrint ką nevartojote be pasekmių, pa
mėginkite dabar SALEM’S VELVET RUB. 
Parduodamas su garantija gražinti pin gus. 
Duoda pagelbą nuo Rheumatizmo. Neuritis. 
Lumbago, ir PraAiSaldimo. Tūkstančiai j 
išmėgno ir yra linksmus, mes galime tai 
įrodyti jų liudijimais. Nusipirkite pas sa
vo vaistininką arba prisiuskite 05c. štam- 
pomis arba money orderiu ir mes prisiusime 
jums. Berdu I^iboratories, 3000 North 
Laramle Avė., Chicago, III. Dept. 107.

Įmestas į kalėjimą
Velionis J. Kemėšis buvo 

areštuotas ir įmestas į kalėji
mą, kur kankinosi apie 4 me
nesius. Taipgi buvo areštuoti 
ir įkalinti jo draugai, J. But
kus, V. Sįliunis ir S. Suskės- 
kis. Kiti draugai, kurie dift>o 
bendrai su velioniu buvo J. Ka
siulis, J. Wiliuckas, ’ J. Pruse- 
laitis, P, Tarnas ir Matiejute.

* Tai tiek man teko patirti 
a.pjie vėlionį iš draugiškų pasi
kalbėjimų su juo ir iš laikraš-

Gyvendamas t Waterbury, 
Conn., velionis. Juozas Kemėšis 
lirbo i.‘ž mašinistą ir priklau
sė prie progresyvių lietuvių 
draugijų, prie Lietuvių Socia
listų Sąjungos 27-tos kuopos, 
prie 
Amerikoje ir prie įvairių cho 
rų • ir artistų grupių.

Užėjus did|iąjam 
(copper) streikui Waterburyje, 
1919 metais, velionis stojo i 
kovų už darborjžmonių reika
lus su visa energija. Su buvip 
savo vienminčių draugų 
pirmas kovotojų eiles.

Streikui įsisiūbavus, 
būry miestas pasišaukė 
ją, o milicijai nepajėgus strei
ko sulaužyti, kapitalistų kin
kos pradėjo drebėti, kad Wa- 
terburyje jau laukiama socia
listinio perversmo. Į pagalbą 
jie pasišaukė federalę kariuo
menę, kuri turėjo daug darbo 
iki streiką pagaliau sulaužė.

JL/A.UG vyrų Pietuose per ilgų laikų 
užsiima “tabaku”—augindami tabakų ir jį džiovinda- 
mi —jie jį perka ir parduoda — pakol jie žino tabaką, 
nuo A iki Izzard.

Na, žmones, kurie užsiima tabaku per visą jų gyve- 
nimų, žmonės, kurie jį augina,žino; jog nėra užvaduo
tojo dėl lengvo, nunokusio tabako.

Ramygalos Aido Kliubas laikys 
nriešmBtini susirinkimą antradienį, 
gruodžio 4 d. 8 vai. vak., Barausko 
svetainėje, buvsioj Meldažio. Pra
šome visų susirinkti. Ramygalietis.

Lietuvių Moterų Draugijos Aj>- 
švieta priešmetinis susirinkimas at
sibus antradieni gruodžio 4 d., 8:00 
vai. vakare, 814 W. 33 St.

Visos narės malonėkite susirinkti 
skaitlingai, nes turime daug svar
bių re.kalų ap arti. Rinksime dar
bininkes Rankdarbiu Bazarui, kuris 
atsibus gruodžio 9 d. ir draugijos 
valdyba sekantiems 1935 metams.

Sekretorė.

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
ivyks antradieni gruodžio 4, 1934, 
7:30 vai. vak. Association House. 
2150 W. North Avė.

Visi nariai malonkite pribūti i šj 
svarbiu priešmetini susirinkimą nes 
bus renkama nauja valdyba 1935 me
tams.

. Visi nariai atidžiai isitėmykit ku
rie turite posmertinės paliudijimus 
užraše svetimiems atsineškit ant su
sirinkimo dėl permainymo. Kurie na
riai turit pomirtines užrašę ne gi
minėms ale svetimiems, nes nau
ja konstitucija ieina galion sausio 1 
1935. Visi S. L. A. nariai turi po
mirtines užrašyti giminėms, o ne 
svetimiems 226 kp. bus išrinkta 
komisija kuri patikrins paliudijimus.

Yons
Krincius

- Noreikas 
Norvilas 
Pupinik 
\Vidugirs 
Nacis 
Vcspendor 
Lass 
Nu'touc 
Mofitvid 
Morkus 
Januška 
Balkus 
Labženlis 
Pupinik 
T. Pahilis 
Norvilas. 
After the strcnuous and 

hard fought battle \vilh the 
Blue Islandcrs the IMPS 
flocked dpwn to Fuller Park, 
where thev inet the Mažeikai 
Undertakers in a basketball 
game of the NAUJIENOS 
TOURNAMENT. Tired by 
the football game the players 
could not put up a strong 
fight against Mažeika’s and 
bovved before thcni, 29 to 14.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo kuri mėgsta kūdikius. Gyventi 
vietoje. $4,00. 1110 So. Sacramento 
Blvd. Nevedą 6291.

Cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

Salem s

k

į i?

rTTTf Sfiti
r ; i H

t.-- ' J • * ‘ i

• ...»




