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Bandys dar kartą 
taikinti Italiją

Mussolini išleido 88 dekretus sustiprinimui 
karinio prisiruošimo. Padidino 

vyriausią karo tarybą
RYMAS, gr. 1. Mussolini 

po ilgo pasitarimo su savo ka
binetu, kuriame jis pats užima 
veik visas svarbiausias minis
terijas, išleido 88 naujus apsi
gynimo, ekonominius ir finan
sinius dekretus, kurie taiko dar 
labiau sustiprinti Italijos karinį 
prisiruošimą ir geriau ją pri
ruošti dideliam karui.

Vyriausia apsigynimo taryba 
liko padidinta, įtraukiant į ją 
visus likusius ministerius, lai
vyno vadus, fašistų milicijos 
vadus ir k.

Tapo paskirta 70,000,000 lirų 
aliejaus refinerijos įrengimui, 
kuri bus perduota italų kom
panijai bandančiai išvystyti 
aliejaus produkciją Albanijoj.

Išleistas dekretas, kad visi 
jaunesni negu 32 m. vyrai, ku
rie yra atlikę karinę tarnybą, 
turi prisidėti prie šaudymo 
draugijos ir toliau lavintis ti
kslaus šaudymo.

Karo cenzūra liko padaryta 
dar aštresnė, taip kad negalima 
raštyi ir veikimą Ję^ro medžia
gų dirbtuvių. z z

22 dekretai liečia'"italų kovą 
su tautų sąjungos sankcijomis, 
kurios jau sunkiai pradeda Ita
liją slėgti.

Kariaujantiems Afrikoj Itali
jos kareiviams liko prižadėtos 
pensijos, kokias gauna pasau
linio karo kareiviai; ypač už
muštųjų kareivių giminės.

Bus suteikti kreditai pasku- 
binimui aukso kasimo Eritrė
joj, į šiaurę nuo Ethiopijos. 
Ten ‘bus įsteigta ir cemento 
dirbtuvė.
ANGLIJA IR FRANCIJA DAR 

SYKĮ BANDYS TAIKINTI
ITALIJĄ

PARYŽIUS, grutodžiol dieną. 
— Franci jai prasižadėjus rem
ti Angliją, jei jos laivynas 
butų užpultas Viduržemio ju
roje, nebeliko abejonės, kad 
aliejaus sankcijos Italijai bus 
paskelbtos kaip tik gruodžio 
12 d. susirinks tautų sąjungos 
komitetas. >

Tečiaus pirm negu bus pa
skelbtos tokios griežtos sankci
jos, Anglija ir Francija ban
dys pasiūlyti dar sykį Italijai 
taikintis ir baigi karą Afijikoj.

Frakcijos premjeras Lavai 
tuo dalyku jau/tarėsi per te
lefoną stb Muštinį' o taipjau 
manoma, kad greitu laiku įvyks 
asmeniškas Lavai pasitarimas 
su Anglijos premjeru Baldwin.

' - - . f . ( ■ . ' ■ - • - ■ r ■ ’

>

f

NAUJI ENO
Ttie LitHuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

PRAŠALINA MUITŲ SIENAS TARP KANADOS IR JUNGTINIŲ VALSTIJŲ

WASHINGTON. — Scena Baltąjam Name laike pasirašymo naujos Kanados-Jungtinių Valstijų 
prekybos sutarties. Sutartis žymiai numažino muitus tarp abiejų šalių. Iš kairės į dešinę prie 
stalo sėdi, Cordell Hull, Secretary of State, William MacKenzie, Kanados premjeras, ir preziden
tas Rooseveltas. Užpakalyje J. V. kabineto nariai ir Kanados atstovai.

Schacht giria Hitle
rį, bet kritikuoja 

nacizmą
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Italai sakosi užka
riavę veik visą Teiti, 

bien provinciją
MAKALE, gr. 1. 

visa kalnuota ir sunkiai pasie
kiama Tembien apygarda dabar 
yra italų rankose. Ta apygar
da buvo tvirtovė Ras SeyoUm, 
komanduotojo šiaurinės Ethio 
pi jos armijos.

Tečiaus ethiopų puldinėjimai 
iš šono ir iš užpakalio vis dai 
nepasiliauja.

Tą apygardą sunku buvo už
kariauti todėl, kad, pasak, ita
lų, visoj didelėj provincijoj yra 
tik vienas takas mulams.

Karalius pas savo karvedžius
DESSYE, gr. 1. — Karalius 

Haile Selassie atvyko į šį mies
tą, kur yfa koncentruojama 
Ethiopijos kariuomenė ir laiko 
nuolatinius pasitarimus su sa
vo karvedžiais. Jis sako esąs 
pasiryžęs vykti į tranšėjas pas 
savo karius, jei tik busiąs rei
kalas.

Japonija eina prie 
galutino pagrobimo 

šiaurinės Chinijos

Pusė Japonijos paja 
mų eis apsiginkla

vimui

Italija užmokės savo 
skolas Amerikai 

kada-
TOKIO, gr. 1. — Japonijos 

armija ir laivynas laimėjo ka
bineto patvirtinimą didžiausio 
šios šalies istorijoj apsiginkla
vimo biudžetą. Bet visgi mili- 
taristai turėjo padaryti mažą 
nusileidimą.

♦Ginčai kabinete tęsėsi visą 
savaitę. Vakar posėdis tęsėsi 
21 valandą ir baigėsi tik šįryt 
9 vai. ministeriams sutikus pa
skirti pasiginklavimui 46.8 nuoš. 
visų numatytų valstybės paja
mų.

Apsiginklavimui ateinančiais 
fisk. metais, kurie prasidės bal. 
1 d., bus paskirta 2,271,000,000 
yenų.

Kad subalansuoti biudžetą 
valdžia turės užtraukti dar 
680,000,000 yenų paskolą. Bet 
Japonija kasmet lenda į vis 
didesnes skolas, nuo pat pra
džios japonų avantiūros Man- 
žurijoj, 1931 m.

RYMAS, gr. 1. —Italija už
mokės savo skolas Ju’ngt. Vals
tijoms, bet tik tada, kad ji 
isigys daugiau kolonijų ir ka
da tos kolonijos pradės 
pelną. Taip pareikšta iš 
ritetingų šaltinių.

nešti 
auto-

Prezidentas atsakė 
kritikams, prižada 

mažinti išlaidas

BERLYNAS, gr. 1. —Ekono 
mijos ministeris ir oficialis 
priešininkas kraštutinio naciz
mo, Hjalmąr Schacht, šiandie 
įspėjo nacius prieš perdėjimą 
“vado principo”.

1 Kalbėdamas Akademi
jai, Schacht aštriai įspėjo na
cius paliauti demonstravus svas
tiką ir naudojus perdaug dide
lį “romanticizmą” konservatinėj 
Vokietijos tvarkoj, nes žaidimas 
įvairiomis teorijomis neatgink- 
lutos Vokietijos ir nepakels jos 
ekonominės būklės.

Schacht kaip įmanydamas 
gyrė Hitlerį, kartu smerkė to
limesnį plėtimą taip vadinamo 
“vado principo” į Vokietijos 
ekonominį ir politinį gyvenimą.

Jis taipjau įspėjo prieš per 
didelį valdžios kišimąsi į biznį 
ir reikalavo sušvelninti biržos 
reguliacijas.

Jo kalbos klausėsi daug žy
mių nacių vadų. v ■

Austrija ir Vengriją 
padariusios sąjungą

VIENNA, gr. 1. — Visą per
eitą savaitę Jtarp Austrijos ir 
Vengrijos politikų ėjo pasitari
mai ir oficialiai skelbiama, kad 
susitarta dėl vienybės tarp 
abiejų šalių.

Šios dvi valstybės prieš ka
rą buvo susivienijusios ir su-; 
darė didelę Austro-Vengrijos 
imperiją, kuri liko suskaldyta 
po karo.

Abi jos dabar yra labai drau
gingos Italijai ir ištikimai klau
so Mussolini įsakymų.

Nėra žinių apie Ells- 
worth likimą

Federalinė valdžia 
paliaus bedarbių 

šelpimą

BALTIMORE, Md., gr. 1.— 
Jei neįvyks nenumatytų kliū
čių, demokratų konvencija atei
nančiais metais įvyks Philadel
phijoj. Tą miestą “broliškos 
meilės” pasirinkęs pats prezi
dentas Rooseveltas.

ORR. ates
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę;
temperatūroje.

Saulė teka 
4:20.

maža

6:59,

permaina

leižiasi

ATLANTA, Ga., gr. 1. — 
Prezidentas Rooseveltas kalbė
damas čia demokratų iškilmėj 
aštriai tarkavo savo kritikus 
kaip iš republikonų pusės, taip 
ir iš savųjų konservatorių tarpo 
ir atrėmė visus jų priekaištus 
administracijai.

Prezidentas taipgi pareiškė, 
kad šaliai prasidėjus atsigau
ti, didelės valdžios išlaidos nuo
latos bus žymiai mažinamos.

Rusija suėmusi Es 
tijos šnipus

MASKVA, gr. 1. — Rusija 
skelbia likvidavusi Estijos šni
pų organizaciją, kuri veikusi 
daugiausia Leningrade. Jų va
das likęs nušautas susirėmime 
pasieny, o penki tarnavęs es
tams rusai suimti.

MADRIDAS, gr. 1. — Augš- 
čiaurias teismas išteisino so
cialistų vadą ir buvus) darbo 
ministerj Francisco Largo Ca- 
bellero, kuris buvo kaltinamas 
už sukurstymą ginkluoto suki
limo Ispanijoje 
spalio mėm

pereitų metų

Negimdymas—prie 
žastis perskiroms 

Vokietijoj
BERLYNAS, gr. 1. — Koes- 

lin, teismas suteikė perskiras 
ūkininkui, kurio žmona atsisa
kė gimdyti vaikus. Teismo 
nuosprendžiu, ūkininkai yra 
svarbiausia atrama Vokietijos 
kraujo ir jų žmonos turi pa
gelbėti vokiškąją veislę išlaiky
ti.

Teismo nuosprendis pilnai su
tinka su nacių projektuojamais 
naujais įstatymais apie perski
ras.

DECEPTION SALA, Ant- 
arctica, gr. 1. — Dar nesulauk
ta jokios žinios nuo Lincoln 
Ellsworth ir lakūno Herbert 
Hollick-Kenyon, kurie prieš ke
lias dienas išskrido prie pie
tinio poliaus. Nors jie turi 
pagelbinį radio, bet jis tyli ir 
dar nepasisekė su jais susiži
noti, jei jie tebėra gyvi.

Laivas Wyatt Earl paliks 
stotis reikmenų palei visą pie
tinio poliaus kontinentą, kad 
jie turėtų kuo maitintis, jei 
sugryštų iš ledyno. Paskui lai
vas plauks į Ross jurą prie Ma
žosios Amerikos, kur irgi pa
liks reikmenų ir vėl bandys 
kaip nors su z jais susižinoti.

WASHINGTON, gr. 1. —Fe
deralinė- valdžia paliaus bedar
bių šelpimą ir dabar suskurdu
siais žmonėmis turės rūpintis 
pačios valstijos.

šelpimui bedarbių gruodžio 
"mėnesį; 4apo pašiurta 7$28,048,- 
331. Iš >tų pinigų $5,000,000 
teks Illinois valstijai. Išleidus 
tuos pinigus, daugiau pinigų 
bedarbių šelpimui nebus ski 
riama.

Valdžia tikisi iki to laiko vi
sus tinkamus darbui bedarbius 
suimti pire pašelpos darbų, o 
paliegėliais ir seneliais, kurie 
jokiam darbui netinka, turi rū
pintis pačios valstijos ir mies
tai.' ■ ■ • ■ ; •

Saužudysčių banga 
tarp potvynio 

tremtinių
SHANGHAI, gr. 1. —Pish- 

ien,» šiaurinėj Kiangsu, viršinin
kai praneša, kad tarp 300,000 
potvynio tremtinių prasidėjo 
saužudysčių banga. Jie šau
kiasi pagelbos, nes kiti trem
tiniai, delei skurdo ir alkio, ga
li virsti banditais.

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONIJOS 

LAIVUUS

3 bedarbiai nusinuo
dijo alkoholiu

6 užmušti susidau
žius rusų lėktuvui
MASKVA, gr. 1. — Statyto

jas ir penki žmonės įgulos li
ko užmušti bandant naują so
vietų 12 pasažierių monoplaną. 
Lėktuvas susidaužė Maskvos 
pakraščiuose.

CHICAGO. — Trys žmonės 
West Chicago priemiesty nusi
pirko denatūruoto alkoholio ir 
sutarė juto pasivaišinti per Dė
kos šventes. Visi trys1 vaiši
nosi tuščiame tavoriniame va
gone. Ir dabar visi trys jų yra 
jau negyvi, nusinuodiję tuo al
koholiu. Visi jie buvo klajū
nai bedarbiai.

RYMAS, gr. 1. — Kad su
taupanti gasoliną, Mussolini au 
tomobily naudoja tik alkoholį.

Anglijos ginklų 
dirbtuvės dirba 
dieną ir naktį

LONDONAS, gr. 1. — 
džiausios Anglijos geležies 
jiklos Sheffield dirba gaminda-

Di 
lie-

PEIPING, gr. 1.—Gautomis 
iš Chefoo žiniomis, neramumai 
šiaurinėje Chinijoje persimetė 
į Shantung, kur dideli pulką i 
gerai ginkluotų žmonių puldi
nėja ir plėšia miestelius vaka
rinėj provincijos daly.

Telegrafo linijos liko nukirs
tos, busų vaikščiojimas sutruk
dytas. Judėjimas esąs politinio 
pobūdžio.

Tuo tarpu prie Chinijos di
džiosios sienos gabenama vis 
daugiau Japonijos kariuomenės 
ir yra aišku, kad japonai ruo
šiasi prie galutino pasigrobimo 
visos turtingos šiaurinės Chini 
jos, jei neišdegtų jų “autono
minis” judėjimas, kuris vis da 
neranda platesnio chiniečių pri
tarimo, nors japonų pasamdyti 
autonomistai veikia atvirai, ne
trukdomi policijos.

Kada Japonija pasiųs savo 
kariuomenę į šiaurinę Chiniją 
priklauso daugiausia nuo to, 
kaip ji susitars su pietine Chi- 
nija ir jai pasiseks išgauti pri
pažinimą japonus patenkinan
čios “autonomijos”.
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mos ginklus ir kai o reikfrfenia ^•JJheaukmiai stovi paruošti, kad 
didžį^uąįu pasjcubumu. Jos (įar 
niekad taip Smarkiai nedirbo, 
kaip dirba dabar. Dirbama 
dieną ir naktį ir gamyba paj 
siekė rekordinio augščio.

Chinija protestuoja, 
bet Japonija igno. 

ruoja protestus
PĘIPING, gr. 1. Nankino 

valdžios užsienio, reikalų minis- 
teris pasiuntė Japonijai protes
tą prieš Japonijos kariuomenės 
užėmimą geležinkelių šiaurinėj 
Chinijoj, bet Japonija tą pro
testą ignoruos ir dagi savo 
sakymo į jį neduos.

Sunus nušovė tėvą

1®

at-

butų galimą tuojaus pasiųsti 
kAriųomenę Jr . okupuoti visą 
šiaurinę Chiniją, jei cėntralinė 
Chinijos valdžia bandytų siųs
ti kariuomenę į Šiaurę.

Hcp*i provincijos karvedys 
gub. Cricn atsisako tartis su 
japonais. Manoma, kad jis ti- 
kiti, jog šiaurės vadai ras pri
imtiną Japonijai ir Chinijos val
džiai formulą.

Peiping-Tientsin garnizono 
vadas gen. Sung pareiškęs vie
nai delegacijai, kad jis neturys 
noro pasekti Yin Ju-keng ir 
vadovauti autonominei valdžiai, 
nors ir japonai ir tvirtina, kad 
jis neužilgo paskelbsiąs nepri- 
klausimą valstybę Hopei ir Cha- 
har provicnijose.

4
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12 maištininkų užmušta

MEXICO CITY, gr. 1. — Fe- 
deraliniai kareiviai beisivydami 
maištininkus Jalisco kalnuose, 
dar 12 maištininkų užmušė.

MASKVA, gr. 1. — Rusija 
užprotestavo prieš Japonijos 
karo laivų atpalukimą į Ąmur, 
Usuri ir Sungąri upes, palei 
Rusijos-Manchukuo sieną.

■ ■< ‘

PAKELS PIENO KAINĄ 
CHICAGOJE

BIG STONE GAP, Va., gr.
l. —Abram Falin, 16 m. vaiki
nukas, tapo areštuotas už nu
šovimą muštynėse savo tėvo. 
Ginčas tarp jų kilo dėl automo
bilio.

Tame pačiame kalėjime sėdi 
mokytoja Edith Maxwell,t 21
m. , kuri yra nuteista 25 me
tams kalėjimo Už užmušimą 
savo girto tėvą, kuris bandė ją 
sumušti už sugryžimą namo po 
vidurnakčio.

4 pogromščikai nu 
šauti

OPOCZNO, Lenkijoj, gr. 1. 
—Keturi žmonės liko užmušti 
ir daugelis sužeista policijai 
šovus į minią, kuri suruošė žy
dų pogromą.

TOKIO, lapkr. 28. — Japoni
jos karalienė Nagako prieš lai 
ką pagimdė antrą sūnų. Motina 
ir sūnūs sveiki. Jis yra jų šeš
tas vaikas.

$1 už užmušimą vyro

CHICAGO.—Pieno pardavėjai 
skelbia, kad už savaitės laiko 
busianti pakelta pieno kaina po 
lc ar 2c ant kvortos.

CHICAGO.— Ligoninėj nuo 
plaučių uždegimo pasimirė Dr. 
Edward Starr Judd, 57 m., gar
sus chirurgas Mayo klinikos 
Rochester, .Minn. Susirgo ’ jis 
važiuodamas į chirurgų suva
žiavimą Philadelphijoj.

BERLYNAS, gr.'1. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Vokietija 
pradėjo statytis trečią didelj 
dirižabelį.

PORTLAND, Ore., gr. 1.— 
Agnės Spadefore, motina pen
kių vaikų, liko nubausta $1 už 
nužudymą savo vyro.

TWIN FALUS, Idaho, gr. 1. 
Douglas Van Vlack prisipažino 
užmušęs savo žmoną, kurią jis 
buvo pastvėręs iš Tacoma, 
Wash. ir kurios lavoną rasta 
šios apielinkės patiltėj. Jis 
taipgi yra nušovęs vietos poh- 
cistą, už ką jis ir pakliuvo ka
lėjimamSAN (FRANCISCO, Cal., gr.

1.—Mrs. Amy Dumbrell, 50 m..
liko suimta už nušovimą savo' WASHINGTON, gr. 1. —Ita- 
vyro John, 59 m., buvusio mies- Hja pereitą mėnesį pirko Jungt. 
to viršininko, brokerio ir ban- Valstijose daug geležies įrplie- 
kieriauto no.

KALĖDOS JAU 
NETOLI-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
PA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
N1EMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS 
1739 SO. PALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.
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Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

OfisO vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nainu Tel: Prospect 1930

Lietuviu kalbos ir istorijos 
mokyklėlė

į* J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avėniiė Phones Yards 1741-1742

V. D. Universit. Garbės 
Leonas, Generolas Bulo

ta, Prof. dr. Bagdonas ir k 
Į minėjimų atsilankė ir V. D 
U. Rektorius prof. Remeris.

t J. F/RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Ganai 6174

Hidden in Veteeeta’s rrchly mild 
Chėddar ChveŠe ffavoT ate nėalth- 
protectiye elementą of many feodą. 

. It’BAfonderfulfercliildren. Servo 
Ktaft V^Heeta—Sa Bandwichėė, m 
cooked dishes ... often!

dainos praskambėjo, su’kelda- 
mos visuose minėjimo daly* 
viiiose entuziastišką hūėtAiką. 
Minėjimą uždarė Akademinio 
Skyriaus Pirmininkas.

S. P MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue PhOnė YaTdš 1188

“Karas” tarp teatrą ir 
bažnyčios

Pennsylvanijos Valstijoj pet 
daugelį metų viešpatavo baž
nyčiai pataikaujantys “Blue 
Laws 
kurie drausdavo krutamu pa
veikslų teatrų savininkams 
sekmadieniais laikyt atdarus 
teatrus, rodyt paveikslus ir da 
ryti biznį, žinoma, teatrų sa
vininkai prieš tuos įstatytu i.*d 
“kariavo ir kariavo”. Paga
liau, lapkričio 5 d. sykiu su 
pririnkimu atstovų į valdiškas 
vietas buvo leista žmonėms 
balsuot: norite, ar ne sekma
dieniais turėti atdarus kruta
mu paveikslų* teatrus?

Prieš balsavimus, visus baži 
nyčios su visomis savo davat
komis stojo į “mūšį” ir* “ka
riavo” labai drąsiai. Bet vis- 
tiek New Kensingtofte “mūšį” 
pralaimėjo: 4,553 balsai' pasi
sakė už atidarymą^ ir 3,876 
prieš atidarymą. Vadinasi, te
atros “mūšį” laimėjo 677 bal
sų dauguma. Tai getas laimė-

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

S. C. LACHAVICZ 
42-44 Kast 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies Hges jo 
specižil y be

Valandos 11-12 A.MT. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 1633 So. 56 Avė.

. Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR, 

l>AIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West £3rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos, nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
Tek Boulevard 1401

- M.AL, ■ JA Ml, „ m,, f* > A

partija 
neturėjo 
Tai k ui 
? Komu- 

socialistų partijos kan- 
savo

j. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572
HMTI ii ■ Įll;...iilU  .'tV J ".i Į1.",'1 .tijĮ.. iii,  —   -      ...   - 

L J. ZOLP
1646 Westį46th Street Phones Boulevard 5208-8418

77 W. Washington St 
Šuite 1810

Tel. State 411

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
ytojas m Chirurgas 
1 West 22hd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Nes. 6631 So. CalifetftU Avenue 

Telefone* Rėptibli* 7868

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Getui lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
tiuo 6 iki 7:30 Vai; vakaro.

Tel Canal 3110 
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park €755 ar Central 7464

Akademinio DULR Skyriaus 
iniciatyva š.' m* lapkričio mėn. 
10 d. V. D. Universitete su
rengtas paminėjimas aiišrinin- 
<o poeto Mačio Kėkšto, jo pe
lenų j Lietuvą atgabenimo pro
ga. (Mačio Kėkšto pelenus par
vežė p. J. Baltrušaitienė iš 
Uittsburgh, Pa.). .Akademinis 
DULR Skyrius jo minėjimą 
sutenge, ne tik kaip garbingo 
lietuvio aušrininko, bet ir kaip 
nemaža pasidarbavusio AmėrL 
koš lietuviams s&vo kūryba, 
kaip gabaus išeivio poeto.

šiame minėjime poetą api
budino jo draugai, moksla- 
drAugiai-kolegos kaip pav.: bu
vęs Respublikos Prez. dr. Gri
nius, 
PrOf.

Physical Theran’y 
and Midwife 

6630 S. Western 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo hamuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectric t r e a t- 
'nėnt ir magnė- 
tic blankets ir tf. 
Moterims irmer- 
ginoznsi patari
mai dovanai.

Tel Boulevard 5914 Dienu Ir Naktf 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHIGAGO. ILL.

už lietuvybę. V&dovaVo arba 
dalyvavo įvairiose dėiėg&cijose 
lietuvybės Reikalais pas rUšų 
valdžios atstovus ir p. Keletoj 
tokių delegacijų kartu dalyva
vo su p.. dr. Griniumi. Tąi bu
vęs jnalonus, 5 - simpatingas, 
draugas, gabus poetas ir drą
sus kovotojas už lietuvybę.

Įdomių atšiifiirifrhų minėji
mo proga pareiškė poetą ge- 
Tai pažinojęs iT iš to ])at krik
što kilęs (iš gTCtimo beveik 
kaimo) garbės prof. Leonas. 
Profesorius : Kėkštą pažinojęs 
jam sekretoriaujant viename 
valsčiuje. Toliau esant Mari* 
jampolejė :ir|.jk^bše' Lietuvos 

TautĮškįme darbe Vie- 
antram įiMŽdavę ir sklan* 

bendradarbiavę. Poetas 
savo talen-

Phdnė Bdulėvard 7042

Dr. G Z. Vezefis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Strėet 

Valandos nuo 9 iki,8 vakaro. 
Sėrcdoj pagal sutarti

Dr. Charles Segal 
OFISAS -

4729 So. Ashland Avė.
2-rds lubos 

CHIGAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

NUO 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po meta ir nuo 7 iki 8i3o vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

NiežSjlmo, išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina, skausmus nuo 
suSvelnlna iritaėlją hUd Eėžėifi'oS, spūd- 
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
taiėtUs Žemo vAftoJAhiaS if giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas prašalinimui odds iritacijų. Užgim
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 356, '606. ir $1. Visi Vaistitfln- 
kai užlaiko.

Pirmiau New Kensingtone 
ir apylinkėj visur buvo gail
ina rast ant kampo stovinti 
komunistą, rodAntį kuftiŠČią ir 
žmonėms pasakojaAtį, kaip štr- 
cialistai, demokratai ifr kiti 
gelbsti kapitalistams darbinin
kus išnauddt. Taipgi prašant 
iš darbininkų pinigų ir balsų 
jų statomiems kandidatams į 
valdiškas vietas. O jie Už tai 
darbininkams žadėdavo Ameri
koj įkurti tokį rojų kaip So
vietų Rusijoj.

Pernai, lapkričio 6 d., Pėtfn- 
sylvanijos Valstijoj buvo rin
kimai atstovų į višokiaš val
diškas vietas. T&da NeW Ken
singtone ir apylinkėj bttVo pa
duota 70,409 balsai, kurie pa
sidalino taip: demokratai ga
vo 41,798 balsus, o republiko- 
nai — 22,217 balsus., Tada re* 
publikonai gavo 19,581 balsą 
mažiau, negu demokratai. So
cialistai surinko 3,322 balsus, 
o komunistai — 273 balsUS. 
Taigi socialistai gavo 8,049 
balsus daugiau, negu komuni
stai. Nepriklausoma Darbu 
Partija gavo 2,037 balsus; blai
vininkai 
blaivininkai labai įsipyko “vi
siems” žmonėms, o vistiek sa
vo partijai surinko 491 balsą 
daugiau, negu komunistai. Tas 
faktas aiškiai rodo, kad komu
nistai tarp darbininkų jokios 
itakos neturi.

šiemet, lapkričio 5 d. vėl bu 
vo Pennsylvanijos Valstijoj 
prirenkama dalis atstovų į vi
sokias valdiškas vietas. Tam 
pačiam New Kensingtone ii 
apylinkėj buvo paduota 
792 balsų. Tai yra 85,36CTM1- 
sų priaugo daugiau negu per
nai. Iš to skaičiaus republiko- 
nai gavo 82,034 balsus arba 
59,817 balsų daugiau, negu per
nai ; demokratai surinko 68,- 
090 balsų. Tai ir demokratų 
26,392 balsai paaugo daugiau 
negu pernai. Tačiau šiemet, de
mokratai gavo 13,044 balsus 
mažiau negu republikohai. So
cialistai surinko 4,219 balsų, 
tai yra 897 balšus daugiau ne
kaip pernai. Blaivininkai ga
vo 1,426 balsus. Vadinasi, ii 
jie gavo 564 balsus 
nekaip pernai.

šiemet komunistų 
savo kandidatų visai 
ant rinkimų’ baloto, 
jie dingo? Gal mirė 
nistai ;
didatus savo balsais begalėjo 
remti kaipo socialfašistus. De
mokratai jiems ir nekošer. Tai 
man rodos, jog komunistai vei 
kiausia savo balsus atidavė 
draugams republikonams, ii 
ten jie žuvo.

This delicious ch&ese foSd is 

DIGESTIBLE AS M ILK 
ITSELFj

Tel Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų Lt vii!
6900 SO; ■!

Valandos 1—4 t>o pietų. 7—8 v. vak, 
išskyrus sėPedomis ir sųbhtomis. ••

.. ^1-.........

Atidarydamas aušrininko po
eto Mačio Kėkšto minėjimą, 
Akademinio DULR Skyriaus 
Pirmihihkąs M. Rušėckas pa 
brėžė jo nūopeliius atgimstan
čiai Lietuvai ir Amerikos iš
eivijai, kur ypač buvo popu
liarus. Ten jo ir raštai buvo 
išleisti.

Įžangos žodį pasakė J. Magn. 
Universiteto Rektorius. Jis sa
vo kalboj nurodė,, kad garbinį 
gi Lietuvos vyrai aušrininkai 
kaskartą mažėja ir kad šian
dien vieno iš tų garbingų as
menų būtent Mačio Kėkšto mi
nėjimą tikėdami, prisiminkim 
ir arčiaus pažinkim savo tau
tos laisvės kovotoją.

Buv. Respublikos Prez. dr. 
Grinius labai įdomiai /papasa
kojo savo "anyMl^ių^atsimitii- 
mus . apie savo vienos . klases 
draugą poetą Macį Kėkštą. Po-

Plačiai ir ^nuodugniai apie 
Macį Kėkštą davė žinių prėf. 
dr. Bagdonas ir generolas Bu
lota. P. Bagdonas 
Kėkštą, kaip poetą, 
jo gražios poezijos. 
Bulota davė įdomių 
mų iš poeto jaunystės, dar 4 
klasės gimnazisto laikų. Tada 
generolas poetą pažino nuva
žiavęs į Ingavangiu kaimą (ne
toli Prienų) 
joj pas 
matymo 
meilus, 
truputį jie suartėję, kai gim
nazistas Mačys Kėkštas pas 
gen. Bulotą dažnai atsilanky
davęs. Ar tai -su “Prieaušrio” 
rankraščiais, ar .su “Aušra” ar 
kitokiais reikalais atvykdavo 
ir palaikė labai glaudų bendra-

Prie šv. Petro ir Povilo pa
rapijos atsidarė jaunuoliams 
ir suaugusiems lietuvių kalbos 
ir Lietuvos istorijos mokyklė
lė. Ta proga turėtų kuo di
džiausias skaičius vietos lietu
vių pasinaudoti, šiaip ar taip, 
kiekvienam svarbu geriau pra
mokti savo gimtosios kalbos be: 
susipažinti su musų tautos is
terija. Jaunuoliams irgi pra
vartu lankyti mokyklėlę. Gy
venime juk visokių dalykų pa- 
sitaiko 
h taip, jog lietuvių kalbos mo
kėjimas jiems gali būti labai 
naudingas dalykas.

Tėvams reikėtų pasirūpinti 
savo Vaikučiais. Jiems juk bus 
malonu, kada jų sūnus ir duk
terys galėš gražiai su jais lietu
viškai kalbėti, o taip pat susi
pažins su Lietuvos istorija.

Pamokos įvyksta antradie
niais. Prasideda 7:30 vai. va
karo. —Bttvęs. 
- u t. i.."’r~.a

Dr. C. K. Kliauga i . J Dentistas
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marąuette Road 
arti Westėrh Avė. Hėmločk 7828

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Nuo 10 iki°iŽ

7 iki 8 vai. Ned&.
Rez. Telephone 1

Ofiso /Del DdTchėSter 5194
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A. A, Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterifikų, Vyriškų. Valkų ir visu 
chroniškų Iii

Ofisas 6850 Stoney r
Ūomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

BAKING POWD£R 
for finest bakihtįs 
Šame price Today 

a$ 45year$ a^o- 
25 buncėš for 251 
Msnyfactured by balins powder 
rfpeeialiiti who' rinke hčthing 
bii't balcing ho**dcrM>under 

‘ tupafvMon st dfttnim 
.<4 oi nailonai reputation.

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicefb 2109 .... •■‘■i ■ ■ ------- --------------* ‘i ...................- • ■ • . — . > > .....

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS •

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vak vakarais nuo 6 iki 9 Vai.

Miesto ofisas
NO., Clark St. 11 floras 

Tel, Dėarborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tėl. Yards 2510

ir patys
'umo/,b

Nariai Chicagos, Ciceros, Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

,i .u..— ■ i r'n'n f„-1     ii .i..

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737 

f t '
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namų Tek: Hyde Park 3395

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos patalpose tapo suor
ganizuota muzikos mokykla. 
Jaunuoliai yra mokomi griėžti 
styginiais instrumentais, vy
riausia smuikuoti, 
vadovauja koinp. 
Btttau kelis kartus 
mokyklėlę4 aplankiusi 
bai patiko klausytis, 
seniai jaunuoliai pradėjo mo
kytis, bet jie jaū padarė gana 
didelį brogresą:^ visai neblogai 
iSplidė lietuviškų dainelių mo
tyvus. .

Komp. Žilevičius nesigaili sa
vo jėgų ir dirba su pasišventi
mu. Tuo budu jis daug prisi
deda prie palaikymo musų jau
nuolių tarpe lietuviškos dva
sios. O juk visiems yra žino
ma, kad lietuviškos dainos ir 
lietuviška muzika daugiausia 
daro įtakos jaunimui.

Pageidaujama, kad kiek ga
lima didesnis skaičius berniukų 
ir mergaičių lankytų tą muzi
kos mokyklėlę. Po mėtų kitų 
patiems tėvams bus malonu pa
siklausyti kaip jų vaikai gra
žiai griežia. Bė to 
jaunuoliai tu^ės^

Si, ' *■'

Pamokos įvyksta antradie
niais. Prasideda 6 Vai. vakaro. 
Dėl pamokų galite nuvykti tie
siai į mokyklą arba pasimatyti 
bile patogiu laiku su komp. Ži
levičium. ***Buvęs.

LA1D0TUVIU DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue
............. ...........  !■ '....... i '■ ' ?

NAUJIENOS, Chicago, III 
t. f r i..i. -.1  i . ----------

AUŠRININKO POETO1 etas buvęs karštas kovotojM
kėkšto minėjimas
V. D. UNIVERSITE

TE, KAUNE

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

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

Tel Seeley 7330 .
Nntnu Bi-unrivHck Ofelt

Ofiso Tel Boiilev&rd 5918 
Rpz. Tel. Victory 2343

> Dr. Bertash 
756 West 35th St.

Čor. of 35th and Halsted I5ts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomia pagal sutarti

DR. VAITtJSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, netvuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregVste. Priren
gia teisingai akinius. VisūoSė atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ėlektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali aiyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos bė akihių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

..................... . > ......  -.... .... .........  ii.,........

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Slštaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
' Valandos nuo 10—4, hho 6 iki 8 
Nedėliomis nUo 10 iki 12 vai. diena.
...... A I ti M —■ ■ ■ ■ 4III ■■

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Buy gloves wlth what 
it savęs

" rtikiMo Aozitl 4oe t
.jį pB,te> 
ėda u* 
ifro dan-

_______ .iUupletf
t64 triUM.Maiplrk

jlmas ne tik teatrui, bet ir pa- 
tiem* -žmonėm^ Tačiau tas 
"fcAJtea” dfti* Tftb Hė'pasibaigė, 
neš Pennsylvanijos Valstijoj 
dar yra tokių miestų ir mies
telių, kuriuose bažnyčia išlai
kė savo “apkasus” prieš te- 

T6d<ėi teatrui tenka dar 
it toliau tęsti savo pradėtą ka
rą prieš davatkas.

Proletaras.

KORESPONDĘNCIJOS
L........ * į v ---

Gerkit ir Reikalaukit

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborrt St< 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St< 
Valandos vakarais nuo <6 iki 8:30.

Tel.' Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

bagal sutarties.
, .ii Lii. iii ^i i .a., m....Lrf t

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cėrmak Roąd (W. 22 St.) 
Ofišė Valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Seredoa ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefenas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. RockWelI Street 

Telefonas RėpUblic 9600.

MIL LI ON S Č F’ POUN Hk VE'B E E N 
us e d; b y qu k G o ve r n m e n T

žemo
DR $K!N iRRITftTION

Stop 
Itching 
Skin

* .JEįĮpili
<<iMi



RADIONAS1936PADAUŽŲ FILOSOFIJA

gerasJis apsisaugojęs
Atsargiai

Perdirba

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina3749

Joseph Triner Company, Chicago

Gausite NAUJIENŲ ofise

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PETER PEN

Lengvais 
Išmokėjimais

BEU&VE HE 
UZXO AJ - .

Strouberg- 
Carlson, 
Philco, 
Zenith, 
R. C. A. Victor 
General Electric

Plumberis 
slysiu

DEATH 
VALUBY.

MOT 
AVERY 
JOLLY 

S6ND-OFF 
THEY 
GIVB

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

A.O.CZOVM!
JUS’T b4l<6«S&C> 

N1Y

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Visos naujos Ra- 
dios parduodamos 
daug pigiaus pas

BUDRIKĄ

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuviu tautines dva 
sios istorija.

voim
JFrfre for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Redaktorius prieš 
organizaciją

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

OBE _ -

as nepa- 
Mano padai pilni vinių

Jeigu iš tikrųjų p. {Strimai
tis renka medžiagą albumui, 
norėtųsi žinoti, kas jį įgalia-

nuosprendį šitokiu 
neto-

IŠTOBULINTAS 
RADIO

«t= YOU UAVE 
LOŠT" YOulO 
map.scnd SĖLI 

addqesseq laoob 
«TXMPKp Ekjv- 
ElODE'TO .

MOK. ^TUlS 
o «***

S. L. A. paaukavo $500 Vait
kaus skridimui.

Didelis S. L. A. kuopų skait
lius aukavo po 5, 10 ir net 25 
dolerius šitam tikslui.

Dar didesnis kuopų skait
lius prisidėjo prie įvairių pa
rengimų, kad sukėlus reika
lingą fondą šitam skridimui.

Ir Vaitkus perskrido Atlan
to okeaną^nors Kauno ir ne
pasiekė.

Jis buvo penktasis žmogus 
vienas nuskristi iš Amerikos 
į Europą.

Jis Atlantą perskrido grei
čiau už kitus keturis savo pirm- 
takunus.

Jis vienintelis šią vasarą pa
darė tokią kelionę, kokios nie
kas pasaulyj nedrįso šią va 
sąrą daryti ir kada nė vienam

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis^ Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursių ir 
vaistininkų.

... _ Jon at soma time or other— 
re regularly than they thL.k. Fermen- 
fooa particles skipped by the tooth

Kaip žuvis be van 
dens, taip 
lietuvis be “Na” ne- 
nu” neturėtu būti

YOU VJOUlOn'T 
COULO 

BETO^VED ljs 
ttuatt; VYOUUD 

NOU ?

Sutaupykite $Cjj 
ant visokių — 

Išdirbysčių
TV R F III m T F" 114* TYrEnRITERS

prieš dabartinę Pildomąją Ta 
rybą ir prieš Apšvietos Komi
siją. Ar detektyvas Pilėnas ši
tame darbe kooperuoja, mes 
nežinome. Bet mes girdėjome, 
kad p. Strimaitis yra gavęs 
skelbimų į tą brošiūrą, kuri 
rekomenduoja visus tautinin
kus į Pildomąją Tarybą. Jeigu 
taip, ar jis negalėtų paaiškin
ti, kada jis juos gavo: laike 
rinkimo medžiagos albumui,' ar 
liekamu laiku ?

"Tėvynės” redaktorius p. 
Vitaitis, argumentuodamas su 
“Naujienomis” dėl jo nuospren
džio nedėti jokių žinių iš New 
Yorko ir kitų miestų, bando iš
aiškinti, kad Apšvietos Komi
sija jam tai uždraudė. Jis re
mia savo 
komisijos pareiškimu 
Ii visos tos neva vietinės ži
nios susideda iš asmenų, pa
rengimų ir biznių garsinimo. 
Ypatingu įtūžimu reklamuoja
mi ir garbinami redaktoriaus 
asmeniniai draugai, tautininkų 
sriovės 
ir net neužmirštami

žmonės ir jų bizniai 
klerika-

NAUJIENOS, Chicago, III. 
............................................... . ■■■■■■■■<■■ ....................... .....................

kių žinių iš lietuvių gyveninio 
ir darbuotės. *

Vadinasi, jeigu neleidi vel
nio lipti ant altoriaus, jis gar 
lutinai atsiseko eiti į bažny-

Tapo paskelbta, kad S. L. A. 
Pildomoji Taryba nutarė išlei
sti albumą. Jeigu tas albumas 
bus be raštų, teisingumo mi
nisterija priversta bus tylėti. 
Tečiau kadangi nė teisybės, nė 
teisėtumo sviete nebūtų, jeigu 
Padaužų ministerijos nesirū
pintų visokiomis konstitucijo
mis, tad ir šį sykį norime pa
stebėti, kad S. L. A. konsti
tuciją sako: “Visi dalykai, pa
liečianti Susivienijimo narių 
apšvietą ir literatūrą, privalo 
būti perduoti Apšvietos Komi
sijai. Peržiūri priduotus Susi
vienijimui stambesnius raštus 
ir išduoda nuosprendį sulig jų 
vertės”.

Iš to maž-daug seka, kad 
ji tik viena nusprendžia, ku
ris raštas vertas spausdinti ir 
kuris nevertas. Niekas kitas 

t \ 

neturi teisės spręsti.
Taip sakant, tikra velniava 

su tomis konstitucijomis. Gal 
geriau butų, kad jokios kon
stitucijos nebūtų.

Suprantama, jeigu albumas 
nebus nė raštas, nė literatūra, 
tuomet Apšvietos Komisija tu
rės tylėti.

Kiek Padaužos yra infor
muoti, tam albutnui medžiagą 
renka sandarietis Strimaitis, 
kurio šalininkai veda vaina ir

Mat, norint išaiškinti kon 
stitucijos dalykus, reikia žino
ti ir faktus.

— Teisingumo ministerija.

WederalSavings 
HAMDLOAN ASSOCIAT1ON 

OF CHICAGO 
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

^**^7 ' Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj. 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St Tel. Canal 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
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Jeigu ponas • “Tėvynės” re- 
daktorius tai darė, kaip jis 
pats prisipažįsta, tai ne tik 
New Yorko žinios^ o neva ži
nios ir iš kitų kolonijų buvo 
pusėtinai rotten.

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

“Tėvynė” buvo įsityžusi re
klamuoti reakcionierius ir jų 
biznius. Ji šitas reklamas va
dino straipsniais, koresponden
cijomis ir žiniomis. Apšvietos 
Komisija pareiškė, kad šitokie 
raštai nėra niekas kita, kaip 
tik tarnavimas reakcionieriams. 
Suprantama, pastarieji, pajutę 
neteksią dovanai teiktos rekla
mos, pradėjo protestuoti. Re
daktorius gi apsimetė neišma
nąs, kas yra reklama ir kas 
yra žinios, kas yra reakcionie
riai ir kas pažangus žmonės. 
Jis nusprendė nespausdinti jo-

SVETAINĖ UŽDYKĄ 
Tinka dėl susirinkimų, purių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš (“Margie’s Tavern.”
SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092
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Bosses Woift 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH) 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

*71th the best to ehoose Irom these days, em- 
ployers favor the person who is most attrao 
tive. In businesis Life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody nuffeis from thie 
offenaive conditfon at soma time or_pther— 
many more
tation of f______________ ____ ... ...._____
brush is the caūse of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
v»li not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

Pagaliau, pats redaktorius 
prisipažįsta, sakydamas, kad 
“Bet gi iš visų kolonijų veiki
mo tokios pačios žinios buvo 
talpinamos “Tėvynėje”, kaip A 
iš vietos lietuvių veikimo.”

Padaužos visai nesiginčija 
su p. Vitaičiu. Ir iš kitų kolo
nijų jis dėjo tokias žinias, apid 
kurias Apšvietos Komisija sa
ko, kad “...netoli visos tos ne
va ... žinios susideda iš asme
nų, parengimų ir biznių gar
sinimo. Ypatingu įtūžimu rek
lamuojami ir garbinami redak* 
toriaus asmeniniai draugai, 
tautininkų srovės žmonės ir jų 
bizniai ir net neužmirštami 
klerikalai.”

Tarnaitė 
grindimis. Aš ką tik išvaška 
vau jas.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

9084)10 West 14(h Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—-Chiropodistai—Atdara dieną ir nakti.— 

SWIMMING POOL , PHONE CANAL 9560

Taiso —PARDUODA
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESI- 
tfTAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo į naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

7^0 1 COMPANY
189 WEST MADISON STREET

LBT’S 
FOROET 

OUR 
TROUBUK 

NOV* 
FOR.TME 
GOOD LAMO

kiek nors tolimesnis skridimas 
nenusisekė.

Bet S. L. A. organo redak
torius, pasiremdamas Kauno 
ižvozčikų kalbomis ir detekty
vo Pilėno ir pono Strimaičio 
informacijomis vienam ameri
konų laikraščiui, paskelbė, kad 
Vaitkaus skridimas padarė lie
tuviams gėdos.

Padaužos sveikina p. Vitai- 
tį už neribotą drąsą ir nesi
drovėtų paskirti jį generolu, 
jeigu tik kils vaina tarp Pa
daužų ir etiopų.

1 oO!S"r_
.KivruiNO 1

■FUIG GMOO-nNJO

AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavern ir Krautuvių FikČeriai už pigesnes kainas.

• Lengvais išmokėjimais.STANDARD ŠTORE FIXTURE CO
844-648 W. Madison St. Monroe 5066.

Oood ĮfouKkmptnf MM

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

Night andx Morning
^JfflĮJĮįlNE, Promote aClean, Healthy Condition

Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
jOB arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 

rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe forlnfant or Adult. At all Druggists.

3417 SO HALSTED STREET
___________Tel. Boulevard 4705__________

Įdomus Programas Nedėliomis WCFL nuo 5 iki 6 v. vak 
su didele orkestrą—gali susilyginti su kitais chain 

programais.

OUICKLY

DON’T
NEGLECT
A COLD

■-'’.iy.

TIRED 
REDDENED

EYES .?•
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Casimir Pilėnas, Alias PalmerPAŠALPOS IR DARBAI

Entered as Second Ciass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879.

Subscription Ratas:
>8.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bep- 
drovS, 1789 S. Halsted Stų Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

$5.00
2.75
1.50 
1.00

.75

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Metam* ...... ——..... ..... — $8.00
Pusei metų —  —— 4.00 
Trims mėnesiams______2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New« Pub., Co.,Inc

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Rekordas “nuopelnų” žmogaus, 
kuris dabar padeda atžaga
reiviams grobti j savo kon
trolę Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje.

UiMkymo kaina:
Chicagoje — paštu:

NIotams
Pusei metą____
Trims mėnesiams_ __ _
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui__ ___

Chicagoj per ifinešiotojus:
Viena kopija_________ 3c
Savaitei _ ________________- 18c
Mėnesiui —75c 

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metams -—
Pusei metų ___ _
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Su paskutine lapkričio mėnesio diena federalinė 
valdžia paliovė teikusi tiesiogines pašalpas bedarbiams. 
Vietoje pašalpų, ji aprūpino 3,500,000 bedarbių darbais, 
kurie yra finansuojami valdžios pinigais.

Washingtono apskaičiavimu yra, be to, dar 4,000,- 
000 žmonių, reikalingų pagelbos. Jų dauguma esą pa
vargėliai, kuriems nėra vilties gauti uždarbį nei depre
sijos, nei gerovės laikais. Seniaus juos šelpdavo įvairios 
labdaringos organizacijos ir įstaigos. Dabar jais rūpin
tis pavesta valstijoms.

Tuo budu valdžia apskaičiuoja, kad tikrų bedarbių, 
kurie neteko uždarbio dėl ekonominio krizio, yra viso 
tik apie pusketvirto miliono. Kiti keturi milionai šelpia
mų beturčių, jos nuomone, tai — nuolatiniai labdarybės 
klientai, kuriems surasti rietą pramonėje nebegalimą, 
nes jie arba seni dirbti, paliegę arba šiaip nepajėgia 
prisitaikyti prie industrijos sąlygų.

Ar valdžios apskaičiavimai yra tikri, čia mes ne
nagrinėsime.

Tiems trims su puse milionų “tikrųjų bedarbių” 
valdžia pradėjo vykinti didelius viešųjų darbų projek
tus. Reikia tikėtis, kad šitie projektai bus geriau ap
galvoti ir suplanuoti, negu kad buvo tie darbai, kuriais 
valdžia stengėsi padėti bedarbiams dveji metai atgal. 
Daugelis darbų tuomet atrodė visai be prasmės, ir pa
samdyti jiems bedarbiai jautėsi, kad jie tik eikvoja jė
gas ir laiką.

Darbininkas turi norą dirbti tiktai tuomet, kai ji- 
sai mato, kad jo energija yra suvartojama išmintingai.

Tautų Sąjungai besirengiant sustabdyti gasolino ir 
aliejaus pristatymą Italijai, diktatorius Mussolini per 
savo agentus paskelbė, kad jisai pasiųs savo lakūnus į 
Viduržemio jurą sunaikinti bombomis Britanijos lai
vyną.

Bet šitas jo blofas neišdegė. Anglai pasikalbėjo su 
franeuzais, ir franeuzai pranešė Italijos valdžiai, kad 
jeigu. Italija užpuls anglų laivyną, tai Francijos parei
ga bus eiti anglams i pagelbą. Tai reikštų karą dviejų 
galingų valstybių, Anglijos ir Francijos, prieš italus.

Šito įspėjimo fašistų diktatoriui pakako. Jisai jau 
nebegrąsina bombomis Britanijos laivynui.

Tautų Sąjungos sankcijos jį anksčiau ar vėliau pa
klupdys.

f

FAŠISTŲ DIKTATORIAUS BLOFAS
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Apžvalga
LAISVĖS” KOVOTOJAI tai (dabar bus aiškus

Viena valdžia bando

pa
žo-

du-
me-

Pa.
August 2, 1922.

to expresą my ap- 
for your communi*

Yours very truly, 
Wm. J. Burns, 

Director.”

su kontr-žvalgo,
tei-

Iždininkas;
— Dak-

Šidlauską ir kitus, 
visą eilę liet, laikraš-

tam tikras jų organizacijas. 
Mums čia , klausimas eina ne 
apie tai, ar “gerai”, kad tas 
organizacijas uždarė tautininkų 
valdžia, bet kieno yra reikalas 
jas ginti.

Bolševikų “Nacionalio” ko
miteto sekretorius sako:

“Kada mes protestuojame 
prieš varžymą laisvės, kada 
reikalaujame, kad Lietuvoj 
butų atsteigtos civilės teisės 
ir leista piliečiams išsirinkti 
tokią Vyriausybę, kokią jie 
nori, mes stojame už lygią 
laisvę visiems: komunistam, 
liaudininkam, socialdemokra
tam ir krikščionim demokra
tam. Mes niekur peagituoja- 
me, kad nuversti fašistų val
džią Lietuvoj ir įsteigti ten 
Sovietų valdžią, jeigu tokios 
valdžios didžiuma gyventojų 
dar nenori.”
Pusėtinai juokingas šis Joni

ko pasigyrimas, kad “ipes” 
(komunistai) neagituojam nu
versti fašistų valdžią Lietuvoj. 
Kaip čia seniai bolševikai" kaip 
tik jr girdavosi tuo, kad jie 
agituoja už fašistų valdžios nu
vertimą! i i

Bet grįžtant prie tos “lais- 
bet klerikalų partiją ir vės visiems”. Ar tai, iš tiesų,

Bolševikų vadinamo Naciona- 
lio Lietuvių Veikimo Komiteto 
sekretorius, L. Jonikas, rašo:

“Pagalios ‘Naujienos’ bara 
Nacionalį Komitetų, kam jis 
protestuoja prieš smaugimą 
katalikiškų organizacijų Lie
tuvoj. Sulig jų išvedžiojimo, 
katalikams ir gerai (? — 
“N.” Red.), kad dabar fašis
tai juos smaugia; prieš tai 
nereikia protestuoti.”
Tai, žinoma, ne “Naujienų” 

mintis, bet paties Joniko “filo
sofija”. Niekuomet “Naujienos” 
nesidžiaugė “smaugimu” kata
likų — taip, kaip jos nesi
džiaugtų ir smaugimu protes- 
tonų, žydų, mohametonų arba 
laisvamanių. Katalikų tikėji
mas ir katalikų bažnyčia Lie
tuvoje- nėra persekiojami.

“Smaugimas” apie kurį kal
ba Jonikas (lyg kopijuodamas 
Marijonų “Draugo” argumen
tus), liečia ne bendrai katali
kus,

toks dabar yra komunistų nu
sistatymas? Lietuvoje, kaip ži
noma, voldemarininkai kovoja 
prieš smetonininkus. Pats Vol
demaras net į kalėjimą yra pa
sodintas. Ar tai reiškia, kad 
bolševikai reikalauja laisvės ir 
šitai tautininkų srovei, kurios 
tikslas yra įsteigti Lietuvoje 
fašistišką diktatūrą? Jeigu jie 
reikalauja laisvės visiems, tai 
išeina, kad taip.

Bet reikalavimas laisvės 
tiems, kurie nori laisvę sunai
kinti, juk yra absurdas.

O klerikalai hr pripažįsta 
laisvę kitiems žmonėms? Ar 
jie pripažįstą sąžinės laisvę? 
Ar jie pripažįsta ląisvę darbo 
žmonėms? Kas, ar ne klerika-

su-

Yard, Londone, valdinin- 
prie žvalgybos . skyriaus, 
Departamente, Wąshing- 
ir Kontr žvalge viršinin-

Mandagumas rsikaląuja 
sipažinti. Taigi, meldžiu: 
“C. Pilėnas, 
663 North llth Str,, 
Philadelphia, Pa.

Buvęs tulkas ir kriminalis 
valdininkas garsiausioje pasau
lio organizacijoje New Scot- 
land 
kas 
Karo 
tone 
kas bei instruktorius su teisė
mis Pulko Vado prie Genera- 
lio štabo Lietuvoje”... (Iš lape
lio, paties Pilėno įleisto philą- 
delphijoj, 1922 m.)

Turint “introdukciją”, .rei
kia ir šiek įtiek “biografijos”. 
Štai ji: > , , 1

Nuo 1896 metų iki spalio
1913 metų herojus į Pilėnas 
tarnauja Anglijai, kaip šnipas 
prie New Scotland Yardo.

Amerikon atvyksta pradžioj
1914 metų ir karui prasidėjus 
— vėl eina tarnauti Anglijos 
valdžiai, kaip josios ' šnipas 
Jungt. Valstijose. Tarnauja jai 
iki pabaigos 1917 metų.

Nuo pradžios 1918 metų iki 
birželio 20, 1919 metų tarnau
ja Jungt. Valstijų karo žval
gybos skyriuje — irgi kaip 
šnipas.

Gale 1919 metų apleidžia 
Jungtines Valstijas ir nuvyks
ta į Londoną. Pabūva ten ke
lis mėnesius ir vyksta Lietu- 
ypn, kur gauna tarnybą karo 
žvalgyboje, 
instruktoriau ir pulko vado 
sėjnis^

Lenkams užėmus ViĮpių, 
mia Londonan ir gale 1920
tų gauną diplomatinio kurjerio 
vietą prie Lietuvos Atstovybės 
Londone. Toj vietoj išbuvo iki 
sausio mėn. 1922 m. ir gryžta 
Amerikon.

Gryžus Amerikon jo karjerą 
marga-margutė. šen ir ten 
šliejasi ir vienur ir kitur šni
pinėja ir, žinoma, teikia infor
macijas — ten, “kur reikia”. 
Štai jums keli pavyzdėliai: 
'*Mr. Casjmir Pjlęnas, 
276 East Fąirvięw St., ' 
Allentown

Dear Sir:
I desire 

preciation 
cation of the 22nd ųltimo, en-
closing a copy upop one... (čia 
paduota vieno lietuvio redak
toriaus vardas).

In this eonneetion, any in- 
formation which you may be 
able to forvvard to me upon 
Lithuanian activiti.es at Wilkes 
Barre, Pa., and the pąblication 
of THE MINERS’ V0ICE will 
also be of great asistapce to 
me.

Thanking you for past favors, 
I ame

• tfiS, Kjnjf<*(urw Sp&ūe, Trk, Crou Šriuin (ights r«e,ve<j I

lai, prisidėjo prie demokratinės 
valdžios nuvertimo 19&6 m.?

Taigi tas bolševikų ębalsis 
“laisvė visiems” gali patarnau
ti reakcijai ir aršiausiems dar
bo žmonių priešams. Faktinai 
taip buvo Vokietijoje, kur ko^ 
munistai, reikalaudami “lais
vės visiems”, užtardavo hitlę- 
rinjpkų gaujas, kuomet respub
likos valdžią pavartodavo prieš 
jas griežtas priemones. ‘‘Na
ciai” tuo budu iškovojo sau 
laisvę — ir visus pavergė!

Yra protinga kovoti už lais
vę tiktai tų, kurie ir kitiems 
pripažįsta laisvę. Kas reikalau
ja laisvės demokratijos prie
šams, tas po “laisvės” priedan
ga .kovoja prieš deinokratiją.

ma- 
buk 
ne- 
pu- 

ypa-

Reiškia, gavo padėką už ^in
formacijas” apie lietuvių veL 
kimą Wilkes-Bąrre, Pa.

Toliaus:
“Ręv. R. J. Petkus, 
259 No. 5th Str., 
Brooklyn, N. Yr

663 No. llth Str., 
Philadelphia, Pa.
1. 12. 24.

Didžiai gerb. kunige:

šiomis dienomis daėjo 
nęs labai nemaloni žinia, 
•tūla ypąta įtarusi Tamstą 
dorame pasielgime. Iš kitos 
sės teko vėl girdėti, buk tą 
tą įkurstę bolševikai...

Kaip te nebūtų iš šalies žiū
rint matosi. keno tai bjaurus 
darbas; konspiracija...

Tamsta manę pažįsti\ ir da
bar žinosi kur gyvenu. Jeigu 
manai kad aš Tamstai galėčiau 
būti Tamstos reikale naudin
gu malonėk man parašyti, ar
ba jeigu ne pdr didelis apsun
kinimas Tamstą pats čia atke
liauk. Bet jeigu ką nors dary
tum ir ,su manim norėtum 
simatyti — nei vienam nei

Su gilia pagarba”... etc.

Vadinasi, pąęiulė savo patar
navimą kunigėlio dorybei ap
ginti.

Butų galima ir daugiau tokių 
pavyzdžių duoti, bet tuo tarpu 
pakaks. Jei vertą kas pridurti, 
tai tiek: pilėniški ‘‘komunika
tai” liečia šimtus žmonių, jų 
tarpe ir žinomų iietuvių veikė
jų. Jų tarpe randaipe: F. J. 
Bagočįų, Dr. J. J. Bielskj, V. 
F. Jankauską (berods tebedir
bantį Ellis Islande), K. Liutkų, 
V. Paukštį, P. Grigaitį, “Kelei
viu” ieid. J. Gegužį, St. Mięhel- 
soną, V. K. Račkauską, St. 
Šihifcų, L. šimutį, kum Joną Ži
linską, Bostono aptiekorių (jau 
mirusį) 
Taipgi 
čių.

Well, 
‘'abrozas” žmogaus, kurį nau
doja “tautiškoji” atžagareivių 
klika, ką tyko užvaldyt Susi
vienijimą.. Valdžios arba įsta
tymų žvilgsniu tame “abroze” 
nieko .baisaus. Valdžios juk 
samdosi šnipus. Moka jiems 
“riebias” '* ir “kudas”. algas. 
Tarptautinė politika (valdžių), 
netri ir, vidujinė politiką, pilna 
intrigų.
kitos paslaptis susekti ir savo 
šaly kitos valstybės ągentus- 
šnipus gaudyti.

Kiek tai liečia valdžias, tai 
ne musų dalykas, ir mes apie 
tai nekalbėsime. • Bet kuomet 
šnipai bando įsiskverbti į pa
prastų piliečių tarpe ir ima 
apie “informacijas” rinkti 
bei skundus gaminti, tai jau 
kas kitai Dar' aršiau, kada šni
pai pradeda intrigas varinėti 
kokioje nors organizacijoje, 
kiršindami vienus jos narius 
prieš kitus, diskredituodami 
jos viršininkus ir tt. To pa 
kęsti negalima.

Bet štai dabar vieną tokį šni
pą naudoja atžagareiviškieji 
“Sąrgybos Komiteto” vyrai. 
Pradėjęs nug trans-atlantįnio 
skridimo, apšmeižęs amerikonų 
spaudoje ne tik Skridimo ruo
šėjus, o ir bendrai visus lietu
vius, tas šnipas jau knisis po 
SLA dirvonus 
nizącijos narius, kad pasėkoje 
tp ją užvaldytų grupelė sava- 
naudžių.

šito leisti negalimą. Reikia 
pastot kelią piktiems. skyme- 
riams. Buvau manęs, kad SLA 
Vakarų Koniiteto žmonės ne
gerai daro, lyg ir pamėgdžio
dami strimąitinį “Sargybos 
Komitetą ir rekomenduodami 
SLA nariams saviškį kandidatų 
sąnašą. Bet dabar, kada galu
tinai paaiškėjo Strumskio, 
Strimaičio, Tysliavos ir “Dir
vos” Karpio (neskaitant kitų) 
suokalbis, aš savo nuomonę pa
keičiu. Dabar jau aišku, kad 
prieš . šitą kliką reikia kovoti 
griežčiausiai. Mes, philadelphie- 
čiai (žinoma, pažangieji) kaip 
vienas stosime už Vakarų Ko
miteto sąrašą; mes Žiūrėsime, 
kad “sargybiiiinkų” pastumdė
liai Čia gautų kuomažiausia 
balsų, ar visai jų, negautų. Ir 
mes manom, kad tai ne musų 
vienų pareiga. Tai pareiga visų 
SLA narių — gelbėti organiza
ciją nuo jai gręsiančio pavo
jaus. Balsuokit už SLA Vaka
rų Komiteto sąrašą, kuris yra 
toks:

F. J. Bagočius, prezidentas
J. K. Mažukna, vice-preziden.
P. Jurgeliutė, sekretorius
K. P. Gugis, iždininkas
Dr. J. Stanislovaitis, dr. kv.
E. Mižužiutė, iždo globėjas
J. Miliauskas, iždo globėjas.
Tik neišmanėlis gali patikėt 

atžagareivių riksmui, kad šis 
sąrašas yra parįyviškas. Visi 
žino (kas nori žinot), kad jis 
sudarytas visai nežiūrint į sro
vinius ‘ įsitikinimus — iŠ kom- 
pėtentiškų žmonių.' Išrinkus 
šiuos žmonės, musų organizaci
joj bus tvarka ir bus ramybė. 
Mums nereikia tokių, kurie 
skirsto narius į “gerus” ir “ne
gerus”, nes SLA yra nepartinė 
organizaciją, kurioje visi gali 
išsitekti. Ir išsiteks, jei SLA 
nariai mokės savo reikalus gin
ti; jei “Sargybos” skymerius 
su jų šnipais pasiųs ten, kur 
jiems vieta — šunims šėko 
piauti, o ne musų organizaciją 
valdyti! —Philadeljpieitis.

> Naujas Japonijos karo laivas 
“Kąsąsagi”. Japonija statosi 
dar 16 panašių laivų, kad pa
sivyti pačias didžiąsias jurų 
valstybes.

ŠIUOS ASMENIS IŠ
RINKIME SLA. 
VIRŠININKAIS 

F. J. BAGOČIUS — Prezi- 
dentas;

J. K. MAŽUKNA —. Vice
prezidentas;

P. JURGELIUTĖ — Sekre
torius ;

K. P. GUGIS
Dr. J. STANESLOW

taras Kvotėjas;

E. MIKUŽIUTS — Iždo Glo
bėja;

J. MILIĄUSKAS — Iždo Glo- 
bėjas.

Jie yra gabus žmonės, Susi
vienijimo reikalus supranta ir 
neduos išnaudoti organizaciją 
jokioms partijoms ąrba kli
koms. Penki jų yra . nariai da 
bartinės Pildomos Tarybos, ku^

o

PADUGNIŲ TEISINGUMO RANKA

ri vėl pastatė SLA. ant kojų 
— po to, kai Gegužis su savo 
prietęliais buvo jį kone prie 
bankroto privedę.

P-lė P. Jurgeliutė Beniaus 
Susivienijime sekretoriavo, ir 
visi kuopų sekretoriai jos pa
sigenda, nes ji atlikdavo dar
bą sparčiai ir tvarkingai, Tik 
dėl intrigų centre ji buvo pri
versta pasitraukti.

J. Miliauskas yra rimtas as
muo, dalyvavęs daugelyje SLA. 
seimų, kaipo delegatas; dabar 
yra Apšvietus Komisijos narys.

Išrinkę j Pildomą Tarybą ši
tuos žmones, Susivienijimo nar 
riąi žinos, kad jo turtas bus 
rūpestingai saugojamas ir pri
žiūrimas ir kad šj pažangi 
Amerikos lietuvių organizacija 
nebus parduota fašistams arba 
klerjkąiams. < -

SLA, Vakarų Komitetas.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam 
E o, kur parduodami lai 

raščiai. Pardavėjas lai 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

ATĖJO naujas 10 nume
ris “Kultūros”. Daug įdo
maus pasiskaitymo. Rašo 
prof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Korolenko ir 
kiti. Kaina 45 centai. Gali
ma nusipirkti “Naujienose”.

Kaip 
žuvis 

be 
vandens, 

taip 
geras 

lietuvis 
be 

“Naujienų 
neturėtų 

būti

activiti.es
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DtiaLRatio landą. Motoras vėl grįžta prie 
£250 apsisukimų per minutę. 
Dabar mes M(jual-ratio*, instru-. 
mentą pasukame ant “high 
ratio”. Nepakeitę motoro suki
mosi čia mes vėl pasiekiame 60 
mylių per valandą.

Tą išradimą tevartoja, rodos, 
vieri tik Auburn automobiliai. 
Bet V-8 Fordo automobilių 
savininkai gali “dual-ratio”' įsi
taisyti. The Columbia Akle Co., 
Cleveland, O., dirba tokias ašis 
specialiai Fordams. Ta kompa
nija turi savo skyrių Chicagoje.

Automatic Overdrive
“Dual-ratio” nėra vienatinis 

būdas prie Vidutinio 1 motoro 
sukimosi pasiekti aukštą grei
tumą. Kai kurie brangesnieji 
automobiliai turi keturių grei
tumų “transmission”. Abudu 
budai yra geri. Tačiau čia yra 
svarbu, kad kiekvienas būdas 
butų nustatomas pagal reikalą.

Visai panašiai Chryslerio 
“ovėrdrive” išradimas veikia 
kaip Auburno “dual-ratio”. Tik

šį išradimą jau antras af 
trečias metas vartoja Auburn 
automobilių dirbėjai. Jis yra 
įtaisytas užpakalinės ašies šeš- 
tarnių patalpoj (rear axle). 
Tenai sudėta daugiau šeštarnių 
ir pats mechanizmas turi dau
giau komplikacijų. Taip įtaisy
ta ašis tūri dvi sukimosi pro
porcijas: . žemą proporciją ir 
aukštą proporciją, žemojoj pro
porcijoj 41/2 motoro apsisuki
mai apsuka vieną kartą užpa
kalinius ratus, gi aukštojoj 
proporcijoj vieną kartą ratus 
apsuka tik trys motoro apsi
sukimai. Automobilio operuoto- 
jas gali pasirinkti bet kurią tų 
dviejų proporcijų pagal savo 
norą. Tas pakeitimas galima 
daryti prie įvairaus automobi
lio bėgimo. Taip įtaisyta ašis 
yra dviejų greitumų ašis (two 
speed axle). šis mechanizmas 
nėra automatiškas. Jis operuo
jamas vacūum pagalba ir yra 
dalis instrumentų.

Sakysime, mes sėdame į au-fprie Chryslerio jis yra pritai.- 
tomobilį su “dual-ratio” prie
taisu. Musų instrumentų lentoj 
šio prietaiso rodyklas nustaty
tas ant “low ratio”. Mes išva
žiuojame iŠ miesto, čia kelias 
geras in tuščias. Musų automo
bilis bėga 40 mylių per valan
dą, o motoras prie to greitumo 
daro apie 2250 apsisukimų per 
minutę. Bet mes norime važiuo
ti greičiau, čia mes pavarome 
motorą iki 3500 apsisukimų per 
minutę ir pasiekiame 60 mylių 
per valandą. Tokį greitumą pa
siekę, mes sąvartoj ame daugiau 
kuro, alyvos ir musų motoras 
daug daugiau nukenčia. Bet 
mes atsimename, kad mes tu
rime “dual-ratio” prietaisą ir 
mums neapsimoka bereikalo 
eikvoti kurą, alyvą ir varginti 
motorą. Mes todėl sulėtiname 
automobilį iki 40 mylių per va-

sytas prie “transmission” ir 
yra Visiškai automatiškas^ Kuo
met su Chrysleriu pasiekiame 
apie 40 mylių per valandą, tai 
“overdrive” mechanizme auto
matiškai įvyksta pasikeitimas 
ir prie to pati.es motoro judė
jimo pasiekiama 60 mylių per 
valandą. Kada automobilio bė
gimas sulėtinamas, automatas 
'vėl grįžta prie žemosios propbr- 
cijos. ! | |Ki

šis automatas yra dalis įtai
sų tik prie Airflow Chrysler 
taperiai modelių. Bet Chryšle- 
rio automobilių pirkėjai gali tą 
prietaisą gauti prie visų mode
lių su mažu primok ėjimu.

J. L-tis.

Pužauskas ir Marijo
na Mockus grįžo 

iš ligonines
Mbd.

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

4 4 4
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 EaSt 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiauren). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piėt. Po to pagal Susitarimą.

PAšPORTU BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

18-ta KOLONIJA. — Lap
kričio 27 d. Boiislovas Pužaus
kas (645 W. 18th št.)» senas 
aštuonioliktos apylinkės biznie
rius ir taverno lankytojas,'grį
žo iš ligoninės namo. Kartu iš 
ligoninės grįžo ir Marijona 
Mockus.

Rugsėjo 24 d. p. Pužauskas 
skaudžiai nukentėjo automobi
lio nelaimėje. Kartu su juo' va
žiavo Marijona Mockus, kuri 
taip pat buvo sužeista. Abu 
atsidūrė ligoninėje, kame teko 
praleisti ilgoką laiką. Tačiau 
"‘kalakutų dienai” jie nutarė 
grįžti namo (abu gyvena aukš
čiau pažymėtu adresu).

P-as Pužauskas dar toli-gra- 
žu nėra pasveikęs. Automobilio

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. '

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

4 4 4
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA-
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). TelėfOAas, HAYmarket 
6374, klauskit MiSs Helen Jerry.

4 4 4
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Hafrfsoft ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEiey 8500.

nelaimėje jo koja buvo dviejo
se vietose pęrląužta. Tad ir da
bar be krukių j iš negali pa
vaikščioti.

Draugai ir pažįstami yra 
prašomi nukėntėjtisiu^ aplan
kyti. ,

B. Pužauskas ir Marijona 
Mockus taria išrdingą ačiū vi
siems tiems, kuriė juos aplan
kė ligoninėje ir apdovanojo gė
lėmis. Dėkingi jie yra Chicago 
Lietuvių ^Draugijos nariams už 
aplankymąį o taip pat “Nau
jienoms”, kurios kelis kantus 
jiems gražiai pašitarnAvo.

Senas Pėtras.

Svečiuose pas ponus 
Cukrus

Ponai Cukrai surengė labiai 
šaunią parę, 
mažas būrys giminių ir pa
žįstamų.

dalyvavo ne

18-ta KOLONIJA. — Lap
kričio 28 d. ponai Cukrai (732 
W. Čermac Rd.j surengė la
bai šaunią “kalakutų dienėje” 
parę savo giminėms bei drau
gams. Parė arba puota įvyko 
jų užeigoje. Svečių dalyvavo 
gražus būrelis.

Senam Petrui 
visokiose parėsė 
čiati ir "jis turi
šioji buvo viena šauniausių. Vi
sų nuotaika buvo labai drau
giška.

Ponai Cukrai 
prastai svetingi, 
ką žiurėjo, kad 
netruktų. P-lė

dažnai tenka 
dalyvauti. Ta- 
pažymėti, kad

pasirodė nepa- 
— jie visą lai- 
svečiams nieko 
Cuktate suki

nėjosi apie ajunimą ir žiurėjo, 
kad jis nebūtų nuskriaustas. 
Vadinasi, ir suaugusieji ir jau
nuoliai turėjo savo šeiminin
kus.

Pietums valgėme kalakutą ir 
vištienos, o vakarienei žąsienos 
ir vištienos. Gėrėme visi prie 
bąro kąs^fcą nprėjome. Senam 
Petrui tai buvo tikra naujeny
bė: gerti prie baro ir nieko ne
mokėti. Ponai Cukrai visus sve
čius tikrai maloniai ir draugiš
kai pavaišino.

Ponai Cukrai yra seni šios 
kolonijos gyventojai ir biznie
riai. Jie jau iš< trijų atvejų ap
lankė Lietuvą. Kiekvieną kartą 
keliaujant jiems patarnavo 
“Naujienos”.

Svečiai, manau, ilgai neuž
mirš ponų Cukrų “kalakutų 
dienos“ šaunios parės.

Senas Petras.

Lietuvių Improve 
ment Klubas

Klubo specialis susirinkimas

CICERO. — Gruodžio 2 d., 8 
vai. vakaro, šv. Antano para
pijos svetainėje įvyks Lietuvių

Leit. Vaitkaus Pirmtakunai

Kap. Steponas Darius ir lakūnas Stasys Girėnas, Įeit. F. 
Vaitkaus pirmtakunai, kurie laimingai perskridę Atlantiką su 
“Lituanica I” žuvo tragingai Vokietijos miškuose, kai jų lėk
tuvas nukrito ir sudužo.

Improvement Klubo specialus 
susirinkimas^ * Susirinkime vy
riausia bus svarstoma paskolos 
klausimas (bond issue).

Pageidaujama tad, kad šiame 
specialiame ir masiniame mi
tinge dalyvautų kuo didesnis 
skaičius lietuvių. —Komitetas.

Rytoj Cicero balsuo
ja paskolos reikalu

CICERO.-^—Gruodžio 3 d. an
tradienį visą dieną bus atda
ros balsaviąio vietos. Visi pi
liečiai eikite balsuoti dėl pa
skolos “bond i’ssive” netoli mi- 
liono dol. 'Miesto tėtušiai rei
kalauja naujo kapitalo dėl ope- 
ravimo miešto. Kaip balsuosite, 
nuo jūsų priklausys, bet eikite 
balsuoii.

Padėka
>

Širdingai tariu ačiū visiems 
mano > draugams ir pažįsta
miems, kurie mane atjautė ii 
lankė sergančią.

Ačiuoju N. Gugienei ir 
Liutkui už gėles;

Mr. ir Mrs. Markams už 
vanas;-

Mr.... ir Mrs. Gulbinams 
dovanas ir gėles; *

Mrs. P. Račiūnas už gėles;
Miss S. Petrulionis už gėles 

ir dovanas;
Mrs. M. Kemešienei už gė

les ir dovanas; •

do-

uz

Aleksander

Degutienei

Miss Olgai 
dovanas;
ir

itfz

uz

Mrs. V. LiuleviČienei už gė
les;

“Birutes” Chorui už gėles;
Mrs. S. C. Kaifan už gėles.
D. Miller, Miss ir Mrs. Va- 

silauskas, Mr. ir Mrs. Devo
nams, J. Stulgaičiui, S. Joku- 
bauskui, Mr. Page, Miss ir Mrs. 
Genočiams, Mr. ir Mrs. Bačiū
nams už manęs aplankymą. 
Taipgi ačiū tiems, kurie ma
ne aplankė kaipo Makalienę, 
Mrs. Arlauskienę.

Nuoširdžiai ačiuoju Dr. A. 
MontVidui už gerus patarimus 
ir suteiktą pagelbą. Daktaro 
patarimai pagelbėjo man at
gauti sveikatą.

Mrs. Petronėlė Miller
(Makalienė).

P. CONRAD 
studio 

420 W. 63rd St. 
Enxlewood 5883-5840 

Dar gražiau, modemiš- 
kiau įrengta.

Urane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TėL Republic 8402

Poeahantas Mine Run Screens —
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas
iM-i. « i, i ,i, . .... u i »į Ii

MA

Morning Star Klubas
> .i.i,, fa,,. , •

Morning Star Klubo priešme- 
tinis susirinkimas įvyks klubo 
patalpose (2038 Nofth av.) 
gruodžio 5 d.

Viši klubo nariai prašomi at- 
turime daug 

Be to, bus
silankyti, nes
svarbių reikalų.
renkama klubo valdyba 1936
metams.—Rašt. M. Chepul.

Laikinos kainos — $1.00 i dieną 
Savaitinės ratos, pavieniams — 

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY
GRANT HOTEL

6 N. Dearbotn St. 
Tel. Dearbom 9657

už

do-

gė-

Rypke-

Miss B. Abrox už gėles ii 
dovanas;

Mrs. E. Mitchul už dovanas;
Mr. ir Mrs. Stasiūnams 

gėles;

Miss
vanas;

Mrs.
les;

Mrs." 
vicz už

Mr. ir Mrs. MilaĄeUiČiams 
už dovanas;

Mrs. M. Zolpiėnei už gėles;
Mrš. ir Miss. Korsak už gė

les ir dovanas;
Mrsi>'Miliauskienei už gėles;
Miss E. Asciliutei už pri> 

žiūrėjimą;
Miss A. Gulbinaitei už sal

dainius; X7 !

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu —- ką tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Triė sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelį, ir nuO paties pir
mo paėmimo nemalonias dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir • valgau, ką tik 
horiu'. Su pagarba, Wallace A>

. Combs." .
dėl JŪS kenčiate nuo nemaiimo, 

prasto apetito, nevirškinimo, ; gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, neta
rnaus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš Valgi. 
Visose vaistinėse. ,

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

CLEVELANDO 1936 METU PARODOS PLANAS Joseph Triner Qompany, Chięagd 
• J ’■ * • 1

■

CLEVELAND
direk- 
Tčvas,- Šis artisto braižinys parodo kaip manoma įrėngti Clevelahdo Parodą, kuri 

bus atidaryta sekančią vasarą Erio ežero pakrantėje. Paroda vadinsis “Grėat Lakęs ,;ExįK)sition”» 
Tikimasi apie 4,000,000‘lankytojų.

*

JUOZAPAS MIKELANAS
Persiskyrė su šiuo paša uliu 

lapkričio 28 diena, 3:20 valan
da ryto 1935 m., sulaukės 65 
metu amžiaus, ffimes Mediniš
kių kaime, Smilgių parapijoje, 
Panevėžio apskrityj.

Amerikoj išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nubudime 

4 pusseseres, Ievą Skirgailiene, 
Uršule Rutkauskiene, Karoli
ną Slevinskiene, Agotą Jukne
vičiene, 2 pusbroliu, Albertą ir 
Viktorą Tereikas ir pusbrolių, 
Vytartų šeimyną. Lietuvoje 
pamočią ir 1 pussesrę ir pus
broli.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Eųdeikio ir Tėvo koplyčioje, 
5340 S. Kedzie Avenue.

Laidotuvės įvyks antradieni 
gruodžio 3 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i Nekalto Prasidė
jimo P. šv. parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Mikelano 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse , ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Pusseserės, Pusbroliai, 
Giminės ir Draugai..

Patarnąi»ia laidotuvių 
toriūs/j. Eudeikis ir 
Tel.. Jjjpublic 8340.

Laidotuvėmis rūpinasi pusse-

19 Alleys 6 Stalai 19 AUeys
Riskit bolę dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWLING

ALLEYS
1659 Blne Island Avenue
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
Praftalhik nota, trauk tikrą ir pastovų 

palengvinimą su ALSANS, saugus toni
kas ir rūpestingas n amini A gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingrų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 
PADUOTAS BE GERE JO ŽINIOS.

Išpildom orderius krasą ir telefonu.
ALSANS LABORATORY

100 N. State St. Dept. L. Kam b. 833
Tel. CEN. 7170, Chicafo

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

NaujienųRadio Programas
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos). ' _____

" 1X3101

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

1 h........ . ■ A

SUSIRINKIMAI
—

RYTOJ
Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvieta”, Sandaros svetainėje, 814 

West 33rd St., 8:00 v. v. Bus renkama Valdyba 1936 me
tams, B. Baronaitė, paštininkė.

— 11 ‘ ............... ................................................................. . . ' .......... ...... i---- 1-------- ,,

PARENGIMAI
GRUODŽIO 4 — Brighton Parko Lietuvių Moterų Kliubo — 

Protekcijos syeikatos klausimu Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., 7:30 vai. vakare. Įžanga veltui. Pre
legentas Dr. T. Dundulis. Kviečia Rengimo Komisija.

GRUODŽIO 8—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietos bazaras”, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
1 vai. pp. Įžanga—10c. Pelnas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams.

GRUODŽIO 8 — Roselando Lietuvių Laisvamanių Kuopos — 
Balius ir Koncertas, Darbininkų Svetainėje, 10413 Mi
chigan avenue. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 8 — Chicagos Lietuvių Vyrų Choras*, ir LSS. C. 
Centralinė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi- 
čagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
4^30 vai. pp. šokiai, Stephens Revders Orkestras. Įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 c. Bilietus galima gauti “Nau
jienose”, pas kuopos narius ir pas choristus.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul- 
peŠ'^.Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3188 South Halsted 
strp^Z Bilietai—65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vai. pp.

................... . ■ • ■ — ... - -

•Uj

JOHN P.EVVALI)
; LOANS and INSURANCE
A l ■ ." ,1 ' ■ '■ ■ ' . -■ • ■vr5: • r ’ ; .. . . . .. I i

kigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mbrgičib, arba
■ ‘ apdraudos nuo ugnies, yęjo, etc., ątsisauk:

J-A 810 West 33rd Street ■
TELEFONĄS: YARds 2790 arl>a 2791.

■KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMtt B-VĖS
■':T■ RAgTjteE ■ ,

'9'

v.

. A..

pati.es
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Atsakymas Jaunuo
liui Katalikui

Rašo
Marąuette Vark Par'ąpijonas

Ir tikiu taip pat,

Lapkričio 26 d. tilpo Drauge 
tūlo Jaunuolio Kataliko apgy
nimas musų lietuviškų klebo
nų, kurie yra užsispyrę žūt
būt lietuvius nutautinti. Ap
gynimas pavadintas “Ko Verta 
Socijalistų Agitacija”. Tame 
straipsnyje Jaunuolis Katali
kas bando apšaukti visus ra
šytojus, kurie rašo apie lietu
vių klebonų pasimojimą panai
kinti lietuviškų evangelijų ir 
pamokslų bei giesmių lietu
vių kalba, baisiais bedieviais 
ir sociajalistais. Sykiu jisai 
savo tų straipsnį padare tikru 
“chinese chop suy”. Užuot 
apie reikalų kalbėti, jisai te
nai surado ir p. Grigaičio Šei
mų ir Lietuvos bonų pardavi
mo reikalą, ir galybę kitų 
mažmožių.

Pirmiausa aš, kaipo rašėjas 
iš Marųuette Parko, turiu pa
sakyti, kad esu tikras ir ge
ras Rymo katalikas. O taip 
pat pabrėžti, kad ne p. P. 
Grigaitis tų srtipsnį rašė, bet 
aš, šilavos Panelės šv. par. 
parapijonas.
kad ir kiti, kurie rašė iš kitų 
parapijų, irgi neprastesni ka
talikai už manę. Tad tas už
sipuolimas ant Naujienų Red. 
P. Grigaičio yra tikra nesąmo
nė. Aš ir kiti parapijonai, 
kurie rašome apie savo para
pijos klebonų bjaurius darbe
lius lietuvių nutautinimo sri- 
tyj bei protestuojame dėl auk
štų kainų už šliubus, laidotu
ves ir t. t., esame katalikai, o 
ne kokie ten bedieviai arba 
socijalistai. Ir mes rašome 
dėl to, kad Naujienos mums 
duoda vietos apginti savo rei
kalus. To^ siiprantąma, 4brau- 
gas” jokiu budu nepadarys, 
nes jisai bijo užrūstinti galin
gus klebonus. Dėliai to aš ir 
kiti visai ir nesikreipiame į 
Draugą.

Toliau tas J. Katalikas užsi
puola ant Naujienų Red. P. 
Grigaičio dėl jo šeimos reika
lų. Girdi, jisai permažų lie
tuvišką šeimyną auklėjąs. Aš 
norėčiau paklausti to klebonų 
užtarytojo, kokias šeimynas ir 
kaip dideles auklėja musų kle
bonai? Jie labai yra gudrus, 
iš lengvatikių žmonelių plėšti 
didelius pinigus už laidotuves, 
sakydami, kad juo daugiau šv.

ACCORDIONAI
Saxophonai, Gitaros, Pianai 
parduodami lengvais išmo
kėjimais. Pilnas kursas 
cijų

12

lek-

48

80

120

dykai.
Basų Accordionai

$19.50
Basų Accordionai

$49.50
Basų Accordionai

$69.50
Basų Accordionai

$99.50
Accordionai padaromi 

užsakymo

už

už

už

uz

ant

Jos.F.Budrik
INCORPORATED 1 

3417 So. Halsted St. 
TeL Boulevard 4705

mišių pirksi, juo greičiau tavo 
vyro, moters ar. giminės dū
šia nueis į dangų. Ir prisi
plėšęs tūkstančius, perka savo 
numylėtinėms — gaspadinėms 
farmas arba palocius, o jokios 
šeimynos neauklėja. Galima 
pasakyti, kad mirdami musų 
lietuviški klebonai dėl lietuvių 
tautos ir bažnyčios palieka nei 
daugiau nei mažiau kaip tik 
zero. Nes visi suplėšti turtai 
tenka jų meilužėms — gaspa
dinėms. Ir išeina, kaip lie
tuviai sako: “kunigo naudų 
velnias gaudo”. Iš to nieko 
gero lietuvių tautai.

Taip, tas J. K. rašo, kad, 
girdi, vaikučai, kurie eina į 
viešąsias mokyklas, atėję pas 
klebonų prašo juos angliškai 
mokyti katekizmo. Esu taip 
pat pasitaiko, kad kai kurios 
kvailos bobutės prašo savo 
vaikus lietuviškai nemokvti.

Na, suprantama, gal kur ir 
pasitaiko tokių kvailų bobu
čių, kurios Lietuvos kunigų 
nebuvo nei kiek lietuvybėje 
apšviestos, bet tokios juk rei
kia priskaityti prie ligonių, 
kurie serga. O sergančius rei
kia gydyti. Juk ne kartų sun
kiai sergąs ligonis prašo dak
taro, kad jį pribaigtų, arba jei 
duotų jam kas virvę, tai tokis 
ligonis ir pasikartiį.' Na, ar 
iš to išeina, kad daktaras turi : 
tokiam ligoniui duoti virvę ir 
leisti jam pasikarti? Visai ne, 
— daktaro priedermė yra to
kį proto ligonį gydyti, bet ne 1 
leisti jam pasikarti. O mu
sų dvasiški tėveliai, sakosi esą 
dusios arba dvasios daktarai. ' 
Tad ar galima prileisti, kad J 
jie tokį menkų išauklėjimų te
gavo seminarijoje, jog negali 
atreinti nei kvailds bobelės ar
gumentų. Mes liČtliViai kata
likai visgi tikėjomės geresnių ! 
dūšių ganytojų, daktarų. Juk 
tokis leidimas kvailai bolelei ! 
daryti taip, kaip jinai nori, 
yra to lygus leidimui ligoniui 
jasikarti.

Ir tai tokios moterėlės nėra 
Naujienų raugo prisisemusios, 
oet ima pavyzdį iš savo ne- ' 
daidingų klebonų. Nagi, sa
ko, jeigu jau musų klebonas 
oradėjo net parapijos mokyk- 
os vaikučiams sakyti pamok

slus ir evangelijas skaityti an
gliškai (skaitydamas dažniau
sia slibizdavoja), tai jau tiir 
juti tų angelska kalba yra ge
resnė kaip lietuviška. Ir vot 
dėlto tos moterėlės prašo, kad 
. ų vaikai butų angelskai mo
komi.

Toliau tas klebonų pasam
dytas rašėjas pliauškia, kad, 
girdi, mes katalikai suorgani
zavome tiek ir tiek draugijų ir 
parapijų. Labai gerai, — juk 
mes ir neginčijame, kad jus 
nesuorganizavote . Bet pažiū
rėkite, kas dabar su tomis jū
sų organizacijomis darosi. Juk 
pats “Draugas” nelabai seniai 
aimanavo, kad, girdi, nekurie 
klebonai vietoj raginti tų jau
nimų rašytis prie lietuviškų 
katalikiškų, (kaip “Lietuvos 
Vyčiai” arba vietinių parapi
jos draugijėlių), tai tie pat- 
rijotingieji klebonai dabar ra
gina savo parapijos jaunimų 
rašytis prie tokių svetimtaučių 
draugijų, kaip C. Y. O. (Gatho- 
lic Y6uth Orgonization) arba 
visokių ten airių sutvertų so- 
dalicijų, kurios nėra lietu
viams pakeliui. Nes tose vi
sokiose airių arba kitų tautų 
sutvertose organizacijose nie
ko nėra gero nei stiprinančio 
lietuvių jaunimo lietuvybės 
idėjai. Bet priešingai, — tose 
organizacijose lietuvių jauni
mas nutaurta ir nuolata nuo 
lietuvių veikimo ir nuo lietu
vių tautos savigarbos.

Ir vot štai skaitau “Drau
ge” lapk. 27 d., kaip garsin
gas Cicero klėborias puikiai 
pasidarbavo suorganizuodamas

Jėzaus Etiopų, bei kaip puikiai 
tos kuopos veikiančius. O Lie
tuvos Vyčių organizacija, (ten 
pat sakoma) jau beveik mer
dėja ir nieko neveikia. . Juk 
jau Vyčių organizacija gyvuo
ja gal būti kokie 20 metų. O 
ką šiandie Lietuvos Vyčiai tu
ri Ghicagoj ar bent kurioje 
kitoje kolonijoje? Nieko. 
Juk per metų metus Lietuvos 
Vyčių kuopos jei ką norėdavo 
savo reikalams arba naudai 
veikti, tai visada klebonai 
trukdydavo. Ir paprastai už
kinkydavo L. Vyčių kuopas 
veikti jei ne dėl vieno komęn- 
doriaus kokio nors pagerbi
mo, tai dėl klebono arba dėl 
parapijos labo. Juk jeigu 
tie patrijotingieji klebonai ne
būtų išnaudoję L. Vyčių kuo
pas ,tai jau iki šio laiko Ghi- 
cagos Y. Vyčų apskritis butų 
pasistatęs sau namus, kur bu
tų turėję kur susirinkti. Te
nai turėtų savo knygyną, gim
nastikos salę ir kitokių žaidi
mui kambarių. Vienu žodžiu, 
butų pasisetę tokius namus, 
kokius turi Y. M. C. A. O da
bar iki šio laiko nič-nieko nėr 
ra padaryta/ Visų savo ener
gijų ir visų savo uždirbtų ka
pitalų sukišo pagerbimams 
klebonų, kamendorių ir para-, 
pijų. O šiandie jaunimui jo
kio kultūrinio žydihio nėra, 
nėra nei vietos nei įrenginių. 
Ir dar tas J. K. giriasi, kad jie 
labai daug nuveikę. Bet pa
sekmės kaip tiktai yra priešin
gos. Jaunimas juk dėlto ir 
nestovi pas lietuvius, kad mes 
neduodame jiems tokių susi
rinkimams ir ažidimui patal
pų, kokias duoda kitataučiai.

Bet už tai musų klebonai iš
sistatė sau puikius palocius — 
Klebonijas, ir turi pinigų už
tektinai pirkti namus po 20 
20 tūkstančių dolerių,,dėl savo 
gaspadinių. (kaip pavyzdžiui, 
vienas klebonas, sakoma, yra 
nupirkęs savo dūšiai Beverly 
HilĮs net už $20,0QQ. gražius 
namus). Ir tas rašėjas dar 
sako, kad “Anot Draugo lie
tuviai, katalikai ir jų vadai 
mokėjo įkurti—įsteigti Ameri
koje lietuvių kulturinius žy
dimus, be jūsų pagelbos, jie 
ir toliau mokės išalikyti minė
tose įstaigose ir lietuvių kalbų 
ir Katalikų bažnyčios tiesas”. 
Jeigu jau taip puikiai tie jūsų 
vadai laiko lietuvių kalbų 
tuose žydimuose, tai kuriam 
galui jie panaikino net ant 
visų mišių šventadieniais lie
tuviškas giesmes, evangelijas 
ir pamokslus? Kaip jau yra 
žinoma, tai pradėjo keletas 
metų atgal Jo Malonybė Pra- 
otaš M. L. Krušas Bridgepor- 

to parapijoje, vėliau jo pra
kilnų ir gražų pavyzdį pase
kė tokie klebonai jęaip Vai
čiūnas, Cicero, III., lietuvių 
par.; Marųuette Parke kun. 
Baltutis, klebonas tos par.; 
vėliau Roselande kun. Paškau- 
skas ;ir Chicago Heights kun. 
A. Martinkus. Vis tai, tur

NAUJIENOS, Chicago, III. 
. ................    ■' <• ;■ •••-t...................

selande 
tysime 
čiamninko

it Chicago j e. Gruodžio 8 d., sekmadienio 
Lietuvių Auditorijoj, vaidinant “Blindoje 
ko Mąušos rolėje. Pradžia 4:30 vai. vaki

vaidyla, Ro- 
vakare, jį ma- 

žydelio kar-

būt, dėl didesnes Dievo gar
bės ir lietuvybėj palaikymo 
minėti klebonai tai padarė./ Ar 
tai tokie klebonų darbai reiš
kia lietuvybės palaikymų tuo
se kultūros žydiniuds?

Krikštynos
Pas ponus Baltus turėjome dye* 

jas iškilmes,—apvaikščiojome 
krikštynas ir paminėjome 
“kalakutų dienų”.

Pas ponus Baltus (7433 S; 
Clermont av.), nenuilstamus 
Joniškiečių Klubo veikėjus, “ka-* 
lakutų dienoj” buvo suprašytas 
gražus svečių būrelis. Dalyva
vo’rockfordiečiaį Slavinskai, ei 
ceriečiai Baltai, chicagiečįai

Bardauskai, Podinai, Slavinskai, 
Gasparaičiai, p-lė Simanavičiū
tė, R. šniukas, p-ia Simanayi- 
čienė, P. Yakonis ir dar keletas 
kitų.

To skaitlingo susirinkimo 
kaltininkas buvo jaunutis ber* 
nelis, kuris neseniai atvyko i šį 
pasaulį, Būtent, Kazio ir Akva- 
linos Baltų^ sūnelis, Kaziukas.

Siuprizų padarė cicerietė, 
p-ia Baltiene. Kada kūmai 
Lawrence Slavinskas ir p-le 
Bąltytė grįžo iš bažnyčios, tai 
liko nutraukti atvaizdai, kurie 
bus* pasiųsti į Lietuvą ponų Bal
tų sesutei, kuri yra mokytoja.

Kazys ir Klemensas Baltai 
jau prieš daugelį metų apleido 
Lietuvą, tačiau saviškių jie ne
užmiršta. >

Tačiau grįžtu prie krikštynų

puotos. Darbščios gaspadines 
apkrovė stalus visokiais val
giais ir gardumynais. Ir ka
lakutais ir kitokia paukštiena 
dilgino svečių apetitą. Atsirado 
taip pat ir saldžios ir karčios. 
Gėrėme stikliukais, o “pilsne- 
rį” traukėme dideliais stiklais. 
Vis už kūmų bei naujojo pilie
čio sveikatų, žinoma, neužmir
šome nei tėvų. Kūmas mus 
vaišino kvepiančiais cigarais o 
jauna kuma-^-saidainiais.

žemutiniame bute susispietė 
muzikantai ir griežė visokius 
šokius.. Tad norintieji galėjo 
smagiai ir patrepsėti.

Nenoromis mano mintys nu
skrido j Lietuvų. Juk dar vii' 
sai nseniai šių iškilmių šeimi
ninkų giminės mane vaišino 
Lietuvoje. Su susirinkusiais 
pasidalinau* savo įspūdžiais į- 
gytais Lietuvoje.

Ačiū ponams Baltams už tokį 
nuoširdumą.—Svečias grinorius.

Sako, girtybė esanti 
išgydoma

Alsans Laboratirija (.190 N. 
State St.) prieš kiek laiko pra
dėjo išdirbinėti preparatų, kuris 
yra žinomas “Alsans” vardu. 
Sakoma, jog tas preparatas iš
vydus girtybę. Gerdamas Al 
sans, žmogus pametąs norą 
gerti svaiginančius gėrimus.

CLASSIFIEDADS
— ... ...............

Automobiles

Vienas Klausymas ir Vienas Atsakymas
KLAUSIMAS: ‘KAIP MAN REIKIA BALSUOTI PASKO

LOS—t‘BOND IfįSUE” REIKALU RYTO?”
KLAUSIMAS: “Kaip man reikia balsuoti flaškblos—“Bond 

Isg’ue” reikalu .
ATSAKYMAI: Cicero Policija atsakytų, “Balsuok TAIP. 

Nemokėkite mums algas taksų varantais, kurie yra geri tiktai 
50c. ant dolerio.” > ’ ■

ATSAKYMAS: Cicero Gaisrininkai atsakytų. “Balsuok 
TAIP, kad mes galėtumėm atgauti savo užsilikusias algas iki 
Kalėdų ir kad męs, kaip kiti žmonės, galėtumėm Kalėdų šven
tėmis džiaugtis.”

} ATSAKYMAS: CICERO Pirkliai, kuriems priklauso pinigų 
; iš miestelio atsakytų: “Balsuok TAIP! Jeigu “Bond Issue” ne
praeis, tai Cicero miesto valdžia užtvenks rinkų mokesčių va
rantais, kas reikštų, kad biznieriai paneš didelius nuostolius.” 

Balsuoti ‘TAIP” Jums patars ir Cicero Assciation of Com- 
merce, visi biznieriai, giminės ir draugai, kurie skolino pinigus 
algos negaunantiems valdininkams; jūsų bučeris ir groseris, 
Cicero bankieriai, ir visi kiti žmonės kuriems rupi Cicero mies
telio ir jo gyventojų gerovė.

Balsuoti “NE” Jums patars tiktai politikieriai, kuriems 
rupi vien jų pačių gerovė ir “d&iobsykeriai”, kurie tik žiuri kur 
jie gali nepatarnauti gyventojams, bet aprūpinti save.

Taigi, j ieškodami atsakymo į klausimą kaip balsuoti pasko
los reikalu rytoj, atsižvelkite kokie bus rezultatai, jei paskola 
praeis. Paskola reikštų tikras Kalėdas miesto darbininkams; 
reikštų biznio padidėjimą; reikštų išlyginimų miestelio paskolų 
į 20 metų; reikštų pagaliau palaikymą ir sustiprinimą miestelio 
kredito.

RYTOJ BALSUOKITE “TAIP”.

NIEKO NEĮMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas. rnale- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
Icni 

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845 
........... ...... ................ .1 ■■■■■■ —!■——■____________  ■■■■■ 

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!! 
1935 
1984 
1933 
1933 
$350 

$250 .......... ___ , ________ .....
150 visokios mados ir modeliu karu. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip ........................................ $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Buickai — 1934 Olsmobiliai 
Fordai — 1934 Buickai — 
Dodge’ — 1934 Chevroletai •— 
Buickai —1933 Auburnai. 
karai dabar ........:.... . $200
karai dabar .............  $125

FORD — 1935 De Luxe, 2 durų 
Sedan su 
priverstas 
Bruchas, 
Boulevard

tronku, mažai važiuotas, 
parduoti Matykit Paul 
3453 S. Morgan Street, 

2510.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

CLASSIFIEDADS

6.00

COAL
________ Aasta________

AUGŠTOS RUSIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run .............     $5.75
Lump, Ewr ar Nut
Screeninsrs ..........-.................... 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Italsai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmdkėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Radios
Su Naujuoju Bosch Radio 

GIRDĖSIT EUROPA 
1 metus išmoksti—priimsim mainus 
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 

Įsteigta 1922 
Garantuotas eksportu patarnavimas 

Didelis pasirinkimas įvairiu 
modeliu ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

FURKOČIAL PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMA 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas .. 

Rudas caracul ......... ......
Jap mink .......................
Natūrai maskrat ............
Leopard kates ....... ,.......
American broadtail .....
Northern seal ................
Tikra eastern mink ...

Ir daug kitų. 
Jackettes .........................
46

$18 
$24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150
.. $8 

kailiuku scarfs nuo .... $3 iki $18 
Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO..

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu

$850 Alto Sax 1935 m. modelis $75.00
$18
$25
$18

Cornet už ......................... $8.50
Albert Clarnet .............. $10.50,
Smuikas, kėsas ir smičiolas $6.50 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 MaxweH St.. arti Sangamon.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo i restauranta, sa- 
liuna arba prie bile kokio biznio —- 
Dirbsiu už maža užmokesti. Atsi
šaukite Max Povich, 3325 South 
Halsted St. 3-čios lubos.

For Rent
STORAS rendon, nebrangi renda, 

geras vieta dėl bučernes. Pirmiau 
buvo N. T. Co.,

6512 So. Western Avė

PASIRENDUOJA štoras su fikče- 
riais, tinkamas dėl tavern ar restau- 
rant su 7 kambariais.

3815 So. Halsted St.

yurnishe(l Rooms
3 — FURNIŠIUOTI kambariai 

šviesus su gazu ir maudynė. 2136 
Cermak Road, 2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

VIESULAS RYTUOSE PADARĖ ‘MILIONĄ DOLERIŲ ŽALOS

■

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak., šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo acįresu virš 

50 met.

PARDAVIMUI Delicatešsen ir 
bučerne. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern Annex ant 
South Sides kampo. Didelis Dining 
ruimis, šokiams vieta. Įsteigtas 6 
metus. Priežastis — kiti bizniai. 
Atsišaukit 858 W. 69th St., kampas 
Peoria. »

PARSIDUODA restaurantas prie
šais dideli teatrų ir tavernų. Biznis 
išdirbtas, parduosiu pigiai, puse ar 
visų. Išvažiuoju iš Chicagos.

4189 So. Halsted St.GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičiu I PARDAVIMUI bučerne ir Rroser- 

uždedame -visokios rūšies apdrau- n§ su namu. Namas jreroj vietoj, 
das. Padarome dokumentus. Išren- garu apšildomas arba mainysiu į ta- 
duojam, parduodam arba išmainom Vem. Rašykite Naujienos Box 
nekilnojamas savastis. Į 353,

Z. S. MICKEVIČE & CO.
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phoim Yards 8408

Real Estate For Sale

PARDUOSIU bizniava narna su 
tavernų bizniu arba mainysiu ant 
rezidencijos namo.

6826 So. Racine Avė.

LONG ISLAND. — Nepaprastai smarki audra, užklupusi rytines valstijai, nuo North Carolina .. . > f t . ... z .
iki Maine, padarė apie milionų dolerių nuostolio. Paveikslas parodo Long Island pusiausalio mies-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

3216 So/ Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

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

k

REAL ESTATE IN OTHER STATES 
Namai ir ukes kitose valstijose

| TĖMYKIT
Kas turite nuosavybe, narna, ūke, 

lota, didelį ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt aminyti. rašykit 
ir risiuskit pilnas informacijas arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinant pinigus. Parduo
dam ir mainom morgįčius, vekselius 
(notas), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius.

Mainom ir tokius namus, ukius. 
(automobilius, lotus, kuriu morgiČiai 
.baigiasi arba pasibaigė arba tik dalį 
■ reikia numokėti.

Turime audraudos departmenta.

Lietuviu įstaiga nuo 1919 
6755 S. Western Avenue, 

Chicago, Ilk, U. S. A.

___




