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Francij os kabinę
tas rezignavo

Prezidentas kviečia konservatorius suda 
ryti naują kabinetą. Lavai atsisakė

— I III IMI ■■■<■! W

PARYŽIUS, lapkr. 8.— Pre
mjero Gaston Doumergue kabi
netas šiandie rezignavo, pasi 
traukus iš jo radikalams.

Nors radikalai yra stipriau
sia partija parlamente ir jai 
turėtų būti pavesta sudaryti 
naująją valdžią, bet preziden
tas Lebrun naująjį kabinet su
daryti kviečia konservatorius.

Pirmiausia buvo pakviestas 
užsienio reikalų ministeris La
vai, bet tasis atsisakė, nes esą 
jam užtenka ir užsienio rei* 
kalų ministerio darbo.

Tada tapo pakviestas kon
servatorius Pierre Flandin, 
viešųjų darbų ministeris. Jis 
apsiėmė bandyti sudaryti ka
binetą.
kad tas darbas jam nusisektų J lis destėtkus jų areštavo.

Tečiaus abejojama.

Po jo veikiausia išnaujo bus 
pakviestas Doumergue bandyti 
sudaryti kabinetą. Manoma, kad 
Doumergue bandys pasilikti 
premieru, jei jam pasiseks pri
kalbinti radikalus irgi pasilik^ 
ti valdžioj. ‘Spėjama, kad ra- 
dikalai nusileis ir sutiks įeiti 
ministerijon, jei nepasireikš di
delis visuomenės pasipriešini-, 
mas Doumergue siūlomoms re
formoms susiaurinti parlamento 
galią ir padaryti ministeriją 
atsakomi ngą 
tui.

Doumergue 
šinieji bandė 
riaušes ir pakurstyti minias L ■ r
prieš parlamentą. Bet kariuo
menė gretai juos suvaldė ir ke- =

tiktai preziden-

+
In * fighting po«e. ■
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Ben Bary Lindsey L—■»

rezignavus, de- 
sukelti Paryžiuje

Pagarsėjęs Ben Barr Lindsey, buvęs jaunuolių teismo tei
sėjas Denver, Colo., kuris pereito antradiehio rinkimuose tapo 
išrinktas Los Angeles, Cal., Superior teismo teisėju. 
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Automobilių indust 
rijai gręsia didelis 

streikas

Italas laimėjo Nobe 
lio literatūros 

dovanų
NEW YORK, ’ lapkr. 8. — 

Griffin, organizatorius Mecha- 
nies’ Educational Soci^ty, pa
skelbė, kad pradžioj^eaųsio mėn. 
automobilių industrijoje kils 
streikas, jei samdytojai iki to 
laiko nebus įvedę $30 algos už 
30 vai. darbo savaitę.

Apie 50,000 tos organizaci
jos narių dirba automobilių in
dustrijoje. Jie daugiausia dirba 
prie pagrindinių darbų — tool 
ir die makeriai. Dėl -pavo dar- ____ t ______ v__- -
bo svarbumo, jie gafivuždaryti Re to jis parašė <iąugel| trum- 
visas dirbtuves, jei prie strei- pesnių apysakų; .dramų ir ko
ko kiti darbininkai jrį neprisi- medijų. Jis labai' pesimistiškai 
dėtų. ’ ' Įžiūri į gyvenimą. t ’

RYMAS, lapkr. 8. — Luigi 
Pirandello, 67 m. sicilietis, lai- 
Wėjp šių metų Nobelio literatū
ros dovaną, kuri siekia $41,318. 

■ Jis liko . apdovanotas ne ūž i* 
kurį savo ypatingą kurinį, bet 
už savo visą literatūrinį darbą.

Pirandello pirmą apysaką pa
rašė 1894 m. Tai buvo “At
stumtas”, kartaus realizmo apy
saka. 10 metų vėliau jis para
šė galbūt geriausia žinomą jo 
kurinį “Velionis Mattia Pascal”.
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Roosevelto Programas
yra abejonių dėl New Mexico 
rinkimų davinių.

šiandie prezidentas tarėsi ii 
su Wisconsino progresistu, se
natorium La Follette.

t

Prezidentas Roose
veltas eisiąs vidu

riniu keliu
4 ' ■ , _ _

Jo valdžia nekrypsianti ne į 
dešinę, - nė į ktiirę? Bandys 
daryti bedarbių Šelpimą apr 
simokančiu

Prezidentas prašo 
daktarusgelbėti 
neturtinguosius

_ Draugija nepriklausė Ameri
kos Darbo Federacijai.

Del Morro Castle ne 
laimės kaltina lai

vo įgulą

Naciai uždarymu 
sankrovų kovoja 
augštas kainas

BERLYNAS, 1.-8. —Naciai 
nebesumano kaip ir kovoti nuo

latos kilančias kainas. Nesuras
dami nieko geresnio, jie ėmė 
uždarinėt sankrovas, kurios ima

‘ augštas kainas, nors pakilusios

WASHINGTON, 1.' 8. —Pre
kybos departamento laivų ty
rimo taryba, kuri tyrinėjo 
gaisrą Morro Castle laive, lai- . , .
ke kurio žuvo 114 žmonių, už ^5 u™° .ka,n<)s- <>■ gyven- 
jvykusi, nelaimę kaltina laivo s«s ruP*“«. — — -
viršininkus ir įgulą. Gaisro 
priežasties nustatyti nepasisė-

, nes skurdas 
f visoje šalyje yra labai didelis, 
algos mažėja, o tuo tarpu pra-

kė ,bet už žuvusius žmones kak i *yven‘mas šuoliais kiIa augši
ti yra laivo viršininkai, kurie 
laiku nepašaukė pagelbos, taip
gi neišsilavinusi ir netinkamo! 
se vietose sustatyta {gula. Da** 
linai buvęs kaltas ir netikęs 
laivo įrengimas.

tyn.

Eina gandų, kad delei to ga
li netekti vietos ekonominis 
diktatorius Dr. Schacht. /

42 ŽUVO JAPONŲ LAIVE

RYMAS, 1. 8.— Mussolini 
privatiškai prasitarė, kad jam 
nepatinka barzdos ir visi fa
šistai šoko skustis savo barz
das. Del tos priežasties barz- 
daskutyklos dabar daro dide1} 
biznį skindamos fašistų barz
das.

TOKIO, lapk. 8. — Gauto
mis žiniomis, šiaurinės Japoni
jos pakraščiuose sudegė japonų 
laivas Ranan. Kartu žuvo ir 42 
nariai įgulos.

WASHINGTON, lapkr. 8. 
—Prezidentas Rooseveltas su- 
gryžo į Baltąjį Namą su daug 
didesnėmis jėgomis kongresė 
be jokių trukdymų vykinti sa
vo programą. Jis, buvo išvykęs 
į New Yorką balsuoti antra 
dįenio rinkimuose.

Sugryžęs prezidentas tuojaus 
pradėjo pasitarimus su savo 
kabineto nariais apie tolimes
nius valdžios žingsnius.

Daugelis klausią savęs, kokią 
poziciją dabar užims preziden
tas, ar jis pakrips į kairę, ar į 
dešinę. Prezidento patarėjai 
sako, kad jis nekryps nė į de
šinę, nė j kairę, bet eisiąs vi
duriniu keliu, rūpindamasis vien 
kaip greičiau šalį ištraukti iš 
depresijos liūno. >

Prezidentas vyriausia rūpin
sis, kad bedarbių šelpimas bu
tų padarytas apsimokančiu ir 
kad valdžiai nebereikėtų šimtus 
milionų dol. leisti vien bedar
bių šelpimui. Vieton pašelpų, 
manoma, bus skiriami bedar
biams įvairus darbai, kurie su 
laiku patys apsimokėtų. Bus 
stengiamąsi subalansuoti ir 
biudžetą, jei sumažės išlaidos 
bedarbių šelpimui. -

Kartu visomis priemonėmis 
bus stengiamąsi nugalėti de
presiją. Ir tik tada kai de
presija bus nugalėta, bus pra
dėta rūpintis pagrindinėmis re
formomis.

Naujo kongreso sąstaitas
Naujasis atstovų butas susi

dės iš 317 demokratų. 102 re
publikonų, 7 Wišconsino pro- 
gresistų ir 3 Farmer-Labor par
tijos narių. Apie 6 atstovų iš
rinkimą dar nėra tikslių žinių, 
taip kad atstovų buto sąstatas 
gali kiek pakitėti kai bus su
žinoti pilni rinkimų daviniai.

Senatas susidės iš 69 demo
kratų, 25 Republikonų, 1 Wis-: 
consino progresisto ir 1 Ear* 
mer-Labor nario. Bei; jRJ čia

-r

t •

• Chicagai ir apielinkei tedera 
lio oro biuras šiai dienai praut* 
šauja:

Giedra ir gal biskį šilčiau po 
piet.

Saule teka 6:30, leidžiasi 4:- 
86.

SANTA BARBARA, Cal., 1. 
8.—Dr. Wm. J. Jacobs, 45 m„ 
kuris pralaimėjo nominacijų į 
pavieto koronerius, pravažiuo
damas iš automobilio nušovė 
gatvėje ėjusią vieną moterį, o 
kitą sužeidė. Vėliaus,4 kai poli
cija atėję jį suimti, jis ir pats 
bandė nusižudyti, bet nepavyko.

KANSAŠ CITY, Mo., tepk. 8.
Du jaunuoliai iš Gharleston, 

III., užmigo ant geležinkelio bė
gių ir liko užmušti traukinio.

PHILADELPHIA, Pa., 
—Prezidentas atsišaukė į dak
tarus, kad jie bandytų išrišti 
klausimą kaip neturtingas ir 
vidutinis žmogus galėtų gauti 
sau ir savo n šeimynai tinkamą 
medikalę priežiūrą, <

8

Kiek gavo balsų
Antradienio balsavimuose vi

soje šalyje, dar toli ne pilnais 
daviniais, už demokratus pa
duota apie 13,000,000 balsų, o 
už republikonus apie 9,500,000. 
Minnesotoj Farmer-Labor par
tija susirinko apie 97,000 balsų, 
o Wisconsino progresistai gavo 
apie 396,000 balsų.

No. 265

JfanJ.Furlckls
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t" Mirė dr. J. Pundas
Cal., teisėju

LOS ANGELES, Cal., 1. 8. 
—Ben B. Lindsey buvęs pagar
sėjęs Denver, Colo., jaunuolių 
teismo teisėjas ir ’ autorius 
daugelio- knygų ir straipsnių 
socialiais klausimais, tapo iš
rinktas Los Angeles Superior 
teismo teisėju.

Teisėjas Lindsey pagarsėjo 
būdamas jaunuolių teismo tei
sėju Denver, Colo., iš pat pa
matų reformuodamas teismo 
procedūrą ir siekdamasis na 
jausti nusikaltusius jaunuolius, 
bet juos pataisyti, pamokinti. 
Tas darbas sekėsi ir labai re
tas kuris jaunuolių papildyda
vo naują nusikaltimą. Vėliau 
jis dar labiau pagarsėjo įves
damas taip vadinamas “drair- 
giškas vedybas”, kad sumažin
ti tarp jaunimo tvirkavimą ir 
neteisėtą sugyvenimą.

Tas jo darbas susilaukė di* 
delio patyrimo, bet kad jis bu
vo nepermalduojamas politikie
rių priešininkas ir kėlė aikštėn 
politikierių nedorybes, politikie
riai pasirūpino suktais budais 
pašalinti jį iš teisėjo vietos, o 
vėliau atėmė iš jo ir advokato 
teises. Tada jis išsikėlė į Ca- 
liforniją ir čia išnaujo pradėjo 
veikti ir tapo išrinktas vietos 
Superior teismo teisėju.

Kalėjimas už propa- 
gandą prięš fašistus

SpecialiaRYiMAS, 1. 8 
tribunolas nuteisė kalėjihtian du 
žydus už bandymą vesti pro
pagandą prieš fašistus.

Siekiasi naujo re
kordo 

...... ?, ? / r

KANSAS CITY, Mo., lap. 8. 
r— Stengdamasis sumušti savo 
paties transkontinentalio skri
dimo greitumo rekordą, kap. 
Eddie Rickenbacker skrenda iš 
Burbank, Cal., į New Yorką. 
Čia jis buvo sustojęs 12 minu
čių prisipilti gašolino. Ikišiol 
jis darė vidutiniai po 203 
valandą.

m. |

Kitas senis mirė

Buvęs užsienio reikalų ministeris

Kaltina republikonų 
vadą už nušovimą 

5 žmonių
POTTSVILLE,. Pa., 1.8. - 

Pavieto detektyvas ir Kelayres 
republikonų vadas Josėph Bru
no ir trys jo šeimynos nariai 
—du sunai- ir giminaitis—■ liko 
apkaltinti už nušovimą penkių 
žmonių, kai jie iš kulkosvaidžių 
apšaudė demokratų paradą. 15 
žmonių liko sužeista.

MIDELT, Afrikoj, 1. 8.—Sidi 
Lahhib Ben Maati iš Tafilėt 
oazo, kuris lenktyniavo su 
turku Zaro Agha dėl seniau
sio žmogaus pasauly vardo, pa
simirė šiomis dienomis, pasak 
jo, sulaukęs 147 metų 
žiaus. Zaro Agha mirė 
vasarą sulaukęs 160 m. 
žiaus.

am
siu 

am-

Senatorius Borah apie rinkimus

CHICAGO. — Vakar Chica- 
goj lankėsi senatorius Borah, 
republikonas. Jis sakosi nesi
stebi dėl demokratų laimėjimo. 
Net ir Sinclair pralaimėjimas 
yra tik laikinis, jei nebus stver
tųsi griežtų priemonių, kad pa
naikinti turto koncentraciją ke
lių žmonių rankose. Esą dabar 
apie 60,000,000 žmotiių yra ar
ti badavimo, tuo tarpu 402 kor
poracijos New Yorke per pir
mą šių metų pusmeti turėjo 
608 nubš. gryno priho.f <

'Pasak jo, visa ' republikonų 
partija turėtų būtį iš pa| pa
grindų reorganizuota. ?

WASHINGTON 1. 8.— Pre
zidentas Rooseveltas pasiuntė 
pasveikinimą Rusijos prezidfen- 
tui Kalininui! dėl1 bolševikiško ■’T • *
perversmo Rusijoje sukaktuvių.

” ........——
CHAPĘAU; Ont., 1. 8.-4 

klajūnai bedarbiai, nerasdami 
sau kitur prieglaudos, įsilaužė 
j vietos kalėjimą ir jame apsi
gyveno. Bet teisėjas juos ne 
tik iš kalėjimo, bet jr iš mies
telio išvarė.

"> ................ —..... ■ .. .....................

LOS ANGELES, Cal., 1..7.— 
Mūviu aktorė Gloria Svvanson 
persiskyrė su savo ketvirtu 
vyru, Arijos sportsmanu Mi* 
chael Farmer,

MASKVA, lapkr. 8, — Sovie
tų’ Rusija nutarė pasiųsti į A- 
meriką oficialę prekybos mi*

KAUNAS, spalio 25. — šį
ryt Kauną apibėgo netikėta 
žinia— mirė dr. J. Purickis. 
Netikėta todėl, kad dr. Puric
kis tik vakar vaikščiojo po 
miestą, kur jį daugelis kas ma
tė ir atrodė sveiku ir stipriu 
žmogum.

Pasirodė, kad ir pačiam dr, 
Purickiu4! liga buvo visiškai ne
tikėta. Vaikštinėdamas vakar 
po miestą, jis turėjęs kelis kar
tus ilsėtis. Susirūpinęs dėlto, 
nuvykęs pas prof. dr. Kuzmą, 
kuris konstatavęs širdies išsi
plėtimą 
dymą bei 
dytis jau

Dr. J. 
spalių 25 
Purickis buvo ilgalaikis Lietu
vos žurnalistų Sąjungos pir
mininkas, aktyvus visos eilės 
kitų organizacijų pirmininkas 
ir narys, buvęs Užsienių rei
kalų ministeris.

Dr. Juozas Purickis gimė 
1883 metais Jezno parapijoje, 
Trakų apskr. Pradžios mokyk
lą išėjo Jezne, paskui kunigų 
seminariją Kaune ir Petrogra
do dvasinę akademiją, kurią 
baigęs išvažiavo į Šveicariją ir 
ten baigė universitetą, gavęs 
filosofijos daktaro laipsnį./Dau
giausia, ypač užsieniuose, mqj 
kėši filosofijos, istorSj’ds, Jbcią* 
linių mokslų ir teisių? Baigęs 
mokslus 1915 rtietaiš, iki 1918 
metų dirbo įvairioje lietuvių 
labdaros ir politinėse organi
zacijose Šveicarijoje. 1918 me
tų pradžioje persikėle į Ber
lyną, kur atstovavo Lietuvos 
tarybą prie vokiečių valdžios i» 
tais pačiais metais buvo koop
tuotas Lietuvos tarybos nariu. 
Susidarius pirmajam Lietuvos 
kabinetui, 1918 metų pabaigo
je buvo priskirtas prie Lietu
vos atstovybės Berlyne.

1919 metų pradžioje buvo pa
skirtas Lietuvos atstovu Ber
lyne ir toje vietoje išbuvo iki 
1920 metų. Išrinktas į Stei
giamąjį Seimą, grįžo į Kauną 
ir čia buvo paskirtas Užsienių 
reikalų ministeriu d-rzK. Gri
niaus kabinete. Užsienių rei
kalų ministeriu 
išbuvo nuo 1920 metų birželio
19 d. iki 1921 metų gruodžio
20 d. Nuę 1926 metų sausio 
1 d. dr. Purickis buvo Ekono
minio skyriaus direktoriumi, o 
hL4o 1926 , m. birželio 1 d. — 
Užsienių reikalų ministerijos 
direktoriumi. Dr. Purickis bu
vo Lietuvos delegacijos pirmi
ninku per ekonomines derybas 
su Latvija ir SSbR. M. Sleže
vičiui, kaip min. pirm, ir už
sienių reikalų^ ministeriui 1926 
m. nuvykus Maskvon, dr. Pu
rickis dąlyvavo 
SSSR nepuolimo sutarties pasi
rašyme, Nuo 1927 metų vasa
rio 10 d* ėjo ir Teisių-adminis- 
tracijos departamento direkto
riaus pareigas. Iš Užsienių rei* 
kalų ministerijos dr. Purickis 
išėjo 1927 metais gegužės, 15 d

Dr. Purickis, dar tebestuden- 
taųdamąs, bendradarbiavo pe
riodinėje lietuvių spaudoje, 
ypač ‘‘Draugijoje”, kur skelbė 
daug srtaipsnių ir ilgesnių stu
dijų daugiausia istorinio ii< 
filosfinio pobūdžio Karo me
tu judamas Šveicarijoje, dar
bavosi,, gamindamas propagan
dos literatūrą. Šveicarijos lie
tuvių organizacijos: Infoirma- 
cijos biuras, Vykdomasis komi
tetas ir kitos, išleido ne maža

ir nustatęs gy- 
laikyseną. Bet gy- 
pasivėlinta.
Purickis mirė šįryt, 
d. 4 vai. ryto, Dr.

raštų įvairiomis svtimomis kal
bomis; dr. Purickis dalyvavo 
tų leidinių pagaminime, dau
giausia rengdamas jų istorinę 
dalį. Iš jo rašytų raštų tenka 
paminėti studiją apie Reforma
ciją Lietuvoje XVI amž., kuri 
vokiečių kalba buvo atspaus
dinta Šveicarijoje 1919 metais. 
Be to, jis yra parašęs etnagra- 
finę studiją apie Gardino gu
berniją, išspausdintą vokiečių 
ir prancūzų kalbomis. Jis yra 
parašęs ir kitų raštų. Pasku
tiniu įąiku dr. Purickis aktin
gą!, bendradarbiavo musų pe
riodinėje Spaudoje. . a

Dr? Purickis ilgą laiką reda
gavo ‘ ‘Tau tos Ūkį”; daugiau
sia bendradarbiavo “Trimite”, 
“Musų Vilniuje”, “Lietuvos Ai
de”.

Dr. J. Purickis, įsitraukęs į 
politinį darbą, nutolo nuo ku
nigystės, būdamas ministeriu 
atsisakė būti kunigu ir paga
liau 1926 metais apsivedė. Nors 
kunigystę buvo metęs, bet liko 
ištikimas katalikas. Jam mirus 
liko žmona ir įsūnyta kelių me
tų amžiaus dukrelė. Dr. J. Pu
rickis buvo kelių Kauno muro 
namų savininkas
gat., Perkūno alėjoj' ir Alek
sote.

Žemaičių

Ui “juoda-raudona” po
3 metus

dr. Purickis

Lietuvos ir

PANEVĖŽYS.—Pereitų me
tų rudenį Šiaulių miesto gy

ventojai K. Aiiunas, Karolis 
Austinas ir A. Aliunienė, visi 
grįždami iš Utenos traukiniu 
Panevėžio link vagone pradėjo 
lošti “juoda-raudona”,kortomis. 
Vagone buvę dar 2 ūkininkai, 
kurie turėję pinigo. Kiek palo- 
šus, ūkininkas IPipiras ir Kaz
lauskas pralošę apie 80 litų. Ne
toli Panevėžio pakėlė vagone 
skandalą ir dalį pinigų atgavę. 
Privažiavus Panevėžį ūkininkai 
tuojau pasiskundę geležinkelio 
policijai, kuri aferistus sulai
kiusi atimdama iš jų kortas ir 
pinigus, o vėliau perdavė Pane
vėžio apygardos teismui, kuris 
spalių mėn. 2 d. išžiūrėjęs by
lą pripažiho aferistus kaltais ir 
nubaudė po 8 met. sunkiųjų 
darbų' kalėjimo.

BERLYNAS, 1. 8. — Politi
niuose nacių rateliuose vaigšto 
gandai, kad Goering busiąs pa
skirtas Vokietijos vice-kancle- 
riu.

BOLEY, Okla. — šis vienų’ 
negrų miestelis pirmą kartą sa 
vo istorijoje; antradienio rinki
muose pasitraukė nuo republi
konų ir didžiumą balsų atidavė 
už demokratus.

(Į
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Penktadienis, lapkr. 9, 1934
garą. O kartų su tuo jis ėją Programos pildytojų buvo 
ųeteko ir publikos, daug ir visokių tautų, bet pu-

South Šidiškis, jblikos tai labai mažai teatsi-
—: r—r > lankė. — X.

Soho Pittsburgh. Pa. (Tąsa pusi. 8-čiam)

SENU PITTSBUR
GfflEčIĮJ ATSIMI

NIM AI
“DĖDĖ” PAULEKĄ 

PASAKOJA

Su šiuo “Pittsbųrgho Nau
jienų” numerių pradėsime ap
rašinėti senų Pittsbųrgho lie
tuvių atsiminimus iš lietuviš
ko veikimo prieš 40-50 metų. 
Dauguva musų gerai atsime
na, ką Pittsbųrgho lietuviai 
veikė pirm 20 metų, bet jau 
nedaug tesiranda tokių, kurie 
atsimena, ^aą buvo veikiama 
tari?® Pittsbųrgho lietuvių prieš 

ta. Tie sepiai vienas 

savim nusineša visus sayo at-

pušiai lenkiškos. South Sidėj į Jų pasakojimai 
b.UYS kiek dąųgįą.ų lietuvių. įdomus ir C*"*' 
Bet South Sidę pasiekti nebu
vę taip lengva, kaip kad šian
dieną yra. Dabartinio t9to, ku
ris jungia Soho ątf S. S., dąr 
pęb#VQ, Ęųvo tik “pe?vežąsf\ 
kuris perkeldavo norinčius pa
siekti Soho ar S. S., ir už tai 
reikėdavę mokėti.

Toje vietoje, kur dabar yra 
pastatyta LMD. svetainė, bu
vusios pelkės.

Nebuvę po lietųyiškų bažny
čių, nė lietuviu kunigų, — bu- 
yę tik 2 lenkįškos bažnyčios 
visame Pittsburghe. Lietuviai 
eidavę tik į lenkiškas bažny
čias ir melsdavosi taip, kaip 
kas mokėdavęs, — kas lenkiš
kai, kas lietuviškai. Jisai pats 
neturėjęs didelio sunkumo su 
Dievo gąrbinįmu, nes mokėjęs 
lenkiškai. Kurie nemokėdavę 
lenkiškai, tai gaudavę lietuviš
kų maldaknygių 
South Sidėj.

Buvusi jau 
Draugija, kuriai 
tpviai ir lenkai. Tos draugi
jos nariai turėję kareiviškas 
uniformas, 
sios su dideliais “kutosais 
visi turėję po didelį šautuvą, 
p aut šautuvo buvęs pritaisy
tas ilgas ir aštrus durtuvas.

žinoma, Jadvygos Draugi
jos kareiviai niekur neidavę 
kariauti, — jie tik Velykų na
ktį turėdavę laimės nueiti į 
lenkišką bažnyčią su unifor
momis, su šautuvais ir durtu
vais daboti Kristų grabe.

1892 m. atvažiavęs kun. Jo 
nas Sųtkąičių.s j Pitt^bii’rghą 
ir kartų su kun. Miliuku pra-

i yra tikrai j po vienas iš liberališkesnių ku 
geriausiai atvaiz

duoja, kaip Pittsbiurgho lietu
viai rūpinosi organizavimu ir 
palaikymu draugijų, ir su ko
kiomis keistomis ir sunkiomis 
aplinkybėmis tekdavo susidur
ti. ~ S. Bakanas

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Kunigų vienybė '

lie

nigų ir geriausiai sukalbamas. 
Be to, jis yrą ramaus budo. 
Kada tik tie bedieviški tauti*, 
ninkai ’ kreipėsi į kun. Vaišno
rą, tai, žinomą, niekados na
gų nenudegė,: yis kun. Vaiš- 
noras pasiteisindavo, kad jis 
negalįs nieko pagelbėti, ba bi
jąs kitų kunigų. \

O kaslink laikrąšĮtinio gabu
mo, tai kun. Vaišnoras iki šiol 
niekur nėra parcdęs.

— Reporteris.

ĄPLĄ. Ceųtro Komiteto tarp
tautinis koncertas prastai 
pavyko

Graboriai

Amerikos Lietuvių Daktarų
--------—_________

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ, 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 6 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Te).: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Lapkričio 4 d. LMD. svetai
nėje APLA. Centro Komitetas 
b.ųyp surengęs taip vadinamų 
tarptauįtišką koncertą.

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Republic 3100 
10734 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4151

Lietuves Akušeres
— -r-,,-—-r —— ............

Graboriai

46-50 pįgtjĮ. Tie sepiai vienas 
po kitam Apleidžia mus ir pu 
savim nusineša visus sayo at* 
siminimuą į Šaltuosius kapus. 

"v. ' * -t ž
Gi tte- musų ^euįeji Pitts

bųrgho lietuviai yra kūrėjai 
piįmųjų lietuvis!-, ų draugijų,
parapijų ir leidėjai bei platin 
tojai pirmųjų lietuviškų laik
raščių ir pirmieji kovotojai su 
prietarais bei tamsybe, žodžiu 
sakant, jie yra pirmųjų ledų 
laužytojai. 

* 1 

Kalbant apie tų laikų Pitts- 
burgho lietuvių kultūrinę dar
buotę, reikia neužmiršti, kad 
ir tais laikais Pittsbųrgho lie
tuviai lošė svarbią rolę. Čio
nai buvo ne tik platinama pir
mieji Amerikos lietuvių laik
raščiai, bet taip pąt Pittsbur- 
ghe buvo leidžiama lietuviški 
laikraščiai.

Pittsbųrgho lietuviai turi 
daug draugijų, daug lietuviš
kų svetainių, — 1 
tifesiogipiai ir netiesioginiai 
vašiai tų musų 'Senųjlf'vetfe* 
rajau darbuotės.

Dar kol kas turime sayo 
tarpe Dr. J. T. Baltrušaitienę, 
Juozą Baltrušaitį, kurie, gali
ma sakyti, yra gyva Amerikos 
lietuvių veikimo istorija, ir ku
rie yra nemažai audrų pralei 
dę kovoj su tamsybes ir prie
tarų galybėmis už liaudies tei
ses ir už šviesesnį rytojų. Jie 
dar ir po šiai dienai aktyviš- 
kai dalyvauja musų pažangia
jame ir kulturiųiame veikime.

Turime savo tarpe tokius se
nus veteranus, draugijų dąr- 
buotojus, kurie dar ir dabar 
rahkų nenuleidžia ir kurių dar
buotė siekia virš 40 metų. Tai 
“dėdė” Adomas Paulekas, Jo
nas Balčius ir Jonas Ambro- 
zaitis.

Jų 4 atsiminimai yra tikrai 
įdomus. Jie siekia tuos* laikus, 
kada kai* kurie musų ne tik 
nebuvome Pittsburghe, bet ir 
šiame pasaulyje.

Pirmiausiai paduosiu “dė- 
dėį’^ Paulekos pasakojimus ii 
atiminimus, o vėliau ir kitų. 
Tie pasakojimai papildys vie
ni antrus ir tuo budu susida
rys Pittsbųrgho lietuvių isto
rija. t

“Dėdė” Pauleka pasakoją, 
kad jisai apleidęs savo gimtą
jį kraštą, Dziukijos Pauros 
kaimą, Kevos valsčių, Alytaus 
apskritį, 1889 metais, būdamas 
21 metų amžiaus. Bėgdamas 
nuo rusų caro kariuomėnės. 
pirmiausiai buvo nuvykęs į 
Angliją laimės ieškoti. Angli
joj pabuvęs virš metų laikę, 
jis užsidirbęs kiek pihigų ir 
atvykęs į Pittsbnrgho plieno 
liejyklas laimės ieškoti. Apsu 
gyveno Soho dalyje, gaudamas 
darbą garsiame “paipmelyje”, 
National Tube Co. Dirbęs prie 
karštos geležies po 12 valaų- 
dų per dieną ir uždirbdavęs $8! 
per savaitę.

Soho dalyje lietuvių “tvir
tovė*’ buvus tais laikais aijt ^Pittsbųrgho Naujienų” nų- 
Tustln St 
vės/ Buvę viso labo lietuvių 
tik B, šeimynos, ir tos jtofcfoš * v

pas Obečiuną

ir Jadvygos 
priklausę lic-

kepurės buvu-
ir

tai yrįijdėjęs organizuoti lietuvišką pa
rapiją. Iš Jadvygos Draugijos 
pasidariusi * SalJŽiausibs širdie? 
Draugija, Ji pateko lietuvių 
kontrolėm Draugija, tUr būt, 
gyvuoja dar ir šiandien.

Laikraščiai, kurie pirmiau 
šiai pradėjo platintis Pittsbur- 
ghe, buvo “Saulė” ir savo “Ta- 
radąika” ir “Vienybe Lietuv
ninkų”.

Pittsbųrgho ir apylinkės 
tuviai kunigai irgi turi savo 
organizaciją, kuri vadinasi 
“Kunigų Vienybė”.

Ta “kunigų vienybė” laiko 
savo susirinkimus kas mėnesį 
klebonijose. Prie šiltos arbatė
lės yra aptariami visokie svar
bus reikalai.
/ Kunigų vienybės tikruoju 
bosu yra kun. Kazėnas, kuris 
nustato gaires kunigų veiki
mui Pittsbųrgho apylinkėje. 
Toji kunigų vienybė kontro
liuoją ir tvarko per savo iš
rinktą redaktorių ir “Drauge” 
telpančias Pittsbųrgho Lietu
vių žinias.

Praeitais metais Pittsbųrgho 
Lietuvių žinias redagavo kun. 
Jurgutis, kuris gana aktyviš- 
kai 'kovojo su taip vadinamais 
“cicilistais” ir su Pittsbųrgho 
Naujienomis. Nebūdavo to nu
merio, kad kun. Jurgutis ne
parašytų ką nors apie Pitts- 
burgho Naujienas, apie Repor
terį, apie antrąji skridimą ir 
apie kitus dalykus.

Reikia pasakyti, kad 
Jurgutis, tur būt, yra 
aukšto “temperamento” 
gus, *ba kai įsi karščio j a
sėdamas, tai jo raštuose daž
nai galima rasti parašyta apie 
“Gąrbage Cans”, apie smege
nų “džigo šokimą” ir apie ki
tus panašius dalykus.

» £ »
Kun. Vaišnoras liko 
Pittsbųrgho Lietuvių 

daktorium

S. S. Pittsburgh, Pa,
. nu u m h.ii u .ei nw

Vąnagaįčio žvaigždė temsta 
Pittsburghe

i' ■' ■ ■. ‘t, ' ■,

Lapkri&o 4 d. Vanagąičiųi 
ir jo artistams buvo sureng
tas vakaras Lietųyįų Piliečių 
svetainėj. Nors buvo garsina
ma, kad vakaras yra rengia
mas Lietuvių Kambario Pitts- 
burgho Unįyersitete nąųciai 
(žinoma, jei būt likę kąs nui) 
artistų įcefionės ir kitų išlai
dų), bet žmonių atsilankė la
bai mažai. Man rodos, kad iš 
šių yąųągaičio parengimo ne 
įtik kad neliko jokio pelųp (Jei 
Lietuvių Kambario, bet vargiai 
užteko ir dėl artistų kelionės 
apmokėjimo.

Kai Vanagaitį remdavo pa
žangieji Pittsbųrgho lietuviai, 
tai jis, atvažiavęs į Pittsbur- 
ghę, pasišjerią’iį'dav.o po keletą 
šimtų dolerių. Bet tam ppnui 
pradėjus kariauti su pažan
giaisiais lietuviais ir tampyti 
laikraštį po teismus, Pittsbur- 
gho lietuviai atsuko jam nu-

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy] 

and Midwife
6109 S. Ąlfeany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu mąssage 
eleetrie * trėat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.Juozapas Eudeikis 

ir Tėvas
Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 

Laidotuvėse........Pašaukite...^.......
REPublic 8340

5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime sąryšių su firma tuo j 

pačių vardu)

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optomptrically Akių Spėcialtstas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudanją akių karšti, atitaiso I 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėgzaminayimas .daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashląnd Av.
Phone Boulevard 7589

JI? I>Ani7TTTQ• KAULIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoją už $25.0Q ir augšČiau. 

‘ Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Capal 6174 

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

kun. 
ganą 
žmo- 
bera-

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

prade j o atvažiuot * 
j Pittsburghą, vis 
daugiau4. Jįę ėmė 
ne tik South Si-

iš Lietuvos 
dąųgiau ir 
apsigyventi 
dėj, bet ir Soho daly. Tuo pa-, 
čiu laiku pradėjo smarkiau vy
stytis ir lietuviškas veikimas. 
Organizuojama draugijos, ren
giamą prakalbos ir pradedama 
leisti laikraščiai.

“Dėdė” Pauleka pasakoja, 
kad jam tekę būti Dr. šliupo 
prakalbose ir vos tik negavęs 
mušti. Jei ne Dr. šliupo įši- 
maišimąs, tai tikrai butų ga
vęs pdti. Jisai pradėjęs prie
šintis Šliupo skelbiamai bedie
vybei ir argumentuoti su Ja
saičiu, Lorentu bei Motiejum 
Crjakiu. Argumentai tiek įkai
to, kad anie jau buvo besiren
gią jį mušti. Bet Dr. šliupui 
įsimaišius, jisai tapęs 
tas. -

Laikraščių leidimas 
jęs Pittsburghe 1898
miausiai buvus leidžiama “At
eitis”, kurių redegavęs J. Lau
kis. 1900 m. atsiradęs “Spin
dulys", kurį redagavę F. J. Ba- 
gočius ir kunigas Delionis.

Socialistinis veikimas prasi
dėjęs Pittsbųrgho 1897 m. Per 
Dr, šliupo prakalbas South Si- 
dėj buvo sutverta Labor Party 
kuopa, kuriai vadovavę Loren- 
tas ir Jasaitis. Pats ‘‘dėdė” 
Pauleka tais laikais nepriklau
sęs prie socialistų; jis skaity
davęs “Vienybę Lietuvninkų”, 
“Lietuvą” ir “Taradaiką”. Są- 
ve skaitęs geru kataliku.

Lietuvių Mokslo Draugiją 
buvo pradėta organizuoti 1897 
m, Bet apie tai bus kitame

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Hyde

[)r. Sušauna A. Slakis
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 

išskyrus seredomis.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
£201 West 2?nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—6 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

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

.Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
NedčEomis pagal sutarti.

Res. 6609 South Arteaian Avenne. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR, PULSŲCKIS
LĖ VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. .Campbell Avė. 
Prospect 0469

išrinktas 
žinių re-

Praeitame kunigų 
susirinkime buvo 
kųn. J. Vaišnoras 
Pittsbųrgho Lietuvių 
jjįajiuosąvo kun. Jųrgutį tnųo 
tų pareigų.

Tos permainos, atrodo, da
romą todėl, kad Pittsbųrgho 
kunigų vienybė per kun. Vaiš
norą bandys patraukti i savo 
pusę taip vadinamus Pittsbur? 
gho bedieviškus tautininkus.

Kun. Vaišnoras yra žinomas 
tarpe Pittsbųrgho lietuvių kai-

vienybės 
išrinktas 
tvarkyti 

žinias ir

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausmo 

votis, spragas, fistulas, pruritis 
iNIcJSnnflps l’lles). VRUSTATJTIS ir kito*

Ilgos gyilnmon niUHų Švelnu Ir na* 
HkaudZIu VAKICUR Metodu.
Mes ypntingai kvlečiahie tuos, kurie yra ne* 
tekę vlltlep bnU pagydytai^. Yra staSioi 
nuoHtabu kaip tos rūsčios, be vilties ligoi- 
^relt atsiliepia | fi| troatmenta.
Daugelis inionlų mano, kad Jie kenkia nuo 
RJIKUMATIZMO, NKtJRITJS, NEURALOIA, 
ARTHRITIS, NRRVIAKUMO, arba INKŠTI 
LIGOS, kuumet Ją Ilga tikrai paeina mib 
VAKTCO8E GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ. SU
TINUSIŲ BLAUZPŲ arba M^LlNCS LĮ 
bVBE IŠLIKIMO Iš DARBO

AĘBA IŠ
VARICOSE

GYSLOS IR VOTYS
< . į 1 . '

Greit ir be Skausmp Panaikinamos
W ‘ ****** •’**■**’

REIKALAUKITE MUSŲ KNyGEI,® DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Pabarimas 

Ofiso Valandos: D Iki B ■ kasdien. Antrad. k 
Peuktąd. tiktai uiio p ikji" B.-—Nedaliomis 

9 pd 1 ffo Plet. > , \ ■

VARICUR 
INSTITUTE 

64 WĖŠT RAJNDOLPH ST.
Hf* OarrĮek Rldp

PiBijktąd. tiktai ’nūo D IkjT B.-—Nedeiiomif. 
nuo 9 Ud 1 po plet. r <

Tel. Lafayet^e 357?
J, Inulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER A V.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Rouįevąrd 5203 ir ,8418 

1327 Sįo. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABOKIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Bęįkalę meldžiame atsišaukti, o mu- 

2314 W, 23rd Pi., Chicago 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

1439 s, orčkero, in.
Tel, Cicerų 5927

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

_ J " *■’ ’ *•<***" *' " * . • >

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nUo 6 iki 3 

Hedėlįonus nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Lietuviai Dąktąrjai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valąpdos: nuo 10 r. iki 2 PO Dietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais auo 10 iki 12 
Phope Boulevard $483

- . . ............. 1 - —
Tel. Boulevard 5914 Pieną Ir Naktį 
Ofiso Valąados nuo 2 iki 4, anų 7. . 
iki 8 :80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. ip.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidenciją 

3335 So/Halsted St 
CHICAGO, ILL.25 METU PATYRIMO 

Pritapkime akinių dėl ^visokių akjų

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John L Smetonai Gerui lietųviąm^ Huuįmm 36 
etus kaipo patyręs gydytojas du-

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
g® .
inskis

GAS DENTISTAS K-BAV
4143 Archer «v„ kemp. Fr,npiBc<» »v.

Įvairųs Gydytojai'

D R. HERZMAN
IS RUSIJOS

L. , ...
OPTOMETRISTAS Į metus kaipo

1801 So. Ashland Avė. TO,“
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas vyrų, mote , ,

Pastebėkite raąno iškabas jauslus metodus X-Ray ir kitokius
Valandos nuo 9:?0 ryto iki 8:30 v.a- elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10^-12 pietų Ir 
pup 6 iki 7:30 yąh yąkafe.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pyk 6755 ąf ^eptrą! 7464

Dr. Charles Segal

eris.
tas U chroniškas ligas.

Pastebėkite mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. NedSliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO, ILL.

” Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru 

Draugijos Nadiai.

A. L. Davidams, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Gerkit
išgelbė-

netoli nuo dirbtų-

prasidė- 
m. Pir-

NA' 
ka:

mery, kur tilps Jono Bačiaus 
ir Jono Ambrozaičio atsimini-

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

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

TeJ. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

arti Slst Street.
alandos: 2—-4, 7—9 vai. Vąk. 'N 
dėliomis Ir šventądieąįęls 10—12 

diena.

1 i Mimi įiw u—

ir Reikalaukit

Phoe Boulevaid 7042 _
DR. C. Z. VEZEL’K

A Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

ąrti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Visose Alinėse
Mutual 

žvaigždžių 
ffentyjcky 
Bęurbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtįnfe

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tiel. TARPS (Ūpo?

Visi Telefonai: 
Yaras 1741- 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambųiance Patarna
vimas Diena ir Nak- 
jti. Modemiška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

Rusiška ir Turkiška Pirtis 1 
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT R0AD Č 
arti St.Louis A v. Tel. Kedzie 8^02 | 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

ąwimming ppol.
Rusiška ir turkiška pirtį? 

Moterims seredomis iki 7 , v. v.

Laidotuvių Direkto
riuj per 3.0 Metų 

4605,-07 S. Ęeruųtage 
Ąvenue 
Skyrius

4447 S. Fajrfield Avė.

CHI<?A<?O/ILL.
OFISO VALANDOS: .

Ngų 19 ijd 12 vpl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pp pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vškąro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

''' Phone MIDWAY 2380
■  ............................ .. ................... ,i-

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4681 South Ashtand Avenue

Rez. Telepįone Pla^ą :2409

Ofiso Tri. Gąlumrt !

Dr. A
Rusas Gydytojas ir 

Moteriškų, VyriSkų,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
TelefonasVirginia 0086 

Ofisų valandos nup 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedali p j pagal patartį 

r-r." i .......... "r . ...... .. ■ ' > ......... .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., NedSliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted SI. 

Tel. Boulevard 1401

i

Ądypkat^1

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4681 South Ashland Ase. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Ręckvrell SU 
Tel. Republic 9723



Pittsburgh’o Naujienos
(Tųsa iš pusi. 2-ro)

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu, kad Pitts- 
burgho Lietuvių Tarybos Lai
kino Komiteto susirinkimas 
įvyksta pirmadienį, lapkričio 
12 d., 8 vai. vakaro, LMD. sve-

sigaudyti tokiose musų tauti
ninkų dvasiškose permainose. ’ 
Gal būt ne kartų jie stato sau 
klausimų: “Kas pasidarė su 
tais žymiais musų vadais, kad ’ 
jau jie neskelbia kovos Romos 
tn\tui?“

Kunigsi, priglausdami tauti
ninkų vadus po savo skvernu, 
ž.noma, rūpinasi ir tautinin
kų palaikais.

Didžiausias tautininkų tur-
Visi Komiteto nariai yra 

kviečiami dalyvauti. Yra svar- 
bių reikalų aptarimiri. Tai? j ,
pat yra kviečiami dalyvauti ir L tn. t,o„tiil,o I
tie veikėjai, kurie mano pri-' 
sidėti prie Pittsburgho Lietu- i 
vių Tarybos.

S. Bakanas, pirm.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho tautininkai virsta 

prie dvasios šventos

Reizgys, šreiberio direktorija 
Klaipėdos kraštų buvo nuve
dusi prie bankroto. Tik dabar
tines direktorijos griežti eko
nominiai žingsniai pradeda ati
taisyti vokietininkų pr datvtas

Triner’io Kartusis 
Vynas—Buvo Jos 

Vieninteli Vaistai.
“Berwyn, III. — Spalio 21—už sa

vaitėm aš busiu 87 melų sena, bet 
i aš jaučiuos puikiai ačiū Triner’io

Kaip tik ti.*o metu Klaipėdos 
celiuliozo fabriko akciniai ben
drovei suėjo 10 metų. Tado 
fabrikas nuo savo 15 milijo
nų akcinio kapitalo turėjo, pa- 
;;al minėtų įstatymų, sumokėti 
krašto iždui 375,000 litų. To 
mokeščio fabrikas mokėti ne
norėjo ir darė žygių, kad nuo 
jo butų atleistas, 
buvusi direktorija
sumokėsimų išdėliojo 
metų.

Tačn u a’cįęs prie 
šreiberis iš pradžių 
mokeščius išdėstė 5
o vėliau’ apie 300,000 litų jų 
dovanojo fabrikui. Dabar tik 
aiškinama, kodėl, šreiberis bu
vo toks geradaris ir kodėl to
kiais veiksmais alino krašto 
iždų.

Tai tik vienas pavyzdys. Gi 
jų yra visa eilė. Kaip išsireiš
kė dabartinis Klaipėdos kraš
to direkotrijos pirmininkas

Tuo mete 
mokeščių 

per 10

valdžios 
fabriko 

metams,

kraštui skriaudas ir r r.dMinta !***»« Vynui, kuris buvo mano vie- . . nintėli vaistai per paskutinius 15ekonominį vargų. Isb.

GERB. Naujienų skait.\to' 
i jos ir skaitytojai prašomi 
i pirkinių reikalais eiti i tas 
t krautuves, kurios sk^lb’asi 
i Naujienose. -

■» ..„i,,,,

metų.

TRINER’IO KARTUSIS 
VYNAS

yra malonus skilvio tonikas ir švel
nus Huosuotojas. Jis prašalina grei
tai ir saugiai bloga apetitų, užkie
tėjimų vidurių, gazųs, galvos skau
dėjimą. nemiega ir kitus nesmagu
mus. kurie paeina nuo vidurių. Visi 
vaistininkai ji užlaiko. Jos. Triner 
Corp.. 1333 So. Ashland Avė., Chi- 
cagu. 11).

I kunigai, tai tautiška parapija, 
kuri nemažai sugadino biznį 

I rymiškiems kunigams.
Rymiški kunigai tikisi, kad 

su tautininkų pagalba gal pa
vyks sugriauti tautišką para
pijų. Kunigams rupi ir tautiš
kos kapinės, nes jos jiems ir
gi nemažai biznį gadina.

Tautininkai be didelio var
go galėtų savo Sandarą “už
rašyti ant bažnyčios“, kaip sa 
vo pomirtinį palikimų. Bet dėl 
Sandaros, tai kunigai visai ne
suka nė galvos. Mat, iš San
daros jų kunigiškam bizniui 
nėra jokios naudos.

O kaslink tų tautiškų “mi
nių“, kurių kunigai tikis kaipo 
tautininkų palikimų, tai, tur 
būt, bus tuščia svajonė. Mat. 
Pittsburgho tautininkai jau 
yra nubiednėję tomis “minio 
mis“. Kol tautininkai buvo 
jaunesni politikoj ir turėjo 
šiokios tokios įtakos miniose, 
tai ir apie “dvasišką atsiver
timų“ nė sapnuote nesapnavo.

O kada jau suseno (politi
koj ) ir 
tis, tai 
dvasios 
virtimo 
naudos, 
lios 
“pragaro nasrų“.

— Senas Pittsburghietis.

Pilniausiai pasitvirtina 
nuomonė, “kad ir didžiausi 
laidunai senatvės sulaukus ir 
mirčiai . besiartinant atvirsta 
prie dvasios šventos“.

Tokio likimo jau pradeda su
laukti ir Pittsburgho tautinin
kai.

žinoma, niekas negali saky
ti, kad Pittsburgho tautinin
kai savo jaunose dienose bu
vo kokie ten palaidūnai. Visai 
ne. Jie jauni būdami skelbė 
I)r. šliupo mokslų, dirbo dėl 
tautos, organizavo tautiškas 
bažnyčias ir kovojo prieš Ro
mos trustų, kaip prieš didžiau
sių lietuvių tautos priešą.

Visus Pittsburgho tautinin
kų darbus ir tas kovas su Ro
mos “krakodilais“ ir “juodoju 
internacionalu“ butų sunku ir 
aprašyti. Na, o priegtam nė
ra nė reikalo, — visi tai ge
riausiai atsimename ir žino
me. ;

Tačiau toks tautininkų daYr 
bas Romos katalikų kunigų 
buvo skaitomas nukrypimu nua 
tikrojo kelio, kurį rodo moti
na bažnyčia, ir nuo dvasios 
šventos. Tad buvo laukiama, 
kada musų tautininkai pasi- 
provys ir vėl atsivers prie 
dvasios šventos.

Laukimas nebuvo tuščias, 
nors ir reikėjo laukti daug 
metų. Musų tautininkai pra
deda jau atvirsti prie dvasios 
šventos, žymieji jų yra susi
taikę su kunigais ir, tur būt, 
netrukus išgirsime, kad yra 
susitaikę ir su bažnyčia šven
ta...

Kiti musų tautiečiai, kurie 
mokėsi iš tų tautininkų, kaip 
reikia kovoti prieš Romos tru- 
stą, ir kurie sekė tuos savo
vadus, jokiu bud u negali su- gus, kaip kad fakiras Ben Ali-

pa-

artinasi 
pradėjo 

šventos, 
tik tiek 
kad bus

tautiškos

politinė mir- 
atvirsti prie 

Bet iš to at 
bus bažnyčiai 
išgelbėtos ke 
“dušelės’? iš

Waukegan, III
Fakiras Ben Ali-Pilkauskas 

bus čia

Sekmadienyje, lapkričio 11 d., 
pas mus atvyksta fakiras Ren 
Ali-Pilkauskas parodyti stebuk
lų. Waukegano ir apylinkių lie
tuviai esate kviečiami atvykti 
ir pamatyti musų žymiausį ste
bukladarį, kuris Chicagos Pa
saulinėje Parodoje stebino pub
likų.

Visoje lietuvių tautoje yra 
tiktai vienas toks įdomus žmo-

(A. Pilkauskas)
'T"" I

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

District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Viršuj kairėj — George L. Hartford, prezidentas Great 
Atlantic & Pacific Tea Co., kuri uždarė virš 300 savo groser- 
nių Clevelande. Apačioj — Thomas Farrell, sekretorių 
lando Darbo Federacijos, kuri Veda kovą su čenštoriais ir or
ganizuoja jų darbininkus. Dešinėj — Clevelando meras Harry 
L. Davis, kuris, kompanijos kaltinimu, buk nesuteikęs polici- 

/ 

jos suvaldyti pikietuotojus.

Pilkauskas. Jis parodo aiškiais 
vaizdais, kad jis gali ugnį val
gyti, savo kūną ugnimi deginti, 
dratais žandus persi verti ir tais 
dratais sunkias vogas kilnoti, 
būti prie kryžiaus prikaltas, 
gulėti ant spigliuotų vinių ir 
ant savęs išlaikyti dvyliką vy
rų ir t. t.

Nors šitas atpasakojimas pa
našus į pasaką “Tūkstantis ir 
Viena Naktis“, bet tai tikreny
bė; nieko nėra paslėpta, publi
ka mato aiškiausiai, kad jis ši- valstybinėms 
tas visas kančias tikrai pergy
vena. Slieko nuo publikos jis 
neslepia.

šitų įdomų vakarų rengia 
SLA. 262 kuopa Lietuvių Au
ditorijoje, Lincoln ir 9th St. 
Pradžia 2 vai. p. p.; įžanga tik
tai 35 centai. —Wiaukeganietis.

LIETUVOS ŽINIOS
Iškeliami Šreiberio 
direktorijos neteisė

tumai
Atstačius buvusį Klaipėdos 

krašto direktorijos pirmininkų 
šreiberį iš valdžios, tuPjau ėmė 
aiškėti jo neteisėti darbai ir

Cleve-

su įstatymais nesuderintas val
džios pinigų švaistymas. Pasi
rodo,' kad šreiberis, būdamas 
Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininku, netik neslopino 
prieš-valstybinį kai kurių to 
krašto partijų veikimų, bet jį 
visomis išgalėmis rėme. Jo par 
rama pasireiškė netik vispu
sišku pritarimu tų4 organizaci
jų veikimui, bet ir jų rėmimu 
pinigais iš krašto iždo. Jau 
dabar išaiškinta,, kad prieš- 

orgąnizacijoms 
^reiberis yra davęA stambias 
pinigų sumas. Ąf^-Vadams ne
varžomai leisdavęs susisiekti 
su Vokietijos hitlerininkais ii 
iš ten gauti instrukcijų bei 
ramos.

pa-

jis 
ne

teisėtų veiksmų, (šreiberis ne
kreipdavo demėšlo* ir savo pra
gaištingų’ darbų varė toliau, 
štai vėl paaiškėjo, kad šreibe
ris finansiškai alino kraštų, at
leisdamas kai kurias vokieti
ninkų įmones nuo tam tikrų 
mokesčių, kurie turėdavo būti 
sumokėti krašto iždui.

Nežiūrint, kad nekartų 
buvo perspėtas ęel tokių 

1 • -- 1 • « ' W • V •'

1029 metais tuometine Kad- 
gyno direktorija priėmė jstą- 
tymų, kuriuo visi akciniai ka
pitalai buvo apd^dami kas 10 
metų 2,5%. šis įstatymas įsi
galiojo 1930 metų pradžioje.

LINCOLNS PRIDE
• / ’ ' ... » ■*

DEGTINE
fįURKŠNIS LINCOLN’S PRIDE 
^•Degtinės įrodys Jums, kad tai 
yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir- 
kitę ją savo apielinkės Tavernoje. 
LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra ||g| 
Strąight Kentucky Bourbon, 100o EĮSi 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu Gudu pa
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik 
rinkite. lOB?

' ................................... ■ ■ . z < .

. . ... ‘ ■ i ’■

Bridgeport Liquor Co. Ine
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383

Garsaus Fakiro BEN ALI {Antano Pilkausko!
. , . ;■ ■ ■ ; ’ •" " ' ’• ' . : . “ ' ’

______ , _____ : •

STEBUKLAI CICEROJE
ŠĮ VAKARĄ

CICEROJE
■ ■■ ' ... , ■ '■ , { ' : ■; > • / ' .

Penktadienyj, lapkričio 9 d., Liuosybės svet., 14 St. ir 49 C
Pradžia Visur 7:30 vakare. » įžanga 40 centų

WAUKEGAN, ILL.

Sekmadienj, Lapkričio 11 dieną, Lietuvių Auditorijoj
• . • • * i

Lincoln & 9th Street
■

Pradžia ,2 vai. po . pietų ĮŽANGA 35c

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

Šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodoje matė ir gėrėjosi musų fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirą BEN AU, da
bar yra proga jį mums matyti Liuosybės Svetainėje pirm negu užbaigs savo maršrutą, f

■■■■».. III——— | |,,|,|| ■,RW,IIMIW .................... I l|| imįiįįi ...... .........   ———M

■

V* ■'' ‘'A ’r ■'•••.•st; /



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, lapkr. 9, 1934

Tire LtthtNmian Daily New« 
Publlahed Daily !Exc«pt Sunday by 
The Lithuanian New> Pub„ Co.,Inc.

1739 South Halited Street 
Telephone GANal 8500

_________ 88.00
..................... 4.00
•««•<••••«••••••«•♦• 2.00

_________ 1.50
,75

Bdltor P. GRIGAITIS

Suhscripfion Kates:
18.00 per year in Canada
£7.00 .per Jtear outside of Chicago 
88.00 per year in Chicago 
8c per copy.

m ■■■■ ...i. ......... .

Entared as Second Ckus Matter 
Hsrch 7th 1914 it the Post Office 
o* Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

i

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. fialated SU. Chicago, 
11L Telefonas Canal 8500.

Ufsakymo kaina t
Chicagoje — paštu:

/Matafus <
Pusei metą —____
Trima mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chieagoj per iineSiotoįus: <
Viena kopija ..................................... 3c,
Savaitei ...................... —____ ____  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:

Metams _______________ _______87.00
Pusei metų ___________  3.50
Trims mėnesiams ..........   1.75
Dviem mėnesiams — 1.25 
Vienam mėnesiui_____________ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..............    18.00
Pusei metų  ............. — 4.00
Trims mėnesiams —.. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

FRAKCIJOS “TAUTINĖS TAIKOS” VALDŽIA 
SUIRO

pra»tamoje formoje. Bet apie “revoliuciją” tokioje pra
smėje, kaip ją skelbia komunistai, jie nenori girdėtu K 
tiesų, prieš ką čia kelti revoliuciją, jeigu žmonės savo 
balsais gali išsirinkti ką jie nori? Tiesa, balsus neretai 
politikieriai vagia, bet yra lengviau tokias vagystes pa
naikinti, negu su ginklu nuversti valdžią, kuri savo ran
kose turi policiją, armiją ir kitokias jėgos priemones.

Ne revoliucinio perversmo kelių, bet taikiu budu 
Amerikoje bus padarytos atmainos, kurių reikalaus 
žmonės. ’ 3■ : t n-......  -......  -.. .. ... .

“Vyriausioji ririkimtį1 komi-^ 
sija 'nutarė tpanaikinti soc. de-į 
mokratų ir sijonistų socialis
tų kandidatų sąrašus?’ 
Geriausia butų visus opozici

nius kandidatų 'lietus išmesti, 
tuomet valdančiajai partijai; 
laimėjimas bus užtikrintas? 
Taip daro Rusijos bolševikai, 
Italijos fašistai ir Vokietijos 
“naciai“. į

Apžvalga
STAIGIAI MIRĖ EX- KUNIGAS 

J. PURICKIS

po gimimui, kad ir antroje ar- 
Ja trečioje dienoje po gimi 
mui. čiepijant kūdiki us tuojau 
po gimimo kai kada reikia vak
cinacija atkartoti. Mat, tik ką 
užgimę kūdikiai turi daugiau 
atsparumo ir kai kada vakci
nacija neįsigauna. Yra mano
ma, kad gimusių kūdikių at 
sparumas linkui vakcinacijos 
r bendrai limpančių ligų pri 

klatiso nuo paveldėjimo iš mo
tinos. Kada kūdikis eina se-
..................... ......................... . ....... M..... . lllįl. .....  ..............■■■,. ,

nyn, jo paveldėtas atsparu‘mas 
nyksta. Gal būt dėliai to, kad 
augdamas kūdikis ima iš krau 
jo įvairias substancijas, su ku
riomis ir pats kūdikio atspa
rumas nuo ligų išsisemia, ir 
tada jau būtinai reikalinga 
vakcinacija, kad įgyvendinti 
pas kūdikį apsigynimą nuo 
limpančių ligų, atsparumą.

Geriausia pradėti kūdikius 
čiepyti nuo 6 mėnesių am
žiaus.

f'r..... ...................................... -

Kas Yra Spulka
Rašo Adv. K. GUGIS

Francijos Socialistams Radikalams (t. y. libera
lams) atsisakius paremti premiero Doumergue’o suma
nymą pakeisti konstituciją, ‘tautinės taikos valdžia”, 
suiro. Senis Ooumergue (išt. Dumerg) atsistatydino, ir 
respublikos prezidentas pasiūlė naują kabinetą sudary
ti konservatoriui ’Etienne-Flantin’ui, Pastarasis tačiau 
kažin ar galės sulipdyti tokį kabinetą, kuriam butą už
tikrinta parlamento daugumos parama.

Politinė padėtis Francijoje, mat, yra keista. Dau-1 
gumą parlamerite turi kairiosios partijos — radikalai 
ir socialistai. Bet įjos tarp savęs nesusitaria, nes sočia-, 
lietai atsisako dalyvauti valdžioje. O radikalai nedrįsta 
visą atsakomybę imti ant savęs. Po vasario riaušių Pa-, 
ryžiuje, kurias buvo sukėlę fašistiški ir monarchistiški 
gaivalai, radikalai nusigando, nors pradžioje jie buvo 
pasiryžę suvaldyti riaušininkus kieta iranka. Nusigan-

Dabar tą koaliciją patys radikalai sugriovė, nega
lėdami eiti taip toli j dešinę, .kaip juos tempia atžaga
reiviai. Tačiau radikalo Herriot partija ir šitame nau
jame krizyje neturi drąsos stoti valdžios priešakyje, to
dėl konservatoriams vėl duodama proga prieiti prie 
valstybės vairo. Francįjos liberalizmo liurbiškumas tuo 
budu stiprina tenai reakciją.

KAIP PAVYKO SOCIALISTAMS
. n • .... • • v» • •

Kaip paprasta, tikslių žinių apie magesniąsias par
ijas po antradienio rinkimų kapitalistinė spauda nepa
duoda. Jos pasirodys tiktai už kelių savaičių arba mė
nesių, kada bus paskelbti galutini balsavimų rezultatai. 
Todėl šioje valandoje yra sunku pasakyti, kaip pasiseko 
socialistams.

Kai kurie pranešimai rodo, kad vietomis socialis
tai surinko pusėtinai daug balsų. Pennsylvanijoje į val
stijos legislaturą yra išrinkta 2 socialistų atstovai. O 
Connecticut valstijoje jiems pasisekė dar geriau: į val
stijos atstovų rumus išrinkta 2 socialistai, o į valstijos^ 
senatą — trys.

Tie socialistai senatoriai Connecticut senate turės 
Dusveriantį balsą, nes senatas dabar .susideda iš 17 de
mokratų, 15 republikonų ar 3 socialistų.

New Yorko valstijoje Norman Thomas kandidata
vo j senatorius, o Solomon į gubernatorius. Pirmasis 
;gavo apie 130,000 balsų, antrasis —apie 80,000. Ar so- 
daMstų yra išrinkta į valstijos legislaturą, tuo tarpu 
žinių nėra. Taip pat dar nepaskelbta, kaip socalistams 
(pasisekė Wisconsine.

Bet socialistai kai įkuriose vietose 'ėjo ir įpo kitais 
vardais. Minnesotoje laimėjo rinktinus Farmer-Labor 
partija, kurioje vadovauja socialistiškas elementas ir 
kuri savo konvencijoje pereitą vasarą priėmė griežtai 
socialistišką platformą. Farmer-Labor partija išrinko 
valstijos gubernatorių, Jungtinių Valstijų senatorių ir 
3 kongrosmanus. Ji pasirodė stipriausia partija toje, 
valstijoje.

Galima numanyti, kad ir. kai kuriose kitose valsti
jose yra jau gana palanki dirva socialistinėms idėjoms. 
Sakysime, Californijoje Upton Sinclair “runijo” demo
kratų sąrašu, bet jo platforma turėjo stiprią radikališ- 
ką spalvą ir buržuaziniai politikieriai kovojo prieš jį, 
kaip prieš “marksistą”. O tačiau jisąi surinko apieiBOO,- 
000 balsų, ir gal būt, kad daug balsų jam dar buvo, nu
vogta. Sinęjair jau pasiuntė telegrafu reikalavimą se
natoriui Norris’ui, kad butų padarytas Californijos bal
savimų tyrinėjimas. .

Taigi šie Trakimai parodė, kad socialistinės ir pa-' 
našios j socialistines idėjos Amerikoje jau turi labai; 
dįdelės Jtakos į žmones. Bet soeiajistų organizacija dar' 
tębėra silpna. Be organizuotų darbininkų masių pageb 
• ‘ • -«• > « •• •• « * • i • a •• «

Spalių mėn. 25 >dieną Kaune 
mirė nuo širdies ligos žinomas 
Lietuvos žurnalistas, buvęs ka
talikų kunigas, d/ras Juozas Pu
rickis. Jisai turėjo 51 metus 
amžiaus. Diena prieš tai 'dar ji
sai vaikščiojo Kauno gatvėmis 
ir atrodė sveikas.

Purickis gimė Jezno parapi
joje, Trakų apskr. Jisai baigė 
Kaune dvasinę seminariją ir 
Peterburgo dvasinę akademiją, 
paskui Šveicarijoje mokinosi 
universitete ir gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Įsikūrus nepri
klausomai Lietuvai, jisai buvo 
paskirtas atstovu Berlyne. Vė
liau, susidarius koalicinei liau
dininkų ir klerikalų valdžiai, ji
sai buvo užsienių reikalų m mis
teris.

Beministeriaudamas, Purickis 
liovėsi laikęs mišias ir, paga-, 
liaus, visai mėtė kunigišką ‘“šito-, 
ną” ir apsivedė. Jisai važinėjo, 
diplomatiniais reikalais į Mask
vą ir į kitas Lietuvos kaimynų 
sostines. Bet daugiausia jisai 
užsiėmė rašymu ir bendradar-, 
biavo dešiniojoje 'Spaudoje.

Amerikiečiams Purickio var-; 
dus -pasidarė žinomas, kai jisai 
įsivėlė ų tamsią sacharino šmu
gelio aferą. Kadangi jisai buvo 
'klerikalų žmogus, o klerikalai; 
tais laikais turęjo valdžią savo, 
rankose, !tai Vyriausias Tribu-j 
polas jį dėl fto šmugelio nedrįso 
nubausti,- nors ir neišteisino. 
Jisai, matyt, Įgijo namažai tur
to, nes buvo kelių muro namų 
savininkas.

OPOZICIJA PRIEŠ PILSUD 
SKIO POLITIKA

IPasiprieširiimas Lenkijos vai-; 
džios užsienių -politikos ipdkry-; 
pimui 4 vokiečių įpusę 'reiškiasi 
vis aiškiau itarpe Lenkijos darė 
binirikų ir vdlštie’čių. Vieno Eu
ropos laikraščio /korespondentas 
iš Lenkijos rašo, kad Vitoš’o 
ūkininkų partija ir Lenkijos so-, 
cialistų partija išėjo griežtai 
prieš tą politiką.

“ ‘Robotnik’ buvęs atspaus
dinęs socialistų partijos nu
tarimą šiuo reikalu, bet tas 
‘Robotniko’ numeris sukon- 
fiskuotas”, sako koresponden-; 
tas. Ten buvo pareikšta, kad' 
Leiikijos dabartinė vyriausy
be blogai daro, artėdama sir 
trečiuoju reichu, tuo didin
dama Europos taikai pavojų 
ir pavojų1 !savo valstybei. Blo
gai vyriausybė darant, ardyJ 
dama santykius su francu- 
zais ir čekoslovakais bei Ma
žąja Santarve. Be to, blogai’ 
daranti, šlaptai remdama Vo
kietiją tuose reikaluose, kur 
hitlerininkai taikosi užgrobti 
dalį SSSR teritorijos?’ 
Bet Pilsudskis yra užsispy

ręs eiti savo keliu ir, kol jisai 
turi jėgą (armiją) savo rariko-v 
se, opozicijos nepaiso.

SKYSTAS JUBILIEJUS SVEIKATA
į m m i imi ubu,

Spulkų pradžia

Maskvoje buvo armijos para
das, minint .17 anetų sovietų 
valdžios sukaktuves. Užsienių, 
korespondentai stebisi, kad pa
radas buvo menkas. Kalbėjo 
tik karo komisaras Voro’Šilovas. 
Gyventojai nesiinteresavo.

Bet sovietų valdžia gavo ;pa-‘ 
sveikinimų iš “kapitalistinių 
valdžių”. Kalinino vardu pa
siuntė sveikinimą Maskvai ir 
prezidentas Rooseveltas.

Komunistai Amerikoje išlei
do specialius numerius bdševi-: 
kiškam jubiliejui pažymėti. Ta
čiau jie išėjo nepaprastai skys
ti. (Pavyzdžiui, “Laisvės” jpadvi- 
gubintame numeryje nėra nė 
vieno kiek įdomesnio rašto.

Bet absurdo rekordą sumu- I c •

/•še, kaip paprastai, kominter- 
nas. Jo vykdomas komitetas 
per radio šaukė pasaulio dar
bininkus vięnybėn, nurųdyda^ 
mas j pavojų “proletariato tė
vynei” iš Japonijos ir kitų im
perialistų bei fašistų pusės. Ta
čiau tame pat atsišaukime ko- 
minternas žioplai šmeižė socia
listus, šaukdamas, 'kad darbo 
žmonės nėišsigėlbės tol, kol jie 
nenutrauks ryšių su “veidmai
ninga social-demokratų politi
ka”

Rašo Dr. T. Dundulis 
KADA REIKIA VAIKUS 

ČIEPYTI?

Amerikos Statybos ir paskolų 
bendrovių arba spulkų diegų 
tenka ieškoti Anglijoj, čia juos 
ir užtinkame.

Pirmutinis aiškus rekordas 
tokios organizacijos, kuri turė
jo ‘dabartinių spulkų ;požymių, 
yra “Savings & Friendly So- 
ciety”. Ją suorganizavo 1710 
metais škotas kunigas mieste-; 
ly Ruthwell. Tai buvo taupini- 
mo draugija.

Kai dėl statybos, tai skaito
ma, kad pirmoji Statybos drau
gija Anglijoj buvo, tur būt, ta, 
kuri įtapo suorganizuota 1781i 
metais mieste Birmingham.

Suprantama, suminėtos aukš-< 
čiau draugijos buvo tik pra
džia judėjimo, išsivyščiusio j 
šių dienų statybos ir paskolų 
bendroves. Ėmė ilaiko iki jos iš
sivystė ir išsiplėtė visoj šaly. 
Bet 19 šimtmečio pradžioj ir 
per pirmą to šimtmečio pusę 
kooperacijos dvasia Anglijoj 
buvo jau plačiai pasklydusi.

Kaip kitos kooperacijos ša
kos, pavyzdžiui, vartotojų koo
peracija, taip ir statybos įr pa
skolų 'kooperacija gimė ir išsi
vystė biėdnuomėnės sluoksniu©; 
Se. Hilui*' '■

Pamatu šiai kooperacinei 
dvasiai Anglijoj buvo vadina- 
ima industrinė revoliucija. Da- 
ilykas toks, kad tais laikais, 
apie įkuriuos čia kalbama, Ang
lijoj įpradėta -taikyti naujos 
gamybos metodos: daug ūkinin
kų . neteko žemės, ba dvarinin
kai pavartojo žemę produktams 
reikalingiems pramonei, dėta 
dirbtuvėse naujos mašinos, dar-

j bininkai koncentravosi pramo
nės centruose ir centreliuose. 
Darbo valandos buvo ilgiausios, 
uždarbiai menkiausi, minių 
skurdas pasibaisėtinas.

Natūralu, kad šitokiose apy- 
stovose turėjo veržtis aikštėn 
<masių nepasitenkinimas, minių 
bruzdėjimas. Darbo žmonės or
ganizavosi ir tos jų organizaci
jos pagarsėjo bendru vardu kaip 
Friendly Society Movement. j 

šitame Anglijos darbininkų 
judėjime jau anuomet pasireiš
kė, galima sakyti, dvi šakos. 
Viena šaka, pagelba politinės 
agitacijos ir unijų, kovojo už 
geresnes darbo sąlygas, o kita, 
pagelba kooperacijos, mėgino, 
taip sakyti, už čebatų aulų nu-; 
sitvorusi pati traukti save iŠ 
klampyno. Ve ši antroji Angli
jos darbo žmonių judėjimo ša
ka ir buvo Amerikos Statybos 
ir paskolų bendrovių motina.

Amerikos spulkos
Ne vienoj Anglijoj kalbamu 

laikotarpiu išsivystė kooperati
nis judėjimas. Jisai išsiplėtojo1 
ir Vokietijoj, ir Francijoj, ir 
Italijoj. Tačiau Amerikos spul
kos yra tiesiogines Anglijos 
statybos draugijų įpėdinės.

’ Firnioji1 tTungtinių Valstybių 
spUlka tapo suorganizuota 1831 
metais miestely Frankford, 
iPennsylvania. Dabar 'ta vieta 
yra! Philadčlphijos dalis. Iš šios 
pirmosios Jungtinių Valstybių 
spulkos sumanytojai, organi-' 
zuotojai ir aktyvieji darbuoto
jai buvo trys anglai — dakta
ras Henry Tnylor ir dirbtuvių, 
savininkai Samuel Pilling ir 
Jeremiah Horrodks.

Rudolf S. Hecht
galva Hibernia National banko, 
New Orleans, kuris tapo išrink
tas prezidentu bankierių aso
ciacijos — American Bankcrs 
Assn. , .

Visi trys, be abejonės, gan 
gerai buvo apsipažinę su koo
peratiniu Anglijos judėjimu. 
Visi trys įvertino jį. Ir nors at
rodo, kad jie neturėjo įstatų 
Anglijos draugijų patvarky
mams nukopijuoti, visgi nužiū
rima, kad jie turėjo atminty 
savo tėviškės draugijų dėsnius, 
kai organizavo pirmą Amerikos 
spulką — 0xford Provident 
Building Association.

(Trečias straipsnis tilps an
tradienį, lapkričio 13 d.)

KULTŪRA, NAU
JAS No. 9

Turinys:
Valstybės Prezidento Antano Sme

tonos Sukaktuvės.
Šventoji Sąjungą ir Tęiutų Sąjunga 

— Prof. P. -Leonas.
Augalų'hormonai — jų gyvybės va-

Isn^5&DMy&-- k žvi- 
tonas. '

Jurgis Baltrušaitis *— Sergej Kąra 
—r Murza.

Kaip rašo musu rašytojai (S. Kap- 
nys, P. Orintaitė, šalčiuniene-Gus- 
taityte, J. Paukštelis).

Mahanojaus mainierių polka j— Pet
ras Cvirka.

šeimos krize ir šeimos reforma — 
J. Baldauskas.

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

Kur čia logika?

LAIMĖJIMAS BUS
UŽTIKRINTAS

laimėjimas

Neretai vaikų -motinos klau
sia, kada reikia pradėti vaikus 
čiepyti, tai yra nuo kokio am
žiaus galima vaikus čiepyti? 
Tai yra daugiau, negu links
ma girdėti tdkie klausimai. 
Mat, kėlidlika metų titrai vah 
kų motinos klausdavo; kaip tik 
•priešingai, tai yra '“ar reikia 
čiepyti vaikus ?” v

Negali būti 'jokios abejonės, 
kad irtikalinga čiepyti vaiktfs.' 
Jau nebereikalinga daugiau 
įrodyti reikalingumą vaikų vak 
cinacijos, — tai butų žemiau 
bendro žmonių supratimo, čia 
kalbėdamas apie vakcinaciją 
(turiu omenyje ypatingai raiv 
>pų vakcinaciją. Vist) >pasaUlio 
gydytojai daro visiką moksli
niu pagrindu kas galima, kac 
sulaikyti nevien raupų susir
gimus, bet ir visus kitus pa 
voj ingus susirgimus limpan
čiomis ligojus. Iki šioliai dai 
nesurasta sėkmingų vakcinaci 
jos būdų dėl visų limpančių 
ligų. Reikia tikėti, kad atei
tyje bus sulaikoma daug dau
giau limpančių ligų, negu iki 
šioliai. Medicinos darbuotėje 
liauji vakcinacijos budai yra 
nudlat bandomi su teigiamais 
rezultatais. Taipgi ir pati vi 
spoipenč vis daugiau pradeda 
susidomėti gydytojų moksline ■ 
mis pastangomis ir daugiau 
pradeda tikėti ne vien Jį gydy
mą, bet ; ir į profilaktiką; (ap- 
įsigynimą nuo ligų), iparčmta! 
mokslinių ipągrindu. . ’

Vaikus galima pradėti čiepy-

Valdžiai .paskelbus liauno 
miesto rinkimus, įvairios .politi
nės grupes įteikė savo kandida- 

$ 
sė yra atimta beturčiams, ta
čiau tautininkų valdžia vistiek 
bijo linkimus pralaimėti. • Todėl 
ji apsirūpina; iŠ anksto.

Kauno laikraščiai praneša,

bos spciąlistei vargiai galės subiidavoti tdkią tvirtą sąrašus. Nors- Wsavimo
ganlzačŲį, kad ji stengtų paimti viršų ant demokratų 
ir rapųblik^

Amerikos žmonės jau nebijo socialistų \vardo, kaip 
kad būdavo pirmįau? Socialistų idėjomis jie interesuo-

Ii amo raupų
i V



K

1

$ r. a

Penktadienis, lapkr. 9, 1934 Si

■

3

'Į The John Bull locomotive cnd it» original coachct Į

I IKaratas ir am nupfaodavo
\ ............ --......- -

Seniau visi valdovai, kara
liai, imperatoriai skelbdavosi, 
kad įie ’valdą kraštą “iŠ Dievo, 
malonės”, laigi, ne savo noru,' 
ne žmonių valia, bet paties 
Dievo .paskirti. Ką kartais 
•reiškia toks Miš *Dievo malo
nės” viešpatavimas, mes gerai 
patyrėme Didžiojo karo metu,, 
kai vienas pateptinis slapta 
turėjo dumti iš savo valsty
bės, likimo valiai /palikdamas 
savo buvusius pavaldinius, o 
kitas net -prie sienos atsidū
rė... Žmonių vtflfa, -taip sakant, 
persvėrė visus pateptinius — 
ir 'likimas pasisuko kita kryp
timi.

(Panašių atsitikimų šimtais 
butą ir senesniais laikais. Ko
kie didingi ir galingi buvo Ko
mos imperatoriai, -— o juk 
bent keliasdešimčiai jų kirvis 
nuėmė galvas. Musų laikais 
mirties ‘bausmė vykdoma daž-| 
niausiai žmogų sušaudant, o 
senesniais laikais būdavo 
arba pakariama, arba dažniau
siai, nukertama kirviu (veliu 

giljotina) galva. -t
Žiauri, nežmoniška tai bau

smė, bet, vdeja, Jokio likimo 
amžių bėgy yra susilaukęs ne 
vienas žmogus, bet Šimtai ir 
tūkstančiai. Tokio likimo, 'pa
galiau, yra susilaukęs ir ne 
vienas galingas karalius, nuo 
kurio žodžių, rodos, drdbėda- 
vo šimtai tūkstančių žmonių,; 
nuo kurio valios priklaus?' 
daugelio žmonių likimas. Dau
gybė lokių įvykių buvo -šen. 
•Romos imperijoj, 'Bizantijos 
imperijoj, Viduramžiais ir, 
pagaliau, Naujaisiais amžiais/

Romos imperija, pradeBartt/ 
cezario Diokleliano laikais su-; 
skilo į dvi -dalis: 'Rytinę 'ir Va
karinę. Vakarinė imperija 
žlugo 476 m., nukariauta atsi- 
basčiusių barbarų tautų. Ryti
nė imperija po to. dar išsilai
kė beveik ištisą tukštarttį me
tų, iki 1453 m., kai ji buvo 
nukariauta turkų. Aitą *ryth 
nė (Romos imperijos ddlis pa
prastai yra vadinama TTizan-* 
tija. Ji visą laiką ‘buvo valdo
ma valdovų - Imperatorių, 
dažnai labai žiaurių ir nuož
mių.

'žmones gyventojai jiems 
dažniausiai būdavo tik papra
sti daiktai, su kuriais ką nori,, 
tą gali 'daryli. O kai jau to
kie “viešpatavimai” pasidary
davo nebepakenčiami, liūdnas 
likimas ištikdavo valdovus:, 
jiems, 'dažniausiai, būdavo nu
pjaunama nosis arba išduria- 
nios akys, ir taip paliekami 
gyventi :tdliau. Ir tokios, mu-’ 
sų akimis 'žiūrint, keistos bau
smės yra susilaukęs ne vie-. 
nas Bizantijos valdovas.

Bizaiitija turėjo vieną vai*, 
dovą, kuris dar (palaikė ‘Ro
mos imperijos garbę, tai —n 
impor. . Justinianas. <Po jo; 
prasideda vaidai, suirutės, 
žiaurumai. Imperatorių -sostai 
žiba auksu, -bet nž lai visoj 
•šalyje viešpatauja vargas, 
priespauda, kartuvės. .

'602 m., viešpataujartt Impe*: 
ratoriui Mauricijui, sukilo ka-, 
riuomenė, išrinko naują Impe* 
ratorių Phoką, kuris, paėmęs; 
sostą, tuoj -liepė suimti Mau
ricijų ir jie rikis jo sūnūs ir; 
juos visus, 'pirmiau sūnūs, tė
vui matant, nužudė. -Aštuonis 
metus žiauriausiai viešpatavo- 
Phokas: • yisi, kurie -tik buvo 
įtariami (neištikimumu, buvo 
gaudomi ir žudomi.. Visas 
kraštas dejavo nuo priespau
dos. Bet pagaliau 4inonės Tie- 
bciškente ir -sukilo. - Pliekas 
buvo nugalėtas, suimtas ir .
gyvus sukapdlas (610 m, spa

lių >mėn. 5 diemį)
Jo galvą ir kūno •dalis žmo
nės pasimovę arit kuolų nėšio* 
josi po gatves, Po jo vješpg* 
tavo imperdtorius Bepakilus, —iį ratv <• • ■_-«fwJ'i * . ••
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paimti jo .pusbrolis Herakleo- 
nas, Žiaurus žmogus. Tačiau 
tuoj .prasidėjo sukilimas ir se-, 
nato nutarimu'Herak'leonui bu
vo nupjauta nosis, o jo moti
nai — išplautas liežuvis. Taip 
Įmonės apsisaugojo nuo nuo
žmaus valdovo. Bet, deja, ir 
naujasis imperatorius Kons
tantinas II pasirodė ne geros-, 
nis, o visą "kraštą laikė dide
lėj priespaudoj. ’668 m. jis 

‘besimaudant buvo nužudytas/ 
Jo sūnūs ir Įpėdinis, Konstan
tinas TV, sėdęs viešpatauti, no
rėdamas apsidrausti 'nuo bro
lių, tuoj įsakė 

t 

Ūbiem savo broliam nuplauti 
nosis. ,

Bėt visus pirmtakunus savo 
•žiaurumu <pralenkėKonštantino 
IV sūnūs Justinianas II, kuris, 
bijodamasžmonių keršto, vieną, 
naktį .įsakė -išskersti didelę; 
dalį sostinės Konstantinopolio 
gyventojų. Kraujas pasipylė 
upeliais. 'Bet muo žmonių su-, 
kilimo ir keršto Justinianas II 
vistiek ’neišsisaugajo: žmonės, 
nebegalėdami bepakęsti žiau-i 
rūmų, vadovaujami tūlo ’Le- 
oritijaus, sukilo, 'nuvertė Jus-, 
tinianą ir jį Žiauriai norėjo 
mužudyti. Tačiau Leontius 
•bevelijo geriau
nupiauti jam nosį ir liežuvio 
•galą ir (taip išsiųsti ištremiman 
į vieną 'pasiansaiį (695 metais),

Tokio pat Tikimo 'susiladke 
ir pats Leontjjus; per sukili
mą '698 motais .jis nugalėtas,,, 
suimtas, nupiauta nosis ir iš
siųstas į vieną Dalmatijos vie
nuolyną. Sostan įžengė Apsi-, 
mergas, pasivadinęs Tiberijum 
UI. 705 >m. iš ištrėmimo pa
vyko [pabėgti buvusiam impe-, 
Totoriui Justinianui *11. Jis, 
nubėgo pas -bulgarus ir jų pa
dedamas vėl rengėsi užimti, 
sostą. Ir jam (pavyko: 705.
metais jis 'nugalėję Tiberijų: 
TU, parsivežė heoritijų, 'ir juos 
abu už kojų .prie vėžinio pri-, 
rišo ir tokiu žiauriu bodu nu- 
žudydino. Justinianas II be 
nosies ir gaflo liežuvio dar 
viešpatavo 6 metus, nežino-. 
Aiškiausiai keršydamas vi
siems Leontjjaus ir Tiberijaus. 
UI šalininkams. Pagaliau 711; 
mdtais jis buvo nužudytas. Jo 
papėdininkas Philippikus Bar-, 
danes teviešpatavo tik dvejus: 
metus ir 
718 metais jam >buvo išdurtos 

•akys.
valdovas, -Anas ta-

■The modom loco
motive of 1925, 
and t h e t i n y 
Crooks engine of 

10 yeara ago. 1

The Mhsissippi 71

The Tom Thumb

Streamlined ; 
Union Pacific.

!| The -RocketĮ

Traukinių evoliucija — nuo pirmųjų Amerikos traukinių iki vėliausio Union Pacific “streamlined” traukinio.

Leono IV brolis Nece» 
buvo sukėlęs maištą

apakintas

Andrionikus (1185 m.) ir t. t. 
ir t. t. Ne vienas galingas va
karines Romos imperijos val
dovas neteko galvos, tokio pat 
likimo susilaukė ir ne vienas 
rytinės Romos imperijos val
dovas. Čia dar butą ir daug 
'keistesnių bausmių, teužtin
kamų tik senovės Rytų tauto
se, būtent, akių išdūrintas, lie
žuvio ir nosies nupiovimas ir, 

’kt. Kartais žiauriai už įvai
rius nusikaltimus yra nubau- 
'džiaini ipaprašti žmonės, bet 
neretai liūdno likimo sušilau-, 
rkia ir valdovai, tie Dievo pa
tepti žmonių ‘valdytojai. Daž
nai pasirodo,'kad
koks ualdov'aš yra šimtus kar
dų blogesnis žmogus, negu šiaip 
jau koks paprastas žmogelis.

Ir suprantama, kad, -norint 
nuo tokio valdovo teikiamų' 
“malonių” išlaisvinti kraštą^ 
nieko kita; nebelieka, kaip, jį 
pašalinti.^^Taij)^ dąžnąi ir bu
vo padaroma. Žmonių .valia,' 
pasirodo, turi dhug daugiau 
reikšmės •• už visokius 4en pa
tepimus. Kas neboja >žmpnių 
interesų^ kas .kraštą slegia,' 
spaudžia, tas ir žmonių val
dyti negali. įsikerojus grobuo-1 
niškumui, šavanaudiškuinui, 
kraštas ima slinkti ..bedugnėn.

. $2.50

Naujasis 
zijus TI, taip pat neviešpata-. 
vo ne trijų metų ir savo pirm- 
ta’kuno likimo išvengė -tik to-, 
dėl, kad prasidėjus sukilimui 1 
.pabėgo svetiman kraštam

717 m. sostan sėdo Leonas 
Izauriėtis. šitas imperatorius 
(uždraudė garbinti bet kokius 
brikščiopių paveikslus. Kraš
te vėl prasidėjo nesutikimai įr 
suirutės, nes vieni stovėjo už 
•tai, kad .paveikslus Teikia pa
likti ir garbinti, o Liti bažny
čiose ir visur kitur ’dradkė pa
veikslus. Krašte kilo baisus, 
(tikybiniai vaidai, vedę /prie sa
vitarpinių kovų. '

Leono sūnūs ir įpėdinis Kon
stantinas V Kopronymus ėjo 
tėvo .pėdomis. Prieš jį sukilo 
•jo svainis Artabazdus, paveik
ių garbinimo Šedininkas. Bet 
sukilėliai buvo nugalėti Jr

Ąftdbd'zdui buvo išdurtos 
'•• •/ 'akys. -‘ >

Kad sutvirtinti savo valdžią, 
Kondtaritimts 'ėmė (persekidti 
•ptoveiksdų garbinime šalinin
kus, -daugiausia juos nužudę 
-damas, Vienuoliai, kurie Ši
ltiems imperatoriaus įsaky
mams. daugiausia priešindavosi, 
buvo nužudomi* o vienuolynai 
sudeginami. Dauguma vienuo
lių užslinkdavo paveikslų. pie- 
4imu Ir jų platinimu tarp žmo- 
itffų, todėl suprantama, kad. 

Minim Mera kliu i (641m ,), &mč- JiOiltt Ipavclkslų gąrbipįmo už
viešpatauti jo smum Ęon^an-.aineudinias nešė ijr ntaterialiiiį 
tinas TU: tačiau lis *taia ilrtltJ nho^tdiį, 'todėl jie prieš tai

'tautinas, keršydamas vienuo
liams, įsake visiems apleisti 
^vienuolynus, apsivesti ir gy
venti kaip ir visi gyventojai. 
Nepaklusnieji buvo žudomi.

Jo sūnūs Leonas IV neilgai 
viešpatavęs mirė. Leono IV 
sūnūs buvo per jaunas, todėl 
ėmė valdyti Leono TV žmona 
•Irena. Tai buvo be galo žiali
ti moteris, Ji darė visa, kad 
tik valdžią savo rankose išlai
kytų. 
Toras 
bet 
:buvo
Kitiems keturiems jo broliams, 

•nupiauti liežuviai. 5
Kai sūnūs užaugo ir paėmė 

valdžią, Irena vis tiek nenuri
mo ir kibino žmones prieš sa
vo sūnų. Pagaliau jai pavyko 
valdžią vėl .paimti į savo ran
kas. Simus, buvęs imperato
rius, tam pačiam kambary, 
kuriame pirmą kartą .išvydo 
saulės šviesą, buvo pačios mo
tinos įsakymu apakintas. Bet 

,pagaliau po kelerių meti] ir 
,pati bįuvo nuversta ir ištrem
ta į vieną mažytę salą (802 
m.). Po jos ėmė viešpatauti
Nieeforas (802—811 m.). Tai 
buvo taip pat nuožmus valdo
vas.' 811 m. vienam mūšy su 
bulgarais žuvo, beveik visa jo 
kariuomenė ir jis ,pals -buvo 
•nužudytas. Jo galvą bulgarai 
.p įsi nove ant kuolo ir. keletą 
dienų, kol švente mūšio per
galę, laikė savo palapines. 
Paskui ,
įjo kiaušas -buvo pasidabrudlas 
ir kaipo gėrimo taurė atiduo
tas bulgarų carui.

Siauručius, 'Nicctorb siinus, 
taip (pat buvo sunkiai (sužeis
tas. Bijodamas -savo svainio, 
Mykolo, liepė išdurti jam -akis, 
(kad tas negalėtų užimti sosto. 
Bet tuo laiku prasidėjo suki
limus, Staųracius buvo suim
tas «ir uždarytas vienuolynan. 
Naujasis jmpęnatorius, Myko
las į, viešpatavo keletą metų, 
po nepavykusių karų, buvo 
•nuverstas ir taip pat uždary- 
4as vienuolynan.

/Prieš imperatorių Mykolą II 
(buvo sdkilęs vienas kaniuome- 
nes viršininkas, .'norėjęs nu
versti jį nuo sosto ir pats ]>a- 
šiškclbti Impcratornum. Bet 
sukilimas nepavyko.
KaniuontaiiSs viršininkas, vai> 
du T/tomas, buvo suimtas, nu
kirstos jam kojos «ir rankos, 
pats /pririšiąs tprie asilo ir taip 
paikintos tol, tkol nuo kraujo 

•nutekėjimo mirė.
Toliau: vfęiiudkiR: ai: kitokiu 

bud u buvo nužudyti: Mykolas Aldofia-Chiras, Alphonse (Pau-

Montello
$5 auka: Antanas Bartkevičius.
South 'Boston
Rinkėjai: P. A. Apshaga ir G
Kropas

Surinkta aukų
Sunderland
Rinkėjas: A. K. Kasiausias

Surinkta aukų ..........  $10.00
Worcester
Rinkėjai: A. Keršis, Z. Kiaula- 
kis ir P. Eagdis
$2 auka Zigmas Kaulakis.
$1 auka Worcester Soda & Beer
50 centų aukos:

Petras Katauskas, Mr. & Mrs.
Tamalavage,’Adam Jonis, Adam

M. Trunee, D. Cetravičia, An
tanas GiniUtis, Juozas Gru- 
zinskas.
30 contų :&uka

Vincas Staiikuso. ;•
25 ceritų atikos

Antanas Sereičika, Antanas 
Valatka, William Bagdis, Dr. 
P. Shilansky, Vietosią Shilans- 
ky, Stanley A. Wojoiak, V. Le
onavičius, Antanas Danelius, 
Jonas švedas, Rokas Bartašhis, 
Feliksas Kaliaokas, Jonas Kuo- 
eius, Jurgis -Ališauskas, Joseph 
Pat riek.

Viso .................  $12105;’ _____

Sunderland
Rinkėja B. Bttvfoifenl

auka SLA ft'Ma kuopa. : 
$1 auka Jurgis Baranauckas. 
50 centų aukos

Faustina ’Bfšikirsklėhč, Mart
joną Visgaitienė. Adomas Kaz
lauskas, Stanislovas Skėbidkas, 
Viktoras (Petraitis, Jmnapąs 
Kazimieraitis, Jurgis Bernotas, 
Kazimieras Kaminskas, Juozas 
Barkauskas, Antanas Jonulis. 
25 centų Buikos

Jieva Zakiatienė, Michalina 
Kazdkauskienč, Pilypas Vasi
liauskas, Juozas Bagdonas, Sta
sė Bagdonaitė, Marijona ’Ces- 
nlenč, Julija -Jukubaitienfi, Ju
lija Jukubaičiutė, Ona Bagdo
nienė, Stanley Dobrikas, Julia 
Dobrikas, Hėlen Dobrikas, M. 
Dobrikas, T, Acius, Ida Saviš
ky, Mrs. A. Savišky,, F. Pranė- 
kunas, -Juozas Žakaltis, Myko
las Baikowdkas, Marcele Pran 
ckunas, Helen Gomins, Joseph 
Lazauskas, Mike Luoas, ? Wil- 
liam Ursia, M. Sabaliauckas, 
Mary Lozoski, John Kuzmickas, 
Mike Stanaitis, Adam ‘RabihS- 
ki, Jurgis Černius, Z. ’Busaąc- 
ktonČ, A. Mikfiliukė, Minule Bi- 
šikirskienė, Dominick Pllvldls, 
John (Pilvinis, Brigyta ’PilVlnie- 
nė;*.-'"?.

Į Viso,      , >. $20:00 
Worčester ■ . / }•
Rinkėjas: G. A. Kybą ' 
$3 aukos
> Gąbriel Ą. Kybą, ’Ztgmąs ^S. 
Paulakis, Benediktas Raminau- 
ąkftš. . - '• Ą
$2 auka Justina Vaitekienė.
$1 aukos ' • >
• Josephinc Leonaitč, Petras 
I^apinckftą ... e.< .
50 centų auka A. ‘Gražulis. ’

VUo ........
; (Bus daugiau) 5 į

, . i i tc’iRįį.i
z ii m.. .inCnį.įėMiiii........ į

GERB.v Wtrjterių sktttt^ 
jęš ir skaitytojai : 
pirkinių reikalais | tas 
krautuvu kurios jtkelb^si 
-Nuuiie&ooe. -t’•:.•• •

»—•
A., f. >

aMtaMMMM
c. • <

’ * \ > ■

y

Priimami paskelbimai ir pranešimai ?

*

vai.

v V >»?
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RADIO
• • . < ' i . • • ; • •

■ ( j.'i.
. - ■ ‘ ' i . *

! • 'V • ‘ * t • • ’ ’ *.• *

kas antrą dieną
T>'VTAT«i R.ICvaI1 1 r^.13, OslO Vai.

"LITUANICOS II” 
AUKOTOJŲ SARASAS

- -rTr—------ j : :
Lynu < . • . -
Rinkėjai: A. čebotonauskas ir 
P. Bakannuskus 
$10 auka:

Lietuvių Ukesų Kliubas. 
$2 auka: K. Šileikas. 
$1 auka; A, Ringlev, 
50 centų auka:

S. Gamprauskas, 
25 centų aukos:

; Stanley Strekauskas, Laurą 
Gliųskas, Anna Sturtna, Elinor 
Ginkus, Stephen IPaskevich, Ve- 
ronica Ensas,, J. Brama, ; Sam 
Lerner, Juozapas Kilimonis, Ęd* 
wacd Glinskis, Albert SuMcki 
Anthony Orlosky, Addlph fę* 
retina, Stella Uždavinis, Pdtei 
Zdletakas, Anthony Grigon, 
Vladas , Aliikonis, Vincas Kar< 
pičius, Petras Karpičius, • B, 
Burja, Vincas Vengraitįs, Ig* 
nacas Kiškis, Juozas Put/rius- 
Juozas Arlauskas, M. Lataus- 
kas, tPetras Bakanauškas, Jo
nas Ginkus, Juozas Pūkas, Al- 
-bert Kąsijevich, S, Valavičius,

tinas TII; ‘tačiau jis * tais prit nuostolį, ‘todėl Jie įideš tai UI (867 in.>, Ąndręnikiis ( W71Įl&vic^ ; 
metais mirė. Sotftą tarėjo kiek galėdami kovojo. Kbųa*1 m,), Aleksius II (1183 * m,), Viso ...

į «'%w. ■ - A
■ t •

i-• - .

Pirmadieny (’panedėly ) 
Trečiadieny (seredoj) 
Penktadieny (pėtoyčfoj) ’
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kas trečiadienį (serėdą)
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RYTAIS paduodamos vėliausios žinios iš 
pasaulio ir-iš Chicagos,
Vakare seredoj linksmumo valanda.
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Chicagoj ir toli uz Chicagos.

"r , c



NAUJIENOS, Chjcago, III. Penktadienis, lapkr. 9, 1934

Antradienio Rinkimų Laimėtojai
* • > #

(Illinois, Cook apskričio ir Chicagos valdvietės)

VAISTUOS VAI.DVIETfS
1REASURER—■

John Stelle, dem.
SUPERINTENDENT OF
PUBLIC INSTRUCTION—

John A. VVieland, dem.
TRUSTEES OF UNIVERSITY
OF ILLINOIS—

Mrs. Glenn E. Plum b, dem.
Harold Pogue, dem.
Oscar G. Mayer, dem.

CONGRESSMAN AT LARGE—-
Michael L. Igoe, dem.
* Martin A. Brcnnan, dem.

COOK APSKRIČIO
VALDVIETĖS

TREASURER—
Robert M. Sweitzer, dem.

COUNTY CLERK—
Michael J. Flynn, dem.

JUDGE OF COUNTY COURT—
Edmund K. Jarecki,

SHERIFF—
John Toman, dem.

JUDGE OF
COURT—

*John F.

MVNICIP1A LIO TEISMO 
TEISĖJAI

dem.

PROBATE

CLERK OF
COURT—

♦MitcheU

O’Connell, 
PROBATE

dem.

dem.C. Robin,
CLERK OF CRIMINAL 
COURT—

Thomas J. Bowler, dem.
SUPERINTENDENT OF
SCHOOLS—

Noble J. Puffer, dem.
COUNTY ASSESSOR—

John S. Clark, dem.

MEMBERS BOARD OF

♦Frank M. Padden, dem. 
♦Harold P. O’Connell, dem. 
George B. Weiss, dem.
J. M. Braude, dem.
LeBoy Hackett, dem.

' ♦Matthew D. Hartigan, dem. 
♦Gibson E. Gorman, dem. 
Joseph J. Drucker, dem. 
♦Francis Borrelli, dem. 
Joseph B. Hermes, dem. 
Stephen Adamowski, dem. 
Eugene L. McGarry, dem.

♦Incumbents.
ATSTOVAI Į KONGRESĄ 
(Cook County Distriktai)

Distriktas:
1— A. W. Mitchell, dem.
2— Raymond S. McKeough, 

i dem.
3— ♦Edward A. Kelly, dem.
4— ♦Harry P. Beam, dem.
5— *A. J. Sabath, dem.
6— ♦Thomas J. O’Brien,t dem.
7— *Leonard W. Schifletz, 

dem.
8— ♦Leo Kocialkowski, dem.
9— James McAndrews, dem.

10— Ralph E. Church, rep.

Chicagos atstovai Illi
nois legislaturoje

Antradienį rinkimuose buvo 
ir Illinois valstijos legislaturos 
rinkimai. Chicagos atstovybe 
laimėjo sekami kandidatai:

SENATE.
Distriktas:

1— fDaniel
2— ♦Joseph
3— William
4— ♦ Frau k
5— T. V. Smith, dem.
6— *James J. Barbour, 

ston, rep.
7— C. F. Baumrucker, 

Forest,
or

7— Arthur 
Forest,

8— Ray Paddock, Round 
rep.

9— fPatrick J. Carroll, dem.
11— t John M.
13—fFrancis 

dem.
15—fPeter P.
17—fJames B. Leonardo, rep.
19—fRichey V. Graliam, Ci

cero, dem.
21—fGeorge M. Maypole, dem. 
23—Thomas E. Keane, dem.
25—fFrank J. Huckin Jr., dem. 
27—fJobn Broderick, dem.
29—William J. Connors, dem. 
31—tHarold G. Ward, dem.

HOUSE OF REPRESENT- 
ATIVES.

(Atstovų butas)
Distriktas:

1—*Harry L. Williams, 
cago, dem.

1—* Arthur T. Roche, 
cago, rep.

1— ♦Harris B. Gaines, 
cago, rep.

2— *John M. Bolton, 
dem.

2—♦Frank Ryan,
dem.

2— James J. Adduci, 
rep.

3— *G. G,ary Noonan, Chica
go, dem.

3—♦Charles J. Jenkins, 
cago, rep.

3— Warren B. Douglas, 
cago, fep.

4— *John C. Khnczynski, 
cago, dem.

4—♦ James P. Boyle, Chicago, 
dem.

4— *Michael A. Ruddy, Chi
cago, rep.

5— Louis G. Berman, Chica
go, dem.

5—♦Bernard J. Kewin, Chi
cago, dem.

5— *William J. Warfield, Chi
cago, rep.

6— *Joseph H. Donahue, Chi
cago, dem.

6—Charles H. Weber,_ Chica
go, dem.

Serritelia, rep.
Mendel, dem.
E. King, rep.
McDermott, deni.

In Labrador harna««

į

Sis
3

ii

$ir Wilfred T. Granfall
H
iiiiii

Petras Milleris, 00 metų am
žiaus, kuris gyveno adresu 63 
So. Washtennw avė,

P. Millerį policija nugabeno 
į J. J. Bagdono lavoninę, ad
resu 2506 West 63rd st. ir ko
ronerio pareigas einančio Dr. 
Biggs leidimu, velionis buvo 
pašarvotas.

Apie tą įvykį buvo praneš
ta velionio giminėms. Jie ir 
daugelis pažįstamų susirinkę 
L J. Bagdono koplyčioje pa
sakojo, kad velionis visų laiką 
gerai jautėsi ir tą rytą kaip ir 
visada išėjęs į “soup line” val
gyti ir nedasiekęs tikslo žuvo 
kelyje. —F. liula m.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės pastogės Kodėl Kūdikiams

šaukia susirinkimą
Sekantį sekmadienį, lapkri

čio 11-tą d. Chicagos Lietuvių 
Ai.Uitorijoj įvyks Teisybės My
lėtojų Draugystės mėnesinis 
susirikimas. Nariai prašomi 
ikaitlingai susirinkti, nes yra Laikiną pagalbą kurią kūdikiai gau- 

° v mai Antį i i «•

tas Liuosuotojas

. ’ i
ua M ‘J ‘; ' ' a

Vaistininkai, grabo- 
riai ir kitos naujie
nos Town of Lake

šiomis dienomis nuo savo pareigų pasiliuosavo ir 
poilsiui Dr. Wilfred T. Grenfeel, pagarsėjęs tolimosios 
Labradoro gyventojas, kur jis snieguose ir šalčiuose teikė me- 
dikalę pagelbą eskimosams, žvejams ir medžiotojams per 42 
metus. Baigęs medicinos mokslus ir ilgai dirbęs tarp šiaurės 
juros žvejų, 1892 m. jis atvyko į Labradorą, kurio pakraščiuo
se, laive, {steigė pirmą ligoninę. /Paskui jis įsteigė dar 5 ligo
nines, 150 m. atstume viena nuo kitos. Jo* darbas susilaukė pri
tarimo, daugelis stojo jam pagelbon, taip kad su laiku jis ėmė 
steigti slaugių stotis, mokyklas, prieglaudas ir kooperatyves 
sankrovas. Už savo darbą jis susilaukė didžiausios pagarbos ir 
erdenų. Dabar, pasenęs, jis jaučiasi atlikęs darbą ir išvyko po
ilsiui. : i I

išvyko 
šiaurės

Uekeliaudamas po margą svie
tą “Keleivis” užtinka daug 
žinių “Tonleikėj.”

Emmett Whealan, dem. 
♦Fred W. Brummel, dem.

SANITARY DISTRICT ‘ 
TRUSTEES—

*James M. Whalen, dem. 
Joseph T. Baran, dem. 
George Seif, dem.

PRESIDENT COUNTY 
BOARD—

Clayton F. Smith, dem.
MEMBERS COUNTY BOARD 

(Chicago nariai) 
Clayton F. Smith, dem. 
*Maurice F. Kavanagh, dem. 
♦Peter M. Kelly, dem. 
*John E. Traeger, dem. 
♦Daniel Ryan, deni. , 
Elizabeth A. Conkey, dem. 
Fred Fischman, dem. 
♦Mary McEnemey, dem. 
Frank Bobrytzke, dem. 
Lucy Palermo, dem.

MEMBERS COUNTY BOARD 
(Priemieščių) 

♦VVilliam Busse, rep. 
♦George A. Miller, rep. 
William N. Erickson, rep. 
H. VVallace Caldwell, rep. 
Carl J. Carlson, rep.

Evan-

River
dem.

J.. Bidwell, 
rep.

River

Lake,

Lee, dem.
J. Loughran,

Kielminski, dem.

na nuo neišmintingų ir aštrių liuo- 
suotojų apsunkina vidurius ir tan
kiai Įrituoja inkstus. Tinkamai pri
rengtas skystas liuosuotojas lengvai 
ir naturališkai išvalo vidurius. Nėra 
jokių nemalonumų laike išėjimo arba 
silpnumo paskui. Jums nereikės duo
ti “dviguba kiekį” diena arba dvi 
vėliaus

Ai- užkietėjimas vidurių pas kūdi
kius gali būt pataisytas? “Taip,” sa
ko gydytojai. “Taip” sako daugelis 
motinų, kurios pasiekė išmintingo 
gydytojaus patarimą. 1. Pasirink 
gera skysta liuosuotoja. 2. Duok 
jo tiek, kiek systema reikalauja. 3. 
Po truputi sumažink doza iki vidu
riai nepradės veikti naturališkai be 
jokios pagalbos.
Užgirtas skystas 
kuris plačiai yra 
dikių) yra Dr. 
Pepsin. Veikimas šio švelnaus liuo- 
suotojo neša geriausia pagalba kū
dikiams ir suaugusiems taipgi. Kie
kis gali būt nureguliuotas dėl byle 
amžiaus bei reikalo.

Jūsų vaistininkas parduoda Dr. 
Caldwell's Syrup Pepsin.

daug svarbių reikalų svarsty
mui. Tie nariai, kurie gavote 
paraginimus užsimokėti praei
tame susirinkime, bet to nepa
darėte, šiame susirinkime turi 
paskutinę progą. Jei neužsi
mokėsite— tapsite išbraukti. 
Susirinkimas prasidės 12 vai. 
dieną.
, Metinis vakars jau nebetoli

Teisybė Mylėtojų Draugystė 
sausio 5-tą d. 1935 m. apvaikš 
čios savo 38-nių metų gyvavi
mo jubiliejų Chicagos Lietu
vių Auditorijoje. Rengimo Ko 
misija yra pakvietusi gabiau
sius Chicagos lietuvių aktorius 
ir dainininkus, kuyių grupė pa
statys juokingą lietuvišką vo
devilių.

T.M, Dr-tės Korespondentas.

1/

liuosuotojas (toks, 
vartojamas dėl ku- 
Caldwell’s Syrup

T0WN OF LAKE. — Beke-
• ! t 1 t ' . ' ■ " ■

liaujant po margą svietą, aną 
vakarą, teko užsukti į 
leikos”
kas ten tnaujo.

Pirmiausiai užsukau pas se
ną naujienietį J. Karnielskį, 
kuris čia užlaiko siuvyklą po 
num. 4601 So. Hermitąge avė. 
jau nuo 1913 metų.

“Naujienų” stotis nuo 1914 
• metų.

Pas jį ir Naujienos parduo
dama nuo pat jų atsiradi

mo. Pradėjau klausinėti kas 
randasi naujo jojo apfelinkėj.

Nagi, sako, kad rodosi nie
ko naujo ir nesiranda; ot vis 
taip pat žmones vaikėzai už
puldinėja, suprantama, apva
gia, o kaip kuriuos dar ir ap
mušė. Bet tas jau nebe naujie
na, nes čia vis taip atsitinka. 
Bet, sako, [ eikš skersai gatvės 
aš tave supažindinsiu su ma
no* Afaujli *khiihyh{i,' J ūtŽz a pu 
Zabella, kuris čia nesenai įgi
jo seniau buvusią J. Kazlaus
ko aptiekę.
Jaunas, gabus vaistininkas.
Nuėjome. Jaunas vikrus ap- 

tiekorius beesąs p. J. Zabella. 
Aptieka gražiai įrengta, išpuo
šta visokiais pavyzdžiais ir 
biznis, matyt, eina kaip iš 
pypklės, nes durys mažai ka
da užsidaro. Mat, Čia patsai 
lietuvių kolonijos centras, bū
tent: kampas 46 jr Hermitage 
avė.,

Įsikalbėjus su p. J. Zabella, 
patyriau, kad jo rengiamasi 
prie žengimo į “stoną mote
rystės” labai trumpoje ateity
je, būtent laprkičio 28 d. Su
žieduotinė yra p-lė Helen Pil
kis irgi registruota vaistinin
kė. Neatmezgamas mazgas 
bus surištas 'Panelės švenčiau
sios parapijoje, Marąuette 
Parke kunigo Lukošiaus, ku
ris yra artimas jaunosios gi
minaitis, o vakare bus iškeltos 
šaunios vestuvės Lietuvių Au
ditorijoj, kur mane užprašė.

Užėjo cigarų pirkti.
štai, ir ponas J, Eudeikis 

užeina cigarų pasipirkti. Klau
siu ką naujo jisai žino. Well, 
sako, nedaug ką žinau šian
dien. štai vakar pasimirė mu
sų kolonijos senas gyventojas 
Robertas Karlow, kuris gyve
no čia per 25 metus, 4559 So. 
Wood st. Buvo nevedęs, ran
dasi pašarvotas Eudeikip kop
lyčioj, 4605 .So. Hermitage a v. 
Bus laidojamas lapkričio 9 iš 
vietinės bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapines. —Keleivis

ton-
koloniją pasidairyti

Garsinkitės Naujienose I<

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
TONY WACIEKONIS ir ANNA STASIULIS 

TAVERN
šeštadieny, lapkričio 10 d., 1934

3139 South Halsted Street
Draugai ir Draugės: kviečiame jus visus atsilankyti i musų Iškil
minga Atidarymą, busite visi užganėdinti. Bus graži muzika ir val
gymai už dyka.

27—*Edward J. Petlak, Chi
cago, dem.

27—Joseph N. DeGrazio, Chi
cago, rep.

29—Arthur J. jQuinn, Chicago, 
dem.,

29—Edward P. O’Grady, 
cago, dem.

29—* Joseph F. Farina, 
cago, rep.

31—-*Pierce L.jfShannon, 
cago, dem. p

31—*Mason S. Sullivan, 
cago, dęn).1(

81—Ędward P.(( Saltiel, Chica
go, rep.

Chi-

Chi

Chi-

Chi-

» '. f ' • I ' ’ * • '

Širdies liga staiga 
mirė P. Milleris

j? s . . • • ’ X

2 Dieny Išpardavimas! W Į
'________ “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio-Nov. 9 ir 10

1

M Į | T* A I “Midvvest”'’Pttikios rųŠies JįMiliai 5^2ič^r <hc
V ■ If A “MIDWEST” GOLDEN SANTOS <KAVA 33.53c sMvAr I8c
VTATT6T1VTAT DIDELI “Midwest”KlAUSlINIAl RINKTINIAI -Kartonuose Tuzinas C
“PET” MILKAS .................
“GRAPE-NUTS” FLAKES
“BAKER’S” COCOA .........

aukšti kenai 3 už 18*Jį rado^prį^ .($ j .California
gatviiįjtampo negyvą.

'• - ~  —— -T v ■
■MARQUE'tTE : PARK. — 

Lapkri<5i01 7, į.;'8:30 vai. ryto 
raštas aht Sąlyga t vioprįe 61 
ir; Califdrnia., gatvių įniręs

A. Fitzgerald 
dem.

E. Hannigan 
dem.

......  2 pak. 17*
*....... 1/5 didžio 5*

stalo didžio kenas 22^ 
“Midwest” PUMPKIN ............................kenas 3 už 25£
“SNO-DOE” SHORTENING ........... svaro pakelis
£URIS American ar Brick ................. -y....... svaras 23^
_________ 3ken. 55c
GINGER SNAPS Šviežiai Kepti ............... svaras
“AUNT JEMIMA" BLYNELIŲ MILTAI 2 pakT~230 
“Midwest” BLYNELIŲ SYRUPAS 22 unc. džiogas 15^

“LOG CABIN” SYRUPAS
I • - ______________ ' ________________ ________________________

6— *Drennan J. Slater, Evan- 
ston, rep.

7— Frank J. Ring, Harvey, 
dem.

7—*Frank E. Foster, Harvey, 
rep.

7— *Bernice T. Van der Vries, 
Winnetka, rep.

8— *Thomas A. Bolger, Me 
Henry, dem.

M 8—*Richard J. Lyons, Liber- 
tyville, tep. .... ,

8— *William M.' ’CtfH'bll, Wood- 
stock, rep.

9— *Peter P. Jėzierny, Chica
go, dem.

9—*William J. Gormley, Chi-- 
cago, dem.

9—*David E. Shanahan, Chi
cago, rep.

11—* George
Chicago,

11—^Michael
Chicago,

11—:*David F. Swanson, Chi
cago, rep. •

13—*William W. Powers, Chi
cago, dem.

13—*John G. Ryan, Chicago, 
dem.

13—*Elmer J. Schnackenberg, 
Chicago,

15—*Edward 
dem.

15—* Mat t.
dem.

15—*James L. Kostka, Chica
go, rep.

17—A. J. Prignano, Chicago, 
dem.

17—*Charles Coia, Chicago, 
dem.

17—*Peter C. Granata, Chica
go, dem.

19—John 0. Hruby, Chfeago, 
dem.

19—*John R. McSweeney, Chi 
cago. dem.

19—*Sol. F. Roderick, Chica
go, rep.

21—*Joseph L. Rategan, Chi
cago, dem.

21—*Edward J. Upton, Chica
go, dem.

21—♦Robert Petrone, Chicago, 
rep.

23—*Arthur M. Kaindl, Chi
cago, dem.

23—Stanley A. Halick, Chica* 
go, dem.

23—Daniel A. Roberts, Chica
go, rep.

25—*B. S. Adamowski, Chica
go, dem.

25—*Raymond T.
Chicago, dem.

25—Elroy C. Sandųuist, Chi 
cago, rep.

27—-*A.
įdėm

Chi-

Chi-

Chi-
v

Chicago,

Chicago,

Chicago.

Chi- “CLOROX” kvorta 25c Paintės bonka 15c
4-

Chi-

Chi-

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

O’Keefe,

rep.
Skarda, Chicago,

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ

Pain-Expelleria visuomet 
palengvina skausmus

3 sv. 19*
5 sv. 23*

CHOP SUEY SAUCE
2 S 19c

“FUJI”
BEAN SPROUTS BEAD MOLASSES 

~ 5-kių 4Eft
unciju ■ w V

Franz, Chicago,

PASTABA — Dauguma “MiduHtt Storu” turi ir mito* tkgriut, kur jąr 
aalit* pirkti artą mitą, naukititna ir tt. ui frmiautia* kaina* I

T)VZi®C< “MIDWEST”
Jr I CHiO CAT,TFORNT.TOS 2^ kenai

MH)WESTffiSTORES

Pakelis 28c

L. Auth,

L,/ PAIN-EXPFLLER - - - - - - - - - - - - - - -

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius^ 

F. Selemonavicia 
504 W. 33rd St 

(Netoli Normai Ąve.) 
Tel. Victory 34Š6 

Atdara dienomis, vakarais Ir

2 No. 2 OOp 
kenai

Chicago,
Jie 'V” '

Bruno Richard Hauptmann 
kuris ' yra' kaltinamas pastvėręs 
ir nužudęs Linberghų kūdikį, 
•taipgi išgavęs' $50,000 išpirki
mo.. Jis tapo išduotas New Jeį- 
sey valstijai, kur bus teisiamai 
už Lindbergho kūdikio užmuši
mą. Jo bylos nagrinėjimas pra
sidės sausio 2 d.

. •' '■ Al

■ ’ , > ' ' I I ‘ , * J1 , ' 4 . *

“SOFTASILK” MILTAI

*‘Arterial” SWEET PEAS ....... No. 2 kenai 2 už 25^
“CREAMETTES” Makaronai ....................... 2 pak. 15£
RINKTINIAI BANANAI ....
virimuFobuoliai U. S. 1
SWEET POTATOES “Nancy Hali” ........... 5 sv. 150
RUTABAGAS (Geltoni griežčiai) ................... S sv- 100
BAKED VEAL LOAF “Bufring Brand” .....  sv. 190
MINKŠTA SALAMI DEŠRA “Hoffman’s” ....... sv. 190
“PAROWAX” .................................................. 2 pak. 190
“SEMINOLE” BATHROOM TISSUE .......  4 rolės 250

“American Family” Vidut- 1 fi n
SOAP FLAKES Pak’ Į £J Į _
Prisiųskite 2 dėžučių viršus ir 25c į American ®

Family adresu 230 N. Dearborn st. dėl žaislų teatro.
“P and G” NAPHTHA MUILAS milž šmotai 3 už 13*
IVORY MUILAS vidutinis šmotas 4 už 21c



Penktadienis, lapkr. 9, 1934
aJHiįliįlilįff"' 18'** .....

Tarp Chicągos
Lietuvių

.. .... - ..  ........ -.-..y-.-... .. 
sus nuo 16 iki 45 am’ 
ŽĮąus.

Sekantis mėnesinis susirinki
mas įvyks lapkričio 30 d., Aur 
di tori j oje.—P. K.

•

cicerietis Jack 
Buckley

Vagiliai apiplėšę 
Bartkus padėti po 

$14,000 kaucija
Buįm labai gerai žinomas vie

tos lietuviams

Atiduoti tory. kuH J®- 
įtoėi apfcpjtiiripaiį; kitas api- 
piešimas

J"-.

laišką su čekiu atsiimti. Jis 
turi kreiptis prie p. Frapk ftas- 
minskio, pirmam namo laukštę.

NAUJIENOS, Chlcago, Ui.
. . w)!!iĮi!..ĮMijwiiĮii,r«ii.imiiiiw ... . ......................................... ........

Nupigina elevatorių 
“fėrus”

CICERO čia staigiai mi
rė Jack Bųckley. Tai senas 
vietos gyventojas, lietuvių pa
žįstamas įr jų valdovas. Nėra 
nei jauno, nei seno Ciceroj, 
•kuris nežinotų velionio Buck? 
ley vardo. J.o brolis Timotliy 
Buckley per daugelį metų bu
vo republikonų valdžioje. Be 
velionio Buckley malonės lie
tuviai retai apsieidavo net ir 
menkuose reikaluose.

Būdami visuomenės akyse, 
pp. Buckley įsigijo daug drau
gų ir daug priešų. Esu tik
rus, jog Jaidotuyės bus iškil
mingos.

operuoja ęhicagos 
skelbia kainų nu 
Tasn'ujnaižįnimas

ląpkričio 19 d., 6

bilietus 
bite gali-

Bažnytinės apeigos jyyks 10 
vai., ryto Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, o pokilis 
įvyks .4-tą vai. po pietų jauno
jotėvų namuose.

Į vestuves sukviesta dąug 
vietinių ir kitų miesto dalių 
lietuvių, tad jos bus iškiĮniin- 
gos ir didelės..

(P-as Jonas Armonas savo lai
ku buvo Žymus kaipo sportinin
kas ir per ilgą laiką dirba dien- 
rą’ščio “Chicago Tribūne” spau
stuvėje. —W. K.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS

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

. . ' ■ . ' '' ' ■'' !į . . I ■ ■ ' ' ' • ■ ■■ . ■ *
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Pasekmingas Kareivių 
vakaras

Lietuvos Kareivių Draugijos 
vakaras praėjo pasekmingai, 
nors lietus ir bandė kenkti. 
Buvo daug vielinių žmonių..

Jaunoji Birutė puikiai užsi
rekomendavo ir jų instrukto
rius p. Andrejevas pilnai pa
rode savo gabumus, Gaila, 
kad mes tokių talentų netu
rime.

Sumanymas p. Daveikio 
programa užbaiga darė ge

rą įspūdį ir paliko gražius at
siminimus atsilankiusiems. 
Tai vis sumanymas vedėjo p* 
Deveikio. Keturi uniformo
mis pasipuošę nariai, su Ame
rikos ir Lietuvos vėliavovis, 
po komanda vedėjo J. Klimo, 

-r susėda įrestradą, o paskui juos 
šeši garbės nariai . šalę jų 
buvo ir mažytė p-lė Andrijau
skaite su gyvų gėlių bukietu 
ir jaunasis šumąkaris, kuris 
laikė dovanas.

Gųpo dovanas
Dovanos buvo išdalintos 

šiems nąrįanis, 'kurie necpip 
pašalpos per 20 metų, S. Gru- 
blis, F. Petraitis, S. Šileikis. 
Per 10 melų pašaipos neėmė 
A. Deveikis, h. Andrijauskas, 
J. Zaluba ir A. Podgurskis.

Po dovąny išdaįiuinio Jau
noji Birutė ir publika sustojo 
ir sudainavo Lietuvą Tėvynė 
Musų. Verta pažymėti, kąd 
nesenai iš Lietuvos atvažiavęs 
sūnelis p. šumakarių turi gabu
mų ir drąąos> nes išrėžė 
žias eiles apie Vįlnių.

Rėmėjai 
į’o to prasidėjo antroji 

gramo dalis, vaišes ir šokiai, 
kurie lęsesį iki sekmadienio 
ryto. Jš biznįerių dalyvavo, Ą. 
Bernadišius, A. J, Kundrotas, 
C. Užtupis, P. Putrimas, A. L. 
Matulis. Vakaro remejai- 
bj>nieriai buvo F- Ząjąuskąs, 
J. Samoška, Mikulis, šautis, Ta? 
muliunąs, J, JąSkunas. Jie yra 
draugijos nariųi-rėpiejąi ir nei 
vienas neturėtų jų pamiršti, 

‘ ‘5 pecialre porteris”,

BRIGHTON PARK.—Krimi- 
nąlio teismą “fęjk>»y” skyrius 

Į paskyrė $14,000 kąųąjią trims 
Brightąų 
apiplėšė 
krautuvę, 
avenue.

Vagys buvo suimti netrukus 
po .apiplėšimo, kuris įvyko per
eitą ketvirtadienį. Pašaukt' 
priąš “felpny” teismą jie buvo 
rasti kalti ir sulaikyti grand 
džiurei. .

Vienas iš vagilių, kuris tu 
rėjo revolverį, buvo padėtas po 
$10,000 kauciją, o kiti pq $2,- 
000. Jų bylos nagrinėjimas j- 
vyks už kokių 2 mėpęsių. Visi 
trys buvo Brighton Parko gy
ventojai. Vienas Jenkas, o ki
tų tautybe nežinomą.

Apkraustė namus p, 
Stonių

Nežinia ar tie patys, ar kiti 
viętiųiąį vagiliai apkraastę pa- 
mps ir pp. J. St^iy, 440Q So, 
Aftesian avenue. Tai įvyko 
kiek laiko atgal.

Vagiliai įsigavo į Stopių na
mus per langą namo užpaka
lyje, įdienos metu. Jie pasiėmė 
pąltus, žiedus, laikrodėlius ir 
daugelį kitų brangesnių dąik 
tų padarydami kelių šimtų dole
rių ų.uostęlio.

Matyt, kad piktadariai buvo 
gerai apsįpažinę su Stonių rei
kalais, nes * j iį pataikė ateiti 
tuo laiku, kai plekas nebuvo 
namie. Mat, pp. Stonįąi tyri 
ręstauraptą prie 244os ir Wa- 
bash avąpue ,kųr pąfrrąstaį dir
ba dįepoą ipętįj, ą jų dvi duk
terys dienomis lanko mokyk
las.

Parko vagims, kurie 
lietuvio D. Bartkaus 
4406 South Talman

Nauja proga suaugu
siems išeiti mokslus

gra-

PFO'

Chicagoje jau kurį laiką ope
ruoja ipokyĮda, kurią Užlaiko 
Women’s Trąde Union League 
—Moterų Profesinių Sąjungų 
Lygą. Mokykla randasi adre
su 630 So. Ashland avenue i| 
ten dienomis ir vakarais tei
kiamos pamokos iš įvairių mor 
ksio. šakų.

J mokyklos programą įeina 
angly kalba, ekonomija, istori
ja, muziką, gįmųąąĮįJįa, plasti 
ka, rankdarbiai, retorika, pan- 
lamentinęs teisės, iųatematiką 
etc. Pamokos yra sppcialiaį 
pritaikinto^ darbinipkaųis. Uį 
mokslą nąpketi nereikia.

Naujus “grand open 
ingas”

ši draugija jau gy
vuoja 40 metu

Sekmądienj rengia iškilmes 
Chicągos Lietuyju Aųdįtąrįj^j

BĘIDGEPORT. — Didžiojo 
kunigaikščip Vytauto Draugija 
rengia metinį bakų ir šokius 
lapkr. 11 d-/ Chicągos Ęįetųr 
vių Auditorijoje, kąd sukvies
ti narjus nors vįeną kartą į 
metus ir kad pagerbus tuos 
ijąriųs, kurie nėipė paįąlpos per 
10 ar 20 mętų.
. D.L.K. Vytauto^ Draugija gy
vuoją jąų 40 ųiety iy stęyi ge? 
rąi Mlp Dariais, tgįp ir turtu; 
Omaoi^jja priima į n^s vi,

■ ' ■" u-'.- ■>>'■ . ■ ...

išleidžia
kuriais

elevatoriais per
tiek karty, kiek

Chicago Rapid Trąųsit Cpm 
pany, kuri 
elevatorius, 
mažipimą. 
įeią gąlion 
vai. ryto.

Bendrovė 
už $1.60, su 
ma važiuoti 
visą savaitę
bus reikalinga. Tą bilietą bus 
galima naudoti visose elevato
rių linijose, važinėjant, Chicą- 
^oje, ir iš arba j priemiesčius.

Bet o, tą bilietą gali naudoti 
nevięn jį nupirkęs žmogus, bei 
ir visi kiti, kuriems jis bus 
perduotas.

Mirė lietuvė Ona 
Barzdienė gimdyda

ma 6-tą kūdiki
Naujagimis gyvas Cook apskri

čio ligoninėje

WESTSIDE — Nors jo mo
tina mirė, bet naujagimis Barz- 
džiukas, kuris išvydo pasaulį 
užvakar penktą vai. vakare, yra 
gyvas. i I i

Motina Ona Kiškis-Barzdie- 
nė, 2427 Wes 24th streetį mirę 
Cook apskričio ligoninėje, kuo
met gimdė kūdikį, kuris buvo 
šeštas. Jį ipirę nųp kraujo pa
plūdimo.

Velionė bus palaidota grabo- 
riaus A. Masalskio šeštadiepį 
rytą šv, Kazimiero kąpinęse, Ji 
paliko vyrą Baltramiejų Ęąrzdi 
ir penkis vaikus, apart giminių.

St.

Sąmdytojąi nenori 
prileisti .prie skal

byklų streiko
Laundry Wagon Drįvers uni
jai baigiant planus 1,200 dąr(- 
binįnkų streikui, samdytojai 
bando prie styeikp neprileisti. 
Unija .pasiryžo išeiti streikuoti, 
reikalaudama kad skalbyklos 
panaikintų savo skyrius “cash 
and .carry”, kurie duoda klien
tams nupiginimą.

Saipdytojų organizaciją Chi- 
cago Laundry 0wners Associa- 
jtion paskelbė, kad algos klausi
mu neva susitarta. .

Sekmadienį F. Gu- 
denaitčs ir Jono Ar- 

mono vestuvės 
: 'r-. 'į ■

BRIGHTON PARK — Sek
madienį i’yyks iškilmingos ves
tuvės brightonpąrkiętes p-les 
Felicijos (phyjlįs) {rgdėnaitės 
Įr Jpnp Arkano, 4458 ^oųlh 
Fairfield avenue.

Šauks legislaturą 
prailginimui 
“sales tax”

“■ y : 1 ■ ■

Gubernatorius Horner paskel
bė, kad šaukf Illinois legisjatu- 
rą į specialę sesiją, prailgini
mui “sales tax” mokesčių, ku
rio terminas pasibąigia liepos 
mėnesį, sekančiais metais.

75 metai ir 27 metaj — nėra 
didelio skirtumo

f Į"!""

Tokios nuomopės prisilaikė 
Sųpcrior teismo teisėjas Mąr- 
cus Kavanaugh, 75 metų am
žiaus ir jo sekretorė Jeanne 
Latour, 27 metų. Vakar įvyko 
jų vestuves.

Surinko du milionu Chi- 
cagos labdaringoms 

organizacijoms
Chicągos Community Fund 

sjukėlė apie dų jpilionu dolerių 
privatįškom.s labdaringoms j- 
stąigpms, kurios rūpinasi be
darbiais. į

Fondas yra pasiryžęs sukelti 
$3,000,000.. Tįe pinigai bus 
pą^ąliųjti tąrp viąų Jąbdaringų 
opgaiijzącijų, kurios priklauso 
prje fpudp.

Rekomenduoja šeimi
ninkėms avieną

.'■C.,/.',
Chicągos mėšos rinkos in- 

formacijbš biuras’ rekomenduo
ja šeimininkėms 'šiandien ir 
rytoj pirkti avieną, kaip “roast 
leg of lambJV ir kitas dąlis. 
Taipgi rekomenduoją “chuck 
pot roast”; •

SJU^KITPER
NAUJIENAS
MSUS UEJUVOH

Toprašo Lietuvos žmonėsip 
taip pataria Lietuvos bankai

....
VaL.—8:80 A.į,..... . .......  _

TA HAKdson 07H

yigStare,

AKORDIONAI
ACCORDIONS

120 balsų chromatiški ’ akordionaį 
vertės $400 datyąr tįk $75. Lekcb 
jos dykai. Piano akordionai po $45, 

JOS F. BUDRIK, Ine.
3417 S. Haisted St._______

APTIEKOS
DRUG STORES

PRINCETON PHARMACY, Hediną 
keps, nuo pkąusmo, 801 W, 47 St. 
Boul. 1669, .

Čia 
susirasti 
kq 
tik 
jums reikia

............. a............................  " , '

ĮMrbtųy&i b»nknjto UP»r4*4miA. 
Žemiausios kainos Chięągoj rakan
dams, nauji 
kamb. sėt 
Karpetai p<

»r„ bedrpom, ir valg. 
Minkite* sėdynės. 
, $20 ir $25. Leng

vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais Ir nedėliosią 6224 S. 
Ashland Aye.

RAŠOMA POPIERA
WĘITING PAPER

Gera rašoma popiera parduodama

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town o 
Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.l017(

A. BELSKIO Piripos Rųšies Aptieka, 
2422 W. Marąuette Rd. Kep. 6222.

INGALIOJIMAI
POWER of attorney

COĄL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.76. Saukit Oak Law 8.

Tiesiai iš mainų:
Nut eoal 5.06 Lump coaĮ 5,57
Mine Run 6.00 Screenings 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombeck, TeL Laf. 2014

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Haisted St., Canal $500

KNYGOS 
books

Senu ir nauju lietuviukų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne, 
1789 So. Haisted St., Cnicago, IU.

ĮA . r*!

persiuntimo kaStams. Pinigus ga-

Chteam. IIL

RADIOS
RADIO

AUGščįĄUSIAS cash kainas mokė
sime už senus ramios arba priimsi
me senus radios i mainus už gerus 
vartotus radios. Del Informacijų pa
šaukite

Cicero 1829. •

Pocahęptas $7.57; Indianą Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglį pas 
MŲLPAHY COAĮ, CO.

4028 S. Wentworth IfcuĮ. 4028
...... ..J", "".■!'?■! 1 ...

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COĄL HEAT

Žmones dabar yartoja naują dąlyka 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai ąųtomątiški angliniai 
pečiai. Ąpšildyipas ateiną pigiau ne
gu’gasu ir aliejų. Pįlnas saugumas. 
Ateikit pąžiųrėt. čia pirkiteš geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.

.      1 '!!*         'Į'""" V

KRAUSTYMAS
MOVJJifi

........... VJCTOR jBAGDONAS
Nuvežam i tolimas ir artima: 

rakandus, pianus ir t.
8358 South Haisted Street 

Tel. YARds 8408.

vietas

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manųfacturers

DIDELIS DIRBTUVĖS STARAS.
Spęjcįallis išpąrdavimas tiesiog iš 
dirbtuves. Išdirbama pąrlor sėtus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir ąugš. 
Darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 
ARCHER A^?nFURNrrURE CO, 
.4140 Archer Avė.. Lafayette' 8516

,.. ......................T”1" 1 ........"Tl . "' ■■ .......

AUTU TAISYMAS
AUTO REPAIRS

. ".g"įlĮĮ. " . . I...". .'.J.Į-'i1 "I .1 (Ų'į .'.'■"l-T

LAIVAKORTES
STĘAMSHIP TICKETS

........ ... '.'I ■
Laivakortės i Lietuvą ir i visas 

kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviąi aprupįnami paspėtais ir 
kitais dękumentais, kurie reikąiiugi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius, 
1789 So. Haisted St., Chicago, pi.

'■■"■■[■""Į........ ,""".. ."!, ,į Į"“ Į

RADIO TAISYMAS
ĘAPIO 3ĘĘVĮCĘ

J. BŪDRIK ĖXPERT radio taisymas 
įr servijee. šauk Bouleyąrd 8167

SPAUDOS DARBaF
• . F

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

AMATO MOKYKLOS
/TRĄDĘ SCĘOOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
lra?&i

Automatiškas šrii^iiĮės mašįnps.
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir gerąs ąŽpipjęesms.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

ŠAPpSE, Frądėk (dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sūjiėškonie darbą. 
Ateiįc i šapą arba parąšyk prašyda
mas veltui knygutės su pąaikinimais. 
ALLIED SCREW MACIIINE CO.,

Ine.
609-613 W. Lake SK

Į......................................................... , ■ INI ĮI .1. U'.'IĮI H"..... ........................  Hilu, II, I II.

BARZDASKUČIAI
BAFBER SKOPS

MIKĘ’S' BARBĖK SHOP, 20 mėtij 
bizny, 212 W. 47 St, Boul. 6948.

■ .J!' "JU"Į-",.T8y.T.“,'jT'Tf. !"Į J .'į'K"

JOHN RAKAUSKAS, žipomiąusias
Bridgeporte, 750 West 36 Street, r. 11 J?.;.f L L ... ■g-V.tJlJ.?1/?1? .7'M' i‘J. • u.i

BUČERNES
MEĄT MARKET

. .................................. . i1;11;1;1".r.1

BAKAI IR STALAI 
BARS AND TABĮjES

TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS PIGIAU

LENTOS Ir Rakandai
JLUMBER & MIWVQRĘ

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ
1789 So. Haisted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

Archer Aye. Storm Sashįr kombi
nacijos. Duris, Lentos, Roofing ir
Asbestas — Šiding ir Virtuvių Šėpos.

LEDAS
ĮCĘ

H. LANG > SON CO.
Lecįas hngįis. Pristatome kasdien į 
krautuves ir tavernas.

589SrlOrl2 Weot>vorth Aye.
, ..^ĮįS .

MOKYKLOS
8CHOOIS

—..... .. ... nyrttffr... ...................... ..............—...... ..—.................. ....... i.;"į....... ;......... . ..... i-t"1." i
PAMOKOS: Anglų Kalbos Lietuviu 
Kainos, Knygvedystes, GreitraŠČio

—... ■■■r—"-........ ...r. į;111"'!..........

MAUDYNES
BATUS

A. F. CHESNA, turkiškos, sul/erinišs 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
violet spinduliai, masažas.l6o7W.45 st.
—!i U". į" 'Ii'T.'" T-|’-ff.“t-.i

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

THE FING CO.

symo? 
kyšime 
taipid 
darbą,

STATYBOS Plienas 
structvbai, steej.

..... "'J.". ■■ .. ■ ■■■!"''

dens ir gariniąi. 
antrarankių dūdų i

ateikit pas i
APEX U 

4000 
____ —M

TT

3 pasa
li. Mes 
:orystės

iią viso- 
to van- 

vfcokių
c. At-

SKALBYKLOS
I^UNORIES

...... . "1"" 'i...... ■■■i^‘Į»'Įiflr'!"W111 !■ '*»!■;■■■... ....... ■"- - -jinr įi  • ip-iS t* VU . . • ISir • «’ -----

MARŠKINIAI prie kitą šeimynos 
skalbinių išprosijaipi 
tik po ...............    ;

EMPIBE JaUNDRY
830 Wes| ftfh Si/ — Vąrds 2828 

" 1 ?!"....... .. 111 181 į’!—1«■■■ J   l'HĮ'l".'"į "!"u.TV- .......

šeštadienį įyykaU “graM 
ppeningas” In?i”?
Justice Park, ggnd įr Keąų 
avė. Savininkai yfą 
Lang ir Pete? Miiiptą
vieta yra buvusi^ S. gvikdljin
įstaiga.

p, Ynung yrą žinw#a kaip 
senas vietos gyventoją, bųyęs 
sargi; valdžios įpiško. Atidąyyr 
pio iškilmės tęsįs per dvi dįe? 
pas, sako sąvininkai.

Kur “T»ny Schulfa”?
Jo laukia čekis

P-uj Tsroy Scbųjt?, yr» atėjęs 
lajikas BŲ čekjM 4619
£outh Jlorifįitage

Jfe . iyječianjflg atęjtj 
ankščiau

In fond mtinory of our dear 
soą ąnd brpthpr. who passed > 
Sway nlne yeąrs ago to-day, , 

[ov. 9. 1925.

How oftfen do we tread the path
That lea4s Us to the grave.

Wbere Lcstg th.e one we loved 
so yvell,

Būt wh.pią jve pęuld not save,

■ • ..j. . K. • .U.'. . . . .. .'»■

«
.‘>v ■■■ >. . T-

WM. CHRISJIANSEN
Namą taisymas perdirbimu pąr- 
fegvoTOA CT st^!: 
Wentxyorth 
.....   ■■u . y.1'.i111 vyr '."r;   r i.1 j j. .a .t r

PINIGŲ SIUNTIMAS 
forebn escha^š®

TAVĘRNS
SCRŲLTS BUFFET, 5200 W. 95th 
St? Oak Ląwh, Ilk ? Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Mpnąrch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.

*?

VACLOVĄ^ STANKOWICZ

vakare 1934- m., sulaukęs 36 
metų smžiaiįs. giąięs Nemąkšt

e|jąme nįįiąįitoe

^KUiias niiSarvbtas, randasi 
. 4682 S- W|nche^tar Ąye., Chi-

Ilį, ;;

'U8

tas į šv, ,y/a.
giminšsi 
esat nup;.. p.,
Jyvauti laidptųvese ir sutelkti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisyęlkįį^mĮą. - i;:

Nulindo, liekame, c

Moteris, Motina, Broliai.1 
ir Gįfuiąės. •

> ; Laidotuvese Pąt’wauia >

. \ v.,, . 1 ' m

_______ Tpl. Lafąyette 1235_______

BLEKES
SHEET METĄL

' HENRY MINUSU
2041 ęanalpprt Aye. Canal 3695.

",į'P ' '■'Į",.,"',.iįh. '!'!/ . ..Ijiįiy

DUONKEPIAI
SAKJERIES

Pirk duoną FULLER PKK BAKERY 
6149

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

Geriausi groseriai, ūmiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia.

KVIĘTiaNINKAĮ

mrcabthy FumišT, 6814'&»:th

KAILIAI
' "FUBS

minu u i.....ii

Dideli kailiai nuo $45 Iki $450 speplf.- 
lybS: daron\ę kailinius kautus ant or
derio visokios inieros. Taipgi taisom

■.<

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuva daug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiųnčia 
be jokios pertraukos; Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau- 
jįonąs — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius, 
pąg & Hąlrted Phicągo, Įtf

J, DĄĘGUŽIS TAVEBF, užkandžiai vW 3M6 Cbiwo7llL
■a... .‘.'gjgt ii1 . trr...... ............ 1' .............. " -ų

Vlf^BUCLlI
' HOtELS r

TF

PAMINKLAI
MONUMENTS

JJ'.U'.'JJ.IB"!" "t

RAKANDŲ Bąrgenai
FURIfITURE BARfiAINS

LU'ĮMTO "aU.-F.lJ JI U.., H ■ Uf.TaUĮĮU'rU1 . ..LJJ ' 
STPB4GĘ RAKANDU BARBENĄ? 
aimportppti kąuyai .

IkažbTr&di
Atdara vakarais ir

=. E!

ss.".n...
" 1 ............................................ . ........... . .......................... . ............. ..... ■ . 1.1 ■!!■>

JULIUS BENDER, Ine.901 Mądison St TeĮ. konrpe ifl

—■igtri8"ie»ii'ial*‘Bi.ift>’ t; a" y!i' a !i'   šu _u. j > į. j '

LENGVI IšMOKESCIAI, $1 imokč- 
ti, į 20 mėnesiu išmoki. 8 kamb.'

?ęl. Wabąsh.“

”fib4 krauto.

ŽAISLŲOLSELIS
NOTIONS WH0LESĄI,Ę

'' ' . —........   1 IĮ. |į , ... ...Į

UNITĘD NOtIDN SUPPLY Čo. mo
kyklų reikm. 1415 S.Halstfed, Can.3d59 
■'.UMHAI8I" I.III II■     *   urf.-rjĮl m,

VALO m PAŽO
CLEANERS & DYERS

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas' ir dažytojas Brighton Parke. 
Taiso, prosija Ir tt. , ‘

2668 Wt48 sęTel, T^twette 131fl 

VARTOTI TAIRAĮ 
USEDTIRES

Tire, Co.,
Heraiock 6099



tarp Ghicagos 
Lietuvių

■ II

Dominikas Kuraitis 
sugrįžo iš atostogų 

Lietuvoje
Apianki! Lietuvą, Rusiją, Vo- « 

kietiją, Latviją ir kitas 
valstybes.

l“N-nose” bilietai į 
iViennos skerdynių 

na ir T. Milleriais, kurie su Deutscho prakalbas 
Buicku buvo išvažiavę į Lie-, _______

tuvą liepos 25 d., apvažinėję 
Lietuvę, Vokietijų, Franciją, 
Lenkiją, Latviją, Belgijų ir 
Rusiją sugrįžo sveiki ir links
mi, prisirinkę visokių įspū
džių, kuriuos žada vėliaus ap
rašyti Naujienose.

Iš trumpo pasikalbėjimo su kvartalą nuo fašistų gaujų, vi
ii. Kuraičių teko- patirti, kad sus.kruvinus Austrijos įvykius 
visose šalyse, per kurias teko matė savo akimis ir juos nu- 
jiems pervažiuoti, galima pa- pieš gyvu žodžiu savo prakal- 

"* boję. Jis kalbės Orchestra Hali 
salėje, miesto centre. Bilietai 
yra 25 ir 50 centų.

temyli vąrgas. ir .skurdas daug 
didesniu kaip Amerikoje.
Amerika >“<Rojus” palyginti su

Sako. Amerika yra rojus, 
sulyginti su Europos gyveni
mu.

Apie Rusijų nedaug galėjo 
patirti, - nes ten važiuojant 
reikėjo automobilį palikti Lie
tuvoje ir važiuoti, kaip turis
tais, apiiibkant kelionę su 
viešbučiais, valgiu ir kitais 
važinėjimais. Tad ten nuva
žiavus galėjo matyti tiktai

MADOS MADOS

3327 — Labai puiki rudeninė suk
nele. Joje kiekviena moteris ar 
mergina išrodys šauniai Sukirptos 
mieros 36, 38, 40. 42, 44, 46 ir 48 
coliu per krutinę.

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

NAUJIENOS Pitorn Depe.
1739 S. Halsted Su Chicago, IU.

čia įdeda 15 centą ir pralaa 

atsiųsti nūn pavyzdi No. ...........

Mieore per krating 

tokias vietas, kokias parode 
paskirti palydovai.

Pasikalbėti su 
piliečiais mažai turėjo 
dėl trumpo laiko.

Bet visur patemijo 
judėjimų, būdavojimu 
ir gatvėse vaikščiojant 
gusius ir apdriskusius žmones.

Dabar 1). Kuraitis vėl stoja 
j savo paprastų biznį, “Milda” 
Aulo Sules, kur pardavinės 

; Buickus i»* Pontiacus. —T. R.

paprastais 
progų

didelį 
namų 
suvar-

“Naujienų” oiise galima gau
ti bilietus j prakalbas Juliaus 
Deutsch, Vienuos skerdynių 
didvyrio, kuris kalbės lapkr. 21

• J. Deutsch, kuris vadovavo 
Igvardijai, ginančiai darbininkų

IMPS tackle Norman 
Zippers in Westside 

game, Sunday
Play at 20th and Fisk streets; 

team rejuvenated after dis- 
astrous Austin Bear encoun- 
ter.

After a week of idleness the 
IMPS are stąrting in once 
more, this time to meet the 
Norman Zippers.

The game will take place on 
the near Westside, at 20th and 
Fisk streets, 1100 West.

The IMPS invite all their 
bbosters to appear at the game 
and giye them a hand in the 
encounter, wliich the players 
believe, will be a case of bring- 
ing some pork home.

Two o’clock in <the afternoon 
is the time and the game is 
not in the northpole distances 
of Northside, būt virtually in 
your back yard, so-to-speak.

Yessiree, the IMPS have re- 
covered and the brūises on 
their anatomies have healed 
since the disastrous game with 
the Austin Bears, two weeks 
ago. The IMIPS were, fthere is 
no denying, put out of comnii- 
ssion. To replace a knock with 
afeather, it is to their credit 
that they are not down, būt up 
once more and rearing to go. 
So, lets follow them!

An embryo IMP.

Sekmadieni KIPŠAI
v

lošia Westsidėje su
Norman Zippers

Visi kviečiami atsilankyti į lie
tuvių futbolininkų lošimą

Sekmadienį, lapkričio 11 d.; 
lietuvių futbolininkų komanda 
“Kipšai” lošia su smarkiais 
Norman Zippers artimoje West- 
sidėje. Susirėmimas įvyks aikš
tėje, prie 20-tos ir Fisk gatvių, 
1100 J vakarus.

Pasilsėję per dvi savaites lai
ko, Kipšai atsigriebė po skau
daus pralaimėjimo Austin Bear 
komandai, ir vėl eina | darbą.

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti į lošimą ir paremti sa
viškius susirėmime su stipriu 
priešu. Lošimas bus labai gy
vas ir įdomus.

Šiandien lietuvių 
kriaučių susirinki
mas; nominacijos
šįvakar Amalgameitų unijos 

rūmuose, 383 South 1Ashland yra naudingai

—--- ------------------ -----1-^-------------------- ■

avenue įvyks kriaučių lokalo 
269 A, C. W. of A. susirinki
mas, J kurį kviečiami atsilan
kyti visi nariai.

•Susirinkime įvyks nominaci
jos valdybos 1935 metams ir 
visų pareiga yra nominacijose 
dalyvauti.—Valdyta.

Dar keli “Pirmyn” 
jubiliejinio koncerto 

atgarsiai

Jis 
kuris 
mas,

Sekmadienį, gausiu' plojimu 
publika padėkavojo už pro
gramą “Pirmyn” jaunos kor
tos jr veleranų-dainininkamš 
ir solistams, St. Agnės Audito
rijoje.

Bet buvo daugelis tokių* 
kurie nepasirodė prieš publiką, 
tik per visą vakarą išbuvo 
užkulisyje, pražildami iš rū
pesčio, kad viskas pasisektų, 
kamandavodami didžiulį dai* 
nininkų būrį; paskutiniu kar-r 
tu juos dresiruodami; drąsin
dami baugesnius solistus, tė
viškai ramindami ir linkėda
mi pasisekimo.

Pirmasis iš tokių, kurio kū
nas buvo užkulisyje, bet kurio 
balsą visi girdėjo, buvo p. J. 
šmotelis, vienas iš originalių 
L. S. S. Vyrų choro narių.

u

Pasakotojas
lošė pasakotojaits rolę, 
į mikrofoną kalbėda- 

piešė publikai “Pirmyn”
choro istorijos svarbesnius 
momentus, ir traukė iš praei
ties gražesnius choro gyveni
mo įvykius. Jis. informavo 
publiką apie programo eigą ir 
laiks nuo laiko raportavo, 
kad viena ar kita iš gražiosios 
lyties pametė auskarus ir ma
loniai prašė jy nesuinindžidti 
ir atnešti į užšcenį:
' P-as šmotelis parašė ir* tek

stą pasakojimų, kuriuos jis 
perdavė per mikrofoną.
“Kinkų drebėjimas 

gaištingas dalykas”
Daug vargo už Scenos ir p. 

K. Steponavičius^ ' bet pub
lika jį sveikino kaipo chorų 
vedėją, tad jį užmirškime ir 
“apkalbėkime” p. .Steponavi
čiaus “geresniąją pusę”, p. 
Anelę Steponavičienę.

Ir ji buvo viena iš nemato
mųjų. Ji daugiausiai dresira
vo jaunuosius solistus, kurie 
programe dainavo. Už. scenos 
ji juos drąsino,'davė paskuti
nius nurodymus ir autorite
tingai tvirtino, -kad kinkų dre
bėjimas scenoje yra labai 
pragaištingas ir bereikalingas 
apsireiškimas. Iš viso ko atro
dė, kad solistai jos patarimus 
atydžiai sekė. '

Po ilgų mėnesių lovoj
Į St. Agnės auditoriją, kur 

ilgoką laiką atgal jį patiko 
skaudi 
atvyko ir 
“Pirmyn” choro pirmininkas. 
Tai buvo jo pirmas pasirody
mas viešai po nusilaužimo ko
jų, kurį pergyveno, nukritęs 
nuo kopėčių laike dekoracijų 
taisymo vienai “Pirmyn” ope
retei. Ir jiri buvo vienas iš 
užscenio deriguotojų ir ra- 
mintojo. : G

Ripley įdomybes vakare
• . \ : »»L., i ‘ ’ -i

Gi publikoje radosi irgi ke
lios įdomios’ ypatos, vieną iš 
kurių buvo fakiras Antanas 
Pilkauskas, geriau žinomas 
vardu BEN ALI. * Kartu su 
juo į salę buvo atvykę ir Had- 
ži Ali su pagelbininke. Hadži 
buvo vienas iš stebukladarių 
Pasaulinės Parodos Ripley 
Odditorium, kuris per Ben Ali 
suėjo į pažintį su lietuviais ir 
lankosi j didžiumą jų paren
gimų. Su Savo fokusais Had
ži laimėjo “Vandeninio Žmo
gaus” titulą.

Žymesnieji
Tarp žymesnių svečių buvo

pra-

nelaimė, sekmadienį
p. Jokubauskas,

NAUJIENOS, Clileago, UI,

Skaitytojai reiškia pasiten
kinimą sekmadienį įvyku
siu vakaru

[ The English Column

Mr«. Jani** OardnSr Roiltnan

Iš Pittsbiirgli, l4.f biivusi. ak
torė, kuri ‘ patraukė į teismą 
Pullman Car Co., reikalaudama 
$10,000,000 atlygįnįpio už nąu- 
dojimą jos patento jrehgime 
miegamųjų vagonų greitajame 
Union Pacific “strėamlined” 
traukiny, nes ji išradusi lovas 
ir suglaudžiamuš laiptus, , ku
rie tame traukiny y fa naudo
jami. Kompaniją •' iėišinaši, kad 
jos patentai jau yra išsibaigę ir 
todėl nebeveikiantys.

; . >
* \ '' '

Dr. ir p. Dunduliai; roselan* 
diėČiai, A. Narbutas, Dambrau
skai, SaduliaL PuČkoHai, p. 
Kučinskas ir kitii j I& Brighton 
parkįečių teko matyti pp. čėr 
pūlius, P-s Čepulis yra Brigh- 
ton Parko ALTASS skyriaus 
pirmininkas ir energingas ant
ro skridimo darbuotojas.

. .v;' / : ';v ■ 7/ Publika; .
Džiaugiasi' Koncertu

Pirmyn choras^ išf ikrų jų, iš
pildė puikiai koncertą, kurio 
nei vienas žmogus negalės Už
miršti .. Buvo įvairiausių nu
merių/ programe,n kaip, kvar
tetų, solo i t. /

Kaimiečių. ir Vijlage x kvarte
tai man labai .patiko, šįe dai
lininkai galėtų .pasirodyti sve
timtaučiams v su j j,, ąavo gabu
mais. . ; / ; .:,1';/?

Šis. koncertas buvo įspūdin
gas nę man vienam* bet įr ^vi
sai publįkai. / Choras sudaina
vo dainų- iš openefės a ‘‘Kbrnę- 

■ vilio Varpai”. • 
sdš keturios solistės. ■b*lėiį >V.

Triiikaitėj ir E. RimkiufĄ^įė- 
darė/^idelį įspūdį } višūs.r

' Buvo' į Skeletas kitų ' solistų, 
kaip PranasJalcąViiįius/*M ‘: 
tautas Tarutis, ■y 'tįn Bųyįs.

Gera Sveikata!
’ ” : ■“ i ‘'"f..' ■ . ■" ■'■t '

. Kiekvienas nori būti sveikas. Li
gos ir nęgaliavimai ne tik yra1 bran
gus bet tankiai nuvarą į kapUs. 
Kaip tik susergame, tuojaus prile
kia gyduolių ir prasideda gydymas, 
kuris driug pinigų kainuoja. Tankiai 
galima išvengti ligų, . jeigu prisiląi- 
kytumėm tdm tikrų taisyklių ir . ru- 
pintumeihs savo sveikatą. , A >

Tvirtas ir sveikas kūnas yra ge
riausia garantija, kad ligos prie žmo
gaus < greit' ■ nėprilips. Prilaikykite 
savo ,sveikata — pasimankštinkite, 
bukite ore .miegokite reguliariai, ir 
valgykite gera maistą. - Ypatingai 
dabar žiemos laiku yra svarbu pa
laikyti sava kuna geram stovy, ries 
žiema oras yra nepastovus ir men
kesnes sveikatos , žmones pradeda sirguliuoti.V '

Mankštįnimas, šviežias oras ir re- 
guliaris miegąs yra svarbus kiekvie
nam ir reikia ją prisilaikyti. Bet 
dėl gero maisto tai jus turite atsi
dėti ant krautuves, kurioje tą maiš
tą nusiperkąte,. Tade! svarbu yra, 
kad jus pirktumete maistą tokiose 
krautuvėse, kurios turi gerą reputri- 
čija ir kurios ^užlaiko augščiąusios 
tušięs fnaįsto produktus. • j 

< Tokiomis krautuvėmis yra “Mid- 
west Stores. Jas Afaldo ir operuo
ja grpšėrntakrit 'šu dideliu, ir: nuo
dugniu pątyrirtiu, žibant maisto ‘ rū
šis ir‘ jii:: nauda žmogaus; sveikątai. Tu krautuvių Chicagoje'yrą^Virš 
800 ir jdę rrindasi kiekvienOi miesto 
dalyj. ‘ : /V’'

žiemasuteikia- energiją 
ir šilumą. . Toks maistas yra iftese. 
kruopos'; vaistai ir daržovės. taipgi 
maistas kuris turi savyj A riebalų. 
Jus galite tokį maisto nusipirkti di- 
deliomis SUtriupomla, Ueą šia savaitę

duodamas nupigintomis kainomis.
Perskaitykite sklebima kuris tel- 

pa Šios dienos laikraščio laidoję ir 
pasiHnkite maistingų ,Ir šviežų mai
stą žemomis kairiomis, Pasii-ašė

Chicago Amateur 
Hockey Association

The Chicago Amateur Ho
ckey Association will hold itš 
finai pre-season meeting at 
the Harding Hotel, 19 North 
Clark Street, Chicago, III., Fri- 
day/ night, November 9th at 
8:30 P. M. .

The executive committee 
will accept at that time en- 
tries for clubs of the Senior, 
Intermediąte, and- Junior City 
Leagųes. Ali clu’b, managers, 
hockey enthusiasts, and in- 
dividual players who wish to 
j oi n the association and play 
on one of thfe numerous teams 
are reųuesied to be present.

All indications point to a 
record entry lįst and exten- 
sive pląns have been formų

PRANEŠIMAI
Chieagos Lietuvių Vyrų cho

ras susirirt:ks Barausko svetai
nėje (buvusioj Meldažio) ne
dėliojo, lapkričio 11 d. 10 vai. 
ryto, pasitarti apie tolimesnį 
veikimą. Yra proponuojama 
surengti savo vakarėlį, todėl 
vąsas vyrų choras, kuris daly
vavo Jubiliejiniame “Pirmyn” 
choro apvaikšČiojime, malonė
kite susirinkti 10 vai. ryto.

18ta Apielinkė — S. L. A. 129tos 
kuopos susirinkimas įvyks nedėlioj 
lapkričio 11 d. 1 vai. po pietų G. 
Chernausko svet. 1900 S. Union Avė. 
Visi nariai malonėkit dalyvauti nes 
įlįs susirinkimus yra labai svarbus. 
Bus skaitomos rezoliucija ir daugiau 
svarbiu reikalų apsvarstom. Malo
nėkit atsilankyti laikų, taipgi ne
pamirškite nauju narių atsivesti pri
rašyti prie S. *L. A. 120 kuopos.

K. Batutis prot. rašt.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj lap
kričio 9 ,d. Anialgamated Centro Na
me 383 So. Ashland Blvd.7:80 
vak. Malonėkite visi, .dalyvauti 
bus hOmitiriVima# valdybos dėl ___
metu. Visu pareiga yra imti daly- 
vuma. ■ — Valdyba.

■< ‘ ■ j . r*1.., 
RorcIhucI ■ i_ —------------ _

ir Draugijų Susivienijimo įvyks penk

vai. 
nes 

1935

Valdyba."

Susirinkimas Kliubų 

tadienį lapkričio 9 <d.s K. Strumilos 
stėtaipčjė; Susirinkime bus prane
šimui raportu jr'buš svastoma svar
bus reikalai Susivienijimo labui. Vi
si riririai ir kurte norite prisirašyt 
?rie A Susivienijimo . atsilankykite. 

Pradžia 7f80 Vai, vakare.
Gr''",.' 7,’ Sekretorius.. ■

.< u* *y; 11 ">! ' -? '•' •' • • . - -
-, West: • , Pullman. — Susirinkimas 
$. L. A.: 55 fWopos įvyks sekmadiė- 
hį- lapkričio ll. d. 2 ’ vai. popietų 
West Pullman Park svetainėje. Bus 
raportu Ir bus svarstoma nebaigti 
reikalui. ? ^Visi, nariai, ; narės atsi
lankykite paąkirtu -laiku. Kviečiame 
ir tuos, "kurie norite’ prisirašyti prie 
kuopos. Dabar geriausią proga pri
sirašyki prie kuopos.

7 ^Sekretorius.

‘-'A .T-l. D A t.- v- 
žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
Illinois Emergency -Relief Stočių — 
gal Inos griūti per -

: GARDEN CITY COĄL CO. 
201Š-2021 So. Morgan St.

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

AR JUS V KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

SV. VITO ŠOKI? .
Pagalios padarytas stebuklingas 

Išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas 
j; STUCHLIK DRUG CO.

6248 W. Cermak Road, 
Berwyn, III.

r 11 ......... ■ ĮM Wį III I Į       1 I

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Say.

i RUDENINIS IR ŽIEMINIS

į IŠPARDAVIMAS
Mes užląikom įvairių aprėdalu, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

.... .T'"""r ... ».

Garsus Austrijos Revo
liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCH
Papasakos apie ; Austrijos 

revoliuciją ir darbininkų j u 
dėjimą Europoje. .

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan W Adams

8 vai. vak. \i 
J Rezervųottbs Vietos 50c. 

kiti 25c., prie durų '35c.
6 Tįkletua galima gauti

V Naujienose

Penktadienis, lapkr. 9, 1934
I 

lated whereby sectional champ-|_ NUPIGINTOS BUŠŲ KAINOS 
ions will play for the City and 
Illinois State titles nt the ChL 
cago Stadium at the end oi 
the league season.

Lašt year Midwest champ- J 8 So. Deorborn St. Kambarys 1207.
• I I 114 A ORI O

ions, Jonės and Baumrucker, ’ 
(Senior) and Highland ParK; 
Rangers (Junior) have signi- 
fied their intentions of enter- 
ing the race this year as well 
as, Litsinger, Vodrazkas, Whit- 
ing Macks, and Shamrocks 
sextets, One or two of these 
clubs wįll represent different 
organizations.

Practice will 
ber the 18th 
league games 
Tbanksgiving, 
29th.

start Novem- 
with the fįrst 
to be staged 
November the

—(Sp.)

PIRKITE Tropicak Anglis dėl 
ūmios žilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5»75. Screen- 
ings — $4-75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

Musy Speciališkas Pa
tarnavimas

Prirengsime jūsų automobilį arba 
troka, kad didžiausios žiemos speigos 
ir audros netrukdys nei gadys, taip
gi įdedame įvairius “h^aterius”.

Gage Auto Service 
Repairing & Welding 

912 W. 35th Street 
Makutėno name, pirmas garadžius 
vakarus nuo Lituanica Avė. 

Mekanikai
P. BUDVITIS ir FRANK CLAVET*

Grane Coal Co
5332 So. Lomr Avė

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
demiška studija su 

Hollywood Šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

REAL ESTATE 
r' - 

.s, • •• - ••

Bizni# pamatuota# teisingumu 
INSŲRANCĖ, NOTARY^ PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIVRCIAM PINIGUS I LIETUVA 
" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.

- ♦< » , .*.-Wr . • • • "

Prisirašykite i musu spulkų.
v 3 TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

b..............    . ii. n............

BE (MOKĖJIMO!
Nusipirksite byle kurį naują
PHILCO—R. C. A.—

VIGTOR ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Seną Radio.
Labai lengvos išlygos

2 metai dyks 
patarnavimas.

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

ir 
virš.

RADIO PATARNAVIMAS
Radio tūba iki $1. 

. vertės 'su patarna-
Mf ■JMIlvimu. šis Pasiuliji- II f K111| mas geras tiktai 
■9 1 ■>rBiBiper savaitę. ,

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero. III. Tel. Cicero 1329 
Mdata Antrad., Ketv, Ir SeSt. vakarais.

Žemiausios kainos ant busų tiktetų 
j Los Angeles, New York, ir visus 
kitus miestus. Speciali nuolaida 
lapkričio mėn. Jeigu jums priseis 
kaliauti šį mėnesį, pamatykite mus 
arba pašaukite dėl specialių lapkri
čio mėn. nupikintu kainų.

DEARborn 2512

C LŪS SI Fl E D AP S
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
ūsų biurą# suteiks patarimu# namų 
vininkams reikale nesusipratimų su 
nciaumnkaie. Maža narinė mokesti#, 
c pertų patarimas visose namų savi- 
nku ir rendauninku reikalais. Mes 
turime skyrių. Atdara kasdien nuo 
vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie- 
ai# nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
imai origįnalio ir vienintelio namų 
vi ninku biuro Chicago je.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 We#t Division St. 

Teb Armitage 2951-2952 
e# esame iau Šiuo adresu virt 50 met.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA grosernės fikče- 
ii. mažai vartoti, parduosiu pigiai, 
įdavimo priežastis, turiu kita biz- 
. 4554 So. Paulina St. * :

.......................................................... 1 H I ■

PARSIDUODA barsdaskutyklos 
kandai, du krėslai, trijų krėslų vei- 
odys ir šiokesas. Savininkas J. 
ezelskis, 136 E. 107 St. Telefonas 
illman 0151.

Situation Wanted
Darbo Ieško

res
IEŠKAU pastovų darbą, esu paty- 

buČerys. 30 metų amžiaus. Kal- 
gerai angliškai. Al 2927 South 

ion Avė., 1 lubos front.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEšKAU pusininko arba pusi- 
nkės i Alinės bizni, biznis išdirb- 
s gerai, 3427 So. Wallace St.

Help Wanted—Female 
______Darbininkių Reikia
REIKALINGA veiterka, mergina, 
moteris. Patyrusi. 

3740 So. Halsted St.

MERGINA virš 20 m. prie abel- 
i namų darbo. 3 augusio# ypatos 
i moję. Gyventi vietoje. Labai 
ra alga. Lincoln 0942.

REIKĄLINBA motoji# artą mer- 
na prie abejo namu darbo. Vatais 
kambarys. Užmokesti susitarsim.

4120 So. Maplewood Avė.

REIKALINGA mergina arba įno
ris dirbti į restauranta. Reikės 
iti ant vietos. 944 W. 37 PI.

For Rent
RENDON 5 kambariai, pečiais 
įdomi. Renda $20 i mėnesį, 

2518 W. 71 St\

Business Chances ~ /
___ Pardavimui Biznio.

PARSIDUODA Alirtė. biznis išdirb
ąs gerai, yra gera vieta dėl šokių 
r stalai dėl svečių.

114 E. 107 St.
■■ ■- ■ 1 ................................................. ... ..........................* ■' ■ —‘ y '»

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchroom. Cash arba mainais ant 
gero automobilio. 8000 W. 47 'St. 
Chicago, III.. Dietų laike. Telefonas 
Lafavette 5431. \ *

PARDAVIMUI LIBERTY PARK 
Tavern. Barbecue Stand, pirmos rų- 
šies namas su moderniškais įrengi
mais sykiu su 3 iki 5 akrų žemės, 
su dideliais medžiais, arba farma, 
yra 8 kambarių namas, garu Šildo
mas ir kiti budinkai. sodnas, 40 ak
rų geros žemės. Parduosiu pigiai, 
atsišaukit greit. LIBERTY PARK, 
Vincas Jonikas, Sav. . 135th St. prie 
Archer Avė. Rout No. 1. Telefonas 
Lemont 87 J 2.

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

2019 Canalport Avė .

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

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

6142 So. W este m Avė.

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui__
DU DIDELI BARGENAI 

Pamatykite juss Šiandien adresu 6501 
ir 6503 S. Bishop St. (1H bloko į 
rytus nuo. Ashland Avė.) Gerai pabu- 
davotas mūrinis namas, 2 flatai ir 6 
kambaru mūrinis cottage. Abu namai 
garu apšildomi. Parduosiu abu namu 
už mažiau negu pirmi morgičiai 
Clear title. Taipgi 4 flatu medinis 
namas ant 551 W. 60th place — ke
turi 4 kambarių flatai, pečiai# apšil
domi, gerazn stovy, žemos taksos. 
Clear title. Kaina $1850. Del plates
niu informacijų pašaukite Fred’k H. 
Bartlett & Co., 88 W. Washington 
St. klauskite p. W. R. Lemke;




