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Paskyrė Tarybą Ruošti Sočia 
liiį Reformų Programą

Prezidentas paskyrė tarybą, kuri paruoš 
sekamam kongresui platų socialių refor- 
mų-nedarbo apdraudos etc., programą

VVASHINGTON, lapkr. 11.— 
Prezidentas Rooseveltas pasky
rė specialę patariamąją taryba 
iš sociologų, fabrikantų ir dar
bininkų vadų paruošti ir su
formuluoti kongresui platų so
cialių reformų programą ir 
paskui prižiūrėti, kad kongre
sas tą programą priimtų ir jį 
vykintų. Taryba tapo paskir
ta “patarti ir išdirbti progra
mą bedarbo apdraudos, senat
vės pensijų ir sveikatas pri
žiūrėjimo”.

Bet jau žinoma, kad admi
nistracija jau • senai svarstė į- 
vairias sociales reformas. Dar 
bo sekretorė Perkins paskelbė, 
kad organizuoami keli komite
tai svarstymi.*i sveikatos pri
žiūrėjimo ir teikimo medikalio 
ir ligoninių ir patarnavimo ii 
dantų priežiūros, kad ir pa
prasti žmonės gautų lygiai to
kią pat gerą medikalę priežiū
rą, kokią dabar gauna tik tur
tingieji. Tas programas bus 
vykinamas susitarus su dakta
rais.

šią savaitę Washingtone yra 
šaukiama plati ^liačionalė eko
nominio stiprumo konferenci
ja”, kuri svarsyts įvairias val
džios siūlomas ekonomines ir 
sociales reformas. Konferencija 
tęsis tris dienas.

Pirmininku1 naujosios pata
riamosios socialių reformų ta
rybos liko prezidento paskir
tas Frank P. Graham, prezi
dentas North Carolina univer 
sitetė. Manoma, kad tai vie
tai buvo numatyta paskirti Chi- 
cagps universiteto prezidentą 
Hutchins, bet samdytojai prieš 
jį užprotestavo, nes jis esąs ra
dikalas.

Kitais tarybos nariais pa
skirti: prof. Raymond Moley. 
vienas iš buvusių prezidento pa
tarėjų, taipgi Paul Kellogg, re
daktorius pažangus žurnalo 
‘*Survey” ir Henry Ohl, prezi
dentas Wisconsino Darbo Fe
deracijos.

Fabrikantus toje taryboje 
atstovauto General Electric Co 
prezidentas Gerald Swope ir 
Standard Oil Co. of N. J. pre
zidentas Walter R. Teagle.

Be jų į tą tarybą įeina ir 
14 kitų žmonių, žymių ameri
kiečių, darbininkų ir fabrikantų 
vadų, kaip William Green, Ge
orge M. Harrison, Paul Schar- 
renberg, George L. Berry (vi 
si keturi vadai Amerikos Dar
bo Federacijos ir kitų unijų), 
fabrikantai Marion B. Folsom, 
Sam Lewisohn, Josephine 
Roche, šiaip visuomeninių or
ganizacijų vadai —Morris E. 
Leeds, Belle Shcrwin, Graco 
Abbott, George H. Nordin, Ma
ry Dewson, ūkininkų atstovas 
Louis J. Taber ir N. H. gu-

bernatorius John G. Winant, 
kuris gelbėjo sutaikinti teks
tilės darbininkų streiką.

Bravarninko P a b s t 
sūnūs užmuštas, lie

tuvis sužeistas

kai-

ma-
Pal-

MILWAUKEE, Wis., 1. 11.— 
Turtingo Milwaukee bravarnin
ko Pabst sūnūs August Uih- 
lieth Pabst, 27 m., laivyno at
sargos lakūnas, liko užmuštas 
nelaimėj su karo laivyno lėk
tuvu.

Kartu su juo skridęs lietu
vis John Swazas, 24 m.: iš Wau- 
kegan, buvęs laivyno atsargos 
mokinys, liko veikiausia mirti
nai apdegintas. Jis skrido 
po žvalgas.

Abu jie darė naktinius 
nevrus. Besiartinant prie
Waukee aviacijos lauko, pasak 
liudytojų, pradėjo gesti jų mo
toras ir neužilgo visai užgeso. 
Jie buvo žemai ir nukrito eg
lių miške. Nukritus lėktuvas 
tuoj užsiliepsnojo. Viena mer
gina pribėgusi ištraukė iš de
gančio lėktuvo lietuvį Swazą, 
bet jis buvo tiek apdegęs, kad 
nesitikimą jo gyvybę išgelbėti. 
Pats Pabst buvo iššokęs iš lėk
tuvo, matyt, gelbejosi parašiu
tu. Bet kadangi jie skrido že
mai, tai parašiutas nebespėjo 
atsidaryti ir jis užsimušė kris
damas žemėn.

Radikalų ir naciona 
listų muštynės 

Francijoj
PARYŽIUS, 1. 11. —šiandie 

švenčiant karo paliaubos dieną, 
įvairiose vietose Francijoj įvy
ko smarkių susikirtimų tarp 
radikalų ir nacionalistų, kuriuo
se daug žmonių sužeista.

Nusinuodijo saldai 
niais

DENVER, Colo., 1. 11. — 
Devyni vaikai beieškodami kra- 
liko surado paslėptą saldainį ir 
jį suvalgė. Bet saldainis buvo 
apibarstytas nuodais žiurkėms 
nuodinti ir viena mergaitė jau 
mirė, o kiti 8 vaikai guli li
goninėj.

37 žmonės žuvo Ja 
ponijos kasykloj

TOKIO, 1. 11. ~ Eksplozijoj 
anglių kasykloj Hokkaido sa
loj žuvo 37 angliakasiai ir 5 
pasigendama. 108 angliakasiai 
išsigelbėjo.

Didelis gaisras

Chicagai 
Uo oro biw 
tania:

Giedra i 
Saulė t( 

4:83.
leidžiasi6:36,

Ir apielinkei federą* 
šiai dienai prana*

ir šilčiau 
teka

DU SYKIU PERSKRIDO PACIFIKĄ

Anglijos lakūnas Sir Charles Ki.ngsford-Smith sveikinamas Los Angeles airporte kai jis 
kapt. Taylor trimis dideliais šuoliais atskrido iš Australijos į Jungt. Valstijas. Jie perskrido 
7,347 mylias. Ore išbuvo, neskaitant sustojimų, 55 vai. 56 min. Jie jau antrą kartą perskrido 
Pacifiko vandenyną, nes prieš kelius metus tuo pačiu lėktuvu jie yra nuskridę iš Los Angeles 
į Australiją. Dabar jiedu mano skristi atgal į Australiją per Europą ir Aziją.

Arizona siunčia mi 
Ii ei ją sustabdyti 
tvenkinio statymą

negyvenamuose 
viešųjų darbų 

ir jis yra dalis 
tvenkinių siste- 

panaikinti

PHĘ0NIX, Ariz., 1. 11. —
1. 11.— Pirmą., kpętą valstijos 
istorijoje, Arizonoje, kent jos 
dalyje, liko paskelbtas karo 
stovis ir gubernatorius pasiun
tė valstijos miliciją ginklo pa- 
gelba sustabdyti statymą tven
kinio, kuris nukreiptų Colora- 
dos upės vandenį ir jis butų 
panaudotas aprūpinimui van
deniu Californijos,

Tą tvenkinį, 
tyruose, stato 
administracija 
Boulder Dam
mos, kuri taikosi 
pragaištingus ’Coiorados upės 
potvynius ir aprūpinti vande
niu tas vietas, kurios to van
dens yra labiausia reikalingos.

Kadangi, tas darbas yra at
liekamas federalinės valdžios, 
tai išrodo, kad Arizona pasiun
tė miliciją prieš federalinę vai • 
džią.

Viešųjų darbų administrato
rius Ickes sako, kad federali
nė valdžia gali statyti tvenki
nius kur jai tinka, nes jis kon
troliuoja visas navigacijai tin
kamas upes. Arizona tą tven
kinį kovoja todėl, kad valdžia 
atsisakė atiduoti valstijai tą 
elektrą, kurią pagamins stato
masis tvenkinys.

CHICAGO.—Visas penktada
lis ugniagesių aparatų Chica
goj vakar buvo pašauktas ge
sinti gaisrą prie 1234-36 Chi- 
cago Avė., kur buvo didelis 
sandelis. Su'degė ir gretimas 
4 Šeimynų gyvenamasis namas. 
3 ugniagesiai liko sužeisti ge
sinant gaisrą. Nuostoliai siekia 
apie $100,000.

SU

Nužudė kunigą
IRON RIVER, Mich., 1. 11.— 

Kunigas James Lenhart, 63 
m., klebonas St. Agnės katali
kų parapijos, kuris šioj para
pijoj klebonavo jau 35 metai, 
liko užmuštas savo klebonijos 
kieme. Jį užmušė kumštinin
kas Magloire Labello, 43 m., 
vyras buvusios klebono gaspa- 
dinos. Jis kaltino, kad kuni
gas juos išskyrė ir jau1 kelis 
sykius kėsinosi kunigą sumuš
ti. Užmušėjas liko pagautas 
bemušant kunigą ir tapo areš
tuotas.

“Kipšą i” nugalėjo 
nenugalėtus Zippe- 
rius ir laimėjo lošį

CHICAGO.—Lietuvių futbo- 
linnikų jauktas ‘Kipšai’ (Imps) 
vakar* labai įžūliame ir šiurkš
čiame lošyje Dvorak Parke, nu
galėjo Norman Zippers, kurių 
niekas nebuvo nugalėjęs per 4 
metus. “Kipšai” laimėjo 9 
punktais prieš 7. Taigi jaunas 
“Kipšų” jauktas pasirodė ne
paprastai gerai, kad galėjo nu
galėti net tokį stiprų jauktą.

Rusija pasmerkė 6 
jurininkus mirčiai
MASKVA, 1. 11. —. Karo 

teismas Chabarovske pasmerkė 
mirčiai 6 jurininkus vilkinko 
“17°. Du kiti jurininkai nu
teisti kalėjiman. Jie buvo kal
tinami', kad traukdami barką 
nužudę tos barkos 2 jurininkus 
ir pačią barką paskandino.

3 nauji finansiniai 
skandalai Francijoj

FranPARYŽIUS, 1. 11.
ei joj iškilo trys dideli nauji 
finansiniai skandalai, kurie 
liečia mažiausia 150,000,000 
markių. Į vieną tų skandalų 
yra įvelti ir valdininkai.

Lietuvos Naujienos
V okieti jo j studijuoja 

122 lietuviai Nauja persekiojimo 
banga Vilnijoj

Ispanijos sukilime 
žuvo mažiausia

3,500 žmonių
MADRIDAS, 1. 11. — Nors 

valdžia oficialių apskaičiavimų 
ir neskelbia, bet apytikrėmis 
žiniomis, dabartiniame sukilime 
Ispanijoje žuvo mažiausia 3,500 
žmonių, iš jų apie 3,000 žuvo 
Asturias provincijoj, poras 
šimtų Katalonijoj ,apie 100 
Madride, likusieji žuvo kitose 
Ispanijos dalyse. Apie 10,000 
žmonių liko sužeista ir apie 
20,000 sukilėlių suimta.

Chicagoj mirtingu 
mas mažėja

CHICAGO.— Sveikatos ko- 
misionierius paskelbė, kad per
nai Chicagoj mirtingumas bu
vo mažiausias nuo 1900 m., ka
da pradėta vesti mirtingumo 
statistika. Ęe to Chicagoj 
mirtingumas yra mažiausias, 
negu kuriame kitame pasaulio 
didmiestyje. Chicagoj mirtin
gumas esąs mažesnis, negu vi
dutinis mirtingumas visoje 
Amerikoje.

Nuteisė kunigą
ARDMORE, Okla., 1. 11. — 

Oklahomos metodistų konfe
rencija rado kaltą ir nubaudė 
kun. Sandlin už “didelį nemo
rališkumą ir nepiiderantį ku
nigai elgimąsi”. Smulkmenų 
neskelbiama.
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Visgi išteisino

KAUNAS.—“Deutsche Allge- 
meine Zeitung” praneša, kad 
dabar Vokietijos universitetuo
se studijuoja. 122 lietuvių ir 
122 latvių studentai. Iš lietu
vių studentų 76 yra iš Klaipė
dos krašto.

Suėmė pabėgusį banko darbi
ninką

miš- 
visai

CHICAGO.—Wisconino 
kuose, kur jis gyveno 
vienas, liko suimtas Nicholas 
A. Schwall, 40 m., buvęs jau 
užsidariusio Willmette naciona- 
lio banko kasieriauto pagelbi- 
ninkas, kuris du metai atgal 
pasislėpė miškuose, pasisavinę* 
apei $56,000 banko pinigų. Jis 
ten labai skurdęs, kaip skurdo 
ir visa jo mieste pasilikusi šei
myna. Pinigus gi jis pralei
do spekuliuodamas Šerais. Da
bar jis supratęs, kad pinigai 
neturi didelės vertės ir jis at
likęs bausmę, vėl gryšiąs į miš
kus, bet jau1 su savo šeimyna.

PARYŽIUS, 1. 11. — .17 me
tų atgal Įeit. pulk. Couthaud. 
ištarnavęs kariuomenėj 34 me
tus ir gavęs Garbės Legiono 
kryžių, liko apkaltintas už pa
sišalinimą iš savo komandos 
Verduii mūšy j. Už tą iš jo liko 
atimtos visos teisės ir jis pats 
liko pašalintas su pažeminimu 
iš kariuomenės. Be pinigų ir 
draugų jis nepaliovė kovojęs 
už išteisinimą ir dabar jis, jau 
75 m. senis, tą kovą laimėjo. 
Karo teismas įtikėjo jo tvirti
nimui, kad jis buvo nuėjęs į 
gretimą tranšėją telefonuoti 
štabui, nes jo paties .telefonas 
buvo nutrauktas ir po 17 m. 
jo pažeminimo, teismas pilnai 
jį išteisino.

NEW BEDFORD, Mass., i. 
11.—Charles S. Ashley, 76 m., 
kuris vietos meru ištarnavo jau 
30 metų, paskelbė, kad jis 
kandidatuosiąs ir ateinančiam 
terminui. Nė vienas kitas „me
ras Jungt. Valstijose nėra iš
tarnavęs tokį ilgą laiką.

ui

LONDONAS, 1. 11. — Ang
lija, Holandija ir Portugalija 
sutarė bendrai laivais ir lėktu
vais kovoti ryklius, kad nuto 
šių grobonių apvalyti Timor j u 
rą, kur jie daugiausia veisiasi.

Mrs.SALINĄS, Cal., 1. 9.
Defina Panziera, motina 6 vai
kų, kuri nesenai buvo paliuo- 
suota iš silpnapročių name, 
pėščia nuėjo visą mylią, jlipo 
į elektros stulpą ir užsikabinu
si už elektros vielų nusižudė.

VILNIUS.—Prieš trejetą sa
vaičių lenkų administracinė 
vyresnybė buvo pareikalavusi 
iš visų Vilniaus krašto lietuvių 
organizacijų duot? jai veikimo 
ir pinigines apyskaitas. Kam 
tos apyskaitos buvo reikalingos, 
sunku buvo spėti, bet šiomis 
dienomis tas dalykas ima aiš
kėti. Įteikus lenkų valdžiai 
reikalaujamas apyskaitas, pra
sidėjo nauja lietuvių persekio
jimo banga. Vos tik Liet. šv. 
Kazimiero draugija įteikė sa
vo apyskaitą, kai tūtojau po to 
lenkų policija, administracinės 
valdžios įsakymu, padarė šv. 
Kazimiero draugijos raštinėje 
ir jos skaitykloje kratą.

Vilniaus provincijloje, pasi
rodo, irgi tie patys dalykai de
dasi. štai Vilniaus Rytojus 
praneša, kad spalių 14 d. dau- 

i gelyje Švenčionių apskrities 
vietų pas kaikuriuos net pa
vienius asmenis buvo daromos 
kratos įr žymesnieji asmens 
buvo suimami. Suimti yra: V. 
Maminskas— Švenčionių Ryto 
draugijos valdybos narys, Ulo- 
zas—Kaltinėnų skaityklos ve
dėjas, P. Pošiunas— liet. šv. 
Kazimiero drg. Adutiškio sky
riaus pirmininkas, P. Skirelis 
iš Uočiškės kaimo, Adutiškio 
v., Z. Gailiušas iš Adutuškio. 
JRT visi atgabenti į Švenčionis. 
Kartu su tuo pranešama, kad 
švenčioiiių lietuvių gimnazijos 
mokytojo dr. Rymo bute irgi 
buvo padaryta krata. Suiminė- 
jimo ir kratų priežasčių lenkai 
nesako.

Reikia manyti, kad užėjusi 
nauja kerštinga persekiojimo 
banga vėl žymiai nuskandins 
lietuvių visuomeninį gyvenimą 
ir švietimą, kaip panašiai bū
davo ankstyvesniais laikais.

Prieš kelias dienas į Klaipė
dos uostą atplaukė du rusų pre
kiniai laivai,' kuriais atgaben
ta 34,400 centnerių druskos.

GIMINĖMS LIETUVOJ

SAN FRANCISCO, 1. 11. — 
Californijos vaisių augintojai 
bandė susitarti su Vokietija 
apie Vokietijos prekių išmai
nymą ant Californijos vaisių, 
bet iš derybų nieko neišėjo.

MADISON, Wis., 1. 11. — 
Naujoji progresistų partija, 
kad pravesti senatorių, guber
natorių ir 7 kongresmanus, rin- 
kimųkampanijai išleido $8,146.

BERLYNAS, 1, 11.
kieti j a per pastaruosius 11 mė
nesių sterelizavo 111 žmonių, 
daugiausia nusikaltusių prieš 
lytį.

, VOr

PARYŽIUS, 1. 11. — Pary
žius šiandie mūšių paliaubos 
dienos iškilmėse paminėjo už-l 
mušimą Francijoj Jugoslavijos1 
karaliaus Aleksandro.

s; * •
, Atitik. 1 ii ■

1%
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Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šty Kalėdų Šven
tėse?

žinoma kad ne

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

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

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St 

.. . ‘ > -
Chicago, III.

La



NAUJIENOS, Chicago, UI.

JUOKAI
Aš klaidingai iš

Graboriai

Lietuvės Aktišerės

Kiek jiems teisybe rupi
Ofiso Tel. Boulevard 5918

Ona

atsidūrė

Kenosha, Wis
SLA 212 kuodas susirinkimas

GYSLOS IR VOTYS

NedfiUomlHnuo

>•

Lietuviškoš
D&fttiCs

NATHAN 
KANTBR

reikalas
Teisėjas paklausė

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

2400 Wėst Madison Stfeet
Vai. 1 iki 8 po pietų/ 6 iki 8 vale 

Tel, Seeley 7389
Namų telefonas Brunswiėk 0597

J. Smaidžiunas 
ir P. Kučinskas

AMŪbTOJAS
_’j Chica- 

ir apielinkėjė

ife to; yra Sakoma, jog lab
darybe prasideda namie. Pini

Visolšė Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Tel. Lafayette 3572
J. Liillevičius

GRABORIŲS IR 
BALS.___
Patarnauja 
goję ir ........ _

Didelė ir j?raži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akinių dėl visokių akip

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
tai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Hatetfcd St.
Tol. Boulevard 1401

212 
niai 
vęs,- 
rėti, 
dariau 
dalykų apie

tai gauti “džiabą”. 
brolį p. B.

tai esąs ne-
C. K. Braze;

Vyrui
namus ■
Bent vieną vakarą 'tu ramiai
praleisi namie.”

Vyras — “Ar, tai tavęs ir 
tavo motinos nebus namie?”

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Juškauskas, Jo- 
Andrius Waltis, 
Jonas Piličaus

Savickas, Magde-

DR. MARGERIS
3325 St*. Halsted SU 

Valandos: nuo 10 .n IB 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

šventAdfetfate ntro. 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488 ' *

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____ Draugijos Nariai.

Valandos 1—4 po pietį/; 7—8 
išskyrus seredomis.

Brockton
$1.25 auka nuo

Antanas Barkauskas
Cambridge
$1 stitinko aukų

J. Metrikevičius
Chelšea
$1.25 auka nuo A n na. Kaminskt
VVest Lynfi
$1.25 auka nuo

Mykolo Latausko.MICHIGAN
Allegan
Rinkėjai: Mrs. M. Sakalaūškas

Surinkta aukų viso .... $1.25 
Card
Rinkėjai: J. Denheitis
$2 aukos

Jonas Dermeitis, Kazimieras 
Liulevičius

Viso

bintai to posakio privalėtų 
nėitžiriiMti. Kaipo demonstra
cijų įbėgėjai, jie dabar turėtų 
demodstritoti prieš savo kole
gą, kuris savo žmonos ' užlai
kymui tenori duoti tik tris 
dolOriuš per savaitę.

— Frank Lapinskas.

slapta apleidžiant
“Palauk, <tu žalty I

Detroit
Rinkėjas: T. Jurėnas

Surinkta aukų viso
Hart
Riekėjas: V. Kutulis
50 centų auka Mike Kitoniar
25 centų aukos

John Nausėda, Gasey .iiibart, 
Alexander Andrulis, Kazys Va
siliauskas

Višo

Lapkričio 6 d. įvyko rinki
mai. iJėfriokratai ir republiko- 
nai darė daug triukšmo, — va
žinėjo su automobiliais, tarsi 
tai butų kokia didžiaiišia šven
tė. Rezultatas gi btfvo toks, kad 
beveik visi demokratai laimėjo. 
Rodėsi, tik du rcfjtiblikdnai prad
ėjo.

Socialistai surinko pusėtinai 
balsų, bet ne tiek, kad būti iš
rinktais. Mat, žmonės vis dar 
tebetiki visokiais pažadais.

šį kartą buvo balsuojama at
šaukti miesto mAiiAdžerf, bet 
atšaukimas nepraėjo, kadangi 
truko 235 balsų. Vadinasi, at
šaukimo priešininkai surinko 
porą Šimtų daugiau bals’.’.

Prieš rinkimus visur ant ša
ligatvių buvo didelėmis Raidė
mis užrašyta “Vote Socialia tr. 
Tuos užrašus miesto darbinin
kai nuplovė. Bet kai ateis pa
vasario rinkimai, mums gal pa
siseks porą darbininkų atstovų 
pravesti. Tada mes tiems po
nams pusiau algas nukaposime, 
nes, atsižvelgiant į jų darbą; 
jiems mokama perdidelės Algos.

dą?”
“Taip, aš dabar žinau, kad 

klaidą padariau pasilikdama.”

TeL> Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandą nao 2 iki 4. n«6 7 
ikiSišk v. Neda, nūa.10 iki i£ą. ni>

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 8377

A; MASALSKIS 
GRABORIŲS 

3307 Littianica Avė 
TeL Boulevard 4139

I. J. ZOLP
GRABORIŲS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tėl. Cicero 3724. Koplyčia dykai

GYDYTOJAS Iti CHIRURGAS 
Ofisas ir Rėzidenėija 

3338 Sd. Halsted St 
- CHICAGO; ILL

Grand Rapids 
Rinkėjas: P. Medėlinskas 
25 centų aukos *

.1?. Medelinskas, J. Jančaras, 
P. Greičaitis, A. Andrius.

viso . $1.00

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«« So. ASHLAND AVĖ., 

Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 6 
vak. Nėdėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—Š'K 7—8 

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

Telefonas RepuhHc 7868

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM fcamp. Frtncteeoat*

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Rcpublic 3100 
10734 S. Michigan Avė.

Tol. Pullman 4151

ūsas Gydytojas ir Chihirgte 
’škų, Vaikį ir Visų

. w Tėt Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius
4 KOPLYČIA. DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL. A. L Davidoitis, M.D. 

4910 S* Michigan Avė;
Tel. Kenwooti 5107 

VALANDOS:, 
ntio 9 iki 11 valandai ryte 

, nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ii* ketvirtadienio.

Mokinė 
rišau matematikos uždavinį 
Šiandien, tai pasilikau po už
darymo mokyklos; kad moky
tojas pagelbėtų man.”

“Na, ar suradai savo klai-

Juozapas Eildeikis 
ir Tėvas

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

Lapkričio 4 d. įvyko SLA 
kuopos susirinkimas; Se- 
bebuvau sasiririkimė bu* 
tad šį kartą nuėjau pažiu- 
kas naujo dedasi. Ir nepa- 

k laidos: patyriau daug 
musų Susivieniji

mą. Pirmiausiai patyriau; kad 
Vienam nariui dar nuo gegužės 
mėnesio neišmokėta pašalpa. Ir 
jeigu tai greit nebus padaryta,- 
lai narys rengiasi Susivieniji
mui iškelti bylą.

Pildomoji Taryba ragina, kad 
mes organizacijai gautuhntčftie 
daugiau narių. Bet kaip ttios 
>aujus narius gausi, jeigu to
kie dalykai dedasi? Kada lign
inams neišmokama pašalnos* (ai 
niekaš nenori rašytis.

Pravartu čia bus pastebėti 
dar ir tas faktas, kad Susivie
nijimo sekretorius; p? Vinikas, 
j pasiųstą laišką įlesiteikė nei 
atsakymą duoti. Kaip sau no
rite, bet tokie dalykai neišejn# 
į naudą.

Turėjome ir juokų. Vienas 
narys pusėtinai pašiepė Pildo
mą Tarybą. Ir štai kodėl: vie
nam žmogui buvo ištrauktas 
dantis ir jis Susirgo, žmogui 
buvo atsakyta pašalpą išmokė
ti, kadangi- sergantį- prižiūrėjo 
dentistas. Rodosi, dabar vi 
Šiems yra žinomas faktas, kad 
dėl dantų; gali paeiti višdkios 
ligos?. Na, ir jėigu dėl dantų 
Sergantys žmonės negali gauti 
pašalpos, tai kuriems galams 
mums priklausyti ir į Susivie
nijimų t Juk Viėn’dkitfs at kito* 
kios rųšies ligonis turi teisę pa
šalpą gauti.

Mums, matomai, sunku ii

Hart
Rinkėjas: V. Kutulis
25 centų aukos

Domicėlė Žukauskienė, 
cas Ragožis, Antanas Kutulis, 
Katre Kutulienė, Vincas Kutu
lis, Kazys Vasiliauskas, Juozas 
Nausėda, Jurgis Žukauskas.

Viso ..............  $2.00

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

351446 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Lotiis A v. Tel. Kėdžie 8902 '
Vanos; lietaus ir dfuskps vanos.

plrtU' "
7 V; V.,

Deanbofn
Rinkėjas: K. Nausėdas
50 centų aukoš

Kazimieras NAusėdhs, Anta
nas JehušaS, Kažimieras Jenu- 
Šas, Povilas Mikšis, Juozas Bru
žas, Juozas Obilius.
25 centų aukos

A. Waičiunas, William Ba
naitis, Olga Danaišiutė, Jurgis 
šilėikis, Jonas Juškėvičitis, 
Mike Bardauskas, Juozas Ban
džius, Joe Samalonis, Joseph 
Samalonis, Povilas Kraučunas, 
Albert Brazas, M. žurauskas, 
Kazimieras Ruzecki, Mary Mic
kevičienė

Viso

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Rėikąie mėldžiamė atsišaukti, o mū- 

. šą darbu busltė Užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel, Canal 2515 arba 2516 avvpTTTC! •
1439 S. 49 Ct, Cicero, III.-

Tel; Cicero 5927

Šiomis dienomis į mano dirb
tuvėlę buvot užsukęs demokra
tas B. Ji« pradėjo teirautis apie 
p. Mačulaitį. Girdi, ar teisybė, 
kad p. Mačulaitis 'tarp Keno- 
shos lietuvių yra vadas, kaip 
jis save pėrsistafųs. Aš atsa
kiau jam,- kad tai netiesa. Ma- 
čuloitiš tarp lietuvių nėra jokis 
vadas, jėigu neskaityti kelis pa- 
rapijonus.

Demokratas pareiškė, jog ir 
jis taip' manąs. Girdi, Mačulai
tis jam nepatinkąs, nes jis vi
są laiką tik save giriąs. Kartą 
jis pasakęs, kad, esą, palikite 
man lietuvius, o ašvjuote,su-twr* 
kyšiu. Mačulaičitfi, to dėmokra 
to manymu, rupi tik vienas da
lykas

Apie Mačulaičio 
atsiliepė geriau 
blogas vyras

Be peilio; deginimo arba skausmo
VOTIS, Sl’RAOAS. FISTULAS. , TRUKITIS 
(NIcžiuiCIoh Pilės), PROSTATITIS ir fcltoH 
incNlhiėH IIroh «.v<lnnio< initisu Švelnu Ir nė- 
akaii'Ulu VARICUK Metodu.
įlies ypnfhigul kvleflrtinę tuo*, kurie yru ne- 
tekė vlltlės būti phgydyfuM. ¥/a stAflok 
ntuiKtabu knlp toe riinflos, be illtlee Ukof 
erclt HtellIeplO I 81 tre^tinėnto'.
DuifKcIlH Vilionių mano, 'ktU| jie ftėnffila nė6 
RHkUMATIZMO, NKURITIS, NKUUaLGIA, 
ARTIIItITIS, NKRVIAKŲMO, arba INKSTU 
LIGOS, KabrtYet Jlj Uita, tiUfrat pilėlha nuo 
VARICOSK GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU. 
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MESLTN15S LI 
GŲ.

BE IŠLIKIMO IŠ DARBO

Ren. 6«0» Sonih Arterini A¥itM& 
Phone,. Profepeet 6659

dr.
GYDYTOJAS ,tR CHIRURGAS 

1 1821 sk Halštfed Street 
CHICAGO, ILL.

756 Wėšt 35th Sfc
Cor. of 35th and HMsfed Sts.- 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 
Nedčl'.omis pagal sutartį.

Pas mus, kaip ir visur kitur, 
labai mėgstama visokios de
monstracijos rengti. Keliama 
demonstracijos prieš išnaudoji- 

gaitti daugiau pašal- 
t. Demonstracijomis 
pasižymi komunistai, 
jog tai cšAs ginklas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

OptometriCally Akiju SpeciaHštas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuoše atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai. Specialė atyda atkreipiant i Mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų ak^s atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefohąs Virgiriia 0036

>fiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
0-Š V. v. Nėdelioj pagal Sutarti

yiai paktaitiiįi

/orECONOMY and 
SATISFACTION use 

Voubfe 1ėstėd!Doubk/krion!
■tJrbaking 
ILV POWDER.

Sime PrkeToday»s44YMriAqo 
25 ounces for 254 

FdliiPtek -»Į<l6SI*<ik Mnm

2 lubos

Ntto 10 iki 12 vak f£to. nuė Ž llrf | 
vai. po piettf ir nūo 7 iki .8:80 viL 
vakaro. NedŠlibmis nuo 10 iki 12 
vklAndįi diehą.

Phone MIBWAY 2880

Jacksoh 
Rinkėjai: 
Wėnėkus 
$1.75 auka SLA 280 kuopa. 
$1 auka Jonas Wenckus. 
50 centų aukos

B. Kučinskienč, Vincas Jese
* t r- 4 nas. • * "e

25 centų aukos
A. Mikelonienė, Rože Juškau 

skienė, Jonas 
nas Pacenka, 
A; Urbonas, 
kas, Juozapas 
Iena Polišiukienė, Antanas De
gutis, Petras Juškausicas, Jo 
nas Smaidžiunas, Pranas Ku
činskas, Simas Lapinckas; Jo
nas Mačiukonis, Antanas Urbo 
nas.

Viso

DR. PtLStCKlS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamn. DAmėn AVė';) 
Tėl. HėfalčiCk 6699 

Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vaL vak;
. Režidėnėija:.

6412 So. Alė.
Prospect 0469

, šudmming 
Raiška Ir tūr 

Moterima. flcredoftij

Mrs. ’ Anelia K. Jflrusz
Physical Therapy 

S and Midvvife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo hamuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir it.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISfAS 

1801 Soi Ashland Avė*
Platt BldgJ, kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

........RaĮrasgy^iaC,,.,

DR. HERZMM
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pėf & 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir OktišeHš. k .

tau i iii

KORESPONDENCIJOS

operiškų, Vyri 
chron 

Ofisas 3102 
arti 81st Stfreet.

alandos: 2...4, 7——9 vai. . _ _
dėliomis ir šventadiėniats f(M4Š

...... llIlĮIlTUlI liM... ...  b»

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ate.
Tel. Boūtevarcį 2800 

Rez. 6515 So. RockvėH SV 
Tel, Republic 9723

Tėl, Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Pąjk 839ft 

Dr. Susantia A. Slakis 
Moterų ir vaikų, ligų špeėlaUktB

174Ž
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patsrna- 
yimąs Dieną ir Nak
tį Modemiška Kop

lyčia iv Vargonai 
DYKAI!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

460*5-67 S. Hermitage 
Avėhuė

♦

Skyrius
4447 S; Fairfiėld Avė.

Detroit
$2 auka Kazimieras Pacevich. 
MICHIGAN
Rinkėjai: V. Ktėnchunas, A. 
Bagdonas
$1 auka V. Krępčų’nienė.
50 centų aukos

J. Viznisj Jonas Angliukas, 
Antanas žufkattskas, Julijonas 
šapalas.
35 centų auka Pranas Vidugėliš 
Ž0 c. auka Donatas Venclovas.
25 centų aukos

Ignas Norbutas, Antanas 
Bagdonas, Vincas Mačius, Juo
zas Tečinauskas, Joktibas Lau
ras, Antanas Lukoševičius. Pra
nas Radzvila, Petras Markevi
čius, Antanas •= Mikalauskas, 
Vincas Akelis, Lpuis Kibarta, 
Julijonas GrigaĮauskas, 
Grigalauskiene, Antanas 
das, Kazimieras šėštokas, 
lovas Butėnas. ;
10 centų aukos

Pėfras Šūkis, Povilas šarkus.
Viso .......................  $8.10

Bimbinių stabas dažnai di-. 
džiuojasi savo “zvodnuoju” 
Buivydu. Tai vyras iš stuomens’ 
ir iš liemens: tvirtas ir labai 
“kovingas”. Jis jau nekartą yra 
pasižymėjęs ir parodęs savo ko
vingumą. Ypač seniau jis pusė
tinai pasiskandalindavo “darbi
ninkų labui”.

Prieš kiek laiko karingasis 
Buivydas susimerkė su viena 
chicagiete ir dėl jos paliko sa
vo žmoną bei dukterį. Su žmo
na jis išgyveno apie 20 metų. 
Ir štai dabar, kai žmona suvar
go ir pradėjo nesyeikauti, tai 
"jis ją paliko Dievo vatiai.

Buivydas pasisamdė advoka
tą; kad nuo savo žmonOs atsi- 
kratytii žmona yra suvargusi ir 
subiėdnėjusi, todėl advokatą 
nusisamdyti negali.

Neseniai 
pas teisėją 
Buivydo, ar jisai sutinkąs grįž
ti pks moterį. Tasai atsakė, jog 
rie. Buvo paklausta ir žmonos, 
ar ji sutinkanti priimti vyrą 
atgal. Atsakė, jog visuomet pri- 
imsianti.

Kddan’gi sutaikyti ntebuvo 
galima, tai teisėjas pareiškė; 
jog Buivydas turėsiąs savo 
žmonai ir dukteriai duoti už
laikymą;

iJiiivydaš pasiūlė inokūtti 
tris dolerius per savaitę. O 
tbo tarpu jis per savaitę už* 
dirbąs $ 10!

Na, kaip jums lai patinka? 
Komunistai kelia demonslra- 
cijaš ir reikalauja $25 per sa- 

: vUitę pašalpos. Gi jų didelis 
šUlas nori, kad žmona ir duk
tė pragyventų savaitę už tris 
dolerius! Kur čia teisybe ir 
žmoniškumas?

Nejaugi po to kas gali pati
kėti, jog Buivydui tikrai nuli 
skriaudžiamų ir išnaudojamą 
žmonių reikalai? Reikėtų būti 
(fineliam naiveliui, kad tikėti

f.r/ir-.YLrz.r.., .a

hnūjų’ narių ghūti, nes* mes da- 
Yorhė kitaip nei kiti.

Iš susirinkimo išėjo tikras 
juokų vakaras, ftėt pirininin- 
kas* buvo priverstas prašyti na
rių, kad nusiramintų. Kai ku- 
fiė nArifii dAfė tokiAs pastabas: 
girdi, išrinkime į valdybą den- 
tistą, tada Pildomoji Taryba 
žinoš, jog ir deirtistAs savo sri 
tyje yra daktaras ir prižiūri 
žmonių sveikatą; dabar, mato
mai, to dalyko ji nežino.

C. K, Braze.

VAR1CŪR..
INSTITUTE 

01 WfcST RANDOLPH St. 
inhoR Thehtrir

Greit ir bę. Skausmą Panaikinamos 
The VAItietOc tufcotanOutf llnksmaiH
—KODCL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI
Dykai Egza

OttSd ValrthdoB!
PenktJMl., tiktai 
nuo Iki 1 p<

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir* Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

kampais Halsted St.
Valandos uo 10—4; nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Phoe Boulevard. 7Q42 .
DR. C. z: VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
Mutual LiquorCo

4707 S. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

mą, kad 
pos ir t. 
labiausiai 
Jiė sako, 
biedrių žmoni# teisėms ginti.

Kad biedniokų teises reikia 
ginti, su tuo, žinoma, negalima 
nesutiktu Tačiau kyla klausi
mas, ar komunistams skriau
džiamųjų teisės iš tiesų rupi? 
Jų darbai nerodo, kad taip bu-

4631 SohtH AHiknd ArtStaė 
.Ofiso valandos:, 

Nūo 10 iki 12 dieną, 2 iki .3 pp n!
7 iki 8 vėH.‘ ____
, Rez. TelephdPė piaza 2400

Oflsd M; Caluiftėt 0893 .
Rėz. .Tek Dreral 9191^

jSism31^r X?Rąy i?*Wt<£*i 
elėktTd^ ptietaištrt.
. t . Ofisas ir Laboratorija:-.
1634 #. 18tn teUH Mdfglfi S 

Valandas nW pitt# IF 
nūo 6.iki 7:80 vąl. yakare;

Tėl. Cūhal 8116* 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 0755 ar Central. 7404

Dr. Charles Šegal
---—ere

Gerkit ir Reikalaukit

Telėfonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lama*. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OU.R G0VERN(d ĘNT



NAUJIENOS, Chicago, III

KĄ ŽMONES MANO
Ateinant)

DEGTINE

nei

Mums malonu bus

RADI OKILIS PAIN

1935 RADIOS kas antrą dieną
RYTAIS, 8:15 vai

VAKAREKAINOS NUO

IR AUKŠČIAU

virš.

Garsinkitės NAUJIENOSE

Ryt minės dvieju 
mirčių sukaktuves

2 metai dykai 
patarnavimas.

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

Chi. Liet. D-jos susi 
rinkime Vespend- 
raite ir Byanskas

Pirmadieny (panedėly) 
Trečiadieny (seredoj) 
Penktadieny (pėtnyčioj)

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

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik 
rinkite.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Kruopiečių Kliubo 
parengimas naudai 

laisvų kapinių

Visi Naujienų Radio Programai eina iš stoties

WSBC, 1210 kilocycles

Tebeliudi 18 metų mergaitės 
Onos Valentiejutės

f;URKŠNIS LINCOLN’S PRIDE 
^Degtinės įrodys Jums, kad tai 
yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ją savo apielinkės Tavernoje.

18 AtPIELINKĖ — Ryt su
kaks metai laiko nuo mirties p. 
Onos Pužauskienės, 645 West 
18th Street, kuri buvo plačiai 
žinoma biznierė šioje-apielinkė-

šeštadienio vakaro, lapkričio 
17 d. Kruopiškių Kliubas turės 
biznišką parengimų Krenčiaus 
svetainėje, 4600 So. \Vood St.

R. Bryant, savininkas Hub 
Auto IPants, naujai atidarė di
delę krautuvę po antrašu 6324 
S. Western Avė., kur bus ga
lima gauti reikalingos medžia
gos ir dalių visokiems automo
biliams. Tėmykite jų garsinimų 
“Naujienų” Business Directory.

VBA.

Persiskirdama su šiuo pasau
liu, velionė paliko vyrų Boles
lovų Pužauską ir dvi dukreles, 
Onutę ir Eleną. Ji mirė sulau
kusi vidutinio amžiaus.

Visi velionės draugai ir gi
minės ryt sueis į vietinės pa
rapijos bažnyčią, kur rengia
mos gedulingos pamaldos.

Senas Petras.

Naujas biznis Marų 
uetoe parke

Kunigų “Draugas’ 
gieda iš bolševiškų 

“kantičkų”

Išpildyti visus 
Pašelpos Orderius

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA-
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir
___ . * sekmadieniais.

MES KVIEČIAME JUS TAUPYTI ČIA.
TAUPYMAI ŠIOJE RANKOJE YRA APDRAUSTI

Jus Gausite pas mus Greitą ir Malonų 
Patarnavimą.

RADIO PROGRAMAI
Nedėldieniais 1:00
Ketvergais 7:30 —

Ryt metai nuo mirties Onos 
Pužauskienės

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

VICTOR ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Sena Radio.
Labai lengvos išlygos

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

šiame susirinkime programe 
dalyvauja p-le Helena Vcspen- 
draitė ir J. Byanskas, Birulės 
choro mokytojas.

Norinti įštoči į šią didelę 
draugiją esate kviečiami atsi
lankyti į susirinkimų, kur ga
lėsite aplikacija išpildyti.

Sekr.

Chicagoje gyveną kruopiškiai 
gelbsti savo vienminčiams Lie
tuvoj įrengti pirmas laisvas ka
pines. šią vasarą kapinės tapo 
aptvertos gražia tvora. Dąr li
kosi neužmoketos kai kurios bi- 
los. Tam tikslui kliubas išlei
džia atsilankiusiems v į vakarą 
daugel) dovanų, kurios šiame 
parengime bus įteiktos. Prie ge
ros muzikos visi galės gerai pa
silinksminti. —Kruopiškis.

SOUTH CHICAGO — Lap
kričio 10 d., suėjo lygiai vieni 
metai nuo mirties Onos Valen
tiejutės, kuri užmerkė akis pa
čioje jaunystėje, sulaukusi 
18 metų amžiaus.

žiauri mirtis nesigailėjo 
motinos ašarų ir širdies skaus
mo, nei gydytojo pastangų li
gą nugalėti.

Velionė Onutė mylėjo dailę, 
muziką ir priklausė prie choro.

Ryt šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje jvyksta gedulingos 
pamaldos už velionę. Pamaldas 
užpirko jos motina, dabartinė 
p. Antanina Rimkienė, 8819 
Houston avenue.

NORTHSIDE 
antradienio vakarą, lapkričio 13 
d. Masonic Temple, 1547 N. 
Leavitt st., Chicagos Lietuvių 
Draugija laikys paprastą mėne
sini susirinkimą.

WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383

Seną radio priimame 
mainais.

District National Bank of Chicago
1110 West 35th St.

“Vilnyje” skaityti tuos prie
kaištus, žinoma, nebuvo nieko 
nepaprasto. Tai eilinė bolševikų 
ataka prieš “Naujienas.” Ji 
kartojama nuolat ir be palio
vos.

Tačiau man teko daugiau 
nusistebėti, kai pamačiau, jog 
ir katalikiškas kunigų “Drau
gas” jau pradėjo giedotit iš 
bolševikiškų “kantičkų”. Ir 
gieda jis lyginai tokiomis pat 
gaidomis, kaip bolševikėliai.

Kunigų “Draugas” irgi 
“Naujienose” pasigenda socia
lizmo. Iš šalies žiūrint, tai at
rodo labai juokinga. Juo la
biau, kad ta sutartina giesmė 
kartojama nebe pirmą kartą. 
Atrodo, kad tarp broliukų 
iš “Draugo” ir Maskvos davat
kų įvyko bendras frontas 
prieš “Naujienas”. Matomai, 
davatkoms nėra sunku susi
tarti.

Kad bolševikai daro visokių 
priekaištų “Naujienoms”, tai 
visai suprantama: niekindami 
“Naujienas”, jie nori darbi
ninkams demonstruoti savo 

^revoliucingumą ir kovingu
mą. Bet ko tikisi pasiekti ku
nigų “Draugas”, giedodamas 
iš bolševikiškų “kantičkų”?

LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra |g|ggj 
Straight Kentucky Bourbon 100° ISS 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu bodu pa 
sendinta medinėse statinėse.

TEREIKIA ĮMOKĖTI

M.00

Pilnas užtikrinimas ir gvarancija, kad Ra 
dio pasiekia Europą —

Didelis pasirinkimas įvairių išdirbyseių:
PHILCO, ZENITH, ACADIA, 

ATWATER-KENT

Prieš kelias dienas pateko ) 
rankas bolševikų “Vilnis”, 
kur, kaip sakoma, kalnai ver
čiami ant “Naujienų“, kad jos 
nesančios pakankamai socia- 
listiškos ir neagituojančios už
tektinai už socialistus.

RADIO PATARNAVIMAS AA Radio tūba Iki $1. 
vertės su patarna- 

mirimu. šis pasiuliji- 
nYKAI!mas geras tiktai 1 ■>r,iiper šių savaitę.

Manau, jog “Draugo” skai
tytojai nemažai yra girdėję 
apie tai, kad bolševikai visų 
laikų stengiasi sulipdyti “ben-| 
drų fronių.” Dabar jie turės 
progos įsitikinti, jog tas “ben
dras frontas” tarp marijonų 
ir Maskvos davatkų lipdoma.

—Lai krašči ų s kai hjt o jas.

PAIN-EKPELLER ■ 
m** v. tb oc

Visokiems muskulų 
skausiųaųis palengvinti 

naudokite *■
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

UI H Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai viaSSėt skanų, Išb ė r i m u, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonkų Žemo 
Saugia ir patikėtinų priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet Visose aptiekose 
851, 60c, 11.00.

UPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero, 111. Tel. Cicero 1829 
Atdara Antrad.. Ketr. ir Beit, vakarai*.

Buy gloves with whot 
it savęs

jrfra reft.Uo —outlar
»B* to taute *ut*upi«ti

U* kuriuo* *»Ut« *u«ipirk-

JOS. F. SUDRIK, Ine. 
<

. ■ ' ■ . 1 >’ ■ . ' ' ' . • >.. •

Radios, Rakandai, Oil Burners,
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

Itching 
3 Skin

žemo
FOR‘. •> K IM '. J R R ( TAT «’( ’ N

L.KLEI N
HALSTED"L4^ A ųberty 

•— -—r~T~~ ——I~ ■■T.‘       
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Publiahad Daily Except Sunday- by 
The Lithuanian New» Pub., Co., Ine.

im South HaleUd Street
Tdephoae CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

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

Užsakymo kainai >
Chicagoje — paštu:

Metams--------- ....... $8.00
Pusei metų .......... r. 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams __ _ 1.50
Vienam mėnesiui ......... ......... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —------------------------ 3c
Savaitei - -------------------- 18c
Mėnesiui--------- -------— 75o

Jeigu taip, tai reikia geisti, kad bręstančiame kri- 
zyje paimtų viršų ne griaunančios, bet statančios, kon- 
struktyvės žmonijos pajėgos ir kad laimėtų pažangos 
ir teisingumo idėjos, o ne smurtas ir reakcija.

, ,r- ’ ...... ......... . . ......... . „„U.    ----------- -------------------------------

Iš BEDARBIŲ RIAUŠIŲ DĖNVER, COLO.

Entered as Second C3asa Matter 
llarch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštą:

Metams ..........    $7.00
Pusei metų __ -------— 3.50
Trims mėnesiams ........  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesini!------------------ 75c

Mario Vugliano Vertė Mikas Šileikis

PAVELDĖJIMAS

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

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams .... .  $8.00
Pusei metų ______ ___ —------ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu-su užsakymu.

(Tęsinys)
“Taip,.kurgi tas musų bran

gus Nerino?”
“Jis yra čia.”.
“Kurgi?”

“Jūsų lėkštėse. Jus ką tik 
jį suvalgėte!” juokėsi netei
singa tarnaitė.

»• » »

NUO PALIAUBŲ DIENOS IKI DABAR

Prieš 16 metų, kaip šiandie, 11 vai. priešpiet, susto
jo pasaulio karo mušiaL Baisioji žmonių skerdynė, tu
susis daugiau kaip ketverius metus, pasibaigė, ir val
stybių vyrai: ėmė svarstyti taikos sąlygas. Vokiečiams 
besąlygiai padėjus ginklus, pergalėtojai gavo progą pa
diktuoti savo nugalėtam priešui tokias sąlygas, kokias 
jie norėjo.

Tai buvo reta proga pasaulio istorijoje. Santarvės 
valstybės buvo priėmusios Amerikos prezidento Wilso- 
no taikos planą, susidedantį iš garsiųjų “14 punktų”, 
tarp kurių buvo toki: taika be pergalėtojų ir pergalė
tųjų; taika be aneksijų ir baudžiamųjų kontribucijų; 
apsisprendimo teisė tautoms; pripažinimas principo, 
kad žmonės neprivalo būti baudžiami, už savo tyroniškų 
valdžių-nusidėjimus. Teisingi ir žmoniški obalsiai!

Jais pasižadėjo vadovautis laimėjusios karą vai* 
džios, kurių priešakyje tuo metu stovėjo žymiausieji li
beralizmo šulai: Lloyd George Anglijoje, Clemenceau 
FrAncijoje, Wilsonas Amerikoje, Orlando Italijoje. Lai
svų šalių jėgos sutriuškino galingų despotų armijas ir 
jų vadai paėmė j savo rankas visos civilizuotos žmoni
jos likimą. Atrodė, kad pasaulis stovi prie slenksčio į 
naują laisvės, tautų sutikimo ir demokratijos gadynę.

Bet' kas išėjo?
Sukakus šešiolikai metų nuo mušiu paliaubų die

nos, pasaulyje yra mažiau laisvės ir demokratiškumo, 
negu prieš didįjį karą, ir net tarptautinė taika jame 
nėra užtikrinta. Tenai, kur seniaus buvo kaizeriai ir 
carai, šiandie viešpatauja žiaurus, kraujo ištroškę dik
tatoriai. Pirma buvo daug pavergtų tautų; dabar, dau
gelis jų, įgijusios valstybinę nepriklausomybę,, pavertė 
kuone beteisiais vergais savo “tautiečius”.

Juo labiaus teko žmonijai nusivilti šitokių nukrypi
mu nuo idėjų, kurias valdžios skelbė darant mūšių pa
liaubas, kad apie karo pabaigą kilo visa eilė revoliucijų, 
kurios nušlavė despotiškiausiųjų valdovų sostus ir ža
dėjo suteikti darbo žmonėms ne tik piliečių teises, bet 
ir naują socialinio teisingumo principais pagrįstą visuo
menės santvarką.

Kodėl taip įvyko?
Pirmiausia, todėl, kad taikos sutartį po karo padik

tavo ne liberalai, kurie tuomet stovėjo pergalėjusiųjų 
valstybių priešakyje, bet jų. armijų generolais Ne suti
kimo taiką jie davė nuvargintoms Europos tautoms, bet 
militarizmo diktatūrą, kuri slėgė ir troškino visas eko
nominio atgijimo jėgas ir trukdė žmonių pastangas iš
bristi iš skurdo. Karo nuterioti ir prie bado privesti 
kraštai, kad ir įgijo politinę laisvę, nuversdąmi savo 
senuosius valdovus, bet kai-jie negalėjo suteikti gerovės 
masėms, tai jie liovėsi branginę ir savo laisvę.

Ekonominis skurdas, kaipo tiesioginė pasėka tos 
prievartos, kurią militaristinė taika uždėjo tautoms ir 
žmpnėms, buvo antra priežastis, dėl kurios neįsikunijo 
gyvenime skaisčios pasaulio viltys, sužadintos paliaubų 
dieną. Žmonės liovėsi pasitikėję savo jėgomis ir ėmė ieš
koti išgelbėjimo diktatoriuose. Tautos, pamačiusios, kad 
militarizmo smurtas visur ima viršų ant teisingumo 
idealų, pradėjo ginkluotis prieš viena kitą, ir galinges- 
niosios jų ėmė plėšti ir smaugti silpnesniasias.

Tuo budu per šiuos šešioliką metų ėjo atkakli ko
va visų prieš visus — politinė kova, ekonominė kova,* 
tautų kova, varžytinės dėl prekybos ir ginklavimosi 
lenktynės. Nors atviras ginklų karas sustojo, bet šios 
“taikios” grumtynės taip pat nešė vargą ir kentėjimus 
milionams žmonių, šitokiose aplinkybėse pasaulis neį
galėjo susilaukti ramybės, šiandie santykiai jame yra 
taip įtempti, kad kurioje nors vietoje gali, staigiai vėl 
užsidegti didelis karo gaisras.

Ar ilgai toki# padėtis tęsis,, sunku, pasakyti, .bet 
yra aišku, kad juo tolyn, juo labiau ji darosi nepaken
čiama. Iš jos turės būti surasta kokia nors išeitis neto
limoje ateityje. Pranašaujama, kad ateinantieji: metai 
busią “persilaužimo” metai, žmonijos, gyvenimas ture? 
ąiąą ar ramiu keliu •. pakrypti į kitokias vėžes; arba jame 
įyyksianti eksplozija, kuri, nežinia, prieš; kokius pjrvp- 
jus. pastatysianti .pasaulį.

“Ach, Marieta!” sustenėjo 
Aikota, o Karleto su skepetai
te vėdino savo moliną, kai ji 
pradėjo alpti, “ach, Marieta!”

Aš buvau pasirengęs mesti 
lėkštę į neištikimą tarnaitę, 
jet man pasirodė, kad mano 
draugai į visą šitą dalyką atsi
neša visai kitaip, negu aš su
prantu.

“Ach, Marieta! šį kartą tu 
sulošiai tikrai vykusį juoką 
ant musų visų. Ne visi gali 
taip gerai išvirti katiną, kad 
mes visi'manėme, jog tai bu
vo zuikis, kol tu nepasakei 
<ą tu padarei. Gerai, Marieta! 
Net ir musų draugas Rončeti 
pasitenkino tavo trinkelių.”

“Nieko panašaus!” aš atsi- 
iepiau. “Jeigu jus pa vestumė

te ją man...”
“Tu mane išmestum laukan 

galva pirma, ar ne?“ Marieta 
skubiai atsiliepė.
’ “Dar greičiau, negu tas“, 
aš užtikrinau ją.

“Betgi tu turi daug drąsos,” 
, i murmėjo. “Bet šitie žmo
nės nėra tokie, kaip kad tu, 
:*u! Gal būt, tu pasistengsi 
; uos paraginti, kad jie manęs

žiurėda- 
ir sūnų.

“argi jau negalima kaip nors 
kitaip tą dalyką sutvarkyti?“ 

“Mes net patarėm Marietai, 
kad ji apsivestų su musu 
Karleto...”

“Tai labai geras sumany
mas!“

“Bet ar tamsta žinai, koks 
jos buvo atsakymas? Ogi toks, 
kad ji, girdi, niekuomet nenu
pučia nti taip žemai, kad ap
sivesti su Rikota! Ar gali tą 
įsivaizduoti; ji, gal būt, ma
no, jog ji yra karalaitė.“ 
, “Pranešimas apie akcijas,“ 
pasigirdo radio pranešimas. 
rSekantis ant pogramo bus 
paskelbta industrinių akcijų 
kaina, kurios šiandie biržoje

“Gal būt, mes ką nors iš
girsime apie musų U. N. G. 
akcijas,“ aš pasakiau. “Va;- 
kar buvo girdėt daug kalbų 
apie tai, kurios nelabai gerai 
skamba...”

“Klausyk, Rončeti.”
“U. N. C. akcijos šiandie 

nupuolė visu šimtu punktų,” 
pasigirdo iš radio malonus ir 
indiferentiškas balsas.

“Šimtą punktų!” suriko Ri
kota, visas išbalęs kaip drobė, 
“tas reiškia, kad musų akcijos 
dabar nieko nevertos, tiktai 
krūva beverčio popierio...”

“Taip. Pastaruoju laiku yra 
šitokia nuomonė.”

“Rozalija, Karleto, mes esa
me sunaikinti.”

Visi žiurėjo į vienas kitą 
tylėdami. Marieta virtuvėje 
linksmai dainavų.» « »

“Kodėl tamsta jos neatlei
di?” aš pasakiau Leonui Riko- 
tai, kai mes suvalgę nesuvirš
kinamą maistą, sėdėdami prie 
radio laukėme kavos ir ban
dėme užmiršti sueikvotą Ne- 
rino. “Po šilo incidento, kurį 
ji šiandie įvykdė, aš manau, 
jums nereikėtų abejoti.”

“O ką ji šiandie padare?” 
sumurmėjo Rikota, 
mas į savo žmoną
“Tas tik menkniekis palyginus 
su visais kitais diaboliškais 
įvykiais, kuriuos ji sukeldavo. 
Jus turėtumėte tai žinoti!”

“Tuomet aš nesuprantu ko
dėl...”

“Nes teta Fedora buvo pa
sitenkinus paskutiniu teatri
niu vaidmeniu, paskutiniam 
savo testamente!”

“Kaip lai?”
“Su vila mes paveldėjoine 

nuo tetos Fedoros taipgi pun
dą akcijų nuo Union National 
Cork Company, vertės 300,000 
lirų. Mes turime teisę laikyti 
šitas akcijas su ta sąlyga, kad 
Marieta, šita ištikima ir tetos 
Fedoros mylima tarnaitė, pa* 
siliktų visą laiką pas mus, kol 
tik ji mums bus reikalinga. 
Jeigu-dėl* kurios nors priežas
ties mes ją atleisime, tie 
<100,000 lirų priklausys jai. ši* 
taip, yra į testamentą įrašyta,” 

“Ai” tas yra tik juokas?” 
“Tai tragedija, tamsta taip 

turėtum sakyti. Suprantama, 
Marjeta apie lai žino, kaip 
testamentas yra< parašytas* ir 
ji dabar viską bando daryti, 
kadi mes ją - pašalintum iš tar
nybos; Mes gi esame priversti 
pakęsti visus mums daromus 
nemalonumus, kad palaikyti 
ją; pas save/’
i “Tokiu, budir tamsta nori 
išgelbėti 300^000 ‘ lirų, aš man 
nau.”
; Ra4io sau grojo kažkokią 
puikią melodiją.

“Marieta brangi,” prašė po* 
nia Rikotiene,, aš noriu jums 
apie* kavą priminti ?”

“Aš dar nesuspėjau jums 
k-avą išvirti,” pikiai atsakė- 
tarnailc^

“Bet žiūrėkit”, aš pasakiau

Komunistų sukurstytų bedarbių riaušės prieš susiaurinimą 
bedarbių^ šelpimo darbų. Bedarbiai bandė sustabdyti ir visus 
šelpimo darbus. Ištikusiose riaušėse keli bedarbiai ir dirban
tieji liko sumušti.

paskelbta, o turėjo būti F. U.

(Galas)

Dr: Luomons

PIETŲ SLAVUOS 
KAIMIEČIU 
“AŠAROS’’

Ponas Rikota išėjo iš kam
bario ir tuoj' vėl sugrįžo su 
pundeliu gražių auksinių ir 
mėlynų certifikątų, kuriuos 
jis padėjo ant stalo po musų į 
akių. Tuomet jis vėl atsisėdo j 

į savo kėdę; atmosfera buvo 
įtempta. Jis sudavė pirštais į 
stalą ir garsiai surėkė:

“Marieta l”
Neatsiliepė.
“Marieta!”
Vis neatsiliepia.
“Marietaaa!”
“Rodosi, kažkas šaukia?”
“Thip, jpigu dar neapkur^ 

tai.”
Marieta žiurėjo į jį nusiste

bėjusi dėl staigios pono peri
mamos, bet dėjiai to nė kiek 
nenusigando, o ‘ tiktai prijH’as-- 
tu budu patraukė pečiais.

“Atnešk čia kavą tuoj aus, 
energingai prisakė Rikota;

“Aš dar neišviriau.”
“Tai susirink savo daiktus 

įr greičiau neškis iš čia ”
“Ach, tti mane jau varai 

Jauk?” atsiliepė Marieta; labai 
patenkinta, bet jį netikėjo tuo, 
kad' ausys tikrai girdėjo link
imą naujieną,

“Taip, neškis lauki”
“Oh, ant galo! Dokui, dėkui, 

labai dėkui. Ir tas tau kainuos 
30(1,000 lirų/’

“štai-jos čia.”
Rikota• pastūmė jai pundą 

akcijų, Ji sugriebė jas ir greit 
įsidėjo į kišenę, Tuomet ji nu
ėjo tblyn plačiai šypsodamos.

Prie durų ji atsigręžė paša- 
kyli: l.'U’lltU

“Linkiu jums visiems daug 
gero;’draugai,”

Kada Pietų Slavijos kara
lius Aleksandra I liko žmog* 
Rudžio nukautas Marselyje, 
Francijpj, ir jo kūnas kariš* 
k u laivu buvo parvežtas namo, 
tai tuo laiku visi angliški laik* 
raščiai šaukė,. kad esą Pietų 
Slavijos kaimiečiai sutiko sa* 
go buvusio karaliaus kūną sa 
'‘ašaromis”, ir kad ' tūkstančiai 
tų kaimiečių rinkosi prie keb
lių, kuriais Aleksandro sustin
gęs kūnas buvo vežamas, kad 
atidū'oti jam paskutinę “pagal
bą”. Gial būti, kad Jugoslavi
jos kaimiečiai ir verkė dėl (ka* 
raliaus Aleksandro mirties. Bet, 
matomai, jie “verkė” nesigai
lėdami to kraugerio, bet džiaug* 
dąmiesi* jo jungo nusikratę, 
žmonės yra ■ pratę manyti, kad
ašaromis mes savo nubudimą, faktą, labai aiškiai jpatil^rina

savo gailestį, savo kančias te- 
išreiškiame; kad ašaros i kito* 
kios reikšmės neturi. Tačiau 
dažnai pasitaiko, kad ašarų 
reikšmė stovi visai kitoj vie
toj, — gludi svetimženklių glo
boje. žmogaus giliausias džiau
gsmas • dažnai yra išreiškiamas 
ne juoku*,, ne šypsena, ne kva
tojančiu šukavimu, bet tyla ir 
ašaromis.

Neseniai Rdckfordė įvyko 
balius, draugų parengtas vie
nos lietuviškos šeimynos pa
gerbimu,. — tos šeimynos te* 
vukų 25*kių metų vedybinio 
gyvenimo.1 Baliuje buvo apie 
du šimtai žmonių, Stalai buve 
nudėti valgiais, gėrimais ir gė
lėmis. To baliaus* vedėjas pra
šė svečių; kąd tie ištartų žo- 
dį-kitą, kaip paprastai kad yra 
daroma; Pabaigoje garbės na
riai buvo paprašyti; kad ji j 
ką nors pasakytų, Atsistojo 
moteris ir: šiaip-taip ištarus ke
letą padėkos žodžių. svečiams. 
— apsiašarojus nutilo'ir’ atsi
sėdo, Čia tos, moters ašaros 
kaip tik ir išreiškė, jos giliau
si .džiaugsmą.' f

Ne ką kitą , ir Pietų Slavijos 
kaimiečių “ašaros“ reiškė. Tą

tie patys angliški laikraščiai, 
sakydami, kad nukauto Pietų 
Slavijos karaliaus giminės ir 
visi kiti Europos karaliūnai bi 
jo važiuoti į jo laidotuves, kad 
kas jų ten nenudėtų. Kodėl 
jiems bijoti “verkenčių“ kai
miečių dėl mirties savo kara
liaus?... Diena iš dienos tie pa 
tys laikraščiai skelbė, kad esą 
tūkstančiai teroristų jugoslavų 
valdžios yra areštuojami, kad 
šimtai kitų “teroristų“ iš Ju
goslavijos bėga į užrubežį. Kaip 
ironiškai atrodo tos slavų kai
miečių ašaros. Kaip aiškiai ma
tosi, kaip tie kaimiečiai “my
lėjo“ savo karalių Aleksandrą 
I! Bet už tą savo “meilę“ šim
tai ar tūkstančiai tų kaimie
čių pus kalėjimuose...

Dėl tų kaimiečių “ašarų” 
Balkanų ir visos Europos ka
raliūnai “rimtai“ susimąstė. 
Vieni kitiems pradėjo grūmo
ti ultimatumais, bet bijosi jų 
paskelbti. Jie atsimena 191-1 
metus. Tai buvo dvidešimt me
tų atgal. Į dvidešimt metų kai
miečių “ašaros“ pavirto į plie
nines kulkas. Negeriausi ženk
lai Europos karaliūnams. O tai 
amerikoniški amerikoniškų ka
raliūnų laikraščiai visad moka 
aukštyn kojoms pastatyti.

*
Šiais laikais jokio biznio įmo- 
ni be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daag, 
kad tik nuolatiniu kasdieninii 
skelbimai galt patraukti dides
nį klijentų įkaičių.

Amerikai įmonei' gerai su
pranta, kad be geroi reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojieri, tuo geriau sekasi.

Reklama, kari atliekama duo- 
dant skelbimus j laikraščiai, 
visuomet apsimoka.
Kai garsinasi "Naujienose”,

, tai visuomet turi naudai.

ĮGALIOJIMUS
(Donemuth)

galite padaryti pas 
mus pigiau‘ir gteHau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitjų miestų 
rašykite

NAUJIENOS 
; 1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

“Valio, Rikota!: Sveikinu”.
“Dėkui. Mano jau toks bu 

das, kad ašriabiau branginu 
savo garbę, negu - pinigus;

Kol šeimyna tarp-savęs sveb
— atrodė, kad; butųkinosi, -

buvę galima i nuimti puikiausi 
šeimos grupes fplografiją —• 
radio vėl pradėjo kalbeli::

“Buvo padaryta klaida ak
cijų biržos pranešime. Ne U. 
N. C., kurios nupuolė šiiply 
punktu? kaip- pipniau buvo

SAUGOKIMĖS ŠMĖKLOS
t—

‘ ‘
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Pirmadienis, lapkr. 12, 1934

'•>Įįįį^ifei¥*i:fe

dėl

negu

—

$2.00
$7.75

jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik j< 
bus galima gauti.

Ingaliojimus aprūpinti žemą ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. HalstedSt., , Canal 8500

bideli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybė r darome kailinius kautus ant or
derio visokios mieros. Taipgi taisom 
labai pigiai, David Alderblum, jsteig. 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150

LENGVI IšMOKESCTAI, $1 įmokė
ti, t 20 mėnesių išmoki, 8 kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpėtai $9.75. Atdara va- 
karais, 258 W. 63 St-

Tiėsiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump ęoal 5.57
Minė Rūri 6.00 Screeningd 4.04 

Pristato nemažiau kąip 4 tonus.
Wm. JaršombecL Tel. Laf. 2014
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NAUJIENOS, Chicago, III.
.  .................  ■ ■ ■ .............h"......—...............................  I ■ ■■■■—

“NAUJIENOS” orga 
frizuoja Basketball 

krepšiasvydžio 
Turnyrą

Lietuvių Komandos loš 
ChičdtjoS distrikto čempio
nato: jau galima įstoti į 
tufntjtą.

Matydami didelį “Basket- 
ball” — “krepšiasvydžio” po- 
ptiHartimų ta!*p lietuvių jau
nuolių. “NAUJIENOS” nuta
rė surengti turnyrų, kad iš
rinkti geriausius krepšiasvy
džio lošėjus ir Chicagos dist- 
rikto čėnipiėnus.

Krepšiasvydis yra gyvas ir 
greitas žiemos sezono sportas, 
labąi papuliarus tarp visų 
Tahtų. Yra didelis skaičius ir 
lietuvi# konland#, bet jos nie
kuomet nebuvo sutrauktos į 
krtivų ir tiiekuofnct nepersie- 
mė dėl pirmenybės.

Pirmas toks turnyrasi
Šiš (urh'yras bus pirmas 

toks susikirtimas dėl čertipio- 
hato, todėl bus dideliai įdo
mus visiems sportininkams ir 
lietuviams, .kurių draugijos 
nariai, arba kurių sūnus bas- 
kčtballų lošia.

Titriiyhis prasidės trumpoje 
ateityje, kai pasibaigs įstoji
mo laikas; Pirmas lošimas 
įvyks už. apie trijų savaičių.

Visos lietuvių organizacijos, 
kurios ttfri krepšiasvydžio 
(basketball) komandas, visos 
mėgėjų grupės ir lietuvių biz
nierių palaikomos komandos 
raginamos į turnyrų įstoti ir 
persirieti dėl lietuvių pirme
nybės; Organizacijos kurios 
netitri komandų, gali jas leng
vai suorganizuoti;

Turnyro patvarkymai reika
lauja, kad

1. Neloštų profesionalai lo
šėjai.

2. Kad kiekvienoje koman
doje (tyme) butų nemažiau 3

3. Kiekviena komanda turi 
sumokėti $3.00 įstojimo mo
kesčio.

Turnyrą veda J. J. Žukas ir 
A. Vaivada, tadi jiems rašykite 
platesnių informacijų (lėlei.

Lošimai įvyks lietuvių ko
lonijose, kur yra patogumai ir 
sales krepšiasvydžio lošimui.

Tetnykite toliiiiesnį ttitnyro 
vystymąsi.

Mirė senas draugijų 
darbuotojas Pran

ciškus Mikliunas
per 3 mėtUs: laidoja
mas trečiadienį

BR1GHTON PARK — 18 
metų sekretoriavęs Palaimin
tos Lietuvos Draugijai; sek
retoriavęs Šv. Antano de Pa
tina draugijoje ir buvęs vice
prezidentas Keistučio Klube, 
Franciškus Mikliunas šeštadie
nį rytų Užmerkė akis.

Per ilgus metus dirbęs vi
suomeninį darbų Franciškus 
Mikliunas pagaliau turėjo pa
siduoti ligai, kuri jį kankino 
per 3 metus.

Jis mirė šeštadienį; 8 vai. 
ryto, 4917 South Konicnsky 
avenue, palikdamas žmonų, 
p. Veronikų Dambrauskaitę- 
Mikliunienę, shnus Franciškų 
ir Albertų ir daugelį kitų gimi
nių. Velionis, išgy veno Ame
rikoje apie 35 metus.

GrabtfHus S. M. Skudas tvar
kys vėlionio laidotuves, kurios 
įvyks trečiadienį, lapkričio 14 
d., šv. Kazimiero kapinėse.

V? r v -c x o >•
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Samuel InsulL liudininko kėdėj savo byloj dėl naudojimo pašto 
prigavingiems tikslams 
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Moderniškas Robin 
zonas prisipažino 
pavogęs $55,000

beveik pats vienas per du me
tu. šeštadienį rytų policija jį 
užtiko ir suėmė.

SchwalL tuojau plrisipažino 
pinigus pavogęs ir pareiškė 
rsųs pasirengęs atsiteisti.

duoda, 
Cru- 
pri-

Įgijęs naujų filozofijų apie 
pinigus ir pramokęs gyventi 
vien iš to, kų gamta 
moderniškas Robinzonas
soc pasidavė policijai ir 
sipažino pavogęs $55,000.

Tai buvo Nicholas 
Schwall, dabar jau užsidariu
sio Wiliriette First National 
Banko kasieriaus asistentas. 
Jis pražūto apie 2 metu atgal, 
kai iškilo aikštėn, kad banke 
yra pinigų trukumas.

Palikęs šeimynų, jis nuvyko 
į Wisconšino miškų gilumų, 
prie Conovcr, ir ten išgyveno

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmotįėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO S4KASAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AKORDIONAI
ACCORDIONS

120 balsų chromatiški akordionai 
vertes $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akofdionai po $45.

JOŠ F. BUDRIK, Ine.
.8'417 S. tialsted.St.

APTIEKOS 
DRUG STORES

PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kėps. nuo Skausmo.- 801 W. 47 St; 
Boul. 1669;_____________________ _
J; S. ZABELLA, liet, aptiėka Town of 

Lakft, 4559 S.Hermitage av„ Bpul.10170 
A. BELSKIO Pirmos RųŠies Aptieka, 
2422 W, Marąuęttę Rd.. Rep. 8222.

ANGLIS
COAL

Poeahonths $7;57; Indiana Lurtip 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite gėfiausj anglį paš 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

žmonės dabar vartoja naują dalyką 
namu apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiais Apšildymaš ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas; 
Ateikit pažiūrėt. Čia plrkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 rS. Wenttforth Avė.

Tel. Yards 0300.
... - . .v..'11... ........... ....

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

KAILIAI
FURS

Perdirbame — Pataisome.
Expertu darbas — Žemos kainos.
Aprbka’vimas dykai.
Pataisykte savo kautą pirm 

pradės snigti!
Ekspertu išvalymas ir Glazing
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu ..............
IRVINŲ PENNER FUR SHOP 

39 South State St. 
15tos lubos Mentor Bldg.

Tel, Dearborn 7184_____

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

KNYGOS
BOOKS

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

KRAUSTYMAS
MOVJNG

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

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halšted Street 

Tel. YARds 8408.• - - - •

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centu svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntifno kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

RADIOS
RADIO

AUGŠČIAUSIAS tash kainas mokė
sime už senus radios arba priimsi
me senus tadioš i mainus už genia 
vaftotus radios; Del informacijų pa
šaukite

Cicero 1329.

RAKANDŲ Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

DIDELIS DIRBTUVĖS STARAS.
Speciallis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ii1 augš. 
Darbas gatantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

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

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

i..—ii.;^—i li.ii-i.;i»'. „i   <■;ui,. , i   ; .i /

MADOS MADOS
897 — šilta, elegantiška ir prak

tiška rudeninė suknelė. Kuriai mo
teriai ji nepatiktų. Pasisiūdinti ją 
sau ir persitikrinsite. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40

FĖANK’S AUTO ŠHOF, 4464 So.
Wehtwofth, Boulevard 4081

AMATO MOKYKLOS 
trade schools

40

metus.

MM
i

dieną, 
Liėtu- 
Kauno

Vieną Metu Mirties Sukaktuvės

taipgi giminės Lietuvoj. 
Komihsky Avenue, Tel;

14 dieną, 8:30 vai. ryto

A

Franciškus Mikliunas
Persiskyrė su šiuo pasauliu šeštadieny Lapkričio 10 

8:00 valandą ryto 1934 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
vųj Gintautu kaime, Kvietkų Parapijos, Zarasų apskričio, 
rėdybos.

Amert-oj išgyveno 35 metus.
Prigntsjo ųriė Džaugystės Palatoinfčs Lietuvos per 25 

LietUViti Kė!št’iČ!6' PAŠrtlpDS Klhbe, Draugystes švėnto Aritaho iš 
Padvos iri buvo darbštus narys Visų tų draugysčių. ,

Paliko dideliame nuliudme moterį Vetaniką, po tėVais Damb
rauskaitė,' 2 suirUs Ftanėišku ir Alberta, seserj Teklę ir švogerj 
Joną Lukošius, švogerius Joną ir Antaną Dambrauskius, 2 brolius 

‘ JoTfų ir Petrų, 3 pfusbrolius Joną, Petrą ir Edvardą šimahauskiuš 
ir JU šėimihas. švogerj Pranciškų Margevičių jo moterį Aleną if 
dukterį Genevieve ir giminės ir draugus 

, Kūnas pašarvotas, randasi 4917 So.
Lafayette 5211.

Laidotuvės i vyks Seredoj Lapkričio
iš namų i šventos Agnieškos parapijos bažhyčią, kurioie atsious 
gedulingos pamaldos už vėiOnio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Miklidno gitfrinės, draugai ir patžjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikt jam pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Sesuo, Broliai, Pusbroliai, 
švogeriai, švogerkos ir Giminės^

laidotuvėse patarnaują graborius S. M. Skudas, Telefonas 
, Monroe 3377.

PETRAS GRIGALIŪNAS
Persiskyrė Su' šiuo pasauliu 

• lapkričio 9 dieną, 6:45 valandą 
vak. 1934 m., sulaukęs 28 ine. 
tu amžiaus, gimęs Sprihg Vab 
ley, 111. Ilgus metus gyveno 
Chicagoiė, III;

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Petrą, seserį Kotryną 
Yaro ir švogeri Stanislovą Ya- 
to, seserį . Graciją, 4 brolius 
juoozapą, Joną, Mikolą ir An
driejų. pussesere Kotryną Ma
linauskiene ir jos vyrą Juozą' 
pą, giminės ir draugus, o Lie
tuvoj tetas ir dėdės Gumbrnus 
ir Jozėnus.

Kūnas pašarvotas randasi J, 
Liulėviči'aUs koplyčioj, 400'2 
Archer Avė.

Laidotuves įvyks antradieni, 
lapkričio 13 dieną, 9 vai. ryto 
iš koplyčios i Nekalto Pins. 
Pan. šven. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą; o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a, a, Petro Grigaliūno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini paitąrhavimą if 
atsisveikinimą; Nuliūdę liekame

Tėvas. Sėsefys; broliai, 
Pusseserė, štogeriš 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. LiulęviČius, Telefonas 
Lafay.ettc. 3572. , ,,

•■ • • *

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir paternų darymas 

(Tool and Die Maiking) 
Automatiškos šriubinės mašinos. 
Didėlis pareikalavimas darbininkų 

ir geras užitfokesnis.
Išmok, amato, dirbdamas ALL1ED 

ŠAPOSE. Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškome darbą. 
Ateik i Šapų arba patašyk prašyda
mas veltui knygutes .su pųaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO.,

Ine. ,Dept; 106
609-613 W. Lakė St.______

AUTO DALIS
WWOLESALE IR RETAIL

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So, Halsted št., Chicago, III.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK

-. i i • i~r r • —i 1 * *' ~ ~ ~ ....................... .. i ■*

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

SPAUDOS DARBAI
............■III. t............................ t...  " •įi.ii. 1.11UU.J I .*■

ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio kortelės, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 SO. Halšted Št. Carial 8500■■■ - - - j--~- -- - --- •1—■ »'■

Hub Auto Supplyy 6324 S. Western
Pros.,.4729., Pristatymo patarnavimas

6ARŽDASKUČIAI
BARBĖR SKOPS

MIKĖ S BARBER SHOP, 20 Pietį 
bizny; 212 W. 47 Št., Boul. 6343.
...... ..................... i . ............. ....................-.ii.if.ii ,» i.............—.

JOllN RAKAUSKAS, žinomiausias
Bridgėporte, 750 West 35 Streėt.,

BUčERNĖS
MEAT MARKET

SOUAlta DBALt MSaT markėj, 
i _kb„jnėsUj..4301 JWęntworth Avė.

BARAT IR STALAI
BARS ANO TABLES

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SŪP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing i? 
Asbestos.— .Siding. ir .Virtuvių šėpos.

LEDAS
ICE

H. LANG & SON CO.
Ledės anglis. Prištatome kasdien 
krautuves ir tavernas.

5268-10-12 WeritWOYth Avė.
, šaukit. Boulevard. 0412t04 13

MOKYKLOS 
schools

i

~f.a

PAMOKOS: Anglų Kalbos.- Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand)', Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chiėago,, J1L

MAUDYNES
BATHS

r
STOGAI
ROOFING

>i.ii . II  .—iinUini      .m îi.ii.iiI.iiiIiiiA—niįiJ  

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darorhe visokj blėkoYystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
_______Tel. VlCtory 4965._______

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

........ ■ I ■ ..... itl-ll *
Antrų tankų statybos geležis Viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van-t 
dehs ir gariniai. Daugybė visokių 
anttarAnkių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL G(L 
4000 Weidworth Avė.
 Tel. Boulevard 1270

L
A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
vi01et spinduliai, masažas.1657 W.45 st.

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

1 ....... ’ '
WM. W. CHRISTIANSEN

Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bus garantuotas. žemos kainos, 
lėrtgvos išlygos, 282 W. 63 St. Tel.- 
Wėntworth 3800.r.;j;................ “i į. , ii- i. ...ft.M.T.

Pinigų siuntimas
FOREIGN EXCHANGK

..ii -----------..... C £

SKALBYKLOS
, LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynds 
skalbinių išprosijami Cm
tik po ........................................ © G*

EMPIRE LAUNDRY
830 West 47th St. —- Yards 282$

xa
UŽEIGOS
TAVERNS

x

Norint! gaut) viėnų

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. 1415 S. Halsted, Can.3o59

$85.00

$80.00 i3.

VYRU RŪBAI 
MENS FURNISHINGS

, ........... .............

J. UAIKiUŽIS TAVERN, užkandžiai
83«6 w- >5 St., Chicago. Il|.

................. ........... i. 
onunient Co.
v. Park, I1L . i.hi.ia t...j .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkfįčo 10 dieną, 1933 metais 
sulaukus 18 metų amžiaus, gi
mus Chicago, III.-

Paliko dideliame nuliudime 
motina Antanina, broli, seserj, 
giminės ir dtaUgUs.

Liūdnai atminčiai musų rtty< 
limos dukrelės bus atlaikomos 
pamaldos Švento Juozapo baž
nyčioje. SVfentos Mišios bus lap-' 
keičia 13 d. 8 vai. ryte. Pfa-, 
šome visus gimines ir pažįsta
mus atsilankyti Ant pamaldų.

Jau metai suėjo nuo tavo 
mirties, bet musų širdyse esi 
neužmiršta ir po šiai dienai. 
Abgailėstaujame tavęs. Yčą 
liudhą ir skAudti mūris bė ta
vęs. Lduk muš dtelhant.

Nuliūdę liekame.
Motina A. Rimkienė, 
Brolis. Šeško ir Giminės

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

MARY JAKAITIS 
pėrsiškyre sii šiuo pasau
lin 12 dienų lapkričio 
iii’ėii. i933 m., stilaukits 2ti 
dietų anižiaiis, giniuš 
AVestvillc, lllhioiš.

Paliko dideliame nuliū
dime vyrų Mikolą, sūnų 
Bobby ir dukterį Jean, 
motinų Rosč Skingaitienė 
ir brdlfds Jtiozaš ir Ka
zimieras.

Mes Titvc Musų Man4- 
įjoji moteris ir molina, 
niekttoihet hėužiniršihie. 
Til pas uitis jau nebesu- 
grįši, bet įnės itftkščiau aL 
Vėliatis pfflš Tavč atriši
mo. Lauk fiiuS ateinant!

Nuliūdę liekai
Vyras, Suims, Dtikte 
Molina ir Broliai.

M Iš DIRBTUVĖS PIGIAU 
adifbame barus, stalus ir krės- 
Pirkite tiesiai iš ditatuVes bė 

berkupčių, tai atsejs jums iš tikto 
pigiau. c 24 pietai biznyje. 
CHICAGO CABINET & MILL GO;

8012.-14, Archer Ayenue 
Tėi. Lafėyėtte' 1235

j*'1 'l 11 1 ' 1 į į ' 1 ■

Garfield-. Store Ėittuta ExčH. 
>300-14, H aUted.SŲ. Boulevard 160t

SHEET MĖTAU

. J
2041 Canalport Avė. Canhl 3695.

Noriri( gauti viėrių af dhti- 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
humerį pažymėti- mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų; Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patlėrn Bėpt„ 1/39 
So. rifclštėd St, Čhicago, Iii.

naujienų pinigu Siuntimo 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
S bilijonų dolerių ir dabar tebesiunėia 

ė jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

HOTELS
V1CTQĖIA hotel 

kampas Clark ir Van Buren gtv. 
Kambariai $1 ir augščiau.

WM. E. McCOY, savininkas 
Tel. Wabash 2280. Chicago,

PAUL LEASES, vyrų rūbų krautu
vė, 8427 South Halsted Street.■ ■- ' -   -   , <

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS VVHOIiESALE

.— • •••• — -----

DUONKEPIAI
BAKĖRIĖS

t>irk du«n« FULLER PRK BAKEttY
■ ■ BoulęvOTd ,,W4I

GROSERNĖS 
GROOERlEg

.1 į>Wįii»iiiį.Nii,ii I i,iU 11 1.1,1 Įįiįifeiiiiii.....į....fcit.BiiiniU

Gėriausi groseriab žerhiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrei vedėjas.

kvwtai
^ČAittiiY fLoRIŠT, 6814 South 
Westėta; Ave.j Ptašbečt 1614*1615.

-1 r - ■ -i......................• ■ , ■ , ---------------------........................... *

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėle

PAMINKLAI
MONUMENTS

-------------- feŲj į
SL Maria & Ęvergreen
91 St. ir Kedzie Avė.
..jE.n  .................. a.ni •fi.iU iii..;

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

StORAGE RAKANDU BARGENAI 
$260 importuoti kaurai ___  $25.00
$80o kaurai ........................
Parlor, miegkambarlo af val
gomojo kamb., rakandai .... I

Atdara vakarais iž Jiedėli 
RAPP STORAME.

5746 So. Ashland Avė;
'Mi*.....-....... ' - i-'n ... .. * į- ■■

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

du

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

.». .  n,w i.illiii ........................ i
TOMr tHE CLEANER

Seniausias ir geriausias rūbų va-* 
lyfojaš ir dažytojas Brighton Parke?. 
Taiso, prosija ir tt.

2555 W, 43 St. Tel. Lafavette 1310

VARTOTI TAIRAI
USED TIRES

Visokio didžio. DeLuxe Tire Co.į 
6418 So. Western Avė. Hemlock 6099 

..... ——*
Garsinkitės Naujienose



■
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jisai tarė

JOSEPH’S

le-

kai paty- 
advokatų 
vai. ir iš-

9

Defeat Norman Zippers in 
gory and rough game 
Dvorak Park.

Abudu sudegė sudulusiame 
lėktuve Pal Waukee airporte.

i

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1984 metams: T. Janulis, 
pirm., 8480 So. Morgan St.; A 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Kiltis nut rašt.,

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

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

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

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

R

BJAURI VANAGAIČIO ATAKA -ATREMTA
Naujienos” apeliuoja prieš teismo sprendimą

Vykindamas savo akyplėšišką Bendroves viršininkų. Jiems 
pasikalbėjus per telefoną su še
rifu, pastarasis liepe savo žmo
nėms preso neliesti.

Tuo budu šita pasalinga ata
ka prieš “Naujienas” neišdegė.

šerifo darbininkai tuomet ra
portavo Vanagaičio advokatams, 
kad jie nieko negalį padaryti, 
nes jie turį klausyti savo vir
šininko. Pirmiausia jie kalbėjo 
per telefoną su Oliu (Olszews- 
kio sunum), paskui su Mulks’u. 
Šie grasino juos ir šerifą trauk
ti į teismą už “contempl of 
court”. Bet nieko neišėjo.

Sėdėdami “Naujienų” raštinė
je ir nežinodami, ką toliaus da
ryti, tie trys vyrai, pagalinus, 
papasakojo, kaip jie į šitą 
“trobelį” pateko.

Skundikas planavo suducCi 
smūgį “Naujienoms”

Šerifo atstovas sako, kad 
prieš penktą valandą po pietų, 
penktadienį, kai teismas jau bu
vo užsidaręs, atėjo pas šerifą 
trys advokatai su paliudytu 
teismo sprendimu apie $500 
judgment’ą ir reikalavo, kad 
šerifas pasiųstų savo žmones 
užgrobti “Naujienų” turtą, še
rifas tad jį ir pasiuntė į “Nau 
jienas” su dviem pagelbininkais. 
Jie gavo specialį įsakymą eiti 
į “Naujienų” skiepą ir sustab
dyti presą po tuo pretekstu, kad 
jie presą “užareštuoja” ir ga
bensią ant pardavimo (kur jie 
tau jį gabens naktį).

Dabar, sako vienas jų, aš ma
tau, kad tai buvo pasikėsini
mas sulaikyti Jūsų laikraščio 
atspausdinimą, šeštadienio nu
meris butų neišėjęs. Paskui, ry
toj (šeštadienį), teismas bus at
daras tik pustrečios valandos, 
ir jeigu teisėją sutrukdytų ko
ki nors reikalai ir “Naujienos” 
nesuspėtų gauti jo orderį pa- 
liuosuoti presą, tai laikraštis 
negalėtų būti atspausdintas ir 
sekmadienį. O pirmadienį 
gale šventė, “armistice day”. 
Tokiu budu ir antradienio nu
meris negalėtų išeiti.

—Bet ką mes kalti? — už
baigė jisai savo kalbą. “Nema
nykite, kad čia mes varinėjame 
kokius piktumus. Mes gauname 
įsakymą ir jį pildome. Tai mu
sų darbas, už kurį mums už
moka. Kai mums liepe ateiti 
čia ir stabdyti jūsų didįjį pre
są, tai mes atėjome ir norėjo
me jį sustabdyti. Bet kai gavo-

mą “sunaikinti Naujie- 
kurį A. Vanagaitis aną 

dieną paskelbė per radio, jisai 
pereitą penktadienį padarė tolų 
biaurų pasikėsinimą prieš dien
raštį, kokio lietuvių spaudos is
torijoje dar, tur būt, nėra bu
vę. Jisai bandė sulaikyti “Nau
jienų” spausdinimą!

Penktadienio vakare apie šeš
tą valandą atėjo į “Naujienas” 
šerifo atstovas su dviem pagel- 
bininkais su įsakymu daryti 
teismo sprendimo “ekzekuciją” 
ant didžiojo laikraščio preso. O 
kad padaryti “ekzekuciją”, tai 
presas, girdi, turįs būti sustab
dytas. Tokias instrukcijas šeri
fo ofise davę* jiems “Naujienų” 
skundiko advokatai.

pastarieji užtylėjo tų faktą, 
kad byla su Vanagaičiu dar nė
ra pabaigta ir kad "Naujienos” 
jau pereitą pirmadienį buvo 
įteikusios teismui raštą dėl nau
jo bylos svarstymo su nurody
mu teismo klaidų, prieš kurias 
bus paduota apeliacija. Skundi
ko advokatai taip pat žinojo, 
kad jau yra rengiami ir apelia
cijos raštai, nes dar penktadie
nio ryte “Naujienų” advokatas 
kalbėjosi apie tai su Vanagai
čio advokatu, klausdamas jo 
apie tam tikrus dalykus iš by
los rekordų.

Patyręs tiesą, šerifas sulaikė 
savo žmones

Taigi tie trys vyrai, nieko ne
žinodami apie tai, kokiame sto
vyje yra byla, atėjo vykinti 
skundiko advokatų instrukcijas 
ir pareiškė, kad jie manę, jo- 
gei “Naujienos” turinčios už
mokėti kokią tai teismo pripa
žintą skolą Vanagaičiui. Kada 
jiems buvo nurodyta, kad truk
dydami laikraščio! spausdinimą 
jie padarys didelį nuostolį 
“Naujienoms”, UŽ kurį jiems 
•teks atsakyti, jie pareiškė, kad 
šerifo ofisas esąs nuo to apsau
gotas, nes Vanagaičio advoka
tai užsistatę $1,000 kauciją.

Tačiau, kada šerifo atstovas 
(deputy) ir jo du pagelbininkai 
patyrė, kad čia yra ne skolos 
kolektavimas, bet tik Vanagai
čio kerštas, ir kad byla dar ei
na į apeliacijos teismą, tai jie 
pašaukė šerifo ofisą, klausdami 
naujų instrukcijų, šerifas dar 
buvo savo raštinėje. Gerai, kad 
“Naujienose” tuo laiku buvo 
redaktorius ir dvejetas kitų

ŽEMAIČIU

ROŽE?

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, lapkr. 12, 1934

SUDIEV VASARUŽĖ! SVEIKA ŽIEMUŽĖ!
I

rime būti apsaugoti.”
Iki 11 vai, vakaro šerifo at

stovas laukė “Naujienų” rašti
nėje, ar nebus kokio naujo pa
tvarkymo iš jo viršininko, nes 
Vanagaičio advokatai, kurie iki 
to laiko nesiliovė jį šaukę iš 
savo ofisų, dar vis grasino ir 
žadėjo priversti šerifą pakeisti 
savo nusistatymą. Pagalios ji
sai išvažiavo namo, palikdamas 
kitu du “atidirbti gautą užmo- 
kesnį”, saugojant presą.

Juodu, nuėję j spaustuves 
skiepą, žiurėjo, kaip dirba pre
sas, kartkartėmis padedami tai 
presmanui nunešti glėbį švie
žiai atspausdintų laikraščių į 
šalį, tai palaikydami ekspedito
riui pašto maišą, į kurį jisai dė
jo suvyniotus laikraščio pun
dus. Jaunesnysis iš jų sako: 
“Jus turėsite padėti mudu ant 
savo ‘payroll’, nes mudu jums 
dirbava.”
Teisinas uždraudė skundiko ad
vokatams trukdyti “Naujienas”

šeštadienio ryte “Naujienų” 
advokatai nuėjo į teismą už
protestuoti prieš tokį skundiko 
elgesį. Teisėjas, kuris tą dieną 
neketino būti teisme, 
re apie Vanagaičio 
žygį, atvažiavo po 11 
klausė abi puses.

Bardamas Mulks’ą,
am: “Kam jus tai darėte? Ar 

juvo reikalas taip elgtis dėl to
kio menko ‘judgmento’ ir kada 
dar nėra pasibaigęs duotas ape- 
iavimui laikas?...”

rodo, kokių
Vanagaitis
Kada jisai 

metai atgal 
straipsnelio,

priemonių 
ir jo tal- 
del tilpu- 
vietinėse 
kuriame

a

■*

........... ......... ''

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm.

. t>, j«nKau«Kuis, 8220 b. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3584 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
F. Viršila, 8200 Lime St.; kasienus 
K. Laucius. 8817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Biumas, 8288, 
Limo St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8806 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

ma penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St.

8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskag turto raėt., 5325 W. 
28rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd.. 2603 W. 69th St.; A. Kužins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvienų mė

nesi kas trečia antradieni, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 7:30 vai. vak.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
.KLIUBO valdyba 1934 metam.'*: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narius prot.
sek r.. 1900 W. 35 St.: Waltcr 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wasb- 
tenavv Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš-

• tininkas; J. Shaltemanas, 7017 
South Camballe Avenue; K. 
Warnis iždininkas, 3838 South 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. Sfc. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius. T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virp-inia 0086
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedSldieni kiekvieno mėnesio 
12-la vai. dieną. Liberty Grove sve- 
taineie. 46?^ S. Mozart Street.

’• ’ii
Dar tik nesenai buvo karšta, buvo tikra vasara, bet jau 

a.ejo šaltas ruduo, šalnos viską nušaldė, o kai kur jau yra ir 
tikra žiema, štai Lake Placid, N. Y., vaikai jau su rogutėmis 
sniegu važinėja. Greit sniegas padengs žemę ir Chicągoj.
1 . '

IMPS score vietory Jurgio komanda 

in Westside game, I
Sunday, 9 to 7

Po šio sunkaus laimėjimo, 
Kipšai per savaitę pasilsės, pa- 

į sidresiruos ir sekantį sekmadie
nį susitiks su šv. Jurgio foot- 

a ballo komanda. Tai bus vienas 
I iš įdomiausių šio sezono loši

mų.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PASELPINIO Kliubo 
valdyba per 1984 metus: George 
Medalinskas. pirm.. 238 S.' Cenrral 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, 111.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 238 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas. kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A.
Karoblis, lingonių lankytojas. 1 

nuV TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
deldicni, ,Lawler Hali Svet., 89.9 W. STBS valdyba 1934 metams: Pet- 
Madison St., kam 1 vai. no Diet. raa Killis pirm., 3847 S. Lituanica 
------------ --------------- ------------ — Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 

AMERICAN LITH. CITIZENS 82521 So. Halsted SI.; Steponas
CLUB of 12th WARD valdyba Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th
1934 metams: J. Svitorius pirm.. St.; Feliksas Kasparas fin. rašt.,
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 3584 So. Lowe Ąve.; Jonas Zalato-
pirm. pag.; P. J. Petraitis nut. ris ižd.. 6680 So. Western Avė.;
rašt., 8159 S. Halsted St.; J. Nau- Zigm. Grigonis kontr rašt., 442<
džiunas turto rašt.; 1500 So. 48 So. Francisco Avė.; Jonas Puza-
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. ras. 4427 So. Francisco Avenue;
Jąsiunas kas. globėjes; Dr. A. Povilas Sakalauskas maršalka, 3600
Manikas sergančių narių kvotėjas, So. Union Avė.; Steponas Narkis
8008 W. 59 St., tel. Republic 0G98; korespondenas. 1900 W. 35th St.
bonemonai: A. Saldukas, 4088 Susirinkimai atsibuna kas antras
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica- 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell ?o3 Lietuvių Auditorijoj, 3183 South 
St., tel. Lafayette 2418. I Halsted St. 12-ta vai. diena.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

Orderį, kuriuo pasiremdami, 
skundiko advokatai bandė pulti 
“Naujienas”, teisėjas atšaukė 
r patvirtino apeliacijos bondsą. 

Visa procedūra pasibaigė per 
tokias 7 minutas, ir teisėjas iš
važiavo namo.

O skundiko advokatai, be ga- 
o susinervavę ir nusiminę, iš

dūlino iš teismo kambario.
“Naujienų” advokatai čia pat 

teikė teismui rašĮį§|^ą praneši
mą apie apeliaciją. Paties ape- 
iacijos skundo paruošimui jie 
turi dar 60 dienų, bet jisai bus 
gatavas veikiausia jau už ko
kių dviejų ar trijų savaičių.

“Naujienų” priešai atkąs 
dantį

ši biauri ataka prieš “Nau
jienas
griebiasi 
kininkai. 
šio treji 
žiniose
buvo pakritikuoti jo' neestetiški 
“vaidinimai”, bego skųsti į teis
mą, tai jisai dejavo, kad jo 
“garbe” esanti įžeista, — nors 
jisai pats nuolatos įžeidinėdavo 
įvairius asmenis, šlykščiai juos 
išjuokdamas savo * ‘perstaty
muose”. Tačiau jo tikrieji mo
tyvai dabar yra pilnai aiškus. 
Vanagaitis stengiasi kaip įma
nydamas pakenkti “Naujie
noms” ir net nesisarmatija vie
šai grasinti, kad jisai “Naujie
nas” sunaikinsiąs.

Taigi mes norime, kad pla
čioji visuomenė žinotų faktus, 
čia ne vienas Vanagaitis “dar
buojasi”. Už jo nugaros yra 
klika, kuri jį kursto ir jam pa
deda. “Naujienų” jie neapken
čia, ir jie nesustos prieš nieką, 
stengdamiesi joms padaryti 
nuostolių. Todėl mums teks jų 
atakas atmušti.

Mes nevartosime tokių žemų 
priemonių, kokias vartoja musų 
priešai, nes musų tikslas yra 
žmones kultūrinti ir šviesti, o 
ne demoralizuoti. Bet mes esa
me tikri, kad visa protaujan
čioji ir padorioji visuomenė bus 
musų pusėje, ir tai mums duos 
pakankamai jėgų ne tik atsi
ginti, bet ir be sustojimo tęsti 
savo konstruktyvi darbą.

A brilliant vietory it was for, 
the IMPS lašt Sunday when 
they went off the Dvorak Park 
7ield with a score of 9 to 7 in 
;heir favor.
They defeated thė Norman Zip
pers; in one the most heetie 
and gory games the^ played so 
far. Inspite of rough tactics on 
the part of the opponents, the 
IMPS came thrdugh with fly- 
ing colors. '

Their vietory is enhanced 
even more by the fact that <the’ 
Zippers up to Sunday were' not 
defeated for the lašt four years, 
while this is the first season 
for the Lith. devilkins.

Noreikis makes touchdovvn
Noreikis scored a touchdovvn 

r

for the IMPS yvith a long run 
follovving a. pass from Nutowc. 
After gainipg an additional 
point with a kiek, the IMPS 
scored 2 points when a Zipper 
fumbled the bąli behind his 
own goal line an was smacked 
hard by one of the IMIPS Jine- 
men.
IMPS meet St. George’s next 

Sunday
Although they suffered Se

verai casualtięs in the game 
with the Zippers the IMPS are 
meeting St. George’s team next 
Sunday in what promises to be 
the best game pf the season.

Kipšai supliekė Nor
man Zipperius vaka

Mirė garsaus bra 
vorninko Pabst su 

nūs ir 1 lietuvis

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTĖ-. 
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Mileriene, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 8822 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 8207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 8239 S. Union Avenue.

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

S*

Laimėjo 9 prieš Zip-
perių 7; lošima# labai 
įtūžęs ir šiur^Sips.

’ .. 'V , ■
—1 "i."

Nebodami nepaprastai šiurkš* 
čios ir įtūžusius taktikos, kurią 
demonstravo Norman Zippers, 
Kipšai Vakar laimėjo. Ir laimė
jo prieš komandą, kuri nei kar
to nepralaimėjo per paskutinius 
4 metus.

Smarkiame susirėmime 
Westsidės komanda
Parke, prie 20-<tos ir Fisk, Kip
šai nugalėjo priešų# padaryda
mi 9 punktus prieš 7. ,

šešis punktus laimėjo Norei
kis, kujris perėjo priešų goalo 
liniją gavęs sviėcjinj nuo Nutau
to. Vėliau jie laimfjo dar du 
punktu kai sugavo priešą už jo 
paties goalo Hnij.qą.

SU
Dvorak

August Uihlein Pabst, 27 
metų ir Waukegano lietuvis 
Jonas SwUžas, 24 metų, šešta
dienį' sudegė; kai lėktuvas su 
kuriuo jie skraidė — susikūlė.

Pabst yra garsaus Milwaukėe 
bravorininko sūnūs. Būda
mas laivyno lakūnas, jis iš
skrido su laivyno lėktuvu, ku
riame buvo ir Swažas. Wau- 
keganiejtis lietuvis buvo moki- 
nyš. ’

>Po trumpo skraidinto ir 
kuomet lėktuvas buvo taip ar
ti žemės, kad parašiutų nebu
vo galima naudoti, jis nėra j 
žemę ir tuojau užsidegė. 18 
metų mergaitė Theresa Niek iš 
Wheeling High school ištraukė 
Swažą iš degančio lėktuvo, 
bet jis vėliau mirė Desplaines 
ligoninėje.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Wa)ter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si, pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3188 S. Halsted 
St.. 7:30 vai. vakare.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO. 
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

Atvažiuojąs Chica- 
gon Butkus Andriu
lio avinyčią griauti

Garsus Austrijos Revo
liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCII
Papasakos apie Austrijos 

revoliuciją ir darbininkų ju
dėjimą Europoje.

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adamę 

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

Naujienose

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST.
JOSEPH PIKEL. Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes uŽlaikom {vairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. žemos kainos, ir mandagus 
patarnavimas.

CtaSSIFlEOADs]
Business Service

_______BiznioPatarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo. 
8 vai. ryto iki 8 vai vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet, Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkbrporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.Teko girdėti, kad sklokinin- 

kas Butkus atvažiuoja į Chica- 
go apie vidurį ateinančio mėne
sio.

Tikslas atsilankymo esąs čia 
gaudyti Bimbos paklusniuosius 
ir naikinti Andriulio avinyčią. 
Į debatus su Butkum Andriulis 
bijąs eiti. Praeitais metais An
driulis prastai išaiškinęs Stali
no darbus ir kovingas proleta
riatas nubalsavo, kad Andriulio 
linija esanti kreiva. —žinąs

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. Ilk

TEL. REPUBLIC 8402

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU pastovų darbų, esu paty
ręs bučerys, 30 metų amžiaus. Kal
bu gerai angliškai. Al 2927 South 
Union Avė., 1 lubos front.

Partners Wanted
________ Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i Alinės bizni, biznis išdirb
tas gerai, 8427 So. Wallace St.

Chicagos Draugijų 
Kliubij Valdybos 

1934 metams
SIMANO DAUKANTO DRAUGI 

JOS Valdyba 1984 metams yra 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So 
Cottage Grove Avė.; Jul. Race- 
vi£e pagelb., 8326 So. Union Av.; 
P. Killfs nut. rųšt., 8347 South 
Lituanica Avė.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 88rd St.; A. 
Kaulakis turto rašt., 8842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitis kontrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K. Denierėckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvienų mė

nesi pirmų sekmadieni; 12 vai. die
nus, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. 3188 So. Halsted Street, 
Chicago, III,

t
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Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų su 

Hollvwood Šviesoms.
420 W. 63rd St.i

Enj?Iewood 5888-5840 VIENAM AR DVIEM DARI
TIEMS VYRAMS YRA PROGA 

------- STOTI Į DARBĄ DIDELĖS VYNO
IR DEGTINĖS KOMPANIJOS. UŽ
SIDIRBKITE PUIKIĄ ALGĄ. DAR
BAS PASTOVUS IR SMAGUS. 
KREIPKITĖS TUOJAUS I

UNIVERSAL WINE AND 
LIOUOR CO.

4440 WEST MADISON ST.
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE Business Chances 
Pardavimui -BizniaiBiznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC.) ir
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, ‘I.Z; v-;.“” ‘ ‘'
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. nįaus 935 w 38rd stLAIVAKORČIŲ AGENTŪRA. |nlaUS’ W* bt* 

Prisirašykite i musu spulkų.
TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St

I PARSIDUODA saldainiu. Ubokos 

’’ I renda pigi, natogi vieta dėl byle 4)iz-

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

8106 S. Halsted St




