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Rado nužudytą pa 
stvertąją mergaitę

Reikalauja didesnio 
oro laivyno Amerikai

neužilgo už- 
išėmus apie 
statyba yra 
nes ten ge-

kad konferencijai 
pranešimą ir pats

Paraguay reikalaują 
tautą sąjungą su

stabdyti karą

LONDONAS, 1. 14. — 
mėse dėl tirštos miglos 
daugely vietų sutrukdė tran 
portaciją, žuvo trys žmonės.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
(io oro biuras šiai dienai prana* 
sauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiai/.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 4:-

Rusijos moterys dir 
ba prie statymo 

geležinkelio

ne tiek 
medžio-

yra miręs dalykas, 
sako MacDonald

MEXIC0 CITY, lapk. 14. - 
7 žmonės liko areštuoti už ruo 
Šimą sukilimo prieš Valdžią.

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

Rickenbacker nusta 
te naują rekordą

Nelai- 
kuri

tą bylą, 
laku* ne- 
Įrodymų

WASHINGTON, 1. 14 
adm. Ging padavė laivyno de
partamentui pasiūlymą, kad 
Jungt. Valstijų karo laivynui 
butų pagaminta dar 1,910 lėk
tuvų.

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

Konferencija svarstys ekonomini pastovu
mą ir'Įvairias valdžios siūlomas reformas

Nusižudė ar tapo 
nužudyta?

RYMAS, 1. 14.
raščiai pradėjo aštriai pulti Ja
poniją dėl netikusio valdymo 
jai pavestų Pacifiko vandeny
ne salų.

Trečias tyfunas Fi 
lipinuose

NORRISTOWN, Pa., 1, 14— 
Du darbininkai liko užmušti ir 
trečias sunkiai sužeistas eks
plozijai ir gaisrui sunaikinus 
Valley Forge Chemical Co. 
dirbtuvę King of Prussia, Pa., 
miestely.

Rado senai palaido 
tą lavoną

Feisėjas grūmoja iš 
mesti iš teismo

TNT bylą

ST. LOUIS, Mo. 1. 14. —Va- 
kar savo kambary Statler ho- 
tely nuo širdies ligos pasimirė 
Walter Scott Athearn, 62 m., 
prezidentas Oklahoma City uni
versiteto, pirmiau buvęs prezi
dentas Butler universiteto, In- 
dianapolis.

CHICAGO.—Iš 17-to augšto 
Medinah kliubo, 4505 N. Michi- 
gan Avė., per langą iššoko ar 
liko išmesta jauna mergina, ku- 
ri nukrito elėn ir užsimušė vie- 
tj. Mergina tebėra neidentifi
kuota.

Kambarys iš kurio ji iššoko, 
buvo sujauktas; stiklai ir bon- 
kos sudaužytos. Aiškiai matyt, 
kad jame ėjo Įžūli kova. Taipgi 
yra davinių manyti, kad mer
gaitė ne pati iššoko per langa, 
bet liko išmesta. Kambario' gy
ventojai ir svečiai pasislėpė.

BUGHARESTAS, lapk. 14.— 
Tūkstančiai žmonių liko areš
tuoti visoje Rumunijoje, ieškant 
pabėgėlių iš kitų šalių ir krimi
nalistų 
visur reikalavo pasų ir kas tik 
jų neturėjo, tas tapo areštuo
tas. Nežiūrint didelio skaičiaus 
areštuotų valdžiai pasisekė su
imti tik 20 “juodosios biržos0 
spekuliatorių, kurie spekuliuoja 
svetimų šalių pinigais.

GENEVA, 1. 14 — Paraguay 
pareikalavo, kad tautų sąjun
ga, pasiremiant XI skirsimu 
tautų sąjungos statuto, sustab
dytų karą Gran Chaco rais
tuose, kitaip skaudžiai nuken
tės pačios tautų sąjungos pres
tižas.

WILLIAMPORT, Pa., 1. 14.— 
Willey Post nors rizikavo nu1* 
sisukti savo sprandą du sykiu 
skrisdamas apie pasaulį, griež
tai atsisako dalyvauti medžiok
lėse kol jose šaudoma 
žvėriukus, kiek pačius 
tojus.

kuris taisė pagrob
tosios mergaitės dantis pripa
žino, kad tai tikrai yra tos 
mergaitės kūnas.

Dabar pradedama spėti, kad 
mergaitė nebuvo pagrobta, o 
nužudyta. Kita nuomonė yra, 
kad ją užmušė automobilis ir 
kad automobilistas bijodamasis 
atsakomybės ją užkasė laukuo

CENTRALIA, III., 1. 14.— 
Gaisras Irvingtone sunaikino 
Hudelson našlaičių prieglaudą, 
bet priegludoj buvę 75 vaikai 
liko išgelbėti.

Ir Anglija taipgi ruo 
šiasi busiančiam 

karui

' MASKVa,- lapkr. 14. - 
kente liko areštuotas 41 
kas" (turtingesnis ūkininkas) 
kurie buk trukdę valdžios med
vilnės rinkimą. Jie bus teisia 
mi Uzbekistano teismo.

Tikimąsi, 
prisius savo 
prezidentas Rooseveltas.

Konferencijai kalbėjo ir fe
deralinis šelpimo administrato
rius Hopkins, kuris pareiškė, 
kad darbo ir namo pastovumo 
programas galės būti praves
tas įvedant augštesnius pajamų 
taksus. Jis sakė, kad juokinga 
yra tikrinti, jog negalima su
kelti pinigų iš pajamų užtikri
nimui ekonominio pastovumo. 
Jis esąs priešingas tokiam pa
stovumo programui, kuris ne
gali apimti visas dabar valdžios 
šelpiamas šeimynas. Bet prezi
dento komitetas yra dar toli 
nuo susitarimo dėl socialio pro- 
gramo smulkmenų. Todėl svar
bu yra išgirsti kitų grupių

nas 
tų atgal 
kad jis 
žmogaus.

visai skirtis 
kad ji apsi-

WASHINGTON, lapkr. 14 
ekonominio pastovumo konferencijos delegatams, kad jis sekan
čiame kongreso posėdyje pareikalaus įvesti visoje šalyje ne
darbo apdraudę. Tai yra pirmas viešas paties prezidento pasi
sakymas už nedarbo apdraudę. Prezidentas kalbėjo grupei pas 
jį į Baltąjį Namę apsilankiusių konferencijos delegatų.

Atskiros valstijos galės pačios nutarti kokio apdraudos 
plano jos laikysis, bet pati federalinė valdžia kontroliuos su
rinktus dėl apdraudos pinigus. Tai delei milžiniškos sumos, ku
ri susirinks bėgyje kelių metų. Apdrauda turės 
nuo paprasto šelpimo ir turės būti taip pastatyta, 
mokėtų.

Del kitų ekonominio pastovumo klausimų,

LONDONAS
mieras MacDonald, atsakyda
mas j darbiečio Mabane paklau
simą astovų bute, nors ir ne
tiesioginiai išsitarė, kad skolos 
Jungt. Valstijoms, kurių vis* 
tiek nė viena šalis nemoka, iš
ėmus vien tik Suomiją, yra 
tiek pat miręs dalykas, kaip ir 
reparacjų mokėjmas. Todėl 
tuos klausimus bent šiuo laiku 
neverta ir kelti.

Išrodo, kad Europa nesiruo
šia reikalauti iš Vokietijos re
paracijų, bet nemano mokėti ir 
savo skolų Jungt. Valstijoms.

MANILA, P. L, 1. 14. — į 
mažiau kaip mėnesį laiko per 
Filipinų salas perėjo trečias ty- 
fynas, pridaręs didelių nuosto
lių. Manoma, kad žuvo ir žmo
nių, bet tikslių žinių dar nė-

Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šveiv* 
tėše?

WASHINGTON, 1. 14.—Paš
to viršininkas Farley paskel
bė, kad 3c pašto ženklelis pa
siliks neaprybotą laiką, nes 
kitaip paštas negali išsiversti. 
Pernai paštas pirmą kartą per 
50 metų Įstengė padengti savo 
išlaidas ir nepadarė deficito.

nuomones, kad galima birtų ga 
lutinai paruošti programą.

Konferencija tęsis tris die 
nas.

prezidentas 
Rooseveltas dar nesąs įsitikinęs, ar atėjo tinkamas laikas įvesti 
senatvės pensijas ir sveikatos apdraudę.

Bet kokis nė butų priimtas socialių ir ekonominių reformų 
programas, jis neturi trukdyti abelno šalies gaivinimo programo.

BATON ROUGE, La., 1. 14. 
—Komitetai į vieną dieną ap
svarstė ir legislatura tą pačią 
dieną prėimė 44 kilius, vienas 
kurių paskelbia moratoriumą 
visų skolų Louisiana valstijoj. 
Einant tuo bilium. galima ati
dėti skolų mokėjimą tūlam lai
kui, jei skola siekia virš $8.

NEWARK, N. J., 1. 14. — 
Kapt. Rickenbacker nustatė 
naują rekordą, nuskrisdamas 
su 14 pasažierių ir 2 lakūnais 
į Miami, Fla. ir tą pačią dieną 
sugryšdamas atgal j New Yor- 
kę. Bet jam nepasisekė su- 
gryšti prieš sutemas kadangi 
smarkus vėjas sumažino jo 
greitumą. Tečiaus jis vistiek 
nuskrido ir paskrido greičiau 
negu kuris kitas transporto 
lėktuvas. Jis skrido tuo pa
čiu4 lėktuvu, kuriuo nustatė 
naują transkontinentali rekor-

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
Chicago, Iii.

šiai 
mas jury, dabar 
mi liudininkai, 
kelios savaitės 
čiaus kaltintojai 
kaltinamųjų neįvardijo ir vi
sus liudijimus teisėjas tankiau
sia išbraukia. Tas ir privertė 
teisėją reikalauti įrodymų prieš 
pačius kaltinamuosius, o nesi- 
vaduoti abelnais kaltinimais.

NOVO SIBIRSK, 1. 14. — 
Rusija per visą didžiąją Sibe- 
riję turi tik vieną ir tai vienų 
bėgių geležinkelį, kuris yra 
toli neužtektinas karo reika
lams, ką jau parodė buvęs Ru
si jos-Japonijos karas. Dabar 
Rusijai ruošianties prie naujo 
karo su Japonija, yra tiesiami 
antri bėgiai .

Kaip prie caro, taip ir dabar 
tiesimui geležinkelio yra nau
dojamas priverstinas darbas. 
Pati sovietų valdžia paskelbė, 
kad tiesiant geležinkelį caro 
laikais buvo didžiausias graf- 
tas. Bet tokis pat graftas ei
na ir prie sovietų valdžios. Te
čiaus dabar visgi yra vartoja
ma geresnė medžiaga.

Prie tiesimo geležinkelio dau
giausia yra naudojamos mote
rys, kurios yra verčiamos dirb
ti sunkiausius darbus. Kadan
gi bolševikai neturi mašinų ge
ležinkelių tiesimui, tai viskas 
atliekama rankomis.

Bolševikai tikisi 
baigti geležinkelį, 
Baikalo ežerą, kur 
nepaprastai sunki, 
ležinkelį priseina tiesti per gn 
nito kalnus.

LONDONAS, 1. 14. — Ang
lija irgi rimtai ruošiasi bu
siančiam Europos karui. Mil- 
ford Haven mieste yra 
ma nauja laivyno bazė 
tokia tvirta, kad jokis 
negalėtų jos paimti.

Visjos Anglijos industrijos 
yra taip patvarkytos^ kad jas 
tuojaus, karui ištikus, butų ga
lima paversti į karo reikmenų 
dirbtuves.

Kartu ieškoma vis naujų prie
monių apsigynimui ir puoli 
mui. Daromi bandymai su ne
matomais durnais, kurie nu
troškintų priešo lakūnus. Ban
doma ir begarsius; taipgi radio 
kontroliuojamus lėktuvus.

NASHVILLE, Tenn., 1. 14.— 
Rūgs. 19 d. liko pastverta Do- 
rothy Ann Distelhurst, 6 me
tų mergaitė. Nesenai pareika
lauta $5,000 išpirkimo už jos 
paliiiOsavimę. Jos tėvaš išvyko 
į New Yėrką sumokėti žjnog; 
vagiams pinigus. Bet dar jiems 
nespėjus* pinigus pasiimti, 
Dawson pavieto džiovininkų 
sanitariniumo laukuose rastas 
užkastas žemėj jaunos mer
gaitės lavonas. Lavonas buvo 
nuogas ir tiek apipuvęs, kad ji 
negalima identifikuoti. Tečiaus 
dentistas

WASHINGTON, lapkr. 14.- 
šiandie susirinko apie 200 
Amerikos industrijos ir darbo 
vadų ir socialių darbuotojų 
ekonominio pastovumo konfe
rencijai. Ją atidarė North Ca- 
rolina universiteto^ prezidentas 
Frank P. Graham, kurį prezi
dentas yra paskiręs pirmininku 
patariamosios ekonominio pa
stovumo tarybos, kuri turės 
paruošti visą ekonominių ir so 
cialių reformų projektą ir pri
žiūrėti, kad kongresas tą pro
gramą priimtų. *

Atidarydamas konferenciją, 
Graham pareiškė, kad jei ne
bus surasta būdų pravesti eko
nominį pastovumą, gerbūvis 
galės tik laikinai sugryšti, kad 
vėl paskui susmuktų, kaip jis 
susmuko keli metai atgal. Jis 
nurodė, kad gerbūvis turi eiti 
ranka už rankos su užtikrini
mu saugumo namo, darbo ir 
sveikatos 40,000.000 Amerikos 
darbininkų.

Konferencija turės apsvars
tyti kaip tą ekonominį pastovu
mą įvykinti, taipgi valdžios siū
lomas ekonomines ir sociales 
reformas to 
nimui.

Werner Janssen
“Savo tėvynėj nebusi pranašu", sako patarlė. Taip yra pas 

lietuvius, taip yra kitose šalyse. Ir mes savo talentus įvertina
me tik po to, kai juos parodo mums kiti. Tas pats atsitiko ir 
su amerikiečiu Werner Janssen. Sūnūs turtingo amerikiečic 
pasipriešino tėvo valiai eiti į biznį, bet kad ir kęsdamas di- 
džiausį skurdą,. Uždarbiaudamas .griežimu-smuklėse, studijavo 
muziką iki pasidarė'žymus kompozitorius ir simfonijų orkestrų 
vedėjas. Bef niekas Amerikoj jam nenorėjo duoti darbo, nors 
patys amerikiečiai neturi nė vieno kiek žymesnio savo orkest 
rų dirigento. Tik tada, kada jis apvažinėjo visą Europą ir lai
mėjo visos Europos ir žymiausių kompozitorių: i pripažinimą, jis 
tapo pakviestas trumpam laikui vesti New Ybrko filharmonijos 
orkestrą. Nesenai ir viena automobilių kompanija pasiūlė jam 
$100,000 už vedimą 10 koncertų per radio, bet jis tą pasiūlymą 
atmetė.

FRANKFORT, Mich., 1. 14. 
—Netoli Dr. Alice Wynekoop, 
kuri sėdi Illinois kalėjime dėl 
nužudymo savo sunaus žmonos, 
vasarnamio tankiame miške 
medžiotojai rado palaidotą la
voną suaugusio žmogaus. La
vonas, vieni tik griaučiai, ras
ti medinėj dėžėj, kuri buvo į- 
dėta į kitą dėžę iš Mulgard 

Ghicagos chemikų. Lavo- 
spėjama, palaidotas 15 me

lš dantų nustatyta, 
yra 25 m. amžiaus 
bet lyties nustatyti 

nepasisekė, taipgi negalima nu
statyti ir mirties priežasties. 
Dr. Wynekoop tą vasarnamį 
valdo jau 25 metai. Jos 
mynoš nariai sako, kad tai 
tik supuolimas, kad ties jos 
sarnamiu4 rasta griaučiai.

OAKLAND, Cal., 1. 14. — 
Berlin Tuggle, 19 m., liko nu
teistas visam amžiui kalėjiman 
už žmogžudystę, nęs jis pastvė
rė Straton ir jo žmoną ir pri
vertė juos nuvežti jį Į Oaklan-

The Lithuanian Daily News 
I

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

Masiniai areštai Ru 
munijoje

NAUJIENOS
Thc Uthuanian Daily nkw*

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Louisiana skelbi a1 Skolos ir reparacijos 
skolų moratoriumų 1

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ncwa

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC 
1739 South Halflted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

GHIGAGO.— Teisėjas Wm. 
Brothers, prieš kurį yra nagri
nėjama taip vadinama TNT 
(teamsterių kontraktorių ir 
darbininkų) raketo byla, pri
grūmojo valstijos prokurorui 
visai išmesti iš teismo 
jei prokuroras greitu 
pristatys kokių nors 
prieš kaltinamuosius.

Byla tęsias jau keli mėne- 
Ilgę laiką buvo renka- 

gi klausinėja- 
Bet nor jau 

liudijama, te- 
dar nė vieno
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ti, tai girdėjosi bent keli bal- both at height <>f top edge ofCLEVELANDO
MARGUMYNAI

sai. Tai 
as”.

Paskui 
niką, o

tikrai keistas “duet- be
or

kažkas tampč armo- 
anaunseris vip prašė 

tąm prpgramui pąraipos.
Nežinau, ar Clevelando lie

tuviai tais programais yra pa 
tenkinti. Mums gi akroniečiams 
atrodo, jog tai yra tik darky
mas lietuvių muzikos. Tokiais 
programais lietuviai negali pa

Šiame skyriuje, telpa žjnęmo, 
musų architekto, Petro Cher
niss, straipsnis apie virtųvėą 
įrengimą.

Tai jau antras iš eilės p. 
Chcrnio straipsnis, kur nuro
doma, kaip reikia tinkamai na
mai įrengti ir ištaisyti. Ne- sididžiuotu 
abejoju, kad tie straipsniai Į IŠ vieno clevelandiečio pa- 
daugeliui lietuvių 
gi ir įdomus. Ir 
kurie turi namus 
ja juos įsigyti.

Ponas Cherniss 
snius angliškai, 
straipsniai parašyti tokia len- šis, nei tas. 
gva kalba, jog jie visai nesun
ku suprasti. . , ,

Dar vienas č.aiykas: namų nininkėliais reklamuojama 
savininkas visuomet turi įvaį- ponia Aldona Vilkelis, 
rių problemų, kurios liečia jo Kiek man žinoma, ponia Vil- 
nami.'s. Tuo Urnų išgirsti au-! kelis yra tikrai šauni pianistė,

1 A » • • ■ • 1

straipsniai ■ 
bus naudin- tyriai/, jog tie. programai tę- 
ypač tiems, sis Uffi kolęio tai “milžiniško 
arba galvo- parengimo”, kurį žada sureng

ti Kaziukas. Jeigu tas paren- 
rašo straip-; girnas bus tol^s “milžiniškas”, 

kaip Kaziukas, tai išeis nei

the sink; the stove should 
at right angles to the sink 
direetly aeross from the sink; 
the refrigerator as near as 
possible to both the work tabU 
and the stove. I would; sug- 
gest the work table between 
the stove and refrigerator. The 
built-in cabinets which have 
replaced the large one purpose 

cabinet mušt be de- 
in accordancę to the 
of activitie 

and the cliosen equip-
in the

beings convenient, węll pląn- 
ned houses not only within 
the ręach of the very, rich 
alone. Today the house plan 
is based on iniensive organ- 
ization of spącę . units and 
eąuipment. No longer do we' 
consider sųųligbt as a stimu- 
lant to the growth of bacteria. 
We mušt adhere to the medical 
research which proved to the 
public that the effect of the 
sun upon garbąge and waste 
was ipore hąrmfu'l than upon 
their bodies or their roorps. 
The resųlt obviously is seen 
in home architecture. The ap- 
plication of the cantilevei 
principle made possible spacious 
and unlimited lėngth windowš 
whięh the modęril house wife 
excepted greatfully and enjoys 
impieųsily. She finds to her 
conyęnience cųrtaįns employed

to control; light injtensity Ų 
found too great.

Peter Cherniss, Architect,

LIETUVOS ŽINIOS
Prašo varžyti odos dir 

binių įvežimą

Tačiau tie

Beje, pastebėjau, kad kartu

kitchen 
signed 
amoiAit 
kitcben 
męnt.

Lighting in the kitchen is 
a very important factor and 
if well studied will be appre- 
ciated by anyone spending 
much time in the kitchen. A 
dual-purpose lighting unit, sėt

biniaips pakelti muitą, taikyti tiek alaus mažai geria, kądąi)- 
licenęijas ir t. t. Ypač kopkų- gi jis yrą perbrangus, nes už 

vieną žąsį gaunamos tik 3 bon- 
koą alaus,

KAUNĄS. — šiomis dieno
mis odos dirbtuvių savininkai 
įteikę finansų ministeriui me
morandumą, prašydami, kad 
butų suvaržytas apdirbtos odos 
gapiinįų^ Lietuvon įvežimais. 
Odos pramonininkai prašo vy
riausybę įvežamiems odos dir-

ruojąs četfoslovakų “Bat’a''i 
“Bat’a” tegul Lietuvoj steigiąs 
savo odos dirbinių fabrijęą? o 
ne jvežąs iš užsienio gatavas 
prekes. Odininkai nurodo, kad 
jeigu* nebusią griebiamasi prie
monių, viętinę odęs gamybą 
nuo užsienio konkurencijos ap
saugoti, tai kai kurios odos 
gamyklos turėsiančios būti už
darytos.

Už 1 žąsį 3 bonkos alaus,
MARIJAMPOLE.— Alus šiek 

tiek atpigo, bet piliečiai vis-

Ūkininkai šienauja

GELVONIAI, Ukmergės ap
sto.—Dėl šilto ir sauso rudens 
šiemet apylinkėj labai įžėlę 
žiemkenčiai, kuriuos ūkininkai 
gano gyvuliais ir šienaują ir 
vietomis aparia ir vėl, sėja. K 
naujo, nes išaugę ir įžėlę taip, 
kad vietomis išgujė ir. išgėlė 
nijo. Tokio šilto rudens ir se
ni ūkininkai nepamena.

DAKTARAI IR PENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

toritetingą nuomonę apie vie
ną ar kitą dalyką jis neturi 
progos, čia jam bus suteikta 
ta proga: architektas P. Cher- 
niss pasižadėjo atsakinėti į 
skaitytojų klausimus.

Taigi, jeigu jus norite žino
ti, kaip tinkamiau namai įreng
ti, išdekoruoti, pataisyti, nau
ji pastatyti ir t. t., tai klaus
kite informacijų. P-as Cherniss 
mielai sutinka atsakyti į jūsų 
klausimi.^.

Jeigu jums sunku išreikšti 
savo mintis anglų kalba, (ai 
rašykite lietuviškai, nes p. 
Cherniss yra lietuvis.

šiuo tarpu musų kolonijoje 
didelio veikimo nėra. žieminis 
sezonas, -taip sakant, dar nė
ra įsisiūbavęs. Tiesa, turėjome 
savo rųšies seimą, kur buvo 
daug prikalbėta iy prišnekėta. 
Tačiau* man atrodo, jog iš tų 
pelų mažai tebus grudų. Grei 
čiausiai išeis taip, kaip su tuG 
kalnu, kuris pagimdė tik pe
liukę.

Kad ką sukurti, reikalinga 
žmonių, — pasišventusių, įta
kingų žmonių. Reikalinga taip 
pat kilnių idėjų, kurios užimr 
ponuotų minias.

Nei idėjomis, nei įtakingais 
žmonėmis seimas nepasižymė
jo. Apie daugelį to neva sei
mo dalyvių galima pasakyti 
tik tiek, kad jie turi daug am
bicijos, o mažai amunicijos.

— Clevelandietis.

su visokiais dainininkais ir dai- i flush in the middle oi the ceil- 
t ir ing has vvorked out very 

isfactory when you have 
eąuipment providęd over 
sink and parallel to the closętų 
with light directed as much as 
possible tovvard shelf space 
and drawers.

I would very much likę to 
remodel my home būt what 
are the chances for credit and 
hpw «re prices going to be 
effected?

To the present day it is 
readily seen that credit has 
been lacking. Dne mainly be- 
cai.‘se the liąuid assests of pro- 
perty ovvners in general hąvę 
been depleted. They, therefore, 
have been unable to providę 
collateral which would safe- 
guard our banks and other 
financial institutions in extend- 
ing them credit. The eurrent 
incomes of numerous property 
owners;' while betjėr assured 
than previous, usually are not 
sufficiently assured to be ac- 
cepted as credit in the absencę 
of collateral by financial in
stitutions.

It has been noticed that 
prices have dropped to a cer- 
tain extent. And if we com- 
pare them to the prices of 1926 
we find them 
deal less.

Why shoidd 
sist upon large

Through revolutionary

tad statyti ją ant vienos len 
tos su kitais “radijušo” daly
viais lyg ir nepritiktų.

— Akronietis.

AMERICAN HOME 
ARCHITECTURE

Akron, O
Girdėjome lietuviu radio 

gramą iš Clevelando
PFĄ

What would te \.he most 
ideal kitchen arrangement for 
a newly built home?

There is no model or ideal 
kitchen plan. A well-planned 
kitchen obviously mušt be de- 
signed mainly to be convenient, 
mušt be adapted to the needs 
|>f the family for food prepar- 
htion and Service, 'fhese needs, 
are usually dischssed at pre- 
liniary stages of design and 
vary with the size of family, 
the amount of entertaining 
that is tę be doųe. the type of 
dwejling, the amounį of out- 
side service usęd, and the 
Utilities avaįlable.

The precįominąting feature 
of a well designed kitchen is 
the preparation sequence. And 
from pust experience it is 
foi/nd that the work proceecls 
most efficiently to the left 
providęd we are ajl right-hand- 
ed and ends at the dining room 
door or serving window. Since 
wall spące is an important 
factor for placing eąuipment 
.a reętangular kitchen proves 
tp be a more satisfactory ar
rangement than a sąuare one.

In recommending the lo- 
cątion of specific pieces of 
eąuipment it is important to 
i*emind this elient 
vąripus pieces of 
diffęr both in cost
Irregardless of the seleetion, 
the arrangement Gf this eąuip
ment is of gravest importance, 
The sinks should bę designed 
with drain board to the left

that the 
eąuipment 
and sizę.Lapkričio 11 d., besukinėda- 

mi radio priimtuvą, išgirdome 
ir lietuvių programą, kuris yra, 
duodamas iš. Clevelando. Pro 
gramas bu*/o visai prastas. Pa
vyzdžiui, pranešė, kad dainuos
duetas, o kai pradėjo dainuo- and flat surface to the -right,

Gerkit ir Reikalaukit

Opi

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
4 ’ ■ '

Mutual Trijų
žvaigždžių / A*
Kęntucky,
Boųrbon

Lietuviškos
Degtinės

Mutual Liquor Co
4707 S. Halsted- St

TeL YARDS 0803

sat- 
this 
the

to be a greal

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland A\e.

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

Tėl. Republic 9723

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tol. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėl'omis pagal sutartį.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

AKIU SPECIALISTAI
Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo f—3 ir i—8 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted Si, 
Tel. Boulevard 1401

9

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kurk 

esti priežastimi' galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mp, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciale atyda ątkreipiam i mo
kyklos Vaikus, Kreivos akys atįtab 
somos. Valandos nuo 10 iki. 8 v. Ne- l 
dėlioj nuo 10 iki 12.

. Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pifmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. G.SERNER 
LIETUVIS 

Tęl. Y>ds 1829 
^Pritaiko Akinius 

; Kreįvas AkisĮ&Sjjjyr ‘ išCaiso. ‘ 
Ofisas ir Ąkinių. Dirbtuvė

i 756 Wesp5th St.
1 kampas HAlsted St, 
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis nUo 10 iki, 12. vai. djeri^jarchitects in- 
window areas?

sy-
stems of construction it is
possible to span iminensę
openings or adope slender
supports or cantilevf-r with
economy and freedorn which

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Kur
pirkt
pigiai

an nu

Žiūrėkit 
Naujienų 
Kasdieninio 
Biznio

DIRECTORY

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas VifgirtĮa 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. vi Nędęlioj pągal sutarti

Dr. Margeris
3325 So, Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
’ if nup 6 iki 8 vakaro, 
šventadieniais nuo 10 iki> 12 

Phpne Boulevdrd 8483

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

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

Tek Sęęley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Boulevar^ 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10. iki 12 a. m.

Dr, S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ir Re^ncijiEt 
3335 So. Halsted St.

GHICAGO, ILL. 
' ■' '• f •>

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rpz. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Sląkis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900, So. Halsted St

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų tt 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel' Canal 3HQ 
Rezidencijos telefonai:

Uyde P^ 8755. ar Crntr^ 74M
, ............. -   Į" ■    ......................... .. ....... ............................................—n—

. - . . - - - ■»' ' •' ' *

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

-Nuo to Iki 1JS- vai, lyto, nuę 2. ikj 4 
vsj, Pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL

Nedčliomis nuo 16 Iki 12 
diaaą.

’hone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Franciscoav,

s

4631 Sęųfh Ashland Avenųę 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vąj. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400
Iii ~ II l|Į

Ofise Tel. Calumeį, 6893
J - RėMJ Tel. Drexd '9.191

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki -4 ir'do 6 iki 8 
vak. Nedėlįoj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų if visų 

chroniškų liftu.
Ofisap 3102 Sk». Halsted SĮ, 

arti 31 st Street.
Valandos; 2—4, 7—9 vai. vak, Ne- 

dėliomis ir Šventadieniais 16--12 
diena.

........... . .Į.Į.Į.......... e...... .. j ii ............. .
Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. VezeĮ’is 
Dentistas 

4645 So, Ąshįąnd; A ve. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredpj pagaį sutartį.

Res. 6600 South Artesian 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P; Z, Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lfi21 So. Halsted Street 
CHICAGO/ILL.

Mrs.. Anelia K Jąrusz
Physical Therapy 

ahd Midwife 
6109 S. AlUny 

Hemlock. 9£52
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ejęctric tpeat- 
mėnt ir magne- 
tic blanketsir tt.
Moterims ir. mer

ginoms patari
mai dovanai.

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

’Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuoinet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J; Smetana
OPTOMETRISTAŠ

1801 So. Ashland Avę.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2. aukšta? 

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Tel, Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
; Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct, 

CICERO. ILL.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3367 Lituanica Avę 
Tel. Boulevard 4139

PI LES
Be peilio, deginimo arba skausmo, 

VOTIS, SI’RAflAS, FISTULAS, I’RURITIS 
(NležnnfloH l’lles), I’RO^TATITJS ą kltcį 
nieSUnf'H Ilgo* g,v<1union musų švelnu Ir nė- 
4kaiidžlii VARICUR Metodu.
Mes ypnthigni kviestame tU0H, kurie yra ne
tekę vlItleH būti pagydytais. Yra Btątl.ok 
nudHtabii kdlp toa run/1U8, be vlltlee Ilgos 
greit a|Hl|lepia i K| tręatinento.
lyąiigeią zmbnhj mano, kaci jle kenčia nuo 
RIlICUMA-tflZMO, NEIIRITIS, NEURAtOIĄ, 
AKTHRITtS, NKRVIŠKIĮMO, arba INKSTŲ 

.LIGOS; kuomet Jų Jlga tikrai paęjna nUo

.GV. '
BE IŠLIKIMO Iš DARBO

ARBA IS NAMŲ

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

-KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE, MUSU KNYGELIS DYKAI 
Dykai' Egžaininaciia ir Patarimas 

Ofiso Valandos: 9. iki š1 kasdien. 'Antrad. ' Ir, 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 0.—Nedėliotąją 
nuo 9 iki 1 po plet.

Visi Telefonai:
Yards 1741-1 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną iy Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai

DYKAI T 77

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metą.

4605-07 S. Herniitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.
, M • • • - •. . • ' •• V < . *
■ » - ■

Juozapas Epdeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangump 
Laidotuvėse....... Pašaukite............

REPublic 8340 
5340 So. Kedzię Avenue 

(Neturjme sąryšių su firma tuo, 
pačiu vardu)

Telefonas Yąrds 1188

Stanley P. Mažeika
Bateąmuotojas

. Moderniška Koplyčia Dovanaį 
Turiu aUtomobiliuą visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
33U9. Lituanica Avenue.

CHICAGP, IfcL.
■T1"

INSTITUTE
M TOT UMffi ST,

4-to» luhoa Garrlok Theatre Bld|<

J. J.
2506 63 St.

Tel/ RcDttblic' 8100
10734 S. MicKigari Avė. .

"Tel. Pullnian 4151

Laehavich » Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuppjgiaų^.iai 
'Reikale Meldžiame atsišaukti, o mu-

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS* ' 

1439 S. 49, CL, Cicero, III.
" Tel. Cicero 5927

Tel. Lafayette 3572
J;. Litilevičius

QRĄBQRIŲS IR 
BALSĄMUOT.OJAS
Patarnauja' Chica-

_ koplyčia “ dykai

Incorporated

1 Moderniška •koplyčia dykai.
Vf. 18th SL T*h Canal. 6174 

GHICĄGG, ILL.

GRABORIUS ir BALSĄJJUUTO4AS

Tel. Monroe 3877
_ ... I... . . _ « .. Ji» «>■

4092 ARCHER AV. TeL Cicero 8724.

I. J; ZOLP
st.

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct

Koplyčia dykai
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Pomirtinių reikalas ir parės

terašysiu.
Jūsų

— Reporterio Pagelbininkas

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lapkričio 6 <1. laikytame 
SLA. 50 kuopos susirinkime 
paaiškėjo, kad keli kuopos na
riai yra savo pomirtines už
rašę graboriams, nors kai ku
rie jų ir turi artimų giminių. 
Tapo išrinkta komisija, kad iš
tirti, ar tų narių pomirtinės 
paveldėtojai yra teisėti. Jeigu 
pasirodytų, kad teisėti, tai pas 
mus lenkas graborius džiaug
tųsi. Mat, musų miesto lietu
viai labai mėgsta draugauti su 
lenkišku graborium, nors ta
sai juos ir visaip pravardžiuo
ja.

Kažin kų veikia pcs mus 
Vilniaus Vadavimo Sųjunga, 
kad nei savo narių neperserg- 
sta nuo draugavimo su len
kais? Jie visados primeta so
cialistams ‘ “nepatriotiškumų”, 
o per savo spaudų grasina iš
duoti jų “šulerystes”. Aš pa
tarčiau tautininkams, kad jie 
butų atsargesni, nes kartais 
jų pačių “šulerystes” gali aik
štėn iškilti.

0 » »
Lapkričio 10 d. buvo sureng

ta parė p-nų Velžių 25 metų 
šeimyninio gyvenimo paminė^- 
jimui. Tur būt. rengėjai tru
putį pasiskubino, nes kiek re
porteriui yra žinoma, tai dar 
trūksta apie pusantrų metų iki 
25 metų. Pasitaikė, kad ponų 
Velžių vestuvėse buvo ir re
porterio pagelbininkas. Bet tai 
maža klaida: juo greičiau, tuo 
geriau, — ko čia laukti. Kitų 
sykį gal žmogus taip ilgai ii 
negyventi, tai ir parės nebus. 
O kur tada gan tumėm pasi
linksminti? Bet ir dabar jau 
parių ręngijųo štabas pradeda 
svarstyti, kaip daugiau butų 
galima tų panų surengti. Ves
tuvių pares ne visiems galima 
rengti, nes daug yra tokių, ku
rie užsigina, kad yra vedę; 
na, o kiti ir visai nevedę. Tai 
kaip jiems vestuvių pares reng
si. Kas kita su “birthday” pa- 
rėmis. Visiems jos tinka ir vi
si yra kada nors gimę.

Viena jų jau įvyko lapkr. 
11 d. Ji buvo surengta p-niai 
Tinkunienei. Kaip keli iš sve
čių išsireiškė, kad tai buvusi 
pusės amžiaus jos gyvenimo 
parė. Bet kiek tikrai p. Tin- 
kunienė turi metų, tai repor
teris jos neklausė. Girdę j o tik. 
kad buvo linkima gyventi 100 
metų. Na, o jeigu atimsite pu
sę iš šimto, tai išvadų galėsi
te ir patys padaryti...

Tai tik tiek apie pares ir

Springiield, iii.
“Geriausias prakalblninkas”

BE {MOKĖJIMO!
Nusipirksite byle kurį naujų
PHILCO—R. C. A.—

VICTOR ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Seną Radio.
Labai lengvos išlygos

Lapkričio 11-tų diena įvyko 
5LA. 275 kp. mėnesinis sut
rinkimas. Pasibaigfts susirin
kimui ir besiruošiant eiti na
mo, atsirado bimbines linijos 
tavorščius, kursai pranešė, kad 
viršutinėje svetainėje ant 3-čių 
lubų randasi lietuviškų bolše
vikų didelės prakalbos ir labai 
pagarsėjęs bei geriausias /ko
munistų kalbėtojas. Keletas su
sitarėme. Einame, sakome, pa 
sižiurėti ir pasiklausyti bolše
vikų geriausio prąkalbininko.

Įėję į svetainę pastebėjome 
pasieniais besėdint keletu vy
rų ir moterų. Galėjo birti apie 
30 ypatų. Bet kalbėtojo nesi
mato. Tai kurgi jūsų kalbėto
jas? — klausiame. Et, pail
so, — pertrauka. Atsako mums 
su mėnuliu viršugalvį pasipuo
šęs bolševikutis. Girdi, tuoj a t 
eis, pamatysite. Tik štai atsi
stoja ir garsusis oratorius. Ogi 
žiūrime, — 3 pėdų milžinas, 
mums visiems gerai pažįsta
mas Jonikutis. Kazys stukt 
man į pašonę, — tai, brolau, 
pipiras jau svietų revoliucijos 
mokina. Na, žiūrime ir laukia
me, kų jis čia tokio pasakys. 
“Revoliucijonierius oratorius” 
pirmiausia nosį nusibraukia, 
kelnaites sau pasitaiso ir pra 
deda. Draugai ir draugės, pro
letaro tėvynė tai mums bran
giausia Rasėj a. Draugai ir 
draugės, mes kalbėjome pir
miau pirmųjų prakalba, o jau 
dabar mes kalbėsime tai jau 
2-rų prakalbų. Draugai ir drau
ges, drg. Leninas praveda tie
sių linijų nuo Pacifiko iki At- 
lantiko. Draugai ir draugės, 
Leninas pravedė ir tokius te- 
žius, kų j šonus nesikraipo. Tie
si linija. Ar ne draugai? So
vietų darbininkai turi ateiti. 
Ten visur kaminai durnais rūk
sta. Aria žemę traktoriais. 
Darbininkai turi vekeišinus. 
veltui daktarus, norses ir lais
vę. Prie caro darbininkas už
dirbo į mėnesį 21 rublį, o da 
bar uždirba 1,500 rublių į mė
nesį. Tai, draugai ir draugės, 
kur gyvenimas. Kas tai matė 
tiek daug pinigų uždirbti. (Bet 
kad prie caro rublis buvo ver
tas 50 centų, o dabar tik 2 3 
centus tėra vertas, tai musų 
oratorius nei pipt apie tai) 
Esu sovietai technikoje ir ap- 
švietoje jau pralenkę visas 
burzuaziškas-kapitalistines ša
lis, kaip tai: Angliju, Francu- 
zijų, Vokietija ir Amerikų.

Draugai ir drauges, imkite 
pavyzdį nu‘o sovietų. Ir kodėl 
dar jus laukiate? (Suprask, 
kelkite revoliucijų).

Bet gi pasižiurėjus į tuos 
čia susirinkusius ir pakampė
mis svetainės įsimėčiusius re
voliucijonierius net juokai ima. 
Kų gi jie, nabagai, revoliuci
jų kels, kad jau* jiems arčiau

Iš KUR PYLĖSI ŠŪVIAI, NUŠOVĘ 5 ŽMONES

Joseph Bruno, republikonų vado namas mažame kasyklų 
Kelayres, Pa., miestelyje, iš kurio pasipylė šūviai į demokratų 
paradų, užmušdami penkis žmones ir 22 vyrus ir moteris su- 
žeisdami. Namuose rasta daug ginklų ir dėl skerdynių liko ap
kaltinti Bruno, du jo sunai ir giminaitis, kuris šaudė į paradų 
iš skersai gatvės esančio -namo. Apačioj — minios žmonių ren
kasi prie Bruno namo tuoj po skerdynių, tikslu namų sudegin
ti. Bet valstijos policija to neprileido.

vaizdinas! sudna diena, o n i 
revoliušinas, nes jau nekurie 
vos tik savo panešiotas kojas 
bepavelka, —- nuplikę ir pra
žilę seniai. Tavorščius “orato
rius” Jonikutis apie pusvalan
dį laiko be jokios tvarkos se
niai nudėvėtas pasakas papliur 
pęs, savo spyčių užraukė. Rei
kalavo dar klausimų. Bet mes 
klausimų jau nelaukėme. Eida
mi žmonės nuo svetainės šne
kėjo: “Ak, ta komunistiškos 
dvasios ubagystė. Jeigu bim- 
baliokai tik tokius kalbėtojus 
turi, kaip Jonikas, tai jau jiems 
nepertolimas kelias iki Lėni-- 
nui. Kurgi aklas akla gal nu
vesti ?

Progresyvis Raulas.

das. Būtent, “ApŠvieta”. Ta
čiau į kliubų bus priimami tik 
išrinktieji. Vadinasi, tik tokie, 
kurių temperatūra nuo Stali
no tezių yra pusėtinai pakilu
si. O tie, ki??ię' yra raudoni, 
kaip prinokusios tomeitės, bus 
vadai.

Aš linkiu kliubui sutraukti 
visas burutes, kurios aklai sek
tų paskui sav^Į paraudusius 
vadus...

. — Naktinis Klajūnas.

2 metai dykai 
patarnavimas.

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

ir 
virš.

RADIO PATARNAVIMAS 
no Radio tūba iki $1. 

verte8 8U patarna- 
Rlflf ii iivimu. Šis pasiuliji- 
|yKu|Įmas geras tiktai 

If I HniBpgf gją savaitę.

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero, III. Tel. Cicero. 1829 
Atdara Antrad.. K®tr. Ir fcit. raVaraU.

Detroit. Mich
Bihliški laikai

atsimenate tų bibliškųVisi 
pasakojimų, kaip senovės lai
kais iš “namų nevalios” buvo 
išvesti 
sirado 
siryžo 
laisvės

Nemanykite, 
tas naujasis Mozė rengiasi sa
vo pasekėjus vesti per Raudo
nųjų Jurų, kaip faraono lai
kais. Ne, to jis nedarys, ka
dangi neturi stebuklingos laz
dos, o tik labai didelę gerklę. 
Ir jis savo sekėjus veda ne su 
lazda, o tik su dideliu riksmu.

Jaunasis vadas mato, jog jis 
ir jo šalininkai visuomenėje 
neturi jokios įtakos. Todėl jis 
sumanė sukurti kliubų, kuriam 
parinkta labai prašmatnus var-

“namų nevalios 
žydai. Pas mus irgi at- 
“vaduotojas”, kuris 
savo vienminčius iš 
išvaduoti.

žinoma,'

pa- 
ne

kad

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

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

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

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

1*

PETER PEN
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IŠ LIETUVOS

Lietuvos rašytojų 
draugija

susi-
Ank-

vė
su- 
Li- 
va- 
da- 
še-

Lietuvos rašytojai yra 
’ urę į vieningų draugijų. 
Ičiau jie buvo vienoje sųjun 
■{oje su žurnalistais. Bet 
liau žurnalistai išsiskyrė ir 
larė savo atskirų sųjungų. 
<i šiol įietu/ps rašytojams 
dovauja vienas žymiausių 
kartinių rašytojų “Altorių
sėliai” autorius prof. Vincas 
Putinas-Mykolaitis.

Spalių 21 dienų buvo meti
nis rašytojų draugijos susirin
kimas. Jame dalyvavo apie 50 
rašytojų. Susirinkimui vadova
vo poetas Liudas Gira. Centri
niu susirinkimo punktu buvo 
poeto Kazio Binkio referatas 
apie Lietuvos raštijos ir rašy
tojų būklę. Pranešėjas pažy- 
mėjo, kad tautos kultūrai li
teratūra turi milžiniškos reikš
mės, ypač musų tautai, kuri 
atgimė tik dėka knygai ir ra
štui, dėka Maironio, Kudirkos 
ir kitų įkvėptosioms mintims, 
kurios atgaivino tautų, šiuo 
metu, dėja, nėra kreipiama tin- į 
kairio dėmesio literatūrai ir ji j 
jokios gyvesnės paramos netu-’ 
ri. Tačiau nors ujama ir skriau-

...   ........      , ... ... . ............to. . .         ........ . ■ ■ .... r      r      ....................................... . - • 

džiama, visgi literatūra auga, lis-žukauskas, Petras Babickas 
nors vargdami; badaudami ra-tir Juozas Grušas Tsb.
šo ir tobulėja Lietuvos rašy- ______ _______ ,____________
tojai, atsiranda, naujų talentų,
Lietuvos visuomenė dar nėra,» n
kaip reikiant išauklėta; ji ne-, | DIGESTIBlalu 

| įvertina augančios lietuviškos' I k q IS/TIT TT Į literatūros. Ir suprantama ko- . 3 AO 
Idėl: lietuviška literatūra esu ITSELFl 
peraugusi Lietuvos visuome-! | 
nes skonį, nes tai visuomenei Į 
mažai rupį kultūros klausi- I

Lietuvos rašytojui leidžia sa- 
vo laikraštį “Literatūros Nau- 
jienes”. Susirinkimo pasėkoje' 
Lietuvos rašytojai nutarė įtei- 
kti vyriausybei plajių rMamo- 
randumų dėl rašytojų ir lite- 
natūros būklės, sušaukti rašy- 
tojų kongresų, pakviečiant ii 
kaimyninių tautų 
judinti reikalų dėl 
premijų.

Naujon rašytojų draugijos 
valdybon yra išrinkti: prof. 
V. Mykolaitis — Putinas, prof. 
Balys Sruoga, Vačiulaitis, Ka
zys Binkis ir Juozas Keliotis,
revizijos komisijom A. vienuo- Garsinkitės Naujienose

rašytojus 
literatūros A splendid cheese 
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It apreads

slices 
toasts 

molto

-ruię l<T almost 
TOO GOOO TO B&- 
LlE-VE / AuL. ABOAQO?
SADIE ANJO PET&P 

PENI /

MES PASIUNCIAME PINIGUS J VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

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

LINCOLN’S PRIDE
DEGTINE

URKŠNIS LINCOLN’S PRIDE 
Degtinės įrodys Jums, kad tai 

yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir- 
kitę ją savo apielinkes Tavernoje.

U H i.

LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra 
Straight Kentucky Bourbon 100° 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu bildu pa 
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik 
rinkite.

Bridgeport Lipi Co. Ine
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tose., Viršlaikis oficiališkai yrą 
pandikinfas, -ir ‘darbo valan- 
dos aprėžtos: -fabrikuose 7 

•2!00 valandos, tarnyboje 6, o .gydy
tojoms <*5-į^ vai. Bdl, pabaigęs 
darbą vienoje vietoje, darbi
ninkas arba (tarnautojas eina 
kitur dirbti, kaipo “laikinas^ 
darbininkas, ir tokiu budu ji- 
•sdi išdirba per dieną po 12 ir 
po 14 vhlandų. ’O betgi jo gy^- 
vėmimus be ‘galo Skurdus.

Paprastai valdžia aprūpina 
darbininką ‘tiktai (duona; Be
veik visus kitus produktus ir 
'daiktus 'tenka (jam pirkti ko
mercinėse krautuvėse, kur 
kainos labai aukštos. iPetrovs- 
faio vardo dirbtuvėje, pavyz
džiui, darbininkai apart duo
nos negauna nieko. Net kor
telės silkėms, kruopoms 4r 

‘cukrui palieka nesuvarlotos, 
•nes 4ų produktų uždarose 
krautuvėse ‘nėra. Charkove 
'didelėje garvežimių dirbtu
vėje 'darbininkai dar 'nėra ga
vę cukraus iš rugsėjo mėne
sio, Dniepropetrovske — iš 
liepos mėn. Cukraus nėra ir 

‘arbatos ‘taip pat nėra, todėl 
.garsusis senosios Rusijos pa
protys .gerti arbatą .yra visai 
išnykęs. Arbatos žmonės ne- 
.goria Bei namie, noi valgyk
lose.
'Partijos narių >ir vdldiniitkų i 

•privilegijos.
.partijos 

valdininkai, Ihžihie- 
bosai yra 

‘aprūpinti 'neblogai. Be įvairių 
kitų privilegijų, Maskvoje (jie 
gaunu Ibilietus J goriausius «res- 
'tdranus ir viešbučius, kur -už

«ruhlliu Jiems duoda pulkų, 
imate tą. Inžinieriams -moka po^ 
1,300 rublių rilgos per mene-, 
sį, o paprastas “leiberys” už
dirba apie 80 rublių, iš kurių. 
<dar Jam 'išskaito visokių pri
valomų duoklių, taip kad dar-, 
Odininkui palieka koki 68 rub
liai per mėnesį. Su tokiu už
darbiu jisai, žinoma, negali 
nidko kito nusipirkti, kaip, 
tik juodos 'duonos.

Kliinuy sdko 'matęs daugelio 
datkiriirikų butus. Typiškas 
pavyzdys tai -25 arba 30 dar
bininkų šeimynų bendrabutis. 
Kiekviena Jų turi tiek vietos 
kuitlbaryje, kičk užima dido
kas stalas. Tame mažučiukam 
pirite gyvena vyras su žmona 
ir su vienu arba dviem vai
kais, kai kada da ir koks įna
mis. Vieną Šeimyną nuo kitos 

‘Atskiria pala, nutiesta skersai 
kambarį. Virtuvė kieme, ir 
Visos šeimynos eina tenai ga
mintis valgį. Bot žmonės dėl 
to nesiskundžia, kadangi val
gis būna verdamas tiktai pir
mą, antrą dieną po algos aš- 
mdk^jimo; paskui jie verčiasi 
'Sausais užkandžiais, kurie su
sideda paprastai iš šmo'to 
duonos ir ‘Česnako. Cibulių 
sunku gauti.

Rinkoje labai dažnai esą 
galima pastebėti ‘pirklius*’,5 
kurie siūlo /parduoti kėlias di- 
pulio galvas, ‘ir daug darijii- 
'uiinkų, vyrų ir mdterų, 4aip 
•pat ‘užsiima ‘prekyba”, siūly
dami pardavimui vieną kiau-' 
šinį, silkę arba porą purvinti; 
kleckų.

benamiai vaikai.
Daugelyje miestų, o ypač, 

Ukrainoje, esą daug vaikų, 
•pabėgusių iš namų. Tai dau
giausia pernykščių bado metų, 
pasėka. Kada tėvai neturėjo 
kuo maitinti vaikus, tai jie iš
bėgiojo iš namų, ieškodami, 
duonos kąsnio. Charkove ir 
Dniepropetrovske jų esą tik
ros armijos. Prieglaudos na
mų tiems ke priežiūros vai
kams iesą labai nedaug. Kftr 
ir iš tų prieglaudų pabėga, -nes’ 
maistas jose ląbai prastas. 

‘ Kai -kuriose vietose yra dar 
želiai valkams nito 6 iki 8 me
lų amžiaus. Te vali palieka juo* 
se savo vaikus, 'eidami 'dirb
ti. 'Bet -kur. darželių; nėra, te 
ųai vaikai leidžia -laiką iki ‘8 
metų amžiaus gatvėse.
/ Privalomas mokyklų Lanky
mas yra' įvestas tiktai vąikamš: 
nuo 8 iki U žmetu amžiaus, 
iUČiau 4r šitam apribotam 
Skaičiui ‘Vaikų TieiŠttmka -vtettj’

88.00 
m

Dviem miaestamB 1.50
Vienam mltfeatai 45

1 Chle^oj per UneŠtotojui!

tauMh 'fch 1914 wt Uito Port Office,

34aujiwwe eina kaedten, išskiriant 
sekmadieniui Leidžia Naujienų Ben
drove. 1730 S. ilatotod SU ’Chlcago, 
DL Telefonai Caxfttt 8500.

'Viena -keptye ui^in>ix»iwt»ui ’8cl 
^Savaitei ................ 48c
Menesiui — V5cJ

Suvienytose ValsMjos^ ne ChicagoJr 
•Veltas

Metams ................................ .. ^$7.00,
Pusei metų ——.......... — 3.50
Trinas imtaeriatte 1.75
•Dviem *m5neeieimi 1«25’
Vienam mėnesiui . ...........  75c

Uetovon Ir kitur užsieniuose 
<Atl>lttote)

Mdtams f8.00(|
‘Pusdi mėtų —------------—— <00
Trims nflUMiams    2.50
Pinigus reikia siųsti jpeftto Money' 

•Orderin Aartn-sa užsakymu.

»
EKONOMINIS SAUGUMAS

«*****■■*—***** 
. » • ,

W<arihingtoffe susirinko visuomenės darbuotojų, ,pra-i 
moriinirikų ir'darbo atstovų ^konferencija apsvarstyti,i 
kaip šios šalies beturčiams fgali *buti užtikrinta ėkono-’ 
minis saugumas. Saugumas darbininkui reiškia nuola
tinį uždarbį. Tok; saugumų ši konferencija, žinoma, ne-j 
jgjfli žmonėms duoti. TJžfikrinfi darbininkams nuolatinį, 
uždarbį galėtų tiktai tas, kuris valdo visą pramonę. Bett 
pramonė Hiuo ^tarpu yra (privatinių 'savininkų kontroliub-^ 
jama. ‘

Taigi konferencijai tenka galvoti apie ‘tai, kaip ap
saugoti nuo bado ir skurdo darbininkus, kuomet jie5 
.pražudo darbą. Čia .pirmiausia -kyla -nedarbo -apdraudos 
klausimas. » ;

Jš pirmutinių ‘kalbų, -kurias pasakė kai kurie kons 
ferencijos dalyviai, nuomanu, kad ji pritars apdraudaf 
nuo nedarbo ir paruoš .jos planą, kuris sausio mėnesį,j 
kai .suvažiuos kongresas, gal būt, ’bus pasiūlytas kon
gresai paversti įstatymu.

Tai kiltų pirmas ’stanibus žhiksriis šioje šalyje -so
cialinės jstatymdavybės keliu. Kolkas Amerika šituo at
žvilgiu yra labai .atsilikusi nuo kitų pramoningųjų ša
lių, Bet pereitieji kongreso rinkimai jpaTodė, kad žmo-’ 
nės senąja indiviftualkfmo Itvarika jau nebesitenkina, ir! 
kraštas šiandie štdvi ant Šleriksčio *į kitokią ‘socialinę! 
sistemą.

- ■■ I. .. ................ — ,11., . ......

KONSERVATORIAI 'SPIEČIASI J DAIKTĄ '

Republikonų senatorius Reed, iŠ Pennsylvanijos^ 
valstijos, kur; dąpkričio 6 dienios ririkimai pasiuntė į! 
atostogas, kviečia konservatyviškus elementus iš demo-. 
kratų partijos junkis konservatyviSkais reptibliko-’ 
nais ir kovotiprieš tai, kas dabar yra -flaroma demo-{ 
kratų partijos vardu, 't. y. prieš Roosevelto “new deaP’.‘

Nebus nuostabu, jeigu tokia konservatorių vienybė 
įvyks ir iš abiejų senųjų partijų, .pagalios, susidarys 
nauja atžagardiviŠka partija. Californijos rinkimuose 
“sveiko prbtd” (demokratai jau ‘ėjo Išvien «u repdbbko-1 
nais prieš 'oficialioj •savo partijos kandidatą Sinolair’ą. j

Jeigu konservatyviski demokratai parbėgtų pas re- 
publikonus, tai demokratų partija pasidarytų liberaftiš-i 
kesnė, negu kad ji buvo iki šiol. Tačiau yra klausimas, 
ar demokratai -norės eiti taip toli, kaip reikalauja žmo-j 
nių masės, daugelis bešališkų tčmytojų mano, kad tos1 
abi senosios partijos jau atgyveno savo laiką.

Apžvalga,,
KAIP ‘HSf&NtS -GYVENA t 

RUSIJOJE.

Gale pereitos vasaros atlan
kė SSSR vienas New 'YorkO 
Žurnalistas, buvęs čikagietis, 
Mark Khinoy. Jisai tenai pra
leido 5 savaites, keliaudamas, 
dš •miesto iį miestą, dr apžiurė-i 
jo daugelį sovietų dirbtuvių ir 
valdžios įstaigų, kalbėjosi su 
fabrikų darbininkais ir su 
ūkininkais sodžiuje, su komu- 
'iiislų partijos tnąrials ir "kito-' 
kių buortipriių žnionėmis. Ka
dangi ’Khindy moka ;rusų kai-, 
ką fr gerai pažinojo senąją,, 
prieškarinę fftuslją, .-Hei jam. 
buvo lengviau,' negu šiaip kė- 
iiaunii^cątns, ^susipažinti su 
dabaiftaėmiš sąlygomis sovib-, 
Woje< j į
V '* * - ? * J

Jo? įspūdžiai; yna aprašyti 
laikraštyje *‘Socialističesikij 
Vestnik”, kuris eina Paryžiu
je. hjririįausia, ką jisai pa- 
Įtebėjo liovįettj Sąjungoje, tai 
Jad Maėkva > fr Leningradas 
buvęs Pėtęrblargas) žymiai

daug naujų namų, gatvės ga
na švarios, žmonės gatvėse 
yra šiltai apsirėdę. Tik jų ava
lynė esariti labai prašta: datt-į 
gelis vaikščioja, apsiavę 'na*-' 
miniais pantapliais, kiti ‘užsi
movę kaliošus ant basos ko
jos.

Maskvoje ’ir Leningrade <osą 
‘suriku pastebėti ‘eiles žmonių,' 
laukiančių prie krautuvių. Tos 
eilės paslėptos kiemuose, taip 
•kad iš gatvės jų nematyt. 
La'dkia žmonės eilėse dau
giausia prie tabako ir popie- 
ros krautuvių. Popieros labai 
trūksta, bet su maistu esą .pas
kutiniu laiku geriau. Duonos 
-žmonės jau gauna nusjpičkti, 
nors kitų, produktų dažniausia 
labai -mažai ’ arba visai nėra. 
Tačiau provincijoje, ypatin
gai ‘Ukrainoje, vargo -esą'bai
siai daug. Sodžiuje, vos ūki
ninkai suspėja suvalyti javuį, 
kai prasideda badas, nės 
daugumų javų pasiima ‘Vai
zdžia
Darbininkai neišgyvena iŠ su- 

•N vo uždttrbįo,
■ ■ ■ .** .

Darbipiriko užcįarbio neuž
tenka jam : pragyventi. ; Kaį. 
kaip nors jisai Užsidirbtų nors 
butiniausiems reikalams, jisrii 

Ji w¥ ' Wba ^V^osfe Mb-'

'. z

<y

Bet svambesnieji 
nariai 
riai ir dirbtuvių

nokyklose. Todėl net ir sos- 
inese mokyklos turi du mo
kymo jaunesnieji!
valkui -mokinąsi ’ryte, o Menesį 
nieji 'po plutų. (Lettingvadri 
nokjįkiose esanti ndt ir Ire-į 

Čia permaina: nuo 4 vai. -.;po! 
rietu ‘iki >8 vai. 'vakaro. Mo-j 
tylose <duoda vaikams vieną 
kartą Šilto valgio, bet vdlkttiį 
turi už tai 'mokėti ;po 40 ka
peikų, kuriuos jie me ^visuomet! 
gauna iš (tėvų, t

'Bendros 'pastabos.

pHiriiiiėtnsai -žurnalistas Sa-į 
kosi jam Idkę krilbėli su dau- 
gdliu ikoriiunistų. Tas Juos esą’ 
daug ‘Ipanėlaviškb” naciona
lizmo. Jie didžiuojasi, JsivaizJ 
duodami, kad 'Rusija **paveja”| 
ir ‘‘pralorikia” kitas šalfe iri 
“pe^budavrija” pasaulį. Apie 
tą rusišką, ‘taktišką “socializ
mą’’, kurį steigia sovietų vriH 
dŽia, taČiari *jie nemėgsta kal
bėti. (Kiekvienas jų daugiau
sia .galvoja ‘tik apie siaurą sa-^ 
vo darbo sritį’

^*^**i••*M**-■****••-• Wl ‘M " '■l-l...
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Daugelis žmonių Rusijoje 
norį karo, tikėdamiesi, kad 

‘karus privers Valdžių daugiail 
rilpiritis dafbiriirikų ir Valstie
čių reikalais. Dauguma nepa
tenkinti ’tuo, kad vrildŽia per
daug smarkiai vykina savb 
‘piatiliėtkas”, viską paauko
dama pramonei ir atitimda- 
ma žmonių \ sutaupęs.

Kdkia šiandie tvarka (Rusi
joje, esu suriku Ją apibudinti 
vienu ar dviem žodžiais. So- 
uializmo tenai esą dribai įna
šai. Bet vienas 'dalykas, girdi,* 
puola j akį, tai 
Inas žmonių į skirtingus luo-. 
»mus.
lkėjai, armijos ir (laivyno ko-.

- pasidalini

Svambesnieji partijos vek 
. nvmiins -ir 'irtivvnn kn-. v ' / w f *

•misarai, specialistai ir inžinie-: 
riai naudojasi visokiomis pri-{ 
vilegijomis, apie kurias pap-. 
'rastas darbinirikas arba tar
nautojas negali nė sapnuoti. 
(Jie ir patogiuose namuose gy
vena, ‘ir valgo akanų maistų 
ir važinėjasi aiikštos “klesos” 
vagonais geležinkeliais. -Sovie
tai užsiaugino ‘naują -buržua-

Ketvirtadienis, lapk. 15, *84
panaudoti savo įtaką, kad jie 

f butų priimti atgal J universi
tetą.

‘Dr. Johnson į tai atsakė 
maždaug taip: ^Gerumas ii 
blogumas pareina nito apysto- 
vų. Pavyzdžiui, karvė ganyk
loje yra labai geras gyvulys 
ir mes prieš ją nieko neturi
me. ‘Bet kada karvė įsigauna 
į daržą, tai mfes ją vejame 
lauk. Tas pat galima pasaky-. 
ti ir apie tuos studentus. Aš. 
neabejoju, kad jie yra rgeri. 
žmones, bet kadangi jie netin
ka būti universitete, todėl jie 
ir tapo pašalinti”.

Mano supratimu, tas gerumo 
•ir blogumo apibrėžimas yra ga.-- 

i na tikslus. Jo aš ir prisilaikiau
Savo atsakyme p. J. J. čižau- 
skui: nagrinėjau tie jo asme
nį, bet straipsnio turinį bei 

' paduotus jame neva faktus. ‘O 
kada Žmogus kalba apie tai, 

----------------------------------------------------- ....k.. ............... ........ ...................

ko jis nežino, tai pavadinti jį 
nežinėliu nėra jokis koliojimas 
bei įžeidimas.

P-as čižauškas primeta man 
“neblaivų stovį”, pasikarščiavi
mą ir arogantiškumą. Tai, tur 
būt, “tyras mandagumas” pa
diktavo jam tai parašyti!

Kam, kam tik jau ne p. či- 
žauskui kalbėti apie mandagu- 
'mą, kuomet jis drįsta daryti 
man tokius priekaištus. Ir kas 
-gi parodė daugiausiai arogan
tiškumo, jei ‘ne mano kritikas, 
kuris net savo straipsnį pava
dino ‘’čiepijimas — nuodiji- 
•mas”! Apie čiepijimą jis kal
bėjo su didžiausiu autoritetin
gumu, o tuo tarpu nežinojo 
apie jį nei elementariškų daly
kų, «*- nežinojo ’nėt to, kas yra 
čiepai ir ‘kaip jie yra gamina
mi! Jei ‘tai nėra ‘arogantišku
mas, tai, 'pagalios, kas yra aro
gantiškumas ?

Dr. S. Biežis.

J*
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SVEIKATOS SKYRIUSb

fiį Skyrių Tvarko ir -Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Pirmas Dantis
li.įl.l».>.<ifiri>.li iii^ |

G. I. BL0ŽIS,
Chieago, III.
turėjo vargingą 

mažas sūnelis
miegoti; serguliavo,:

Rašo -DR. 
dentistas,

Negalienė 
naktj, 'būtent 
■nedavė 
biskį karščio turėjo, labai bu-, 
vo neramus, tat ir Negaliepe 
visai mažai gavo pasilsėti. Vie
nok savo kasdieninį darbą 'at
likinėjo.

Beprausiant mažytį, vaikas 
kažkaip •sttemriko į maudynę 
'ir j burną pagavo dikčirii van- 
dens..Kufiikitii, matyt, tas la
bai nepatiko, nes iš visos ger
klės pradėjo, rČkti, verkti. Tas’ 
įvykis davė progos motinai 
pastebėti, -kad vaikas Jau turi: 
vieną apatinį (daritįį. Tas ir da
vė .jai suprasti, kodėl praėju
sią naktį Jis IbUVo ’tdks au
dringas. '

Onytė pamiršo ‘ir apie sa
vo nedariiiOgdjimą jir lįuovatr- 
gį. Užmigdžius 'vaikutį pasi
šaukė draugę, kad pasigirus 
vaiko dantuku.

— Žinai, drauge, — sako 
Negalienė, — didėlę naujieną 
turiu pasakyti. Bet spėk, kas?; 
Niekieno, -matydama Negalie- 
nę "linksmą, manė, kad ’gal ji 
gavo -iš kur ‘nebūt didėlį tur
tą, tarė: '

— Tai tu -jau gavai nuo ko 
nors tūkstantinę.

— Tas dalykas yra vertes
nis Jr už pįnigu^ — atsakė 
Negalienė.

— Nagi, 'nagi, ’kas jau taip 
pas lave įvyko?

— Ogi mano aunas jau tu-' 
•ri avieną apatinį 'dantį priešą-’ 
ky ir kiti Jau dygsta, ^o, kad 
tamsta matytum koks tas 
dantukas gražus; atrodo, kaip1 

i perlas įdėtas į raudoną Šil-1 
ką, »

Pirmas krūminis dygsta tar
pe 12 ir 14 mėn..; krinta tarpa 

•9 ir 11 m. ’
Antras krūminis dygsta tar-* 

pe 24 ir 30 mėn.; krinta tarpri 
9 ir 11 m.

■Reiškia, vaikas viso turi tik’ 
'dvidešimts dantų: dešimts apa-’ 
'čioj dr dešimts viršuj.

Negalierie peržiurėjus duotą 
jai Sąrašą apie dantų 'infor
macijas labai nudžiugo, ’kac 
jos ‘mažo šimelio daritis dyg
sta normaliai ir su pasidi
džiavimu savo drauge pasakė,' 
kad pas jos 'mažą Jonelį vis 
kas yra tvarkoj.

<

1
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Polemikair Kritika

— Tai reiškia, kad tavo- 
vaikas tik vieną daritj -'teturi? 
Aš manau, kad - jis yra -labai 
suvėlavęs su savo dantimis; 
jau privalėjo turėt visus dan
ais. r. : .

' Negaliene ligi nusiminė ir 
'kaip greitai baigė kalbą sy 
savo 'drauge, tuoj aus ėmė žiū
rėti ’į jai išduotą surašą apię 
dantų .užlaikymą, jų metlfli-’ 
kį, dygimą ir t. t. Na, ir štai,1 
ką Negalienė mato. Kūdikio 
dantų dygimas ir kritimas šiaip 
sustatytas: \

įpriešakinidi 'dantys dygsta 
tarpe S 4r 7 mėn ; krinta tar-! 
pe 5 ir ’7 m.
t šalutiniai dygsta -tarpe 7 hį 
9 mon.; krinta tarpe 7 ir D 
m, tif
; Akiniai dygsta tarpe 4r 
20 mėn.; krinta tarpe fe Jr- 
•13 m. ■ ... v... . ’

DOROTfiY MILLS

be^rdžmogiii Krašte
''tirtai*.

Žodis dėl Dr. S. Bfe- 
žio polemikos i

• 1 •
-.■r-.'---—----------  , ■ j

žmogus nešioja savo auk-' 
štingumą viduje, gyvūnai* 
savąjį viršuje.—P. Syrus;

■ *.

Tik žmogus neblaivame sto
vy j e tegali taip pažeminančiais 
žodžiai^ kolioti savo aponentą.- 
Aprašinėjant savąją klausimi 
pusę gerbiamam Dr. BieŽiui la j 
bai daug rimtumo trdko"; ‘karš-, 
Čiavimiasis garbės nedaro.

Savo straipsnyje padaviau 
tik kelis fak'tU's. Reikalui fesarit 
galima eibes prirašyti ir pri
rodyti, kad Skiepijimas, apari 
jo šaiiriirikams, Žmonijai yra’ 
aibėj ritinės Vertės. Švara, o r.ę 
skiepijimas pastojo kėlią rau
plių epidetnijoms. Tą ir T)r.5 
Biežis pripažino, krid kol Ko
rėja, Mandžiurija bei Sibiras, 
nėsrikulturės z(kur kultūra — 
ten švara), 'tol Japonija rau^ 
plėms susirgimų turės.

Kadangi gerbiamas medikas 
neprisilaikė mandagumo, bei 
tendencingai kiekviename para
grafe rašė “Ad captandum Vul-; 
gUsh, jžeidlhgai ir arogąritiš-; 
'kai, todėl esu’ priverstas kol 
kas palikt šį skiepijimo klau-Į 
symą nebaigtu; bet ateity, ne-' 
kliudant -gerbiama Dr. Biežį,. 
•dėtališkai dapildysiu.

- (J e J. ^čižauskas.
......A m u~. ; |

Dėl mandagumo ir
..._____ .

(Tęsinys)
itažitftis su kanibalais.

Jaunas valtininkas man pa
pasakojo, kad Jį kartą naktį 
viename kaime pažadino iš mie
go didelis spiegiantis riksmas. 
Jis staiga išbėgęs laukan .pa^ 
mate maskuotų leopardžmogių 
gaują, kuri brovėsi į tarnų 
miegamuosius " kambarius, iš 
kurių jau ;pavyko jiems pagrob
ti vieną vyrą ir vaiką, kuriuos 
nusitempė pas save.

Tie leopardžmogiai naktimis1 Į 
iškasa iŠ kapų lavonus ir su
valgo, nors toks iškasimas la
bai sunkus, nes tų tautelių žmo
nės paprastai lavonus apkrau
na akmenimis, arba įkasa labai 
giliai. Mano nuomone, šie mi
rusiųjų valgytojai savo pagrin
diniu maistu laiko ne gyvus 
žmones, bet natūralia mirtimi 
mirusius lavonus. Jei kaniba
lai vartoju "“"■f.... ’kaiP’HŠ jau anks
čiau sakiau — ir ‘šviežią” mė
są. bet tas Jiems ne visados 
pavyksta dėl įvairių kliūčių, o 
ypatingai dėl griežtos valdžios’ 
kontrolės. .

Savo kelionės metu aš turė
jau du kartu ptogą kalbėtis su 
tikraisiais kanibalais. Daug 
'kartų teko kalbėtis su žmonė
mis, kurie mate kanibalus val
gio metu. Jie visi kalbėjo apie 
valdžios draudimą valgyti žmo
nes ir tuo draudimu yra labai 
pasipiktinę. Jie labai apgailes
tauja tą draudimą, panašiai, 
kaip Amerikoj girtuokliai ap-> 
gailestavo prbhibičijos įvedi- 
mą.

Vienas senas žmogus už ma
žą atlyginimą man papasakojo, 
kad jo giminės Žmonės labai 
brangina mdtefų “mėsą. Pas 
juos esąs paprotys nužudžius 
moterį viršutinę kūno dalį ati- 
'dudti visiems, o apatinę dalį 
— giminėj vadui.

-Moters -mėsa karti.
Kita gimine moters, mėsos 

visai -nebrangina. Dėl to, kad 
Ji esanti kartaus skonio. Aš jo 
paklausiau juokdamasi, ar jis 
tiki, kad iš manęs galėtų būti 
geras kepenis. Jis atsakė, kad 
briltųjų moterų
Hdęta ’ir ‘negardi, ries esą daug 
'druskos ‘ir kitokių negardžių 
dalykų, šį faktą vėliau man 
.patvirtino taip pat ir “žino
vai”.

•Kairią įfpie tai kalbėjau su 
NbUVo ’Teskupu. Jis galvą lin
guodamas ‘sako:

v-*. Jie tamstos niekados ne
ims, nes ‘baisiai bijo baltųjų 
vyrų. Bet kai tamsta mirsi,Į 
tada jie mielai tamstą suval- 

•gys^ IMissis — ir nusijuokė gar
siai. •

Aš manau, kad jis padėtį su
pranta teĮpak gerai. Pastarai

mėsa esanti

.J
'•»

r

Aštuonioliktame šimtmetyje^ 
Anglijoje gyveno pagarsėjęs* 
rašytojas, T>r. Samuel Johnson į 
kuris buvo labai įtakingas žmo; 
gus, Kartą į jį kreipėsi drau
gai, kad jis užtartų studentus, 
•kurie buvo paMlinti 4š- univer
siteto dėllai to, kad jie blogai' 
mokėsi, draugai jog tie 
^tuderitai $įa dabai ,wi vyrai 
> toto JbJmsoh privaląs.

DMVM.IJV ŽMOGĖDROS
—...... i n

siais metais Liberijos gyvento
jai jau mažiau tegrobia ir žu
do 'baltuosius. Ir tai ne dėl val
džios baimės, bet 'iš baimės at
skirų baltųjų, -kurių galia Vi- 
■sose škrityse jiems imponuo
ja. Bet nėžiurint viso to, bal
tuosius laidoja labai giliai že
mėje.

Toliau aš papasakosiu isto
riją su Teskupu, kurios teisin
gumą jis man priesaika patvir
tino.

Teskupo dštorija.
Prieš keturis metus Tesku-

pas tarnavo pas valdžios jcomi 
įarą. Kartu su komisaru jįs da
lyvavo vieno kaime, esančm tar
pe žokėlio ir Kano paėmime. 
Nugalėjusi kaimą kariuomene 
visus 'to kaimo gyventojų lavo
nus, kurių skaičius sieke 70, 
sudėjo ,į vieną krtfvą ir norėjo 
sudeginti. Taip pat per mūšį 
buvo užmušta daug gyvulių, 
kurių mėsos ‘Užteko Jcaimo .‘gy
ventojams kėliems mėnesiams. 
Bet niekas negalvojo apie gy
vulių lavonus. Vietos gyvento
jai smarkiai -puolė kareivių 
saugomą žmonių lavonų krūvą, 
kad kareiviams teko vėl pa
vartoti ginklą, nes laukiniai bu
tų tuojau tuos lavonus suval
gę-

Kova dėl žmogaus mėsos.
— Mėsa yra skani ir ‘ pri

klauso mums! — taip šaukda
mi jie puolė kareivius.

Pažymėtina tas faktas, kad 
ši laukinių tautelė visai nevar
toja gyvulių mėsos. Jie gyVu- 
lii£s augina tik prekybai. įvai
riems pirkliams it keleiviams 
Jie parduoda užaugintus gyvu
lius, o dalį jų vartoja nešioįji* 
mui krovinių. ’Pet visą kelionę 
aš tik vieną kartą tegavau pir
kti gyvulienos, nors aš už to
kią mėsą siūliau gana didėlę 
pinigų sumą.

Tluktė prieš tėvą.
Vienas čiabuvių Caritą tfado 

savo dukterį, Ikuri jau kėli Ine
tai buvo pabėgusi iš namų, Sė
dinčia miške prie ugnies. Jis 
tuojau suprato, ‘kad 'Jia .yra 
slaptas leopar&žmeiriių ‘centras. 
Tėvas pamanė, ^kad įji ‘įsimylė
jo j kokį nors kanibalą ir su 
juo dabar įgyvena. Jis palMika- 
lavo dukterį grįžti namo. T)iik- 
tė griežtai atsisakė. Jpykęs tė
vas norėjo dukterį jėga vary
ti nanto. Tada 'duktė Sušvilpė, 
.pasirodė ’leopardžmoghį jgauįja 
:ir Sudraskė -tėvą.

(Bus daugiau)
«■<*

Skelbimai Naujienosė 
duoda naudą dėlto,

itigos.
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LIETU VON IR ATGAL SU BUICKU
Vaizdas iš filmos “Žemaičių Rože

Rašo DOMINlKAS KURAITIS
A-AMUMiNHUMdMriHIMinUM 

. — 
'.(Tęsinys) 

PALANGA.

M
tai

žodis Palanga yra visiems 
Žinomas, kaip amerikiečiams, 
taip ir Lietuvos žmonėms, nes 
Čia yra garsiausias Lietuvos 
kampelis, kur gražioji Vaidi- 
liute sulaužė savo nekaltybes 
prižadą susitikus keistutį ir iš 
tos meilės gimė garsusis Vy
tautas.

Mus iš Klaipėdos atlydėjo 
viena Ipanelė ir netoli Palan
gos puSynų uždainavo: “Ant 
Krašto Marių Palangos Mies
telis0. Ir taip (tą idiotišką dai
nelę dainuodami /įvažiavome į 
“Birutės PaiBtą“. Užlipę ant 
kalno, ku*r yra pastatyta kop
lytėlė, ’p^minimui, kad prie to 
kalno Vaidiliutės kūreno ug
nį ir tuom pildė savo Jprižadė- 
jimą nekaltybės dievams, 
kada viena iš Vaidilučių 
laužydavo savo .prižadą, tai 
(tavo dievų auka ir būdavo
mūryta kartu su savo meilu- 
žitr, įdedant vieną bakaną duo
nos ir abudu turėdavo mirti 
taip 'įmūryti.

Birutei nereikėjo mirti, ros 
ji sutiko tų laikų valdoną ir 
liko garsiausia moteriškė tar
pe lietuvių.

Palanga yra gana garsi, bet 
lietuvių visgi ten mažai šuva-

Jei 
su- 
lik- 
už-

žiuOja. Daugiausiai žydai, ru
sai ir vokiečiai. Uetuvių — tai 
tik ponija, o Lietuvos papras
tai ‘liaudžiai negalima 
seriybę atlankyti, nes gyveni
mo sąlygos neleidžia.

Su kuom man tik teko kal
bėtis kaimuose, visi sako: “aš 
bučiau laimingas, kad galėčiau 
aplankyti Palangą’’. Paklau
sus, kodėl ne? 'tai pradeda ro
kuoti visus savo vargus >ir he- 
dateklius, kad jokiu bodu* apie 
atlankymą Palangos negalima 
svajoti. Mah Vienas ūkininkas 
sako, “kad ponas nebdtum į 
Ameriką nuvažiavęs, tai nebū
tum matęs nė Palangos.

Palangoje lietuvių kalbos 
mažai gali -išgirsti, daugiausiai 
žydų. Gražiame Birutės Parke, 
apie 10 vai. rytą, storulis ra
binas apsivyniojęs diržu ran
ką iš knygos taip ^garsiai 
dojo, kad maudantis juroj 
vo galima girdėti.

MAUDYNĖS.
Maudynės yra padalintos į 
skyrius. Viena yra dėl mo

terų, kurios maudosi be kos-» 
tiumų. Antra dėl vyrų be kos
tiumų; o trečia bendrai vyrų 
ir moterų su kostiumais.

Vilose .patarnavimas
mandagus, visur švara pui
kiausia, restaurantuose valgis 
labai geras.

tą gar-

gie- 
bu-

<
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iš Rusijos Revoliucijos Laikų 1905 m.

ŽEMAIČIŲ
ROŽE

BUS RODOMI DU SYKIU

West Side Lithuanian Hali
(BUVUSIOJ MELDAžIO SVETAINĖJE)

2244 West 23rd Kace

Lapkričio- No v. 18 d
Pradžia 2 vai po pietų.

Įžanga suaugusiems25c. Vaikams lik

Tai yra paikas paveikslas iš 
revoliucijos laiku 1905 metų. Bus zm->iucijes laikų 1905 metų. Bus žiu- > 
geidu kiekvienam tą paveikslą pama- ‘ 
tvtl . .

Kviečia visus atsilankyti
mm'

šis paveikslas parodo vieną vaizdą iši filmos “Žemaičių Rožė”, kuris bus rodomas sekma
dienį Westside svetainėje, 2244 W. 23rd Place.

Filmą atvaizduoja gyvenimą Lietuvos kankinių, kuriuos persekiojo caro žandarai ir kurie 
puvo Sibiro stepėse.

Fihrta labai įdomi ir graži.
>1 ' u '' ...

TELŠIAI.
• f

Pasimaudę Palangoje traiš
kėme Šiaulių link Reikėjo va
žiuoti skersai Žemaitiją, tai 
Telšiuose sustojome nakvoti. 
Išvaikščiojome visų miestelį, 
kad rasti lietuvių viešbdtj, bei 
'neradome, tad prisiėjo nakvo
ti pas žydus. Buvo šeštadienio 
rytas, kai turėjome apleisti 
Telšius. Pasirodė, kad negalė 
jome užsimokėti, nes žydas ša- 
baso dienoje pinigų neėmė. 
Tad prisiėjo gana ilgai laukti, 
pakol atėjo lietuvis patarhau- 
tojas paimti iš mi/sų pinigus.

Juokais pasakiau, kad Ame
rikoj parodyk kam (Itilerį, :tai 
jis ii’ į peklą nubėgs šabaso 
dienoje.

Suradome lietuvišką valgyk
lą “Ūkininkų Klubas”, kur ga
na gerai pavalgėme.

Telšių miestas stovi ant eže
ro 1

P^ai Orlakiai rūpinosi 
laidotuvėmis
mirtį velionis Petras 
pašelpines organizaci-

Prieš 
j jokias 
/jas nepriklausė, nebetufrėjo iš 
ko užsimokėti. Jam mirus pri
siėjo jo draugams rūpintis lai
dotuvėmis. P-nai Orlakiai, ši
tos apielinkės biznio žmonės, 
kurių name Petras iki mirties 
gyveno, netiktai rūpinosi Į Pc-' 
Iro laidotuvėms, kad sukėlus 
reikalingą sumą padengimui 
pakasynų išlaidų, bet pp. Or
takiams beveik (vieniems prisi 
ėjo padengti^ laidotuvių visas' 
išlaidas. '

Tiesa, geraširdžiai pp. Dėr-'
Pansirha,

BIRUTE

! montai, fotografas
Jurgaitis ir keli kiti savo cen
tais prigolbėjiO ’ppi Ortakiams 
velionį Pėtrąi'ii-Škilmingai palai 
doti. Spalio’27'?(ii didelis buTyš

.... .. ... ..... draugų susirinko į graboriaUs į 
kraiito, kuris padaro labai -Sklido koplyčią, o iš čia 

gražų vaizdą. Nuo didžiosios dęj° į Apvetados Dievo 
gatvės matosi .parkutis, šuo- PU°S bažnyčią ir galios 
lėliais papuoštas.

Telšiuose žmones labai že 
maičiuoja, nes čia yra gal pa
ti Lietuvos žemaičių širdis. Pa
langa ni?o Telšių yra 60 tame- Nuoširdų ačiū 

- . _ ■ . ' ’ i :. t . s m ■ * l v

Kazimiero k^ftes.

rikonlŠkų mylių. *
; ŠIAULIAI.

Šiaulių miestelis Titan patin
ka daugiau, negu kuris kitas 
Lietuvos' miestelis, 'išskyrus 
Kauną it Klaipėdą, čia Tado- 
tne lietuviškų valgyklų, vieš
bučių, krautuvių, alinių ir ki-i 
tokių įstaigų. Miestelis yra pa
puoštas naujais muro name
liais, nes per karą buvo ap - 
griautas, čia yra Birutės ir 
Rūtos saldainių dirbtuvės ir 
daug kitų. Turi ir porą auto
mobilių agentūrų, kur parduo
da Amerikos išdirbystės auto
mobilius, Fordus ir 'ClievroletsJ 
Miestelis elektra tapšviestas, 
šaligatviai išcementuoti, 
gatvės^dar apvalų akriiėnų.

/CBiiš daugiau)

tik

paly- 
para- 
j Šv.

šis :tarit ’tts ;hėr ‘Ottpfe, ItaUcėrs five speeches, totit Ndra% 
and tableware. You’d better the best ’eause she didp’t talk 
count ’em, I think there’s a so long. Mr. Jurgelionis gavę 
couple of cleptomaniacs in our ,an interesting narrative of hte 
midst. v -

We <hfild 'čoffee, ‘ėdkfe Virti 
hdmb-rttade tocuits ^hat flimp- 
ly meitėli in :yoUr mouth. *(jl 
codlR ’ttiake ta šiam, btft 
woh’t). 4 heard ’most every- 
body, tand particutaHy one Iper- 
son *in 'orahge taaid that -ihe 
cake 

‘cdffėė 
flavoV 
good'!

We danced for a while, būt 
-so many people got on the 
floor that it seerr.ed 'it vvould 
give in. 4

This country has a bad 
habit — that of allowing after- 
dinner speakers ‘to ;grow up. 
Rhd torture innocent people. 
(What did I do !to deserve 
this). Well, we had four or

was “dee-lishus”. The 
had the 'ąltality hhd 
of nedtar — Was 'it.

research '©f 'Lithuanian drama 
Und mufeio. And everydne 
wišhed Jhck ta happy birth- 
day, -tfrii the Chorus — luck.

Also, lt Wafc a ‘cėlėbration 
for tWo bthet 'menibors. Mrs 
Byanskas’ birthday Was ihfe 
daybdforc, tahd fieleri% One 
of our best sopranos — was 
that vory night. So there wat 
much rtinging of ‘Happy birth- 
day to You’.

So again — thanks to Nora 
(pardon the familihrity) dnd 
her able ‘gang’ for the ‘kle
gant’ evenlng we members fetr- 
joyed.

P. S. Now — see what yd<r 
absent menribers missed!

I’d likę *tb see you all at ihe 
hall next Thursday at eight 
o’clock. Chief.

OFFKIAL ENTRY BLANKI 1934*35) ’
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET- 

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)
Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of 
team) ..... .............
MANAGER’S name

........................ f l

Talk abolit surprise parties! '( 
Boy-o-bOy, this one Was 'the 
ačrtie of perfection! And you1 
mėmbet’s Who miSsed it can 1 
blame nobody hut yourSelves.' 
Yes, this surprise bn Prof. 
Byainskas’ birthday certairily 
gavę ėveryone a mėrry ėve- 
ning. (Some who weren’t in 
on the seerėt were niore taUr- 
prised than John himself).

The vivaoious Nofa GugiS 
acted as ToastmUster, ,Dr. taikli 
Mrs. Biežis, Mr. Jtfrgelioiita 
and Prof. Sarpalis acted tafe ’thfe 
committee, while Mrs. Kerttė-i

: <•*' . į/: . . j, : 'i

! 1 .guncuj1-...

1,. ... it.-... a, 111 Wi a......iiii.>i.Hi7Z. a hr.

ADDRESS

TELEPHONE

. (Mail this entry blank, with entry fee, to the Spotfts Dejit. 
Naujienos, The Lithuanian Daily News, 1739 South Halsted 
Street. Ganai 8500. Entry fee mušt be paid bėforė <ptaying the 
first game).

Rusiška ir Turkiška Pirtis1
D0UGLAS BATHS Į iii imt,-

-3514-16 W. ROOSEVĘLT ROAD >
arti St. Edui s A v. Tel. Kedzie 89U‘z 9
Vanos, lietaus ir 'druskėta vanos.

^inriming
•'Rusiška ir , turkiška pirtis

^lotferims SdrėtiOmis, CįL 7 t T, ' ■

V'jjf tt, » 4 P/k 1 * įMĖH1' H Vfr O* **t

Dėkcja
P-nai Orlakiai taria 

■  ųi >«■
kurios vietos žiniose tinkamai 
'paminėjo velionio Petro Dėrin- 
gio mirtį, 'taipgi kunigams Al- 
bavičiui ir GaSiunui, kurie iš-' 
■kilmingai ptttarrtavo už . gaita 
mėliką atlyghdmą, taipgi gm- 
boriui Simontti Skudui, kuris 
irgi dalį savo darbo aukavo 
velionio Petro gražiam palai
dojimui. Karklas,

Vargo pelės visa tau
ta neliūdėjo; P. De- 

ringį atsiminus
Bet buvo geraširdžių, 

gailėjo ir gražiai 
ilgam atilsiui

kurie jo 
palaidojo

f

v

karalių*Yra sakoma, kad 
mirus Visa ‘tauta liūdi, o verg-i 
šui akis užmerkus — vien Šal
ia žemelė jo -laukia. Vdlįonis 
Petras ^Derihgis, buvo papras
ta vargo pelė, liaunas būda
mas priklausė ij daug lieti^fš-’ 
kų organizacijų, netingus buvo 
ir kultūriniam darbui. Geriau
sia jo ypatybė buvo, -tai nuo
širdus iir teisingas, patarnavi
mas kiekvienam, kuris tik 
jo .patarnavimo reikalavo,

iš

savo
Naiijienoįns”

A U J 1 E JN Ų • 
Pinigų Siuntimo Skyrius U t-1 
daras kasdien nuo 8 v. tyto: 
iki 8 vai. vakr Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

SERGANTYS
ŽMONES;

'KURIE kenčia'- nuo chroniškų Ii-'' 
ru, kraujo ligų, nerviškumo, ink-, 
stų, pūslės ir veneriSkų ligų, te-j

• gui tuo jaus atšilailko 'j d’fisą, taa- <
'tarimas dykai, šis patarimas, bus1 
'duodamas jtims be jokios obliga-.' 
Jcijos ir jus galite išsigelbėti nuo^ 
nereikalingų kančių ir šlitatipyti^ 
pinigų. <

> Specialus treatmėritąi dėl Jyti-'i 
>rifai nusilpusių vyrų. Naujausi ir' 
'moderniausi aparatai įtaisyti dėt 
gydymo šių ligų. Pagelba šio apa-^ 

' rato , atsteigta stiprumas tr enet- ( 
,gija lytiniai nusilpuslems vyrams, 
, kuomet visi kiti metodai negelbė
jo. Kainos labai briėtaaittos. ?Ga- 
dlma Susitarti dėl dertpfvij išmokė-'
• iinių, >kad kiekvienam duoti pro/]
'gos dšsigydyti. ;

DR.ROSS’
, *Mealth Šėryide Ir Uttbttratartia j
• 35 So. 'ttearbotn 'Street ]

Kumpas Monfbo St., Crilly Buiklimr ( 
Paimkite elevatorių iki penktam au'cįt.*, 

[ CHICAGO, ILL. į
Priėmimo kambarys 506 vyrims. ' 

1 Priėmimo -kambarys '508‘motėrims- 
Ofiso VALANDOS: IMMlen tufo 10 vai.

iki 5 val.-^k. 'PirmądfeMaiH, Tr.e- 
>4adienlUls ir teStadiehiais 'lino *10 Vali’* 
ifVto iki 8 :val. vakaro. i
, Sekmadieny, nuo 10 v. ryto iki 13 v. d. (

■A,.V'' *Lį.'| /

NAUJI
RADIO

kas antrą dieną
» ’ ■ ■ i

RYTAIS, 8:15 vai
Pirmadieny (panedely) 
Trečiadieny (seredoj) t 
Penktadieny (pėtnyčfoj)

VAKARE,'
kas trečiadienį (s<

vai.

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

> ... • - • v • ■ <

Visi Naujienų Radio Programai eina iš stotites 

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

Priimami paskelbimai ir pranešimai



NAUJIENOS, Chlcago, III

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

rei

WEST SIDEBRIDGEPORTAS

MASKALIUNAS BEER GARDEN

819 West 35th Street

NORTH SIDESOUTH SIDE

CALIFORNIA INN
MIKE BIAGO

18-TA GATVĖ

147 East 107th Street ■EMMA t. Kadangi toki

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

- moterims, vy 
susėdus ar sta-

praleisti. Draugai ir pažįstami pp. Atkočiu 
ir Šlajaus neužmirškite jų čia aplankyti.

kitę, kad p 
waukee ir Damen Avė., 2038 West North Avė

Spalių 
Lietuvių 
mėnesinį 
rinkimo

ir užkand- 
patogi vieta

Salutaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 

Galima gauti visose lietuviškose įstai- 
Taverns. Visuomet reikalaukite Salu-

nekritikavo nei 
komisijos na-

prie kurios linksminsimos per 
ie palva savininkai užlaiko Oak 
3128 So. Ilalsted St.

KaŠgi nežino p. A. Mitchell Northsidyje? 
Taip, jį žino visi, bet dar nevisi žino, kad p. 
Mitchell užlaiko gražiai įrengtų Tavernų, gerų 
gėrimų, gerų užkandžių svetingų vietų kiek
vienam užeiti. Būdami Northsidyje nepamirš 

Mitchell vieta randasi arti Mil

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS

skelbtas “Tėvynėje”, galiu pa
sakyti štai ką: jis yra teisin
gas ligi iotos. Tai liudija visų 
seimo komisijos narių parašai. 
Visi nariai pasirašė po išmokė
jimo blankomis.

Bet to fakto kuopa visai ne- 
ji patikėjo intrigan-

sutvarkyti reikalai su Čarteriu, 
tai tąsyk ir centro kėlimo klau
simą teks išspręsti taip, kaip 
seimas patvarkė.

Turėdami visa tai galvoje, 
SLA. 352 kuopos delegatai re
zoliucijos rašyrųą nutarė atidė- 

SLA 352 kuopas spalių mėnesio |ti. Bet jie visuomet stovės 
susirinkimo aprašymas

Patogi vieta užeiti visiems 
rams, seniems ir jauniems - 
tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi

Prisiminkite, kad šitos vietos savinin
Joku

GRYBŲ PARE 
Įvyksta Lapkričio 15 Dieną

bus 
gera 
visų 
Leaf

Arti vidurmiesčio, patogi vie
ta pasistatyti automobiliui. 
Būnant su reikalais mieste, 
prašau atsilankyti. Busite 
užganėdinti, šaltas alus, gar
di degtinė užkandžiai veltui. 
Muzika kas vakaras. Patar- 

knauja dainuojančios veiter- 
kos.

see me some time!

ATKOČIŪNAS IR SLAJŲS
5305 West Lake Street '

sar
gyboje ir žiūrės, kad Susivieni
jimo konstitucija ir. seimo tari
mai nebūtų laužomi.

Lapkričio 4 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko SLA. 352 kuopos 
eilinis susirinkimas. 38-to sei
mo delegatai išdavė savo rapor
tą kai dėl protesto rezoliucijos 
parašymo. Susirinkimas rapor
tą priėmė. —F. Budvidienė,

SLA. 352 kuopos Vice-pirmi- 
ninkė ir brganizatoie.

vienas
gose -
taras Bitter,

Bet korespop- 
nieko nesimalo- 
Tai kai kurių 
savybė: vieną 

o kitą nuslėpti, 
to jiems padarai 

Užmiršo-

Dabar pirmoje Lietuvos-Lat
vijos santykių eilėje, pasira
šius Pabaltijo bendradarbiavi
mo sutartį, yra prekybos su
tarčių revizija. Dabartinės pre
kybos sutartys reikalingos pri- 

reikalavi- 
Lietuvos- 
sutarčiai 
lapkričio

prekybos
prasidės

kas kelia susirupini- 
naujas ekonominis 

susitarimas

Užlaikome visokios rųšies gėrimų, pilniausias 
pasirinkimas minkštų ir stiprių ir gerų cigarų. 
taippa£ skanių užkandžių. Yra gražiai išpuoš
ta, 'eiglvinga vieta dėl pasilinksminimo sve
čiams, (gera muzika, prie kurios* galima linksmai 
laiką praleisti. Randasi South Sidėj. Savinin
kas pJCH. RADWELL, 6110 So. State Street.

Musų seną “naujienietį” p. Paul 
Atkočiūnų visas lietuviškas 
svietas žino ir pažįsta ir jo 
draugas Juozas Šlajus irgi pla
čiai žinomas. Jų tavern gražiai 
įrengtas, erdvi vieta užeiti su? 
šeimynoms, gėrimų 
žiu .visokiausių — 
įsigerti, pą^aJbeti, ’ smagiai lai

MITCHELL’S TAVERN 
2038 West North Avė.

siems.
kas yra senas šitos apielinkės pilietis 
bas Maskaliunas. Jis patarnauja visiems lįnk 
s iriai.

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIŲ VIETŲ 
VISOSE MIESTO DALYSE

svarstė 
tais, kuriems rupi suirutę kel
ti. Bet tas numeris, kaip yra 
sakoma, nepraeis. Anksčiau ar 
vėliau ta juoda dėmė, kuri ma
no adresu tapo j protokolų kny
gą įtraukta, turės būti nuimta.

Raportą, kuris buvo paskelb
tas “Tėvynėje”, 
vienas rengimo 
rys. O nekritikavo todėl, kad 
jis buvo teisingas. Bet kores
pondentui visvien suniežėjo na
gai mesti purvo gniūžtę į mane.

Kuopoj e" buvo svarstoma ne 
vien tik raporto klausimas, bet 
ir kiti dalykai, 
dentas apie tai 
nėjo parašyti, 
korespondentų 
dalyką išpusti, 
Jeigu dėliai 
pastabą, tai atsako 
me”.

Pavyzdžiui, minėtame susi
rinkime kuopa svarstė SLA. 7 
apskričio suvažįavimo padary
tus nutarimus. Tuos nutarimus 
kuopa aštriai kritikavo ir jga- 
liavo savo kuopos seime daly
vavusius delegatus parašyti 
protesto rezoliucijų bei aštriai 
subarti tuos vadus, kurie ban
do kelti suirutę. Parašytų rezo
liucijų delegatai turėjo atsi
nešti į sekamų kuopos susirin
kimų.

Lapkričio 2 d. delegatai laikė 
savo susirinkimą adresu 7445 
Prairie avė., kur buvo svarsto
mas rezoliucijos klausimas. Ka
dangi “Tėvynėje” pasirodė Pil
domosios Tarybos pageidavi
mas, kad kuopos susilaikytų 
nuo rezoliucijų siuntimo, tai 
delegatai nutarė rezoliucijos ne
berašyti.

Suprantąma, Pildomoji Tary
ba žino, ką daro. "Grūmojimų 
ji nenusigąs, bet bandys įgy
vendinti . tai, Ras buvo, nutarta 
paskutiniame seime. Kai tik bus

Lietuvos-Latvijos 
ekonominiai rei

kalai

taikinti prie naujų 
nlų. Derybos naujai 
Latvijos ' 
sudaryti 
mėn. Kai 
mo, kad 
Lietuvos-Latvijos 
gali sutikti kai kurių sunku
mų. Tačiau tai yra nereikalin- 

I gi susirūpinimai, nes dabar 
ekonominiai susitarimai yra 
grynai praktiško pobūdžio, 
šiandien laikomasi abipusio pa
tenkinimo principo. Ir tas eko
nominius susitarimus dažnokai 
apsunkina. Tačiau Lietuvos- 
Latvijos naujai prekybos su
tarčiai sudaryti jokių ypatin
gų kliūčių nenumatoma.

Visos trys Pabaltijo valsty
bės (netolimoj e. ateityje njima- 
u> • sutvarkyti * užsienių rinkų 
klausimą. Mat, kai kurios Pa
baltijo prekės savo verte yra 
lygios su kitų valstybių gami
niais, tačiau kainos už jas gau
namos žemesnės. Dėl to taip 

|yra, kad Pabaltijo valstybių 
prekės yra mažai pažįstamos, 
kad joms nėra suorganizuota 
rinka ir kad šios prekės dar 
neturi savo markės. Numato
ma ateityje Pabaltijo valsty
bių gaminiams išdirbti bendrų 
markę ir tada už jas bus ga
lima gauti aukštesnes kainas.

Nutraukdama ’ prekybos su
tartį su Lietuva, Latvija pažy
mėjo, kad tarp kitko jai esųs 
nuostolingas ir mažasis šių val
stybių pasienio susisiekimas. 
Tiesa, paskutiniu laiku, šiame 
susisiekime su Latvija smar
kiai sumažėjo prekybinis ju
dėjimas. To sumažėjimo yra 
kelios priežastys. Iš Latvijos 
pusės buvo daromi įvairus su
varžymai. Pavyzdžiui, neleid
žiama iš Latvijos išgabenti va
liutos, nors Latvijoje parduo
tos ir lietuviškos prekės. Ne
leidžiama Lietuvos pasienio 
gyventojams gabenti prekes į 
Latviją ir t.
trukdymai prieštarauja ligŠiol 
veikusiai Lietuvos-Latvijos pre
kybos sutarčiai tai atitinkamos 
Lietuvos įstaigos buvo pareiš- 
kusios protesto, tačiau iš to 
beveik nieko neišėjo.

Pasirodo, kad Latvjios mo
tyvas, nutraukiant prekybos 
sutartį su Lietuva, apie ma
žąjį pasienio susisiekimą, netu
ri pagrindo. Tatai patvirtina 
ir oficialus daviniai.

Per liepos mėn. iš Lietuvos 
į Latviją per mažojo pasienio 
susisiekimo prekybų įvairių 
prekių įvežta tik už 11,900 li
tų. O per tą patį laiką iš Lat
vijos j Lietuvą prekių įvežta 
už 88,300 litų; rugpiučio mėn. 
Latvijon įvežta tik už 3,700 li
tų, o iš Latvijos i Lietuvą įvež
ta už 44,000 litų. Bendrai šių 
metų sausio — rugpiučio mėn. 
mažojo pasienio susisiekimo 
prekybos balansas yra per 202,- 
000 litų Latvijos naudai.

Tsb.

Smagi Draugija ,
Linksma būti smagioj draugijoj.
Užeigų savininkai ir savininkes, kurie paduoda apie sate 

žinią šiame užeigų puslapyj, sudaro smagiausią draugiją. Jų vie
tos yra puikios ir čia tikrai galima susirasti smagumo manda
giose aplinkybėse. ;

Tie užeigų savininkai, kurių vardų dar čia nėra, bet kurie 
valdo geresnes užeigas ir turėtų priklausyti prie šios smagios 
draugijos, yra kviečiami susižinoti su šios smagios draugijos de
rintoju J. Mickevičium, pašaukiant Naujienas, Canal 8500.

Šios visos slaunios vietos, kurias randate šiame puslapyj, 
kas seredą yra gražiai minimos Naujienų radio programe iš 
stoties WSBC, 9 vaL vakare.

STATE TAVERN 
CH. RADWELL, 

6110 So. State Street

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street, 
Tclephone Canal 1133

LIETUVIU UŽEIGOS
TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu pasišnekėt ir linksmai laiką praleist 
draugingose lietuvių užeigose.

7 d. SLA. 352 kuopa 
Svetainėje laikė savo 
susirinkimą. To susi- 
nutarinius korespon

dentas aprašė “Tėvynėje”, ži
noma, yra geras dalykas, kai 
aprašoma, kas kuopoje yra vei
kiamą. Tačiau bloga esti tai, 
kuomet korespondentas neprisi
laiko bešališkumo. Kai kuriuos 
dalykus išpučiant, o kitus 
slepiant visai nesunku visą 
kalą klaidingai perstatyti.

Korespondentas kartu 
SLA. 200 kuopos sekretorium, I 
p. V. Karpšliu, pasirūpino vėl 
užvirti košę ir sukelti nariuose 
nesusipratimą, r. Motuzas su
sirinkime perskaitė Karpšlio lai
šką, kuriame daroma užmeti
mas, jog F. Budvidienės “Tė
vynėje“ paskelbtas raportas 
esąs neteisingas. Esą Budvidie
nė apsilenkusi su teisybe, sa
kydama, kad visoms kuopoms 
paskirta po $10 iš šeimyninių 
parengimų ir t. t.

Turiu pasakyti, jog man da
romi priekaištai yra niekas dau
giau, kaip įtik melas. Nejaugi 
tie ponai Karpšliai ir Motuzai 
nieko geresnio nesuranda veik
ti, kaip tik užsiiminėti intrigo
mis bei kitų žmonių juodinimu? 
Tai nepadoru ir negarbinga. 
Kėlimas tarp narių neapykan
tos niekuomet organizacijai 
naudos neatneša.

V. Karpšlys rengimo komisL 
jai nepriklausė ir jos susirinki
muose nedalyvavo. O todėl jis 

; ir negirdėjo, kas tuose susirin
kimuose buvo tariama.

Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįs
tamus į musų iškilmingą grybų parę. Bus 
skanių grybų ir kepto jauno paršiuko užkand
žių veltui. Gera muzika, prie kurios jauni ir 
seni linksminsimos iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai—
JOS. TALAČKA IR MABTHA KRŪMINIENĖ

Kviečia savininkai —
AGNĖS SIDLAUSKAS IR STEVE SVILAINIS

KAUPO TAVERN 
2100 West 23rd Street

Visos Wcstsidės lietuviai žino ir pažįsta p. 
J. Kaupų, o p. Kaupas žino ir pažįsta visos 
Westsidcs lietuvius. P-nas Kaupas yra senas 
narys “Ūkininko” Draugijos, “White Star” ir 
kelių kitų.

P-no Kaupo Taverne penktadieniais prie į- 
sigėrimo yra duodama žuvies, o šeštadieniais 
“čili kon-karne”. Taipgi, kiekvieną šeštadienį 
atsilankiusius svečius linksmina muzika. VhA 
kviečiami čia atsilankyti.

GRAND OPENING 
CENTRAL DISTRICT TAVERN 

3729 So. Morgan Street
{VYKSTA LAPKRIČIO 17 D., 1934 M.

Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįs 
tarnus į musų naujos alines atidarymų 
skanus vištienos ir zuikių užkandžiai, 
muzika 
naktį. 
Tavern,

BRIDGEPORT TAVERN
JUOZAS IR MARIJONA IVINSKAI

3430 South Halsted St.
Bridgcport Tavern visados randasi' geriau

sios rųšies Ilealy alus ir didelis pasirinkimas 
degtinės ir kvepiančių cigarų. Penktadieniais 
veltui žuvis, o šeštadieniais skanus užkandžiai. 
Musų užeigoje visados galima linksniai laiką 
praleisti, ir yra mandagus patarnavimas.

Tel. Yards 0832.

4358 So. California Avė. 11
Užlaikome geros rųšies alų ir visokios rųšies 

degtinę, taipgi skanių užkandžių. Muzika čia 
groja kas vakarą, kur galima linksmai pasi
šokti jaunuomenei ir yra gražiai išpuošta vieta 
dėl svečių ir mandagus patarnavimas dėl visų, 
didžiausias pardavėjas iš visų Brighton Parke.
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Iš Draugijų Veikimo
P-nią Pikelienė 

sveiksta
.18. APIELINKĖ.—P-ia Ona 

Pikęlienė, žmoną senų biznie- 
rio, iŠ 18-tos Apielinkės, grį
žo namo po sunkios operacijos 
ligoninėj. Yra Dr. S. Biežio 
priežiūroj. Nors prieš kiek lai
ko buvo labai nusilpnčjus, da
bar sveiksta. Kaimynai linki 
greito sustiprėjimo. —J. J. S.

Dję-ją “Lietuvos Ukinin 
kas”- rengia šokių 

vakarų

■t
ta, kurie dėl nekuriu, priežas
čių buvę, pasitraukę. Beje, 
buyo mažas nesusipratimas iš
kilęs su vienu kliubo nariu J 
JpnRu delei mirusio Syilainio 
pašalpos, šitas negeistinas nuo- 
tikisi net ir į teismą atsidūrė.

Drg. Vaičulis pranešė, kad 
Julius BiVtautis, kliubo tvėrė
jas ir buvęs pirmininkas ran
dasi ligonbutyje ir kad jam 
akiniai esą neatbūtinai reika
lingi. Susirinkimas tuoj sume
tė apie 11-ką doL ir išrinko ko
misiją tuomi dalyku pasirūpin
ti.

-*«

Lapkr. 24 d., buvusioj Mel- 
dažio svetainėj, 2244 W. 23rd 
PI., Dr-ja “Lietuvos Ūkinin
kas” ręngia didelį šokių vaka
rą, “Baloon ir Coųfetti Dance”. 
Kad sutraukti daugiau jaunimo 
prie lietuviško veikimo,x rengi
mo komisija: p-lė K. Nfikšaitė. 
p. šjapęlis, p, Fabijonaitis su 
valdyba šiam vakarui 
visokių pamarginimų.

šokiams grieš Silver 
cents orkestrą, kuri yra 
dovyste jaunikaičio, 
ko, Dr-joą nario.
Svarbu? susirinkimas

Dar prie to noriu
visiems draugijos nariams, kad 
svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks ateinantį“ uekmadie- 
nį, lapkr. 18 d., 1 vai; po pietų, 
paprąstoj vietoj, Bus daug 
reikalų svarstoma ir darbinin
kai reųkami šokių vakarui. 
Taipgi visi kurie atsilikę su 
mokesčiais, malonėkite užsimo
kėti.

Ieva Lukošiūtė, Finansų rašt.

ruošia

Nauja valdyba
Kliubo valdyba ateinantiems 

metams paliko tą patį, tik K. 
Baltas, kasos globėjas, ir J. 
Gasparaįtis, kasierius, apsimai
nė vietomis ir į rezignavusio 
St. Gurskio, kontrolės rašt. vie
tą, tapo išrinkta M. Laučienė.

Bitinas, Dočkus ir Kupšas ta 
po išrinkti į knygų revizijos 
komisijų.—Baltas,

“Aš esu lietuvis,”
Aš toliau klausiau ar daug 

yrą lietuvių šiame universitete.
Jis mani paaiškino, kad lietu

vių esą maž-daug nuo 20 iki 30*
Nustebęs, vęl kjausiąu jo, ko

dėl lietuviai nėturi savo drau
gijos.

Jis man pasakė, kad kai ku
rie lietuviai čia priklauso j 
“fraternities” arba “‘sororities”, 
ir kad jie visai nenori, kąd kas 
žinotų, jog jie yra lietuviai.

“Lietuvybė jiems nerupi”, jis 
pridūrė, ‘‘ir mes visi lankome 
svetimtaučių draugijas.”

“Tai kodėl?”
“Kad geriau susipažystam su 

kitais mokiniais.”
■ Aiškintojas su savo draugu 
nusiskubino j lenkų susirinki
mą. \ ' .

Palikęs vienas masčiau, kad 
Illinojaus universiteto lietuviai 
mokiniai turėtų susiorganizuoti 
ir įsteigti savo draugiją.

Prasideda stebėtinas 
Max Reinhardto 

spektaklis

P-

Cres- 
po va- 
Rada-

Lietuviai Illinojaus 
universitete slepias 

esą lietuviais
lapkr. 18 
priminti

Iš Jojušfcisčių Kliubo 
darbuotės

Priešmetinis susirinkimas

Lapkričio 11 d. įvyko Joniš
kiečių L. K. KRubę pyięšmeti- 
nis susirinkimas Hollywood; 
svetainėj. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir tvarkus. Buvo 
atsilankę daug kliubo pionierių, 
bei tvėrėjų, Kazys Kupšas, stam
bus Brighton parko biznierjus; 
Jonas Pauga iš Cicero, taipgi 
pasekmingas biznierius. P-as; 
Kanušis iš Chicago Lawn, dide
lės valgyklos savininkas; K 
LaiAius, senas Bridgeporto siu
vėjas. j, Vajipsjfąs Rridgepor- 
to spaustuvės savininkas; Bi 
tinas iš North Side, Saikaus- 
kieųė, Kazimieraičiai, Gaspa- 
raičiai, Barniškiai iš Bųrnsidės 
ir dąugelia. kitų senų, kliubo 
veikėjų.

Auga nariais
Iš valdybos rąporįų paaiškė

jo, kad pastaruoju laikų kliu- 
bas sparčiai pradėjo augti na
riais. Daug senų narių sugrjž*

Daug buvau girdėjęs apie 
garsų Illinois valstijos univer
sitetų,

Pasitaikius progai, žipgeidu- 
mo delei sumaniau jį pamatyti.

Iš DąnvilĮe ir WesĮLviJle, kur 
buvau su ręiĮcalais, pajukau j, 
Urbaną ir Champaign, kur ran
dasi Illinojaus universitetas — 
30 mylių į vakarus nuo Dan- 
ville ir apie 130 mylių į pietus 
nuo Chicagos,

Dviejuose miestuose gyven
tojų esama apie 34,000.

Universiteto įstaigos užima 
daugiau kaip , penkis blokus, o 
jo ūkis apie 10 mylių plotį. Mo
kinių universitetas turi apie 
10,000, visokių rasių ir visokių 
tautų, tarp kuriu, yrą daug žy* 
dų, japonų, kinų ir kitų.

Apžiūrėjęs miestą ir mokyk
los namus, sustojau pietums 
viename restorane, kur dau
giausia mokiniai valgo.

Atėjo du vyrukai ir atsisėdo 
prie stalo netoli manęs. Užsi
sakė šaltakošės. Bevalgant vie
nas jų sako:

“Reikia skubint. Netoli ant
ra valanda, greit lenkų moki
nių susirinkimas prasidės.”

Pakvietė ir savo draugą eiti 
į lenkų susirinkimą.

Tas sutiko.
Įsidrąsinęs paklausiau jųdvie

jų:
“Ar kiekvienos tautos moki

niai čia turi savo draugijas?”
Jie atsakė, kad yes.
Toliaus paklausiau, ar čia yra 

lietuvių šioje mokykloje.
Vienas tų mokinių šypsoda

mas atsakė:

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

, ALFABETO
Sis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepąprastų 
daiktų, intaisų ii* reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

4.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

120 balsų chromA tiški akordionai 
vertės $400; datyar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45. 

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

APTIRKOS
DRUG STORES

PR1NCETON PHARMACY, Medina 
keps, nūo skausmo. 801 w. 47 St. 
Boul. 1669.

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

—iw ■—> w   ....I * ■-> •« " >» .I^IM

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. Maruuette Rd. Rep. 8222. 
.     - n .Uiiį i .................  - —■

susirasi!
ko
tik
jums reikia

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

Ipga|iojimus aprupipti žeme ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal ąROO

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

• « I • •

ANGLIS

Počahontas $7.57; Indiana Lump 
$7,63; Black Į?and Lump $9.50.

Pirkite geriaūsį anglį pas
MULCARY COAL CO. 

4028 S. Wentwofth Boul. 4028

RADIOS
RADIO

AUGščIAUSIAS cash kainas mokė
sime už senus radios arba priimsi
me senus radios l mainus už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite

Cicero 1329.

AUTO DALIS
; WHOLESALE IR RETAIL

Hūb Ąuto Supply, 6324 S. Westęrn 
Pros. 47Ž9. Pristatymo patarnavimas

VIENU METŲ MIRTIES

FRAN.CIŠKUS PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15-ta d. 1933 m. su
laukęs 49-niu metų aipžiaus. 
Dabar ilsis Lietuvių Tautiško
se kapinėse. Paliko dideliame, 
nulįudime moteri Brigytą, duk
terį Pranciška ir sunu Stanis
lova.

Jau praslinko metai kaip Ta
ve musu mylimas vyre ir tė» 
veli nelaimingu mirtis, ištrau
kė iš musu tarpo. Musų šir
dyse palikai neužgydoma žaiz-, 
dh, o namuose neužpUdomą tu? 
štybe. Mes Tave brangus^ 
laukiame sugryžtant, bet mūsų 
laukimas veltui. '" Visokios gė-‘ 
Lės pranyksta ir. vėl sugrišta, 
bet. Tu brangusis nebesugrišti. 
Laikui bėgant užmirš Tave draū- 
gai-ės. bet Tu. brangusis pasi
liksi musų širdyse ir mintyse 
amžįnąį!
Kaip tankiai mes. sękipjąm taka 
Kur ilsis tas kuri mylėjom 
Bet* gaila. Išgelbėt Ją negalė*

Jom,
Nyjiude lieteąfe.

DEŠIMTS METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

STEPONAS STŪPARAS
Persiskyrė su- Šiuo pasauliu 

16 dieną lapkričio mėn. . 1924 
m., sulaukės 47 metu amžiaus, 
gimęs Kuršėnų parapijoj, Rekš- 
čių kaime, Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną Pustaite, 4 
sūnūs Steponą, Joną. Leoną ir 
Pranciškų. broli Juozapą ir 
broliene Ievą ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje 16 d. lap
kričio mėn. 1934 m. 7:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyt i pamaldas.

Mes Tave Musų brangiausia 
vyre ir tėveli niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne- 
besugriši, bet mes ankščiau ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
*Moteris, Sunai, Brolis 
Broliene ir Giminėj.

Max Reinhardt yra skaitomas 
didžiausiu režisorium Vokieti
joj, o gal ir visam pasaulyj.

Nuo šio vakaro Auditorium 
teatre bus statomas jo paruoš- 
t.ąs Shakespeare’o veikalai “A 
Midsummer Night’s Dream”. 
Perstatymai eis kas vakarą iki 
lapkričio 29. *

Perstatymas yra stebėtinai 
įspūdingas.

Veikime dalyvauja 300 akto
rių, šokėjų ir dainininkų. Di
delis choras ir simfonijos or
kestrą sudaro puikų >foną'. Ęa- 
lętas iš 80 šokėjų dalyvaują 
šiame veikale. Nipi Tfyęiladę ir 
Robert M. Bell yra baleto ve
dėjai,

Vartojamos nepaprastos sce- 
nerijos. Visas Auditorium teat
rą? yra paverstas į P^ąkišką 
šalį.. Ąžuolai iĖndglės atvežti iš 
Califomijos padąro iš tęątrp 
tikrą miškų. '

Lošimo dalyvauja daug gar
sių artistų, tarp jų David Law- 
rence, Ipgeborg Tillįsch, Hollis 
Davenny ir daug kitų.

Vietas turbut reikią užsisa- 
kyt iš anksto, nes viąį nop par 
matyti šj. nepaprastą^ vaįdipimąf

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So, Cr.awford, Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Počahontas
Mine Run, 85%./Rupus $6.00
Sprcęnjngs $4.75, Lumps $6.25

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.26

ŲAR^ON COAL CO.
Geriausias Po<aljdntas pąkaitas 
Indianos Franklin pav. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4.75. Taipgi koksas, Už- 
sisakykit dabar geriausią šiluma.

4710 W. Adams 
Tel. Mansfięld 0561.

ĘARBUR SKOPS
MlKE’S BARBĖK SHOP, 20 metų 
bizny, 212 47 St., Boul. 6943.

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridg.ėporte, 750 West 85 Street.

BARAI IR STALAI 
bars and tables

Tiesiai is dirbtuvės pigiau 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perk.upčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje.
CHICAGO CABINET & MILL CO. 

3012-14 Archer Avenue 
_______ Tel. Lafayettę 1235

BLEKES H
SHEET METAL

HENRY M1LLER 
2041 Canajport Avė. Canal 8695.

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1789, Sp. Halsted St., Chjeago, III.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

MODEfcN MILbWOBK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 8000 
Archer Avė. Stonu Sash ir Kombi- 
2acijoš, Duris, Lentos, Roofing iš.

.shestos — Siding ir Virtuvių šėpos.
' •• • \ • »W • Ali 44 4 - M

LEDAS 
ięE

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

5268-19-12 Wentworth Avė.
SgukiJ BquievKHL04Įfc04Į^____

LIGONINES
HOSPITALS

Laiškaii Pašte
šię laikai yra atėję iŠ. Europos 

Kam M priklauso, tegul nųrinft į 
vyrjąpsiJį paštą (Clark/ Ąd»n* 
gatyių) ąfsjįmtį. Reikia klaupi prie 
langelio, kur padėta, iškabą ^Adyer* 
tised\ Windųw? Iphąj ntp Adams 
gatvės, pasakant ląišfeą, NUMERI, 
kaip kad šiame sąrašą pažymėta,

501 Antapąįjtiš. Ęrąhk
508 Juciene Petronėlę
509 Kisli Steve

Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos

1934 metams

RAKANDŲ išdirbėjai
Furnitūra Manufactyrers

DIDELIS DIRBTUVĖS STAfcAS.
S nedailia išpardavimas * tiesiog * iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai npo $39 ir augŠ. 
Darbas, garantuotas.

FELĮK KliMA& ir J0Ę KAZIK, 
savininkai.

ARCHER AVĖ, FURNITURE CO. 
4140 Archer Avet, Lafayętte 3516

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

T
J. SUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir Service, šauk Boulevard 8167.

SPAUDOS DARBAI;
> - X . t ,

..... .. * . .................... ■;
ATVIRUTES, programus, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1789 So. Halsted St. Canal 85Q0

Automatiški: Rečiai
AUTOMATIC COĄL HEAT

Žmonės dabar vartoja naują dalyką 
namų apšildymui, kas Pats savaimi 
užsimoka. Tai automatišku angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt čia pirkites geriau
sias anglis irkoksą.

PRESS; COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė.

_________ Tel. Yards 0300.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO RĖPAIRS

FRANK’S AUTO SHOP, 4464 So
Wentwx>rth, Boulevard 40$l

AMATO MOKYKLOS
i TRADE SCROOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir paternų darymas 

(Tool and Die Making) 
Automatiškos šriubiųes mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbininkų

,iy. geras užmokęsnĮsį.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

ŠAKOSE. Pradėk dabąr. Mokintis ga^ 
Įima dienomis ir vakarais. Musų mer
kiniams veltui sųjiėškomę darbų. 
Ateik i šapą arba parašyk prašyda
mas veltui knygutės su paaįkinimais. 
ĄLLIĘD SCREW MACHINE CO„

Ine. Dept. 100 
ęoę-ęu, w Ūke■ .................. įtini >I|»I, iil>j|iĮill|i|

Kelps, 2-ras vice-pirm,, 2436
47 St.S Bąriiev Pietkeyvičla, nut. 

: rašt„ 2608 W. 47;; St: Walter
Sharka, fm. rašt., 4635 SS. Maste 
tenaw Ąve.; Kasper PakeĮtis, ižd., 
455Q So. Mestern Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalką, 4601; S. Fran- 
cisęe Aye.
Laiko susirinkimus kas mėnesi 

re,, B. Fietkpwį«ą, ofiso kambarį 
2608 W< 47tį St, Brįghton Parlį

DRAUGYSTES, UETŲVOS VJSUA- 
VA ĄMęBRO* i valdyte

DUONKEPIAI
BAKERIES

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilaį, išimami 

vaikams ...... .
Palagas ligoni- 

i nėję ............. .....
Hemproidų opera- 

racija ............
Medikalė egzami- 

ąacija ......... .
ŲŲUGLAS PARK HDSPITAL 

1900 S, Kedzię Avę.

MOKYKLOS
SCHOOLS

M0.00 
*4/5.00 
M 5.00 
’tM

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING C0.
Ar jūsų stogas reikalauja patąj- 

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY 
446^ S. AYeljs St. BouĮęvard 5149

GROSERNĖS
GROCERIES

i»»-—....... .. ............... '....h" 11 ■ -^»D»srHES
Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviesia. 
J, C. Aridrews vedėjas.

KVIETKININKAI
ELORI^T

McČARTHY FLORIŠT, 6314 South 
V^ęstėm Av,e„ Prospęct 16i4-Į6|5.

- KELIONĖ RUSAIS
TRAVEL BY BUS

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southuš, MoniPhis. New Or
leane. Jąęksopville, Miami, Nash vilią, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668.

........ I .1.1 ■Jtll III........... .................................. .......................... , „

T*

KAILIAI............
i RUS.'

pidęH Wįaj nuQ $45 iki $450 špeciar 
lybė: darome kailinius, kautus apt ofr 
derio visokios mieros. Taipgi taišom

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuviu 
Kalbos, Knygvedystės, GreitraŠčio 
(Gregg Shprthand). Amerikos. Lietu
vių. Mokyklą, 310Q S. Ęalstęd St., 
Chicago. T|l.

MAUDYNES
BĄTHS

r-—............i.—i. ....................... mljr
STATYBOS Plienas

STRUCTUĘA^ STEEL
Antrų rankų statybos geležis 
kios mieros. Radiatoriai šilto 
dens ir garimai. Daugybė v 
antrarankių dūdų arba pah
kertam kiek reikią, Įtaisų, kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

t r*!j.... _______________________ i,
Gjir at

LAUNDRIES

viso- 
van-

Perdirbame Kailius Pataisome.
•fcak — žemos kaine?- 
s. dykai’
savo kauta, pirm negu

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferihės 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
viol e t špi nduliąi , masa žąs .1657 W .45 st.

MUZIKA
MUSIC

ORCHESTRAS AR BKNAB 
Visokiems parengimams. Parduodu.

3246 Emeraltf Avę. Tiri. Vtetory

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

'II III........................ . ................ ......... ........... ........  | |ll ll| .III K II I     

WM. W. CĮjRISTIANŠEN 
Namų, taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. Žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tdf. 
Wentworth 3800. ,

I PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

. . ' .................   ’T 
MARŠKINIAI prie kitų šeimynas 

išakijami. . gę 
P° EMP1RErLAUNDRY'"'*

>nli OM**

IŠMOKIT PELNINGU AIHAJiO 
Specialią paeinlymap. Pilnas kursas 
siuviny dresių tik už, $20,00, šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit Ši paskelbi
mą. Pradėki t tuojaus.

CHICAGO SCHOOL QF 
DRKSSMAKING,

UŽEIGOS
TAVERNS

J. DABGUZ1S TAVERN, užkandžiai 
veltui, 3316 W. 55 St, Chicago, III.

it Ši paskelbi- 
is.
ool OF

NAUJIENŲ PINIGU SIŲNTIMG 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą, daug 
milijonu dplėrįų. ir dabąr tebesiunčta 
be jokios pertraukos, $avx> giminėms 
Lietųyon siųskite pinigų? 
jiyną^ — doleriais^.artą litais.

oid Timers Tayern. UeUiym Aludėj 
raąit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skaniu gėrimu ir valgių už 
žemiausia, kainą, Apsilankykite!' Bu-

SIMANO. DAUKANTO DRAUGI
JOJ Valdyba 1934 metams yrą: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cettage Grpvė A^e.; JuL Rape- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.;

; M. A°uV’ 
1 Lituaniea Ąve.; A; J. Zalatoris

iždininkas, 827 W. 88rd St.; A. 
Kaulais turto rašt., 88^2 Sėuth

nas iždo globėjaiA., Vilkis, mar
šalką;. K; Demęteckis, knygyno 
prižiūrėtojas; 'K. Valaitis, ligonių 
prižiūietojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi pirmą sekmadieni, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 8138 So. Halsted Street, 
Chicago. III.
IMMUI I.  MII H I ■ I ■—H *

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 1111. valdyba 1984 metų: Vin
cas Stankus, pirm., 6606 S. Mozart 

/ St., Aritanas Šimkus, 3110 Litua- 
nica Ave„ pirm, pagelb*, S. 
Kunevičius nut.- rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wąllace St.; J. Ma
te junas kontr. rašt., 709 W« 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5658 South 
Throop St; L. Liaudanskis mar
šalka, 3180 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma trečiadieni 7:80 vai. vąkarb, CM- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So,
Halsted St.

Į...e  ...................... ....... .............................................. .. ................................................... iii, namii

Lithuaniaą Rėpublican Club of 
Brighton pąrk>kUubo valdybą 1984 
m.: Vincas Biliūnas, pirm,, 2534 
W. 47 St.; FUnk Jakavičį?* y|ce-

> ifliM' 2688TW.‘ 40 - St.;/Kasper

Joe tat 
ma Ąy 
Ambųtię,

I: Stri pa&Fr. 
85 ffiU xąit rašL

W AL

pradės snigti!
Ekspertu, valymas ir, Glazjng
Pąmu^ąte, ataaujnuinas sų 

mpR pamušalu . ...........
IRYI^G. PRNNER EUR SHOP 

39- South State St 
!5tes lubos, Mentor Bldg.

$2.ft#
$7,75

■W“

PAMINKLAI 
MONUMENTS

Ktv-

—~rr e—

Avė.; ligonių 
ir K. BoypOi 
Laiko susink 

antrų septintą^ 
svet, 4501 Si Ęa 
i draugystę nuo ,, x , 
rus ir moteris, berniuku^ ly. mefgąi- 
tęs, patarnavimai vlemodas 
sulig draugystes. įstatu. ~' 1 

* .... .. . ,■

į

■- - vjctok; bagpoSas' 
Nuyežam J tolimas ir artimąš vjetaę 

rakandus, pianus ir tt.
JAUNŲ lik 

TAUTIŠKO, 
metams;.W

«sp»-

P. Viršila, 8200
K. Laucius, 8817 S, Lįtuanieą Avė,; . kasos glohejftf E. Blunias, 8288 
Ūme St, ir J. Malinauskas. 8400 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8606 So, Uniop Ayp,; ligonių pri-

ma periKtaaienb i 
cagos Lietuvių Audito! 
Halsted St. /

............. ■m I ; I II I—" ' I "l

GARFIELpTĄRK UEtUviŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ FĄŠLLPINIO Kliubo 
valdyba metus: Georgę

- A-

v ' a. E., . ovV; \ P*. ? 'X. ’r'l’ * ' J * .

Medalipskas. pįrrn,. 233 S. Centrą), 
Ąve.; Alena Kapiunąą, pipm.' W.,

Aver
; M» Madahnskas, nut. rąš.t, 238 S. 
; Centrąl Avė.; Chas. Katele, fin. 
. raštf,- 4676 W. End Avė.; M* Ka- 
- ziunas, iždininkas, 8508 Gundarson 
1 Avę., Berwyn, 11); Vincentas Mani-

kas, kontr. rašt.: Juozapas Vili- 
maitis M. Davidonis iždą, globė
jai; Antanas Rudis, mafšd 
Karobuė. lĮpgonių lankytoj 
SusiriOipus. laiko kas an dėldieni? Ląwler Haįl Svet, 8 

Madison S|»., kąip l vąL po p
. -............. ........ ...... ................................ !Mj>' W..

Siuskit- RlBigmį PCT
naujBnas

v,» x>uiA7ža,
W. End Avė.: M*

; FUĘJilTURE BAjSUĄIFS

STOBAGŠ BAKANOŲ BAJKįgNAJ 
£200 importuoti kaurai $25.00 
ląoo.lteurąi ---------- -----------$35.00
RarJor, mięgkambario an-
goinęjo kamb., rąkandąi .... $80.00 
F Atdara vąkarate ir nedėlioj,

57# So. Ashland Avė.

JULIUS BENDĘR, Ine.
901 W. Mądison St. Tel, Monroe 1710 
Krautuvėms ir tąvernams intaisymaį 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide- 
.lis pasirinkimas.

LENGVI IŠMOKESČIAJ, $į įmokė
ti, i 20 mėnesių išmoki 3 kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, Karpetaį $9.75. Atdarą vąš
karais. 258 W, 63 St,

UNITED NOTTON 3UPPDX rno- 
ItyldųTe^kn,^ 14I6S,HjiJ8te<i; Cw,8o59

e

CLEASEBS ą BYERS
■ 1 '»■> j" i ■ ■j.’A' 'j ."""re

TONY THE CUEANER ;
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke. 
Taiso, prosija ir tt ‘

2555 W. 43 St. Tel* Tmfavette 1310
f VARTOTI TAIRAI*

USED TIRES

rr?

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

♦-»- - , L ** • i

Gera rašoma popiera parduodama 
no 18 centu svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Cliicagb, III.

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

■ ii



NAUJIENOS, Chicago, III.
......................... .. .......... .................................. . ............... . ■■■'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kazimiero kapinėse. Laidotu • 
vems patarnaus J. F. Eudeikis.

Jaunasis čownofla^!etisĄ mirė 
pirmadienį rytą,^<$ojęs su 
mirtimi per visą įSpudį. Ta žut- 
butinga keva prasidėjo sekma
dienį po pietų, kai velionis vie- 

i visą kvortąS. Ramanauskas lai- degtinės. e 

mėjo “beta 
šiandien jį laidoja

n 4r.35 S. Hermitage

Mirė sutė:ęs lažybas fu drau
gais, khJ gali išberti kvortų 
deginės iš karto; ir išgėrė.

T0WN OF LAKE — šian
dien įvyks laidotuvės Stanislo
vo Ramanausko, 22 metų jau
nuolio, kuris mirė už tai, kad 
bandė laimėti “betą”.

Jo kūnas bus išvežtas iš na
mų, 4521 .South Hermitage • 
avenue ir po pamaldų vietinėje j 
bažnyčioje, bus palaidotas šv.

Adresu
r ve. buvo' susirinkęs būrelis 
jnunų vyrų, kurie linksmai lei
do laiką. Kas tai sumanė sudė
ti lažybas, kad nėra galima iš
gerti kvortą degtinės vien i kar 
tu.

S. Ramanauskas tvirtino, kad 
tas galima. Vietoje ir parode 
kaip Cai reikia padaryti. Kvor
ta dingo jo gerklėje. Bet sekan
tį rytą dingo ir Ramanausko 
gyvybė.

Degtinę, kurią velionis gėrė, 
coroneris paėmė ištyrimui, kad 
patirti, ar ji buvo užnuodyta 

j ar ne.

Lietuvių kankinių 
gyvenimas filmoį 
“Žemaičiu Rožė”

jiešKot 
Ko 
nerandat

Žiūrėkit
Naujienų 
Kasdieninio 
Biznio
Sąraše -

DAILY BUSINESS 
DIRECTORY

Tai pirmutine didelė filmą, 
devyniose dalyse, iš lietuvių 
gyvenimo Žemaitijoje ir Vil
niuje, Rusijos revoliucijos lai 
kais 1905 metų. Aiškiai vaiz- 

jduojama, kaip caro žandarai ir 
slaptoji policija persekiojo lie
tuvius, kovojančius už laisvę ir 
neprigulmybę.

šioj-e filmoje pamatysite, 
kaip caro policija grūdo į ka
lėjimus jaunus studentus-kovo- 
tojus; kaip juos kankino, mu
šė ir varė į Sibirą. Ten gyvus 
palaidodavo druskos kasyklose. 
Tie kankiniai dieną ir 
dirbdavo, valgydavo ir 
davo surakinti sunkiais 
niais retežiais.

Čia pamatysite, kaip
čių Rožė išgelbėjo jauną revo 
liucijonierių V. Cabrj iš rusų 
žandarų žiaurumų. Ir kaip ją 
caro šnipai kankino ir perse
kiojo.

šis puikus paveikslas bus rs-
domas sekamą sekmadienį, lap- liko nei palaidojimui.

naktį 
miego- 
geleži-

žema

t
kričio 18 dieną, buvusioj, Mel- niekas, kaipo pavienis, nieko maldamas mėsą netyčia įkišo jį gers of įhe tournament, con- 

ddering entering a team. Pir
myn Chorus has alsa ccnsidered 
entering a team. And then of 
courss
*rom Town of l ake has also 
j-nsidered to piteh it’s lot in.

kričio 18 dieną, buvusioj, Me> mnl
dažio svetainėj, 2244 W.į 23rd nemojo, sake man užteks. Buvo 
PI., pradžia lygiai 2 valandą Raudonos Božės Kliubo nariu 
po pietų. J Igerame dovyje. Tai kliubo na-

Taipgi bus rodoma žirtios iš riai ir suteiks jam paskutinį 
Vilniaus ir šauni komedija. :patarnavimą, neš grabą su rau- 

Butinai atsilankykit pąmaty- į donom rožėm.
kit tą didelę filmą ir kitus pri- i Nabašninkas Jonas jau senai 

kaip persikyN? su bažnyčia. 
Mirdamas nesišaukč jos pagel-

• v* bos. Vienok gyvieji religijos Ben Ali, naimieciii patronai kreipėsi prie vietos du- 
lši^ Šlytojo. O tas biznio šalin Avartetas nnksnillis nevaro. Ir taip viskas bus ge- 

Oak Forestiečlus 'palaidos šv. Kazimiero kapinė- 
----------- ,į se.

Pietus su programų seneliams1 Nabašninko liko du broliai 
rengia Chicagos Lietuvių Mo- Kastantas ir Julius, daug gi- 
torų Kiiubas. | 'minių ir galybė draugų,

am-

j maliamą mašiną.
Jis dirbo krautuvėje prie 

5622 South Western avenue.
e “Sleepeis” team

Kvieslys.

Enter Basketball
Toiirnament with 

out Belay
thosowish to thank 

who already have en-

Ketvirtadienis, lapk. 15, ’34

SiUSKT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

.. Į
Sekmadienis bus nepaprastai15 

linksma diena Oak Forest lie
tuviams seneliams. Ten jų yra 
apie 150 ir kliubo narės ateis 
visus linksminti, garsusis faki- 
ras iš Pasaulinės Parodos An
tanas Pilkauskas-Bcn Ali, ir 
nemažiau garsus Kaimiečių 
Kvartetas.

Vienas parodys savo šposus, 
kiti pamiklins balsų stygas po 
skanių pietų, kuriuos kiiubas 
rengia seneliams jų prieglaudo
je. Bus ten skanumynų, bus ir 
dovanų.

Šio programėlio rengimu rū
pinasi Moterų Kliubo labdary
bės komisijos pirmininkė p. D. 
Pivoriūnienė.

Ekspliozijoje mirti 
nai apdegė motina 

ir trys vaikai
Penkių vaikų motina mir 
bandė užkurti pečių su nafta.

kai

Ciceriečiai neteko 
Jono Žilevičiaus

Gaila. Ir vėl netekome vieno 
piliečio. Šiomis dienomis eile 
priėjo Jonui Žilevičiui.

Nabašninkas čia išgyveno 25 
metus. Buvo plačiai žinomas 
tarp vietos gyventojų.

Palyginti dar galėjo gyventi, 
nes tik 45 metų pasiekė. Bet 
patarlė sako: “Mirtis metų ne
žiūri.” A. a. Jonas dar galėjo 
ir norėjo gyventi. Buvo neve
dęs. Vargo nepažirid.* Turėjo 
savo uždirbto turto. Bet išdali
no jį geriems draugams, išsko- 
lino ant notų. O kaip reikia ne-

Nabaš-

Antoinette Cozzi vyras, kuris 
slinkiai serga ir guli Rochester, 
Minnesota ligoninėje, dar nei 
nežino, kad mirė jo žmona ir 
miršta jo trys maži kūdikiai.

Antoinette Cozzi mirė 'vakar 
rytą, kai jos namuose kilo eks- 
pliozija ir gaisras, tuojau apė
męs ją ir jos >tris kūdikiui: liep
snomis.

Ji turi penkius vaikus ir vi
si greičiausiai gulėtų mirties 
patale, bet du vaikučiai buvo 
mokykloje, kai nelaime įvyko. ?

Vakar rytą apie 9 vai. mote
riškė bandė užkurti pečių ir 
tam tikslui panaudojo naftos. 
Pečius užsikūrė...

Bet taip užsikūrė, kad An
toinette Cozzi nebegalės jo dau
giau užkurti. Negalės nei trys 
maži vaikučiai.

prarAdo* piiiArA mėsos 
MALIMO MAŠINOJE

SOUTHSIDE Tadas Kas- 
marek, 20 m., 5024 S. Racine 
avenue, neteko piršto, kai be-

We 
teams 
tered the Tournament thus sav 
ing ug a lot of lašt minute 
worry abmit drawing and pnir- 
ing. Come on you Cargers and 
Managers don't wait too
long. Clip eut ithose entry 
blanks and send them in as 
k ony as pcssible. Time is rather 
short — i 
managers 
Save us a 
opera ting

A wcrd

Attentipn, IMPS!
Important practice

Meet Today

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
PIRK1TE Trtpicalr Anglis dėl 

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

although possibly the 
do not. realize it 

lot of trouble by c,o- 
with us.

Ali membęrs cf IMPS foot- 
bąli team are reųuested to ga 
ther for practice today at Mc 
Kinley Park, Archer and West 
ern avenues. The time is 6:39 
P. M. and not 8:00 P. M. 
was the case before-

All players mušt shovv 
with,out fail. —Mgr.

as

up

ATIDA !
žmones kurie dabar gauna anglis iš 
Illinois Emergencv Relief Stočių — 
gal juos gauti per

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

Pasakykite klerkui Emergency Re- 
Eef stoty, kad jus norite gauti ang
lis iŠ musu kompanijos.

to the Managers
Don’t wait until some other 

manager gets the besit players 
in yoiir neighbarhood. Be the 
first to visit the parks and 
different gymnasiums, size up 
all of the promising young 
stars and sign them up for the 
greatest event of the year — 
Naujienos basketball tourna* 
ment.

Teams Considered To Enter
Mr. J. F. Eudeikis, well 

known undertaker, after a dis- 
cussion with one of the nuana-

Garsus Austrijos Revo- 
' liucijps Vadas 

JULIUSį DEUTSCH 
Papasakos* apie Austrijos 

revoliuciją ir darbininkų ju
dėjimą Europoje.

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adams 

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

Naujienose

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.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom įvairių aprėdalų. vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
na tarnavimas.

PRANEŠIMAI
Humbold Park Lietuvių Politikos 

Kliubo priešmetinis susirinkimas 
ivyks lapkričio 15 d. 1934 m. Almiro 
Simans syet, 1640 N. Hancock St. 
Chicago. 8 vai. vak. Gerbiami nariai 
malonėkite būti šiame susirinkime, 
turime svarbiu reikalų. Bus nomi
nacijos valdybos ant kitu metų taip
gi yra rengiamas balius. Taigi rei
kės rinkti darbininkus dėl baliaus, 
taigi nepamirškite atsilankyti.

Valdyba.

American Lithuanian Citizens 
Club laikys mėrifesinj susirinkmą sek
madieny j lapkričio 1'8 d. 1 vai. po 
pietų K. Gramonto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St. Taigi visų narių pa
reiga yra skaitlingai susirinkti ir 
svarstyt kliubo reikalus, ypatingai už
simokėti užsilikusius mokesčius, kad 
ligoj arba nelaimėje nebūt keblumų.

Paul J m Petraitis rašt.
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Crane Coal Co
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Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulk*.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

CLASSIFIEDADS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku 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 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

- - ------
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

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

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PUSĖ amžiaus moteris paieško 
darbo i restauranta ar tavern už 
short ordėr cook ar už pagelbininke. 
Tel. Prospect 3772.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA trys kambariai 

dėl ženotos poros. Taipgi vienas kam
barys dėl pavienio. Karštu vandeniu 
apšildomi. 6752 S. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA didelis namas 
dėl verauzės ąr kito bizniaus, renda 
pigi. 8140 S. Vincennes Avė.

For Bent

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PAĘDAVIMUI TAVERN, biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo turiu du bizniu. Savininkas 
galima matyti, 7:30 vakarais.

3106 S. Halsted SL

RESTAURANTO fikčeriai ir pilnas 
įrengimas nauji dėl Pasaulio Paro
dos. Bargenas, Schlitz Palm GaY- 
dens, Victory 0360.

AUGŠTOS KLESOS tavern. Nau
ji fikčeriai. Daro gera bizni. Ne
brangi renda. Priverstas parduoti 
dėl ligos. Verta apžiūrėti.

5118 S. Halsted St.

PARSIDUODA Tavern 4 kamba
riai pagyvenimui. Renda $35.00. 
Gera vieta. 7200 S. Green St. Tel. 
Triangle 3898.

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchroom. Cash arba mainau ant 
Automobilio. Priešais fabrikų. PigiaĮ. 
3000 W. 47 St. Tol. Lafayette 5431.




