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ales Reformas Paskelb

Metropolitan’* Golden Horaeshoe

Aus

Premjeras

Trys mergaites apdegė

99 metai kalėjimo

Jugo

drai

VYRO

6 žvejai prigėrė
Sardinijos

PASIMIRĖ KONGRESMANAS

23 žuvo Filipinuose

Augiausiojo 
Frederick R.

O to puolimo 
po Saar krašto

Jugoslavija sktjsian 
ti Vengriją tau

tų sąjungai

Galbūt tarsis apie \ Italijos su
teikimą pagelbos apsigynimui 
nuo Vokietijos nacių

Ruošia pietus Oak 
Forest seneliams

RYMAS, 1. 16
pakraščiuose laike audros ap
virtus valčiai prigėrė šeši žvę

NEW YORK, 1, 16 
tikimų' šaltinių 
geperalinis pašto 
James A. Farley pasitrauksiąs 
iš savo vietos bėgyje ateinan
čių 6 mėnesių. Jo vietą užim
siąs .dabartinis jo pagelbinin- 
kas Howes.

Bet Farley ir toliau pasilik- 
siąs demokratų partijos pirmi
ninku.

Automobiliai užmu 
ša 6 žmones i diena

Austrijos diktatorius 
vėl išvyko pas 

Mussolini

Belgijos karalius at 
sisakė priimti 

kabinetą

Japonija buk atsiža 
dėsianti karo lai

vynų lygybės

350 Rusijos darbi 
ninku galės pirkti 

automobilius

Pirmadieny sustrei 
kuos skalbyklų 

draiveriai

auto-
diena

Frederick Landis, pasi

Farley pasitrauksiąs 
iš pašto viršinin

ko vietos

Liudijimai Samuel 
Insull byloje jau 

baigiasi

Atkasė senąją Kar 
tageną

Dr. J. Purickis palaidotas ev.-reformatu 
kapinėse

WESTERHAM, Anglijoj, 1. 
16.—Mrs. Alice Liddell, dėl ku
rios buvo parašyta garsi vaikų 
pasakaitė Alice Woųderland, 
pasimirė po ilgos ligok, sulau
kusi 82 m. amžiaus.

Jo laidotuvės iškėlė gyvą reikalą Kaunui turėti 
nepriklausomas kapines

CHICAGO. - 
teismo teisėjas 
De Young sunkiai susirgo šir
dies liga. Jis sukrito eidamas 
Randolph gatve ir tapo skubiai 

ant steigtų miesto kapines. Tas nuvežtas į St. Luke ligoninę.

Darbo sekretorė nu
mato plačias sociales 

reformas

Kalvaitis, dalyvaus

Chicago, III., šeštadienis, Lapkritis-November 17 d., 1934

LOGANSPORT, Ind., 1. 16- 
Vienintelis republikonas išrink
tas kongresan iš Indiana vals 
tijos 
mirė nuo plaučių uždegimo. Jis 
buvo brolis buvusio federalinio 
teisėjo, dabar besbolo diktato
riaus Kenesaw Mountain Lan
dis. Velionis buvo 62 m. ma
žiaus ir paliko 6 vaikus.

tas. Tečiaus 
vo balsavimo 
lauja naujų 
naujo bando

NUSINUODIJO SAVO 
RAŠTINĖJE

Chicagai ir apielinkei federa* 
(io oro biuras šiai dienai praus* 
sauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroj.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 4>

MANILA, P. I., 1. 16. —Už
vakarykščiame tyfune žuvo ne 
4 žmonės, kaip buvo pranešta, 
bet 23 žmonės. Nuostoliai sie
kia $2,000,000. 20,000 žmonių 
liko be pastogės.

Bulgarija paliovė mokėti nuo 
šimčius už savo skolas

CHICAGO.— Michael Cozzi. 
buvęs kaucijų klerkas prokuro
ro raštinėje, liko nuteistas 99 
metams kalėjimai! už nušovi
mą savo kaimyno Archie De 
Simone, 1104 Taylor St., prie 
kurio žmonos jis meilinosi.

VIENNA, lapkr. 16 
rijos kancleris Kurt Schusch 
nigg, lydimas užsienio reikalų 
ministerio barono Egon Ber- 
ger-Waldenegg, 4 kitų vice-mi- 
nisterių ir 14 žurnalistų, išvy
ko į Rymą vėl tartis su Italijos 
diktatorium Mussolini, kurio 
Austrija dabar yra tikru pa
valdiniu ir be Italijos sutikimo 
nedrysta jokio savystoVaus žin
gsnio daryti.

Manoma, kad toje diktatorių 
konferencijoje ’JbiriTSvarstoma’ 
apie Italijos suteikimą Austri
jai militarinės pagelbos, jei 
Vokietijos naciai vėl sumanytų 
Austriją pulti 
austrai laukia 
plebiscito.

žinoma, 
klausimais 
skelbiama.

Vakar pas Mussolini lankėsi 
Vengrijos premjeras Goemboes, 
kuris irgi be Italijos nežen
gia ir žingsnio.

Gal įvyks bendras pasitari
mas ir visų šių trijų diktato-

Iš iš- 
patlrta, kad 

viršininkas

PARYŽIUS, 1
slavija mano apskųsti Vengriją 
tautų sąjungos tarybai, kad 
Vengrija buk suokalbiavusi nu
žudyti Jugoslavijos karalių 
Aleksandrą ir Franci jos užsie
nio reikalų ministerj Barthou, 
nes ji' suteikusi prieglaudą Ju
goslavijos politiniams tremti
niams, kurie karalių užmušė.

Taryba ir taip turi pilnas 
rankas darbo, einant aitriems 
ginčams dėl Saar krašto ple- 
bisctio.

daryti, 
reformatų 

Tie mielai sutiko 
Bet ir jie neturi

MASKVA, 1. 16. — Bolševi
kų valdžia triukšmingai pa
skelbė, kad 350 darbininkų iš 
čeliabinsko traktorių dirbtuvės 
galės nusipirkti automobilius, 
jei jie turės pinigų. Bet tą 
“malonę”, net pačią teisę pirk
tis automoilį jie turės užsipel
nyti sunkiu darbu ir turės pa
sižymėti darbštumu labiau už 
visus kitus darbininkus.

nigystes ir net apsivedė, tai 
katalikai atsisakė priimti jį į 
savo kapines.

Galėjo būti laidojamas taip 
vadinamoj nešventintoj vietoj, 
bet į ten tyčiomis nepalikta 
vartų, kad pažeminimui miru
siojo, reikėtų karstą kelti per 
tvorą. To nenorėta 
Tad kreiptųsi prie 
(kalvinų), 
patarnauti
Kaune savo kapinių ir yra pri
siglaudę pas protestonu’s—evan- 
gelikus-liuteronus. Pastarieji gi 
sumanė pasipelnyti ir už duobę 
pareikalavo net 10,000 litų. Jau 
norėta vežti kūną į Šiaulių 
laisvamanių kapines, bet liute
ronai, pagalios, nusileido ir su
tiko priimti kūną už 3,000 litų.

Kuniečiai dėl šių įvykių yra 
labai sujudę iC pradėjo reika
lauji, kad savivaldybė nevilki-

CHICAGO.— Vakar Samuel 
Insull, zJr., užbaigė liudijimus 
savo ir savo tėvo, taipjau 15 
kitų jų kompanijų viršininkų 
pyloje dėl naudojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams. Jis liudi
jo, kad jų kompanijos bankru- 
tijo vyriausia todėl, kad nebe
galėjo gauti paskolų iš bankų. 
Bankams gi svarbu, kad užsta
tytųjų už paskolą Šerų vertė, 
bent biržoje, butų augšta, todėl 
kompanijos ir dėjo visas pa
stangas palaikyti biržoj augštą 
Šerų kainą. Kai Šerai krito, 
bankai nebegalėjo duoti pasko
lų ir kompanijos bąpkrutijo.

Su jauifojo Insullb liudijimu 
užsibaigė kaltinamosios pusės 
liudijimai. Prokuroras pašauks 
dar kelis liudininkus nuginčy
ti kaltinamųjų liudijimus ir ta
da prasidės advokatų kaltina
mosios ir gynamosios kalbos ir 
byla bus atiduota jury, kad 
tasis išneštų savo nuospresndį.

ALŽIRAS, 1. 16 
ta, kad archeologai atkasė vi
są dalį senovinio Kartagenos 
miesto, kuris per šimtmečius 
buvo palaidotas šiaurinės Afri
kos smiltyse. Atkastos vilios, 
išgrystos gatvės ir namai, ku
rie buvo statyti atrame ir tre
čiame šimtmetyje.. Tai esąs la
bai svarbus archeologinis radi
nys.

Kartagena senovėje buvo vie 
nas iš svarbiausių miestų palei 
Tuniso įlanką. Jis buvo valdo
mas finikiečių, kurie tuo laiku 
vedė prekybą su visu tuo laiku 
žinomu pasauliu. Hannibalui 
vadovaujant, Kartagena užka
riavo visą Ispaniją, žiemos me
tu drambliais^ perėjo Pirenėjų 
kalnus (tuo stebisi ir, dabarti
niai karvedžiai) ir pasiekė Ry
mą. Tečiaus Rymas vistiek at
sigavo ir ilgainiui sugriovė pa
čią Kartageną. Vieton jos iš
dygo naujas miestas. Manoma, 
kad dabar liko atkastas ne pir
masis, bet antrasis, naujesnis 
miestas.

Rytoj, 2 vai. po piet, Chic. 
Liet. Moterų Kliubas rengia 
pietus ir koncertą esantiems 
Oak Forest prieglaudoj lietu
viams seneliams. Kalbės kon
sulas i) 
Pilkauskas-^*- Ben-^Ali, dainuos 
kaimiečių kvartetas ir t.t.

TAYLORVILLF, III., 1. 16.— 
—Trys mažos mergaitės ir jų 
močiutė sunkiai apdegė eksplo- 
davu’s gasolino krosniai Wm. 
McGinty namuose. Viena mer
gaičių veikiausia mirs. (Ji jau 
mirė, sako paskesnė žinia).

MEXIC0 CITY, lapkr. 16.-- 
La Presna praneša, kad 250 
s inkilėlių Morelos valstijoj, ku
rie veikė per kelias savaites, 
pasidavė federalinės valdžios 
kariuomenei.

BRUSŠELIS, 1. 16 
liūs Leopoldas padarė dar ne
girdėtą žingsnį, atsisakydamas 
priimti kabinetą, kurį sudarė 
užsienio reikalų ministeris Jas- 
par.

xe tik nedarbo apdrauda, be; 
.aipjau senatvės pensijos, šel
pimo darbai, pagelba vaikams 
r. sveikatos apdrauda.

Tečiaus pats prezidentas 
Aooseveltas kalbėdamas tos 
konferencijos delegatams pasa
kė, kad nedarbo apdrauda tig
rės būti įvesta ateinančio kon
greso, tečiaus kai dėl senotvės 
pensijų ir sveikatos apdraudos 
jis abejojąs ar jau atėjo tinka
mas laikas ir šias reformas į- 
vesti.

250 Meksikos sukilę 
lių pasidavė

LONDONAS, 1. ię. — Lapkr, 
27 d. čia susirinks internaciona
linė konfeerncija boikotavimiri 
Vokietijos prekių. Jai pirminin
kaus adv, Samuel 
iš New Yorko.

CHICAGO.—Apskaitoma, kad 
visoje Illinois valstijoje 
mobiliai ' vidutiniškai į 
užmuša po 6 žmones.

CHICAGO.—Mrs. Eilėn Fitz- 
williams, 38 m.. 4033 Drexel 
Boulevard., atėjo į savo vyro 
Charles, vice-prezidento San 
Jude Miningo Co., raštinę, 120 
S. La Šalie St., paprašė pini
gų ir juos gavusi nuėjo į kitą 
kambarį ir išgėrė nuodų. Ji 
pasimirė ligoninėj. Su savo vy
ru* ji buvo pasimetusi ir buvo 
užvedusi perskirų bylą.

YGENEVA, N. Y., 1. 16. - 
Du žmonės sudegė ir du liko 
sužeisti gaisrą,/ kuris sunaikino 
Park hotelj. > ’

Garsus Metropolitan Operos, New Yorke, direktorius Gui- 
lio Gatti-Casazza, kuris dabar iš tos vietos pasitraukia. Jis bu
vo tos operos direktorium per 27 metus ir ją tiek iškėlė, kad 
Metropolitan Opera pasidarė žymiausia opera pasaulyje. Jis 
buk senai norėjęs pasitraukti, bet turtingiems operos rėmė
jams vis pasisekdavo prikalbinti jį pasilikti. Jis yra baigęs in
žinieriaus mokslus, bet pateko į teatro direktorius.'čia jis taip 
pasižymėjo^ kad buvo pakviestas vesti garsiąją La Scala operą 
Milane. IŠ Čia jis ir buvo atkviestas į New YorRo Metropolitan 
operą. Daugiausia ^pastangomis ir pagarsėjo^visame pasau
lyje šaliapinas; Caruso? Gigli, Tetrazzini ir kiti garsieji daini- 
ninkai-ės. Pastaruoju laiku jis iškėlė ir daugelį amerikiečių 
dainininkų., >

KOHLER, Wis., 1. 16. —4ia- 
me miestelyje yra įvestas tik* 
ras apgulos stovis. Visos gat
vės apstatytos sargais ir niekas 
negali įeiti į miestelį neišaD 
kinęs reikalo sargybai. Tai dė
lei buvusio streiko Kohler dirb
tuvėj. Balsavimuose unija pra- 
laimėjo ir streikas liko atšauk- 

unija užprotesta- 
davinius, reika- 

balsavimų ir iš- 
pikietuoti dirbtu

tas nutari
mas buvo užmirštas. Gal dabar 
Ir savy valdybė sukrus, kai jų 
pačių žmogus nerado sau vie
tos Kauno kapinėse ir už tą 
vietą turėjo taip brangiai mo
kėti.

Dieną prieš laidotuves velio
nio namuose buvo atlaikytos, 
prašant ukrainiečiams, pravo
slavų pamaldos, kadangi velio
nis buvo didelis ukrainiečių 
draugas, be to ir jo žmona yra 
kilusi iš ukrainiečių.

Pačios Dr. J. Purickio laido
tu vėą buvo iškilmingos, sutrau
kė daug publikos, vainikų bu 
vo apie 30.

Palydėti velionio kūno į ka
pus atvyko užs. reik. min. p. 
Lozoraitis, SSSR. Italijos, Es
tijos atstovai, buvusieji Lietu
vos užsienių reikalų ministeriai, 
organizacijos ir daugybė pub
likos.

Lydėjo du orkestrai, kurie 
pakaitomis grojo gedulingas 
melodijas.

Iš pat namų į ev. reformatų 
kapines lydėjo ev. ref. super
intendentas prof. kun. Jakubė- 
nas, kuris kapų koplytėlėj at
laike pamaldąs ir pasakė kai 

Jakubėnas pabrėžė, 
J»yL4r.JPurickis laikėsi gamtos 
įstatymų. Koplyčioj giedojo 
operos choras. Prie kapo buvo 
pasakyta eilė kalbų, kurios bu 
vo transliuojamos per radio. 
Kalbą pasakė min. p. Lozorai
tis, apibudinęs dr. Purickį kaip 
užs. reikalų ministerj, žurna
listą, visuomenininką ir žmo
gų; tarė žodį Estijos min. dr. 
Leppik, žurnalistų s-gos vardu 
p. Kemešys, Klaipėdos skyr 
dr. Gerutis, rašytojų L. Gira 
ir kt. Kalbų buvo apie 20.

Karstas po to,[dėtas į skar
dinį karstą, kuris užeinkuotas. 
Vėliau bus padaryta rusis, į ku
rį palaikai bus perkelti.

SOFIJA, 1. 16
Georgiev paskelbė, kad kabine
tas nutarė paliauti mokėti nuo
šimčius už visas Bulgarijos- 
valstybės skolas.
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CHICAGO.—Skalbyklų 
veriai nutarė sustreikuoti š; 
pirmadienį ginče dėl algų. Skal
byklos ėmė steigti savo sky
rius, kurie atima iš draverių 
biznį ir tuo sumažina jų už
darbį. Streikas palies 2,700 
draiverių ir gal 20^000 kitų 
skalbyklų darbininkų,, kurie ir
gi galbūt prisidės prie streiko.

e tarsis ir kitais 
apie kuriuos ne-

LONDONA)
gandų, kad Japonija tiek nori 
susitaikinti su Jiyngt. Valstijo
mis, kad sutinkanti atsiimti 
savo reikalavimą pripažinti Ja
ponijai karo laivyno lygybę ir 
sutinkanti svarstyti Anglijos 
pasiūlymus dėl naujos sutar
ties.

KAUNAS.—Spalio 25 d. štai- kapines savyvaldybė jau senai 
giai nuo širdies ligos pasimirė yra nutarusi steigti, bet smeto- 
žinomas žurnalistas ir buvęs niniams įsigalėjus 
Lietuvos užsienio reikalų minis
teris Dr. J. Purickis, 51 m. am
žiaus. ,

Jis yra buvęs kunigas, baigęs 
kunigų seminariją ir dvasinę 
Petrogrado akademiją, taipgi 
pasiekęs filozofijos daktaro lai
psnį užsienio katal. universite
te, buvęs krikščionių demokra
tų atstovu Seime, taipgi krikš
čionių demokratų buvo pasta- 
iytas užsienio reikalų ministe- 
riu Dr. Griniaus koaliciniame 
liaudininkų ir krikščionių kabi
nete.

Tečiaus jį laidojant susidurta 
su dideliais keblumais, ktfrie 
gyvai parodė būtiną reikalą 
Kaunui turėti nepriklausomas 
kapines, kuriose visi žmonės 
be jokių suvaržymų galėtų bū
ti laidojami.

Nors, rodos, veik iki pat sa
vo mirties Dr. J. Purickis pri
klausė krikščionių demokratų 
partijai ir buvo praktikuojan
tis katalikas, pas kurį kunigai 
mielai lankydavosi kalėdodami, 
taipgi nors jis visą laiką ben
dradarbiaudavo klerikalų ir ki
tiems dešiniesiems laikraščiams, 
bet kadangi jis, dirbdamas 
grynai valstybinį ir politikoj bą: 
darbą, bUvo Atsisakęs nuą ^ku^

PITTSBURGH, Pa., 1. 16. — 
Moterys kosmętikams sunaudo-’ 
ja daugiau alkoholio, negu jo 
išgeriama net ir prohibiciją piv'p 
naikinus. Bet dar daugiau al
koholio Sunaudojama automo-. 
bilių ir lėktuvų radiatoriams.

VVASHINGTON. lapkr. 16.— 
Darbo sekretorė Perkins numa
to, kad ateinantis kongresas 
praves plačias sociales reformas, 
kurias rekomenduos dabar laiko
ma ekonominio prstovumo kon
ferencija.

Ji numato, kad bus įvesta

DOVANŲ KALĖDOMS
. Ar mes galim užmiršti mums 

brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?

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

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.
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1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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stybinių partijų veikimų tardy
ti, paaiškėjo keletas nužudy
mų. Toliau, valstybės saugu
mo organai tame krašte suse- 
'kė kelias teroristines grupes,

tus, kaip Keistutis?” Prelegen-'kurios kėsinosi nužudyti jiems 
tas jam atsako klausimu: “Ar nepalankius asmenis.
visi komunistai taip mano apie 
komunistus, kaip kad tamsta 
manai?” 

čia publika garsiai suploja. 
Pruseika save skaito komunis
tu, bet jo evangelija visai ki
tokia.

Vienas klausia: Jeigu Rusi
joje nėra laisvės, 
darbininkai sutveria savas or
ganizacijas ir daro visokias de
monstracijas?

Atsakymas: Vokietijoje hitle- 
yra vilties, kad dėsėtkai nulio- rininkai irgi tveria savas orga
nų bedarbių galės kada gauti nizacijas ir demonstruoja, bet

Brooklyn, N. Y.
Keistučio Michelsonu prelėk* 

ei ja tema “Bolševizmas ir 
kaip jis įsigyveno Rusijoj.”

Prelckciją jaurtasis Michel- 
sonas pateikė varde LSS. 19-s 
kuopos lapkričio 9 d. Lietuvių 
Piliečių Svetainėje, 80 Union 
avė. Pirmuoju kalbėtoju buvo 
anglų socialistų vietos sky
riaus darbuotojas. Kalbėjo an
gliškai. Jo kalbos tema buvo 
“Iš kur kilo depresija ir ar’

industrijoje darbų?”
Turint galvoje mašinerijos 

išsivystymų, vilties nėra, kad* 
kada nors bedarbė pranyks. 
Numatoma, kad daugiau dar
bininkų neteks darbo besivys
tant mašinoms, kurios užima 
darbininko vietų industrijoje.

Kalba buvo gana gera ir 
nuosaiki.

Pirmam kalbėtojui užbai
gus, jaunas prelegentas Keis
tutis užėmė vietų.' Jo kalba 
tęsėsi apie pusantros valan
dos. Istoriškai nušvietė jisai, 
kaip komunizmas Įsigalėjo 
Rusijoje. Pirmiausia atvaiz
davo Rusija, kokia ji buvo 
’.rieš didįjį karų, pradedant i 
’9 to šimtmečio viduriu ir 
bagiant šiomis dienomis, kuo
met Stalinas jų valdo.

ar klausėjas drįs tvirtinti, kad 
Vokietijoje yra bent kokia lais
vė? Ne kitaip yra ir Rusijoje, 
kur demonstruoti gali tik dik
tatūros pritarėjai.

čia man prisimena nevisai 
senas įvykis. Pruseika kalbėjo 
Bridgcporte, Conn. Jis smar
kiai barė komunistus. Komu
nistų abazo šulas atsivijo Pru- 
seikų iš Brooklyno į Bridge- 
porta ir čia norėjo jį atakuoti 
tokioje formoje, kokioje <Pru- 
seika puolė jaunų Keistutį. Bet 
Pruseika Bridgeporte tęsė savo 
kalbų iki vidurnakčio ir, galop, 
nedavė savo oponentui, kokiam 
tėn šolomskui, kalbėti, 
statyti tik klausimus.

Ar atsimeni tai, p. Pruseika? 
Taigi ar nebūtų sveika prakti
kuoti tai, ko iš kitų reikalau 
jama?

Baigiant apsidirbti Keistučiu! 
su įvairiais klausimais, kažkoks 

jie neat- Jaunų Komunistų Lygos atsto
vas paduoda prelegentui Keis- 
tučiui propozicijų eiti su juo į 
debatus. Keistutis propozicijų 
priėmė. Tad trumpoje ateityje, 
matomai, turės įvykti ir deba
tai, kuriuos, suprantama, su-
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nos metu užsidegė pil. J. Brak- policijos darbuotės tvarka, bet 
nes grįčia. Gaisras plėtėsi ir su įstatymais. Jis buvęs 
greit ir išgelbėti beveik nie- į nuovadų pasikvietęs Teklę 
ko nepavyko. Tų dienų buvo Liepienę ir už valstybinius mo- 
kepama duona, o ant krosnies 
džiovinami linai. Įlužus kros
nies skliautui užsidegė linai, o

Po rinkimųPažymėtina, kad šis dvari
ninkas buVo Veiklus Klaipėdos 
krašto priešvalstybinių organi
zacijų narys. Ši aplinkybė ro
do, ko siekia Klaipėdos vokie
tininkai, juo labiųu, kad sprdg- 
s lamoj i medžiaga yra tokios 
rųšieš, kuri haudbjania tik ka
ro reikalams. Iš kur ši med
žiaga atsirado Klaipėdos kra
šte, visiems aišku. Vokietija 
aprūpina netik Austriją, bet 
ir Klaipėdos krašto priešval-

DRULfiNAI, Kupiškio 
Vykus vietos savivald. 
rnams, į seniūnus ir viršaičių 
kandidatus, šioj apylinkėj bu
vo išrinkta seniūnu
trulis, driilėnų k. ir j viršai-. nuo jų ir troba.

vai.— 
rinki-

P. Pe-

kesčius norėjęs prievarta pa
imti auksinį žiedų. Liepienei 
pasipriešinus, Priedfs daužęs 

jai į veidų. Teismas išklausęs 
liudininkus, jų tarpe 5 policijos 
tarnautojus, Preidžio kaltę nu
statė. Pats Preidis kaltu ne
prisipažino. Teismas valanda 
pasitaręs išnešė rezoliucijų, ku
rioje pripažino J. Preidį kaltu 
ir nubaudė 3 paras arešto.

Spalių 26 dienų Valstybės 
saugumo policija padarė krata 
Klaipėdos krašte pas Karališ- 
kių dvaro savininkų Maksų 
Hundsdorferį. Po kelių valan
dų ieškojimo dvaro darže bu
vo suraštas maždaug vieno me
tro gilumoje sprogstamosios 

tai kaip tie' medžiagos sandėl’s. Visa sprog
stamoji medžiaga buvo sukrau
ta į tam tikras dėžės, kurių ke
lios jau buvo praimtos. Dėžė
se rasta sprogstamoji medžią 
ga yra geltonos spalvos ir ci
lindrinės formos.

Valstybės saugumo organai 
ištyrė sprogstamosios medžia
gos sudėtį. Pasirodo, kad tai 
yra melinitas. ši medžiaga iš
rasta dar tik 1927 metais. Ir 
jos sprogimas yra labai bai
sus. Rasta sprogstamoji med
žiaga nors šiek tiek sudrėku
si, bet nesugedusi. Todėl spė
jama, kad ji buvo užkasta vi
siškai neseniai.

Pats dvarinihkES Hundsdor- 
feris policijos suimtas ir nu
gabentas į Klaipedų. Dabar 
stropiai vedamas tardymas ir 
toliau tiriama rastoji Isprog- 
stamoji medžiaga. Tlundsdor- 
feris yra buvęs vokiečių ka
riuomenės artilerijos karinin
kas ir todėl apie sprogstamųjų 
medžiagų gerai nusimano. Po
licijos tardomas jis prisipaži
no kaltu laikęs be leidimo 
sprogstamųjų medžiagų, tačiau 
aiškino, kad jų laikęs kelmams 
sprogdinti. Po tardymo Hunds- 
ddrferis suimtas ir nusiųstas 
j Bajorų kalėjimų.

Liepė

jc pasakė, kad komunistu ar
ba Rusijos bolševikų geri dar
bai tiek maži, kad 
sveria blogųjų darbų. Todėl 
jis daugiausia ir kalbėjo apie 
blogas Rusijos bolševikų pu- 
‘OS.

Ta Keistučo Michelsono kųl- 
’vi Įmetė bombų Į lietuvių 
komunistų abazų ir pusėtinai Įrengs Keistučio Michelsono opo- 
apgriovė jų tvirtovę. Aš pats 
esu girdėjęs daug visokių pra
kalbų. bet šita Keistučio pra
kalba mane pusėtinai nustebi
no. Tas jaunas prelegentas pa-

jam kalbų, buvo 
klausimai. Klausy- 
lietė bei rišosi su 
kalba. Tarpe kitų, 

Jis

nentai, Jaunų Komunistų Lyga.
Ar iš tikro Jaunų Komunis

tų Lygos atstovas norės erti su 
Michelsonu j debatus, tai dar 
klausimas. Labai galima, kad 
tai tik blofas ir bandymas nu- 
gųsdinti jaunų ir gabų kalbėto
jų, Keistutį Michelsonu.

Na, neužilgo pamatysime.
Rytietis.

styginius gaivalūš visokia ka
ro medžiaga ir glhklais, k&d 
tik tie gaivalai Č1A keltų vijo
ki u‘s šukilihiUs ir triukšmų. 
Tačiau dabar laiku susigrieb
ta ir „ Klaipėdos krašte šiems 
gaivalahiš yra ūžkirštas ke
lias. į’šb.

čius kand. — J. Stanionis (p. 
J. Stanionis yra bhigęs juri
dinius irtiokslus, !bet dabar jau 
2 met. kaip namie, savo 
pHbŪkininkauja)

Nubaudė policininką

« I’ 'ttat.ft- *-• . • w *"■" .» . ■

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockvell St. -

Tel. Remiblic 0728

AKIŲ SPECIALISTAI

kai-

Sudege grįčia
PAINDRfi, Dusetų valsč., 

Zarasų ap.—Spalių 16 d. die-

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
apyg. teismas spalių m. 20 d. 
svarstė policininko Juozo Prei
džio bylų. Preidis buvo kalti
namas, kad šių metų sausio 
mėn. eidamas tarnybos parei
gas buvo prasilenkęs ne tik su

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

DAKTARAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedGEomis pagal sutarti.

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. 
Rezidencija:

6412 Sol Campbell Avė. 
Prospect 0469

vak.

Phone Canal 6122

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

Seredomis it nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo 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 bt 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

T

UVEDŲ

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS . , 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, Akiu aptemimo, nervuotū- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzariinavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kląi- 
dar. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos Vaikus. KrėiVdš akys atitai
somos. Valandos Uuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.

4 11

Daug’ely atsitikimų nkys atitaiso
mos be akįnii Kainos pigiau 

kaip/ rhiiau.

4712 SouthįAshland,Av
Phonė B evard 7589

. .<< * ■ '■ ,<"<v : ■. ■ ■ ■■ .■

Ą.L.Davidoms, M.D.
4910 Š. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rpz. Hyde Park 3396

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

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak 
išskyrus seredomis.

Dr. Charles Segal
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

_________ —11_—L_______________

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Telefonas Yards 0994 .
Dr. Maurice Kahn

4631 3outh Ashland Avenue 
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po p?etų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

ReZ. Telephone Plaza 2400
Ofiso, Tel, Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

7 tPr- A. A. Roth ‘j
Rusas. Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir Visų 
chronišku ligų. 

Ofisas 3102 $o. Halsted St. 
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 
- --- --- diena.

Dr. StrikoFis •»
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Dr. W^ėris
3325 Šo. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevąrd 8483

A. Montvid, M. D.
West Yown Štate Bank Bldg.

2400 Wešt Madisėn Street

DR. G. SERNER
- LIETUVIS 
Tel 1829

Prltailco Akinius 
Kreivas Akis.

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių.-Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos UO 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 METU P ATI RIMO
PrlitaĮkMe akinių dėl visokių lakių

Phone Boulevard 7042Dr. Č. Ž. Vezel’is
Dentistas

AKUŠERĖS

<

Gerkit

NATHAN 
KANTER

. arti ’47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Lietuvi&koa
Degtinis

DOUGLAS BATHS
3514-16 W. ROOSEVELT KOAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtį*
Moterhgs^^^domis^ki^^^^L

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
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 

,. Ofisus ir / Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
ei — • ... • T-”.*. — y”— ' y r" t-. ~ ~~ ~ — ~~ T ■

Jei skaitant raidės susilieja i daiktų.

Jei

Klaipėdos krašto priešval
stybiniai gaivalai visokiais bū
dais varydami savo išdavikis 
kų darbų neapsieina ir be te
roro aktų. Pradėjus priešval-

Res. 6600 South Attesian Avenue.
, Phone Prospect 6659 

Ofisd Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Val- 1 ikL3i ”2 J?etMAiki 8 vakl 4645 So. Ashland Avė, Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

s

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Mohroe 3377

Žiūrėkit 
Naujienų 
Kasdieninio 
Biznio 
Sąraše

DAILY BUSINESS 
DIREGTORY

Incorporated
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja^už $25.00 ir aųgŠčiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse. .>...£.PaŠaūkite............R^Public 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

ir tikrai vykusiai išdėstė bol
ševikų įsigalėjimų Rusijoje.

Užbaigus 
statoma ir 
mai, kurie 
prelegento
išeina ir Leonas Pruseika. 
smarkiai žygiuoja priešakin už
imti kalbėtojo vietų. Bet jam 
pradėjus kalbėti, vietoje duoti 
klausimus, pirmininkas su pa- 
gelba publikos priverčia sustoti 
kalbėjus ir duoti tik klausimus. 
Pruseika tuo nepatenkintas, bet 
visvien paduoda apie pustuzinį 
visokių klausimų, j kuriuos Kei
stutis gana vykusiai atsako. 
Vienas iš Pruseikos klausimų 
skambėjo taip: “Ar visi socia
listai taip mano apie komunis-

j! Q O
M * 4
1 « H

mosios medžiagos 
sandėlis Klaipė

dos krašte

KALĖDŲ ElflKUftJA 
I LIETUVA
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
M. L. GRIPSHOLM
Gruodžio 8 d., 1934

Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos, perkant i ten ir atgal (R. T.)

Platesniu informacijų, laivakorčių, 
naujo 1935 m. musų laivu išplauki
mų tvarkaraščio, kreipkitės j bet 
kuri autorizuota muSij agente, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė.. Chicago, III.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and MidvVife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai doVanai.

Kur
pirkt
pigiai

ir Reikalaukit

Mutual LifluorCo
4707 $. Halsted St

Tel. YARDS 6803

anglių

*

kenčiate nuo galvos ąkaudėjhno.

spaudos raštas išrodo dvigubas 
skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dn John J. Smetona
, OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai 
Phone CAnal 0523

4» >i<ili H ^iiiiiiMiiij.iĮ'

Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO. ILL

A. M ASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Be peilio, deginimo arba skaūsmb 
varis, šprAčas, tfisriULAg, PruPitis 
(MežnnėlOH l’ileą),,, rROSTATITJS ir kitos 
meilinta Ilgę* jirydiknioH niutnj fivetnii Ir ne- 
skauiDJn ^eto«lų. , .
Mes yI»Uhignl kvleėldine .tuos, kurie >ra ne- 
tekę vilties būti pagydytais. Yra ktačiok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties Ilgos 
greljL atsiliepia | SI treatinentą.

AHTH UITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTO 
LIGOS, kuomet- h| -liga -tikrai paeina nuo 
VĄIHCOSE .GYSLŲ, VARICOSE. VOČIŲ, SU- 
TINUSIU BLAtlzbu arba MEILINES LT- 
°',BĖ IŠLIKIMO Iš DARBO

AhBA Iš NAMŲ 

. ,varWsė 
GYSLOS IR VOTYS

GWit *lr hė Sktiusind Phndikinaihoįs 
The, VARIGllR . padui1*, tūkstančius linksmais -Ikodel nė 'Jus? > • ' / 
attiKAtAUKiTĖ misų bYkAi

Penktad. tikta} mių 9 iki 6.—Nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po pietį

VARICŲR 
1NSDTITE

64 WEST RANDOLPH ST.
<-tos lubos IB^rlck Theatre Bldg.

Viši Telefonui: 
Yards 1741 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ąmbulancc Patarna
vimas Dieną ir Nak
ti. > Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 $. Hermitage 
Avenue 
Škyjriuš

J. J. BAGDONAS
2506 W,. 63 Sts 

Tel. ReuUblic 3160
10734 S. Michigan Avė

Tel. Pullman 4151

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Cianai 2515 arba 2616
.v ,, SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, 111.

ėl. Cicero 6927

—T- ...................—...........  —

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičilis

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai

r Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
.Moderniško Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
■' tams. Kaina prieinama, 
3319 Lituanka Avenue 

CHICAGO, ILL.
” ■" S-' "i’.- '1■^R||yylll■^,...  111 ........... .MM

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
4092 ARCHER AV. Tel. Cicbro <3724. Koplyčia dykai
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Pagydė Tinginį
t

Ema ir susimatyti. Visas jo 
užsiėmimas buvo stebėjimas j 
juros pūtuojančias bangas. At
ėjus pietų laikui sėsdavo už 
stalo ir kai pradės valgyti, tar
nas vos spėdavo nešti: jis val
gė tiek daug, lyg jis butų bu
vęs tris 
gerdavo 

i be jokio 
pajūrio miestelį kur buvo 
pertekliuje ola n- prasidėjo 
užsiėmimo. Rytą gymas taip ir

Dykaduoniavimas yra visų 
ligų ir negaliavimų šaltinis. 
Blaivus darbo žmogus to ne
jaučia. Atseit, ligos pirkti ne
reikia, ji randasi čia pat: mink
štose sėdynėse, šilkų lovose ir 
gardžiuose valgiuose. Kad .ta
tai yra tikra tiesa, pamatysi
me štai iš čia aprašomo vienu 
turtuolio gyvenimo.

Olandijos 
gyveno turtų 
das be jokio 
kėlęs iš lovos sėsdavo į mink-, tik nuobodumo žaislais, nes j’s 
štų kėdę ir rūkydavęs tiek.; nesijautė alkanu. Pavalgęs sku- 
kad per dumi.’s nebebuvo ga- biai guldavo į lovų .r užmi£-

kur akmenis 
skaldė. ■
jo dykaduo- 
jo sveikatą, 
pilvų ir ko
konas ■ pasi-

d.:enas nevalgęs ir 
įvairiausius gėrimus 
saiko. Jis nežinojo, 
galas pietums, o kur 
vakariene. Kaip val- 

gėrimas buvo su
yra

Philip La Follette

NEUŽMIRŠKIT SAVUO
SIUS

KIT SAVO KALĖDŲ D0-
SIUS LIETUVOJ

VANELE DABAR!
Tiktai keletas savaičių beliko iki Kalėdų. Pasistengkite 
persiųsti savo Pinigines Perlaidas giminėms Lietuvoje 
kuoanksčiausia.

Musų Pinigų Siuntimo Ratos yra nebrangios ant Kablc- 
grainų, Radiogramų ir Banko Draftų. Vartokite DRO- 
VERS patarnavimą, kad užtikrinti savo giminėms tikrai 

LINKSMAS KALĖDAS.
šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikala
vimu.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

Ashland Avenue prie 47th Street
Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 v. po piet. 

šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet

1935
PHILCO RADIOS

SPECIALIS PASIŪ
LYMAS ŠIĄ 
SAVAITĘ:

Lempa, Benčius, At- 
las, Radio — viskas 

už

Seną radio imame 
mainais, ir maži 

daliniai 
išmokėjimai.

MODERNIŠKI 
GAZINIAI PEČIAI

ir aukščiau.

JOS. F. SUDRIK, Ine.
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

RADIO PROGRAMAI:
Ntdėldieniais 1:00 — 2:00 vai. W. C. F. L.
Ketvergais 7:30 — 8:30 vai. vakaro W. H. F. C.

davo tokiu kietu miegu, kad 
kitas butų pamanęs, kad to 
žmogaus buvo trys naktys ne- 
miegotos, ar jis 
ir ąžuolų kelmi.t

I gainiui toks 
.davimas suardė 
nutuko, kad per 
jų nebesimatė, o
darė baisiu nepavelkamu gre
mėzdu, kaip didžiausias miltų 
maišas. Valgymui ir gėrimui 
sau lygaus netu.ejo, o ligų jis 
r pats ja * nebegalėjo besu- 
kaityti. Reikėjo jau gydyto

jai lankyti ir vaistus gerti taip 
pat be saiko, kaip jis kad val
gė be saiko.

Viena grųžių dieną jis 
žinojo, kad Amsterdame
daktaras, kurs savo gydymo 
budu yra labai paskilbęs. Li-| 
gi Amsterdamo buvo lygiai še naujosios Wisconsino progresis- 
šiasdeš.mts mylių. Tad gydy-1 partijos narys, kuris rinki

muose nugalėjo demokratą i»’ 
tapo išrinktas Wisconsino gu
bernatorium. Jis ir pirmiau yra 
buvęs tos valstijos gubernato
rium, bet du metai atgal pralai
mėjo republikonų nominaciją. 
Tai yra labai retas atsitikimas, 
kad pralaimėjęs 
laikė laimėjimų 
kimuose ir tai 
naujos partijos

vOjaus pašaukimas į namus jau 
vargu bebuvo galimu daiktu. 
Jis rašo jam laiškų, pilnai ap
sakydamas savo negaliavimų 
saiką ir išgertus piliu’kių kal
aus ir vaistų kibirus. Prašo 
patarimų. Gydytojas greit su
pratęs su kokiu ligoniu reika
lų turįs, skubiai parašo jam 
aiškų sekančio turinio:

“Mielas Drauge! Tamsta tu
ri labai baisių ligų. Vienok, 
užtikrinu, kad Tamsta pagy
si, jei išpildysi pilnumoje ma
no reikalavimus. Tamstų išau
ginai savo viduriuose labai bai
sų net su septyniomis galvo
mis ir piktų kirminą. Jeigu 
nori pagyti, turi skubiai at
vykti pas mane. Bet gi įspė
ju, kad Tamstai nevalia va
žiuotam 
ti, turi 
griežtai 
daugiau
noje. Ryta išvalgyk tik viena 
lėkštę srii/bos, pietums gaba
lėlį mėsos 
vakarienei 
duonas su 
dešros ar
valgysi daugiau, 
augs tiek didelė? "kad žarnos 
turės sprogti ir 
Tamstai nepadės 
tojas. šitas mano 
paskutinis ir jei
užtikrinu, už metų Tamstai 
teks jau pusti per velėnų. Da
ryk, kaip tinkama.”

važiuoti, nė raitam jo-
vykti pėsčias. Be to.

draudžiama valgyti
negu tris sykius die

su daržovėmis, o 
tik vienų riekelį 

sviestu ir gabalėlį 
rūkytos mėsos. Jei 

kirmėlė iš-

tuomet jau 
jokis gydy- 
patarimas ir 

neišpildysi,

mirties 
daktaro 
išsiren-

Vargšas “ligonis”, 
bijodamas, sutiko su 
patarimais ir skubiai 
gė į nemalonių jam" kelionę.
Pirmų dieną jis jautėsi labai 
blogai ir ėjo vos koja už ko
jos. Neapsikentė jis pats sa
vęs, neapkentė praeivio ir py
ko ant paukščių čiulbesių, o 
už vis didžiausia nekentė slie
kų ir radęs bent vieną jų 
abiem kojom trypdavo tol, kol 
jo ir ženklo nelikdavo. Tai bu
vo jo pagriežos nugręžimas lyg

(
Upton Sinclair

rašytojas, demokratų kandida
tas į Californijos gubernatorius, 
kuris betgi rinkimus pralaimė
jo tik dėka to, kad buvo išsta
tytas kitas dar “radikališkes- 
nis” kandidatas Commonwealth 
Progressive partijos, kuris su
rinko įtiek balsų, kiek jų truko 
Sinclairo išrinkimui. Daugelis, 
nužiūri, kad tas kandidatas ir 
buvo, pastatytas pačių republi
konų tikslu suskaldyti Sinclairo 
balsus.

kandidatas ap
sekamuose nu
eidamas visai 
sąrašu.

“Nėra reikalo, ponas gydy 
tojau, sako ligonis, aš esu 
sveikas. Jei Tamsta buti/mei 
toks sveikas, kaip aš, galėčiau 
Tamstai ilgo amžiaus palinkė
ti.”

Tačiau, gydytojas šiek tiek 
persitikrinęs “ligonio” sveika 
ta, sako: “Kirmėlė, kuri Tam
stos žarnose tiek ligų Tamst0 i 
pridariusi buvo, išėjo. Tad. 
kad ji vėl nesugrįžtų, Tamsta) 
vyk namo irgi pėsčias. Beto 
Valgyk tuomet, kuomet jausi 
alkį. Taip užsilaikydamas, su
silauksi ir žilos senatvės.

Gydytojas prasijuokė. Ligo 
nis jį suprato ir sako: “Pona« 
gydytojau, Tamsta esi žynys,' 
o aš nuo šiandien išmokau gy
venti ir žinosiu, ką turiu to 
liau daryti.

Taip iš dykaduonio ir tin
ginio turtuolio pasidarė darb
štus žmogus, kuris susilaukęs 
aštuoniasdešimties metų am
žiaus dar atrodė sveiku* ir tvir
tu vyru, o gydytojui kasmet 
su Kalėdų švenčių pasveikini 
mu siųsdavo nemažų dovanėlę.

Verte iš vokiečių kalbos
— J. Kairys.

PRANEŠIMAS
LIETUVIAM

‘.'v.,o5

tos pasakėčios vilko, kurs ker
šijo mažam ėriukui.

Antrą ir trečią dieną jis 
jautėsi geriat? ir kada atėjo 
aštuoniuoliktą dienų, jis jau 
buvo gydytojo prieduryje ir 
galvojo su kokiu tikslu jis at
ėjo pas gydytoją, nes jis jo
kios ligos jau nebejautė.

— “Na, tai pasakyk man, 
ką jauti savyje, kokios ligos 
Tamsta kankina,” klausia gy 
dytojas.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

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

HALSTED EXCHAUGĘ 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

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

VICTOR ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Senų Radio.
Labai lengvos išlygos

2 metai dykai 
patarnavimas.

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

19-95
■ ir 

virš.

RADIO PATARNAVIMAS 
flO Radio tūba iki $1. 

vert5s su patarna- 
M ■■vimu. šis pasiūliji-.

I Y K MI! mas Keras tiktai 
M Sią savaitę.

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIQ STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero, III. Tel. Cicero 1829 
itdara Antrad., Ketv. ir 8eSt. vakarah.

Pirkite savą ,apielink?s 
krautuvėse

SERGANTYS
žmones

KURIE kenčia nuo chroniškų li
gų, kraujo ligų, nerviškumo, ink
stų, pūsles ir veneriškų ligų, te
gul tuo jaus atsilanko i ofisą, pa
tarimas dykai, šis patarimas bus 
duodamas jums be jokios obliga
cijos ir jus galite išsigelbėti nuo 
nereikalingų kančių ir sutaupyti 
pinigų.

Specialus treatmentai dėl lyti
niai nusilpusių vyrų. Naujausi ir 
moderniausi aparatai jtaisyti dėl 
gydymo šių ligų. Pagelba šio apa
rato atsteigta stiprumas ir ener
gija lytiniai nustipusiems vyrams, 
kuomet visi kiti metodai negelbė
jo. Kainos labai prieinamos. Ga
lima susitarti dėl lengvų išmokė
jimų, kad kiekvienam duoti pro
gos išsigydyti.

DR.ROSS
Health Service ir Laboratorija 

Patarimai Dykai.
35 $o. Dėarborn Street

JCanipnH At., Crllly Bnlldlng-
Paimki to oleyhtb'rhj iki penktam au'dSt.

CHICAGO, ILL.
Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 508 moterims 
OFISO VALANDOS: Kandien nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vak. Pirmadieniais, Tre
čiadieniais ir Šeštadieniniu nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.
Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 12 v. d.

JULIUS NAMON

Herbert A. Simon, ofiso užveizėtojas, J. NA
MON FINANSINĖS ir REAL ESTATE ĮS
TAIGOS, kuri randasi 6755 So. Western 
Avenue, Chicago, praneša, kad ponas Julius 
Namon dabar sugrįžo. Jis iš Chicagos išva
žiavo Liepos 15-tą dieną. Aplankė Lietuvą, 
taipgi kitas rytų šalis.
Dabar tvarko kitą Reąl Estate įstaigą netoli Valpa- 

raiso, Indiana ir mano ją atidaryti pradžioj Pavasario. 
Diena atidarymo bus paskelbta vėliau. Kaip tik ponas 
Namonas užbaigs tvarkyti naują įstaigą, tai tuoj išvyks 
į Floridą, kur mano praleisti porą arba daugiau mė
nesių. Sugrįžęs iš Floridos vėl pradės darbuotis ir ga
lės pagelbėti savo kostumeriams ir draugams, kurie turi 
keblių ploblcmų kas link finansinių ir Real Estate rei
kalų, 'i

 C  ■ ytriH pi ,

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

LINCOLN’S PR1DE
DEGTINE

QURKŠNIS LINCOLN’S PRIDE 
^•Degtinės įrodys Jums, kad tai 
yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ją savo apielinkės Tavernoje.
LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra 
Straight Kentucky Rourbon 100°
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu pa
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik
rinkite.

Bridgeport Liąuor Co. Ine.
WHOLESALE ‘ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383
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NAUJIENOS
Ulė UtatomiMi D*lly tata.

PublMhąd Dall> ExčajH fiunday J>y
The Uthuanian News Pub„ Co.» Ine.

1M South Halsted Strėet
TelejAotie CANal 8300

i. .......Į , „-„.į., .
Sdfcr P, GRIGAMS

Ultokymo katu:
Chicagoje — paštu: 

hiatams 
Pusei tnetų 

Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui »•••••••••••<

Čhicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________   3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,

I7.D0 
3.50

Subscription Ratas: 
*8;W ‘per ycar ifi Canada l 
tLOO imt JW outakte of Ghlcago 
•8.00 pw year in Chlcago

Entored m S^ond Ctou Matter 
MMrift 1214 the tat Office 
o* Clifctfci, in. tmder the act of 
Mardi M 1S7».
TO.u.1. c 11 1 i ■! 1 -

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
df<M, ®. Bahtod 8L. Oitoago, 
IR. tėtofono Ganai 8500.

• .-I

netv,„„'Į.a’i.i,.tu 'i i,', 'imSnniT'.ila. m ..tf- 'n, ___ l

gali sunau’doti privatiškai prak
tikai. Iš privatiškos praktikos 
jie kartais turi nemažai paja
mų, — uždirba daugiau nei! 
gauna algos, tas pat galima 
pasakyti ir apie architektus. *

Privatiškų fabrikų ir dirb
tuvių kaip ir nėra. Tiesa, pa
sitaiko amatininkų, kurie sam-‘

kas jų nekliudo.
Visai kitoks reikalas yra 

sovietų Busįjoje. Valstiečiai 
nebeturi teisės į savo žemę, 
kuri faktinai dabar priklaušo 
valstybei. Valstiečiai tapo su
varyti į kolchozus, sovehozus 
ir kitokius “ozus”. Ten jie 

I turi bendrai dirbti, bendrai 
valgyti. žodžiu, turi gyventi 
savotiškoje komunoje po prie-f 
žiūra valdžios pastatyto žmo
gaus. i

Darbininkų gyvenimas Rusk 
joje yra labai sunkus. Jų at
lyginimas, turint galvoje nib- 
lio perkamąją jėgą, visiškai 
menkas. įPriegtam toli gražu 
nevisi vienodai tėUŽdirba. Dar
bininko atlyginimas priklauso, 
nuo jo sumanumo ir sugebėji- 

, x . mo greitai dirbti. Kas grei
ty ba buvo priversta atidėti Ju-Ljau jfrba daugiau darbo 
biliejittio konkurso vykinlmų ir pa(taro> tas ftatina didesnį at. 
turi visame kame daryti eko- hygmimą. Niekur, net Ameri- 
nomiją. ’koje, llėba tiek plačiai varto-

SLA. nariams bus nesupran- jamas akordinls darbas (piece 
tama, kodėl organizacijos fon-1 work), kaip sovietų Rusijoje, 
dai pradėjo nešti nuostolius 
kuomet seniaus jie ne tik apsi-1 žiriieriai, 
mokėdavo, 1 
čia reikalingas iš Pild. Tary-1 
bos smulkesnis paaiškinimas. I

Kiek galima numanyti, -pa
žvelgus j SLA. atskaitas, tai 
fondai ėmė duoti deficitą petį 
paskutinius kokius ketverius 
metus. Viena priežastis buvo 
ta, kad nedarbo laikais išimama 
daugiau ligos pašalpų, nors sir
gimų gal ir nėra daugiau. Ant-> 
ra, žymiai pakilo įvairių komi 
sijų išlaidos (seniaus, komisi
jos beveik nieko nekaštuodavo 
organizacijai).

Bet 
rodos, 
vGstmentai 
kumelė”. Kol buvo “prosperi-l 
ty”, tai ir prasčiausieji bond- 
sai, į kuriuos buvo įdėti fondų! 
pinigai, nešdavo nuošimčius. 
Atėjus depresijai, nuošimčių 
mokėjimą^ už blogus ibondsus 
sustojo ir vįĄąbar pačius ibondsus 

nyko sufąiįpįtasąi perviršis. ‘Į dą , jpįęionierių,, kuris.
Turint galvoje šitą liūdną pa-* labai, gėrai^ pažino to krašto 

dėtį, darosi nuostabu, kaip 5ga-IgyVcnimo papročius. Apie Jšj 
Įėjo Detroito seime sekretorius dalyką aš jam papasakojai 
Vihikas taip optimistiškai kai- ĮkaiP_ huvau girdėjusi. Jis nėttt> 
beti apieAfi’kanizacijos finansus?) ^dkė nė žodžio, tik papasakojo 
Jį klausant; htrodė, kad SLA.Ipanašų savo pergyvenimą, 
yra viena geriausiai tvarkomų Misionieriaus pergyvenimas. 
Amerikoje fraternalių organi- . : 
zacijų ir kad jos finansinis pa- Fneš akelis metus dar vdi- 
matas be galo tvirtas. : kas buvo įduotas vienam bap-

Vietoje tvirto finansinio <pa-. ti8‘« misionieriui. Vieną naktį 
“akla kumelė” i pasi^irdo vieno čiabuvio šatf- 

’ hkimas. šis čiabuvis buvo neše- 
pastipti, pirma negu Bagočius ąpknkštytas. Nors jo žmo

na mėgino jį sulaikyti* bet Vis
kas buvo veltui. Matydama ne* 
sulaikysianti, ji atbėgo 5pas mi
sionierių ir prašė Jį išgelbėti 

•jos vyrą. Misionierius sulaikė
■ ir }p!ri* 

J grasino įvairiomis dievo baus- 
Lmėmis neiti ir priešintis tam
sioms jėgoms. Tik po ilgo kai* 
bėjimosi ir didelių pastangų 
pavyko čiabuvį grąžinti -namo* 
kur jis vėl atsigulė gudlin ir 

Gyvenimas vietų miegojo toliau.
Rusijoje Rytą atsibudusi žmona rado
‘ 4 . duris atdaras. Vyras įbuvo din-

Prieš kiek laiko svietų <Jks- gęs> aj aaugiau io inebeihate- 
.pcdicija grjzo^iš ^ail^J]es ^“ Galėjo tai įittti tik atšWas ait* 

įsitikimas. Bet,., tamsios Jėgos 
nepalieka jokių pėdsakų. Toki 
-tamsųa (prietarai viešpatauja 
leopardžmogių ’ktašie.

Burtininkas, Iciiris vmdo 
griausltal.

i ul'i'įi'iįiį'Milai l'l

Yra daugybė bUdų susekti 
įtartinus “leopardus” ir pritM- 
kinti jiems atitinkamas bauM 
mes. Viena tokių priemonių 
yra Dievo tėismĄs su nuodiį* 
gos žolės pągelbh. Jau nuo 
atmenamų ‘laikų vartojamu Af* 
rlkdj ši priemonė nusikalta* 
liafiis susekti ir ' tuo ^ačiu* lai
ku ji yra ir bausmės įvykdys 
mas.

' . • t
Sugavus (nusikaltėlį ,ar įta-‘ 

riamą nusikaltime, sutaisoma 
.atitinkami ^vaistai” -ir tariM 
masis yrą priverstas juos iŠJ 
gerti. Kaltieji įtuojau miršta 
dideliuose skausmuose, <o ,ne*. 
kaitiej i, truputį. pasirgoišw 

■. >

tinio gyvenimo vilčia žmonės tenkinosi tiktai tol, kol
> kad pągerės jų būklė žemiškame 

gyvenime. Bet kai tik revoiiučija davė jiems šiek4tiek 
laisvės 4r prižadėjo duoti daugiau žemės, tai jie savo 
buvusiems dvasios globėjams atsuko nugarą.

Žmonių vargas Meksikdje, žinoma, dar greitai, ne
išnyks. Tenai, kaip ir kitur, yra išnaudotojai ir išnau
dojamieji. Bet išnaudojamieji dabar jau numano, kad 
ne Dievas juos pasmerkė vargti, ir Jie stengiami ne mal
domis, bet per kovą pagerinti savo ’buvj. Ir kovodami, 
jie mokinasi atskirti savo priešus nuo draugų.

18.00 jie neturėjo vilties, 
4.00’ * 4 ' 14

2.00 
1.50
.75

Matatna - .->.....,<.17

Pusei metų ~~.
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam knšnėsiui 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose
(Atpiginto)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
SLA. PILD. TARYBA “KOVO 

JA Už ORGANIZACIJOS 
GYVYBĘ’*

“Kitas dalykas, tai musų! 
fondų stovis: paskutiniais 
laikais beveik visi musų fon
dai yra su deficitu: daugiau 
išmokam, kaip kad sfiren-, 
kam.”
D51 šitos priežasties Pild. Ta-

MASINA — NAUJAS SIAUBŪNAS

Vienas Chieagos Universiteto profesorius, Dr. Wm.. 
PJėlding Ogburn, parašė knygelę apie mašinos vaidme
nų šią dienų ekonominiame gyvenime (“You and Ma
chines”). Ji skiriama daugiausia jaunajai amerikiečių 
kartai. Sako, kad CČC administracija Washingtone už
draudė ją platinti CCC kempėse, nes ji esanti “pesimis
tiška”, užmušanti jaunuoliuose geresnės ateities viltį.

Bet svaigu yra ne tai, kokių nuotaikų žmoguje su
žadina knygos skaitymas. Svarbu, ar ji yra teisinga ir 
pamokinanti. Toje knygelėje autorius sako, kad bai
siausias žmogaus priešas dabartinėje gadynėje yra ma-: 
šina.

“Musų bočiai”, rašo Dr. Ogburn, “turėjo iš
spręsti problemų, kaip pritaikyti savo gyvenimų 
prie sniego ir ledo, prie baisiųjų tigrų ir nosiara- 
gių. Moderniškos gadynės problema yra prisitaiky
ti prie naujo siaubūno, mašinos. Jų užtinkame ne 
miškuose, bet moderniškuose miestuose.”
Šiais vabzdžiais žodžiais rašytojas, be abejonės, pa

žymėjo visai teisingų faktų. Mašina, iš tiesų, yra pavo
jingas “siaubūnas” šios gadynės žmogui. Nuo šalčio ir 
laukinių žvėrių žmogus moka atsiginti. Bet kų daryti, 
kada mašina paveržia žmogui darbų ir palieka jį be 
duonos kąsnio? šitos problemos žmogus dar. nėra iš
sprendęs.

Beje, teoretiškai ta problema yra Visai nesunki. Jei
gu mašina atstoja rankų darbų, tai, įvedant naujų w 
emu, reikėtų 'sutrumpinti darbo valandas darbininkams, 
ir tuomet niekas nenukentėtų. Priešingai, su kiekviena: 
nauja mašina darbininkų darbas darytųsi vis trumpes
nis ir lengvesnis.

Tačiau praktikoje yra visai kitaip. Tie, kuri^ perka 
masinas, deda jas į dirbtuves ne tam, kad palengvėtų 
darbas darbininkams, bet kad dirbtuvė neštų savininkui 
daugiau pelno. Mašinas »dėl to ir yra vartojamos, kad 
jos kaštuoja pigiau, negu rankų darbas. Jos užima dar
bininko vietų.

Ši aplinkybė (daro mašinų klausimų kebliu. Jo ne
išsprendė kapltatižmas, ir jo neišsprendžia komunizmas. 
Sovietų krašte, kur visos mašinos priklauso valdžiai, 
jos, gal būt, yra 'labiau pavergusios žmogų, negu Ame
rikoje. Kad tas ‘,4<naajas .siaubūnas” butų suvaldytas, 
žmonija turės dar gerai ‘paklibinti savo smegenis.

MEKSIKOS KLERIKALŲ MAIŠTAS SUSMUKO
į> Iii i, |

Meksikos klerikalai vėl .bandė įginkluota jėga pasi
priešinti valdžiai. Jie, supyko ant Valdžios dėl reformos 
švietimo klausime. Ta reforma, įrašyta į respublikos 
konstitucijų, draudžia bažnytinėms organižacijoms ar
ba jų agentams steigti ir užlaikyti mokyklas iir moky-> 
tojauti.

Kunigija griežtai pasipriešino šitam įstatymui, nes 
ji bijo netekti Visos įtakos žmonyse, jeigu ji nebeturės 
progos kontrėliuoti jaunosios kartos auklėjimų. Kuo
met įstatymas vistiek praėjo abejuose Meksikos kong- 
reso rūmuose, tai kunigų sukurstyti žmonės ėmė triukš
mauti gatvėse ir kai kur het g.riebėsi ginklo.

Tos riaušės buvo gana greitai -numalšintos, nes, 
kaip matyt, jose dalyvavo, daugiausia tik ponija, kur 
nėra skaitlinga ir muštis su policija nelabai mėgsta. O 
tose vietose, kur buvo pakėlusi maištų prieš valdžią da-< 
lis valstiečių, juos nuginklavo kariuomenė. Telegrama1 
praneša, kad More los valstijoje pasidavė kariuomenei 
260 maištininkų.

Tuo budu Meksikos klerikalizmas gavo dar vieną 
skaudų,smūgį. Jo nepasisekimas kovoje su valdžia ro
do, kad jisai yra jsfipnas. Nors katalikų bažnyčia Meksi
koje per keletą šimtų metų viską Valdė ir buvo prista
čiusi neapsakomą daugybę maldos nanių ir vienuolynų 
ir buvo šUšikfoyusi4 milžiniškus tūribUš, bet kai tik nau
jos gadynės dvasia papūtė Meksikoje, tai' ta visa vidur
amžių galybė ir puikybė tapb išblaškyta.

Neišmatuojami kfebonįjų ir Miošturfų Jauktu Aukš
tį bažnyčių bokštai ir auksu bei deimantais išpuošti 
šventųjų atvaizdai negalėjo atstoti tą dvasios jėgą, ku- '• ‘-*4.... < . ... i_ ___l a—;q bažnyčiai, matyt, truisp.jPbmir-- skaitome:

Pereitos savaitės “Tėvynėje” 
įdėta SLA. prezidento F. J. Ba- 
gočiaus pranešimas apie orga
nizacijos uždavinius ir jos pa
dėtį. Tarp ko kita prezidentas 
sako:

“Taryba rado Susivieniji
mo investmentų portfelio la
bai rimtoje padėtyje: tūks
tančiai bondsų supirkti, ku
rie konstitucijos įstatymų 
buvo neleistini. Dabar turi
me problemą, kaip šimtus 
tūkstančių dolerių Vertės ne
leistinų, diskvalifikuotų bond
sų pakeisti kitais, geresniais. 
Nelengva tai užduotis: ban
dyk, vernakuliarą (paprastą 
kalbą) vartojant, išmainyti 
raišą ir aklą kumelę ant svei
ko arkliuko. Bet tą problemą 
mes paveldėjom ir dabar dir
bam, kad apsaugoti Susivie
nijimą netik nuo negeistinų 
pasekmių netvarkingo šeimi
ninkavimo, bet taipgi išgel-

• bėti narius nuo nepaprastų 
mokesčių, kokiais valdžia ga
li Tarybą priversti narius ap
dėti.” X
Vadinasi, Susivienijimui gra

sina pavojus, kad valdžia ,gali 
priversti:jį apdėti narius nepa- 
prastais mokęsniąis, arba >dar 
didesnis pavojus. Prezidentas 
kalba labai atsargiai, todėl ne
pasako, koks yra tas didesnysis 
pavojus. Bet nariai gali dasi- 
protėti. Savo žodžių reikšmę F. 
J. Bagočius pabrėžia dar šitokiu 
sakiniu:

“Tuo tarpu, kad Pild. Ta
ryba dirba ir kovoja tiesiog 
Už organizacijos gyvybę ir 
būvį, prašau narių rimtai 
musų bėgančius reikalus da
boti...”
Taigi dalykas tame ir yra, 

kad naujoji Pildomoji Taryba 
iperėmė SLA. reikalus tokiame 
stovyje, jogei dabar reikia ko
voti Už ol^ąnizacijos gyvybę.

Tai yra ne tušti žodžiai. Mil
žiniška SLA. turto dalis nabaš- 
inirtko Paukščio dr Gegužio iždi- 
ninkaVimo laikais buvo įdėta j 
•neleistinus inVCstmentus: į “de- 
bentures”, kurie nėra jokia 
nuosavybe apsaugoti. Daugelis 
tų investmentų šiandie nebetu
ri jokios arba beveik jokios ver
tos, ir valdžia atsisako juos 
pripažinti. Bet jeigu juos nu
braukti nuo knygų, tai pasidaro 
didele skylė organizacijos po
mirtinių fonde.

Anot prezidento BagočiaUS, 
senieji Susivienijimo gaspado- 
riai už šimtus tūkstančių dole
rių organizacijos pinigų nupir
ko “raišą dr aklą kumelę”. Jėi- 
gu ją dabar pavyks išmainyti 
“ant sveiko arkliuko”, tai atėi-> 
tyje SLĄ. finansų stovis gdli; 
pasitaisyti* Arkliukas, jeigu tiki, 
sveikas, #ali išaugti į sveiką 
arklį. Bet kjiaUsimas, ar bus 
galima surasti tokį pirklį, ku
ris sutiktų duoti sveiką arkliu
ką už apakusią dr šlubą kume
lę?..

Jeigu ne, kas tuomet bus?
Girdit, tPild. Tapyba yra taįp' 

suširtipimisi, kad ketina netru
kus laikyti suvažiavimą, kada! 
dalykas eina apie organizacijos1 
gyvybės išlaikymą, tai tenka 
veikti.

Tušti SLA. fondai 
Bagočiaus pranešime

Al-'- • 1

Kvalifikuoti darbininkai (in- 
geri mechanikai 

bet nešdavo pelnų..].jr kitokios rųšies specialistai) 
gauna palyginti su kitais ne
blogų atlyginimų. Tačiau,* kai 
palygini jų algas su tomis, ko
kios yra mokamos Amerikoje, 
— tai jos atrodo tikrai mizer- 
nos.

Daktarai dažniausiai turi ap • 
mokamų darbų, — jie dirba li
goninėse iir klinikose. Atlieka
mų nUo savo pareigų laikų jie

niausiai jis tyli ir tik žiuri.
Nežiūrint to žiauraus kani

balizmo papročio Manos ir 
kitų tautelių, kurias man te
ko keliaujant po Afriką ap
lankyti ir prabūti ilgesnį lai
ką, gyventojai yra ypatingai 
Simpatiški žmones: malonus, 
geros nuotaikos, darbštus ir

do po vieną ar du darbinin nepaprastai linksmus. Eidami 
kUs. Bet tai ir viskas. Turėti] dulkėtomis, akmenuotomis gat- 
didesnę įmonę ir Varyti biznį pvėmis, girdėjom juos nepa
tari platesnės skalės yra tie- prastai besijuokiančius ir kre- 
siog neįmanomas dalykas, ka- kiančius visokius šposus, šo- 
dangi mokesčiai esti nepake-pa”^ius*. dainuojančius. Visai 
ųamj neįtikėtinas dalykas, kad

Paprastas darbininkas apie Patys ^nion^R gal neseniai 
automobilio įsigijimą, žinoma, 8Uvalgę- kokį žmogų, taigi pa- 
nedali nei svajoti. Ta privile-1 d.ar5 dldc,1\ "“’ikaltim,. ku- 

ris yra didžiausias už baisiau
sius nusikaltimus. Bet laikui 
bėgant, aš su jais apsipratau 
ir daugiau apie jų nusikalti
mus nebegalvojau.

Pirmiau kiekvieną kartą, 
kai prieidavo kdks juodukas, 
padėdavo man pereiti per 

kaip 1,000 automobilių, tokiu l upę, arba nuimdavo nuo md- 
budu tapo parduota. no kūno įkyrias skruzdės, ar-

Spatfdos, žodžio ir susirinki-) l>a paprašydavo iš manęs ci- 
mų laisvės i 
.žinoma, nėra. Valdovai budriai) 
žiuri, kad j žmonių galvas he- 
įsigautų kokios nors esamai; 
tvarkai priešingos .erozijos.

Taip rašo Ralph W. Barnes, 
Amerikos žurnalistas, apie gy-J 
venimą bolševikų diktatūros 
valdomoje šalyje.

K* Auguras. J

gija suteikiama tik pasižymė- 
juslėms inžinieriams ir kitiems 
kvalifikuotiems ilafbininkams. 
Jiems automobiliai parduoda-] 
ma “ant išmokėjimo”. Tačiau 
pirkėjas automobilį gauna tik 
tada, kai sumoka paskutinį “iš
mokėjimų”. Vargu daugiau,1mokėjimą”.

dar
' M

tie
yra

svarbiausia priežastis, 1 
yra vėl tie nelemti in- į 

, ta “raiša ir akla 
Kol buvo “prosperi-
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DŽIUNGLIŲ ŽMOGĖDROS

(Tęsinys)
Keletui savaičių vėliau aš tu-

sovietų Rusijoje,)garėtų nuorūkų, visados pa
galvodavau, kad tokiame jUo- 
duky gludi kanibalizmo lie
kanos.

Bet apie tokius dalykus ne
galima juokais kalbėti, kol dar 
šiandien žmonės žmones val
go ir kol dar neišgyventas šis 
žiaurus paprotys.
Griežtos valdžios priemonės.

Kaip man papasakojo 'be
veik Visti aukšti valdininkai ir 
kariūnai, Liberijos valdžia vi
su stropumu ir griežtumu ko
voja su šiuo žiauriu papro
čiu ir ‘tikimasi, kad šis pa
protys bus visiškai išnaikin
tas. Aš pati palyginu laikus 
prieš keletą -metų su dabar
timi ir reikia pripažinti, kad 
pasiekti rezultatai mane labai 
stebina. ■ ■»*#■ ‘ ■

Rytų pradėta kelionė į Sa- 
liokvelį nebuvo labai maloni.

t

j

mia nuodus ir Vėl toliau svei
ki gyvena.

\ - n s- * • i _. ..... . v .. < > Mums -visa ta ceremonija at-sreikia t«ip kad iš-1 .***“. v!en«,^ rodo neįtikimą, bet Afrikoj ja
rimtai tiki dideli it rimti tmo-‘ .Tik-Menintelis.įdomus.+vj'kis 
nes. Tas paaiškėję iŠ (to, kadi 
valdžia griebiasi tų ‘“vaistų”, 
gerai žinodama nusikaltėlį ir 
pats tardymas iir teismas tuo 
pačiu yra iir bausmės Įvykdy
mas. Be Itn, ir pačių vaistų 
kiekis iiuštattimas pągal 
nusikaltimo didumą. •. čia daug 
reiškia pačio tardomojo dvasinė 
būklė. Nusikaltėlio nervai kk 
taip veikia ir todėl nuodai vei-‘ 
kia daug greičiau. Nekaltųjų 
nervai irhmųs, rtodėl ir nuodai 
ne įtik kenkia iir įie (greit iš- 
vemlumti. Net Europos kai ku
riose valstybėse variojami tie 
vaisiai įhiHfikaHėUhs dardant.

BekUai, kurie Žmogėdras 
seka.

mato, surasta
kuri, kad kokios, dar gali ir

suspės ją išmainyti ant sveiko 
arkliuko!

M

t . _ <■ -įjos įvyią. luioiuiuciiius
I f- bnelaimingųįį kaimo gale

V 1MV J grasino Įvairiomis diev<

PASAULIO

biro dalies. Ten ji užtiko no
madų biirį, kiltie irieko neži
nojo apie filį, kad Rusijoje 
įvyko revoliucija ir kad (da
bar ją valdo ibdlšeVlkai.

Tokių gyventojų, sako 
Ralph W. Balines, Sibiro tun
drose dar pdklthikyii. Bet 
jų nedaug bėra, šiaip eovie
lų teritorijoje žnionGs llabai 
■gerai žino iftpie revoliucijos 
įvykiihų. Ne tik jie žino, bet 
ir ,ant kiekvieno žingsnio jau
čia revoliucijos pasekmes.

Rusijoje yra įsigalėjusi dik
tatūra. Tačiau tta Olktatlira5 
(daugeliu/ atžvilgių skiriasi nuo 
tų diktatūrų, . kurios įriklire 
Italijoje, Vokietijoje ir Auslri-i 
joję. Pastarosiose šalyse iha- 
'Žiaitsihi tapb paliesti Vaįstie-: 
čiai. Jičms po senovei tdbe-. 
priklauso žemė. Su savo Ge
nies sklypu jie gali daryįi, kas 
jiems patinka, — patys jį diVb-į 
Ii ariih išniibmbli kiliems, iėi-j 
gu jie nesikiša .į politikų, taį 
viskas su jąįs tvarkoje, — nie-

jiems patinka

suardė kelionės monotonišku
mų. Prieš vienuoliktų valan
dų dangus buvo skaidrus, be 
Jokio debesėlio. Medžiai ir vi
sa gamta atrodė mieganti nuo 
didelės kaitros. Mes keliavo
me nieko negalvodami. Tik 
staiga virš musų galvos -su
griaudė smarkus griaustinis. 
Jis pasigirdo dešinėje pusėje 
iir visu smarkumu artinosi 
musų link. Juodukai ir aš 
jautėmės kaip įelektrizuoti ir 
visu skubumu lipome į 'kal
nus. Žiūrėjome į visas puses, 
o -dangus Jkaįp buvo taip ir 
yra visai skaidrus. Griausti
nis ėmė griausti be pertrū
kio. ,
. ~ Po šimits pypkių, — pra
dėjau stebėtis, o mano tarnas 
Teskupas ėmė liktis nuo ma
nęs.

— žmonės kalba, kad .ten 
kaime gyvena didelis gydyto
jas, — kalbėjo Terkupas, jo
dydamas dešinėn pusėn. Tai 
jis čia padare griaustinį.

Aš Afrikoje ir kituose kraš
tuose jau Buvau girdėjusi arpic 
garsius gydytojus «ir burtinin
kus, kurie “padaro” audras ir 
perkūnus. Paprastai tai paaiš
kinama tuo, kad Šie žmohės 
turi labai išla.v.ejusiUs pojū
čius pajusti elektrų iir kitus 
atmosferos reiškinius. Jie jau- 
<čia, kad Oras prisunktas elck-„ 
Iros ir be jokio “dirbinio” jie 
lengvai . nuspėja įvyksiančių 
oro permainų. Bet kad žmo
gus galėtų nuspėti: griaustinį, 
kai dangus yra visai skaid
rus, man ir šiandien vis dar 
-neaišku. Vėliau išklausinėjau 
Send|H’ilio valdžios komisarų 
•a'ptbtai, bet jis bi&n nieko aiš
kaus nepasakė.

— AŠ pats buvau tokio 
griaustinio liudininkas, pasa
kojo komisarus. Vienas toks’ 
gydytojas buvo ištremtas iš* 
tniesto. Dėl įto keršydamas jis 
pareiškė padarysiąs stebuklų. 
Nors nebuvo danguj Jokio de-

, bet griaustinis

Kai kada jGOpantlžniogius 
suseka sekliai. Dažnai tokie 
sėkliai $i:a aUri8i4*ęrlęy arba 
“pėsitttišę” patys lUqpa]rdžmo^ 
gini, ’kuric išduoda visas šavo 
orgmiieačijbš paslaptis , Ir nu
rodo aavo buvusius draugus. 
Juos. Valdžia patina savo ži
nion ir saugo nuo leopardžmo
gių. .Jie' viską papasakoj a ir 
padeda toliau .sekti .žmogėdrų 
darbus.

Toliau, nUKikaltėliams sekti 
vartojamas uostymo metodas? 
Yra ąpedial^ŠfiUOStyiojei. Kajr4 
tą aš Okį rėutikab ir prašiau 
paaiškinti, :ktfip jis gali su
sekti iftisiktflt&ius. dis patrau
kė pečius ir ilgai įdlvojo. Pa* 
galiau tarė: “Aš uostau ir pa
žįstu nuaikaliėlį”. Aš gavAu 
įspūdį, kad toks uostytojas 
yra naivus, kaip vaikas, bet 
diiri tam tikras‘.ypatybes Jau-' 
sii kito žniągūUš sielai
- . Paprastame 
jas visai nesiskiria nuo kitų 
'žmonių. jis eina Varėigaš, 
tada užsideda tiltai tikrą -dra
bužį, kartais leopardo kailį ir 
rankoje į.uri tam tikrų vaistų. 
Šis įeina į vidurį įtariamųjų* 
kurie sustoja ;ppie teisėją irA* 
tu, patraukia J nosį orą JrL - ____
priėjęs prie įtarikm.ojp tpasa-' besies, bet griaustinis 
ko:, “šis žmogus yra Jeupar-lstuiriui griauti ir žaibai 
;dąs... jir šis taip pat., iir ta-buoti. 
t moteris ten” ir tt. Bet daž

sg&ltai. Dažnai tokie

Elne 
žai-

t (Bus daugiau)
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

(Tęsinys)

Radviliškis
Radviliškis yra netaip gar

sus, kaip apskrities miestas, 
bet man patiko labai puiki, 
erdvinga gelžkelio stotis. Mie
stelis atsižiūri gana švarus. 
Radome keletą lietuvių įstai
gų* 
matyti 
biznierius, 
veliančius 
Lietuvoje 
biznį eina, 
žydeliams.

“Maxwell Strytas”
Nusivežiau tėvuką į Rasei

nius nusipirkti batukų ir šiaip 
dalykėlių. Žydeliai biznieriai 
traukė mus kiekvienas pas 
savę ir vis tvirtino, kad jų 
prekės yra geresnės už kitų.

Man prieš išvažiuojant į 
Lietuvą reikėjo prie automobi
lio pritaisyti didelį namie 
dirbtą “trunką”, nes pirktiniai 

Jbuvo per maži. Padarius dė
žę reikėjo iketurių valizių po 
44 colius ilgio. Ir tų nebuvo 
galima gauti. Vienas drau
gas man juokais pasakė: “Nu
eik ant Maxwcll stryčio, gau
si tuziną”. . i

Nors jis sake juokais, bet 
pasvarstęs reikalą, nuvažia
vau, manydamas, gal gausiu. 
Tos gatvės biznieriai irgi trau
ke mane kiekvienas sau. Pa
ėjęs pusblokį pasibiaurėjau 
tuo jų nuožmiškumu ir dau
giau nebeieškojau siuntkeisių.

Amerikoje tik Maxwell gat
vėje už skvernus tampo, bet 
Lietuvoje tas vyksta visuose 
miesteliuose. Kur tik pasisu
ki, tuojau griebia ir traukia 
ar tau reikia .ką įpirkti ar ne. ;

Man buvo smagų .pastebėti,
U Ii u ■ .'i ii ............ į..,.,,
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Man labai norėjosi pa- 
i Lietuvoje lietuvius 

savo šalyje pragy- 
iš vertelgystės, nes 
labai .mažai kas į 

Tą viską atiduoda

KALĖDOMS J LIETUVĄ

i:. *♦<«•«»

net; 
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RADIO
Nedeldienio radio 

programas
11-tą va-

Furniture
Halsted

Rytoj, sekmadienį, 
landą prieš pietus, per stotį 
WGES, Progress 
Company, 3224 S.
Street transliuos reguliąrį lie
tuvišką prpgramą, susidedantį 
iš rinktinų dainų, įdomių kal
bų, gražios muzikos ir kito- 

,kių įvairenybių.
' nr'/iizAv ii n* iv g i*
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DIDELIS 
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JUSU AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvt
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Gruodžio 8 d. š. m. švedų Amerikos. Linijos moitorlaiviu
“GHpsholm” išplaukia Kalėdų ekskursiją į Lietuvą. Kurie no-1 Teko nugirsti, kad progra- 
ri parvykti tik šventėms, tiems keleiviams pritaikoma specia-’mų jšpildymui dalyvaus daug 
lės kainos perkant laivakortę į ten ir atgal (round trip). šios 
ekskursijos dalyviai, kurie vyks su specialei nupiginta j ten ir 
atgal laivakorte trečia klase $130 į Klaipėdą, turės sugrįžti 
išplaukiančiu iš Gothenburgo motorlaiviu Gripsholm sausio 19 
c. Pažymėtina, kad perkant laivakortę į ten ir atgal nuolatine 
laivakortes kaina, sugrįžimui laivakorte galioja dviems (2) me
tams.

Platesnių informacijų apie viršminėtą ekskursiją, laiva-Į 
korčių bei prirengimui kelionei dokumentų kreipkitės j “Nau
jienų” agentūrą, 1739 So. Halsted St., Chicago, III., arba Švc-' 
dų Amerikos Liniją. —V. M.)

žymių dainininkų, kurie po va
dovyste Jurgio Steponavičiaus ; 
padainuos gražių dainų. Kalbės 
advokatas K. Gugis, bus įdo
mių pranešimų ir geros muzi
kos. Todėl, nepamirškite pasi
klausyti. Rep. R. J.

DĖDE SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ:

Makalų šeimyna
Budriko Programe

kad Lietuvoje žmones padeda 
susiprasti ir daugiau remia 
savo biznierius.

Iš Kauno į Vilnių ]
Iš Kauno į Vilnių tiesiai yra 

tik apie 70 amerikoniškų my
lių. Kadangi Lietuva su Len
kija nepalaiko santykių dėl 
Vilniaus užgrobimo, tai ofia- 
liai siena tarp abiejų kraštų 
yra uždaryta ir jokio susisie
kimo nėra.

Norintiems keliauti į Vilnių 
reikia arba keliauti į Vokieti
ja ir iš jos j Vilnių, arba į 
Latviją ir iš Latvijos pereiti 
sieną. Važiuojant ar per vie
ną, ar per kitą šalį, reikia pa
daryti gana ilgą kelionę, 
šešius kartus ilgesnę, negu 
šiai važiuojant. .

Lenkai įsileidžia imigrantus 
ir per uždarytąją sieną, bet 
Lietuvą nenori išleisti. Kaune 
biznieriai man pasakojo, kad 
reikia prie Lietuvos sienos 
duoti šimtą litų sargybai ir 
kaip mat pereiki, nors tai bu
tų šmugelniriko būdas.

Kadangi visur važiavau su 
•tarptautiniais dokumentais, tai 
nenorėjau save .sukompromi
tuoti imdamas tokią riziką.

Kitas žmogus patarė kreip
tis į vidaus reikalų ministeriją 
gauti spečialį leidimą ir aš tą 
patarimą išpildžiau.

Vidaus reikalų ministeris 
atsisakė duoti leidimą, nors 
aš labai aiškinausi, kad noriu 
aplankyti Vilnių. Bet, jeigu 
nebuvo galima važiuoti per 
sieną, tai .paliko važiuoti arba 
per vieną, arba per’kitą šalį.

Nutarėm važiuoti per Lat
viją. Iš Kauno važiavom 
plentu į Ukmergę, paskui į 
Zarasus. Tai yra labai garsi. 
Lietuvos vietelė, tarp kalnų ir 
c^.rv- . ‘'Ųe<uv,?.s. SvĮŪęarija” 
vaJina ję Lietuvos. piliečiai. 
Kur tik žiūrėsi, tematysi ežerą

ir gana didelius kalnus.
Ir tpats miestelis yra dau

giau negu pusiau apsuptas eže
ro. Daug žmonių kalbų lat
viškai ,nes miestelis yra tik 
apie 2 mylias nuo Latvijos ru- 
bežiaus, kurių perėjus mums 
reikėjo palikti Lietuvą.

Buvo nesmagu palikti. Ro
dos, dar reiktų pabūti. Aplin
kybės, tačiau, vertė aptiesti o 
su aplinkybėmis nenorėjome

susikibti į rietynes. Pavaži-; 
nėję 45 dienas po Lietuvą štai, 
ją apleidome pro Zarasų ru- 
bežių ir įvažiavome į Latvijos 
pusę.

(Bus daugiau/

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

Bu'driko Krautuves radio 
programas rytoj (sekmadie
nį), 1:00—2:00 vai. po piet, 
iš Stoties W C F L, vėl atneš 
mums tų visų laukiamų Maka
lų šeimynų, su visais jos var
gais, džiaugsmais ir visomis 
tribuliacijomis.

Muzikalę programo dalį pil
dys ponia Alena Rakauskas, 
soprano, o taipgi Budriko Ra- 
dio Orkestras.

$1,000,000.00 Paskoloms dėl Pirmų MorgiČių, nuo 
20 metų, lengvais 'išmokėjimais.

Mano valdžia 
(U. 8. Government) 

deda pinigus i 
Standard .Federal 
Savinga and Loan

Assoeiatioii 
of Chicago

5 iki

Progress Furnitūra Co. t

kas 6Mekam dividendus
l menesiai. Už padėtus pi- 

. f
nigus praeityje išmokė-
jom -5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės -ofisų.;

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svedetius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victpry 8486

Atdara dienomis, vakarais Ir,

EDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal įstaiga,

2324 So. Leavitt Street
PHONE iCANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

■b

TAUTU KARNAVALAS

o t

Kainų ir naujas išplaukimų 
sarašas 1935 .metams gauna
mas pas autorizuotus agentus 

arba ofise 
SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 
130 N. La Šalie St., Chicago

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhajtoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, pato

gi kelionė, žemos kainos

Kalėdinė Ekškursija
Laivu "FKEDKR1K VIII” 

iš New Yorko 
Gruodžio 8 <d.

Ekskursijos vadas 
K. Falck Kasmussen

RYTOJ 
PO PIET 
VISI 
ATSILANKYKIT 
MELDAŽIO 
SVETAINĖN 
PAMATYTI 
GRAŽIŲ 
KRUTAMU 
PAVEIKSLŲ 
IŠ LIETUVOS 
“ŽEMAIČIŲ 
ROŽE”

Tai bus eilė parengimų, kuriuos 
duos tautinės grupės, kiekviena su savo 
ypatingu programų, o užbaigai didelė 
visų grupių sueiga, kaipo “grand fina
le*’ Chicagos Stadione gruodžio 15 dienų

Kiekviena tautinė grupė savo pa
rengimo įplaukas sunaudos savo netur
tėlių sušelpimui.

Šitų visų tautinių grupių parengi
mų aprašymai ir paveikslai tilps laik
raštyje

THE CHICAGO DAILY NEWS
sssassasBss

KRAUTUVĖJE
DIDIS THANKSGIVING

Išpardavimas GARSINKITES“NĄŲJIENOSE

Specialiai Sumažintos Kainos 
DUODAMA DIDIS f 

KALAKUTAS AR ŽĄSIS DYKAI
Ši didelį ir gražy Kalakutą

* ■ . , • r * •'

gausite DYKAI su pirkimu bi
te Rakandų Setų, Pečių, Radio,
Piovyklę ar Refrigeratorių.

N AUJIE NOS
RADIO■.m Ji.

kas antrą dieną 
RYTAIS. 8:15 vai.

$85.00
$65.00
$80.00
$40.00
$75.00
$65.00
$80.00 Naujausi Radios

Seklyčiom Setai
7-nių dalių Valgyklų Setai 
Miegamų Kambarių Setai 
5-kių dalių Breakfast Setai 
Stalo Mados Gesiniai Rečiai 
Naujos Drabužių Plovyklos

$36.50 
$39.75 
$22.50
$37.50 
$36.75 
$39.75

Pirmadieny (panedėly) 
Trečiadieny f seredo j) 
Penktadieny (pėtnyčfoj)

$45.00 9x12 Gražiausi Kaurai . $23.75
$80.00 Alyva Kūrinami šildytuvai . $47.50
$85.00' Kombinacijos Pečiai   $48.50
$70.00 Seklycioip Setai  ..................  $37.50

DYKAI DYKAI
Didelis ir gružus gyvas ar nurėdytas Kalakutai dykai su

Sis pasiūlymas t ilk trumpam laikui,
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Vieno aukšto baltu priekiu namas 
J. KALEDiNSKAS, Vedėjas.

Tel. Vi c tory 4226

Pasiklausykite musų gražių iradio programų kas nodel 
dieių 11-tą vai. prieš piet iš WGĘS( stoties.

VAKARE, 9
. kas trečiadienį (seredą)

V IBI*

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

Visi Naujieną Radio Programai eina iš stoties 

WSBC, 1210 kilocycles 
Rykais Naaįjienų žinias galima girdėti visoj 
Chicagoj ir toli už Chicagos.

■ ■ , ’■ • ■■■ ‘ ' J ... .> ' ■ .

Priimami paskelbimai ir pranešimai.
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“Naujienos” Basket-
ball Tournament

Arrangements Being Completed to Start! 
Gamės of Tournament

Many Teams from all sections 
of Chicago sending in entries

Finai arrangments for the 
Basketball Tournajnent are 
being completed rapidly and i 
sc<;n the entire stage for the’ 
great contest will be sėt.

Best available sites on the 
Southside are being

Bulaw Aces are 
Ready! Are you?

« —■ m n i —

Bridgeport teani dives into 
practice full speed

Giving all indicaticns that 
they mean business, the Bulavv 

obtained! Aces yesterday got under \vay
for the games, providing boti: in their preparations for the 
all eųuipment and conveniences tournament. Led by Captain 
for the players and ample room 1 Adam Romonosky 
for the audiences and boosters svvung into action, shouting a i i 11 a ji • /•

the team

for the teams.
Numerous teams from all of 

the city are preparing to enter 
the Tournament and are placing 
their men through some fas* 
practice games. A numberof 
teams have alreadv sent in 
their entries. It is expected 
that before the entry period 
closes the number of teams en- 
tered will reach over tvventy.

Any basketball team that1 
can at all timea have three

challenge to their fu ture op-
ponents that they expect to put 
up one g-o-od f-i-g-h-t.

The business end of the team 
is in the hand of Frank Bulaw, 

1 vvho was instrumentai in get- 
ting the team together. Milton 
Kampikas will be the scribe who 
will let the world know of the 
low-down on the group of 
cagers.

Anna, B A rep.

sivėlinti, tai nuo marčios pek
los gausi.

—Ei palauk! ei, palauki pa
sigirdo iš užpakalio balsas.

Tabokiene atsisuko. Nugi, 
žiuri, kad jos jauny dienų drau
gė, senė Pypkiene bėga iš pas
kui jos.

—Bėgi kaip kokia “sweet 
sixteen”. Ir pavyti negaliu.

—Eik, eik, kamgi čia tokiiAi 
niekus pliurkšti. Jau šį rude
nį nebesitikiu išvilkti..., kad tik 
neprisieitų pančiakų padžiau
ti...

—0 aš visai nesirūpinu, kaip 
dievas duos, taip ir bus.

Geriau pasakyk, kų naujo 
žinai?

—Nieko., kųgi namie sėdėda
ma žinosiu.

—Didelį mitingu rengia ii 
aš į rengimo komitetų pate
kau.

—Argi čia koki didelė nau
jiena. Mitingų dai/g rengiama.

—Taip, bet mitingas nelygu 
mitingui, šio mitingo tikslas 
bus pasiųsti Lietuvos valdžiai 
prošenijų su daugel parašų, ar
ba aiškiau sakant, reikalavimų, 
kad pakabinti artistui Vana
gaičiui medalį.

—Nugi, rodos, kad jau trys 
tautiečiai nešiojasi po lietuviš
kų medalių. Argi jums dar 
negana? Tai pagal jūsų su‘pra- 
timų reiškia visiems po medalį.

Teisybė, trečiasis buk tai at
vadavęs Klaipėdą, bet kų artis 
tas Vanagaitis nuveikė.

—Argi negirdėjai? Naujie
nas uždarė!
. —Eik, eik jau keli kėsinosi 
uždaryti ir nei vienas neuž
darė.

—Taip, tai taip... matote, tie 
kiti nebuvo artistai, tai už tai 
ir uždaryti negalėjo. Dabar ne
atidarys, kol “Naujienos” ne
užmokės penkiasdešimts tins
tančių dol.

—O tai niekų pasaka. Nj 
vienam “Naujienos” mokėjo 
tūkstančius, ir ne keliems mo
kūs. z

Aš iš pačios kunigo gasp;. 
dinos girdėjau, kad šį karu, 
neišsisuks. Tur ės užsimokėti 
$50,000 arba neatsidarys.

—Labai gaila... ir nuėjo na
mų link.—Artistas Rnulas.

■ ■■H ■ —, MM —»

Šita propozicija kai
nuos $5.00— jei ne

apsisaugosite
“You have to pay $5.00 

down”, pasakys jaunas agen
tas, įkalbėjęs jums išsiimti ap
draudę iš Mutual Benefit As< 
sociation.

Pirmiausiai agentas jums pa
sakys kaip svarbu yra turėti 
apdraudų; kokis geras invest-

mentas apdrauda 
pigu yra gauti kelis tūkstan
čius dolerių giminėms po mir
ties. ,

Bet jo argumentų tūzas bus 
pareiškimas, kad pirm negu 
jums išdiAis apdraudų, dakta 
ras turės padaryti egzaminaci- 
jų. O tų egzaminacijų (jis pa 
kuždės vyrams -į ausi) padarys 
moteris daktarė.

O visas tas dalykas bus 
“$5.00 down”.

Iš tikrų šaltiniu žinoma, kad 
tokios apdraudos bendroves 
kaip Mutual Benefit Associa- 
tion nėra ir vyrai, kurie per- 
sistato tos bendrovės agentais, 
yra prigavikai.

yra ir kaip Draugijos metinis balius—
sėkmingas ir linksmas. Visi bu
vo patenkinti ir rengimo ko
misijai priklauso padėkos žodis 
už pasidarbavimų. Priklauso 
padėka ir tiems, kurie prisidėjo 
su aukomis.

Antras iš eilės yra didžiulis 
ir iškilmingas metinis baliuj

Lietuvos Seserį) Tautiškos; 
Draugijos, kuris įvyks šian
die, Liberty Ilal! svetainėje.

Teko nugirsti, kad komisija 
ruošia kų tai nepaprasto sve
čiams, tad kviečia visus atvyk
ti ir susipažinti su Lietuvos 
Sesutėmis ir pamatyti kokie 
tie surprizai birs.—W. K.

Šiandien Lietuvos
Seserys Ciceroje 
rengiasi baliavot

Kviečia visus atsilankyti į jų 
vakarų Liuosybės svetainėje

CICERO.— Orui atšalus ir 
miškams apsidengus geltona 
spalva, žmonės grįžta po, ilgų 
atostogų atgal į svetaines. )

Ir musų kolonijos klubai ir! 
pašelpinės draugijos rengia iš
kilmingus balius ir vakarienes. 
Pirmas iš eilės, buvo Kareivių

MES PASFUNCIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

jus
ir justi draugai

širdingai
esate kviečiami atvykti į Grand Opening naujo 
moderniško “Blue Room” California Tavernoj, 
4110 So. California Avė. ŠIANDIEN vakare, lap
kričio 17 d., 1934 m. Didelė graži šokiams vieta.— 
šoksime, gersime ir linksminsimės iki anksti ry
telio.
Savininkai Mr. and Mrs. Gust Galinski

• šeimininkė—Hostess Pauline

Lithuanian men playir.g in the 
games can enter this Tourna- 
ment. They may clip out the 
cou\.x)n which appears on this 
page, or else, obtain one any 
day next week in the offices 
of the varioi.’s parks in the 
South part of the cify.

The games of the tourna
ment wil! probably start in 
the lašt vvcek of November or 
the first few days in Deceru 
ber.

Do not DELAY sending m 
those entry blanks!

Tabokiene ir Pyp- 
kienė svarbiais die

nos klausimais 
k

Tai buvo šventame pavakary 
kada sene Tabokiene, išklau
sius mišparų, skubinosi namo. 
Ji skubinosi, kad suspėti vaka
rieniauti su visos šeimynos na
riais ir, kad nereikėtų marčiai 
antru kartu stalų tiesti. O pa

DEL ŠVENČIŲ

Peoples Krautuves
SIŪLO DIDĖLIUS BARGENUS
Anl Visokių Namam Reikalingų. Dalykų!

OFFICIAL ENTRY BLANK-(1934-35) '
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)
Enclosąd find $3.00 entry fee, for which enter the (name of 
team) ....................... .............................................
MANAGER’S name .............................................................. >-4....

ADDRESS ...................................... ................................. ...............

TELEPIIONE ....... ...........................................................................

(Mail this entry blank, with entry fee, to the Sporls Dept. 
Naujienos, The Lithuanian Daily News, 1739 South Halsted 
Street. Canal 8500. Entry fee mušt be paid before playing the 
first game).

ŠIANDIEN ATIDARYMAS

Grand Opening Proga Specialiai 
Pasiūlome

REALISTIŠKO TIPO
PUSH UP

PERMANENT
WAVE

»-g 50
Su Shampoo ir Fingerwave.

Šiandien 
modernizuotos 
grožės šapos 
atidarymas

Atėikit pasigrožėt ir 
pasigražinti

Šitas plaukų sutaisymas už ši- 
kaina yra duodamas tiktai 

"dėl p’ogos atidarymo—GRAND 
OPENING musų modernizuo
tos grožės šapos trims die
noms. Darbas $4 vertės, šian
dien tai yra labai populerus 
stilius, tinka trumpesniems 
plaukams, kurie dabar teina į 
mada. Dailu ir lengva prižiū
rėti.

$150.00 Importuoti Frieze
Seklyčiom Setai po

$89.50
$38.00 Minkštos Kėdės

po $18.95

$95.00 Kombinacijos Rie
šuto • Medžię Valgyklų 

Setai po 
$49,50

$40.00 Buffetai po 
$19.50

$35.00—95 dalių gražiausi skarvadų setai ........ $19.50
$15.00—50 dalių visokie skarvadų setai po ........ $8.95 

$8.00—32 dalių puikus dišių setai ......   $3.95
$1.75—Didelės mieros rosteriai po .....  $1.00
$3.50—Stainless peilių ir šakučių setai ............... $1.95

Puikiausi 1935 metų Ra- 
dios, Philco, Grosley, R. 
C. A. Victor, Zeriith. ir ki
ti už sumažintas kainas 
nuo $19.95 ir augščiau.

Gražiausi gesiniai pečiai, 
visų gerųjų išdirbysčių, ant 
išpardavimo už bargain kai
nas nuo

Musų Nauias 
push up WAVE

SHAMPOO ir 
FINGERWAVE

MANICURE ... 
ANTAKIŲ* 
SUTAISYMAS 
HENNA PACK 
FINGERWAVE

REVIVATONE 
$4-50 
50c 
35c 
25c 

ir $1.00
ATEIKIT BILE KADA. NERĘIKfiS LAUKT.

MIDLAND BEAUTY and DARDER SALOM
4182 Archer Avemie Tel. Lafayette 4639

GARSINKITE “NAUJ INNOSE”

£27.50 ir augščiau
Didelės Dovanos Kiekvienam Pirkėjui

Lengvus Išmokėjimai
Didžiausių Vertybių Krautuvės Cbicagoje.

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
CHICAGO, ILL. ! •

Lietuvių Kankinių Gyvenimas Rimoje
ŽEMAIČIU ROŽĖ

BUS RODOMI DU SYKIU

WEST SIDE LITHUANIAN HALI
• Ji , ' , • ■ • • • • *,

(BUVUSIOJ MELDAŽIO SVETAINĖJE)

2244 West 23rd Place

SEKMADIENY,

Lapkričio-Nov. 18, 1934
Pradžia 2 vai. po pietų.

Įžanga suaugusiems 25c. Vaikams 10c

Tai yra puikus paveikslas iš Rusijos 
revoliucijos laikų 1905 metų. Bus žin- 
geidu kiekvienam tą paveikslą pama
tyti.

Kviečia visus atsilankyti 
KOMISIJA.

\ IV. '1- «• • '■ *' ‘ ’*. ’ i*;
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SI George’s team 
withdraws from 
game with IMPS

Lašt night inform manager 
Montvid they will not play 
Sunday.

AlthoUgh the motives are not 
known and can only be sur- 
mised, St. George’s team lašt 
night withdrew from a game 
scheduled fpr Sunday with 
IMPS.

Challenged by mapager Ar- 
thur Montvid, the players o f 
the Bridgeport parochial group 
agreed for an encounter on 
Sunday, Nov. 18.

Steps were taken by the 
IM)?S to procure a field and 
after Thursday’s practice, the 
stage was all sėt for the game. 
However, lašt night Art. Mont
vid was informed that St. 
George’s team will not play 
due to unforseen defficulties.

No game Sunday
Steps were taken immediately 

to secure a game with some 
other amateur team, būt due 
to the short time, no available 
teams could be found. There- 
fore, there will be no game 
Sunday.

SLA. Delegatu atsi
minimai ir užmir

šimai
Bridgeporto kolonijoj suėjo 

keletas pereito SLA. seimo de
legatų.

“Ar tu atsimeni, kaip balsa
vai? Už mažumos, ar žu di
džiumos?”

“Aš užmiršau, kad ir delega

tu buvau”, atsakė kitas.
“Bet dabar turi atsiminti. 

Juk gavai Pildomosios Tarybos 
laišką?”

“Gauti gavau1, bet sunku at
siminti. Aš manau, kad aš 
visai nebalsavau.”

“Kaip nebalsavai? Tas buvo 
nutarta vienbalsiai. Reiškia, ir 
tu balsavai.”

“Jeigu buvo nutarta vienbal
siai, tai ir Seimo sekretorius 
balsavo, ir Gegužis ir Gugis ir 
Vinikas ir visi.”

“žinoma”.
“Tai reiškia, ir jie visi ne

atsimena”.
“Ištikro, čia reikia tik vieno 

žmogaus, kurs gerai atsimin
tų kaip balsavo. Ir jeigu vie
nas rasis, kurs gerai atsimins, 
nereikia klausti nei kitų. Kaip 
jis balsavo, taip ir jie balsa
vo”.

“Tai kodėl gi iš Pildomos Ta 
!rybos neatsiranda nei vieno, 
kurs atsimintų?”

“Matyti, kas nors čia nege- 
: rai”.

“O apie ką čia reikia balsuo
ti?”

“Apie mokesčius j lėšų fondą 
nuo pašalpos narių”.

“Na, ne, aš taip nemanau, 
čia reikia tik pasakyt, ar at
simeni, ar ne”.

“Aš atsimenu1, kad neatsime
nu”.

“Aš prie to gal visai nebu
vau. Gal buvau išėjęs iš sei
mo svetainės”.

“Čia jokio gal negali būti.”
“Gali būti.”
“Negali”.
“Mes nesam seime.”
“Mes nieko negalim balsuo 

ti”.
“Turim mesti ' lauk tokius 

sekretorius, kurie iVžbaso ir už 
miršta, arba užmiršta užrašyt 
ir neatsimena.”

“Ir mes neatsimenam”.
“Turim šaukt naują seimą”.

“Taip, taip, naujam seime 
mums nebereikėtų savo atsi
minimų balsuot”,

“Naujam seime mes galim 
viską užmiršt ir vistiek viskas 
butų gerai.”—Fotografas.

Rytoj Makalų šei 
myna gryžta pas 

chicagiečius
Makalų šeimyna vėl bus gir

dima nedėliomis iš WCFL sto
ties J. Budriko radio valandoj.

Chicagoje »tur būt nėra lietu
vio, kurs nebūtų girdėjęs Mar 
kalų ar nebūtų jautęs jų var
gų ir džiaugsmų.

Kiek Makalai turėjo vargo 
su savo vaikais.

Kaip jų sūnūs Juozas vargo 
apsivedęs su svetimtaute. Kaip 
tėvui Makalui tas širdį ede. Ir 
kaip pagalios Juozas susirado 
patogią sau pačią.

Kaip jų duktė Aldona pateko 
į bedą besivalkiodama su itali- 
jonukais. Kaip motinai Maka- 
lienei tas suteikė didžiausią 
susikrimtimą. Kaip Aldona bu
vo peršama už jos nemylimo 
vaikino ir kaip ji nuo jo pabė
go prieš pat šliubą.

Kaip Makalai mylėjo savo 
vaikus ir aukojo jiems iš pa
skutiniųjų. Makalas atidavė sa
vo sunui bučernę, kada jis ve
dė Ceciliją, o pats su Makalie- 
ne ir 
rengė 
jiems

Kas
šeimynoje?

Oro bangomis tą mes vėl pa
tirsime kiekvieną nedėldienį 1 
vai. po pįet, klausydami Budri
ko radio programo. Rytoj pra
džia. —Pranešėjas.

jų duktere Aldona pasi- 
pragyventi iš likusios 

grosernės.
toliaus vyksta Makalų

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tkisltt pagelbėti musų Skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų

akordionai 
accOrdions

120 balsų chromatiški akordionai 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Plano akordionai po $45.

JOS F. BUDRIK, Ine.
_______3417 S. Hąlated St.

APTIEKOS
DRUG STORES

J. S. ZABELLA» liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage av„ Boul.10170
A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. Marųuette Rd. Rep. 8222.

ANGLIS
COAL

Pocahoiitas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

w Pirkite gerinusį anglį pas 
MVLCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 Šo. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, $5% Rupus ' 
Screenings $4.75. Lumps

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.00
$6.25

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

4710 W. Adams
Tel. ManSfield 0561.

ANGLIS! Kodėl mokėti augštą 
kainą kuomet jtiš galite nusipirkti 
geriausią 'anglį tiesiog iš kasyklų. 
Screenings    ..................  $4.75
Mine run ...... ........ ū......................... $5.75
Lump ar egg   ........................ $6.00

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 —Merrima<h2524, ■ I. ■— II ■■■■■...     I ■« ..... . ....

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

- ! ---------------•- ---------------------------------------- -----

susirasit 
ko

jums reikia
AUTO DALIS

WHOLESALE IR RETAIL

Hub Auto Supply, 6324 S. Western 
Pros. 4729. Pristatymo patarnavimas 
JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 WeSt 85 Street.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

TIESIAI Iš DIRBTUVĖS PldrAŪ 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje. 
CHICAGO CABINET & MILL CO.

3012-14 Archer Avenue
Tel. Lafayette 1235_______

BLERBS
SHEET METAL
HENRY MILLER 

2041 CAnalport Avė. Canal 8695.

kvietkininkai
FLORIST

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

KELIONE BUSAIS 
trAvel b y bus

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southuš, Memphis, New Or- 
leaiis, Jąic.ksonvillet Miatoi, Nashville, 
Birmingham, Atlanta. Chattančoga. 
Bhiebird System Southern Limited, 
Ihd. Tel. Cal. 4668.

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

LAIVAKORTES
STEAMSH1P TICKETS

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Laivakortės į Lietuvą ir į visas 
kitas svieto šalis yra pampinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei. v

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing i? 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

LEDAS
ICE

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

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

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .... ...
Palagas ligoni

nėje ..............
Hemoroidų opera- 

racija ....... ...
Medikais egzami- 

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

1900 S. Kedzie Avė.____

MAUDYNĖS
BATHS

Gera rašoma popiera parduodama 
po 18 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
Bersiuntimo kaštams. Pinigus Ra

te siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago. III.

KABIOS
RADIO

AUGščIAUSIAS cash kainas mokė
sime už senus radios arba priitosi- 

, me senus radios i mainus už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite

Cicero 1329.

i

>10.00
>45.00
>15.00

>1.00

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynės, elektriški treamęntai. Ultra 
yiolet spinduliai, masažas.!657 W.45 st.

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

DIDELIS DIRBTUVES STAKAS.
Speciallin išpardavimas 
dirbtuvės, f 
Parduodam pigiai nuo $39 ir aiigš. 
Darbas garantuotas. . • . .
FELIX KLIMAS ir JOE KAZlK, 
. ~ \ ; savininkai.

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Afcher Avė., Lafayette 3516

ipatua viuiao tlCSlOg, iŠ 
Išdirbama parlor setus.

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

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

0

MARIJONA M1TCHELL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15 dieną, 9 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 17 jne- 
tu amžiaus, gimus Sherron, Pa.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Marijona po tėvais Ži« 
mataitė, tėvą Vladislovą, 2 se
seris Oną ir Izabele, 2 brolius 
Petrą ir Joni, ciocę Ievą Lau
rinaitiene ir dėde Louiš Lau- 
rinaili ir gimines.

Kūnas pašarovtas, randasi 
4511 S. Paulina Št.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
lapkričio 19 dieną. 8 vai. ryte 
iš namu i šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vilio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Mitchęll 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

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

POVILAS TAMULIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15 d., 7:30 vai. ryte, 
sulaukės pusės amžiaus; gi- 
mes Lietuvoj, Panevėžio ap., 
Vabalninku parai)., Deikiškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Paulina (po tėvais UŽ* 
ubalaičiute). 2 sūnūs Bronisla- 
va ir Pranciškų, (lukteri Rita, 
broli Jurgi ir broliene Elzbieta, 
seseri Emilija ir švogerį Joną 
šaipus, pussesere Valusę Zalu- 
blenė ir gimines Amerikoj, Lie
tuvoj seseri Veroniką, broli 
Motiejų ir gimines.

Gyveno po num. 3945 West 
Congress Št.

Kūnas pašarvotas , randasi 
koplyčioj 4013 W. Harrišon St 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
19 d. lapkričio. 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi* a. a. Povilo TOmuliuno 
giminės, draugai ir pažystami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse^ ir , suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nulhi'dę liekame,

Moteris, Sunai, Duktė, 
Šesu6, Brolis, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse pątarriauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
BoUleyard 4139,__ " .

Ryt Lietuvių Karei
vių Draugijos 
susirinkimas

' i v < '
CICERO —- Lietuvos Karei

vių Draugija turės mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, 1 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėje.

I Visi bariai kviečiami būti 
laiku ir atsivesti susiririkiman 
naujų narių. £iame suširinki- 
ine visi išgirs apie pasekmes 
paskutinio organizacijos paren
gimo.
|' Kareiviai, nepamirškite, kAd 
šeštadienio Vakare visi turime 
dalyvauti Tautiškų Seserų 
rengime, L. L. svetainėje, 
siro'dykim skaitlingai, kaip 
reiviai. —S©kr. D.

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

AMATO MOKYKLOS
TRABE SCHOOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO J į 
įrankių iri. paterhų darymas

(Tool and Dįe Makhig) 
Automatiškb's šriubinės mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir geras užmokęsnis.
Išmok airiato, dirbdamas ALLIED 

ŠAPOSE, Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis' ii* vakarais. Musų mo
kiniams >yeltųni sujieškome darbą. 
Ateik i šapą'Arba parašyk prašyda
mas Veltui knygutės su paaiKinitodis. 
ALLIED SCREW -MACHINĘ CO.,

IhC. Dopt. 100 $
 609-613 W. Liko St'

Krautuvią Fikčeriai
' STORE FIXTURES

'Garfield Store Fixture Exch.
• ?30Q,zI4 • S. Hąlsted St. Boulevard 1600
* fr-V- T AT '

n

IPa-
Pa- 
ka-

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Lietuviškas kaimynas lietu
viškam žydeliui

Antanas Turauskas
Persiskyrė su Šiuo pasauliu lapkričio 14 dieną, ,9:50 valandą ( 

ryto 1934 m., gimęs Tauragės apskr., Šilalės parapijoj, Kutimų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 82 metus. ...
Paliko dideliame nuliudime seserį Uršulę, po tėyaįs Turąus- 

kaitė, švogeri Vladislovą Cizauskį ir ju, šeimyną, a4 sunūs Brpnisl()- 
vą, Alfonsą, Adolfą ir Raymoridą, 2 dukteris Karoliną, Kristiną 
Jackson ir jos vyrą Armon, ir jų sūnų Armon, pusbrolį Juozapą 
Budginą ir jų Šeimyną, pusbroli Antaną Janušauškį, pusseserę 
Barborą Mažutiene ir jų šeimyną, pusseserę Oną Narbutienę ir jų 
šeimyną, pusbrolį Mike Turauskį ir jo 'moterį Delja, pusbrolienę 
Marijoną Gečienę Ir giminės, o Lietuvoj seserų šeimynas ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas
Laidotuvės ? ‘

iš namų į Užgimimo .___ _______
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 6 iš ten bus nulydėtas 
i. Šv.-Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Turausko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

NuHudę liekame, , .
Sestio, -Sunki, Dukterys, žentas, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741. i

gimęs Tauragės apskr., Šilalės parapijoj, Kutimų

šarvotas, randasi 6752 So, Campbell Avė.
įvyks pirmadieni, lapkričio 19 dieną, 8:00 vai. ryto 

cimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsi
neš.

STOCK YARDS — lietuviš
kas žydelis, Nathah Kamtor, 
kuris užlaiko sandelį, Mutual 
Liųuor Gompany, šiomis dieno
mis susilaukė lietuvišką kaimy
ną. ;

Tuo kaimynu yra p. Petras 
Kneita, kuris šalimais atidarė 
lietuvišką valgyklą, 4705 South 
Halsted st.

Senas restauratorius ir turįs 
patyrimą valgyklų biznyje, iįp. 
Kheita mano su pasisekimu ap
rūpinti vietinius žmones lietu
viškais ir “amerikoniškais” val
giais.

pirmiau p. Kneita Užlaikė Val
gyklas, vieną prie Western )ir 
47th, o aritrį miesto centre.

W. K.

šis atidarymas buvo tikrai 
atidarymas

CICERO—Vakar vakare įvy
ko “grand openingas” naujos 
alines “tiberty Tavern”, ku
rios savininkais yra pp. Kavą? 
liauskaš fr NagVeckis.

Plačiu mastu jie rengėsi prįe 
atidary mo, ir. nėši tikėdami Vi- 
.§8,,. 4 aliiięi

pasamdė ir Liuosybės svetainę, 
kurios rūmuose alinė ir randa-; 
si.

Sako, kad tai buvęs didžiau
sias tokios įstaigos atidarymas 
Ciceroj. —-D*

'■ ■ * ■ ■' *

šiandien atidaro atnaujintų
“grožio įstaigų”

BRIGHT0N BARK — Seni 
brightonparkiečiai pp. Elena ir 
Bruno Murauskai, 4182 Archei 
avė., šiandien atidaro savo pa
didintą ir naujai įrengtą “Mid
land Beauty Shoppe”.

Jon įdėjo moderniškiausias 
įtaisymus ir tiki, kad su jais 
galės klientams patarnauti dar 
geriau, negu per paskutinius 
aštuonis metus pasekmingo 
operavimo. —J. J. 2.

šiandien atidaro moderniš
kųjų alinę

BRIGHTON PARK — šįva
kar pp. Kalimskiai, 4410 So. 
California avenue, atidaro “Ca- 
lifornia Tavern” modernišku 
stilium įrengtą alinę. Alinė tta- 
ri ir “Mėlynąjį Kambarį”, ku
ris, sako, bus vienas iš gražiau
sių apielinkėje.

Atidaryme bus ir Orkestrą Šo- 
kiams^ —J. J. 2.

Ryt General Mtftorš Simfo
nijos ketyteertas 

\ .
Nuo 7-ių iki 8-ių sekmadie

nio vakare NBC stotys perduos 
programą Geheral Mdtbrs Syih- 
phony orkestros. Orkestrą Ves 
Artur Bodanzky. Solistas Galli- 
Gampi.

PirdgratiUs
1. Symphohy -No. 2, p. Ma- 

jor ... Brahma

ik:. 04

FURS
Dideli kuiliai nuo $45 iki $450 specia
lybė: darome kailinius kautus ant or
derio Visokios toieros. Taipgi taisom 
ląbąi pigiai. David Alderblum, įsteig. 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150

Perdirbame Kailius Pataisome.
Expęrtų darbas — žemos kainos. 
Aprokavimas dykai.
Pataisykite savo kautą pirm 

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu 4.............
IRVING PENNER FUR SHOP 

39 South State St, 
15tos lūboS Menter Bldg. 

Tel, Dearbom 7184

MUZIKA
MUSIC

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

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emerald Avė. Tel. Victory7697

NAMŲ TAISYMAS
■_ BŲILDING jRPJAIRS v

WM. w. chRistian^en 
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. Žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
Wentworth 3800. .................. ,

t

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

negu

$2.00
$7.75

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė į Lietuvą daug 
milijonu dolerių ir dabar tebesiunČia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

KNYGOS
BOOKS

PAMINKLAI
MONUMENTS

Senų ir. naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.

St. Maria & Ėvergreen Monument Co.
91 St. ir Kedzie Ąve, Ev. Park, III.

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

KRAUSTYMAS
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

. rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 
..TėL YARds 3408.

$O00 Patalus padarom su jūsų O naujų užvalkalu ir pamu
šalu. Už šitą kainą tik kada atsi- 
nešit ši skelbimą. — Matraca* .pertĮir- 
bami. Apškaitliuojam dykai. Dar
bas i vieną dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaūkee Avė. 

Huniboldt 4766.

KANARKOS 
canaries

PARSIDUODA KANARKOS
Baltos Ginamen ir kitokios.

1750 21st Place, 
' brie Wood St.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

INGALIOJIMAI
P0WER OF ATTOHNEY

įPRalfojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų, ofise.
1789 S. Halsted St,

KAURŲ — RAKANDŲ
Bargenėi dabar Sahdelyje. 

$150. Importuoti Kaufai $20 
$250. Importuoti' Kaurai $80
3 Kambarių Rakandai kaina

vo $400.
4 Kambariu Rakandai

Cash arba ant išmokėjimo. 
Atdara vak. ir nedėlioj.

RAPP STORAGE, 5746 S. Ashland av.

Dabar

—$25 
-435
$125 
$176

Canal 8500

First ^bvement -
Non Troppo

General Motors Symphony 
Orchestra

•2. (aj Ęitorna O Caro frdm

Allfegro

“Rodelinda” t
(b) Alleluja from “Exsul- 

'tate IMozart
(o)[ Caro Nome from “Rigo- 

letto”  ....................  Verdi
GallirCampi

8. Overture tb “The Marri- 
aįe nf Figaro” .......... . Mozart

General Motors Symphony 
Orchestra

4, (a) RugiadOšė Odorose . 
Scarlatti

- Cradle Song .. Schubert

JULIUS BENbER. Ine. .
901 W. Madison St. Tel. lllonroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesciai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

LENGVI IŠMOKESCIAI, $1 įmokė
ti, i, 20 mėnesių išmoki. 3 kamb. 
rakandui $57.B0t natfji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara va- 
kprnis. 258 W 0.8 st

Verdi

—■■■■ 1 ■ I— II ■ I. II ■ •

(c) Polonaise from “Mignon” 
A. Thomas

Overture to “Euryapthe”
\ Von Weber.

5.

Susižeidė sunkiai nugriuvęs 
nuo laiptu skiepe 

į »i«»..
. ROSELAND -L Stanley But- 

kiewicz; 51 metų ainž., 12000

SPAUDOS DARBAI
‘ ...................I. ■■. ■ “■ 11 ‘

ATVIRUTES, programas, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia . atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ
1789 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOF1NG CO.
Ar jūsų stogas reikalaUJū patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965----- .

,rr -SKALBYKLOS
LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami C f*
tik po ..........................*...........  V m

EMPIRŽ LAUNDRY 2.
380 West $7th St, — TCrds 2821

Siuvimo Mokyklos,
DRĖSSMAKING SCHOOLS
IŠMOKIT PELNINGO AMATO 

Specialia pasiūlymas. Pilnas kuVąas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13. Iki 
gruodžio 10. Atsinefckit ši paskelbi
mą. Pradėki t tuojaus.

CHICAGO SCHOOL OF 
DRĖSSMAKING, ., 

216 W, Jackson Blvd. Dearborn 9092

TAVEfcNS
J. DARGUŽIS TAVErA, užkandžiai 
veltui, 8316 W. 55 St., Chicago. *111.

Old Timers Tavern. Lietuviu Alūdėj 
rasit dideli pasirinkimą. kiekvieną 
dięną, skanių gėrimu ir vAlgių Už 
Žemiausią įcaina. Atsilankykite! ’Ru- 
sit svetingai priimti. 1400 8. Unio^ av,

VIEŠBUČIAI
HOTELS

.V1CTORIĄ HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $Į_ir augščiau.

Chicago.
WM. E. McCOY. savininkas 

Td.. Wabajsh. 2280. _ : Chici 
------- -—----------- r-T” ■

PAUL LEA^ES, vyrų rūbų kratitu- 
vė, 8427-.South Halsted Street.

UNITED fcOTldN SUPPLY Co. Mo
kyklų reikto; 1415 S.Halsted, Can.3659

. VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

TONY THE CLEANE^t
Seniausias ir geriausias rūbų Va
lytojas ir dažytojas Brignton Parke. 
Taiso, prosija ir tt.

awi> W,-43 st. Tel, Uftmrtte 1310

VARTOTI TATRAI
USED TIRES

Visokio didžio. DeLuxe Tite .Uo., 
G.t1K S<>. Avr. Henilock $099

Einerald avenue, sunkiai susi
žeidė kai savo namų skiepe 
nugriuvo nuo laiptų. Jis per
skėlė galvą. Cook apskričio ligo
ninėje susižeidusį roselandietį 
gydo.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Vakar rado piktadarių užmušta lietuvį 
W. Mikutaitį Michigane ežere

likę piktadariai nudilinę savo 
keliais?

VVilliam Mikutaitį ir “Steponą” piktadariai už
puolė kelyje tarp South Bend ir Notre Dame. 
Steponą sumušę paliko miške, o Mikutaitį įme

tė i ežerą.

,, ii .................ii,..................... ... i ................................... . ................—'■ ■ ■

Užkvietimas Visu 
Chicagos ir apielin- 
kių miestelių lietuvių

PRANEŠIMAI
šeštadienis, lapkr. 17, 1934

Lapkričio 6 d., VVilliam Mi- kavedžių karo, smoge Stcpo- 
kutaitis ir Steponas, vežė laiŠ- nui per gaivą. Jis krito vie
kus iš Notre Dame į South toj be žado, o Willimą Miku- 
Bend. Kryžkelėj jiems pas- taitį apkraustė iš kišenių pa
lojo kęlią pravažiuojantis ka-jsičmė kiek rado pinigų, su
ras, kuriame sėdėjo keli vyrai mušė ir nunešė į Michigan 

ežerą.ir viena moteris.
Tie vyrai pribėgę prie laiš-

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pirkite sau automobili dabar
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas ....
PLYMOUTH, vėliausias 1934 me
tų DcLuxe sedan. Veik nevarto
tas, važiuotas vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas, {rengtas su sau- 

6 dratiniai ratai ir 
Kašta-

$565
gių stiklu.
6 ta irai kaip visai nauji, 
vo $950, musų 
kaina tik .........................
CHRYSLER vėliausia 1933 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas 
Musų kaina tik ..............
BUICK paskiausis 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau, nei 3 sa
vaitės. ši puikų karą reikia pa 
matyti, kad Įvertinti, 
virš $1900, mažiau negu 3 savaites 

Paaukausiu tik už mažą 
Taipgi

Kainavo

Furnished Roomssvarstyt kliubo reikalus, ypatingai už- 
simoKeu užsilipusius mokesčiu.., kad 
l.goj arba nelaimėje nebūt Keoiumų.

Puui J. Petraitis lašt.
Chicagos Lietuvių Vyrų choro pa

moka atsibus sekmadienio ryte, 10 
vai. iki 12, BarausKo svetainėj, 2244 

23 H. ir kiekvieną sekmadieni 
per visą sezone.. T 
ir gali dainuoti yra kviečiami ateiti 
ir prisidėti prie choro. mokytoju 

, yra (Jhas. Steponavičių.
KviCda Valdyba.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos garu apšildomas, 2931 Erne- 
luld a ve. 1 lubos.

TAUTINES PARAPIJOS BALIUS, 
NEDfiLIOJ, 

Lapkričio-November 18 dieną 
1934 m., 

PARAPIJOS SVETAINĖJ, 
3501 

Pradžia 
Kviečia, 

Kun.
L. S. S. Chicagos Centralė krona 

rengia draugišką vakarėli su užkan
džiais, programų, kalbomis ir net šo- DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ, 
kiais. A.sięus šeštadieni lapkričio 17 ~ 
d„ 8 vai. vakare, Barausko (buvu
sioje Meldažio) auat.nėj svetainėj, 
2244 V.. 2J PI., Chicago, III. Rengė
jai kviečia visus senus socialistus ir 
jų minties rėmėjus ateiti ir praleisti 
kelias linksmas valandas tarpe savo 
draugų. įžanga 50 centų ypatai.

Kviečia . Rengimo Komisija.

(riminės pradėjo ieškoti
VVilliam Mikutaičio ir Ste

pono giminės, nesulaukdami 
jų grįžtant tuojaus pranešė 
vietos policijai, kuri žuvusius 
laiškavežius stengėsi surast. 
Po dviejų dienų ieškojimo po- 
iicija surado pusiau apmirusį . . .
Steponą gulintį miške arti 81 lankyti rytoj į West oldęs 
Notre Dame. Jį tuojaus n u-'Lietuvių svetainę (buvusią 
vežė į Šou th Bend ligonhutį. iMe.dažio svetainę), 2244

Po kelių dienų Steponas at-'W. 23rd PI. ir pamatyti 
.dpeikejęs papasakojo, kad Mi-'gražių krutamu_ paveikslų 
kutaitį ir jį piktadariai buvo — žemaičių Rožės, 
užpuolę kelyje. Bet Steponas Tie paveikslai yra nese- 
negalėjo atsiminti ir papasa- nai atgabenti iš Lietuvos, 
kol policijai kas atsitiko su jo Kiekvienam žingeidu bus 

įjuos pamatyti. ’
Apart Žemaičių Rožės, 

dar bus rodoma juokinga 
komedija. Prie to bus pri
taikinta ir muzika- Atsilan
kę rytoj po pietų į Melda
žio svetainę tikrai praleisi
te naudingai' laiką ir pama
tysite žingeidžių krutamu 
paveikslų.

Iki malonaus pasimaty-
Komisija,

Šiuomi maloniai kviečia
me visus lietuvius, 
rus, moteris ir vaikus, at-

vy-

Tie paveikslai yra nese

S. Union Avė.
7 valanda vakare
Linkui ir Komitetas.

PASIRENDUOJA garu apšildo 
mas kambarys dėl vieno arba 2 vai

4602 S, California Avė.
Vyrai kurie nori Kinu, Rali būti ir su valgiu.

Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba tgg, lj>6.o0; Mine run, $5.75; 
Scieemngs, $4.75. Grandy Mining 
tu., GeGCicrest 1131.

RENDON apišldomas kmabarys 
dėl vyrų.

2154 W. 23 St.

KAMBARYS rendon. puikus, švie- 
. sus su visais patogumais dėl šva

raus žmogaus. 2 lubos, 4517 South 
Rockvvell St. tel. Lafayette 0541.

RENDAI kambarys vaikinam su ar 
be valgio. šeimynos nėra. 3329 
Lituanica Avė. (2ros lubos).

ATIDA!
žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
nimois Emeigency Relief S.očių —

»

GARDEN CITY COAL CO.
2013-2v21 So. Morgan St.

Pasakykite klerkui Emergency Re- 
Lef stoty, kad jus norite gauti ang
lis iš musų kompanijos.

....Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo n a n 
Amerikoj susirinkimas įvyks nedė- 
lio.j lapkričio 18 Jono Garbužio svet., 
3749 So. Halsted St. Malonėkit 
visi atsilankyti, nes turim daug svar
bių reikalų kuriuos turime ši syki 
apsvarstyti. Taipgi neužmirškit at
sivesti po nauja narį.

M. Batutis rašt.

z oi Kėni
bendrakeleiviu Williainu.

Bado kaną po 10 dienų
Praėjo bent 10 dienų ieš

kant Mikutaičio po miškus ir 
ežerus. Vienok, po didelių 
pastangų vakar policija sura
do jį Michigan ežere, kur pik
tadariai jį įmetė.

Ji nuvežė į South Bend gra- 
boriaus lavoninę.

Tuojaus buvo duota žinia į 
Chicago, Mikutaičio giminėms 
Jonui Pociui, Nevcrdauskui ir 
Tamošiūnui, kurie paprašė J. 
J. Bagdono, kad jis velionį 
parvežtų į Chicago ir palai
dotų.

W. Mikutaitis prieš 20 metų 
gyveno Chicagoj. Priklausė 
prie kultūrinių organizacijų. 
Buvo veiklus ir plačiai žino
mas lietuviams kaipo malo
naus budo žmogus.

“Ste ponas'1 kritiško je 
padėtyje

Po kiek laiko jis persikėlė 
gyventi į South Bend, kur jis 
gavo tarnystę vežiot laiškus į 
Notre Dame. Su juo kartu 
dirbo ir Steponas.

Vėliausiomis žiniomis Ste
ponas randasi kritiškoj padė
tyje. Daktarai neturi vilties, 
kad jis pasveiks.

Platesnis pranešimas apie 
šitą tragediją tilps pirmadie
ni. — Frank Balau).

PASIRENDUOJA didelis namas 
dėl verauzės ar kito bizniaus, renda 
Pigi. 8140 S. Vincennes Avė.

RENDON 6 kambarių bungalow, 
2 karų garadžius, elek.ra, vanduo, 
-clefonasi Pigi renda, yra daug 
žemės dėl laikųno paukščių. Ran
dasi apie šv. Kazimiero kapines. 
Jeigu kas nori, gali pirkti šj namą. 
Agentai neatsišaukite.

Savininkas
10424 So. Trumbull Avė.

4 blokai už Kedzie

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebukline r,s 

, išradimas dėl nervų ligų. Parsiči . - 
1 da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO. 
6243 W. Cermak Road, 

Benvyn, III.

Draugijos Lietuvos Dukterų susi
rinkimas ivyks lapkričio 17 d . 7 vai, 
vak. paprastoj svetainėj. Visos ma
lonėkite dalyvauti, nes randasi svar
biu nutarimu taipgi yra rengiama 
vakarienė lapkričio 25 d. šr. Jurgio 
parapijos svetainei, visas neinąs ski
riamas Oak Forest lietuvių senelių 
raudai. širdingai kviečiame visus 
geros Širdies lietuvius-ves atsilan
kyti ir paremti musų svarbu darbų, 
taipgi laike vakarienės bus nupigin
tas įstojimas naujoms narėms nuo 
25 metų iki 35 metų $1.00 įstojimo.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.

AUBURN DeLuxe 1934 sedan 
—kaip naujas; 6 dratįniai ratai— 
geriausi tairai — užbaigą ir ap
mušalas be mažiausios $AQC 
dėmės; tik .....................
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus. 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų $97^R 
kaina tik ....... ..... ........... “**
CADILLAC 1931 sedan. Šis 
karas priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $9 *7 C 
Musų kaina tik .......  fa ■ v
NASH vėliausias $1932 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų grantija. Musų $9R5 
kaina tik .................. faQw
DE SOTA 1932 DeLuxe sedan — 
garantuotas kad geras, $295 
STUDEBAKER 1934 DvLuxe so
dan — garantuotas $945 
tobulumas, tik ..................

mo.

atgal, 
dalelę originalės vertės. ' _ .
1933 Buick kaip naujas $i>9R 
atiduosiu už ..................... wfaW
DE-SOTO vėliausias 1934 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musu pa; 
paprastą garantiją; 
tik .................. .

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nbbepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.
SQUARE DEAL AUTO FINANCE

2529 NORTH CRAWFORD AVĖ.

RYTOJ 
PO PIET 
VISI 
ATSILANKYKIT 
MELDAŽIO 
SVETAINĖN 
PAMATYTI 
GRAŽIŲ 
KRUTAMU 
PAVEIKSLŲ 
IŠ LIETUVOS 
“ŽEMAIČIŲ 
ROŽĖ”

American Lithuanian Citizens 
Club laikys mėnesinį susirinkmą sek
madieny j lapkričio 18 d. 1 vai. po 
pietų K. Gramonto svetainėje, 4535 
S. Rockvvell St. Taigi visų narių pa
reiga yra skaitlingai susirinkti ir

STAR BRIDAL 
SHOPPE

Musų specialybė yra šliubinės'suk
nios ' (vvedding gowns), jau pasiūtos 
arba padaromos ant užsakymo. Tu
rime dideli pasirinkimą įvairių dre- 
sių dėl visokių progų. Kalbame 
lietuviškai.

1516 Milwaukee Avė..
Tel. Armitage 2189.

PASIRENDUOJA flatas 4 kamba
riai, ant 2 lubų 6745 So. Racine 
Avė. $12.00 i mėnesi, prie geros 
transportacijos, dviejų gatvekarių 
parko ir mokyklos apielinkėj.

Pašaukite
Tel. Virginia 0817

REAL ESTATE
$515

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 
patarnavimas.

.............................

RENDON Storas, barbeme įdirb
tas biznis, tinka ir kitokiam biz
niui. 3316 S. Morgan St. Renda $20 
su kambariais.

RENDON saliunas su visais mo
derniškais įtaisymais, biznis išdirb
tas per 30 metų.

3318 S. Morgan St.

PASIRENDUOJA cottage 4 kam
barių, netoli Marųuette Park — ga
lima laikyti gyvulių.

4035 W. 69th St.

$125,000.00
Išpardavimas

Tebeina Visu Smarkumu!

Šį vakarą dainos, 
baletas ir kugeliai 

L, S. S. sueigoj
Barausko svetainėj įvyksta 

draugiškas socialistų kuopos 
narių ir simpatikų vakarėlis

šį vakarą įvyks chicagiečių 
lietuvių socialistų draugiškas 
vakarėlis; su vakariene, pro
gramų, kalbomis, šokiais ii

•Padėkavonės Dienai įsigykite naują, gražų Dinning 
Room Setą. 7 dalių Dinning. Room setai pas mus tik 
(Jų tikroji vertė $67.50) .............................  $39.50
Parlor Setai, musų nuosavoje dirbtuvėje padirbti. Pil
nai garantuoti $59.95 vertės ......... ........ dabar $39.50
3 dalių Bedroom Setai $67.50 vertės .... dabar $39.50

RADIO su kuriuo galite klau
sytis viso pasaulio stočių. Jis 
lygiai gerai perduoda progra
mą iš Chicagos kaip ir iš Mas
kvos, Berlyno, Paryžiaus ir tt. 
Ir nežiūrint tos savo Vertybes 
jie parduodami tik po

$44.50
Maži radio (midget) $8.50 
Linoleumai virtuvėms $6.90

vertės dabar $3.93
t

«ss®83»

šeimininkės keps: kugelius, 
grybus, “roastus”, ir vaišins 
svečius. O programoje bus: 
dainos, muzika, baletas ir juo
kai. Vėliaus visi šoks.

Viskas tai įvyks Barausko, 
(buvusioje Meldažio) apatinėj 
svetainėj, po numeriu 2244 W. 
23rd PI. Rengia L. S. S.. Chi
cagos Centralė kuopa, kaip ir 
kas metą, su tikslu, kad duo
ti progą savo draugams ir' 
simpatikams susieiti grupėn ir 
jaukioje nuotaikoj praleisti ke
letą linksmių valandų; pasima
tyti, pasikalbėti, pasidalinti 
gyvenimo įspūdžiais, prisiminti 
senus laikus bei paplanuoti at
eities darbus. Vienminčių — ’ 
draugų sueigoje visuomet yra 
jauku ir malonu būti.

YOUTH!!
FUN—MYSTERY 

Corning your wky soon the 
GRAND MASQUERADE 

DANCE
Sponsored by the 

“LITHUANiĄN hfOUTH 
' SOCIĘTY”

SATURDAY, 
NOVEMBER 24th,’34 

8:00 P. M; at the 
“GOLD COASTŠ” COZIEST 

HOTEL 
“HOTEL MARYLAND” 

900 N. Rush St. (cor. Del- 
aware, between State and 

Michigan avė).
MUSIC WILL BE FUR

NISHED BY THE “LOS 
ALEGROS’ ORCHESTRA.

Your only outstanding Pre- 
Advent Affair. Come all to 
enjcy yourselves. Go witb 
L. Y. S. and you will never 
go wrong. ’

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Garsus Austrijos Revo
liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCII
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

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

Vaišins scenos darbuotojus

Su kiekvienu pirkiniu nemažesniu $5.00 
gausite gražią $5.00 lempą—DOVANAI

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P, Jovarauskas ir P. Bertulis, Savininkai 

2310 WE$T ROOSEVELT ROAD . 
CHICAGO, ILL.

Prie to, rengėjai yra pa
kvietę eilę žymių scenos <iar 
buotojų 
kad juos pavaišinti, parodyti 
kuopos dekinguipą, / už jųjų 
pasidarbavimą pereitą sezoną, 
suvaidinant du sceniškus ku
rinius, kurius kuopa pateikė 
publikai.

Taigi, šj vakarą, 
(Nov.) 17 d., 8 vai, 
trauksime j Barausko 
nę j draugišką sueigą, 
tik 50 centų ypatai, o 
kams šeimos nariams 
Iki pasimatymo.

— Draugas.

vaidylų į svečius,

lapkr. 
vakare 
svetai- 
Įžanga 
mažiu- 
veltui.

CLASSIFIEDADS
■-----------------------------------------------------------------------------------

PARSIDUODA 6 kambarių cot- 
tage beismentas ant plytų pamato, 
taipgi 2—5 kambarių medinė abi 
gerose vietose, bile katrą vieną už 
$1.150, arba mainysiu. Kazys Ur- 
nikis, 7026 S. Fairfield Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertu patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninku reikalais. Mei 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu* 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Business Chances
f Pardavimui Bizniai

RĘSTAURANTO fikčeriai ir pilnas 
įrengimas nauji dėl Pasaulio Paro
dos. Bergenas, Schlitz Palm Gar
delis, Victory 0360.

AUGšTOS KLESOS tavern. Nau
ji fikčeriai. ’ Daro gerą biznį. Ne
brangi renda. Priverstas parduoti 
dėl ligos. Verta apžiūrėti.

5113 S. Halsted St.

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

Miscęllaneous for Sale
{vairus Pardavimai

PARSIDUODA saldainiu, tabokos 
ir notion krautuve, garu apšildyta, 
renda pigi, patogi vieta dėl byle biz- 
niaus. 936 W. 33rd St.

iiešKot 
Ko 
nerandat

'TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

į Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

PARDAVĖJAI
Žiūrėkit 
Naujieną 
Kasdieninio 
Biznio 
Sąraše

DAILY BUSINESS 
DIRECTORY

n

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

GERBIAMI LIETUVIAI!
Parduodu Royal dulkių valytojus, 
Sparton Radios, Refrigeratorius, 
Prosus, Laikrodžius ir pataisau lai
krodėlius už- $1.90.

Reikalui esant parašykit arba pa
šaukite, o aš atvešiu i jūsų namus 
ir nupliksite daug pigiau kaip kitur.

ANTON RAŽAITIS 
3408 So. Halsted. St.

Chicago, III.

EXTRA bučernės stakas su fikče- 
riais. Labai pigiai, nepraleiskite ge
ros progos, 2942 W. Pershing Rd.

PARDAVIMUI bučernė, geroj vie
toj. biznis išdirbtas per 18 motų. 
Priežastis turiu 2 biznius.

12300 Emerald Avė.

Tel. Rockwell 4295.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA gera grosernė, nė
ra arti kito tam panašaus biznio 
su gerai itaisytu Ice Cream parte
riu. šitas biznis užtikrintas, neša 
gera pelną. Pardavimo priežtsti 
patirsite ant vietos.

4554 So. Rockwell St.
. KRIAUČIŲ ATIDAI ant pardavi

mo kriaučių šapos rakandai, kam rei
kalingi nepraleiskit progos, nes tu
riu apleisti Chicagą. Atsišaukit 
adresu, 6631 So. Rockwell St.

KRIAUČIŲ ŠAPA ir valymo ištai
ga parsiduoda pigiai dėl ligos.

• 617 W. 37 St

Personai

KAS NORIT važiuoti sykiu su 
mumis automobiliu i Floridą, eiti iš 
pusės i biznį ar praleisti žiemą šili
moj. Turiu vietos dėl 3 žmonių. 
Atsišaukit laišku ar ypatiškai, klau
skit

J. VALINSKĄ
3352 S. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
cery Storas. Pigi renda $30.00, 5 
metų lysas. Garu apšildomas.

1129 E. 55 St.

Chicago, III.

Exchange—Mainai
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MAINYSIU 2 namus po 2 flatus 
ant farmos su staku. Morgičiaus 
yra tik $800. Atsišaukit vakarais 
arba laišku. F. L. Savickas, 2037 
Canalport Avė.

PAIEŠKAU • apsivedimui vaikino 
nuo 35 iki 45 metų, turi būti negir- 
tuoklis ir butų gerai, kad turėtų kiek 
nors turto arba gerą darbą. Aš 
esu moteris, turiu 3 vaikus ir naują 
2 pagyvenimų namą ir gražų karą. 
Man yra reikalingas gaspadorius. 
Prašau ant juoko nerašyti. Box 188, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Vienas arba du lietuviai, augštos 
rųšies—-kurie kalba angliškai ir 
turi automobilius pardavinėti 1 iki 
5 akerių trakto žemę kuri ran
dasi ties L C. ir šiandien parduo
dama UŽ mažiau negu wholesale 
kainą. Patyrimas real estate ne
reikalingas. Atsineškite liudiji
mus. Pašaukite arba nuvažiuoki
te nedėlioj i musų skyriaus ofisą 
ąDt 183rd ir Western Avė. Home- 
woode. šiokiomis dienomis atsi
šaukite i musų ofisą

29 So. La Šalie St.
Kambarys 528.

Howard W. Elmore 
Company

Real Estate For Sale
Naitiai-Žemė Pardavimui

PAAUKAUSIU modernišką karš
tu vandenių apšildomą medini cot- 
tnge, 2 karų pečiu Šildomas gara
džius. 8721 Emerald Avė. Boulevard 
8241.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

SALESMENĄI
Su patyrimu pardavinėti degtinę, 

istai- 
geras

KAS iš Marųuette Park turite par
duoti lotą. Kreipkitės 7242 South 
Fairfield Avė.. 1 lubos.

Darbas geroj it atsakomingoj 
goję. Atsakantiems vyrams 
uždarbis ir šviesi ateitis.

N. KANTER
x 4707 S. Halsted St.

Tel. Yards 0803

Help Wanted—Male-Female
■ : _ T -

SALESMANAI reikalingi, turi kal
bėti lietuviškai, patyrimas nereika
lingas. Atsišaukite po 4 vai. popiet.

6252 S. Westem, Avė.

Ajįa'tiį. .j..

FORECLOSURE bargenai. Pa
matykite tuos 2 flatų murini ir 6 
kambariu murini/ bungalow. 6501-03 
So, Bishop St.,( paskui pasimatyki- 
te su

FRED’K H. BARTLETT * CO. 
33 W. Washington St.

2 lubos
Klauskite p. W. R. Lemke

PARDUOSIU South Sidėj muri
ni namą 4 flatų, 2 Storų, yra mūri
nė Ir tavern, su bizniu arba be biz
niaus. arba mainysiu ant mažes
nio namo ar farmos.

6110 So. State St.




