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Užsibaigė Liudijimai 
Insullų Byloj

Teisėjas dar kartą atsisakė išmesti bylą 
prieš kaltinamuosius, prasideda advokatų 
klbos ir šią savaitę byla bus atiduota jury

CHICAGO.— Liudijimai Sa- 
muel Insull, jo sunaus ir 15 ki
tų jo kompanijų viršininkų by
loje dėl naudojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams, netikėtai 
užsibaigė šeštadieny. Kaltina
mieji pareikalavo, kad jie butų 
paliuoscoti—išteisinti paties tei
sėjo be jokio jury nuospren
džio, nes prokuroras nedavęs 
rimtų jrdymų parodymui jų 
kaltės. Tečiaus teisėjas su to 
kiu reikalavimu nesutiko, nes 
visgi esu buvo duota šiokių to
kių įrodymų, kurie verčia tei
sėją bylą atiduoti jury nuo
sprendžiui. Bet jis, teisėjas, 
atiduodamas bylą dėl jury, pa
darysiąs savo pastabų.

Užsibaigusios kaltinamosios 
pusės liudijimams penktadieny, 
valdžia pastatė kelis liudyto
jus, kurie bandė nuginčyti ke

lis liudijimus kaltinamosios pu- 
' sės, ypač apie kaltinamųjų nuo
stolius.

Kaip skiriasi vienos ir kitos 
pusės liudijimai parodo tai, kad 
valdžia tvirtina, jog Samuel In- 
sull parduodamas Corporation 
Securities Šerus pelnęs $128- 
310, tuo tarpu Insullų šeimy
na tvirtina turėjusi net arti 
$15,000,000 nuostolių.

šiandie prasidės advokatų 
kalbos—kaltinamosios ir gyna- 
mosios. Po to teisėjas ditos 
jury savo instrukcijas ir jury 
išeis tartis dėl nuosprendžio 
byloje.

Tikimąsi, kad dar šią savai
tę byla bus atiduota jury nuo
sprendžiui, bet tik pačioj pa
baigoj savaitės, nes veik visą 
savaitę advokatai sunaudos sa
vo kalbomis.

Anna Turke! per daugelį metų pardavinėjo saldainius
Metropolitan operoje, Ne\v Yorke. Ji žiurėjo operų ir mokinosi. 
Dabar ji pati dainuos operoje. Jos Amerikos ibediu’tas bus Chi- 
cagos operoj. Ji jau debiutavo Genoa, Italijoj, operoj, o dabar 
dainuos ir didžiojoj Chičagos operoj.
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Jungt. Valstijos gel
bsti “aukso bloko” 

valstybėms 
; !• Ii - .. /

“Paskolino” Belgijai $25,000,-
000, kad toji gatėt^Htalkyti 
savo aukso pagrindą pinigam 

f l—i ■ .
WASHINGTON, 1. 18. — 

“Aukso bloko” valstybės— tos 
valstybės, kurios tebesilaiko 
aukso pagrindo savo pinigams 
—desperatiškai kovoja, kad iš
laikyti savo pinigų vertę ir kad 
pačioms kaip nors išsilaikyti 
aukso pagrindo. Joms eina 
pagelbon ir Jungt. Valstijos, 
kurios, matyt, pinigų klausime 
krypsta dešinėn ir nebesisiekia 
pinigų devaliuacijos, kuri iki- 
šiol nieko gera neatnešė.

Kebliausioj padėty atsidūrė 
Belgija, kurios pinigai nuolatos 
pi/ola. Kad palaikyti pinigų 
augštumą, Jungt. Valstijų fe
deralinio rezervo bankai sutiko 
skubiai “paskolinti” Belgijai 
$25,000,000, už kuriuos Belgija 
turės užstatyti savo auksą. 
Kaip tik bus gautas reikiamas 
aukso daugis, tuoj skola bus 
panaikinta.

Kitos “aukso bloko” valsty
bės irgi priverstis mažint savo 
aukso išteklius, kad pakelti sa
vo pinigų vertę ir pastaromis 
dienomis į Ameriką atplaukė iš 
Europos aukso už $90;000,000.

4 užmušti lėktuvui 
susidaužius Į kalną

LOS ANGELES, Cal., 1. 18 
—Prezidentas ir trys aeroplanų 
kompanijos darbininkai liko 
užmušti kai jų didelis lėktuvas 
migloj atsimušė į kalną ir su
sidaužė | šipulius.

Tarp užmuštų yra žinomas 
lakūnas Thomas, prezidentas 
Pacific Airmotive Corp., kuris 
vairavo lėktuvą. Kai jis pa
stebėjo kalną, jau nebegalima 
buvo pakilti augštyn ir lėktu
vas visu smarkumu* atsimušė 
į kalną. Betgi j;s spėjo užda
ryti elektrą, taip kad laužai 
neužsidegė.

Amerikos biznieriai 
remsią preziden

tą Rooseveltą v C

Pasitikėjimas šalies atsigaivini
mui nuolatos didėjąs

» ...........——-■ .

WASHINGTON, 1. 18. —Wa- 
shingtono oficialiuose ir bi3pio 
rateliuose nuolatos didėja phV- 
tikėjimas, kad padėtis eina gfeA 
ryn ir kad šalies atsigaivinimas 
yra visai netolimas.

Net ir biznieriai ėmė glaus
tis prie prezidento Roosevelto 
ir United States Chamber of 
Commerce direktoriai, kurie vi-

CUERO, Tex., 1. 16. — Di
delėmis iškilmėmis, kurios tę
sis 3 dienas čia atsidarė kala
kutų plovimo sezonas ateinan
čioms šventėms, šioj apielinkėj 
kasmet užauginama apie 165,- 
000 kalakutų.

Ir Kanadoj atsirado 
degutininkų

VEGREVILLE, Altą., 1. 18. 
—Laikraštininkas George Pal- 
mer kalbėjo čia viešame susi
rinkime už farmerių streiką 
prieš grudų elevatorius ir pa
smerkė policiją už jos parody
tą nuožmumą ūkininkams. Iš
ėjus pasivaikščioti jis buvo už
pultas grudų perkupčių, išvežtas 
į laukus ir išdegutuotas.

7 ūkininkai Rusijoje 
pasmerkti mirčiai
TAŠKENTAS, 1. 18. — Sep

tyni medvilnės augintojai liko 
pasmerkti mirčiai, o 20 kitų* 
ūkininkų liko nuteisti ilgiems 
metams kalėjiman Uzbeikista- 
ne neva už sabotažavimą med
vilnės derliaus.

są laiką buvo priešingi prezi
dento nusistatymui ir pastan
goms, dabar urnai vienbalsiai 
nutarė remti prezidento šalies 
gaivinimo programą. Jie jau 
pradėjo pasitarimus su žymiau
siais valdžios atstovais apie tai, 
kaip biznieriai galėtų prisidė
ti prie šalies gaivinimo.

Manoma, kad pirmas žings
nis bus biznierių rėmimas val
džios statybos programo, pri
kalbinant prie jo prisidėti ir 
bankierius. Kartu bus varoma 
plati agitacija už atnaujinimą
dirbtuvių, kad kitos dirbtuves, 
sulaukusios naujų užsakymų ga
lėtų duoti darbo bedarbiams.

Biznieriai sakosi rsinią pre
zidentą todėl, kad jis pasukęs 
į dešinę ir kad nebeisiąs prie 
pinigų infliacijos.

4 darbininkai žuvo

ST. JOSEPH, Mo., 1. 16. — 
Du žmonės užsimušė susidau
žius oro transporto lėktuvui.

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

Apsiniaukę ir šalčiau.
Saulė teka 6*44, leidžiasi 

4:27.

BRIDGEPORT, Tex„ 1. 18__
4 darbininkai liko gyvi palai
doti, užgriuvus vienam šonui 
15 pėdų gilumo griovo, kuris 
buvo kasamas vandens tuntoms 
sudėti. Jie visi žuvo. Kitus 
tris darbininkus pasisekė iš
gelbėti.

* - . -
PARYŽIUS, 1. 16. — Lucy 

Scott Bower, 70 m., amerikie 
tė artistė, netyčiomis nusitroŠ- 
kino gasu savo nedidelėj stu
dijoj, kurioj ji/gyveno visai 
viena.

Maskva stato mote
ris kasti tuneli

MASKVA, 1. 18 —Iš kaimų 
liko atvežta gal tūkstančiai 
sveikų moterų, kurios liko pa
statytos prie sunkiausio darbo 
— kasimo tunelio pravedimui 
požeminio kelio. Tai nepane- 
šamas darbas. riet ir Stipriems 
vyrams, bet bolševikai prie jo 
stato—moteris. Ir dar įvedė pa
skubos sistemą— udarninkes. 

rižadėdamos joms už skubų 
ir sunkų darbą šiokių tokių pa
lengvinimų,! .gal kartais ir di
desnę maisto porciją, jei jo 
yra.

Moterys Rusijoj ir kitur dir
ba sunkius darbus: prie maši
nų, prie vairavimo trokų, jos 
operuoja ir ga t v ©karius, nes 
buk moterys greičiau išmoks 
tančios darbą, negu vyrai.

Slaptos Austrijos 
diktatoriaus dery
bos su Mussolini

RYMAS, 1. 18. — Austri
jos diktatorius Schuschnigg va
kar ilgai tarėsi su Italijos dik
tatorium Mussolini. Apie ką 
jiedu tarėsi, laikoma gilioj pa
slapty ir nieko neskelbiama. Tū
li tvirtina, kad jiedu tarėsi 
apie išlaikymą Austrijos “ne
priklausomybės”. Bet Austrija 
jau senai yra praradusi nepri
klausomybę ir yra patapusi 
tik Italijos provincija.

Paskiau Schuschnigg buvo 
apsilankęs ir pas papą, su ku
riuo irgi turėjo ilgą pasitari
mą.

Prezidentas aplankė 
viešuosius darbus
Tennessee klony

WARM SPRINGS, Ga., 1. 18. 
—Prezidentas Rooseveltas, ku 
ris penktadienio vakare aplei
do Washingtoną ir išvyko ato
stogauti, tik šiandie atvyksta į 
savo “mažąjį baltąjį namą” 
Warm Springs, kur jis dirbs, 
ilsėtis ir gydytis.

Važiuodamas į čia, šeštadie
ny prezidentas dalyvavo nu- 
dengime paminklo Kentucky 
valstijoj pirmiesiems pionie
riams, kurie skynė sunkų ke
lią į vakarus.

Vakar gi prezidentas lankėsi 
Nashville, Tęnn., apielinkėse. 
aplankė senuosius prezidento 
Jackson namus, , taipgi kitas 
viešais įstaigas, jų tarpe negrų 
Fisk universitetą. Po to jis 
visą dieną lankė Tennessee upes 
klonio viešuosius darbus, Ten
nessee ir Alabama valstijose 
valdžios statomus didelius 
tvenkinius, kurie turi sustab
dyti pragaištingus potvynius ir 
išvystyti didelį plotą derlingos 
žemės, taipgi suteiks milžinišį 
kus vandens elektros pajėgos 
šaltinius. *■

Svarstys prailginimą 
prekių taksų

SPRINGFIELD, III., 1. 18.— 
Rytoj specialiam posėdžiui su
sirinks Illinois legislatura. Sia
me posėdyj bus svarstoma vien 
tik prailginimas dar dviems 
metams 2 nuoš. prekių taksų, 
kurie turėtų baigtis liepos Į d. 
Gubernatorius nori, kad tie 
taksai butų prailginti, nes jie 
duoda valstijai labai didelių pa
jamų. šie taksai buvo įvesti 
teismui panaikinus pirmiau į- 
vesti.*3 tiesioginius 3 nuoš. pre 
kių taksus.

Du pasimirė nuo 
troškulio saloj

LOS ANGELES, Cal., 1. 18. 
—žvejų laivas nedidelėj negy
venamoj Merchena saloj, G»ala- 
pagos salyne, rado lavonus vy
ro ir materies, kurie, kaip ma
tyt, mirė nuo troškulio, nes sa
loj nėra vandens. Spėjama, 
kad tai vokiečiai Wittmer, ku
rie gyveno netolimoj saloj ir 
ruošėsi gryšti į Vokietiją. Ma
noma, kad jiems bandant pa
siekti Amerikos krantus jų 
valtis paskendo ir jie išsikėlė 
ant Merchena salos laukti pa- 
gelbos. Bet mirė tos pagelbos 
nesulaukę.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvoj užsimušė 
augšta s Lenkijos 

valdininkas
KAUNAS.—Per kelias savai

tes- Lietuvoj pas gimines Ka
reivos dvare, Raseinių apskr., 
viešėjo šviechovskis, buvęs 
Lenkijos ministerių kabineto 
kanceliarijos viršininkas, dabai 
Lenkijos mažumų klausimams 
tirti instituto narys. Gryštant 
j Lenkiją ir važiuojant auto
mobiliu linkui demarkacijos li
nijos, ties Žiežmariais jo auto
mobilius paslydo ir apvirto. 
Pats šviechovskis liko mirtinai 
sužeistai. Į Kauną buvo at
vežtas be sąmonės, bet dar bu
vo manyta vežti į Lenkiją, te- 
čiaus sužalojimas buvo tokis 
sunkus, kad nespėjus išvežti jis 
Kaune ir pasimirė.

Kadangi jis yra , kilęs nuo 
Nemakščių, Raseinių apskr., tai 
velionio kūnas liko autobusu 
nuvežtas į Nemakščius ir ten 
pąlaidotas. Laidotuvėse daly
vavo daug Lietuvos dvarinin
kų, giminių ir pažystamų. Da
lyvavo ir Vilniaus Vadavimo 
S-gos pirm. prof. M. Biržiška. 
Buvo vainikų iš Kauno ir iš 
Varšavos.

Durpių gasolinas
LENINGRADAS, 1. 18. —Ru-

Gautas dar vienas žąsų 
užsakymas

sijos inžinieriai ™dę
gauti gasolmą iš durpių .r pro-Į^ mimsteriją gautas dar vie- 
.luueua tokio, gasohno b?S»nrtt&0)000 ž(>sų Sportuoti už- 
galima labai plačioj s alej, nes sakymas. Kiek Lietuvoje šie- 
vien apie Leningradą yra 2,- - ,1xalIo.lr.la »i.
000,000 tonų durpių. Durpių 
gasolinas esąs geresnis už pa
prastą gasoliną ir jo pagami
nimas kainuoja per pusę ma
žiau, negu išgavimas gasolino 
iš petroleumo.

tnet žąsų užauginta tikslių ži
nių nėra, bet manoma, kad ne 
mažiau, kaip 1,300,000. Taigi 
nors gautas vienas kitas užsa
kymas atrodo stambus, bet žą
sų prieauglis rinkų kol kas ne
randa.

CHICAGO.—Illinois augščiau- 
siojo teismo teisėjas Frederic 
R. Dę Young pasimirė nuo šir
dies ligos. Jis sunkiai susir
go pereitą ketvirtadienį ir su
krito einant gatve. Laidotuvės 
bus šiandie. »

ATSIRADO VICE-PREZI- 
DENTAS

UVALDĖ, Tex., 1. 18.—Tur
būt nežymiausias Amerikos po
litikoje žmogus yra šalies vice
prezidentas. Retai pasirodo 
apie jį laikraščiuose bet kokia 
žinia, ypač pirmame puslapyje. 
Bet vice-prezidentris John N. 
Garner visgi pateko j pirmą 
puslapį. Jis išvyko medžioti,

66 užmušti žaibo
CAPE T0WN, Pietų Afrikoj, 

1. 18.—žaibas trenkė į nedidelę 
bakūžę Clarkesburg distrikte. 
kurioj čiabuviai gėrė alų. 66 
žmonės liko užmušti ir 9 gal 
mirtinai sužeisti.

RYMAS, 1. 18___ Kardinolas
Pietro Gasparri, buvęs papos 
valstybės sekretorius, pavojin 
gai serga plaučių uždegimu. Ji j 
yra 82 m. amžiaus.

Už MELAGINGUS LIUDIJI 
MUS Po 6 MSN. KALĖJIMO

KAUNAS. — Pernai Kauno 
apyl. teismo buvo sprendžiama 
viena civil. byla. Toje byloje 
liudininkais buvo pil. Ad. Bit- 
cheris ir Aronas Grinbaltas. 
Paaiškėjo, kad juodu prisiekę 
davė melagingus parodymus. 
Kauno apyg. teismas juodu* nu
baudė po 6 mėn. papr. kalėji
mo.

Paraguay atsigavo ir 
skaudžiai sumušė 

boliviečius
BUENOS AIRES, 1. 18. —-Pa- 

raguay, kuriam buvo pradėję 
nesisekti G(ran Chaco kare ir 
kurio kariuomenė mvolatos bu
vo stumiama atgal, staigiai at
sigavo, sumušė boliviečius it 
užėmė 7 jų tvirčiausius fortus, 
kurie skaitėsi . nepaimamais ir 
kurie sudarė Bolivijos “Hin- 
denburgo liniją”. Bolivijos ar 
mija bėganti betvarkėj ir ti
kimąsi, kad šis Bolvijos .pra
laimėjimas didelio mūšio gal
būt prives prie taikos tarp 
abiejų šalių ,nes ikišiol Bolivk 
ja, tikėdamosi karą laimėti, vis 
atsisakydavo nuo/ taikos.

SAARBRUCKEN, 1. 18. — 
Tautų sąjungos komisionierius 
Knox apkaltino keturius žy
miausius nacių vadus Saar 
krašte u‘ž šmežimą ir įsakė ati
duoti juos teisman.

LOS ANGELES, Cal., 1. 16.— 
Keturiose darbo stovyklose, ku
riose dirba bedarbiai, nuo ne
žinomos ligos susirgo 115 žmo
nių. Daktarai rūpinasi susek
ti ligos priežastį. Nužiūrimas 
užsinuodijimas maistu*.

FRANKFORT, Mich., 1. 16.— 
Nustatyta, kad rasti netoli Dr. 
Alice Wynekoop vasarnamio 
palaidoti griaučiai yra senos in
dėnės, kuri mirė apie 50 metų 
atgal ir kuri miške buvo pa
laidota gal 25 metai atgal.

t

ATHENAI, Graikijoj, 1. 18. 
-M 5 žmopių liko sužeista ir 
150 areštuota laike sumišimų 
prie komunistų raštinės.

BERLYNAS,!. 18. — Vokie
čiai sakosi turį išradę “jauto- 
pilot”, kuris valdąs lėktuvą 
veik visai be lakūno pagelbos.

nušovė stirną, bet gryšdamas 
stovyklon jis paklydo. Kad su
sivokti kur jis randasi, jis ban
dė lipti į medį, bet šakai lūžūs 
jis iškrito iš 10 pėdų augštu- 
mos, išsinarindamas koją ir 
skaužiai užsigaudamas. Bet 
visgi žinia apie jį vistiek pa
teko į pirmą puslapį.

CHICAGO.— Campbell Mar- 
vin, 47 m., kuris sakosi esąs 
baigęs Chicagos universitetą, 
liko nuteistas 10 metų kalėj i- 
man už žmonių apgaudinėjimą. 
Jis visai mažam restoranui pa 
sisamdė 10 “manažerių” ir iš 
kiekvieno ’dšreikalavo po $300 
piniginės kaucijos, bet surinkęs 
$3,000 nė vienam jų darbo ne
davė ir negalėjo duoti.

ST. PAUL, Minn., 1. 18. — 
Dar daugiau popieros kompani
jų sutarė pakelti kainą laik
raštinei popierai ateinančiais 
metais po $5 ant tono.

SPRINGFIELD, III., 1. 16.- 
Gubernatorius Horner išsitarė, 
kad jis veikiausia kandidatuo
siąs ir kitam termin’.ri.

GIMINĖMS LIETUVOJ

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šveiv- 

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

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St. Chicago, I1L
■ ' -................ i . ................... .............................. i................... i i . ...................
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Keliauninko Vargai Sovietų Rusijoj
Viename laikraštyje telpa 

Minsko valstiečio įspūdžiai 1Š‘ 
kelionės po sovietų Rusiją. šijai 
ką jis rašo apie vargus, ku
riuos tenka patirti geležinke
lio stotyse:

Kaip akliems duodama va
dai kelio nurodymui, taip ir 
turistams 
visa, kas tik reikalinga 
kada dar Amerikoje apmokė
ta kelionė už 10—45 dienas 
užsibaigia, tai jus Inturiste ga
lite nusipirkti bilietų ir važiuo
ti kur tik patinka. Arba jus 
galite nuvažiuoti į gelžkelio 
stotį ir ten nusipirkti bilietą, 
— tai datfg pigiau kainuoja.

Bet sovietų Rusija nėra Ame
rika, kur biįe laiku galite nu
sipirkti bilietą ir važiuoti į bi- 
le miestą. Rusijoje reikia lauk
ti Inturiste, o bilietą užsakyti 
dvi dienas iš kalno. Tai papra
sta procedūra. Jeigu norite pa
tys bilietų nusipirkti, tai sto- O kiek mes dabar uždirbame? 
tyje turėsite pasikamuoti dvi Patys matote, kaip pragyveni- 
ar tris dienas ir patirti taip mas pabrango. Prlegtam mums 
vadinamų “uodegų” vargute. į uždrausta naujais keliais važi-

Žinoma, bilietas galima nu-|n6ti. Tenka daryti didelį viri- 
sipirkti ir centrr.linėje stoty- gį, kad patekti į stotį, 
j e, bet tik dvi dienos iš kal
no. Kitaip sakant, jeigu šian- mą į stotį? — paklausiau aš 
dien bilietų pirksite, tai išva
žiuoti galėsite tik uz dviejų 
dienų, — ne anksčiau.

Traukiniai iš Maskvos į ki
tus miestus išeina vieną ar "du 
kartu per dienų. Ir visuomet 
jie yra prisigrūdę. O ypač va
saros metu, kada iš provinci
jos atvažiuoja visokie smul
kus komisarai ir valdininkai. 
Maskva, lyg tas magnitas. 
traukia į save smulkiuosius 
provincijos komisarus.

Tie smulkieji komisarai ii 
valdininkai yra vadinami “bro
kais”. Dėl tų “brakų” gelžke
lio stotyje sunku yra nusi
pirkti bilietas: reikia stovėti 
eilėje, laukti, kada atsidarys 

pradės bjlie- 
O čia žiuri 
niekur nieko 
ir gaifna bi- 

brakai

suteikiama Inturiste
Bet

sovietų Rusiją ir su kuria aš 
susipažinau kelionėje. Ji paina 
te manę, *al aš susimąstęs sė
dėjau .krisle, galvodamas, kaip 
išsisukti nuo plėšimo.

Ji man davė už du dolerius 
75 rublius ir padrąsino važiuo
ti j gelžkelio stotį ir ten nusi
pirkti bilietų. Ji pareiškė, jog 
tuos rublius gavuši iŠ savo pa
žįstamų ir apgailestavo, kad 
daugiau jų n’ejsigijusi.

Aš tuoj .netariau važiuoti j 
stotį. Priėjau prie senyvo ir 
apdriskusio vežiko, kuris sto
vėjo šalia seno ir suliesėjusio 
kuino. Už nuvežimą į stotį jis 
pareikalavo 25 rublių.

— Kodėl tiek daug? — pa
klausiau aš jo.

— Daug! — nustebusiai žiū
rėdamas į mane tarė jis. — 
Už avižų pūdų arkliui reikia 
mokėti 40 rublių, o kur kiti 
mokesčiai, kur pragyvenimas!

Kiek imsite už nuveži-

i tuo tarpu privažiavusio taksi- 
1 kabo šoferio. I ‘ v . '

Jis pagalvojo kiek laiko ir 
pasakė:

— Kiek užrekorduos skaity
kis ir priedas.

Aš dasiprotėjau, jog po prie
du jis supranta “ant arbatos”, 
kAs yra draudžiama imti įsta
tymais. Bet kas daryti, — ] 
pelkę kritęs sausas nekelsi. Vėl 
klausiu jo:

— Na, tai kiek bus viso su 
prieitu ?

— 20 rublių.
Aš įsėdau į taksikabų ir už 

dviejų dešimčių minučių jąu 
buvau Aleksandfovsko stotyje, 
žiuriu, • skaityklis rodo tik 5 
rUb. 60 kapeikų. Tačiau kas 
pasakyta, tas padaryta. Aš iš
traukiau 20 rublių ir padaviau 
šoferiui. Jis labai maloniai pra- 
dėjo dėkoti ir klausinėti, kaip 
darbininkai gyvena Amerikoje c,'-' i., f J

kasos. Eilėje aš buvau 32-yas 
Patyręs, kad . kasa., atsidarys 
tik 9 vai. vakaro, aš paprašiau 
savo kaimynkos “rezervuoti” 
mąnp vietą, o pats įšėjįaų į 
miestų. Jaunas • milidininkas 
vaikštinėjo po stotį įspėdama 
pasažierus daboti savo daik
tus. Kadangi aš savo daiktus 
buvau palikęs viešbutyje, tai 
buvau liuosas.

* * • • I
Apie 8 vai., vakarę aš.'grįžau- 

atgal. Prie kasos langelio sto
vėjo dvi eilės “uodegų”. Visp 
buvo 38 vyrai ir motetys. AŠ 
suradau moterį, kuri “rezerva
vo” man vietą, ir atsistojau ei
lėje. Tarp stovinčiųjų vaikšti
nėjo du milicininkai su kardais.

Kiek po devynių atėjo du vy
rai ir viena moteris, gana gra
žiai apsirengę, ir pradėjo par
davinėti bilietus. Moteris skai
čiavo piešuku, popiergalį stū
mė vyrui, kuris tikrino medi
niais skaitliukais, antspaudavo 
bilietus, o moteris tuo tarpu 
skaitė pinigus.

Vieno bilieto pardavimui vi
dutiniškai imant, buvo eikvo
jama apie trys minutės. Ame
rikoje vienas kasininkas per tų 
laikų gali parduoti apie 20 bi
lietų.

Penkiolika minučių po dešim
tos kasa užsidaro. Tarp pasa- 
žierų girdisi nepasitenkinimas, 
<olionės ir verksmai. Milicinin
kai įsako nusiraminti ir grumo- 
a triukšmadarius areštuoti.

— Aš jau dvi dienas stoviu 
eilėje ir negaliu gauti bilieto,— 
skundžiasi senyva moteris su 
ašaromis akyse.

— Aš irgi stoviu nuo vakar 
dienos, — aimanuoja kita.

— Bet ką 
ti, eikite pas 
pasiskųskite, 
milicininkas.

Triukšmas, 
lionės girdisi

tiją, kad jis išpildys nfrano pra
šymų ir’ nępašisaviAš pinigus?

. — Mussų tarnautojams gali
te dūoti norš 5,000; pinigus 

mirskite paimti tarnautoj o nu" 
merį. / L

Aš siirhddu apyšėnj tarnau
tojų, padaviau jam. 70 < rublių 
ir įspaudžia^ į rankų yidną do
lerį “ant arbatos”. Jis noriai 
paėmė pįnĮgųšį; pet neužtįkri- 
no, ar galęs bĮĮiętą gauti va
kariniam traukiniui.

— Pabandysfmt'i —. pridū
rė jĮs, — o jus r^(toj vkkare' 
ateikite su savo daiktais.

Ąš : užsirašiau jo numerį. t
S.ękama' dieiią apie 9 vąj. 

vakaro aš su sąVp daikUis 'jaū' 
buvau stotyje, kasa.’ d'ai* nė- 
buyo atidaryta, bet jąų pirmaš 
eilėje stovėjo tarijąųtOjąs.

— Pabandysiniė,.

ADVOKATAI

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Ąve.

, Tel. Boulevard 280p
Rez/ 6515 So. Rodčwell St.

Tėl. Republic 9728.  ...

aš galiu padary- 
direktorių ir jam 
— šaltai atsakė

’ ” . - I* V • | ’ ' ; f » , k '

• — Kol kas dar ne. Stoviu 
pjuo rytįo irji^iuosi bilie
tų gabfi, kki atsidarys kaso.
P J’*8 ^vo 
nes vagysčių pas mus dažnai 
pasitaiko. ’

Bilietą aš gavau. Laukiau, 
kol Įeis eiti j traukinį. Prie 
kasos susigaudo daifg žmonių. 
Kariškiai ir “brikai” be jokių 
ceremonijų lenda pirmieji ir 
perka bilietus. Kasa užsidaro, 
j’aslįfršta triukšmas, šauks- 
mas ir verksnias. Susidaro su n - 
,ki jr nepakenčiama atmosfera. 
6 ’per gki’Siakaibi vis gaudžia 
balsas:

j’aslįfršta triukšmas, 
\ '■ z~.‘”.*4

,ki ir nepakenčiama atmosfera.
• * < I X A i 1 L 7 1

— Piliečiai, prašau jūsų ne- 
triukšmauti ir nesistumdyti 
prie kasos; stovėkite ramiai ii 
Įaukite savo eil^s. Į pefoiią ne
valia eiti, kol nepasigirs švil
pikas. Budriai dabokite savo 
daiktus ir kišenes, nės pikta- 
dariAi tyko jus apkraustyti.

Aš traukinyje. Užtinu ^uvo 
vietų. Kajuta neiiidelč su už
daromomis durimis. Seni trau
kiniai: šešios vielos kajutoje 
—- kęturioš pasažierams ir dvi 
daiktams sudėti. Traukinys ei
na. Kartu si manim kajuto
je randasi apie 24 metų am
žiaus mergina. Daugiau nieko 
pas mus neatsiuntė. Bet nuo-

bųdauti mudviem nebuvo ka
da: mergina pasirodė šneki ir 
apšvieta, tad kalbėjome ligi 
antros valandos ryto. Daug aš 
iŠ jos sužinojau apie jaunimo 
gyvenimą, papročius, vedybas, 
skyrybas ir t.t.

Nito moters-konduktorės aš 
patyriau, kad dvi vietos musų 
kajutoje rezervuota netikėtiems 
pasažierams: GPU. nariams ir 
komisarams, kuriems dažnai 
tenka važinėti skubiais reika
lais.

Iš Maskvos į Minską — 750 
kilometrų. Traukinys bėga ne
greit ir ateina į Minską su pa- 
sivėlinimu.

PAfttARAI IR DENTI3TAI
Y “ <‘“*>,***,»M‘***x •■r

LIETUVIAI LIETUVIAI KITAUL'CLM

AKUJSPECIAIISTAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2843

. Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

NedČEomis pagal sutartį.
i * •

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 , W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
t Tel. Hemloėk 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

^hone CanąĮ,. 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedel., pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A, Šimkus
. ęYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos. nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

vaE, Nedčliomis nuo 10 iki 12
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 14Č1

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 St.

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vąkare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464 •

laukti, 
kasos langelis ir 
tps pardavinėti, 
kad kai kurie be 
eina prie langelio 
lietus. Tai vis “brakai” ir ka
riškiai, kuriems eilėje nereikia 
stovėti. Mat, jie turi tokias pr užsieniuose. Savo keliu aš 
privilegijas. I uždaviau jam keletą klausimų.

Kadangi kiekvienu traukiniu Į žinodamas, kad aš esu turis- 
išvažiuoja labai daug žmonių,!tas, jis nesivaržė su atsaky
tai tikras vargas tiems, kurie mais.
neapsirupino bilietais centrali- Iš jo ir kitų aš patyriau, jog 
nėję stotyje. Gelžkelio stotyje Maskvoje randasi 4,000 taksi- 
jiems dažnai tenka išlaukti dvi kabų, bet dirba tik apie .3,000.

Kiti yra taisomi, šoferiams 
Inturiste už bilietą iš Mask- mokama 250 rublių per mėne

sį. Dirbti turi šešias dienas pe>' 
savaitę ir ąštuonias valandas 
per dieną. Kadangi pinigų ver
tė nusmukite!, o viskas bran
gu, tai pragyventi iš algos 
labai sunkų.

Buvo 11 vąl. ryto. Bet sto 
tyje ( jau didelis būrys .žmonių 
laukė traukinio. Kai kurie sė
dėjo ant suolų ir snaudė. Ki
ti tiesiog gulėjo asloje. Lange
lis, virš kurio matėsi “Bilietu 
kasa”, buvo dar uždarytas.

Informacijų biure aš paty 
riau, kad vienas traukinys j 
Minską išeina 10:30 vai. va
karo, o kitas — 12 vai. nak
ties. ' Aš nutariau laukti prie

ar net tris dienas.

vos į Minską iš manęs 
lavo $16. Kadangi aš 
manęs sutetoti ir Slueke, tai: 
butų reikėję sumokėti $24.50. i 
Juodojoje rinkoje už tuos ame
rikoniškus dolerius galėjau 
lengvai įsigyti apie 1,000 rub
lių. Na, o mokant rubliais ta 
kelionė butų kainavusi tik 27 
rub. ir 50 kapeikų!

Sovietiškų rublių aš neturė
jai;, o pirkti jų rinkoje bijo
jau, kad kartais nepatek Ii 
trims metams j kalėjimų (to
kia bausmė numatoma už rub
lių pirkimą). Laimei, mane iš
gelbėjo viena senyva žydė, ku
ri kartu su manimi važiavo į

reika- 
buvau

verksmas ir ko- 
iš visų pusių.

Iš 38 stovinčiųjų bilietus nu
sipirko tik 14. Likusieji pri
versti laukti sekamos dienos. 
Laukti be užtiĮcrinihio, ar gaus 
bilietus. Kariški^ ir “brakų” 
buvo apie 20.

Aš pas stoties direktorių. 
Sakau jam, kad aš — turistas 
prastovėjau visų dienų ir ne
galiu nusipirkti bilietų. Ir pra
šau pagalbos: manęs laukia 
Minske.

— Viena diena — tai dar 
ne bėda. Pas mus laukiamą il
giau*. žvilgterėkite , į kitą kam
barį, — kad* kokios, gal . ten 
atsiras vietos kurjeriškame 
traukinyje.

Aš skubiu ,tep. Prie lange
lio stovi 48 žmonės. Einu j in
formacijos. biurą. ....

— Ne tik šiai dienai, bet ir 
rytojui negalėsite gauti bilie
to. Matote, kiek pasažierų lau
kia savo eilės,
na moteris pro langelį 
jinai visiškai 
Aš supratau, jog ir man teks 
kryžiaus kančias pereiti bei pą- 
tirti, ką reiškia laukti “uode
goje”. . >
; Ki) . gi aš . turiu daryti? 
Komerciniais reįkalais man ry
toj būtinai reikia būti Minske, 
o čia toks netikėtas man, in- 
turistui, siurprizas: laukti ir 
velniai, žino, kiek laiko laukti. 
— Pradėjau .kalbėtij garsiai, 
kad jinai kaip nors pagelbėtų, 
-man iš tos keblios padėties iš
eiti. . .

-r Tokiame atvejyje rytoje 
.važiuokite į centralinę stotį! ii 
jtęn nusipirkite bilietų, — pa
tarė ji man..

J

DR.VAITUSH,OPT?
.. ::LIETUVIS ....

Optometrically Akių Specialtstąs. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjin)Q>. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį,, atitaiso 
tfuriiparęgystė įr lęiiregystę./Priren
gia .teisingai, akinius. Visuose atsiti
kimuose egyamijhąVimas daromas su 
elektra, parodančią maŽiaiišiaš klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus., Kreivos ,akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8>v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų; akys atitaiso

mos be akinki' Kainos pigiau 
kaip pirmiau. ’

4712 South Ashiaitd Av;
Phone Bouleyard 7589

AXPdvįflbhiš, M.D.
4910 S, Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS!

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
. ,nuo 6 iki 8 valandai. vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Dfice Wentworth 6330
I^z. Hyde P.ąrk 33!Mi

Dr. Susunnu Slukis
Motera, ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So.’ Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFIŠO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

- pasakė jau- 
Tuo 

. mane prislėgė

Gerkit ir Reikalaukit

N.

4* gi 11

Dr• T. Duridulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso yaląndos: nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

DR.G.SERNER
LIĖTŪVĮS , 

Tėl. Yards 1Š29
Betaiko Agnius

\ Kreivas Akis
? Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St

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

Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 MTV PATARIMO
Prita ’

Dr. Markeris
3325 Sd. Hkfeted St.

Valandos: puo 10 r. iki 2 po pietų 
.>>-ir nuo B iki 8 vakaro; 
Šventądieniaią jįuo 10 iki 12 

Phofte Boulevard 8483

Į)n StrikpFis
Gydytojas ir Čhlrurg'Ss
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai. :<Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak., Nedėlipj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

u • Telefonas Yards 0994
Dr. Mauricė Kahri

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12

Rez. Tėlephone Plaza 2400
Ofiso Tel, Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel-9191

Dr. A) A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas } * 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų ’ 
chroniškų ligų. /

Ofisas 3102 So. Halsted St.
, - arti 31 st Street. .. ;

Valandos: 2—4, 7-?-9 vai. vak. Ne- 
deliomis ir šventadieniais 10—12 

' ' I. ■' ’ " * - diena* .* A „A 'K. j. W . [•
vii Phone Boulevard 7042 u
Dr. C. Z. Vezel’is 

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
’ ” . , ’ , y 1 ‘ j . f

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

GYDYTOJAS 'iR/ęHIKUBGAS Df. P. Z. ZftlatOITS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

M Mbitvid; M. D.
West Town štate Bank Bldg. 

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

„ Tel. Sęeley 7330.
Namų telefonas Branswick 0597

Tek Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo , 2 iki 4, nuo 7 
Iki 8130. y. irėdėl. nuo 10 iki 12 a. m.

- Ofisas ir Rezidenciją 
3335 S0. Halšted St. 

CHICAGO, ILL.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo riamuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir .magne- 
tic r blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Visose Alinta*
Mutual Trijų 

žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinis

4^07 s/Halsted St.
TehYĄRDg 0803 , , ..,

Kada ten atsidaro kasa ?
Vienuoliktą valandą ry-

T Ar aš ten galėsiu. gattti 
bilietų vakariniam traukiniui ?

— O, ne! Apie tai nei ne
galvokite. Bilietai ten parsi
duoda tik dviem dienom iš kal
no. ... ......

- Aš vėl pas; direktorių. Jis 
trauko pęčiais ir sako,, jog jo-' 
kiu budu negalįs pagelbėti.

—- .Geriausias, dalykas, ką. 
tgalįte padaryti,* tai palikite' pi
nigus musų tarnautoj ui? kai1 
jis nupirktų - jums bilietų.

— Kokią aš turėsiu garam

Jei kenčiate nuo galvos, skaudėjimo. 
Jei skaitant raides susilieja j dhiktą. 
Jei spaudos, raštas išrodo dvigubas; 
Jei skaitant , arba nęriapt skąuda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. . a- --

Dr. John J. Smetana
( OPTOMĘTRĮSTAS a a 18Q1 So. Ashiaitd ĄVe.; 

Platf Bldg." kamp. 1^ St. 2 aukštas 
.* .PastenČkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30. ryto iki 8:8(1 va
karo. Rdom ,8. Nedėliojmiš uždaryta 

Kalbame Lietuviškai'
Phone Canąl 0523 

^.«|> •- »4 1 K. į.,

o
Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKŪS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO. ILL.

A. MASAljSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tėl. Boulevard 4139

įla
jf- JĮr"
s), .i,'.'.. .., 11... i’, a -yi... > '<•’ t ;

Be peilĮo, deginiipo jirba skaųsiųo 
VOTIS,, SURAOAS. FISTviASn PRURITIS 
(Nle>.nn«mr Pilė*),aPROSTATITIS ir kito* 
mėšliniu Jlgos. gydamos. tnyay. Švelnu ir ne- 
skaudglu VARICUR. Metodu. > ' i
Mes ypatingu! kviečiame , įkudet yrgKne
tekę viltie*" būti piurydytala.' Yra* MaMok 
nuostabu kulp ton rūsčio*, be vilties Ilgos 
erei t ntslllepln f M treatmenta.
Daugelis r *mirf»lu mantų kad, 'Jie keniild) nuo 
RIIEUMATfZMth NBURITIS, NEURALGIAi 
ĄIITIIIUTIS. NKRVJAKVMp. , arba INKSTŲ 
LIGOSI kuomet' jų liga -tikrai- prtelha tino

avBfi Įštikiiiiė Iš DAiibd

GYSLOS IR VOTYS
Greit ir{ be fikaiiąnėtf Paiialktnąhios 
The VAIiJClJR ptMlart tuktftančltiii Unksidala 
—KODĖL NR
R^jKAiAijkiT£rv Mtfstv.gkTtii8EiBi; dykai 

’ '’všfcutt' <

<-to» lubo» Garrlck Theatre Bldg.

Oflflo Valanaos: 0 Iki 8 kaudien, Antrad. ir 
Ponktad. tiktai. jauo-. D iki 6.—NedSUomie 
nuo

Yards. 1741- 
1742

LAIDOJAM PIGIAU 
NEGU KITI

Ambūlančė Patarna
vimas Pieną ir Nąk-

lyčia ir Vargonai * 
dykąjį .

y;f.EUDBS:
q Laidotuvių Direkto

rius per 30 Metų> • '.'..Hh 5. . <■ .....'.
L 4605-07 S. BĮermitago
‘ Avenue

Į ’’/ Skyrius .
f 4447 S. Fajrfiėld Avė.

J. Ji BAGDONAS
. 2506'W. 63 Si.

< TeL RenUblic 3100 
10734 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4151

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

v i ■ ' • -' , » į . , i

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse..^...L..Pašaukite.......
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

. j Telefonas Yards 113$

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas .
Moderniška Koplyčia Dbvanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Littiėniča Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs 
LIĘTŪVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

i -'su darbu busite užganėdinti.
2314. W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
r SKYRIUSr .

1439 S. 49 Ct., Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

' . Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. CanaI 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel. Mėnroe 3877
Tel. Lafayętte 3572 
J. Liulevicius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chįca- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV. Tel.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai
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Iš Draugijų V eikimo
t

Simano Daukanto 
Draugijos 41 m. 

sukaktuvės

Balius atnešė pelno crqar.i- 
zaeijai.

BRIDGEPORT. — Lapkri
čio 4 d., Auditorijoje įvyko 
Simono Daukanto Draugijos 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
daug nariu, ne visiems buvo 
įdomu išgirsti raportų apie 
balių. Buvo priimti ir 3 nau
ji nariai, būtent J. Rastutis, 
A. Tverionas ir K. Kadžius.

Baliaus komitetas išdavė ra
portą pranešdamas, kad pa
rengimas pasisekė ir draugi
jai paliko gerokai pelno. Buvo 
nutarta pasiųsti padėkos laiš
kus aukotojams už dovanas. 
Taipgi draugijos vardu tariu

Į ačiū laikraščiui “Naujienoms’ 
už talpinimą korespondencijų 
apie balių. Tas daug pagel- 

; bėjo sutraukti daug svečių į 
balių.

Pagerbė senus narius.
Kaip jau “Naujienose“ bu

vo minėta, Draugijos 41 metų 
sukaktuvių paminėjimo ba- 

, liūs, įvykęs spalių 28 d., Lie
tuvių Auditorijoje, buvo skait 
iingas publika.

Buvo geras programėlis, 
smagi muzika šokiams ir bu- 

' vo pagerbti nariai, kurie ne
ėmė pašalpos iš organizacijos 
per 12 ir per 24 metus. Tokių 
buvo 10.

Ne aukavo, bet laimėjo.
Čia pataisau klaidą, kuri 

tilpo lapkr. 2 d., apie dova
nas draugijos baliuje. Ne lai-

Luigi Pirandello
Italijos rašytojau ir drama

turgas, kuris už savo raštus 
aimėjo šių metų Nobelio lite
ratūros dovaną.

1935

PHILCO RADIOS

niėjo dovanas, bet jas paau
kavo sekami biznieriai: L Pe
lninga, 3312 South Halsted st., 
A. R. Junevičia, 3317 So. Hal
sted st., J. Rizgen, 3255 So. 
Halsted st., Bridgeport Furni- 
ture Co., 3246 So. Halsted st., 
Central District Co., 3621 So. 
Halsted st., N. Girdvainis, 3223 
So. Halsted st., Progress Fur- 
niture Co., 14222 So. Halsted 
st., aukavo dovaną ir per ra- 
dio pranešė apie balių. Auko
tojams draugija taria širdingą 
ačiū.

Laimėtojai dovanų buvo se
kami: J. Kvietkus, A. Jaunis, 
S. Vešotienė, B. Zalatorienė, 
P. Jonikas ir Miss Lash.

Kareivių Draugija tu
rės padaryti daug 

revizitų

JOS. F. BUDRIK, Ine. S?
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

RADIO PROGRAMAI: 
Nedėldieniaiš 1:00 — 2:00 vai. W. G. F. L. 
Kelvergais 7:30 — 8:30 vai. vakaro W. H. F. C. 

g - .............

Garsinkite?: “N-rmse”

7>owdt/ct..C^vUoUedbu

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Tktubk Tėsted/DoubleAction!

BAKING 
HV POVVDER.

Jm* Mce "Mayas44šitrtAqo 
25 ounces for254 

Full Pack ••• No Slack
MILLIONS OF POUHDS HAVF BEEN 

U«.F D B Y DU R GOVE RNM E N T

16 d., Liuosybės svetainėje, 
49th et. ir 14 Street, vienbal
siai pasmerkė korespondentą 
P. Cicerietį už žinutę tilpusią 
“Naujienose”, spalių 13 d., po 
nntgalviu, “Kun. A. Vaičiūnas 
nori išganyti Cicero ahidinin- 
kus.“ Žinutėje rašo, kad kle
bonas su p. A. F. Pftciuni, Im- 
provement Kliubo pirmininku, 
ketvirtadienį, spalių 10 d., 
nuvykę prie miestelio valdi
ninkų, reikalavo, kad aludės 
butų uždarytos sekmadieniais, 
o kitomis dienomis uždarytos 
nuo 11 vai. vakaro.

Valandų trumpinimo 
merei kala.

Klubas nutarė, kad ta klai
dinga žinia butų atitaisyta, 
nes nei kun. Vaičiūnas, nei 
j). Pocius ėjo pas valdininkus 
ir tokių valandų niekas ne
reikalavo. Ėjo klubo išrinkta 
komisija ir kliubų itarybos pir
mininkas F. C. Devlin. Kun. 
Vaičunas buvo parapijom] at
stovas.

Tiesa, jie padarė griežtą 
reikalavimą, kad butų prisi
laikyta valstijos įstatymų ir 
kad aludės butų uždarytos 
nuo 1 vai., nakties paprasto
mis dienomis, o sekmadieniais 
2 vai. ryto; toliau, buvo rei
kalauta, kad ir ištvirkavimo 
urvai butų išnaikinti.

Varde Improvement Kliubo 
pasirašo, A. Tumavich, rašt.

PRIERAŠAS: — Pasiteira-

niznvimui footballo, krepšia- 
svydžio turnyrų, etc.

Čiagimiai jaunuoliai dau
giausia sportu įdomaujasi, nes 
nuo mažens buvo pratinami 
netik pradinėse mokyklose, 
bet ir augštosiose ir universi
tetuose.

Lietuvių čiagimęs jaunimas 
didžiumoj yra užbaigęs aukš
tąsias mokyklas ir pripratintas 
nrie sporto, kaip ir svetim
taučiai. Bet lietuviai mažai 
sportu interesavosi, tad jų sū
nums ir dukterims prisėjo pa- 
’aikvti kontaktus su svetim- 
’aučiais. O nuims beliko tik 
dejuot, kad lietuvių išeivijai 
gręsia ištautėjimo pavojus; 
kad jaunimas neina su mu
mis; kad jaunimas neskaito 
lietuvių spaudos, ir t. p.

Vienok, abejonėmis ir deja
vimais tų ydų negalima pra-' 
šalinti. Kad kalbamo pavo
jaus išvengti, reikia pagerbti 
jaunuolių pastangas. Pagerbę 
ti’ tą, kas buvo mokinama auk
štosiose mokyklose ir univer
sitetuose. Mes turim priduot 
jiems daugiau inspiracijos. O 
lai atsiekt galim suteikdami 
jiems progos ir remdami jų 
darbus.

Kada lietuvių jaunimas bus 
organizuotas; kada laikraš
čiai rašys apie sportą, kuriam 
daugiausia jie yra linkę, tada 
jaunimas, skaitydamas laikraš
čius, patėmys ir svarbesnius

Amerikos lietuvių siekius. Jis 
pasidarys mums drauginges- 
nis ir vienmintis politiniam ir 
ekonominiam veikime.

Pasirodo, kad “Naujienos 
aiškiai, suprasdamas ištautėji- 
mo priežastis, atkreipė atydą, 
kad jas prašalinti.

r—■■ .I,—.-——

Plėšikai atėmė iš lie
tuvio Lorinčio $385

AUBURN PARK.— Trumpą 
laiką atgal skaudi nelaimė pa
lietė seną “Naujienų“ skaity
toją ir rėmėją Antaną Lorin- 
čių, 8139 South Vincennes avė.

Apie tris savaites prieš ne
laimės įvykimą p. A. Lorinčius 
nusipirko alinę.

Kartą, turėdamas reikalą 
banke, pasiėmė 8385.00 mainy
mui čekių alinėje. Kai jis grį
žo iš banko su pinigais ir buvo 
apie 3 bliokus nuo namų, plė 
šikai sulaikė jo automobilį ir 
atėmė visus pinigus. Tas įvyko 
dienos metu, apie pirmą valan
dą po pietų.—Senas Petras.

i&ySKJ I Efek 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėse
W pataria Lietuvos bante

MES PASIUNCIAME PINIGUS J VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

i

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1 I I S
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 M
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. **1
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

vus apie šį incidentą pas Ci
cero miestelio valdininkus, 
jie pareiškė, kad atsilankiu
sioji delegacija kalbėjo, tarp 
kito ko, apie alinių uždarymą 
11 vai., naktį paprastomis 
dienomis ir apie alinių užda
rymą z per visą dieną sekma
dieniais. Tad, Cicerietis neap
silenkė su tiesa. Red.

j.

CICERO. — Lietuvos Ka- 
reivių Draugijos vakaras jau 
buvo aprašytas pirmiau. Bet 
aš noriu dadėti ši Jiei tą, nes 
specialis repbrtens visko ne
žinojo. Jam tai galima atleisti, 
aš, kaipo ne specialis repor
teris, trukumus dapildysiu.

Didelis kareivių rėmėjas 
Frank Danauskas, 1346 South 
5()th avė., buvb parengime ir 
už visus geriausiai atsižymėjo. 
Jam rengimo komitetas taria 
specialį lietuvišką ačiū. Aš 
nuo savęs galiu pasakyti, kad 
p. Danauskas yra pasekmin
gas vertelga ir jam tinka var
das “Working men’s friend,” 
kuriuo jį pakrikštijo Jonas 
Žilvitis, 4900 West 14th st.

Toliau, parengime oficialiai 
dalyvavo su finansais, Rau
donos Rožės Kliubas, Optimis
tų Kliubas, Vakarinės žvaigž
dės kliubas, Vyrų ir Moterų 
Draugija, šv. Antano Dr-ja ir 
Tautiškų Seserų draugija. Ai
šku, kad Kareiviai atsilygins 
visoms toms organizacijoms.

Į rengimo komisiją įėjo K. 
Laudanskas,, K. Andrijauskas 
ir S. Šileikis.

Cicero Lietuvių Impro- 
vement kliubas protes- 

' tuoja.
CICERO. — Cicero Lietuvių 

Improvement Kliubas regu
liariame susirinkime spalių

Dienos Įspūdžiai
Rašo :F./RULAW

Naujienų Sportas
Kad palaikyti lietuvybės 

dvasią tarp čiagimių jaunuo
liu, “Naujienos” paėmė inici
atyvą steigime meno organiza
cijų, rengimui konkurso orga-

PA IN - E X P E L L E R
Trad* Mark Ra«. U. S. l'aL O* W

Nuo Neuralgiškų 1
Skausmų <

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain*Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

KILĘS PAIN

1

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyry, Motery, 

Mergaičių ir Vaiky.
NERIA VILNONES PANČJA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRU* 

Taiso senus svederįus. .

F. Šelemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

LiNČOLrŠPRlDE
DEGTINE

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

Bridgeport Liquor Co. Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383

■ . ■ • ■ - * ■
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nawa

PųhĮished Daily Except Sunday by
The Lithuanian. Newa Pub., Co., Ine.

' , 1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

$8.00
- 4.00
.. 2.00

1.50
. .75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
.88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Oasa Matter 
Mareli ,7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Uiiakymo kalnai
Chicagoje —» paštu: 

Nfotams ................................  
Pusei metą ----- .-------- „

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per iinešiotoįus:
Viena kopija ------ 3c
Savaitei  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ________ —------------ $7.00
Pusei metą _____________  3.50
Trims mėnesiams --------------  1.75
Dviem mėnesiams - --------------1.25
Vienam mėnesiui-----------------75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams — $8.00
Pusei metą ___ ____________ 4.00
Trims mėnesiams ••••••••• 2.50
Pinigus reikia siąsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

arba Readingo? Aišku, kad ji 
pati nesimokina. Taylor Springs 
ji pasirinko už pavyzdį tiktai 
dėl to, kad tenai įvyko taip, 
kaip ji norėtų, kad visur įvyk
tų. Vadinasi, ji ne daro išva-j 
das iš faktų, bet faktus pritai
ko prie savo teorijos.

RINKIMŲ PAMOKOS

iš

Apžvalgą
MIRĖ F. J. BAGOČIAUS 

MOTINA

Spalių 
jrė SLA. 
gočiaus 
reiškia
užuojautą.

mėn. 3 d. Rietave mi- 
prezidento, F. J. Ba- 
motina. “Naujienos” 

jam dėl to nuoširdžią

NETIKO Į KAPINES

Buvusiam kunigui Juozui ’Pu- 
rickiui mirus Kaune, katalikų 
dvasiškija atsisakė leisti jo kū
ną laidoti , katalikų kapinėse, 
nors jisai iki pat savo mirties 
buvo tikintis katalikas ir pri- 
klausė parapijai.

Purickis buvo’ palaidotas re
formatų kapinėse — už 3,000 
litų.

Kadangi Purickis buvo žy
nius asmuo Lietuvoje — žurna
listas ir diplomatas — tai dau
gelis žmonių pasipiktino tuo 
kunigų boikotu, ir Kauno laik
raščiai dabar reikalauja, kad 
miestas steigtų savo kapines 
arba statytų krematoriją miru
siųjų lavonams deginti.

DAR VIS BARASI

Nors tautininkai jau “susi
vienijo” su sandarieČiais, bet 
jie pastaruosius dar vis laikas 
nuo laiko pervaro per šerengą. 
Clevclando pasakų organe vie
nas tautininkas neseniai aprašė, 
kaip Brooklyno tautininkų kniu
bas svarstęs, ar priimti , p. 
Strumskio aplikaciją į kliubą, 
ar ne. Po ilgų diskusijų jo ap
likacija (įteikta žodžiu per ki
tą asmenį) buvusi atmesta.

Strumskini ta istorija nepa
tiko ir jisai “Vienybėje” barasi, 
“kam Klubo susirinkimuose vai
dinamos apie mane komedijos 
ir rašinėjama Dirvai feljeto
nai”. Jisai, girdi, jokios aplika
cijos kliubui nebuvęs įteikęs.

Bet sandariečiai, jeigu jie 
.norės su tautininkais vienoje 
kompanijoje būti, turės prie 
komedijų priprasti. Juk kas, 
jeigu ne komedija, buvo tas jų 
suvažiavimas Clevelande, kurį 
jie vadina “seimu”?

, TAI KAME TA PAŽANGA?

Sklokininkai jau, matyt, yra 
visai nusivylę komunizmu. Grįž
ti pas socialistus jiems, žinoma, 
butų “ne unaras”. Na, tai da
bar, jią .mato.. .vįenmtėlį .išgany
mą “bepartyviame darbininkų” 
veikime. “Nauj.j Gadynė’*} pa
minėjusi socialistų ir komunis
tui “pasigyrimus* gautais per 
paskutinius rinkimus balsais, 
sako: ' ' ' f

I “Abidvi ' bpsigiĮianfjos., ir 
^besivaidijančios, partijos .yatf- 
giai m>r visą šalį surinko mi- 
(lioną balsų, kįųęmetiš viso 

M mįlio-
I .Ngy.Yprko mieste de- 

jinoknatų kandidatas J guber- 
jĮaipriiis gąyo i 1,207,000; re-

Kur tu čia pasirodysi prieš 
rusus (? — “N.” Red.), prie§ 
franeuzus, ar net (!) prieš 
Anglų Darbo Partiją!” 
Rusus sklokos organas čia, 

žinoma, įkišo tik iš seno papro
čio, nes Rusijoje juk visai nė
ra rinkimų, panašių į rinkimus 
civilizuotame pasaulyje. Tenai 
žmones “balsuoja” rankų pakė
limu, suvaryti į mitingus, ku
riuose pirmininkauja komisa
rai, o tvarką prižiūri žvalgybi
ninkai. Lyginti tokius “rinki
mus” su rinkimais Amerikoje, 
kur balsavimas visgi yra slap
tas, kur žmonės gali laisvai or
ganizuotis j kokias nori parti
jas, gali skaityti kokius nori 
laikraščius, gali kritikuoti val
džią (net pajuokti patį prezi
dentą), —i lyginti Rusijos “rin
kimus” su Amerikos rinkimais 
tai reiškia tyčiotis iš skaityto
jų-

Bet tiek <to. Grįžtame prie 
lapkričio balsavimų rezultatų. 
“Nauj. Gad.” sako, kad, imant 
galvon palyginti menkus skai
čius balsų, paduotų už socialis
tus ir komunistus, negalį būti 
nė kalbos apie kokią nors žy
mesnę pažangą darbininkų fron
te. Tai kame gi ta pažanga? 
Ar gal jos visai nėra? Yra, sa
ko sklokininkų organas, ir nu
rodo į — Taylor Springs, III.

“šiuose rinkimuose”, tęsia 
jisai, “jei kas užsipelnė di
džiausios pagarbos ir 'širdin
giausių sveikinimų, tai Tay
lor Springs darbininkai mai- 
nicriai. Jie išstatė savo ben
drą Workers Ticket ir lai
mėjo. Socialistai, komunistai 
ir bepartyviai veikė išvien. 
Toj vietoj jie sudarė didžiu
mą. . •

“New Yorkas ir Chicaga 
galėtų pasimokinti iš Taylor 
Springs, III.”
Ar verta iš to miestelio mo

kintis, dar čia neįrodyta. Tas 
faktas, kad vienoje angliakasių 
“pečėje” pavyko keleto grupių 
sąrašui gauti daugumą balsų, 
yra, žinoma, perdaug mažos 
reikšmės, kad butų galima da
ryti iš jo, platesnių išvadų. Ne
palyginti didesnes reikšmes tu
ri darbininkų pasirodymas Con- 
neetieut valstijoje, ypatingai 
Bridgęport mieste, Tai. žymus 
pramonės centras, ir tenai,per
nai metais Socialistų Partija 
užkariavo miesto tarybą, q šie
met iš tos apielinkės jie prave
dė 2 atstovu į valstijos legisla- 
turą ir 3 į senatą.

Čia kova ėjo ant gana didelės 
skalės, ir socialistai, eidami 

, .Yjępi ir. točdaųii prieš sąyę ko
munistus ir senosios Socialist j , »
Labor z partijos žmones, kovą 
laimėjo.

Galima nurodyti da ir kitą 
reikšmingą • socialistų pasiseki
mo pavyzdį^..būtent, dviejų so- 
’cialistų atstovų išrinkimą iš 
Reading’o ‘miesto į Pennsylya- 
nijos lęgįslaturą. šitame atsiti
kime prįėš ^čįąlistųs buvo su- 
sivieniję demokratai su repub- 
likeriais, o betgi socialistai pa
ginė viršų. Gi tfeading’o apiičs- 
tas tai, irgi ne “peČė”g bet pii- 
sėtinai stąrębus pramonės cent
ras.

Norint tikrai pasimokinti 
rinkimų davinių, reikia žiūrėti 
ne į vieną taškelj, bet į visą 
platų j j kraštą, kreipiant dėmė
si j palankius ir į nepalankius 
mums faktus.

Ką tie lapkričio rinkimai ro
do Amerikos darbininkų judė
jimo atžvilgiu? Jie rodo, kad 
didelė dauguma Amerikos dar
bininkų dar nepritaria savaran
kiškam veikimui politikoje. Sa
varankiško politinio veikimo ša
lininkai balsavo už socialistus, 
už Farmer-Labor partiją, už 
Socialist Labor partiją ir už ko
munistus. Tačiau tik pirmom 
dviem grupėm vietomis pavyko 
laimėti, o paskutinės dvi nelai
mėjo nieko; jiedvi tik pakenkė 
(kur galėjo) dviem pirmom. 
Kokia iš to išvada?

Išvada iš ito yra tokia, kad 
senoji Socialist Labar partija 
lygiai kaip ir komunistai, Ame
rikos politikoje vaidina grynai 
negatyvę rolę. Jie patys nieko 
neatsiekia ir kliudo kitiems. Pa
sirodo, kad per 15 metų savo 
veikimo Amerikoje komunistai, 
kaip buvo, taip ir pasiliko be
jėgiai rėksniai, žodžiu, kaip 
anglai sako, “nuisance”! Taigi 
yra labai abejotina, ar socialis
tams (kurie šiaip ar taip visgi 
turi kai kuriose vietose politiš
ką jėgą) verta su tuo bergždžių 
elementu dėtis. (Priimant į savo 
tarpą 'visokius “krenkes”, ku
rie apsiputoję rėkia, patys ne
žinodami ko jie nori, butų gąl 
daugiau žalos, negu naudos.

* ■

Apie socialistų vienymąsi ga
li būti rimta kalba negut tik su 
Farmer-Labor partija. Bet Min- 
nesotoje, kur ta partija yra 
stipri, socialistai su ja yra se
niai susivieniję 
tuose jie vieni 
padėti negali.

, O tuo tarpu, 
socialistų jėgos

gresyve partija Wisconsine), 
žmones balsavo už jas.

Taigi, jei mes norime, kad 
“darbininkų fronte”, galų gale, 
pasireikštų žymesne pažanga, 
tai turime žiūrėti, kad ta gera 
idėja, kurių turi socialistai, su
sijungtų su stipria organizacine 
jėga. Ar*ją turi komunistai? 
Ne.

Tą organizacinę jėgą turi tik 
darbininkų unijos. Štai j kurią 
pusę turi žiūrėti socialistai. Ir 
. eigų jie nori, kad darbininkų 
linijos paduotų jiems ranką, tai 
jie neprivalo skubintis “įgrūsti 
,oms į gerklę visą savo progra
mą”, (kaip bandė padaryt na- 
jašninkas De Leonas), bet pir
miausia įtikinti jas, kad jų iš
ganymas yra nepriklausomas 
politiniam veikime.r,; ; t '. ■ * 'į"

bet ir vilnas. Vistros audeklas 
ėsąs labai panašus į vilnonį 
audeklą.

Vienok tas entuziazmas 
greit praėjo. Pasirodė, jog iš 
vistros pasiūti drabužiai ne
tveria ilgai. Be to, jie greit 
susiglamžo ir blogai atrodo. 
Padarinyje, kaip laikraščiai

praneša, visi vokiečiai, kuria 
dar turi pinigų, stengiasi už 
juos nusipirkti kiek galinta 
daugiau drabužių.

Daugelis jau mano, jog su 
erzacais naciai netoli tenueis: 
be naftos, o ypač be medvil
nės, Vokietija visvien negales 

—K. Auguras.apsieiti

DOROTHY . MILLS

Leopardžmogių Krašte
— , r ■ • ■ ‘ '

DŽIUNGLIŲ ŽMOGĖDROS
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.apie kokia nors žymesne pa- nė” pataria mokintis iŠ Taylor 
' žangą darbininkų fronte! Springs, o ne is Bndgoporto

Kituose štei- 
antriems daug

kaip matome, 
auga palengva.

Tai kas daryti? Reikia pirmiau
sia pasistengti surasti priežastį, 
kodėl taip yra. Pereitieji rinki
mai davė pusėtinai medžiagos 
šito dalyko tyrinėjimui. Per 
rinkimų kampaniją spaudoje ir 
viešuose mitinguose nuolatos 
buvo minima “socializmas”. 
Ypač dažnai tą žodį vartojo re 
publįkonų oratoriai ir publicis
tai, gąsdindami balsuotojus 
RooseVelto “socializmu”. O bet
gi Rooseveltas laimėjo milžiniš- 
<ą pergalę. Iš to aišku, kad bal
suotojų masės socializmo jau 
nesibaido.

Tiesa, jos dar nedaug nenu- 
siipano apie socįalizmą, bet jos 
žino, kad socializmas reiškia 
priešingumą kapitalizmui, ir jos 
jau nenusigąsta, kada konser
vą ty viski politikieriai smerkia 
Roosevelto naująją dalybą, kai
po “socialistišką”. Taigi socia
lizmas, kaipo bendra anti-kapi- 
talistiška idėja, pasirodė šiuose 
rinkimuose labai populeriškasj

Dabar, kyla klausimas, kodėl 
gi nedaug žmonių balsavo už 
Socialistų partiją, kuri tą idėją 
seniai skelbia?, Atsakymas į ši- 

I HJ.I. ' Jvuiuri.t MIUII . t-

tą klausimą,..mums.., rodosi, yra 
gana lengy^. organi-
zncija yra silpna! Politikoje, 
kada.,žmones balsuoja, 3tai jie 
niekuomet nebalsuęja vien tik 
už itįęją, Jie balsuoja taip pat 
už tfam tikrus kandidatus jr už 
prganifsaęiją, k^rią jie atstovau
ja^ Organizacija'.politikoje yra 
dagi svarbesnis dalykas, negu 
^ėja/' ‘ f

^įųose rinkimuose balsuoto j ai 
pas, jpnko demokratų paarti j ą, 
įpįąngi įeitos organizacijos, ku- 

v rVjų porus pildytų ir į butų 
kpinpęteptiška valdyti, jie ne- 
matė. /Ten, kur buvo kitjokios 
organizacijos (pav. Farmer-La< 
‘6or*partlja MFuriesotoje? Trd

organizacijos, ku-

IŠ viso
PASAULIO

Merginų pardavinėji
mas Japonijoje

Francijos radikalų vadas, ku
riems išėjus iš kabineto sugriu
vo premiero Doumergue val
džia. Bet Herriot ir kiti radi
kalai sutiko įeiti į naująjį “po
litinės taikos” kabinetą, kurį 
sudarė konservatorius premie- 
raš Flandin.

šiaur-rytinėje Japonijos .da- 
yje siaučia pasibaisėtinas ba

das; Laikraščiai praneša, jog 
pernai dėl bado tos srities 
valstiečiai pardavė fabrikams 
r “pasilinksminimo namams” 

30,000 mergaičių. Kaina mer
gaitei siekė nuo 3 ligi 300 do
lerių.

Šiais metais ta prekyba dar 
abiau padidėjusi! Oficiališ- 

kais daviniais, vien tik Togo- 
<u apygardoje ligi spalių 
mėnesio buvę parduota 14,000 
merginų nuo 16 ligi 23 metų 
amžiaus.

Apie badą Japonijoje rašo 
ne tik užsienių spauda, bet ir 
japonų laikraščiai. .Todėl ne
tenka abejoti, kad militariz- 
mo letenos prispausti valstie
čiai kenčia didžiaūsius var
gus. ‘ *”• '

, Japonų laikraščiai rašo, jog 
šiaūr-vakarineše ,pref ek t lirose 
nilvės pasidarė prabangos 
dalyku. Daugelyje vietų bai
giama sunaudoti maistui gi- 
ės ir. žolė, yjenuolika tūks
tančių valstiečių ūkių visiš
kai sunaikinta. 80 nuošimčių 
valstiečių nebeturi ryžių mais
tui. Kaimo mokytojams už vel
iama algos, kuriąs palyginti 
yra mažos.

Iš 100 tūkstančių ūkių Mie
gi prefektūroje,,40, 000 reika
lingi pagalbos. Toje srityje 
apie 24 tūkstančiai sistematiš- 
<ai badauja. Jeigu nieko ne
bus daroma, sako “Ni-Nici” 
laikraštis, tai ligi Naujų Metų 
badaujančių vaikų skaičius 
pasieks 50,000. 1

Kitas laikraštis štai ką rašo 
apie Togoku apygardos vals
tiečius: .

“Vaikai visai susilpnėję dėl 
nedavalgymo. Valstiečiai bėga 
į kitus rajonus^ neš jie nebe
gali skolas atmokėti. Daugelis 
jų arti sąiižiidystės. Aprašyti 
Togoku apygardos padėtį tie
siog neįmanoma. Valstiečiai 
nežino, kaip jie pragyvenus 
sekamą žiemą... Savo sunūs 
valstiečiai siunčia į Sibirą, b 
patys pasiduoda( likimui. Pa
žiūrėkite į plikus Togoku lau
kus, įvtai, kaip valstiečiai“ 
minta žolėmis.

• , Tiesa,, yytįą.ųsyPė. neyą bąų- 
do orgąųizuoti valstiečiams 
pagalbą, bėt\iš to pasinaudoju 

i tik visokios '.rųšies valdinin
kai..

Prieitos apverktinos padė
ties Japonijos ^valstiečius pra
vedė militarizma§? ir visbkio^ 
avantiūros., Ir 'dabar, kai
das prįėpĮe labai rimtą pobū
dį, vyriausybė daugiausiai dė-? 
męsio, kreipia į Ihįvyno padi
dinimą^ j ir, armijoš siisfipr|ni- 
mą. ''

a

4‘Emtz”
, Vokietijoje dabar yra labai 

populiarus žodis “Ersaįz”. 
Erzacas arba, surogatas reiš-
kta daiktą,' kurispavaduoja pavaduos ne

(Tęsinys) , "
, Daugiau apie tai man ne

pavyko ką nors sužinoti ir 
vargu kada aš. išsiaiškinsiu šį 
“stebuklą”. Jis paliks vienas 
iš daugelio Afrikos paslapčių.

Juodasis raganavimas
> Į e į >

Vieną kartą Sanokvcly ma
čiau visą būrį kalinių* buvu
sių leopardžmogių. Kadangi 
čia buvo jų veikimo srities so
stinė, todėl visi “leopardai” 
buvo čia patalpinti kaįėjiman 
iki gyvos galvos. Kalėjimo ko
misaras papasakojo man labai 
įdomių smulkmenų apie šią 
žmonių giminę, papasakojo :ifi 
dalies sayo paties pastebėji
mus! iŠ dalies kaimynų pėrgy!- 
veriimus., Bįivęš anksčiau ka
lėjimo komisaras buvo surin
kęs gausybę leopardžmogių 
ginklų ir drabužių, tik, deja, 
jo paties dabar nebuvo,, ir vi
sas tas rinkinys negalėjo bū
ti man parodytas. Komisaras 
parodė tik kelis ginklus1 ir 
drabužius, kuriuos, buvo pats 
surinkus!

Jis inąn pąrųdėv strglę, ku
rią i “leopardai”! vąrtbjft “žai- 

. dimui-\ kaip paprastai jie va
dina šį, bOisų Žudymo darbą. 
Vėliau parodė vieną skyrių 
kalinių, kurie baisiame kar
šty j dirbo prie namų remon
to. Kaliniai buvo vieni prie 
kitų prirakinti storais gele
žiniais grandiniais. Toliau pa
rodė dar visai jaunų moterų 
būrį, kurios dirbo sode, sodi
no gėles ir valė medžius. Mo
terys atrodė nusiminusios, gal
vas, nūlęidųsios. j Toliau mane 
huvede į’ kapus, kur kaliniai 
po dešimt, dvidešimt, trisde
šimt ar net keturiasdešimt 
sunkaus darbo ’ntetu rhnda sau 
Iiudną poilsį.1 Kapai sukelia 
>aisų, tiesiog Šiurpų įspūdį: 

visai apleisti,, apžėlę. Yra kaž
kokia viena duobėį kur užka
sami drauge vyrai ir mote- 
rys, kasami. tyliaį. be jokių 
ceremonijų. Niekas čia jų ne
lanko, niekas neapraudoja. 
^wtis. ir kas bus po mirties 
juodukams visėi nebaisus' da- 
įykaL ir jie apje tai negalvo
ja.’r ‘Jie visai negalvoja apie 
pomirtines bausmes at dan
gaus gyvenimą, negalvoja nei 
apie bausmę, . net apie atly
ginimą.
{ Ką juodukai tiki, mums lie
ka paslaptimi. ( Jie. bįjo ragą- ’’ 
Aių,. bet _ ne dvasių, esančių 
aplinkinėje gamtoje. fĄpkęikš- 
(yti ir išauklėti ;)negrail pąro-. 
do, kad primityvus stabnĄeĮ- 
džiai neturi jokios religijos, 
iaigi netiki į Jokį dievą, tik 
kgzkpjkj^s pasakiškos dvasius 
gyvėria * vandeny, ugny, kali 
pųpsetvijię.dAiuose* net pačiuo
se namuose.: Kiekvienas juo- 
dųkalsjaučia pareigą toms 
dy^sicjins!, įtikti, kad galėtų su 
tų/^yašįį pagalba keršyti sa-j 
vq pflesdnis: raganiai yra tar-j 
pimbkar^ ti r p “dvasios” ii*
žtfipg&Ūš*, Įvairus raganiai yrą 
daugiausia^ klastingi ir be sąį 
žmės zii^onds, kurie pasinau-į 
d^ąiiu fjyo’dukų naivumu ir 
nįk^ftųringumu, iš raganavii 
md ‘. šusikraįma didelius tur- 
Jūs, &itię!(.Ąfrikos raganiai yra!

nu nnšįnys,, visados išonai su4 
daro1 Keistą ir net baugų vaiz] 
dą,*jie, be abejo, turi tam tik4 
rų sugestijos gabumų, be to!

kitą daiktą. Tiksliau sakant, 
tai yra netikras daiktas. Pa
vyzdžiui, dirbtinis Šilkas (an
gliškai “rayon”) yra erzacas, 
kadangi jis pavaduoja natu- 
ralį šilką. Tačiau visi žino, 
kad “rayon” savo savybėmis 
toli gražu negali prilygti na
tūraliam šilkui. Na, o todėl 
“rayon” nėra “tikras daiktas,” 
nėra tikras šilkas.

Hitleriui įsigalėjus, Vokieti
jos prekyba pradėjo sniar- 
kiai smukti. O tai, labiausiai 
dėl to, kad vokiečių dirbii 
niams pradėta skelbti boiko
tas. “Padarytas Vokietijoje” 
daiktas pirma turėdavo savo
tišką atrakciją. Tai reikšdavo, 
jog tas daiktas yra geresnis 
nei kitų šalių dirbinis.. Dabar 
jau to nebėra. Tiek Ameriko
je, tiek kitose šalyse “Macje in 
Germany” daiktas praraclo tą 
vertę,. kokią jis' turėjo praei- . ? i i * ’’ » ’ * * 1 4tyje.

Padarinyje vokiečiams daug 
sunkiau bėra parduoti savo, 
gaminius. Na, o kadangi Vo-. 
kielijos eksportas labai su
mažėjo, tai ji stengiasi kiek 
galima labiau sumažinti im
portą. : Vadinasi, bando būti 
nepriklausoma.

.Tačiau, Vokietijai trūksta 
žaliavos.. Pavyzdžiui, savo te
ritorijoje jinai neturi nąftos 
(mineralinio'' aliejaus); netu
ri ji taip pat medvilnės. Tuo 
tarpu, be tiį dąlykų sunku ap
sieiti. Nafta yra reikalinga, 
nes iš Jos yra gaminamas ga
zolis . (gazolinas)Dar. labiau 
yra t reikalinga medvilne, iš 
kurios gaminama višjbkįps rų- 
šies drabužiai. '

Per metus Vokietija impor
tavo už lį000,()00,000 mhrkių 
medvilnės ir ! už’ 150,000,000 
markių mineralinio aliejaus. 
Tai pusėtina pinigų siima, kū-. 
ri išplaukdavo į užsienius. 
Tačiau Jai nesudarydavo sūri-: 
kenybes, kadangi vokiečių 
eksportas tą . sumą pralenk
davo.

Visai Jfitaks reikalas yra
A?*;. ' PW.‘’'

nai susmuko.. Kad pinigai ne
išplauk tų į užsienius, vokie
čiai ir stengiasi gaminti ,yi8Q- 
kios rųšies “erzacus”j \ 
.Ijuąųsįai . y.okięčių „ęh.ę.m.iKūl 
surado būdą, kaip iŠ akmepi- 

^ak.9.mat jog;pirktinisgazolis 
yra tiek jau geras, kįipjr nc- 
turrilisZ Tačiauvisa1fyėda 'yr|a 
ta, kad jis daug. ! brangia ii 
kainuoja^ Ta t kliūtį vokiečii i 
mano nugalėti' “masine pro-, 
d ūkei j a.”

? Vokiečių ichemikai surado 
pa vaiąotpjį inędyilnei. 
Būtent, iŠ inęęĮžio tyres jie pa
gamino V“vistrą”, kuri tinka 
drabužiams.

Pradžioje^ laikraščiai rašė su 
didžiausiu entuziazmu apie 
naująjį pį*o^uktą. Buvo reiŠ- 
kiania tą nųębįibnė, kad vistra 
------‘medvilnę; žinodami . kai kurių garnio

reiškinių paslaptis, pažindami 
žoles ir gyvulius, gali sutai
syti ypatingus nuodus ir tuo 
budu tamsių laukinių tarpe 
yra labai dideli autoritetai, 
išminties ir keršto simboliai.

Viso raganavimo meno svar
biausioji dalis yra nuodų su- 
taisymas. Liberijoj, o taip pat 
ir kitose Afrikos šalyse, raga
nius gali taip paprastai, nepa
stebimai užnuodyti valgį ar 
gėrimą, kad joks detektyvas 
ar mokslininkas fizikas nega
lės surasti nuodų pėdsakų. Jis 
gali taip puikiai įnuodiiiti 
daiktą, kad kiekvienas, kurs 
tą daiktą palies! per keliąs 
minutes pasidarys lavonas.

Fo kelių mėnesių/ kai aš 
apsigyvenau SCnokvely, vie
nas raganius nunuodijo vie
tos valdžios komisarą. Komi
saras kaž kuo nuskriaudė ra
ganių! Šis iš keršto nutarė ko
misarą nunuodyti. Jis paėmė 
senų .skurlių ryšulį, vadinamą 
“gri-gri” ii- padėjo prie komi- 
saro durų. Komisaras, pama
tęs ryšulį, liepė atsargiai pa
imti ir įkąsti žemėn. Po kiek 
laiko šuo tuos skurlius iška
sė, ir po kelių minučių pasti
po!. Bpt tai,dar ne viskas. Ra
ganius daugiau gali.' Jis pa
mirkė strėlę į kažkokius vai
stus ir nuėjęs netoli vietos, 
kur gyveno komisaras^ strėlę 
paleido į orą ir tuo tarpu tris 
kąrtus sušuko aukos vardą. 
Po to komisaras susirgo, o po 
kelių dienų mirė.

Toj Liberijos vietoj, kur da
bar aš esu, juodasis ragana
vimas dar nėra toks tobulas 
ir paslaptingas, kaip kitose 
dalyse. Gudriausi’ ir baisiausi 
raganiai yra kitoj šv.. Povilo 
iipės pusėje, vadinamoje “Bū
si” žemėje, į kurią vengia ke
liauti kiekvienas europietis. 
Ten kaimuose gyvena raga
niai, kurie už gerus žodžius 
ir didelius pinigus sutaiso 
“meilės gėrimus” arba “žavė
jimo žodžius” pąędųoda. Jie 
taip pąt išmoko raganavimo 
mokslo kitus, kurie taip pąt 
tam tikrais Šukiais greitai ir 
be jokio garso nužudo 1 savo 
priešus arba senus ginimai- 
čius.

. Vakarų Afrikoj yra dar vie
na raganių rų^is, kuri buria 
kažkokiu slaptu budu pažiū
rėję į žmogaus veidą. Toki 
burtininkai — raganiai čią* va
dinami “Kufąng”! Jie viŠi yj*a 
glaudžiai šūšiėję su mahome- 
tanizmu ir daugiausiai išsi
plėtę arabų gyvenamose vie
tose.

(Bus daugiau)

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

ĮGALIOJIMUS
(DoTiernattia)

gąlite padaryti pa 
mus pigiau ir gėriai 

negu kitur. '
Klausdami informaci 
' jų iš kitų miestų 

rašykite
» t • . I A .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Naujienos” Basket- 
ball Tournament

Gaiftės of Meet To 
Take Place at

Fullėr Park

..u i, -i r t i'.. , ;»
of the teamš concerning the de- 
tails of the Meet.

Doz not delay and send in 
your entries now!

First encounters between teams 
scheduled for Sunday, Dec- 
ember 2.

Spacious and well eąuipped 
gymnasiums of the Fuller Park, 
45th and Princeton, were se- 
lected as sites for the gąmes 
of Naujienos basket bąli tour
nament. Ali of the preliminary 
games būt the finais will take 
place there.

The first ineets between the 
competing teams are scheduled 
for Sunday December 2nd., if 
nothing brings about a disrup- 
tion of the present plans.

The sponsors of the tourna
ment secured the cooperation 
of the Sectional Director of the 
City Parks, Mr. WiUiam Col- 
lins, who promised all assist- 
ance possible. With his aids 
several points in the program 
of the tournament will be iron- 
ed ovt.

VVhile these preparation are 
going on side of the sponsors 
of the Meet, the other side — 
namely the teams — are 
\vasting any time.

Numerous teams have 
played great interest in 
Tournament 
<their forces 
event. Severai teams have al- 
ready sent in their entries and, 
it is expectea that this week 
numerous other entries will be 
received.

Entry blanks rnay be found 
on this page or dse they may 
,be obtained at any of the offices 
of the South Parks.

It is imperative that all the 
entry blanks are received be
fore the end of November in 
order that the managers of the 
tournament may have severa] 
conferences with the managers

Ind. žąsys nėra nei
1 1 •»- f »>!-#: JĮkiek prastesnes

už Romėnif
O Tranelių reikalai nėra pras

tesni už Kapitolijaus Kalno ro
mėnų kaklus.

.Sumanė vienas vagilis pasi
imti pp. Tranelių, daiktus, ku« 
rie, jo manymu, jam ir pri
klausė. Kaip ir. romėnų priešai, 
nakties laiku atslinko prie na- 
mo per užpakalini kiemą it 
pradėjo galvoti iš kurios nusės 
geriausiai adiaką pradėti.

Tuo .tarpu žąsinai, pakėlė gal
vas, uosf, uost ir pradėjo ga
genti taip garsiai, kaip galėjo.

žinoma, tokia netikėta kliū
tis nebuvo labai naudinga vagi
lio planų vykinimui, tad jis nu
sprendė, kad geriau paleisti ko
jas j darbą.

Gagendamos žąsys šukele ir 
visus maniškius. Jaunasis Tra
ndis pasigriebė šautuvą ir pa
sileido vytis, bet jau nebuvo 
progos amunicijos naudoti.

A. Šimkus.

DAILY
._________

1

M

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO ---------------
šis skyrius/yra, vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

..d

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

akordionai
ACCORDIONS

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

not

dis- 
the 

and are getting 
together for the

MARQUETTE PARK — Ma
tyt, kad Indianos žąsų gyslose 
teka jų garbingų prabočių Ry
mo, žąsų kraujas.

Taip, kaip Rymo žąsys išgel
bėjo garbingą senovės miestą 
nuo priešų, taip IncŲanos žą-i 
sys išgelbėjo ,pp. Traneliųs, 
6809 South Rockwell street,' 
nuo priešo, kuris bolševikiškų 
idėjų apimtas, pamanė, kad kas 
priklauso pp. Traneliams, tas 
priklauso ir jam.

šitoms žąsims dėjo apieras...
Dar prieš Kristaus laikus pik- 

ti priešai užpuolė. .Rymo Kapi- 
toliaus kalną nakties laiku. Jų 
tikslai nebuvo geri, sprendžiant 
vien iš to fakto, . kad nakties 
laiku ir apsiginklavę iki kaklų,1 
jie pradėjo slinkti prie pilies.

Bet budrus žąsinai Kapito- 
liaus kalne išgirdo priešus ir 
tuojau paleido gagenimo me
chanizmus į darbą. Sukėlė tokį 
klegesį, kad visus ramiai snau
džiančius romėnus išbudino. Ka
dangi žąsys išgelbėjo jų kaklus,' 
romėnai suteikė joms' didelį 
unorą, pavadindami jas šven
tomis ir apdovanojo jas apiero- 
mis.
O šitoms žąsims nupiaus kaklus

Indianos žąsinai apierų tur' 
būt negaus, bet greičiausiai ne
teks savo kaklų, kai prisiartins 
nelabai tolimas Thankšgiving. 
Vienok jie savo gabumus de
monstravo labai efėktyviškai.

trik® j >■*Pietų Amerikos laik 
vCv«iu f** * >'•» ■rascių leidėjas lie- 

tdvis Chicagoje
Stanislovas Žukas leido' laikraš

čius “Trabajo 
“N o ved adės”—

—“Darbas” ir 
Naujienos”

“Si, si (taip,taip), aš atvy
kau nesenai iš Pietinės Ameri
kos”, pareiškė 41 metų inteli
gentiškas vyriškis, atėjęs į 
“Naujienas” ir paklausęs ar čia 
lietuviai.

Beveik per dvidešimts metų 
nesimatęs su lietuviais, p. Sta
nislovas Žukas rado nėlengvu 
darbu , susikalbėti lietuviškai, 
nuolat maišydamas į kalbą is 
panų žodžius.

Pašikąlbėjimė paaiškėjo, kėd' 
stfvirš 20 metų atgal jis apleido 
Lietuvą įr nuvyko j Argentiną,; 
Pietų Amerikoje. Gyveno Bu
enos Aires, Campariojė, gyve
no Ir kitose Pietinės' Amerikos 
šalyse.
Beveik per 20. metų nesimatęs 

su lietuviais

Begyvendamas Pietinėj Ame
rikoj ė jė j p j laikraštininkystės 
profesiją ir leido kelius laik-; 
naščius ispanų,. kalba, tarp jų1 
“Trabajo 
vedades”-
tuviais beveik neturėjo kontak
to.

Atvykęs Chicagon p. Žukas 
nori susipažinti su vietiniais 
lįetuviais, »ypatingai sir Mažei
kiečiais. Nežino ar turi gimi
nių. Jo motina buvo pi Kot
ryna Bagdoniene-Žukauskienė, q 
teVaš Tadeušas Žukauskas, abu 
iš Pąnpvę.žio,. MStanislovas ( Žu
kas gimė Tirkšlių ’ pa rap i j o j. 
Mažeikių apskrity,] e.

P-s Žukas kviečia mažeikie
čius ar galimus giminaičius at
sišaukti.

—“Darbas” ir “No
“Naujienos”. Su lie

OFFlClAL ENTRY BEANK-(1934-35)

(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS) 
Enelosed f ind $3.00 entry fee, for which enter the" (iiffie of 

team) ....... ..............................................................
MANAGER’S name ....................................................................-

ADDRESS

TELEPHONE..................................................................................

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

z'H t*!'*’

PADĖKA VON t? u

o
r

STANlŠ&dVĄS . _ 
kuris mirė lapkričio 12 d. 1934 ir palaidotas tapo lapkri
čio 15 d. 1934, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse,, am
žinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neiŠ-I 
vengiamą amžinybės vietą. < j » , t

Mes atmindami ir apgailėdami jo prąsišąljhimą iŠ mu-., 
sų tarpo, reiškiame giliausią padėką'dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir, suteikusiems vainikus draugams. De- 
kavojame musų .dvasiškam tėvui kuri./kl. Sk’ripkai ir jo 
dviem asistentėm kunigam, kurie atlaikė, ispydjngąs pa
maldas už jo sielą, taipgi kurt, klebonui Skripkai už^pasė- 
kymą gražaus pamokslo bažrtyČiojfi, ’kUn. Statkui UŽ atly- 
dėjimą kūno iŠ namų j bažnyčią ir po pamaldų atlycĮėjimą 
į kapinės ir ųž pasakymą gražaus pamokslo prie kapo1; dč- 
kavojamė grąboriui, John F. Eudeikitti, kuris savu ge£u ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į ąmžinastį, 
o mums palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius, dėka* 
vejame grabnešiams, Šv. MišĮų aukaųtojams, gėlių' aukau- 
tojams, gėlių n 2 še j am s, Vargęninįnjcųi Daugui, ir pagą-‘ 
lios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuves žmo^3

* nėms už suteiktą jsptidipgą paskutinį atsisyęik|nimą^43L 
j miišų sūnelio, o tau, musų mylimas Sunėli, sakome1: ilsė-
* kis šaltoj žemėje ir lauk

NuliudęllekametTėvelis
r mus ateinant pas save.; -

F

1
*■ ’ 6

■į lįjĮfi t«’,’

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

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

aptiękos
DRUG STORES

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

' ■■■—----- ! j " . ........................ . ..........-.................................... ..

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. MarųUette Rd. Rėp. 8222.

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

: AUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAIL

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

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

Chicago. III.

M1LLWORK & BLDG.
3000

ANGLIS
COAL

Pocahontas $7.57; Indiana Lump
$7.63; v Black Band A Lump $9.50.

Pirkite gėriausj angį j paų
- MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028
-------t..------------------------ ---------------------- --
. NEWKIRK’S QŲALITY COAL 

1252 So. Crawford Avė.
Geresnis phvaduotojas dėl Pocahontas
Mine Ruh, 85% Rupus
Screenings $4.7$, Lumps

* Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

Iš Unitoal banko

$6.00.
$6.25

Hub Auto Supply, 6324 S. Western 
Pros. 4729/ Pristatymo patarnavimas 
JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 35 Street.

barzdaskučiai
BARBER SHOFS

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 760 W. 35 St.________

> BLEKĖS
SHEET METALI . ' ■ 1 ■

’ HENRY MILLER 
2041 Canalport Avė. Canal 8695.

MODERN
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914
Archer Avė. Storpi Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Asbestos Siding ir Virtuvių šėpos,

T TčT) A•M—«■ Jbmum <4. JBi» 
t r''i?
AVm

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

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

LIGONINES
HOSPITALS

Gera rašoma popiera parduodama 
po 18 centų svaras J 2L.
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago. III

2 įvarai 25c.
I

Pinigus ga-

RADIOS
RADIO

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

Cicero 1329.

RAKANDŲ Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

LARSON .COAL CO.
Geriausias Pocahontas * pakaitas 
Indianos Fjęanklin ;pav. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
toliu sijoti $4.75. Taipgi koksas, Už- 
sisakykit dabaę geriausių, šiluma.

4710 W. ' Adams 
Tel. Manšfleld 0561.

ANGLIS I Kodėl mokėti ąugŠta 
kainą kuomet jus galite nusipirkti 
geriausia angli tiesiog iš kasyklų. 
Screęnings .................... - $4.75
Mine yun ..... ,.............................. $5.75;
Lump ar egg... u........................ $6.00

■ • NORTHERN COAL CO.,
Lawndale 7366 — Merrimac 25Ž4. ■

KVIETKlNlNKAI
FLORIST

pakaitas

' AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

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

AMATO MOKYKLOS
TRADE schoobs

■■ <: ■•••-.i r: r:

IŠMOK i MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir pųternų , darymas

(Tool and Die Makhiję) 
Automatiškos šriubines mašinos. 

, Dįdelis pareikalavimas darbininkų 
Ir geraš’ užmokesniš.

Išmok amato, dirbdamas ALLIED 
šAPQSp. pradek- dabar. Mok-intis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo-. 
kiniams ( voltui . ■ sujieškome . darbą. 
Ateįk j . šapų arba parašyk prašylą-' 
mas1 veltui knygutės su'paaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO.,

Ine. Dept. AQO
- 609-618 W. Lake St?

Banko rešyveriš yra W. L. 
O’Coniiell, paskirtas liepos 6, 
1933.

Banko dabartiniai advokatai 
yr^ ųtsinger, Healy, Reid ir; 
Rye firma.

Užvakar buvo: paskelbtos kąi- 
ku’rių uždarytų.- bahkų atskai
tos, tarp jų ir Uni'Versal ban
ko.

Universal banko rešyveris 
raportuoja banko turto $352,- 
370.49, kurs buvo paverstas j 
cašh. Šito turto1, pavertimas į 
cašh' kainavo $26.6,611.43. I^e- 
syveriui, jo darbini ūkams ir 
advokatams iŠmbketa $45,869.

Turto, kurio negalima buvo 
paversi j į “cėsh'”, esama dar 
$758,110.91. Tai pagal knygų. 
Bet tikra to turto vertė ląbai 
menka. Pasiremi.pit šituo ąbe- 
j o t i nu . turtų, , rešyveris prašė 
iš' BFC paskolos sumoje apie 
$150,006; Paskola, sako, esan
ti pažadėta. Ar ji bus duota, 
priklausys nito to, ar RFC ras 
turtą užtektinu užstatu' už tą 
paskolą. Jeigu biis duotą pa
skola, tai tik sų ta sątyga, kad 
resyveris .neturės jos “suyąl- 
gyti”, o visą išmokėti banko 
depojsįtprjams. Jeigu taip, bus, 
tai depozitoj’iai gal atgaus apie 
penktą dalį savo pinigų. t 
Ūniver&al bankas užsidarė bir
želio 23, 1933.

1

't

Jf

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

KELIONĖ BUSAIS
TRAVEL BY BUS

—T .: "-

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Soiithus, Mėmphis, New Ori 
learis. Jąęksonville, Miami.^Nashville! 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind;'Tel. Cal. 4668, . , .

Krautuvių Fikcenai
STORE FIXTURES

Garfield Store Fixture Excb. 
5800-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

KAILIAI
FURSf f

Dideli kailiai nuo $45 iki. $450 specia
lybė: darome kailinius kautus ant or
derio , visokios imieros. Taipgi, taisom 
labai pigiai; David Alderblum, isteig. 
1906 nl.r 6510’ Halsted—Normai 5150

Perdirbame Kailius Pataisome.
Expertų darbas — : 
Aprokaviųias dykai.
Pataisykite 

pradės snigti!
Ekšpėrtų valymas ir Ųlazing $2.00 
Pamušalo ,atnaujinimas su

i^usų pamušalu ..............  $7.75
IRVING PĘNNER FUR SHOP 

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg.

, . Tel, Dearborn 7184

KNYGOS
BOOKg

? " i*’.'1 * < ‘ n - ’ '...  ■ ..L,—  I., I ,1, ■■    , ■    

Žemos kainos.
e savo kautų pirm negu

W/Wiitaitį
Jo' draugas Steponas vis dar 

be sųrritiries; liūdnos trage
dijos pasekmes padidina au
kų skaičių.

šeštadienį rytų šv. Kazimie
ro kalinėse biiVo paląidbtas 
Williain Mikų t ai lis, laišku vė
žy s, ' kurį pSlc'tądariai siimUŠė, 
apiplėšė ir įmetė į Mfichigan 
ežerą. ■

Bet šeštadienį ir vakar jo
kios naujos smulkmenos neiš
kilo aikštėn. Palaidotojo drau
gas Steponas, kuris irgi nuo 
plėšikį nukentėjo laike api
plėšimo netoli South Behd, 
tebėra be sąfnonės. Jis guli 
South Bend ligoriinėje.

Apiplėšimas įvyko apie dvi 
savaites £tgal, kai abu važia
vo su laiškais iš Notre Daine į 
South Bend. Plėšikai įmetė 
Mikutaitį į ežerą, o Steponą 
paliko sumuštą miške. Ant 
kelio palikb jų aiitomobilį.

Bet tragedija sti tuo nepa
sibaigė. Į apiplėštųjų (aųto- 
mobifį, kuris biivo .paliktaš 
ant kelio, tą naktį įvažiavo 
kitųš automobilis, kuriaųiė va- 
žiūvo/kelį kėldiviai.1 Viši būvo 
sunkiaiisbžėisti. < Jų' vardQ itė* 
buvo galimų patirti.

SVEIKATOS
Tonsilai išimami 

vaikams ..........
Palagas ligoni

nėje .......... .....
Hemoroidų opera-

racija ................
Medikalė egzami-

nacija ............... .

KLINIKA

$10.00
$45.00

• •• • «• .■ L

^15.00 
’i.ob

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. ...   II I I      IIIII Ulini >1 IBI             '"■"I"
MAUDYNES

BATHS '

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

MUZIKA
MUSIC

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

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emerald Avė. Tel. Victory 7697

NAMŲ taisymas
BUILDING RĘPAIRS

WM. W. CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas „ ~ . .
lengvos išlygos. 232 W. 63 St. 
Wentworth 3800.

garantuotas. Žemos kainos,Td.

«'■* "'7 f t ’’t i ■ it ’Lf ' ' *■ f*'/1’’":w w "W *** /"mvy «rw vinr’iY'ia w « a "/"m PINIGŲ SIUNTIMAS 
FOREIGN EXCHANGE

DIDELIS DIRBTUVfiS STAKAS.
Speciallia išpardavimas, tiesiog iŠ 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

/ savininkai.
/■lIbVzJIaJmIC A. V Ui* Jr U IX INJL JI U KJK 
4140 Archer Avė.. Lafayette 3516

4

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

J. BŲDRIK EXPERT radio taisymas 
ir sėrvice. šauk Boulevard 8167.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

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

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami 6c
tik j)o «*•*•■**»•**■»«o••»•»-••••••• •••it*.

EMPIRE LAUNDRY
330 West 47th Št. — Yards 2828

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuva daug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Senų,. ir . naujų lietuviškų kriygų 
^iencUM 

"i.. ..... >'...................... st.......... r .........
KRAUSTYMAS

! MOVING
-------- : „ ■____________________ _ 

. VICTOR, BAGDONAS
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt.
8358 South Halsted Street 
________ Tel. YĄRds 3408.________

KANARKOS
CANARIES

PĄRSIDUęąĄ, KANARKOS 
Baltos Cinameh ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

INGALIOJIĄiAT
FOWER OF ATTORNEY

- - . ............ v'- - - '/y ' ____ _

Jngaliojimiis aprūpinti’ženię ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

G A A 1 ',?Q GV.7

t‘ j i f t. • • .. ■ "7 ' .7”-.. > '■■ ■

Dviratis ir automobilis
TOWN OF LAĖE — Edward 

Kopėc, 14 metų, 4516 S. Honore 
street. i

jšeštadieii;, važiuodamas su 
dviračiu, pateko po atitomobilio 
Wąltęr Vilko, 4620 S. Winches- 
teFayeniįė. v '

Cook apskričio ligoninėje.
Nulaužtas ^trėnkaulis.

-.f'A.'.J-.' k i .K..

Bandė įsikabinti į 
? i oi ^automobili

; BRIGHTON PARK — i -- 
Zygalda, 14 m.,. 2842 W.JJ8th 
Place*

John

PAMINKLAI
MONUMĖNTS

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS 

11 \ , f J . ■ • ■ > <•

IŠMOKIT PELNINGO AMATO 
Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. Šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mų. Pradėkit tuojaus.

CHICAGO 'SCHOOL OF 
DRESSMAKING,

216 W. Jackson Blvd. Dearborn 9092

St. Maria & Evergreen Monument Co.
91 St. ir Kedzie Avė, Ėy. Park. III.

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovatedi
......... . .. ............. ............... į " Į........... !... .. ...... ....... ......-...

SJIOiO Patalus padarom su jūsų 
O naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šita kainą tik kada atsi
nešk ši skelbimų. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena dienų, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaiikee Avė. 

Humboldt 4766.■ »
RAKANDŲ Barbenai

FURNITURE BARGAINS
‘ , I * a, < » • | p < rV ’ ! r »

KAURU RAKANDU 
Bargenai dabat- Sandelyje.

$150. Importuoti Kaurai f“ 
$250. Jmportuųti. Kaurai C"‘
3 Kambariu Rakandai kaina

vo $400. Dabar ..............
4 Kambariu Rakandai ..............

Cash arba ant išmokėjimo.
■‘ t Atdara vak. ir nedėlioj.
RAPPjSTORAGE, 5746 S. Ashland av.

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

• "T " ul’’u""r ' '; ' •" 
LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 Įmokė
ti, i 20 mėnesiu išmoki.
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara va-

$20—$25 
$30—$35

$125
..... $175

3 kamb.

Atdara va-

■ i ■ - ■

Bandė įsikabinti į automobi
lį, bet nepasekmingai ir nukri
tęs pakliuvo po ratais Ford tro- 
ko, kur; valdė Joe Tarson, 369 
S. Leavitt street. Sužeistas len
gvai. . .

We aįitomcAilių nelaimes 

šoštadiėnį ir sekmadienį vie
naip ar kitaip buvo sužeisti:

Stanley Pikas, 3603 S. Wood

SUMA

•!

įįW&|

UZJ&lUrVo 
TAVERNS

J. DARGUŽIS TA VERN. užkandžiai 
veltui, 8316 W. 55 St., Chicago. III.

Old Timers Tavern. Lietuvių Aludėj 
rasit didelj pasirinkimų, kiekvienų 
dieną, skanių gėrimų ir valgių už 
žemiausių kainų. Atsilankykite! Bu
sit svetingai priimti. 1400 S. Union av.

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

PĄUL LEASES, vyrų rūbų.. krautu
vė, 3427 South Halsted Street.

.... ... t........ . ................ j—.. ... .... .................................

t VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

. TONY THE CLEANĘR 
Seniausias ir geriausias rųbų.. va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke. 
Taiso, prosija ir tt.

2555 W, 43 St. Tel. Lafayette 1310

VARTOTI TAIRAI
USED TIRES

Visokio didžioj DeLuxe Tire , Co., 
6418 So: Wešterb Avė. Hetpjočk 6699

Street, 36 metų. Susižeidė prie 
51st ir Laflįn,

Anloų Pūstis, 35 m., 1724 <W. 
47th Street.

Steve Burdick, 26 m., 4109 
W» 31 street. Buvo sužeistas, 
kai nežinomas vyriškis i į su
mušė.
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PRANEŠIMAI
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CLASSIFIED ADS

1-

į

N

kruvi- 
kuric

geriau gyvena 
gyventojus, bet

MARQUETTE PARK.—šeš
tadienį anksti rytą vagys ban-

Personal
Asmenų Ieško

mečių
Julius

3 sužeisti nelaimėje Ciceroj, penki prie 13-tos ir State 
gatvių; visų gyvybė pavojuj

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL. Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom jvairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

S V. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, 111.
North West Lietuvių Moterų Kliu- 

bo susirinkimas įvyks antradieny, 
lapkričio 20 d., P. Valiuliu buvę 
3247 Beach Avė., 7:30 vai. vak. 
Narės malonėkite pribūti ant laiko.

M. K. sekr.
Cicero Lietuviu Improvement Kliu- 

bo reguliariškas susirinkimas atsi
bus antradieni lapkričio 20 d. L.uo- 
sybės svetainėj, 7:30 vai. vak. Ma
lonėkit visi kliubiečiai atsilankyti 
ant šio susirinkimo, atsilankę iš
girsite daug naujenybių.

Raštininkas.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Draugija laikys mėnesini 
susirinkimą antradieni lapkričio 20 
d.. 1934 m., 7:30 vai. vak. Chicagos' 
uietuvių Audi.orijos svetainėje 3133 
So. Halsted St. Todėl visi nariai 
būtinai malonėkite pribūti nes turi-

I me nekuriu svarbių reikalų apsvars-

Chičagon atvyksta 
gvardijos l vadas 
Deutseh.

prisirengti susirėmimams su 
Bulaw Aces.

— Auna, B A re p.

►•■■'"'‘r................. ...............1' i

DVI LIETUVES UŽMUŠTOS, ASTUONI SU
ŽEISTI 2-SE AUTOMOBIIJU NELAIMĖSE

. Į J _ _ _------------------ -

Žuvo jauna cicerietė Marie Karnauskiutė ir ro- 
selandietė J. Venckienė; abi nelaimės 

jvyko vakar rytą

Jauna ir graži lietuvaitė ir Mrs. Marie Marius, 28 m., 
viena lietuvė buvo užmuštos, 110654 South State street. Leng- 
aštuoni žmones buvo sužeisti 
dviejose automobilių nelaimė
se, kurios įvyko vakar anksti 
rytą.

Vienoje nelaimėje žuvo ci- 
cerielė Marie F. Karnauskiutė, 
24 m., 1316 South 491 h avenue, 
kitoje p-a J. Venckus, 30 metų, 
10840 Michigan avenue.

vai sužeista, parvyko iš ligo
ninės.

Nelaime įvyko laike smar
kaus lietaus, anksti sekmadie
nio rytą. Venckus įsuko au- 
toinobilį iš 13-tos į State street, 
kad važiuoti į pietus, norėda
mas ištrukti iš kelio šiaurėn 
einančio gatviakario, Venckus 

P-lė Karnauskiutė, Cicero šv. pasuko į dešinę. t Tai dary- 
Antano parapijos choro daini-'dainas nepatėmijo, kad į pic- 
ninkė, su drauge, Miss Angeli
ne Pauža. 21, 1429 49th. 
avenue. Cicero, nuvyko šešta
dienį vakare į 'Princess viešą 
šokių svetainę, prie Madison 
st., ir Ogden avenue — pasi
šokti.
Nuvyko šokti į Princess šokių 

salę
Ten jos sutiko berniukus, 

Laddie Novak, 20, 1901 Blue 
Island avenue ir 
Good, 311? 55th Ct 
Berniukai pasisiūlė 
mergaites namo. Jos 
ir sulipo į automobilį, 
priklausė L. Novakui.

Nepaprastai smarkiai 
vęs automobilis trenkė 
mak avenue gatviakarį prie 
52-tros gatvės. Karnauskiutė 
buvo užmušta vietoje, o kiti 
trys buvo sužeisti. Gatvekarį 
valde motorinonas George La- 
cy, 132 Marengo avenue, Fo- 
rest Park. Policija jį paleido.

Guli Francis Williard 
ligoninėje

Sužeistieji buvo nuvežti į 
Francis Willard ligoninę, kur 
vakar buvo ir Užmuštosios 
Cicero gražuolės ir parapijos 
choro dainininkės kūnas.

Bernard 
Cicero, 

parvežti 
sutiko 
kuris

važia- 
į Cer-

tus eina kitas gatvekaris, ku
ris j automobilį tuoj ir trenkė. 
Susirėmimas nusviedė auto
mobilį į kelią šiaurėn einan
čio gatviakario, kuris irgi į jį 
trenkė. Automobilis atsirado 
suplotas tarp tų dviejų gat- 
viakarių.

Iš gatviakarių motormonų 
nei vienas nebuvo sužeistas. 
A. C. Soiberg, 12*29 West 72nd 
place, valdė pietuosna einantį 
gatviakarį, o motorinonas Pat- 
rick Kearney, 7742 So. Wood 
Street, kitą.

Visi sužeistieji ir užmuštieji 
buvo nugabenti į St. Luke’s li
goninę. Trafikas State gatvė
je buvo sulaikytas visai valan
dai.

Visi važiavę automobiliu grį
žo iš Illinois Central geležin
kelio linijos baliaus, kuris įvy
ko Palmer Housc viešbutyje.

Socialistų kuopa 
pradėjo nauji dar

buotės etapa

Trumpą laiką prieš nelai
mę, p-lė Karnauskiutė gavo 
darbą Westcrn Electric dirbt- 
tuvėje, po ilgo laiko be darbo.

Nemažiau traginga buvo 
mirtis rosclandietės p. J. Ven
ckienės, kuri sutiko mirtį, kai 
automobilis, kuriame važiavo, 
pateko tarp dviejų gatviaka
rių prie 13-tos ir State gatvių.

Automobilis suplotas tarp 
gatvekarių

Tame pačiame automobilyje 
buvo ir penki kiti žmones, ku
rių nei vienas neišliko svei
kas. Kiekvienas panešė sun
kias žaizdas, kurios pastatė 
jų gyvybes pavojuje.

Automobilis buvo taip tam
priai įspaustas tarpe gatvia
karių, kad nei gatviakariai ne
galėjo pasijudinti, nei nebuvo 
galima pajudinti automobi- 
liaus, kuriame šaukėsi pagal
bos ir vaitojo sužeistieji.

Triukšmas ir sužeistųjų 
šauksmai sutraukė apie 1,000 
minią, kuri buvo bejėgė, ir 
negalėjo prieiti prie automo
bilio. Tik atvykusi policija ir 
ugniagesiai pajėgė pagelbtėti 
sužeistiems, išpjovę skylę au
tomobilyje ir per ją ištraukę 
į orą'sukruvintus keleivius.

Kadangi J. Venckienė buvo 
prie mirties, tai ugniagesių ka
pelionas William Gorman at
liko religines apeigas gausiai 
puolančiame lietuj.

Sužeisti roselandiečiai.
Sužeistieji buvo:.
Juozas Venckus, 32 metų, 

10840 Michigan avė., kuris au
tomobilį valdė. Lengvai su
žeistas. Parvyko iš ligoninės.

Margaret Krištopaitis, 18 me
tų, 10324 Indiana avenue. Sun
kiai sužeista.

Helen Čiuzeliene, 26 metų, 
40 East 107th street. Sunkiai 
sužeista. , į 7

Mrs. Jennie Heliger, Marga- 
ret Krištopaitės sesuo, 35 me
tų, 10324 Indiana avenue. Sun
kiai sužeista.

i

Užsiraitoja rankoves po pasek
mingo jėgų subūrimo parei
tą šeštadienį.

Apie 100 žmonių susirinko į 
šeimynišką Lietuvių Socialis
tų Kuopos vakarėlį, kuris įvy- 
<o šeštadienio vakare West-, 
side svetainėje. Tai buvo sma
gus ir linksmas vakaras, bet: 
turėjo jis ir rimtesnę pusę pa
sireiškusi kalbose, kurias pa
sakė “Naujienų” redaktorius

1 ' * Idra Giedroje” ir kituose kuo
pos vakaruose.

Už pasekmingą Vakarėlio 
surengimą priklauso kreditas 
kuopos rengimo komisijai. J.

Trečiadieni kalbės 
apie kruvinus įvy 

kius Austrijoje

nvs, vmcago, 111.

įrengtas' knygynas. John O 
Sykora tarpininkavo tranzak- 
cijoje.
.■v. ’ •''-------------------------- 1----------

Bandė įsilaužti į lie
tuvio M. Claro . 

garažą

dė įsilaužti į “Naujienų” skai
tytojo M. Claro, 5805 'South 
Maplewcod (street, garažą if 
pavogti automobilį.

Vagiliams pradėjus laužtis 
per duris į garažą, bildesis iš
budino šunį, kuris tuoj ėmė lo
ti. Namiškiai sukilo ir, pasi
baidę vagys pabėgo neatsiekę 

t tikslo.—Senas Petaras.

Chicago trečiadienį 
kartu išgirs tiesą apie 
mis įvykius Austrioję, 
pasipiktinimu nupurtė visą vi- 
vilizuotą pasaulį.

Cbicagicčiai patirs, kas iš
provokavo nekaltas Vienuos 
darbininkų skerdynes, kas bu
vo sąmokslo užpakalyje.

Jie tai patirs iš htpų JU
LIAUS DEUTSCH, piliečių 
gvardijos vado, kuris ryt at-

goms, kurios gynėjViennos 
darbininkų kvartalą nuo fa
šistų gaujų kulkų ir ątakų; jis 
gynė darbininkų šeimynas, 
kurias žiaurus heimyehrinin- 
kai skerdė be pasigailėjimo.

Julius Dcutsch papasakos 
apie tuos kruvinus , įvykius 
trečiadienį vakare. Orchestra 
Hali svetainėje.

Visi raginami atsilankyti į 
jo prakalbas, nes jos bus la
bai įdomios ir reikšmingos, 
kiekvienam žmogui, kuriam 
rupi dąrbo žmonių laisvė ir 
gerovė.

Bilietus galima gauti “Nau
jienose”. Jų kainos yra 25 
ir 50 centų. Prie durų 35 ir 
50 centų.

Naujas transokeani- 
nis rekordas laivu- 

4 dienos, 14 vai.
North German gaivas ”Bre- 

mėn” padarė 100 transatlan
tinių kelionių.

Traukiniams ‘ ir lėktuvams 
nustatant naujus greitumo re
kordus, neatsiliko ir transat- 
antiniai laivai, štai, paskuti- 
įėję savo kelionėj per Atlan- 
tiką, Hainburg American Line- 
North German Llloyd laivas, 
atplaukė iš Amerikos į Euro
pą j 4-ias dienas ir 14 va-

Vakarėlis buvo reikšmingas 
ne vien tuomi, kad jis subūrė 
visus energingus darbuoto
jus, bet davė pradžią ir kuo
pos naujam veikimo progra
mų! — jos renesansui.

Laisve brangiausia darbo 1 
žmonėms

P. Grigaitis savo kalboje nu
rodė, kad Laisvė yra brangiau
sia kiekvieno darbininko tei
se ,ir kad už ją darbo žmonės 
turi pirmiausiai ir sunkiau
siai kovoti. Jie gali turėti ir 
maisto, ir neva pakenčiamas 
gyvenimo sąlygas, bet be lais
vės toks laimėjimas yra tuš
čias.

Kalbėtojas toliau nurodė, 
kad darbo žmones turi būti ir 
tolerantiški.

Kiti kalbėtojai buvo V .B. 
Ambroze, kuris pasakė trum
pą bet atatinkamą ir gerą 
kalbą; A. Kundrotas kuopos 
pirmininkas, ir P.Dubickas. Pa
starasis dekliamavo ilgas eiles, 
“Darbininkų Vargai”, kurias 
kai kurie atsimena iš tolimos 
praeities.

Ir Ben Ali programe
Margumo vakarui pridavė 

fakiras Antanas Pilkauskas — 
Ben Ali, parodęs keletą fo
kusų ir P.. Galskis Jr„ kuris 
sugrojo kelius smuiko nume
rius. Vakaro programą vedė 
drg. V, Maukus.

Tęrp vakaro svečių buvo ir 
draugės Milerienė, Gulbinienė 
ir p-lė Mikiižiutė. Kuopa jas 
pakvietė garbės viešniomis už 
pasidarbąyimą ir lošimą “Au-

Tai buvo šimtinė laivo “Bre- 
men” kelionė per Atlantiką. 
Kursuodamas Atlantiku per 5 
metus, laivas nuplaukė 735,- 
000 mylių, arba 344kartus ap
link pasaulį; pervežė 232,195 
keleivius, 15,400-keleivinių auto
mobilių ir 92,000 kubinių jar
dų ekspresinių siuntinių.

Laivas 51,656 tonų svorio
Laivas yra 51,656 tonų, 938 

pėdų ilgio, 98 pėdų pločio. Lai
vas turi du 'kaminus, ir kiek
vienas jų turi 50 pėdų diamet
rą. Pirmas “Bremeno” rekor
das siekė 4 dienas, 17 vai., ir 
42 minutes.

Laivo kapitonas yra komo
doras Ziegenbein, kuris yra 
visos linijos laivų laivyno va
dovas. (Sp.)

Town of Lake pasi
korė 73 metų 

moteriškė

LIETUVON IR ATGAL SU BOICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

T0WN OF LAKE — šešta
dienio vakare adresu 2239 West 
47th street buvo rastas kūnas 
73 metų moteriškės Maria Kol- 
doba (?). Ji atėmė savo gyvy
bę pasikardama. Motyvai ir 
smulkmenos apie keistą saužu- 
dys'tę nėra žinomos.

CICERO KNYGYNAS IšNUO 
MAVO BANKO RUMUS

CICERO — Viešas Knygy
nas išnuomavo peukiems me
tams užsidariusio Cičero Trust 
and Savings Bank rumus, 25th 

Rūmuose busir 52nd avenue.

(Tęsinys)

Per Latviją
Įvažiavę į Latviją pirmiau

siai traukėm į Daugapilį, 
apie 19 mylių nuo rubežiaus, 
o iš ten pasukome į žemgalius 
ir į Lenkijos pusę.

Nors ir kalbama, kad Lat
vijoje žmonės 
už Lietuvos
aš negalėjau pamatyti kame 
tas gerumas pasireiškia. Lat
viai gyvena taip pat, kaip ir 
Lietuvoje, apsidangstę šiaudi
niais stogais; keliai taip pat 
prasti, kaip ir Lietuvoje; auto
mobilį sutikti irgi retenybė. 
Kur tik sutinki kaimietį, lai 
visų arkliai baidosi automob- 
lio labiau, nei Lietuvoje.

Kaimiečiai daugiausiai kal
ba rusiškai. Vilki ilgus žiupo- 
nus ir dėvi dideles barzdas. 
Matyt daug rusų cerkvių baž- 
nytkieniiuose.

Pasiekę Žemgalius baigėm 
važiuoti Latvijos teritorija ir 
pervažiavę rubežių atsirado- 
mą okupuoto j Lietuvoje. Ant
roje pusėje rubežiaus buvo 
mažas miestelis, vadinamas 
Turmontai. čia- pirmiausiai te
ko susipažinti su lenkais.

Per okupuotą Lietuvą
Latviai mus perleido per 

sieną be jokių keblumų. Len
kų pusėje radoipe stovintį tik 
vieną kareivį^ ataęl turėjome 
laukti kol ateisi muitinės vir
šininkai ir leis mums toliau 
važiuoti.

Besikalbant su kareiviu jis 
pradėjo klausinėli musų kur 
važiuojam, kokiu tikslu ir 
taip toliau. .

Mes pasipasajeojom esą A- 
merikos piliečiai, turime savo 
ir automobilio dokumentus ir 
nieko nebijom.į Pareiškėm, 
kad važiuojamo Vilnių at
lankyti. . z
‘'Maika Boska byla Polska”.

Kareivis pradėjo išmetinėti, 
kad Lietuva yra nesveiko pro
to, už tai, kad' ji nenori su 
Lenkija sugyventi. Girdi, jie 
vieną ir tą patį dievą garbina. 
Lenkija esanti didelė “panšt- 
va,” net “Malka boska byla 
Polska”, o lietuviai buvo “pa- 
gani” ir tiktai per lenkus lie
tuviai patapo civilizuotais 
krikščioniais. Kitaip, dar ir 
šiandien butų pagoriais.

Dabar, Vilnijoje, pasakojo 
toliau kareivis, lietuviai neno
ri garbinti Dievą lenkiškai. 
Veja lenkų kunigus lauk, ke
lia triukšmus už lenkiškus 
pamokslus ir vaikus kaimuose 
mokina lietuviškai, nors vald
žia ir draudžia. Sako, jie, lie
tuviai, Vilniaus niekuomet 
negalės atgauti ,turėdami, to
kią mažutę armiją, kuomet 
Polska turi didelę karinome* 
nę, kad “net ir Rusija jai nu
silenkia.” į

Kareiviui išsipasakojus, už
klausiau jo ar Vilnius iš tikrų
jų Lietuvai prikiausd?

Dėl didelės meilės...
“Taip,” atsakė kareivis. 

“Vilnius netyrą Lietuvos sos
tinė, bet kai Jogaila vędė Len
kijos karalienę Jądvygą* tai 
jis prižadėjo jai tų sostinę sa* 
vo didelės meilės parodymui. 
Todėl, Lenkai ir nenori jos 
atiduoti Lietuvąii” Girdi,.Len
kijai tik reikia gerai susipyko 
ti su Lietuva. Į 24 valandas 
turnyrą įstoti. ; Dabar laikas

jos armija nušluotų visą* lie
tuvių kraštą.’

Mums tain besiižinčiiant ot—Itaipgi išgirsite raportą iš atsi- Mums taip nesigincijani ai buvURio metinio baliaus. Jeigu esa- 
ejo muitines viršininkai. Per- ę nckurie nariai pasilikę su mokes- 
leido mus per rubežių ir pra- thnis, tai būtinai pasirūpinkite apsi- 
dėjome važiuoti—'kas turėtų tęs. p. K. rašt.
būti Lietuva, bet buvo Lcn- “————------------
kiJa- ATIDA'!

„ v. . žmones kurie dabar gauna anglis iŠPavažiavę apie ()0 mylių Illinois Emergency Relief Stočių — 
nutarėme paklausti ar nėra «®> ^RDENCITY COAL CO. 
čia kur lietuvių. Pašnekinus 2013-2021 So. Morgan St. 
pirmą kaimietį, jis atsakė c^ąs ?a?nk.yl5itF. kįe^kui Emergency Re-J .. , *7 lief stoty; kad jus norite gauti ang-lietuvis ir laukiąs dienos, kada lis i§ musu kompanijos.
Vilnius vėl priklausys Lietu- ‘ 
vai. Kalbėjo gražia lietuvių 
kalba ir nusiskundė, kad len
kai persekioja tuos lietuvius, 
kurie darbuojasi lietuvių nau
dai.

Toliau pavažiavę vėl Susto
jome ir vėl tą patį girdėjome 
apie lenkus: kad jie neken
čia lietuvių, kad jie juos kan
kina ir persekioja.

Vilnijos įspūdžiai.
Žemė Vilnijoje atrodo daug 

prastesnė, negu Lietuvoje. La
bai daug smėlynų, daug že
mės užleistos pušynais, nes 
niekas kitas neauga. Į kolioni- 
jas beveik niekas neina. Že
mė išdalinta mažais ruožais 
ir per kai kuriuos ruožus ga
lima beveik peršokti. Keliai] 
visai prasti. Negalima grei- j 
čiau važiuoti kaip tik 10 my
lių į valandą. Gazolino, ne- 
taip kaip Lietuvoje, negalima] 
gauti kiekviename miestelyje. 
Reikėjo važiuoti ilgoką kelią, 
kol privažiavome kokią stotį.

Vargais, negalais dasivarėm 
iki Švenčionių. Tai yra apskri
ties miestas, apie šimtą mylių 
nuo sienos.

(Bus daugiau)

BULAW ACES ko
manda atstovaus 

Bridgeport koloniją
Bridgeportui turi priklausyti 
Chicagos čempionatais”. Taip 
sako Bulatu Aces komandos 
lošėjai.

Bet mes privalome lai 
Privalome laimėti čem

apie Austrijos 
darbininkų ju-

Furnished Rooms

Naujienose

For Reni

TEL. REPUBLIC 8402

Partners Wanted
Pasininkų Reikia ,

KAMBARYS rendon. puikus. Švie
sus su visais patojarumais dėl šva
raus žmogaus, 2 lubos, 4517 South 
Rcckwell St. tel. Lafayette 0541.

RENDON kambaris karštu vande
niu šildomas, ant pirmų lubų, adre
su, 8551 So .Union.

Business Chances
Pardavimai Bizniai__

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

Pašaukite
Tel. Virginia 0817

REIKALINGA patyrusi prie namų 
darbo mergina arba moteris prižiū
rėti 19 mėnesių kūdiki. Turi būt 
atsakanti. $4.00. Tel. Rogers Park 
0343.

PAIEšKAU apsivedimui vaikino 
nuo 35 iki 45 metų, turi būti nejrir- 
tuoklis ir butų aferai, 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.

Help Wanted—Female
Pąrbininkių Reikia____

REIKALINGOS patyrusios skudu
rų sortuotojos. Nuolatinis darbas. 
Economy Rug & Paper Co., 1560 N. 
Sheffield.

REIKALINGAS partneris arba 
partnerka i gerą bizni. Mažai pri
sidėję gali gera gyvenimą daryti. 
Matykite mane dėl pasitarimo John 
Dugin, 952 W. Madison St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Annitage 2951-2952 
Mes ešame jau šiuo adresu virš 50 met.

M0RTGA6E RANKERS

k REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumo

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS Z LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St,
Garsus Austrijos Revo

liucijos Vadas

JULIUS 9EUTSCH
Papasakos 

revoliuciją ir
dėjimą Europoje.

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adams 

8 vai. vak. 
Rezervuottęs Vietos 50c. 

; kiti 25c., prie durų 35c.
Tikįetus galima gauti 

Nnn iiannan

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

O

BRIDGEPORT — “Mums 
teks susiremt su tvirtais Nau
jienų ’krepšiasvydžio turnyro 
sportininkais dėl Chicagos dis 
trikto čempionato. Bus pir 
mas toks smarkus susikirti 
mas. 
mėti
pionatą Bridgeporto kolonijai, 
nes čia mes esame gimę”.

Taip pareiškė Bulaw Acesl 
komandos kapitonas Adam 
Romonosky sportinin'kų susi
rinkime.

Tačiau pasirodo, kad ir ki
tų kolonijų komandos tą pat 
sako. ... Reiškia, pergalė bus 
geriau išsilavinusių sporti
ninkų pusėj. ? Ir dėl tos per
galės susirėmimas įvyks pa
baigoj šio mėnesio arba pra
džioj sekąnČio Ir tęsis per žie
biu.

Dabar laikas visoms lietu
vių organizacijoms, kurios turi 
krepšiasvydžio komandas į

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

atidarė nuosavą mo
dernišką studiją 

Hollywood švieso
420 W. 63rd

Englewood 5883-5840

EXTRA buČernSs atakas su fikče- 
Labai pigiai, nepraleiskite ge- 

sfcrogos, 2942 W. Pershing Rd.

PARDAVIMUI delikatescn ir «ro- 
cery Storas.. Pigi renda $30.00, 5 
metų lysas. Garu apšildomas. 

1129 E. 55 St. .

'it

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

Vai.—8:80 A. M. «d 8:80 P M 
Tel HARriBon 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

LUNCHROOM pardavimui. Geras 
biznis.

1918 W. 68 St.

YOUTH!!
FUN—MYSTERY

Corning your way soon the 
GRAND MASQUERADE

DANGE
Sponsored by the 

“LITHUANIAN YOUTH 
SOCIETY”

SATURDAY, 
NOVEMBER 24th,’34 

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

HOTEL 
“HOTEL MARYLAND” 

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

Michigan avė).
MUSIC WILL BE FUR

NISHED BY THE “LOS 
ALEGROS’ ORCHESTRA. 

> ■ t
Your only outstanding Pre- 
Advent Affair. Come all to 
enjoy yourselves. Go witb 
L. Y. S. and you,will never 
go wrong. 

M

Real Estate For Sale 
Nąmai-žemė Pardavimui

PAAUKAUSIU moderniška karš
tu vandenių apšildoma medini cot- 
tnsre. 2 karų pečiu šildomas pra
džius. 3721 Emerald Avė. Boulevard 
8241.

PARDUOSIU South Sidčj muri
ni narna 4 flatų. 2 Storų, yra bučer- 
nė ir tavern, su bizniu arba be biz
niaus, arba mainysiu ant mažes
nio nąmo ar faunos.

6110 So. State St •

PARSIDUODA 6 kambarių cot- 
tage beismeptas 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.
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