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Valdžia Traukia Teisman 
Dawes už Banko Skolą

R. F. C. reikalauja iš buvusio vice-preziden 
to ir jo banko šėrininkų sugrąžinti 

valdžiai $14,000,000 paskolos 
'V- • ------------- ■

CHICAGO.—Rekonstrukcijos reorganizavo suvienydamas su 
Finansų Korp. patraukė teis-1 kitu banku, bet valdžiai tos 
man buvusį šalies vice-preziden- paskolos taip ir neatmokėjo, 
tą gen. Charles G. Dawes ir ki
tus 4,000 šėrininkų Central Rfe- 
public Trust Co. banko, kuris 
pirmiau vadinosi Republic Bank 
and Trust Co. Iš jų reikalauja
ma grąžinimo $14,000,000 
skolos, kurią Dawes bankas 
gavęs iš valdžios

Dawes gavo iŠ valdžios 
skolą, viso $60,000,000 sumoje, 
kada jis buvo minėtos Rekonst
rukcijos Finansų Korp. prezi
dentu, kad jis su tais pinigais 
galėtų išgelbėti savo banką.

Banką jis išgelbėjo, vėliau jj yni pamaži likviduojamas.
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yra
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Taip kad valdžiai tenka per 
teismą ieškoti savo skolų iš 
Dawes ir jo šėrininkų.

Užvedus bylą federalinis tei
sėjas Barnes uždraudė kitiems 
to banko skolintojams traukti 
į teismą šerininkus ir ieškoti 
savo skolų, iki bus išspręstas 
valdžios skolos klausimas.

Dawes dabar yra viršininkas 
City National Bank, kuris per
ėmė Central Republic Bank de
pozitus ir pastarasis bankas

Chemikas žuvo išva 
karėse didelio 

išradimo

Anglijos ūkininkai 
kelia maištą prieš 

duokles

s

Betty Carstairs

Teisėjas dar sykį at 
sisake paliuosuoti 

Insulto sėbrus
Buvo reikalaujama paliuosuoti

11 kaltinamų ji) Insulto byloj 
be jokio tolimesnio teismo

Lietuvos Naujienos
žemės nuspaudė darbi 

ninku
Bus statoma Klaipėdoj 

radio stotis

CHICAGO.—Užvakar Passa- 
vant ligoninėj pasimirė Dr. 
Erich von Gebauer-Fuelnegg, 
32 m., gimęs čechoslovakijoj, 
pastaruoju laiku profesoriavęs 
Northwestern universitete.

Jis liuosu .laiku dirbdavo 
Marbo Products Cor-" labora
torijoj, Gary, Ind.,vku> dirbo 
prie vieno išradimo ir jau bu
vo išvakarėse didelio išradimo- 
pagaminimo permatomos gu
mos, kaip besiskubindamas su 
savo darbu jis įtraukė į plau
čius hydrochlorinės rukšties. 
Nuo to sunkiai susirgo ir Už 
poros dienų pasimirė.

Jis siekėsi pagaminti tokią 
gumą, kUri butų permatoma 
kaip stiklas. Jo išradimas bu
vo praktšikai užbaigtas ir kom
panija jau ruošėsi pradėti tą 
gumą gaminti. Keli patentai 
jau buvo gauti.

Velionis buvo baigęs kelis 
universitetus Europoj ir iš 
Viennos universiteto buvo ga
vęs filozofijos daktaro laipsnį. 
Paliko žmoną ir mažą dukrelę.

Ang- 
kelių

LONDONAS, 1. 19. — 
lijos ūkininkai jau nuo 
šimtų metų moka bažnyčioms, 
ar net ir privatiniems žmonėms 
tam tikras duokles—“dešimti
nę”. Jas pirmiau turėjo mo
kėti visi, bet kiti sluogsniai 
tų duoklįų jau senai nusikratė. 
Dabar bando jų nusikratyti ir 
ūkininkai.

Daugiau kaip 12,000 ūkininkų 
susiorganizavo ir pakėlė maiš
tą prieš tas duokles. Kada teis
mai prievarta bando tas duok
les iškolektuoti, tai ir ūkinin
kai tokia pat prievarta at
sako kolektoriams, jų neįsilei
džia į savo ukius ir juos lazdo
mis išvaiko. Jei kur valdžiai 
per muštynes ir pasiseka už^ 
griebti ūkininko turtą, tai ki
ti jį iš varžytinių išperka už 
centus ir paskui tą turtą grą
žina nuskriaustam ūkininkui.

Ūkininkų maištas pasidarė 
taip rimtas, kad valdžia pasky
rė komisiją svarstyti visą tų 
duoklių klausimą.

Anglijos turtuolė Betty Carstairs iš savo tėvų paveldėjo 
milionus. Ji ėmė statyti greitas motorines valtis ir lenktyniuoti 
su Amerika, kad atgauti iš Amerikos čempionatą. Bet Ameri
kos valtys pasirodė greitesnės ir nors kelis sykius ji bandė, vis 
naujomis valtimis, lenktynių nepasisekė laimėti 
La į lenktynes, taipgi užpykusi ant Anglijos 
taksų turtuoliams, ji nusipirko visą nedidelę 
Bahamas salyne, kur amžinai būna vasara ir 
na apsigyventi, čia ji neužmiršianti motorinių 
glau lenktynėse nebadalyvausianti. Be to ir 
taksų nebemokėsianti, nes ji iš Anglijos išsivešianti visus savo 
milionus. -------- ’

. Numojusi ran- 
dėl jos augštų 

3,000 akrų salų 
toje saloje keti- 
valčių, bet dau- 
Anglijai augštų

266 žmonės prigėrė Sumišimai Vokieti
Filipinų salų 

tyf une
jos darbo stovyklo 

se; reformuosią

Amunicijos fabri
kantas už pelnų 
kontrolę karo metu
NEW YČRK, 1. 19. — Lam- 

mont du Pont, prezidentas E. 
I. du Pont de Nemours & Co.. 
stambiausių parako farbikantų 
Amerikoje, pasisakė už aprybo- 
jimą pelnų karo metu, kad nė 
vienas negalėtų iŠ karo sem
tis milžiniškų pelnų. Jis taip
jau ragina įvesti ir federalinę 
kontrolę amunicijos eksportui.

Komisija kaltina abi 
puses už Gran 

Chaco karą

BECKLEY, W. Va., 1. IK - 
—Lakūnas Wells ir pasažierius 
išsimušė susidaužius jų lėktu
vui. •

GENE VA, 1. 19.— Tautų są
jungos komisija, kuri tyrė Pa- 
raguay ir Bolivijos karą Gran 
Chaco raistuose, savo raporte 
kaltina, kad abi tos valstybės 
prasikalto prieš tautų sąjungos 
statutą ir kad todėl jos gali 
būti už tą baudžiamos.

Komisija rekomenduoja, kad 
tautų sąjungos taryba įsaky
tų abiems šalims tuojaus 
sustabdyti mušius ir atitraukti 
savo kariuomenę, įsteigiant 
mažiausia 100 kilometrų pločio 
neutralę zoną.

MANILA, P. L, 1. 19. —Per
eitos savaitės tyfunas, kuris 
perėjo per Filipinų salas — 
šeštas tyfunas bėgyje 10 sa
vaičių—pridarė daug didesnių 
nuostolių, negu išpradžių buvo 
manyta ir jame žuvo daugiau 
žmonių, negu rodė pirmesnės 
žinios.

Tayabas provincijoj guber
natorius praneša, kad vien Mau- 
ban apielinkėj lakie tyfuno pri
gėrė 225 žmonės ir kad visas 
15,000 gyventojų miestas buvo 
užlietas ir yra veik visai sunai
kintas. Tokiu budu skaičius 
žuvusių tame tyfune siekia jau 
266 žmones.

Apskaitoma, kad tyfunas pri
darė nuostolių mažiausia už 
$2,500,000. Vien Camarines 
Sur provincijoj 24,000 žmonių 
liko be pastogės.

BERLYNAS, 1. 19. — Vokie- 
tijos darbo stovyklose kilo rini
tų sumišimų, kurie privertė na
cius atsižvelgti i šių darbinin
kų padėti. Nors maišto vadai 
ir liko 'areštuoti, bet visgi pa
sipriešinimas buvo tokis rim
tas, kad ir Hitleris pamatė rei
kalą įsimaišyti ir prižadėti pa
gerinti tų darbininkų nepaken
čiamą būklę.

Darbininkai, kurie dirba prie 
kelių vedimo, reikalauja geres
nio maisto ir geresnių butų, nes 
dabar jie gyvena sulužusiuose 
barakudose.

CHICAGO.— Vakar Samuel 
Insulto, jo sunaus ir 15 jų kom
panijų viršininkų byloj dėl 
naudojimo pašto prigavingiems 
tikslams, buvo praleista kalti
namųjų advokatų argumentavi
mui dėl išteisinimo be jokio to
limesnio teismo ir be jury spren
dimo 11 kaltinamųjų, nes prieš 
juos esą nebuvo duota ma
žiausių įrodymų. Esą jei jų 
byla bus atiduota jury spren
dimui, tai jury gali pamatyti, 
kad ir jie yra kalti.

Federalinis teisėjas Wilker- 
son tečiaus atsisakė juos ištei
sinti ir nusprendė, kad jų visų 
byla turi eiti jury nuospren 
džiui, kad tasis išneštų savo 
nuosprendį dėl jų kaltumo ar 
nekaltumo.

Teisėjas jau pirmiau buvo iš
nešęs panašius nuosprendžius, 
bet kaltinimai Insulto kompa
nijos direktoriai nepaliovė rei
kalavę paliuosavimo.

Šis teisėjos nuosprendis yra 
galutinas ir teisėjui tokį nuo
sprendį išnešus tuojaus prasi
dėjo advokatų kalbos jurei.

Kiek laiko advokatai kalbės, 
nė jie patys nežino. Bet teisė
jas išreiškė pageidavimą, kad 
abi pusės baigtų savo kalbas 
penktadieny, kad jis šeštadieny 
galėtų peyąkaityti jurei savo 
instrukcijas ir kad jury galėtų 
pradėti pasitarimus dėl nuo
sprendžio. Tečiaus teisėjas pa
reiškė, kad jei kalbos baigsis 
tik šeštadieny, tai jis vakare 
vistiek neskaitysiąs savo in
strukcijų ir tada jis palauksiąs 
pirmadienio.

Pirmas kalbą jurei pradėjo 
prokuroro pagelbininkas Har- 
ness.

KAUNAS.—A. Panemunėje, 
Smetonos ai. 45 nr. vedamas 
kanalizacijos kanalas. Blogai 
atremtos žemės griuvo ir su
spaudė darb. J. Kudirką. Su
spaustąjį išėmė Šančių ugnia 
gesiai, bet jau negyvą.

8 žmonės žuvo šiau
rinės Califomijos 

audroj
SAN FRANCISCO, Cal., 1.— 

19.—Mažiausia 8 žmones žuvo 
audroj, kuri perėjo per šiauri
nę Californiją ir užpustė kelius 
Sierra Nevada kalnuose.

litų 
tar-

algų

OlRHSk
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroj.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 
4:26

Hitleris prižada lai 
kytis Saar plebisci

to nuosprendžio
PARYŽIUS, 1. 19. — Vokie

tijos diktatorius Hitleris iškil
mingai prižadėjo laikytis Saar 
plebiscito nuosprendžio, nežiū
rint kokis butų Saar krašto gy
ventojų nuosprendis.

Suėmė Francijos “fi- 
nasininką”

Prisipažino nužudęs 
dvi mažas mergaites

Nacių vyskupas ne 
ketina nusileisti; at 
sisako pasitraukti

NEW YORK, 1. 19. — Dr. 
Maurice E. Marlow, 32 m., gy
venęs Barclay hotely, kartu su 
kitais daktarais ir jų žmonomis 
lošė bridžių. Jis susibarė su 
kitais lošėjais ir sugryžęs j 
vo kambarį nusinuodijo.

sa-

na- 
pa

CHICAGO.—Vakar savo 
muose 6546 Ingleside Avė., 
simirė kapt. Timothy Howard, 
South Park policijos viršinin 
kas. Gimęs 1870 m. Airijoj, 
jis ištarnavo Chicagos policijoj 
38 metus.

BAKERSFIELD. Cal. 
George Alton, 20 m., 
Worcester, Mass., visuomenės 
aptarnavimo kompanijos viršį- 
ninko, liko nuteistas visam am
žiui kalėj iman už apiplėšimą 
ir pastvėrimą vietos sankrovi-

1. 19. 
sūnūs

BERLYNAS, 1. 19. — Nacių 
pastatytas reicho vyskupas 
Mueller, dėl kurio įvyko skili
mas Vokietijos protestonų 
bažnyčioje, griežtai atsisako 
nusileisti opozicijai ir viešai 
pareiškė, kad jis laikysis savo 
vietoj iki galės joj išsilaikyti.

Šen, Long-kandida 
tas į prezidentus

ROANOKE, Va., 1. 19. —Vie
tos prokuroras paskelbė, kad 
išgavo pilną prisipažinimą iš 
25 m. negro Philip Jonės, kad 
jis nužudė girioj baltveidę Alice 
Hill, 13 m. ir jos seserį Eilėn, 
8 m., kai jos ėjo į jo farmą. 
Abiejų galvos buvo sutriuškin
tos šautuvo kulbe, be to vy
resnioji mergaitė buvo išgėdin
ta.

Sąryšy su ta žmogžudyste 
buvo areštuoti Jonės, jo žmona 
ir du kiti negrai. Visi jie liko 
išgabenti į kitą kalėjimą, prisi- 
bijant minios keršto.

Mergaitės prapuolė sekma* 
dieny po piet. Jonės pašaukė 
telefonu jų tėvus ir paprašė) 
kad jos nueitų į jo farmą ir 
praneštų jo žmonai, jog jis ne- 
gryšiąs namo. Jos išėjo pra
nešti ir nebegryžo. šįryt rasta 
jų lavonai. Kai surasta jos ja.u 
12 valandų kaip buvo negyvos.

BATON BOUGE, La., 1. 19. 
—Senatorius Huey Long ma
nąs kandidatuoti į šalies pre
zidentus ateinančiais rinkimais. 
Jis busiąs kandidatas “trečios 
partijos.” Jis nerys taip pa
vyzdingai sutvarkyti savo vals
tiją, kad paskui galėtų rodyti 
ją kaipo pavyzdį savo darbo 
visai šaliai. Jis sakosi dau
giausia atsidėsiąs ant jaunųjų 
ir protaujančių žmonių, i Apie 
kitus jis visai nepaisąs.

3
 s V • ■■žmones prigėrė

ninko Loųia Roux.

KLAIPĖDA. — Klaipėdoje 
pradėti parengiamieji radio sto
čiai pastatyti darbai. Jau pa
rengti radio stoties ir radio
fono planai. Artimiausiu lai
ku numatoma paskelbti staty
bos konkursą.

Sutaupymai
Naujai su Klaipėdos krašto 

tarnautojais sudarytomis su
tartimis *jų algos sumažintos 
20—25%. šių metų birželio
mėn. krašto direktorijos žinio
je esančiose įstaigose buvo 180 
laisvai samdomų tarnautojų. 
Jiems birželio mėn. buvo išmo
kėta algų pinigais 59;617 
ir 85 centai. Pertvarkius 
nautojų aparatą, po spalių 
liko 164 tarnautojai, o
jiems grynais pinigais išmoka
ma 43,234 litai. Tuo budu šie- 
je srityje kas mėnesi bus su
taupoma po 16,383 litus 25 cen
tus. Be to, dar padaryta per
tvarkymų ir teismo įstaigose, 
ir ten bus sutaupoma 5,000 li
tų į mėnesį. Tuo budu mėnesi
nės sutaupos tarnautojų algų 
srityje sieks 21,383 litų 25cen 
tų.

Geras bulvių derlius
Klaipėdos kraštas susilaukė 

labai gero bulvių derliaus. Bul
vės nepaprastai atpigo. Pasku
tiniuose turguose krašte už 
bulvįų centnerį mokėta po pu- 

-fay ąęJHo, ir tęi ne visi pardavė.

2Nusišovė ir per dienų 
kankinosi miške

ŠIAULIAI.— 26. X miške, 
netoli Žeimelio, nusišovė Žei
melio kooperatyvo valdybos pir
mininkas Požėla, šūvis sunkiai 
sužeidė galvą, bet iš karto ne
nusižudė, ir nelaimingasis per 
visą parą kankinosi miške, kol 
kitą dieną praeinančių žmonių 
buvo rastas ir nugabentas pas 
gydytoją. Dvejetą dienų pasi
kankinęs, Požėla, neatgavęs ža
do, mirė. Miške prie jo buvo 
rastas raštelis: “žustu dėl ki
tų”. Velionis buvo sąžiningas, 
pažangus ir doras žmogus, la
bai pasitikėjęs kitiems. Spėja
ma, kad kas 
pasitikėjimą 
labai galėję 
nieko tikra 
aiškinta.

CharlesPARYŽIUS, 1. 19.
Levy, kuris į 3 metus iškilo iš 
klerko iki vieno turtingiausių 
Francijos žmonių, liko areštuo
tas už pinigų išeikvojimą. Jd 
pusbrolis irgi areštuotas. Jiedu 
sutvėrė 10 kompanijų, kurios 
paskleidė už bilioną frankų bo- 
nų. Po to bankrutijo.

Franci ja pastaruo j u 
pergyveno ne vieną tokį 
sinį skandalą.

laiku 
finan-

Pasimirė kardiriofes
RYMAS, 1. 19.- — Vakar nuo 

plaučių uždegimo pasimirė kar
dinolas Pietro Gasparri, 82 m., 
per ilgus metus buvęs papos 
valstybės sekretorius. Jis vedė 
derybas su Mussolini ir privedė 
prie Vatikano susitaikymo su 
Italija, išgaunant iš Italijos 
pripažinimą nepriklausomybės 
Vatikano “valstybei” ir daUg 
kitų privilegijų bažnyčiai Ita-' 
lijoj Jis buvo nepalankus ne
priklausomai Lietuvai ir visą 
laiką spyrė Lietuvą vienytis su 
Lenkija.

SALT LAKE CITY, Utah, 1. 
19.-—Charles B. Crowthėr, 61 
m., viename pokilyje nušovė 
savo žmoną ir žentą Marvin 
Belger. Po to pats bandė nu
sišauti, bet liko pastvertas ir 
uždarytas kalėjimam

nors išnaudojo jo 
piktam ir tai jį 

paveikti, tačiau 
iki šiol dar neiš-

GIMINĖMS LIETUVOJ

STRONG.HURST, III., 1. 19— 
Trys žmonės prigėrė Mississippi 
upėj laike audros paskendus 
jų luoteliui. Du kiti liko iš
gelbėti. Visi jie gryžo iš me
džioklės saloj. 

_ . .
QUEBECK, 1. 19— 16 vaikų 

liko / sužeista sugriuvus laip
tams į St. Peter salę. Ant laip
tų stovėjo apie 156 vaikų.

•ž,?

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?
žinoma kad ne.

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

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

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius 
1789 8©.
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Indiana Harbor, Ind.
Čia bus fakiras

Dar pirmą sykį Indiana 
Harbor lietuvių istorijoje tu
rėsime progą matyti fakiriš- 
kifs stebuklus: valgymą ugnies, 
kryžiavojimą, ant spygliuotų 
vinių gulėjimą, savo kūno de
ginimą, žandų perverimą ir tt. 
šitus visus cudus rodys musų 
fakiras Ben Ali (Antanas Pil
kauskas). Fakiras Ben Ali yra 
nesenai atkeliavęs iš Lietuvos; 
jis pavasarį buvo pakviestas iš 
Lietuvos vykti Amerikon į Pa
saulinę Parodą Chicagoje ro
dyti įdomius fokusus Chicagos 
Pasaulinės Parodos lankyto
jams. Parodai užsibaigus, jis 
fakiriškus seansus rodo lietu
viškai publikai Chicagoje ir 
apylinkėse. Pabaigoje sekamo 
mėnesio vėl grįsta Lietuvon 
Reikia pasakyti, kad Ben Ali 
yra vienas įdomiausių lietuvių 
visoje lietuvių tautoje. Kasgi 
iš lietuvių galėtų degti ugnyje 
ir nesudegti, badyti savo kū
ną vinimis, valgyti ugnį, gu
lėti ant aštrių vinių ir ant sa
vęs laikyti 12 vyrų arba save 
duotis nukryžiavoti — perka
lant rankas vinimis.

visi Indiana Harbor, East Chi- 
eagos ir apylinkių lietuviai tu
rės progos matyti musų gar
saus fakiro Stebukhvs. Seanso 
vakaras bus Ivanovo svetainė
je, 2101 Broadway, Indiana 
Harbor, Ind. Lauksime visų čia 
atvykstant. — J. S.

Gary, Ind.
'Iš politikos lauko

Indianos valstijoje lapkričio 
6 d. buvo tikrai istoriška: Lake 
kauntėje ir Gary mieste visi 
republikonai tapo iššluoti iš val
diškų vietų. Demokratų laimė
jimas pilniausias. Kongresmanų 
ir senatorių rinkimuose demok
ratai irgi laimėjo.

Gary miesto lietuviai rėmė 
demokratus. Jie suorganizavo 
Lithuanian Democratic League 
of Gary. Lietuviškos organiza
cijos prisidėjo prie lygos ir rin 
kimų kampanijoje vaidino ga
na svarbią rolę, žmonių simpa
tijos šį kartą buvo aiškiai pa
krypusios į prezidentą Roose- 
veltą ir '“naująją dalybą”.

Švenčionių. Kelias buvo labai taipgi mažesnis negu Kaune, 
prastas, tad reikėjo važiuoti Autobusai tarp Švenčionių ir 
apie ipenkias valandas. -Kelias Vilniaus visai nevaikščioja. -Iš 
tik< smėlis ir duobės. O šalę vi-, 
sur tuksojo caro laikais sukrau
ti akmenys. Akmenys apkerpė
ję, o kelias nepakenčiamas. Va
žiavai žmogus dantis sukandęs 
ir laukei momento, kada auto-, 
mobilio “risorius” nuduž. Se
novėj kelias buvo nuklotas sker
sai mediniais rąstais ir pripil
dytas žviru. Medžiai dar nesu
puvę, bet žviras, matyt, seniai 
išsiplovęs. Turėjome važiuoti 
visą laiką pirmu greičiu, nes ri- 
sorai negalėjo atlaikyti automo
bilio “body”-karoserijos ir ji 
daužės ligi asų kiekvieną kar
tą. Bet, galų gale, šiaip taip at
sivarėme j Vilnių.

Vilnius

Demokratams palankus senti
mentas susidarė ne tik tarp 
Gary lietuvių, bet ir kitur. Pa
darinyje buvo sukurta Lake

Esu skaitęs knygose apie in- Kauntės Lietuvių Demokratų 
dų fakirus, kad .re esą galį to- Lyga, kurios prezidentu išrink- 
kius ir daij kitokius cudus da-' ta Juozas Matukas iš East Chi- 
ryti, bet nei vienoje Europos cago. Prie lygos prisidėjo Gary, 
šalyje tokių ypatingų žmonių Indiana Harbor, Whiting ir 
nesiranda. Pertat ir garsusis East Chicago.
įdomių žmonių kolektorius Mr, | Socialistai turėjo savo kandi 
Ripley, Ben Ali kvietė Ameri- datą į miesto mėrus. Juo buvo 
kon, kad jis rodytų indų f o- James C. Howe. Jis surinko du 
kusus. Tūkstančiai Pasaulinės Šimtus su viršum balsų. Darbo 
Parodos lankytojų stebėjosi Partijos ir komunistų kandida- 
musų fakiro ypatingais foku- tai nebuvo įtraukti j balotus, 
sais. (Matomai, jie neišpildė reikalau-

Ketvirtadienio vakare, lap- jamų formalumų.
kričio 22 d., 7:80 vai. vakaro J. A. Grakey.

- T
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

(Tęsinys)
Švenčionys

Miestelio vardas Švenčionys— 
lietuviškas, įtik jo galūnė buvo 
pakeista. Apsinakvojome Šven
čionyse pas lietuvišką žydą, ku
ris mums labai nusiskundė apie 
lenkų žiaurumą ir apie perse
kiojimą. Pavyko čia sutikti po
rą lietuvių, vietinių gyventojų, 
kurie irgi tvirtino, kad lenkai 
yra tiesiog nepakenčiami.

Vilniaus krašte nebuvo jokio 
judėjimo, kaip kaimuose, taip 
ir miesteliuose. Kas buvo pada
ryta prie caro, tas ir tebėra. 
Caro laikais prie vieškelių bu
vo suvežtos krūvos akmenų, 
skirtų taisymo ir pagerinimui

kelio. Tie akmenys dar ir da
bar pakeliais įtukso.

Švenčionyse nematėme nei 
vieno naujo namo, nei vieno 
naujai padaryto šaligatvio. Gat* 
vės “brukąs” duobėtas, skylė
tas. Miestelis toli atsilikęs visu 
kuomi nuo Panevėžio, Raseinių, 
Ukmergės arba Telšių. Atrodo, 
kad lenkai žino, jog jie neilgai 
viešpataus ir kad ateis diena, 
kuomet jiems bus pasakyta ati
duoti Lietuvai okupuotą kraš
tą, todėl jie jį taip ir apleido. 
Kardu Lietuva neatgaus Vil
niaus, bet yra kitos galimybės 
ir laikui bėgant tos galimybės 
pasitaikys.

Perifakvoję Švenčionyse išva
žiavom į Vilnių, kuris buvo 
apie penkiasdešimts mylių nuo

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LitiuorCoMM'

I ,1 Iii.Inu

$80

Visose ^Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir * 
” Lietuviškos 

'Degtinės

NATHAN 
nKANTER

Buvome labai patenkinti, kad 
turėjome progą atlankyti Lie
tuvos sostinę.

Vilnius yra apie du kartus 
didesnis už Kauną, bet jame 
nebuvo nei penktos dalies tq 
gyvumo, «kuris pasireiškė Kau
ne.

Vilniuje yra didelių namų, 
imponuojančių namų, bet tai 
vis buvo padaryta caro laikais 
— prieš karą. Dabar nieko (ne
veikiama. Cementinių gatvių 
niekur neteko matyti apart 
trumpo sklypo prie “Ostrobra- 
ma” — Aušros Vartų, stebuk
lingos vietos, pro kurią eidamas 
kiekvienas praeivis turi nusiim
ti kepurę. Gatvelė labai siauru
tė ir apie 300 pėdų ilgio. O 
Kaune, tuo tarpu, visa Laisvės 
Alėja, 'visas Vytauto prospek
tas ir kitos mažesnės gatvės 
buvo .išpiltos.

“Batiuška”
Vilnius yra labai turtingas 

bažnyčiomis. Yra devynios ru
sų cerkvės ir suvirš 20 katali
kų bažnyčių. Aplankėme ketu
rias įžymesnes rusų cerkves. 
Vienoj cerkvėj sutikome popą 
ir su juo trumpai pasikalbėjo
me. Pasisakėm, kad atkeliavo
me iš Amerikos aplankyti Vil
nių, iš kurio keliausimą į Rusi
ją ir vėliau į Paryžių: Labai 
nustebintu balsu “batiuška” 
prabilo, “Raseja”. Paskiau jau 
permainė savo toną ir netaip 
maloniai su mumis kalbėjo.

Vėliau, važiuojant traukinių 
į Maskvą įsikalbėjome su jau
nu rusu ir papasakojom jam, 
kad popas buvo labai nustebin
tas. Jaunasis rusas pratarė, kad 
Rusijoje dabar nemokina nei 
naujų kunigų, nei popų, nei ra
binų. Jaunoji karta neturės 
dvasinių vadų. Religija pati per 
save išnyks.

Sutiko lietuvių
' ■ ii

Aplankėme Gedimino Pilįi 
Kalnas yra viduryje miešto ir 
gražiai atrodo. Aptvertas tvo^ 
ra, apaugęs medžiais.(įspūdin
gas. Užėjome' ir į vieną "kny
gyną, kuriame išbuvome apie 
porą valandų, teiraudamies 
apie Vilniaus padėtį. Mums 
ten bebūnant įėjo, keletas lie
tuviškai kalbančių žmonių. 
Viduje knygyno kabėjo Vy
tauto. paveikslas ir šiaip keli 
Lietuvos ženklai.

' Vilniuj išeina keturi lietu
viški Jaikrhščiai. Ant kampų 
kioskuose bandžiau pirkti, bet 
nei vienas neturėjo. Bankai 
yra keli, bet tik vienoje galėjo
me išsimainyti Amerikos 
travellers čekius. . Kitas ban
kas visai atsisakė juos ” keisti, 
pareikšdamas, kad gal Ameri
kos bankas neturės pinigų 
juos padengti. Mes aiškinome, 
kad . pinigai jau užmokėti ir, 
kad čekiai yra valdžios ir taip 
geri kaip ir doleriai. Bet jie 
netikėjo ir tiek. Matyt, kad 
Vilnijoje mažai amerikiečių 
lafikoši.

Vilhiaus į Varšavą eina du 
busai į 24 valandas.

Kelyje iš Švenčionių į ' Vil
nių nulūžo automobilio -rišo-1 
rius,'tad reikėjo 5jį vežti tai
syt i^į autobusų garažą. Ten 
žmdgus nusiskundė, kad rei
kia laikyti du imones prie taL 
symo, bet labai sunku verstis, 
nes mokesčiai labai aukšti, 
gazolinas beveik neįmanomas. 
Daugelis visai neperka leidi
mų ir laiko automobilius už- 
darę garažuose.
Autornobiliiį biznis Vilnijoje.

Buvau užėjęs į automobilių 
agentūrą, kuri pardavinėja 
Buickus, Chevroletes ir Opel- 
Vokietijos išdirbystės automo
bilius. Ne taip kaip Ameriko- *

jė, krautuvėje nebuvo išstatyti 
jokie automobiliai, tebuvo už
rašai, kurie parodė, kokius 
gulima pirkti.

Paklausiau kiek automobL 
!lių 'parduoda «į metus. Atsakė, 
kad aštuonis, ’o kartais ir de
šimts. Bonų automobilių mai
nais neima. Pirkėjas, turįs se
ną automobilį, turi naujį aur 
-tomobilį pirkti grynais pini
gais. Paklausiau ką žmonės 
daro su senais, kai jie atsi

bosta *ir ’noyisi naujo. Parda
vėjas atsake, kad kartais pa
siseka parduoti arba dažniau
siai turi važinėti senuoju au
tomobiliu iki jį išdėvės. Pats

automobilių agentūros savi
ninkas irgi neturėjo jokio au
tomobilio ir neturėjo su kuo 
pademonstruoti.

Norėdamas įsigyti automo
bilį, vilnietis nueina pas agen
tą, duods jam pusę pinigų ir 
laukia kdl jo automobilis bus 
importuotas. Jei perka Ame
rikos išdirbystės automobį, 
lai turi laukti Hipio mėnesį 
laiko, kol gauna. Autoniobi- 
lius-taxis Vilniuje temačiau 3, 
bet ir tie buvo 1027-1929 me
tų 'Fordai. Daugiausiai Vil
niuje arkliniai “zvoščikai.” 
Arkliai apkaustyti geležinėmis 
pasagomis, tad kai jie bėga

per gatvių akmenis, juos gali
ma girdėti už porą bliokų.

Švara Vilniuje neapvyzdin- 
giausia, Gatvės didžiumoje 
apleistos, šiaudų ir arklių mė
šlo pilnos. Tik viena Mickevi
čiaus gatvė, žymiausi Vilniaus 
gatvė, yra šluojama ir daugiau 
prižiūrima. Ji atrodo gražiai.

Bendrai, atvykęs Vilniun į- 
gauni įspūdį, kad lenkai šei
mininkauja Vilniuje, žinoda
mi, kad jame bus tik laikinai, 
ir nepaiso apie jo ateitį. Laiko 

<už ragų kol galima ir melžia, 
o kai negalės išlaikyti — tai 
paleis.

(Bus daugiau)

DAKTARAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

4707 S. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

■GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

Daug ubagų.
t Ubagų 'Vilniuje .buvo pilnai 

kampai. Nępaspėjome sukio
ti, kai automobilį ’ apspito fel- 
getos, prašydami.pinigų. Vie
na moteriukė negavusi ('aukų, 
pradėjo n>us keikti bjauriau
siais 4 žodžiais rusų r kalba. Au
tomobilių judėjimas Vilniuje

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boūlevard 2800
1 Rez. 6515 So. Rockwell SL 

Tek Republic 9728

Ofiso Tel. Boūlevard 5913
Rez. Tel. Vietory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. Pulsuckis
'LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospecl 0469

AKIU SPECIALISTAI

Di^ArrusiMJPT?
LIETUVIS ::

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių 'aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegyste' ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus, i Kreivos ikys atitai
somos. Valandos nuo 10 ikD8 v. Ne- 
delioj 'nuo 10 iki 12.

- Daugely ‘atsitikimų ? akys “Atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

' kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevhrd '7589

DR. G. SERNER
t LIETUVIS 

i Tel. Yards 1829
^Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halstdd St.
Valandos -uo 10—4,’ nuo- 6 iki

Nedėliomis nuo 10 * iki 12 vai. dieną.
8

25 METŲ'PATYRIMO
Priteikime akintų dėl Visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos -skaudėjimo. 
Jei-skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raStas išrodo' dvigubas 
Jei skaitant rarba 'neriant skauda 

akys, tuomet -jau jums reikia 
akinių,

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2- aukštas 

i Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va* 
karo. Room 8. ? Nedėliomis ' Uždaryta, 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

p JI FS
Be peilio, deginimo arba -skausmo

VOTIS, SPRAGAS, ' FISTULAS, I’RURITIS 
'(Nk*nnHoH ' FHOStATITIS • Ir kitos

--
Mes yputltiRul -kviečiame . tuos, kurio >yra ne
tekę vilties biitl ipugydjfais. , Yra ' SttifllOk 
nuostabu, kaip don rusuos, be - vilties ligos 
ktelt > -atsiliepia | 41, -tctetttiHenta.
Daugelis žmonių mano, kad jie kenkia nuo 
RIIKUMATIZMO, NEVR1TIS, NEURALGIĄ. 
ARTKRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, 'kuomet Jų ilga tikrai paeina tono VAKldoSE' GYSLŲ,' VARICOSE VOČIŲ, 8V, 
TINUSIŲ RLAUZDŲ -arba “MĖŠLINĖS LI
GŲ.

BE IŠLIKIMO s Iš DARBO 
ARBA-iš-NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

.Grfeit' ir' -hei ftkauSmo 'Fanmkinamos 
Š-KoSitL1^!? tuh-tąnCUlB

• «MTKALAtKITE fOlŲSŲ i KNYGELĘ 'PYKAI

VARIClIR
-INSTITUTE !

“64 WST^WJ0W ^T.
••.1 • ■ A YMatrt^Bldz.

’ u •* • ■
♦•tos lubot

Phone Canal ’6122

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

Soredomis ir nedel. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tęl. Boūlevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte
■nuo 6 iki 8 valandai vakarei 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio^

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialiste
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. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

• Dr. T. ‘Dundulis i
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
‘Telefonas Virginria 0036 

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. °V. E. Siedlinškis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso vąlandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki .12

Rez. Telephone. Plaza 2400

Dr.Margeris
3325 So. Halsted St.

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

• 'Šventadieniais nuo 10 iki 12
< Phone Boūlevard 8483

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 31 po; piėtų,'6 iki'8 vak, 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tek >Boulevard > 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
4ki 8':80 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St»

’ (SHICAGO, ILL.

Visi Telefonai:
Yards 1741

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
•Ambulauce Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

Laidotuvių Direkto- 
*-Hus per 30 'Metų
4605-07 S. Ifermitage 

lAvenue
Skyrius

2506 W. 63-St.
J Tel. dRepublic->3100 

10734 Š. Michigan Avė.
Tel, Pullman 4151

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

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

Ofiso Tel.: Boūlevard 7820
• Namų Tel., Prospect 1980

8

’ Phone Boūlevard 7042/Dr. +Č. 2. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Res. * 6600 South Artesfan Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zahtoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. 'Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109

.'ANTANASfRETKUS
■Graborius

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Ct.

CICERO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
•pačiu vardu)

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
• SKYRIUS’

1439* S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
• BALSAMUOTOJAS
Patarnauja Chica- 
gote ir aplelinkfijo 

•Didėlė ir/ .graži 
.koplyčia dykai

4092 ARCHER AV.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

,Dr. A. A- Roth 
Ruw»8.,Gydyto.ias ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
ar|i 81 st Street.

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

diena.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu mhssage 
eleetrie treat- 

: ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

A. MASALSKIS 
’ GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boūlevard 4139

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL

J. F. RADZIUS
Incorporated ' 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO. ILL

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 8377

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th *St.
.Tel. Boūlevard 5203 dr 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Lake st. Būdami šitoje, apie- 
linkėje nepamirškite, kad čia 
randasi gera ir maloni vieta.

Raštai skiriami j šį skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Pastabos imtos iš laik
raščių, atėjusių iš 

Lietuvos
I --------

Mėnesiniame Lietuvos ug
niagesių \ laikraštyje “Ugnia- 
gesis**, taip kitko rašoma:

“Švėkšnos Ugniagesių Ko
mandos gyvenime buvo toks 
įvykis. Kartų buvo gaisras: 
gesinti atvyko tik šauliai ug
niagesiai. Priklausanti koman
dai neatvyko. Esą, dėl šven
tės.” Vėliau ten sakoma, ‘‘in
spektuojant komandų buvo 
padarytas aliarmas. Susirinko 
9 šauliai ugniagesiai, o kitų 
vėl nė vieno.” Irgi dėl šven
tės. Ir kitur Lietuvos mieste
liuose esu, tokių įvykių ne
truksiu.

Taip kalbama tik apie žy
dus ugniagesius. Na, o pavyz
džiui, jeigu ir lietuviams ug 
niagesiams pasitaiko tokios 
‘‘didelės” šventės, kaip tai, 
Kalėdos, Velykos bei drktato- 
rėlio Smetonos gimtadienis— 
vardadienis, tai kas tuomet? 
Reiškia, laike švenčių kilus 
gaisrui, gali viskas sau ra

miai spirgėti —ugniagesių ne
sulauksi.

Manau, kiekvienas protau
jantis žmogus skaitydamas 
lokį straipsnį aiškiai, kaip 
per veidrodį, gali matyti Lie
tuvos valdininkėlių nekultū
ringumų. Ko gero, kad kaip, 
tai katalikiškai Lietuvai rei
kės importuoti bedievius ug
niagesius, kurie ir šventėse 
galėtų gaisrų gesinti.

Didelis “majestoias,,.
Savaitiniam Lietuvos pramo

nininkų ir amatninkų laikrašty, 
“Verslas”, rašoma, kad jo “re
daktoriaus ^Kalbamosios Valan
dos nuo 18-tos iki 19-tos”, tai 
yra, vienų valandą.

Reiškia, jis kalba tik vienų 
valandą. Ak, sakau, kokie una- 
ravi tie Lietuvos laikraštinin
kai. Kai rimtai pagalvoji, tai 
žmogus jautiesi lyg ta žemės 
dulkė prieš tokį “majestotų”- 
lietuviškąjį laikraštininkų.

Visai kas kita su mūsiškiais 
chicagiečiais lietuviškais laik
raštininkais. Pavyzdžiui, “Mar
gučio” redaktorius. Jis, žmo
gus, be jokios fanaberijos kal
ba ir kalba kasdienų. Po valan
dą per radijušų, prie to, savo 
kalbose nužeminta širdimi la
bai gailestingai pagelbsti ap
raudoti daugelį mirusiųjų, bei 
nuolat kalbasi su advokatais, 
kaip greičiau užštapuoti dien
raščio “Naujienų” didžiulį pre
są, ku‘ris buk esą, jau “suge
dęs” ir margučio redaktoriui 
vieton supresuoti gražiai dvi
dešimts penkis tūkstančius do
lerių ar daugiau, supresavo tik 
penkis šimtelius. Ir jeigu dar 
laiku jo nesustabdysi, tai jis 
gali ir tuos likusius penkis 
šimtelius sumalti i miltus.

—A. J. S.

Mike Biago
BRIGHTON PARK. — Prie 

gardaus alaus stiklo ar vyno 
stiklelio smagu pasišnekėti ir 
linksmai laikų praleisti drau
gingoje užeigoje, “California 
Inu”, 4358 So. California avė.

Alinė yra graži, erdvi vieta 
ir jos savininku yra p. Mike 
Biago, draugingas biznierius, 
narvs Keistučio Kliubo ir dar 
kelių progresyvių draugijų.

Jis dažnai paremia lietuviš
kus visuomeninius darbus ir 
garsinasi spaudoje, “Naujie
nose” ir kitur. Dabartiniu lai
ku “California Inn” garsini
mas telpa “Naujienose” ket
virtadienį ir per radio trečia
dieniais.

Vakarais p. Biago , alinėje 
būna muzika šokiams.

— Senas Petras.

Cicero d-ja nutarė 
neturėti reikalo su 

kat. dienraščiu
Pasipiktino dėl šmeižtų 

prieš Lietuvių Dienų 
Pas. Parodoje

MUSU TAVERNŲ
KAD PALAIKYTI 

SVEIKATĄ BIZNIAI

ja, kad tas tik dėl akių, o da
bar, rinkimams praėjus, vėl 
viskas nutils ir “priešai” pa
liks bičiuliais.

Vienas valdininkas Mr. Gal- 
’os buvo atstatytas iš darbo, 
bet jis pasišaukė, policijų į tal
kų, užbarikadavo savo ofisų ir 
jo neapleidžia. Teks apsireiš
kimas nėra labai gražus.

— Teisingas.

CICERO. — Kadaise Lietu
vos Kareivių Draugija turėjo 
tamprius ryšius su dienraščiu 
“Draugu”, nes Kareiviai reli
giniai yra Rymo katalikai. 
Bet tuo pačiu laiku jie yra 
tvirti, griežti lietuviai.

Kai “Draugas” pradėjo bom 
barduoti šiais metais Lietu
vių Dieną Pasaulinėje Parodo
je, Kareivių Draugija tuo pa
sipiktino. Draugija buvo pa
kviesta dalyvauti, dalyvavo ir 
gražiai pasirodė. Katalikų 
dienraščiui tas labai nepati
ko, todėl pradėjo Kareivius 
kandžioti. Kareiviai išnešė 
protestą ir su draugijos ant- 
spauda ir * valdybos ? 'parašais 
pasiuntė jį “Draugui”. Nuo to 
laiko tas dienraštis nutilo.

L. Y. S. 
Courier

ed to be accompanied... Around the Vivaciousness of Helen Dambras... 
)lock, lašt Tuesday, is of the šame 
mind to-night... I’ve been informed 
that the proper party is ready to 
actjuiesce.

Fervept love is liko a wild fire... 
lt burna, tears ,consumes... Annihi- 
lųtes everything in its path... Some- 
tirnfis... Even its own source. Sonie 
of us do not renlize this... The pa- 
rallel however, is intended for ...A 
certain few of us... An emotion 
under control evblves... Happiness 
...That, vvithout... Despair.

Things to be appreciated... The

The sensible suggestions of Birute 
Kremianis... The Leadership of Vyto 
Beliajus... The Indifference of Ber- 
nie Miller... The Benevolence of

there exist certain individuals who 
do not ąppreciate the publication of 
their identities. This, if true, is a 
very deplorable statė of affairs, as 
the very essence of a column of this

Mary Gvalda-Miller... The Art of^type depends upon the unrestricted 
smoking by Julia Zogas... The hand- propogation of the aforesaid condi- 
sonie profile of Johnny Gelžainia...1 tions. Under the circumstances and 
The Sense of humor executed by; in fairness to everyone, I vvould 
Bruno Bruknis ...The Admirable mo-1 appreciate if the individuals thus 

inclined would • bring the matter to 
my attentions, as soon as possible 
in order that there he no misunder- 
standing in the future.

— Tonuks.

desty of Antoinette Kairis... And 
finally the BlasS sophistication of 
June Žylis.

It has been brought to my atten- 
tion...Indirectly and otherwise ...That

Vyrai ir moterys rei
kalauja šviežio pasteu- 
rizuoto pieno kasdien, 
idant turėti gerą svei
katą. Jis turi svarbius 
elementus, kurie taip 
reikalinga kovai su li
gomis. Jis lengvai su
virškinamas. Pasakyki
te savo pieniui, kad jis 
jums pristatytų po vie
ną kvortą dėl kiekvie
no asmens jūsų šeimoj. 
Jis saugiai jį paliks pas 
jūsų duris.

Pradėkite šiandien ir 
gerkite kasdieną ma
žiausia 4 stiklus pieno. 
Jus jausitės geriau. 
MILK FOUNDATION. INC 
A non-p r o f i t organization en- 
dow«l to give ont acientific facta 
on general health.
205 W.Wack«r Drive, Chicago

Paso Jurgis Spurgis.

Paul Atkočiūnas ir Juo
zas Šlajus.

Grųsino prakeiksiąs baž
nyčioje.

SERGANTYS
ŽMONES

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

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

DR. ROSS
Health Service ir Laboratorija 

Patarimai Dykai.
35 So. Dearbom Street

Kampan Monroo Si.. Crilly Buildinff 
Paimkite elevatorių iki penktam au’Ut.

CHICAGO. ILL.
Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 508 moterims 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki S vai. v ak. Pirmadieniais. Tre
čiadieniais ir Seitadienials nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.
Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 1S v. d.

Kas nežino, kas nepažįsta 
musų seno darbuotojo p. Po
vilo Atkočiūno. Pažįsta jį visi 
“naujieniečiai,” nes jis senas 
“Naujienų” draugas, trijų 
kontestų, dalyvis, šimto nuo
šimčių darbuotojas kultūrinio 
darbo dirvoje. P-as Atkočiū
nas visuomet linksmas, su 
šypsena ant veido, tarsi jam 
visas gyvenimas — vargai ir 
nelaimės vien juokai. Tai auk
sinio budo žmogus. Šimtą kar 
tų mačiau Povilų, su šypsena 
ant veido, bet nei sykio su 
žymėms rūstybės. Jo žmona 
kaip ir jis pats irgi linksma— 
smagu ir jauku yra kostume- 
riams jeigu pats biznio savi
ninkas bei savininkai yra sma 
gus. Yra sakoma, juokis —su 
tavim juoksis visas pasaulis, o 
kad verksi tai verksi pats vie
nas.

Kitas šito biznio partneris 
yra p. Juozas Šlajus, mano 
jaunų dienų draugas. Daug, 
daug metų buvau p. Šlajaus 
nematęs, bet čia netikėtai už
tikau. Pasirodo, kad p. Šlajus 
ir Atkočiūnas yra švogeriat. 
Reiškia, du geri žmonės vie
name biznyje.

Nestebėtina, kad kai aš į ši
tą draugų taverną atsilankiau, 
saulė tik ką buvo pradėjusi 
tekėti, o kada išėjau jau buvo 
už kalnų, reiškia nusileidusi. 
Su draugais, senais draugais 
malonu buvo pasikalbėti apie 
senus praeities laikus.

Dabar apie patį pp. Atko
čiūno ir Šlajaus biznį. Well, 
kas čia yra galima daug pa
sakyti. Biznis gražiai1 įrengtas, 
vieta erdvi, patarnavimas ma
lonus. Vieta randasi 5305 W.

Paskutiniame savo susirin
kime, Draugija nutarė inci
dentą užmiršti, bet ateityje 
neturėti jokių reikalų su 
“Draugu.”

Beje, teko girdėti, kad vie
tinis dvasios vadas buvo pa
sišaukęs Kareivių vadų ir vi
saip jį prigrųsino “buntų” ne
kelti, o jei ne—tai prakeiksiųs 
bažnyčioje.

Nesugriebiama koše
Vienas vietinis tautietis įsi

vėlė tokion košėn, jogei negali 
jokiu budu jos sukabinti. Pa
sikvietė jis ir dūšių ganytoją 
talkon, bet ir tas nieko negel
bsti. Abu atsidūrė nekokioje 
padėtyje ir jų biznis ėmė 
smukti.

■Paskutiniu laiku jie pradė
jo grąsinti laiškais savo kole
goms už biznio boikotavimą.

Jeigu dalykai ir toliau tęsis 
panašiai, tai gali būti rimtų 
pasekmių.

Smarkus demokratai
Miesto valdininkai pasidali

nę į frakcijas pešasi tarpusa
vyje. Jie nepaprastai smar
kus. Demokratai demokratus 
iš partijos mėto. Bet pasako-

At lašt... After many days 
of repressed bopes, wishes, 
and expectations... We intro- 
duce the Masąuerade Bali... 
This very Saturday, ai the 
Marylanff Hotel, 900 North 
Rush St. Froni 8 P. M., until 
...Ali are invitcd... To miss 
this glorious presentation 
vvould be to deprive yoursclf 
of a niost enjoyahle cvening 
for many a \vcck to come. Lot 
this be your rendezvous, 
Saturday night!

Among the Progressive and edu- 
cational enterprices of L. Y. S.... 
A new one has been incorporated... 
Dramat’.cs... The dramatic commit- 
tee consists of the most able and 
talented artists... Helen Dambras, 
Louis Ijapinskas, and of course... 
Bruno Bruknis...

Perhaps of equal importance, and 
enticemtmt is the nevvly instituted 
Committee of Sočiai Entertainmcnt 
composed of ...Filoma Wiczus, Julia 
Zogas, John Gelžainis... And the 
inevitable Nemesis ...Bruno Bruknis. 
This group of able individuals will 
furnish us with moments of ease, 
relaxation and bliss after the stre- 
nuous sessions which deinand our 
constant and centered attention,

Eleanor Wiczus has been telling 
us that she feels “that way” con- 
cerning a certain handsome and 
dashing “romeo”.' We would appre
ciate additional,, Information about 
this fortunate lad. As I iinderstand 
the Day... Is to be next June! Best 
of luck, thou.; i br>nniest of lasses! 
However, if the deal should f all 
through?... You know whom to de- 
pend on, ...Don’t you, Eleanor?

Some people F admire horses... 
Others prefer mules... I myself, 
find a great deal of fascination and 
charam i n the graceful movements 
of a pachyderm... And yet, in spite 
of all this splendid variety’i of 
choice ...Why do the majority of 
our fair-sex members choose the 
most uncouth of beasts... A Dro- 
medary ?

If the flippant miss who recjuest-

SENSACINGAS DRESIŲ PRA- 
TUŠTINIMAS 2600 VISAI NAUJŲ

DRESIŲ
Del Moterų ir Merginų 
SILKINĖS—CREPES— 

NAUJOVIŠKOS
Tikras Pratu- 
štinimo Out- 
letas. Vertes 
iki $5.98. Po- 
kol jų išteks!

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
300 DRESIŲ DEL MERGINŲ. 
Šios dreses yra vertos tris ar 
keturius sykius daugiau šios 
juokingai žemos kainos 75c. 
Atsilankykite anksti ir pasi
naudokite (šiuo specialiu 
išpardavimu. šios dre
ses greit parsiduos už TEf* 
šią žema kainai ..... .... ■

CHICAGO MAIL ORDER 
PARGAIN OUTLET 

511 S. F’oulina St.

MES PASIUNČIAME PINIGUS l VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pool. 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

1 IviLaII JljIv 
SPECIALI

*1 ĮMOKĖTI
Didelė Nuolaida ant Jūsų 
Seno Valytojo.

TIKTAI

$3*75°
Atk about tbt tasy bay* 
mtnt plan. A imaU aou>n 
paymtut, balanct montbly 
on your Eltctric Servict 
biU. To tovtr intoroit and 
otbtr tom, a iomtwhat 
biįhorprict is tbargtdfor 
applianttssold on dtftrrod 
paymtnts."

• Nepraleiskite šios progos! Tai yra 
daugiau negu paprastas bargenas. The 
Premier Special yra naujas, specialiai 
padarytas, pilnai garantuotas — galin
gas, lengvas vartoti, tvirtas. Ball-bearin- 
gai, oru šaldomas motoras. Tuzinas ki
tų svarbių ypatybių padaro šį Premier 
Special vieną iš geriausių pirkinių kada 
nors pasiūlytų. Atsiklauskite apie jį 
šiandien.
DEL DYKAI NAMUOSE IŠMĖGINIMO 
Telefonas RANdolph 1200, Local 535.

COMMONWE ALTH EDISON

Electric Shops
Downtown—72 W. Adams St—132 So. Dearbom St. 

Teltphone RANdolph įsoo-Local JJJ
F E D E R A L COUPONS GI VE N

4962 Broadway
2618 Milwaukee Ava.
4855 Irvine Park Blvd. .
4251W. MaditonSt.
4834 So. Ashland Avė.
3460 So. State St.

852 W.65rd Su 
295OE.92ndSt.

11116 S. Michieaa Ato.

LINCOLN’S PRIDE
DEGTINE

p URKŠNIS LINCOLN’S PRIDE g 
^Degtines įrodys Jums, kad tai ■ 
yra Degtine, kuri yra labai Smagi JHk 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir- flH| 
kitę ją savo apielinkės Tavernoje.
LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra fcd 
Straight Kentucky Bourbon 100° EISi 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu pa
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE jų šiandien ir patys persitik
rinkite.

Bridgeport Liquor Co. Ine
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383 '
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Published Daily Except Sunday by 
Jhe Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

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

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

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

pramone taisosi, sako washingtonas

Iš Washingtono pranešama, kad ilgai lauktas pra
monės ir biznio atgijimas, galų gale, virstąs faktu. 
Pramonininkų, bankierių,'pirklių ir kitų biznierių nuo
taika esanti pasitaisius. Pas juos atsiradusi viltis, kad 
ateitis bizniui busianti gera.

Valdžios pasikalbėjimuose su pramonės ir darbinin
kų atstovais esąs rimtai svarstomas platus namų staty
mo planas, kuriam valdžia ketinanti išleisti kokius 3 bi- 
lionus dolerių. Taip pat ir daugelis pramonininkų ren
giąsi didelius remontus savo dirbtuvėse. Tam reikalui 
esą paskirta apie 200 milionų dolerių.

Tokius optimistiškus pranešimus iš Washingtono, 
žinoma, yra įdomu girdėti kiekvienam. Galima pastebė
ti tačiau tai, kad jie bus greičiau paremti pakitėjusiu 
po lapkričio 6 d. rinkimų upu, negu kuo kitu. Iki rin
kimų dienos kapitalistinė spauda piešė visokius baubus, 
gąsdindami publiką, idant ji neremtų “naujos dalybos”, 
bet kaip balsuotojai vistiek pasisakė už Roosevelto po
litiką, tai stambusis biznis dabar mato, jogei jam nėra 
kitokios išeities, kaip tik taikytis prie aplinkybių.

Suprantama, kad šitoks biznierių nusistatymas ir 
pačiam bizniui yra sveikesnis. Bet privatinio kapitalo 
“iniciatyva” daug pasitikėti negalima. Per ketverius 
metus jisai nieko nedarė, tik dejavo, laukdamas geres
nių laikų, — tartum tie geri laikai tai — lyg koks Ka-. 
ledų Diedukas, kuris ateina ir atneša dovanų. Ekono
minei krašto būklei pakelti privalo imti iniciatyvą val
džia. Aukščiaus paminėtas platus statybos programas 
butų gal praktiškiausia priemonė suteikti uždarbį me
lionams bedarbių ir atgaivinti pramonę bei prekybą.

DARBININKŲ RIAUŠES VOKIETIJOJE

Vokietijos darbininkų stovyklose, kuriose jie gyve
na, dirbdami prie kelių tiesimo ir kitokių viešųjų dar
bų, kilo didelių riaušių, taip kad turėjo įsikišti pats Hit
leris ir įsakyti tų stovyklų užveizdoms daryti reformas.

Riaušės kilo dėl blogo maisto ir netikusių gyveni
mo sąlygų stovyklose. Vienoje stovykloje Westphalijoje 
darbininkai atsisakė eiti dirbti, kol nebus jiems page
rintas maistas ir parūpinti žmoniškesni gyvenamieji 
butai. Prieš darbininkus į tą stovyklą valdžia tuojaus 
atsiuntė policiją, kuri suareštavo riaušininkų vadus.

Galima suprasti, kokios blogos sąlygos tose darbi
ninkų kazarmėse, jeigu jie drįsta atvirai pasipriešinti 
valdžiai, rizikuodami užtraukti ant savęs žiaurias baus
mes.

Darbininkų neramumai, matyt, pasireiškia ir fabri
kuose, nes pačių “nacių” paskirtieji dirbtuvių komitetų 
nariai rezignuoja, atsisakydami eiti savo pareigas.

Toliaus galima laukti dar smarkesnio darbininkų 
judėjimo Vokietijoje, nes ekonominė Vokietijos padėtis 
eina vis blogyn. Krašto sutaupąs “nacių” valdžia suvar
toja militarizmui ir propagandai, o darbininkus verčia 
badauti.

-

Apžvalga
REIKALAUJA LAISVĖS RU

SIJOS SOCIALISTAMSMūsiškių bolševikų laikraščiai apsiputoję rėkia, kad “Antras Internacionalas“ reikalauja laisves Rusijos socialdemokratams. Jeigu tai tiesa, tai šitą reikalavimą galima tik pasveikinti.
“Laisvė“ rašo:

‘TJevieliniu telegrafu iš Pa
ryžiaus pranešama, kad Ant
rojo (? — “N.” Red.) Inter
nacionalo vadai nutarė nesi
priešinti bendram frontui, 
bet su ta sąlyga, kad Sovie
tų Sąjungoje bus suteikta 
pilniausia laisvė ‘socialis-
emiL-j

Užsakymo kainai
Chicago] e — paštu:

Metams_______ ______  $8.00
Pusei metų ----------------------------4.00
Trims mėnesiams ______   2.00
Dviem mėnesiams _._____ 1.50
Vienam mėnesiui__ ______ .75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui___ ______________ 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštu:

Metams T.... ...........   ........ $7.00
Pusei metu _____________ 3.50
Trims mėnesiams __ ___  1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui------------------ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Brooklyno komunistų organas vadina Socialistini Darbininkų Internacionalą “antru“, nors antrasis Internacionalas jau prieš dvyliką metų likvidavo savo reikalus, o tos partijos, iš kurių jisai susidėjo, perėjo į Socialistinį Darbininkų Internacionalą (| jį įstojo taip pat ir visa eilė organizacijų, kurios prie antrojo Internacionalo nepriklausė) .
Komunistų organas nenori 

net pripažinti socialistų vardo 
Rusijos menševikams, t. y. so
cialdemokratams. Jisai juos 
šmeižia ir pravardžiuoja, kaip 
fanatiška davatka, kuri visus 
gatava purvais apdrapštyti, ku
rie atsisako nusilenkti jos kle
bonui. Ve ką tasai fanatikų or
ganas pasakoja:

“Tūkstančiais faktų buvo 
įrodyta, kad menševikai 
IT gocialistai-revoliucionierifu 

■ i ■ • ..... , z t

buvo ir yra mirtini Sovietų tvarkos priešai, ranka rankon ėjo ir eina su buvusiais kapitalistais, caristiniais generolais ir pasaulio imperialistais. Ne kartą buvo įrodyta, kad jų judėjimą finansuoja Anglijos, Amerikos ir Franci jos kapitalistai. Ir štai dabar Antrojo Internacionalo šulai reikalauja tiems kapitalizmo agentams pilnos laisvės organizuotis ir kovoti prieš socialistinę (I — “N.“ 
Red.) kūrybą Sovietų Sąjungoje!“Šis isteriškas Mizaros riksmas, žinoma, yra melagingas nuo pradžios iki galo, nes Rusijos socialdemokratų (menševikų) partija niekuomet nėjo nei su buvusiais, nei su esančiais kapitalistais; ji ne tik nėjo su caristiniais generolais ir pasaulio imperialistais, bet ji visuomet prieš juos kovojo. Ru-! sijos socialdemokratų partija yra viena kairiausiųjų socialistinių partijų pasaulyje.Kai dėl Rusijos socialistų-re- voliucionierių partijos, tai reikia pasakyti, kad ji susideda iš keleto labai skirtingų srovių. Kairieji es-erai yra tiek “kairus“, kad pradžioje jie buvo susidėję su bolševikais, bet po Brest-Litovsko taikos jie su bolševikais nutraukė ryšius, ir vienas tos es-erų srovės narys, Dora Kaplan, net šovė i Leniną už tai, kad jisai apgavo Rusiją.Dešinieji socialistai-revoliu- cionieriai, kuriems vadovauja Kerenskis, yra pažangi valstiečių partija. Jiems prikaišioti draugavimą su caristiniais generolais ir imperialistais, žino

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

KAS YRA Spulka
Rašo Adv. K. GUGIS

SPULKŲ PADĖTI J. V.
ŠIANDIESavaitę, kuri prasidėjo spalių mėn. 22 d., New Orleans mieste laikyta spulkų lygos seimas. Kaip bendra šalies spulkų padėtis atrodo šiandie, patirsime kiek vėliau, kai jo dalyviai padarys pranešimus iš seimo ir kai porą-trejetą mėnesių vėliau pasirodys spausdinti seimo nuorašai (proceed- ings).Visgi nelaukdami tų pranešimų žinome, kad 1931 m. Amerikos spulkos kontroliavo $8,- 500,000,000 turtą. Kad jos iki šio laiko padėjo šalies gyventojams įsigyti 8,000,000 namų. Didelis spulkų pasisekimas, dideli jų darbai atlikti.Bet tai ne viskas. Nežiūrint aršiausios depresijos, kurioj bankai, biržos firmos, kai kurios apdraudos kompanijos ir viešosios įmonės sprogo, kaip bombos, spulkos išsilaikė ii šioj depresijoj. Ir štai kas sakoma brošiūroj užvardytoj “Federal Savings and Loan Associations“ apie spulkas: “Jų saugumas buvo stebėtinas. Kiekvienais depresijos metais nuo 1929 iki 1933, pavyzdžiui, 99nubšimčių bendro jų turto pasiliko nepajudinto ir neužgauto.“ Taip kalbama brošiūroj, kurią išleido Federal Home Loali Banko taryba, fe deralės valdžios įstaiga.O visgi daug Amerikos spulkų šiandie stovi kryžkelėj. Kodėl?Ve prakalba pasakyta tufo spulkos darbuotojo per radio. Jisai priverstas yra pripažinti, kad pasitikėjimas spulkomis daugelio žmonių tarpe šiandie yra nupuolęs. Mat, daug žmonių nusivylė spulkomis, kai depresijos laiku jos nepajėgė jiems pilnai jų su taupų išmokėti.Tas darbuotojas aiškina, kad didžiuma spulkų dalininkų arba šėrininkų neturi kitokių in- 

ma, yra nesąmonė. O dar ne- iteisingiau daryti tokį priekaištą socialistų-revoliucionierių centrui, kuriam vadovauja Viktoras černovas. Jie yra ne blogesni socialistai už Anglijos Darbo Partiją, kuriai patys* komunistai nuolatos peršasi į “bendrą frontą“.Melais apie Rusijos socialdemokratų ir socialistų-revoliucionierių “kontr-rąvoliucionišku- mą“ komunistai bando tik pridengti savo biaurią veidmainy- bę. Jie plepa apie bendrą frontą su socialistais, o tuo tarpu pačioje Rusijoje komunistai, kaip aršiausi despotai, neduoda socialistams jokių teisių.Kai lik Maskva davė savo davatkoms įsakymą eiti į “bendrą frontą“ su socialistais, “Naujienos“ pareiškė, kad, jeigu Maskva neveidmainiai! j a, tai tegu ji pradeda steigti bendrą frontą namie. Pirmutinė bendro fronto sąlyga yra lygios teises abiem susitariančiom pusėm. Socialistai nedraudžia komunistams organizuotis, leisti savo laikraščius ir skleisti savo agitaciją. Todėl tokias pat teises privalo Rusijos komunistų valdžia suteikti socialistams.Kol Stalinas laikys socialdemokratus ir socialistus-revoliu- cionierius kalėjimuose ir koncentracijos šito vykiose; kol jisai neduos socialistams bent tiek laisvės, kiek patys komunistai jos turi kapitalistiškose šalyse, tol į jo šnekas apie “bendrą frontą“ bus galima žiūrėti, tik kaip į humbugą.Mums malonu yra pastebėti, kad šitokį nusistatymą priima ir Socialistinis Darbininkų Internacionalas.

vestmentų, kaip., tik į spulkas, taigi negali palyginti, kaip toli žemiau krito invęstmentai kitose srityse. Tačiau faktas pasilieka faktu: daug žmonių pei pastaruosius ketvertą—penke-- tą metų prarado pasitikėjimą spulkomis.Kitas asmuo, vienas žymiausių spulkų darbuotės tyrinėtojų, būtent A. D. Theobald, pareiškia, kad spulkoms žmonių pasitikėjimas yra taip pat rei kalingas, kaip ir bankams. Kad ne tik bankai, bet ir spulkos negali gyvuoti be žmonių pasitikėjimo. Tik bankui, netekus pasitikėjimo, grūmoja staigus, dramatiškas susmukimas, o spulkai džiuvimas, merdėjimas, povali mirtis.Ir lietuviškų spulkų darbuotojai, rodosi, turi statyti klausimą, ar turi jų vadovaujamos įstaigos dar pilną žmonių pasitikėjimą, ar' turės jį ateity? Jeigu turi ir tikisi turėti jj ateity, jos rasi gali eiti ir toliau takais, kuriais ėjo iki šiol,. Vaduotis priprasta praktika.O jeigu tos ar kitos spulkos darbuotojai jaučiasi, kad jjųj Spulka, nors ir būdama dar taip tvirta, prarado nors dalį pasitikėjimo, tai ar ne verta jai ieškoti naujo kelio?Kokio ?.Atsakymas: žiūrėti., ar negalima butų federalizuotis.(Adv. K. Gugio straipsniai apie smuikas telpa antradieniais ir penktadieniais).
Garsinkitės Naujienose

DOROTHY MILLS

Leopardžmogiu Krašte i
DŽIUNGLIŲ ŽMOGĖDROS(Tęsinys)Jei koks žmogus nori kitą nubausti arba visai iš šio pasaulio be jokio kraujo praliejimo pašalinti, tada, kaip čia paprastai sakoma, jis pažiūri tik į priešo veidą, ir priešas greitai miršta. Tas aiškinama tuo, kad raganius turi nepaprastas akis, kurių žvilgsnis tiek paveikia auką, kad ši neišvengiamai turi žūti. Raganius visą laiką seka savo auką, jis žiuri ir žiuri. Seka iš paskos ir nors auka butų už sienos, už muro, vis tiek persekiojamasis jaučia nepakenčiamų akių žvilgsnį, ir negalėdamas to žvilgsnio pernešti, pagaliau miršta. Raganiaus a- kys tiek persekioja, kad net su savo mylima besibučiuojant tarpe visados rodosi raganiaus akys. Raganius negrasina, jis nieko nesako. To žvilgsnio negalima išreikšti žodžiais, bet jis yra. Ilgą laiką nervai negali pernešti to žvilgsnio, pradeda nustoti proto ir prasideda alpimas. Dažnai toks persekiojamasis pats nusižudo ir tuo budu raganiaus kokios nors dievo sąvokos. Bet ir prakeikimas pasiekia savo liksią. Dažnai pasitaiko, kad persekiojamasis nužudo persekiotoją, bet tas nieko nepadeda, nes “žvilgsniai” persekioja ir toliau.“Žvilgsnių burtai“ taikomi labai retai, nes ir pačiam persekiotojui reikia labai daug energijos padėti ir tas sekiojimas jį patį labai nuvargina, o kartais ir į kapus nuvaro.Raganavimo daktarų juodasis ragnaviipo menas ir pačios “dvasios” pas juodukus vaidina daug didesnį vaidmenį, negu kokios dievo sąvokos. Bet ir juodukų tarpe dar neaiškiai, bet jau reiškiasi tam' tikras tikėjimas esą visas pasaulis yra kitos aukštesnes esy bes sutvertas, bet ši esybė sutverusi pasaulį juo daugiau ne besidomi, nebesikiša į žmonių reikalus. Taigi dievas neturi jokios praktiškos reikšmės. Afrikos stabmeldžiams tik tada dievas įgyja daugiau reikšmės, kai mahometonai tuos juodukus paima savo įtakon. Jiems įkalbina gamtos ir daiktų meilę, jiems dvasios sudaiktinamos. Dvasios pačios savy nėra nei blogos nei geros, bet jos viską žino, mato, girdi, veikia, žodžiu, yra kaip žmonės. Ką mes vadiname siela, jie tai supranta kaip du skirtingu dalyku. Vienas yra pati savybė, visai neasmeniš- kas dalykas, kurio uždavinys yra apleidus vieną kūną, įeiti į kitą kūną, apsigyvena kitame, jam suteikia gyvybę ir taip tęsiasi iki pasaulio pa

baigos. Antrasis principas, stabmeldžių “dvasia” yra, maž daug tas, ką mes vadiname sic la, tai yra tam tikra valios jėga, mintijimo galia ar kas panašaus. Negrai tiki, kad gyvybė kai kada išsprunka iš “dvasios“ kontrolės, apleidžia kūną ir tuo budu miršta. Jis gali atsitikti tada, kai kūno “dvasią” veikia kita kokia nors galingesnė “dvasia“. Taigi negras mirty mato natūralinį paprastą reiškinį, kur veikia dvasia ir nieko baisaus mirty nemato. Tokios “dvasios“ apleisdamas žmogaus kūną yra dar galingesnės, nes jos daugiau nebėra surištos su žmogaus kunu, bet turi tas pačias jėgas ir aistras, kaip ir gyvas žmogus. Tas pats ir su negyvų daiktų “dvasiomis”. Tos pavojingos dvasios,* kurias len gvai galima įžeisti, reikia visada gėrbti, reikia nuteikti ir linksminti, o dvasių keršto galima išvengti nešiojant įvairius amuletus, arba kalbant tam tikrus žodžius, kitaip sakant, maldas.
Karalienės aplankymasVČliąu aš susipažinau su vietinių tautelių karaliaus žmona, kuri, nesant jos vyro namie, mane labai širdingai priėmė. Po pusvalandžio ji su savo dvaro poniomis padarė pas mane oficialų apsilankymą. Ji buvo labai graži moteris, kokių keturiasdešimt pen kių metų amžiaus, aukšto, 

M

gražaus sudėjimo, daug aukštesne už kitas negres ir tuo ji didžiavosi prieš kitas z savo tautietes.Ji atnešė man dovanų didelį butelį palmių aliejaus, o aš jai už tai dovanojau kvė-palų, šukas, veidrodį, be kurių negali apsieiti nė viena į- domi moteris. Kai buvb atliktišie formalumai, ji» apibėrė mane ištisa eile klausimų apie mano amžių, pbdėtį ir t. t. įVakare kaime įvyko didelės diskusijos tarp Liberijos valdininko ir kitos gift/inės jauno kareivio. Juodu ginčijosi darkyta anglų kalba ir ką vienas kalbėjo, to kitas / nesuprato. Žiūrovai susirinko apie besiginčijančius ir magino įvairiomis kalbomis besiginčijančius sutaikinti.Juodu ginčijosi—kaip ir dažnai ten ir kitur ginčai įvyksta — dėl vienos moters. Kareivis prieš kurį laiką savo žmoną už kelis šilingus išnuomojo Liberijos valdininkui. Dabar kareivis norėjo žmoną atsiimti, at- sipirkti. Bet valdininkui žmona per tą laiką taip patiko, kad jis nieku budu nenorėjo ją atiduoti. Pati žmona taip pat viešai pareiškė nemylinti savo tikrojo vyro. Pagaliau valdininkas pareiškė, kad drabužiai, kuriuos ji dėvi, priklauso jam ir todėl jų neaitiduos žmonai, kol jam nebus sumokėta 4 svarai sterlingų.Aš diskusijų galo nelaukiau, nes ginčai tęsėsi iki vėlybos nakties ir tol ginčijosi, kol abu pavargo.
(Bus daugiau)

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



“Naujienos” Basket 
bąli Tournament

Bulaw Aces vystosi 
sportininkų klubą

Tournament limited to 20 
t^ams

To make the meet interesting 
and fast moving, it was de- 
čided to limit the number of 
teams to twenty. The Smaller 
number of entries will make 
it posšible to give each team 
more consideration and more 
attention.
GAMĖS WILL BE STAGED Alį

FULLER PARK

f

Priima daugiau sportininkų, 
■ rengs šokius.

BRIDGEPORT. — Bulaw 
Aces trečiadienį lapkričio 21 
(L, kaip 7:30 vai. vakare lai
kys susirinkimų Bulavv Aces 
raštinėje, adresu 3213 So. Par- 
ncll avė. Minėtam susirinkime 
galės įstoti į Bulaw Aces dar 
24 sportininkai. Taipgi bus 
paskirta vieta ir laikas rengi
mui šokių.

Bulaw Aces mano surengti 
keletu komandų, kad laimėti 
“Naujienų” turnyrų Chicagos 
krepšiasvydžio čempionatų.

Bulaw Aces pasiliks nuola
tiniam veikimui tarp lietuvių. 
Tad kviečiama geriausi sporti
ninkai įstoti į Bulaw Aces 
sportininkų organizacijų.

•Special pains were taken in 
seleeting the gymnasiums for 
the tournament. After touring 
the city for several weeks 
looking for gymnasiums we 
finally found the ideal site. 
The location of the gym is at 
45th and Princeton Avenue. 
There is plenty of parking 
space for autos and easy trans- 
portation by street cars.

We also took into considera- 
tion the seating capacity for 
the spectators. Each gym will 
hold approximately 2,000 
spectators. There are clean 
good shower rooms for the 
players.

mirtinai sužeisti tik vienas 
Pužauskas kokiu tai misteriš
ku budu išliko visai sveikas. 
Jo skrybėlė ir overkotas liko 
stiklų supiaustyti. Stiklų ske
veldrų buvo rasta net jo dra
bužiuose.

Sekančių dienų atsilankė į 
B. Pužausko namus skaitlin
gas būrys jo artimiausių drau
gų. Tai įvyko jo žmonos me
tinių mirties sukaktuvių pro
ga. Nors.Pužauskas po įvyku
sios auto kolizijos nekaip jau
tėsi, bet visgi atsilankiusius į 
žmonos .metines mirties sukak
tuves svetingai <pričnič.

B. Pužauskas yra malonaus 
budo žmogus.. Jis turi 2-vi 
dukteris, kurios sudaro visų jo 
gyvenimo laimę.

— F. Bulaiv.

Dabar siųskite kalė
dinius siuntinius 

Lietuvon

Entries Ciose Mon- 
day, November 26
Is your entry safely in 

Haads?
Our

The Basketball Tournament 
is rapidly approaching its start- 
ing point and it was necessary 
to sėt down a finai date for the 
entries.

lt is to be Monday November 
26. Ali teams mušt try toget 
their blanks in by that date to 
get the tournament off on a 
smooth start and aid in the 
preparations for the games.

A u t o kolizijoje Pu
žauskas misteriškai 

liko nesužeistas

,Pašto departamentas .krei
piasi į lietuvius, prašydamas 
juos siųsti .Kalėdinius siunti
nius Lietuvon dabar arba ne
vėliau gruodžio 1 d.

-Kadangi .Kalėdoms artinan
tis paštas yra užverstas siun
tiniais, greita ekspedicija nėra 
galima ir suvėlinus siuntinius 
pasiųsti, jie nepasieks Lietu
vą laiku. Be to, siuntiniai 
turi pereiti per muitinę. Siun
tinių kainos yra: 14 centų už 
kiekvienų svarų ar jo dalį.

Laiškus, atvirutes, pasveiki
nimus Lietuvon reikia išsiųsti 
nevėliau-gruodžio 12 d.

Du automobiliai beveik stiby

ko skrybėlė ir overkotas ji 
išgelbėjo nuo mirties.

18 APIELINKĖ: — Bolis Pu
žauskas, šioj apielinkčj pla
čiai žinomas biznierius, vos 
išsigelbėjo nuo mirties. Pir
madienio vakare jis važiavo 
su savo automobiliu ir prie 29 
ir Union gatvių kitas automo
bilius, lenkdamas pravažiuo
jantį trokų, pataikė į Pužaus
ko automobilių ir abu beveik 
subyrėjo vietoj į šipulius. - Va
žiavusieji automobilyje liko

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

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)

Enclosed fir.d $3.00 entry fee, for which enter the (name of
team) ........ „...........
MANAGER’S name

ADDRESS
TELEPHONE

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

Jonas Sidla
Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 21, 1933 . m., su-r 

laukes 45 metų amžiaus, gimęs Panevėžio apskričio, Biržų pavapi- L 
jos. Grauzelų kaime. Liūdnai, atminčiai bus atlaikytos gedulingos 
pamaldos, lapkričio 22 dieną, 8 vai. ryto šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Giceroje. Meldžiame visus gimines ir draugus atsi
lankyti j pamaldas, o po pamaldų i namus 19 So. Springfield Avė. 
Liūdnai praslinko vieni metai kaip ta žiauri ir negailestinga mirtis 
išplėšė musų mylimiausi vyrą ir t tėveli. Brangiausis tėveli, ^ku
ris mus taip širdingai mylėjo ir r sunkiai ir rūpestingai dėl musų] 
dirbo iki paskutinės savo valandos. Mes nesuraridajn sau jokios 
ramybes ir niekados nesurasime, be .tavęs .musų brangiausias* vyre* 
ir tėveli ir pagalios ašaros nuolat vilgo musų blakstienas. Ta 
nelaiminga mirtis'atskyrė tave taip anksti nuo mus, bet tavo pa-t{1 
vyzdys niekados nuo musu akiu nenueisi ir tavo taip tikra ir šir- 
dingą meilė dėl musų niekados nuo musų neatsiskirs, o dabar bran
giausias vyre ir tėveli ilsėkis sau ramiai, tegul tau būna lengva 
ši šalta žemelė, o, mes dar vargsime. .keliaudamas »pa^ tave, o kada 
musų-kėlias pasibaigs, neužmiršk musų mylimiausias vyre ir tėvelį 
pasitikti mus. (

Nuliūdę esame,
MOTERIS ELZBIETA, < DUKTĖ ELEONOR, 
BROLIAI IR GIMINĖS.

4Politika
Paskutinių linkimų atgarsiai 

‘ Cieeroje

DAILY 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

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

CICERO — Prieš rinkimus 
šioje kolonijoje buvo didelis su
judimas. Lietuviai irgi nesnau
dė, ypač demokratai. Bet tiesa 
pasakius, kitos partijos .tarp 
lietuvių nebuvo, ' lies lietuviai 
visados paseka valdančiąją par
tijų.

Iš šalies žiujiųt. atrodo, kad 
tie musų politikieriai per keis
tus akinius mato politikų. Jiems 
neatrodo svarbus ekonominės 
padėties pagerinimas. Jie tiktai 
stengiasi gauti darbelius ir dėl 
tų darbelių lenktyniuojasi.

23,000 balsavo
Paskutiniais rinkimais musų 

politikieriai nėra labai paten
kinti. .'Balsuotojų Ciceroj yra 

.•apie 32,000, o balsavo tiktai 
; 23,000. Demokratai gavo dti 
trečdaliu, o republikonai kitų 
trečdalį. Rinkimuose nedalyva
vo apie 9,000 balsuotojų.

Smūgis demokratams buvo 
išrinkimas republikono Kaspero 
j apskričio komisionierius, vie
toj demokrato.

‘ Prašalina senus politikierius
Miestelio tarybos susirinkime 

pirmadienį, lapkričio 5 d., buvo 
nutarta prašalinti iš darbo vie
šųjų darbų superintendentą W. 
Gialas. Jo vieta laikinai paskir
ta vienam, Kropotkai, senam 
Cicero-.gyventojui. Gialas buvo 
nesenai persikraustęs j Cicero. 
Ateityje numatoma ir daugiau 
panašių prašalinimų.

Senas i Pilietis.

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

1

120 balsu chromatiški akordionai 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45, 

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

APTIEKOS 
DRUG STORES

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.10170
A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W.-Maruuette Rd. Ręp. 8222.

ANGLIS 
COAL

g

JPocahontas $7.57; Ihdiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriaųsį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% Rupus $6.00 
ScreePings $4.75. Lumps $6.25

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocahontas pakaitas
Indianos Franklin pav. trečios gys
los, cgg $6J)0, mine run $5.75, 2-jų 
coliu sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausia šiluma.

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

ANGLIS! Kodėl mokėti augštą 
kainą kuomet jus .? galite nusipirkti 
geriausia angli tiesiog iš kasyklų. 
Screenings ....................... -.........  $4.75
Mine, run .............  ę$5.75
Lump ar cgg.............................. $6.00

NORTHERN COAL CO.,
Lawndale 7366 — Merrimac 2524.

Anglis, Koksas, Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių screanings ..................  $4.75
Mine run ar nut i.....................   5.75
Egg    6.00
šmotais — lump ......................... 6.50

PEARLESS COAL CO., 
Monroe 4442

AUTŲ TAISYMAS 
AUTO REPAIRS

FRANK’S 
Wentworth,

AUTŲ SHOP, 4464
Boulevard 4081

So.

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO
. Įrankįų ir patentų darymas

(Tool and Die Makmg)
Automatiškos šriubinės mašinos.
Didelis i pareikalavimas darbininkų 

ir geras užmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

ŠAPOŠĖ. Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškome 'darbą. 
Ateik i šapą arba parašyk prašyda
mas veltui knygutės su paaikinimais. 
ALLIED SCREW MAGHINE CO.,

Ine. . Dept. 100
609-613 W. * Lake Stu.

Čia 
susirasit 
ko

jums reikia
AUTO DALIS

WHOLESALE IR RETAIL

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

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Iridgeporte, 750 W. 35 St. ____

BLEKES
SHEET METAL
HENRY MILLER 

2041 Canalport Avc. Canal 3695.

KVIETKININKAI
FLORIST

Iš Draugijų Veikimo
Ryt susirenka lietuviai 

aludžių savininkai
18 APIELINKĖ — Lietuvių 

Aludžių' Savininkų Susivieniji
mas laikys savo mėnesinį su
sirinkimų trečiadienį, lapkri
čio 21 d., Geo. M. Chernaucko 
svetainėje, 1900 South Union 
avenue.

Visi aludžių savininkai tu
rėtų atsilankyti į šį susirinki
mų, nes yra dąugelis 1 svarbių 
reikalų
biznį. .Prasidės Iriną vai. pp.

F mik M. Valaitis, sekr. '

.kurie liečia aludžių

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

RAŠOMA PGPTKRA
WDTTTlVr PAPVD VYillilINUr 1A1 JbK

Vyrams ‘Darbiniai 
Čebatai

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

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago, I1L

RADIOS
RADIO

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

LEDAS
ICE

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

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

LIGONINĖS
HOSPITALS

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

KELIONE BUSAIS
TRAVEL BY BUS

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or
leane, Jącksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind, Tel, Cal. 4668,________________

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

Garfield Store Fixture Exch.
5300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

KAILIAI
FURS

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

Kviečia susipažinti su 
Moterų Piliečių Lyga

Šilti jr tvirti, dėvėšis .kaip geležis 
Nepraleiskit šio bargeno

BRIDGEPORT — Moterų PL 
liečiu Lygos nares ir suintere
suotosios yra kviečiamos atsi- 

susi-lankyti į organizacijos 
rinkimų, kuris įvyksta ryt, 
lap. 21 d., Fellowship House, 
831 West 33rd Street. Suinte
resuotos yra <'kviečiamos susi
pažinti sū'orgamzaęijos dar
buote ir tikslais.

* Prie moterų Lygos i gali pri
klausyti’ visos moterys, be; skir
tumo , .amžiaus,/.pažiūrų ar įsi
tikinimų. -Ši organizacija dir
ba darbus, naudingus lietu? 
viams ir per jų galimu/Page
rinti .dabartinį .buyį.

Visos ? moterys j yra ragina-

A

.1

L
C H I C A G O M A II. O R D E R 

RA R G A I N O U T L E T
S l 1 S Paulina St.

f..

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 Mamifacturers

SVEIKATOS
Tonsilai išimami 

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

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

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

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

1900 S. Kedzie Avė._

MAUDYNES
BATHS

KLINIKA

$10.00
$45.00
$15.00

51.00

f

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

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

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

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.
Speciallin išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

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

RADIO TAISYMASJ. JL-^JL JL Jl Ji Kj J- XV JLJ»JLKJ
RADIO SERVICE

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RAD1ATOKIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos

25% IKI 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

Perdirbate Kailius Pataisome. 
Expertų darbas — žemos kainos. 
Aprokavimas dykai.
Pataisykite savo kauta pirm negu 

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing $2.00 
Pamušalo atnaujinimas su

musų pamušalu ................... $7.75
IRVING PENNER FUR SHOP 

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg. 

Tel, Dearborn 7184

KNYGOS
BOOKS

WM. W. CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
Wcntworth 3800.

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

NAUJIENŲ PINIGŲ 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, 111.

•T
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 
darbą.

8216 So. Halsted Street. 
_______ Tel, VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

KRAUSTYMAS
MOVJNG

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas Vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

KANARKOS
. CANARIES

PARSIDUODA 'KANARKOS 
•Baltos Cinanien ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
________prie Wood St.________

INGALIOJIMAI
ĘOWER OF ATTORNEY

Ingaliojimus aprūpinti žemų ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų, ofise. 
1789 S. Halsted St;. ■ ■■!■ p «   nu »i į i iiii* Ganai 8500

mos atsilankyti susirinkiman.
■ \M. Zolpienė, pirm.

Štai proga jauniems 
muzikams. įgyti 

išsilavinimą
Kviečia jaunus instrumentalis

tus prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkestro^

••štai' auksinė proga jauniems 
muzikantams įgyti gerų, prak
tiškų patyrimą grojime orkes* 
troje.

Chicagos - Lietuvių Simfoni- 
j oa Orkestras, vadovauj amas 
K. Steponavičiaus, paieško 
nauju jėgų- Orkestras gyvuo
ja •kelintų sezonų ir yra išlei
dęs iš sayo t arpo, ^muzikalius

PAMINKLAI
MONUMENTS

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

Patalai ir ‘Matracai
Quilts & Mattress Renovated

$Q00 P^lus padarom su jūsų O naujų užvalkalu ir pamu
šalu. Už šita kaina tik kada atsi- 
nešit ši skelbimą. —i Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

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

EMPIRE LAUNŲRY 
330 West 47th St. — Yards 2828

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS
IŠMOKIT PELNINGO AMATO 

Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
Siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit šį paskelbi- 

Pradėkit tuojaus.
CHICAGO SCHOOL OF 

DRESSMAKING,
216 W. Jackson Blvd. Dearborn 9092

UŽEIGOS
TAVERNS

ma,

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

KAURU — RAKANDŲ 
Bargenai dahat- Sandelyje. 

$150. Importuoti Kaurai $20--$25 
$250. Importuoti Kaurai
3 Kambarių Rakandai kaina

vo $400. Dabar ...............
4 Kambarių Rakandai ...............

Cash arba ant išmokėjimo. 
Atdara vak. ir nedėlioj. 

RAPP STORAGE, 5746 S. Ashland av.

$30—$35

$125 
$175

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

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 Įmokė
ti, i.20 mėnesių ‘išmoki. 3 kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75, Atdara va- 
karfiis. 253 W. RR St.

abiturientus, kurie yra pasižy
mėję muzikoje. Orkestras 
suteikia išsilavinimų jauniems 
muzikantaips be jokio atlygi
nimo ir be jokių narinių mo
kesčių. %

Jauni< talentuoti muzikantai, 
•kurie nori žengti pirmyn mu
zikoje, yra kviečiami įstoti į 
orkestrų- ir jame groti. Re
peticijos įvyksta Jcaš trečiadie-

Old Timers Tavern. Lietuviu Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą. kiekviena 
diena, skaniu gėrimų ir valgių už 
žemiausia kaina. Atsilankykite! Bu
sit svetingai priimti. 1400 S. Union av.

VYRŲ RŪBAI
r MENS :FURNISHINGS

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

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

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

^VARTOTI TAIRAI
USEDTIRES

Visokio ididžio. DeLuxe Tire Co., 
641R Sn. Westem. Avė- Hemlock 6099

" V ;45 vakare Gage t Bark 
55th ir Western 

Tie, kurie turi ms-

ni.
svetainėje, 
avenue.
trumentus, prašomi juos -atsi
nešti. Sp.

Garsinkitės .Naujienose
-t
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CHICAGOJ AUTOMOBILIAI ŠĮMET UŽMU 
ŠE 1,098 ŽMONES-PO 3 Į DIENĄ

Žuvo daugelis lietuvių; vėliausios aukos 
Marie Kamauskaitė ir J. Venckienė

Roselande sužeista lietuve Petronėlė Zimkiunienė

Gal ne vienas pagalvos, kad 
automobiliai nėra jar ūks di
delis technikos laimėjimas — 
kai išgirs, kad Chicagoje šifis 
metais jie užmušė 1,098 žmo
nes.

Sužeistų neapsimoka nei skai
tyti.

Kiekvieną dieną aivtomobiliai 
atsiėmė iš Chicagos savo au
kas — ne vieną gyvybę, ne dvi, 
bet daugiau negu tris, )x> sep
tynias gyvybes į dvi dieni. Su
žeistų, paprastai, būna apie 20 
į vieną dieną.

Šią savaitę automobiliai atsi
ėmė dvi aukas ir iš tarpo lietu
vių:

Mari© KarrAuskaičę, 1316 So. 
49th avenue, Cicero, 24 metų.

J. Venckienę, 30 metų, 10840 
Michigan avė.

Nelaimėse, kurias atėmė gy
vybes iš šių dviejų lietuvių, 8 
buvo sužeisti, 6 iš jų sunkiai, 
tik du lengviau.

Sekmadienį, apart lietuvių, 
buvo užmušti ir sekami žmo
nės: Anna Ptak, 25 m., 2305 
High Street; Dr. William Lyon, 
46, 7343 Madison street; James

40,

Roselandietė

Shakelaris, 60, 8157 S. Chicago 
avenue; Eric Danielson, 
2800 Washington Blvd.

Sužeista roselandietė 
Zimkiunienė

ROSELAND
Petronėlė Zimkiunienė Zinikie- 
ne?), 55 metų, 12125 Emerald 
avenue, buvo sužeista gatveka- 
rio.

Ji lipo iš gatvekario prie 
kampo 1191h ir Union gatvių. 
Jai dar nenužengus nuo laiptu
kų, gatvekaris pradėjo važiuo
ti, nusviesdamas moteriškę ant 
gatvės cemento. Sunkiai sužeis
ta ji buvo nugabenta į Roselan- 
do ligoninę.

Sužeista Townoflakietė
T0WN OF LAKE — Tūlas 

George White, 6641 S. Green 
Street, sekmadienį vakare suva
žinėjo Izabela Jankauskas, 4857 
South Throop Street. Ji pateko 
po automobiliu prie 49-tos ir 
Ashland gatvių kampo. Nulauž
ta dešinioji koja, perskelta gal
va ir apdraskyta kairioji koja. 
Guli German Deaconess ligoni- 
rfėje.

Ryt Orchestra Hali 
įvyks Jul. Deutsch 

prakalbos

Netiki, kad fakiras 
Ben Ali gali pada
ryti “stebuklus”

Kalbės apie Vienuos skerdy- 
nes: pats yynė darbininkus

urodo priežastis kbdel lietu
vio fakiro trinkiai negalimi

ką. Visai ne, jis yra apsukrus 
vyrukas savo darbo šakoje. 
Jeigu nebūtų apsukrus, tai nei 
Chicagos Pasaulinė Paroda ne
būtų jo čia kvietusi ‘‘stebuk
lams” rodyti.

P-as Ben Ali, dalyvaudamas 
Pasaulinėj Parodoje atliko gar
bingą darbą lietuviams, nes 
garsino lietuvių vardą. Už tai 
jam kreditas. Bet Čia vien 
kalbu, kad aš ir šimtai kitų 
netikime, kad tie visi vaizduo
jami vaizdai nėra tikra realy
bė, bet vien/ hokus pokus.

Jonas Grigaitis, Northside.

Brighton Parko na
muose rastos dvi 
negyvos moteriškės

Viena išgulėjo namuose negy- 
va visą savaitę; antra mirė 
širdies liga.

15 d., Chicagos Štadiume. Pa- kaktuvių vakarėlį, linkėdami 
rengimo pelnas bus skiriamas pp. Inčiurams ir jų dukrelei 
labdarybei. ’ į Virginijai ilgiausių metų.

Karnivale dalyvaus slavų tau- Stasys ^'Rimlius padainavo 
tos, vokiečiai, šveicarai, šve- kelias vakarui pritaikintas 
dai, norvegai, etc., ir, žinoma, daineles, o kalbas pasakė F. 
lietuviai. (Sp.) Bulaw ir kili vakaro svečiai.

 Programėlį vedė J. J. Bagdo
nas.

Didelį siurprizą pp. Inčiu
rams padarė p-lė Uršulė In- 
čiuraitė, sesutė, kuri atvyko 
į vakarėlį iš Kanados. Prie 
puikios vakarienės ir muzikos 
svečiai linksminosi iki anksty
vo rytelio.' Visi linki pp. In- 
čiurams pasekmingai sulaukti 
ir sidabrinių vestuvių.

—K. G. U.

Apiplėšė lietuvio M 
Karchiausko barz

daskutyklą
Išnešė kelius aparatus 

$100.00 vertės.

į Virginijai ilgiausių metų.
Stasys ^Rimkus padainavo

ATLANTIC. — šeštadienį, 
nakties lailęu, į M. Karchiaus- 
ko barzdaskutyklą, 238 West 
51st Street, įsibriovė plėšikai.' 

Bešeimininkaudami krautu
vėje, vagiliai pasiėmė elektra 
operuojamą plaukų kirpimo 
mašinėlę, elektrikihį masaža- 
vinio aparatą, radio priimtu
vą ir daugelį kitų smulkesnių 
daiktų. Nuostolių vagiliai pa
dare su virš $100.00. Tr.

Dainuos Mrs. H. Bar 
tush; kalbės Dr. K.

Draugelis.

tas ir nugabentas į policijos 
stotį. Jis yra Samuel Levin, 
4326 West 12th Place.

PRANEŠIMAI

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOK|?
Pagalios padarytas stebukling&s 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6248 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

Dar pilnai nepasveikęs po 
kruvinų Austrijos įvykių, ku
riuose jam teko dalyvauti; 
dar neužgydęs visų žaizdų, Ju
lius Deutsch — Viennos darbi
ninkų vadas, atvyko Chicagon.

JLs atvyko, kad gyvu žodžiu 
pasakyti Chicagos pažangiai 
visuomenei apie Viennos įvy
kius; phaiškinti kas prie jų 
privedė ir parodyti kaip žiau
ri ir kruvina vra fašizmo le
tena.

Prieš jo akis ėjo žiauri ko
va Viennoje. Prieš jo akis 
fašistų — beimwerhrininkų 
gaujos puolė nekaltus darbi
ninkus ir griovė jų namus. Ju
lius Deutsch, vadovaudamas 
darbininkų jėgomis, juos gy
nė nuo tų atakų. Nėra žmo
gaus, kuris butų geriau infor
muotas ir kompetentiškesnis 
tų kruvinų įvykių apipiešimui.

Julius Deutsch kalbės Or
chestra Hali salėje, prie Mi- 
cliigan ir Monroe gatvių. Bi
lietus galima įsigyti “Naujie
nose”. Kainos 25 centai (prie 
durų 35c.) ir 50c., už rezer
vuotas vietas.

Chicago j e ir apielinkėse vai
dinimus rodo p. Ben Ali (An
tanas Pilkauskas). Jis parodo 
daug įdomių dalykų kas mums 
lietuviams yra visai nauja, ne
matyta. Parodo, kad save duo
dasi nukryžiavoti, kad jo ran
kos yra perdurtos vinimis. Jis 
persiduria savo žandus papras
ta viela (dratu) ir, galų gale, 
dratu pasikabina vogas 30 sva
rų sunkumo ir jos su žandais, 
per kuriuos yra pervertas dra- 
tas, pakelia. Jis degina savo 
kūną ugnimi, leidžia ugnį iš 
burnos ir ant tos ugnies kepa 
kiaušinienę. Tai yra įdomi?, 
ar ne?

BRIGHTON (PARK — Adre
su 4232 South Maplewood avė. 
gyveno sena moteriškė. Ji gy
veno pati viena, be vaikų, be 
giminių. Buvo lyg vienuolė.

Kaimynai pastebėjo, kad per 
kelias dienas ji nepasirodė iŠ 
namų, o namų viduje nebuvo 
jokių gyvybės žymių. Jie pa
laukė dar kelias dienas, bet se
nelės vis dar nebuvo matyti.

Pagaliau jie pašaukė polici
ją, kuri įsigavo į vidų. Nema
lonus vaizdas sutiko policistų 
akis: Ant grindų gulėjo negy
va senelė. Ji buvo be galvos. 
Jos kūnas buvo biauriai sužalo
tas ir netvarkoje.

Patyrinėjus, pasirodė, kad 
senelės šuo nuėdė jos veidą ir 
apkandžiojo kitas kūno dalis.

Senelės vardas, kiek teko pa
tirti, buvo Minnie Spix ir ji bu
vo apie 65 metų amžiaus. Ko
kios tautybės, nežinia.

Antra moteriškė buvo rasta 
krautuvėje, prie 5846 Archer 
avenue. Ji buvo Catherine Mi- 
chael, 48 metų amžiaus. Jos kū
ną rado vienas Joseph Muzkow - 
ski. Širdies liga ŠKMitbma mo
teriškės mirties priežastim.

Filmas “Žemaičių 
Rožė” labai pati

ko publikai

Ugnis karšta, o perdurimąs hu
no—-skauda!

Pereitą sekmadienį į West 
Side Lietuvių Svetainę susi- 
sirinjeo didelė minia žmo
nių pasižiūrėti krutamu jų 
paveikslų iš Lietuvos.

nors

Bomeliai sumušė ir 
apiplėšė Antaną 

Radžiu
Antanas Ra-ATLANTIC.

džius, 240 West 51st st., ėjo 
gatve.

Prie šaligatvio privažiavo 
automobilis, iš .kurio iššokę 
jauni vyrukai liepė Radžiui 
sustoti. “We'will take you for 
a ride.”

Daug girdėjęs apie “raidus” 
ir nelaimingas jų pasekmes, 
Radžius nusipurtė ir pareiškė, 
kad jis važiuoti nenorįs.

Tuomet vyrukai pradėjo jį. 
žiauriai mušti ir bemušdami 
nepamiršo atimti iš jo $23.00 
pinigais. Piktadariai skaudžiai 
sudaužė p. Radžiaus veidą ir 
užmušė abi akis. Tr.
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Kai kurie sako, kad tai tik
rai jis padaro. Well, nežinau 
gal būt kad tam viskam kai 
kas tiki, bet aš toli nuo tikė
jimo, pertat ir čia nelabai no
riu save apgaudinėti.

Mes visi žinome, kad ugnis 
yra karšta netiktai mums, bet 
ir visokiems fakirams.

Mes žinome, kad jeigu kas 
nors mumis su vinimis pradės 
prie kryžiaus kalti per rankas 
bus skaudu ir apalpsime.

Jeigu kas nors pradės 'mums 
durti žandus vielomis, tuoj 
išsimuš kraujas ir dar ko 
gausime kraujo užsinuodijimą 
—greit su šita ašarų pakalne 
atsisveikinsime.

Ką daktarai pasakys?

Pereitą sekmadienį, 
ir lietus lijo, vienok West Side 
Lietuvių svetainė prisirinko 
pilna, kad pamačius Žemai
čių Rožę.

Drama yra įspūdinga. Pub
lika žiurėjo su dideliu įdo
mumu. Artistai dramoje' pui
kiai lošia. Keletas žmonių aša
ras šluostė sau nuo veidų; 
taip juos sugraudino tie dra
mos vaizdai. Ypatingai viena 
moteris taip susigraudino, kad 
priėjusi prie Antano žymonto, 
prašė:

Prašo pakartoti.
—Susimildamas, parodykit 

šį puikų paveikslą Bridgepor
te. Tokia puiki drama; kiek
vienam verta ją pamatyti.

Tokie ir panašus gyrimai 
girdėjosi iš publikos 
apie “Žemaičių Rožę.”

Patariame sekti Naujienas 
ir klausytis iš Naujienų radio 
programų apie tolimesnius 
rengimus šios gražios dramos 
ir kitokius perstatymus.

Tariame nuoširdų ačiū tai 
publikai, kuri atsilankė perei
tą sekmadienį panyityti že
maičių Rožes. — Komisija.

lupų

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

šiandien 7-tą valandą vaka
ro iš stoties WGES pastango
mis Peoples Rakandų Išdir- 
bystes kompanijos krautuvių 
skambės kitas reguliaris ant
radienio radio gražus ir įdo
mus programas.

Išpildyme dalyvaus keletas

North West Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimas {vyks antradieny, 
lapkričio 20 d., P. Valiuliu bute 
3247 Beach Avė., 7:30 vai. vak. 
Narės malonėkite pribūti ant laiko.

M. K. sekr.

Cicero Lietuvių Improvement Kliu- 
bo reguliariškas susirinkimas atsi
bus antradieni lapkričio 20 d. Liuo- 
sybės svetainėj, 7:30 vai. vak. Ma
lonėkit visi kliubiečiai atsilankyti 
ant šio susirinkimo, atsilankė iš
girsite daug naujenybių.

Raštininkas.
■1 . .. _.... ...................

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Draugija laikys mėnesini 
susirinkimą antradieni lapkričio 20 
d.. 1934 m., 7:30 vai, vak. Chicagos 
Lietuviu Audi.ori jos svetainėje 8133 
So. Haisted St. Todėl visi nariai 
būtinai malonėkite pribūti nes turi
me nekuriu svarbių reikalų apsvars
tyti, taipgi 'išgirsite raportą iš atsi
buvusio metinio baliaus. Jeigu esa- 
,e nckurie nariai pasilikę su mokes
tines, tai būtinai pasirūpinkite apsi
mokėti, priešingai nustosite narys
tės. P. K. rašt.

ATIDA t
Žmones kurie dabar gauna anglis iš 
Illinois Emergency Relief Stočių —- 
gal juos gauti per

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

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

įpėdine

BRIDGEPORT — 
laiką atgal garnys 
Bridgeporte, adresu, 
Haisted Street, ir paliko 
Vandai Geštautienei gražią ir 
sveiką dukrelę.

Pp. Goštautai yra dėkingi 
garniui už tokią dovaną. Mi
tina yra sesutė p. A. Babravi- 
čienės, dainininko Juozo Bab
ravičiaus žmonos.

Senas Petras. '

Trumpą 
atsilankė 
3738 So.

P-

kalbėtojų. Dalyvaus 
Bartush, A. čiapas, 
Radio Duetas, Trio, 
Todėl aišku, kad bus 
gražaus ir naudingo 
na m pasiklausyti ir 
žėti.

Mrs. H. 
Peoples 
ir kiti, 

daug ko 
kiekvie- 
pasigro-

Rep. J. A.

Oak Forest seneliai 
džiaugėsi sekmadie

nio vaišėmis
Dėkingi Moterų Klubui ir vi
siems dalyvavusiems artistams

Susirgo p-lė E. Stankiutė

BRIGHTON PARK — P-lė 
Elena Stankiutė, 4149 South 
Campbell avenue, sunkokai 
susirgo pereitos savaitės pa
baigoje. Ji yra namie, ir ti
kisi pasveikti į trumpą laiką. 
P-lė Stankiutė buvo šių metų 
Lietuvių Dienos Karalaitė.

Mirė Antanas Blinstrupis

OAK LAWN — šeštadienį 
vakare Joliet ligoninėje mirė 
Antanas Blinstrupis, 95 Eighty 
Eight avenue. Jis mirė po il
gos ligos ir paliko žmoną Ko
tryną Rudmanaitę-Blinstrupie- 
nę sūnų Ralfą, dukterį Oną ir 
motiną Frances Blinstrupienė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
iš namų į Tautiškas kapines 2 
vai., po pietų.

Sveiksta Stasys Ličkus
(Per šešias savaites išgulėjęs 

German Deaconess . ligoninėje 
sveiksta Stasys Ličkus, 9111 S. 
Marshfield avė. Jis yra 28 me
tų amžiaus.
Tai buvo ne sidabriniai, bet 

tik farforiniai varpai
- Aną dieną

PltTKIEWICZ£-(H'
F

s

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST.
JOSEPH PIKEL. Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

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

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

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

r

Pereitas sekmadienis buvo 
didelė ir iškilminga diena Oak 
Forest seneliams, kuriuos ap
lankė Chicagos Lietuvių Mote
rų Klubas.

Organizacijos labdarybės ko
misija, vadovaujama p. Pivo
riūnienės, surengė seneliams 
skanius pietus, suteikė jiems 
po dovanėlę ir palinksmino į- 
domiu ir geru programų.

Įėjo į programą kon. A. Kal
vaičio trumpa kalba, pp. Gied
raitienės ir Sikora dainavimas, 
fakiro Ben Ali šposai, “Kai
miečių” Kvarteto dainos ir 
Jaunosios Birutės dainos ir šo
kiai.

Seneliai dideliai džiaugėsi vis- 
kuom, bet jie turbūt ilgiausiai 
minės Ben Alio šposus, kurie 
giliai įstrigo į jų atmintį, čia 
pravartu pridurti, kad suteik
damas atlikti šį seansą se
neliams^ p. Ben-Ali Pilkauskas 
atsisakė paimti atlyginimą. Vi
sus šposus padarė veltui. (Sp.)

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

laivakorčių AGENTŪRA.
Prisirašykite į musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Namu savininku atydai 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namu savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
J vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namu 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

7 metų lietuvių mer 
gaitė užmušta 

Brighton Parke
Ėjo skersai giatyę j krautuvę 

automobilioparnešti pieno; 
šoferis suimtas.

apie Austrijos 
darbininkų

Garsus Austrijos Revo 
liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCH
Papasakos 

revoliuciją ir
dėjimą Europoje.

ThEčIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 

» Michigan ir Adams 
8 vai. vak.

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

Naujienose

ju-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Ilk

TEL. REPUBLIC 8402

C
■M.
M T?' SI

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St 
Englevood 5883-5840

FORECLOSURE bargenąi. 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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA didelės jtalpos “Ice 
box” Reras dėl restauranto, bučer- 
nės ir tavem, parduosim pigiai.

1902 S. Westem Avė.
,1, . !

Miscellaneous 
{vairus

AR JUS BUVOTE SUŽEISTAS? Ar 
jūsų, plaučiai ar kraujas tapo užgau
ti prie darbo? Tiktai vpatos, kurios 
paliovė dirbę laike paskutinių 2 me
tų terašo dėl svarbių informacijų. 
Bcx 189 Naujienos, 1739 S.Halsted st.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU John A. Witches ir 
Velerijos ir Celestian Phiopiliu rei
kale atmokėjimo jiems mortgičiaus. 
Rašykite Box 190, 1739 S. Haisted 
St„ Chicago, 111.,

v Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

LUNCHROOM pardavimui. Geras 
biznis.

1918 W. 68 St.

PARSIDUODA I. G. A. Storas bu- 
černė ir grosemė. Biznis cash, ge
roj vietoj. Visokių tautų apgyven
to. Renda pigi, priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

6759 So. Elizabeth Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BRIDGEPORT — 
buvo rašyta, kad pp. Stasys ir 
Nastė Valančiai ' šiomis dieno
mis atšventė sidabrines vedy
bų/ sukaktuves 
ne visai tiesa. Jie abu dar nėra 
tokie seni, kad galėtų švęsti si
dabrines vestuves. Iki /to dar 
trūksta penkių ihetelių: tik ta* 
da jiems suskambės sidabriniai 
varpai. O tuo tarpu jiems skam
bėjo tiktai farforiniai varpai, 
jiems švenčiant 20 metų vedy
bų . sukaktuves. Bet penki me
tai jau nėra tokis ilgas laikai— 
palūkėsime ir su jais linksmai 
atšvęsime ir sidabrines vestu 
ves. ■ . • .. . • .

25 mėtų. Tai

*BRIGHTON (PARK — 6-tą 
vai. vakar vakare automobi
lis užmušė septynių metų lietu
vių tėvų mergaitę Petronėlę 
Ziembickas, 3942 S. Rockwell 
street. . ‘

Ji ėjo skersai gatvę, prie 
kampo 39th Place ir Rockwell 
gatvių, į krautuvę pieno par
nešti, kai automobilis ją kliudė 
ir suvažinėjo. Mergaite buvo 
užmušta vietoje.

Automobilio šoferis bandė pa
bėgti, bet vėliau jis buvo suim-

* ...
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Nekentekit Daugiau
NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIŲ 
SĄNARIŲ — RAUMENŲ IR 

KRUTINĖS ŠALČIŲ
Truputis SalW’S VELVET RUB greit pa
gydys skaudžiau vietas, užinuS skausmą, 
atleis Btyvnumą raumenyse ir sąnariuose. 
Ne žiūrint ką nevartojote be pasekmių, pa
mėginkite dabar SALEM’S VELVET RUB 
Varduodamas su garantija gražinti pinigus. 
Duoda pagalbą nuo Rheutnatizmo, Neurltis. 
Lumbago, ir PraAlšaldltno. Tūkstančiai ji 
ižmfigno ir yra linksmus, mes galime tai 
įrodyti jų liudijimais. Nusipirkite pas sa
vo vaistininką arba prisiuskite 06o. Mam 
pomis arba money orderiu ir mes prisiusimi 
jums. - - ~ .
Larąi

YOUTH!!
FUN—MYSTERY

Corning your way soon the 
GRAND MASQUERADE

DANCE
Sponsored by the 

“LITHUANIAN YOUTH 
SOCIETY”

S ATURD A Y, 
NOVEMBER 24th,’34 

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

HOTEL
“HOTEL MARYLAND” 

900 N. Rush St (cor. Deb 
awarę, between State and 

Michigan avė).
MUSIC WILL BE FUR- 

NISHED BY THE “LOS 
ALEGROS* ORCHESTRA.

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

' - *■ ■ • ■ -• ' *■-.

Pertat, mano nuomone, kad 
Šitie visi musų fakiro Ben A1! 
stebuklai yra paremti mikliu 
apdumimu akių. Jeigu medici
nos daktarai tinkamai pažiū
rėtų į musų tautiečio Ben Ali 
stebuklus, tai vargiai įžiūrėtų, 
kad tikrai jam rankos prie 
kryžiaus yra prikalamos; kad 
žandai tikrai perduriami; kad 
iš burnos gali ugnį leisti ir ant 
jos kopti kiaušinienę, ir 1.1, 
čia yra vien misterija, o mis
terijoms mes neląbai norime 
tikėti.

šituo savo rašinėliu aš ne
norių įžeisti p. Ben Ali-Pilkaus-

organizuoja panašų rengimą.

PARDUOSIU South SidSj mūri- 
ni narna 4 flatų. 2 Storų, yra bučer- 
nė ir tavem, su bizniu arba be biz
niaus. arba mainysiu ant mažes
nio namo ar farmos.

6110 So. Stote St.

' Berilu Laboratories, 3000 Nortl. 
LaranHe Av©.,, Chicago, Iii. Dept. 107.

SU
SU-

gęs du Tautų Karnivahis, dien- metų ženybiriio gyvenimo su- 
raštis Daily News šįmet irgi kaklu vės. ’’ ,

Grdžus turelis draugų
Karnivalo finalai įvyks gruodžio važiavo Iš visų kolonijų į

Daily News rengia 3čią 
Tautų Karnivalą

Su dideliu pasisekimu suren-

Irgi farforiųiai vestu
vių varpai.

MARQUETTĘ PARK. —šeš
tadienio vakare įvyko pp. 
•Povilo ir Stanislavos Ihčiurų, 
6154 So. Fairfield avenue, 20

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

PAMATYKITE ši dideli barbeną 
šiandien. Turi būt tuoimis parduo
tos. Naujas kainavo $8750 . Grei
tom pardavimui paaukausiu beveik 
už puse originales vertes. Be spe
cialiu assesmentu. Taksai užmokė
ti. Pamatykite ši garu apšildomą 
buildingą su 2 karu garadžium ad
resu 7243 So. Washtenaw Avė. šian
dien, o paskui pasimatykite su sa
vininku

W. R. LEMKE
83 W. Washington S t

Tel. Randolph 8750.




