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Tyria suokalbį įsteigti 
Amerikoj diktatūrą

Kongreso komitetas dėl fašistinės diktatu 
ros suokalbio jau kvotė gen. Butler
NEW YORK, lapkr. 20.—Kongreso komitetas šiandie tar

dė gen. Butler dėl suokalbio paskelbti Amerikoje fašistinę dik- 
taurą. Jis buvo komiteto kvočiamas per dvi valandas.

Esamais gandais, bonų pardavėjas MacGuire, kuris atsto
vauja grepę New Yorko turtuolių, buk kreipėsi prie gen. Butler, 
kad jis suorganizuotų fašistinj judėjimą, tikslu įsteigti Ame
rikoje fašistinę diktatūrų.

Komitetas šaukia pasiteisinti ir patį MacGuire.

Ir Italija nori suda
ryti savo valstybių 

sąjungą

Vokietija geriau ap 
siginklavusi negu 

pereitame kare
Kviečia prie Italijos prisidėti 

Dunojaus valstybes neva 
“kultūriniam ir ekonominiam 
bendradarbiavimui’*.

Sako francuzai, reikalaudami 
didelio biudžeto savo šalies 
apginklavimui

PARYŽIUS, 1. 20. — Radika
las atstovas Leon Archimtee, 
karo ministerijos biudžeto ad
vokatas, gindamas dideles iš
laidas Franci jos apsiginklavi
mui, pareiškė parlamente, kad 
Vokietija yra taip susitvarkiu
si, jog ji ateinančiais metais 
galės turėti 5,500,000 kareivių 
kariuomenę.

Nors Veraslles sutartis ir yra 
aprybavusi Vokietijos ginkla
vimąsi, bet dabar Vokietija tu- 
ri nuolatinę armiją 480,0Q(>ka-

RYMAS, 1. 20. —Matyt, ir 
Italija nori sudaryti sau palan 
kių valstybių sąjungą, kokias 
turi sudariusi Francija. Dvi 
valstybės—Austrija ir Vengrija 
—jau yra pilnoje Italijos pri
klausomybėje ir be Mussolini 
sutikimo nedrysta ir žingsnio 
žengti. Ir dabar Austrijos dik
tatorius Schuschnlgg svečiuoja 
si Ryme ir laiko pasitarimus 
su Mussolini, kad gauti iŠ jo 
tolimesnių instrlfltftftrrEšlį buk 
tarimųsi apie sutvirtinimų SU- reivių, kerių didžiumų sudaro
tarties dėl Austrijos nepriklau
somybės išlaikymo.

Po vakarykščio diktatorių 
pasitarimo liko išleistas trum
pas pranešimas, kad liko išsiųs
ti pakvietimai Vokietijai ir ma
žajai entente (čechoslovakijaS 
Rumunijai ir Jugoslavijai), kad 
jos prisidėtų prie Dunojaus 
valstybių sutarties ekonominiam 
ir kultūriniam bendradarbiavi
mui su Italija, Austrija ir Ven
grija.

Dar du Rusijos ūki 
nirikai. pasmerkti 

mirčiai
Uzbe-TAŠKENT, 1. 20.

kistano teismas pasmerkė dar 
du ūkininkus mirčiai už sabo
tažų ir vogimų ūkio produktų. 
Tas pats teismas teisia dar virš 
40 ūkininkų, taip kad galima 
tikėtis ir daugiau mirties nuo
sprendžių.

reichswehr ir kariniai išlavin
ta policija. Sekamais metais 
pastovi armija sieksianti 600,- 
000 kareivių. Be to Vokietija 
turinti 4,900,000 kareivių išla
vintą rezervą.

Lakuiių Vokietija tiirinti 
apie 4,000, taipjau turinti daU 
gybę lėktuvų.

Kruppo dirbtuvės dideliu pa- 
škUbumu gamina visokios rų- 
šies kariuoles, ypač toli šau
nančias. Parako dirbtuvės irgi 
padidino sayo produkcijų.

Esą už kelių mėnesių Vokie
tija sausumoje busianti kari
niai stipresnė, negu buvo 1914 
m., prasidedant karui.

Pasiremiant tuo Franci jos 
militaristai reikalauja didesnio 
apsiginklavimo ir Franci j ai, 
kad ji galėtų apsiginti nuo 
“priešo“.

Karalius atidarė An 
glijos parlamentą

Eksplozijoj užmušti 
moteris ir mergaitė

MILWAUKEE, Wis., 1. 20.— 
Eksplozijoj munšaino varytuvo, 
kuris buvo įrengtas jų namo 
viškose, liko užmušti Mrs. Et- 
hel Kachikus (lietuvė?), moti
na 9 vaikų, ir jos 10 metų 
duktė Frances. Kiti trys vai
kai ]iko sužeisti.

Spėjama, kad eksplozija ki
lo užsidegus mažo gaso šildy
tuvo dujoms.

LONDONAS, L 20. — Kara
lius Jurgis šiandie iškilmingai 
atidarė Anglijos parlamentų ir 
perskaitė jam valdžios dekla
racijų, kurioj valdžia prisižada 
remti kiekvienų pastangų išlai
kyti pasaulyje taikų ir dirbti 
išvien su tautų sąjunga.

Delei miglos ir šalčio, cere
monijos buvo mažesnės. Ir ka
ralius su palydovais atvažiavo 
j parlamentų ne savo auksi
niame vežime, bet paprastu au
tomobiliu.

Vaikas nušovė kitą 
vaiką
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LAIMĖJO WISCONSINO RINKIMUOSE Belgiją gelbėti suda 
rytas stambiųjų ban 

kierių kabinetas
kabinetų įeinu Belgijos ne- 
k iruno iis karalius Franc- 
qui, bet vistiek nemanoma, 
kad kabinetas galės ilgai iš
silaikyti

>;>w

Broliai La Follette, kurie atsimetė nuo republikonų
•, , I

Broliai La Follette, kurie atsimetė nuo republikonų ir
•, I . .

tvėrė naujų progresistų partiją — ir laimėjo rinkimus. Robert 
La Follette (kairėj) tapo iš naujo išrinktas senatorium, o jo 
brolis Philip La Follette tapo išrinktas Wisconsino guberna
torium. •'

su-

Šiandie Chicagoje Sumišimai dėl Fran 
kalbės Dr. Julius cijos paleidimo Syri 

jos parlamento

karo Francąui buvo pa- 
likviduoti Vokietijos pa
karo reikmenis. Tas dar- 

pelningas, 
tikru šalies

Deutsch
Buvo Austrijos socialistų schut- 

zbundo vadas ir dalyvavo 
kruvinose kovose su valdžia

CHICAGO.—šiandie Chicago 
susilauks svečio iš tolimos Aus
trijos, Dr. Juliaus Deutsch, 
kuri vadovavo Austrijos socia
listų schutzbundui jo kruvinose 
kovose su valdžia kai pastaroji 
ginklų pagelba, padedama gin
kluotų fašistų, puolė Vienuos 
darbininkus. Toje kovoje pats 
Deutsch prarado vienų akį.

Šiandie vakare jis kalbės di
džiulėje Orchestra Hali, kur 
Chicagos darbininkai susirinks 
išreikšti pritarimą kovotojams 
už Austrijos laisvę.

Legislatura svarsto 
prailginimą prekių 

taksu
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Lietuvos Naujienos
Paskirta Klaipėdos Sviestą Vokietijon 

hitlerininkų byla gabena po kepurė-
Bus teisiami viso 126 žmonės

kaltinamieji. Jie 
slaptoms

KAUNAS. X. 31. Elta. - 
Kariuomenės teismo pirminiu 
kas Neumano, Zaso ir kitų by
la paskyrė nagrinėti šių m. 
gruodžio 14 dieną. Pašaukta 
tieson 126
kaltinami priklausę 
iš užsienių vadovaujamoms na
cionalistinėms organizacijoms 
viešai pasivadinusioms “Christ* 
lich-Sozialistische Arbeitge- 
meinschaft“ ir “Sozialistische 
Volksgemeinschaft“, kurių tiks
las buvo ginkluotu sukilimu4 at
plėšti Klaipėdos kraštų nuo 
Lietuvos ir rengėsi ginkluotam 
sukilimui nurodytam tikslui pa
siekti. Be šių kaltinimų, dalis 
pašauktųjų tieson kaltinami 
dar teroristinių aktų įvykdy
mu, kaip tai Jasučio nužudymu 
politiniais tikslais ir Looksa.

mis ir tabokinėse

BEIRUT, 1. 20. — Valdžios 
trobesiai yra po didele kariuo
menės apsauga, Syrijos naciona
listams griebtai protestuojant 
prieš Francuos gubernatoriaus 
paleidimų Syrijos parlamento.

Jie pasilipto protestų Fran- 
cijos gubernatoriui Syrijoj, ku- 
ris, paleidus, parlamentą, pasi?, 
darė tikras* šalies diktatorius, 
taipgi kitiems užsienio konsu
lams.

Damasko miesto studentai 
paskelbė streikų, o moterys 
surengė protesto demonstraci
jų. Arabai laiko viešus susi
rinkimus ir tariasi apie kovą 
su francuzais, kurie valdo šalį 
sulig tautų sąjungos jiems su
teiktu4 mandatu.

SPRINGFIELD, III., 1. 20.— 
Illinois legislatura, kurios spe
ciali posėdį sušaukė gubernato-v 
rius Horner, jau svarsto gu
bernatoriaus reikalavimą, kad 
2 nuoš. prekių taksai butų pra
ilginti neaprybotam laikui. Ad- 
ministerija deda visas pastan
gas, kad legislatura tą prailgi
nimų kuogreičiausia priimtų. 
Bet jau pasireiškė tam prail
ginimui griežtas pasipriešini
mas.

Gubernatorius savo praneši
me legislaturai pabriežė, kad 
prekių taksai ypač didelį pa
lengvinimų suteikė ūkininkams 
ir namų savininkams, nes 
jiems dabar nebereikia mokėti 
taksų valstijos išlaidoms. Bet 
valstijos ūkininkai patys pir
mieji užprotestavo prieš prekių 
taksų prailginimą ir skaito juos 
žalingais visai valstijai.

Illinois valstija pra 
šo pašelpoms dar 

$12,000.000
CHICAGO.—Illinois bedarbių 

šelpimo komisija numato, kad 
gruodžio mėn. reikės išleisti 
pašelpoms virš $13,000,000, ar
ba virš $1,000,000 daugiau, ne
gu išleista lapkričio mėn. Ji 
jau pasiuntė prašymą federali- 
nei valdžiai paskirti virš $12,- 
000,000 Illinois bedarbių šelpi
mui. Trukstančiuc pinigus su- 
kelsianti pati valstija.

6 žmonės užmušti 
nelaimėse dėl lietaus

LOS ANGELES, Cal., 1. 20. 
—Laike dviejų dienų lietaus 
nelaimėse su automobiliais liko 
užmušti 6 žmonės ir 8 šitokiai 
sužeisti.

Prof. Moley vėl esąs 
prezidento patarėjas

WASHINGTON, 1. 20. — 
Prof. Raymond Mbley, kuris 
buvo valstybės sekretoriaus pa-! 
gelbininku ir vyriausiu prezi-[ 
dento Roosevelto patarėju, bet

CHICAGO.—Edward Ferrara, 
12 metų, 4646 Federal St., nė 
tyčiomis iš šautuvo nušovė sa
vo broluikų Frederick, 11 m. 
Jie abu žaidė “indionais”. Ed-r 
ward susirado tėvo paslėptų iš tos vietos pasitraukė apie 
Šautuvų ir manydamas* kad jis meta.laiko atgal* dabar esu vėl 
tuščias, atstatė savo broliukui patapęs prezidento patarėju,

Chicagai Ir apiėlinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai pran* 
<auja:

Nepastovus, galbūt lietus 
ryte; daug Šalčiau.

Saulė teka 6:46, leidžiasi ir paspaudė gaidukų, šautuvas nors jokios vietos valdžioj ir

Šį Vakarą ir 
kasSeredą

NUO 9—9:30 VAKARE

Naujienų Radio
PROGRAMAS

J
Iš STOTIES

išsišovė ir vaikas krito negyvas, neužimųs.

18 W Hlocycles 
PASIKLAUSYKITE.

BRIUSSELIS, 1. 20. — Po 
8 dienų pastangų, Belgijos ka 
raliu4.; visgi rado žmogų, kuris 
sutiko sudaryti kabinetą. Juo 
yra finasininkas George Theu- 
nis, kuris sudarė kabinetą dau
giausia iš bankierių. Jis su* 
skaldė finansų ministerijų h 
finansų ministeriu paskyrė ban
kierių Camille Gutt, o iždinin
ku paskyrė nekarunuotąjį Bel
gijos karalių Emile Francąui, 
bankierių ir galvą galingos Są 
ciete Generale de Beliąue, bu
vusį Herberto Hooverio part
nerį.

Po 
vesta 
liktas
bas pasirodė tiek 
kad jis pasiliko 
valdonu ir dabar kontroliuoja 
didžiumą Belgijos pramonės. 
Ir nors Francąui ne visuose ka
binetuose dalyvavo, tečiau ga
lima tvirtinti, kad nė vienas 
kabinetas nebūtų galėjęs lai
kytis, jei jam butų nusidėjęs.

šiam kabinetui teks labai 
sunkus darbas sutvarkyti Bel
gijos finansus ir patenkinti į 
vairitį* gyventojų . pageidavi
mus. Belgijaįir pirmiau gy
veno daugiausia eksportu. Bet 
dabar eksportas žymiai mažė
ja, ne tik pramonės gaminių, 
bet ir ūkio produktų. Delei to 
gyventojai kenčia didelį var
gų.-.

Belgija turi užtektinai auk
so, bet stokuoja biznio, algos 
yra nukapotos, bet pragyveni
mas tebėra labai brangus. Kai 
valdžia panorėjo dar sykį nu
kapoti algas valdininkams, ta
rėjo griūti visas kabinetas. 
Franci jos šalininkai nori fran
ko devialiuacijos—nupiginimo 
ant kiek liko nupigintas Ang
lijos svaras. Anglijos šalinin
kai gi. nori, kad Belgija laiky
tųsi aukso bloko. Bet nė vie
ni, nė kiti nenori defliacijos. 
O ji darosi neiš vengtina, jei 
nenorima devaliūacijos. Todėl 
devaliuacijos šalininkai nedrys-* 
ta atvirai pasisakyti ko jie 
nori, kad neužsitraukti žmonių 
nepalankumo.
‘ Dabartinis 4 kabinetas yra 
priešingas devaliuacijai. Bet 
niekas nemano, kad jis galės 
ilgai laikytis, jei parlamentas 
jį ir priims. 4 Kas tada? Tada 
busianti įvesta devaliuacija.

PlL’tokratai bando pulti ka
ralių, kad jis draugauja su so- 
sialistų vadu Henry de Man ir 
studijuoja ekonomijų. Jie norė
tų, kad jis užsiimtų vien karo 
dalykais ir apie ekonomiją ne
sirūpintų.

Paprasti žmonės yra nepa
tenkinti padėtimi ir atvirai sa
ko, kad laikas valdžiai paliau
ti rūpintis vien bankierių rei
kalais ir kad ji turi atsižvelg
ti į visos šalies reikalus. To
dėl vis labiau stiprėja judėji
mas sulaužymų plutokratų 
ir bankierių galių ir pravedi- 
mų plačių liberališkų ekonomi
nių reformų, kurios nuverstų 
Francąui ir Societe Generale 
valdžių.

Daugelis 
revoliucijų, 
tęs.'

GOTHA, Vokietijoj, 1. 20.— 
Nacių darbininkų vadas Ley 
paskeblė, kad Vokietijos darbi
ninkams nebereikės skambinti 
laikrodžius, pažymėjimui savo 
atvykimo į darbą, nes tai esąs 
“marksistinis“ ir “kapitalisti
nis“ . dalykas, importuotas iŠ 
Jungt. Valstjų. Vieton to dar
bininkai bus triubijimtf pašau-: 
kiami į darbą, kaip ka£ daromų 
su kareiviais.
•" .u...-

SHEBOYGAN, Wis., 1. 20.- 
Kohler kompanija pareikalavo 
iš Sheboygan pavieto sumokė
ti arti $6,500,000 nuostolių, ku
riuos kampanija aplaikė laike 
streikierių riaušių liepos mėn. 
Ligoninės irgi pareikalavo $800 
atlyginimo už gydymą sužeis' 
tyju-

KLAIPĖDA.—“N. T. K.” ra- 
; šp, kad prie Tilžės tilto vėl 
smarkiai perkratė iš Panemu-; 
nes pareinančius tilžiškius.; 
Daug kas iš tų nelaimingųjų 
buvo šen ten po galelį dešros, 

!po sviesto šmotelį pasikišęs, į 
sikišęs arba užsikišęs — bet 
muitininkų akys akylios. Kai 
kas jau pradeda kalbėti, kad 
muitininkai mokų kiaurai per
matyti per drabužius, kepures,' 
nošmenes ir kitus tvirtesnius 
dalykus, nes, sako, kaip šiaip 
galėtų viskų taip greitai įžiu-; 
rėti ir surasti! , Anądien mui-Į 
tininkas vienam iš Panemunės 
pareinančiam vyrui ėmė ir į- 
žiurėjo į kepurę. Vyrui pra
einant, muitininkas ėmė ir nu
vožė kepurę. Vyras net nutir
po— kepurėje gulėjo svarelis 
sviesto, gražiai plokščiai su 
plotų, jam išėmė, lyg kokį sto 
rų laiškų, iš piniginės. Bet ir 
tai dar ne viskas. Sviesto ga
balą šis Žmogus buvo įsisprau
dęs į tabokinę.

Pasakojama, kau muTunin- 
kai šiomis dienomis ir pas kai 
kurias moteris po kepurėmis 
ar skarelėmis atradę sviesto.

šit kaip trečio reicho gyven
tojai iš Lietuvos gabenasi pi- 
^^sviestd; kurio Vokietijoj 

nusipirkti. ,.0. juk už tai 
gresia Nemažos pbaudos.

• i*. fe .

TORONTO, Ont., 1. 20. — 
Kun. Peter Bart liko nuteisė
tas 4 mėnesiams kalėjirrio už 
suvažinėjimų ir užmušimų savo 
automobiliu 15 metų vaiko.

PHE0NIX, Aiiz., 1. 20. — 
Herbert W. Henmann liko nu
teistas 20 metų kalėjiman už 
grūmojimą ir reikalavimų laiš
kais $6,000 iš Mrs. Virginia 
Miller.

Kada sovietai atiduos 
Lietuvai pažadėtą 

mišką
KAUNAS.—Pagal taikos su

tartį; pasirašytą 1920 m. Mask
voje (“Vyr. žin.“ 53 nr.) So
vietai pasižadėjo be ko kita 
Lietuvai duoti 100,000 deš. 
miško arti plukdomų upių ir 
šiaip patogesnėse vietose. Pra
ėjo kiek laiko ir sutartį vyk
dyti buvo reikalaujama, tačiau 
ligšiol tas neįvyksta. Kadangi 
dabar žemės ūkio ministerija 
rengias derėtis su. ekspertliesu 
dėl Sovietų miško medžiagos 
gabenimo Lietuvon apdirbti, tai 
pasitarimų metu, manoma, iškils 
ir to 100,000 deš. miško klau
simas.

GIMINĖMS LIETUVOJ
CįO^*

3.0,

ra®

,į r,

atvirai pranašauja 
jei depresija užsi-

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

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon df|r prieš Kalėdas. Pasiuntę, ten dolerį—.Kitę, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
te|ks musų brangiems, tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

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

ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Detroit, Midi

Kliubo 'Komisijos pareiškimas

Pienas yra geriausias maistas

Grand Rapids, Mich Pieno ‘butelis atlieka 20 ke

Čia bus Ben Ali

greitu

būk tai pavogę

ihws * pigiauKarklų Jonas.

CHICAGO, -ILL,

vien sveto

T) f' f

o mu

Tel. Monro®-3877

korespondentas,

redak-
kores-

saki-
tvittto

konstitucijoj 
savitarpinė

tai Kliubaą 
tokiems na-

"valdyba.
nėra už-

plotais, 
oa rua^lOs. 
JI treatmen 
iHano, kad*

Apie 400,000 amerikiečių da
ro pragyvenimų iš kriminališ 
kų darbų.

Ledų (aiskrymo) per metus 
Amerikoje išleidžiama 150,000,- 
000 galionų.

lan. Ahtrtt
6.—NedU|<

Rašo Noragas 
“Stebuklai”

1801
’Platt

‘Vala 
karo.

DAKTARAI IR DANTISTAI

kurių yra su virš keturi 
taip pat yra dar-* 
r gali priklausyt

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Valan'dos nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., ’Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel, Boulevard 1401

lionių, kol jis tampa sudaužy
tas. Per metus pieno butelių 
Amerikoje sudaužoma už $12,- 
000,000.

Amerikoje nuolat randasi 2,- 
000,000 žmonių, kurie negali 
dirbti. Iš jų 380,000 yra silpna
pročiai.

Statistikos duomenys rodo, 
jog /Amerikoje ant kiekvienų 
93 gimimų gimsta viena pora 
dvynukų.“VILNIS” iDEMORALMUOJA 

DETROITO ’L. ’P. P. KLIUDĄ

Simon M. Skolas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

Seniausias pasaulio medis 
randasi Meksikoje, netoli San
ta Maria dėl Tule. Apskaitoma, 
jog tas medis turi 3*000 vir-( 
šum ’metų.

A. Montvid, M. D.
W0«t Town SUte ‘Bank Bldg. 
. 2400 West Madison Street

Vdl. U ‘iki ’3 po piėtų, 0 Iki *8 vak
4 Tel. Seeiey 7380

Namų telefonas Brunswick 0597

h -nttimj»*vetnu ■ oe*
* wu. ' .■, ■ ,

>. Yra ataktolf
be viltie* <6t<M

3e kenčia -Wno

liga tikrai paeina MUo 
VARICOSB VOČIŲ, SU- 

Wba NftfclNBS UI-

Dr.Margeris '•
8325 So. Halsted St. ' 

Velanddst nuo 10 r. iki 2 po pietų 
\tr nuo -6 iki - 8 vakaro.

Šventadieniais ’ nuo .10 iki 12 
•Phone Boulevard - 8483

25 METŲPATYIUMO 
Pritėjklme iklnių dčfjhčklų dkjų

Amerikos miestų gyventojai 
ant savo TiUOšuvybių turi už
traukę $36,000,000,000 įkaitų 
‘(morgiČių). Ta suma yra dides
nė nei valstybės skolos.

# fa fa
Amerikos federaliuose •kalėji

muose randasi 15į000. kalinių.

Phone Ganai 6122

Dr.S.Biežis 
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West »22nd Street
Valandos: huo 1—3 ir 7—8 

Šaradomis 4r nedil. pagal ? su tart} 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7866

Tėl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
tki^iSO V. Ned€l. ifiUO 10 iki 12 a. m.

Dr, S. Saikelis
GYDYTOJAS.!» CHIRURGAS 

Ofiaas -i, 'Rezidencija

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

8307 Lituanica Avė 
Tel. Boiilevarfl 4139

Taip nusakyta 
Kliubi 

pagalba,

A.LDavidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

■Tel. Kenwood 5107 VALANDAS:
nuo -9 iki 11. valandai ryte 
nuo ‘6 iki *8 -Valandai vakare. 

Apart šventadienio 'ir ketvirtadienio
nas su

„ . s klai- 
atyda Atkreiptam imo-.

-Kreivos akys atitai- 
Valandos nuo 10 iki -81 V. Ne-‘

Tel. Lafayette 3572 
J. Liglevįčius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
RO jetr aptolinkčjo 

DidelS ir graži

^Pirmas atvirukas, kiek rekor
dai toHo, buvo ^išleistas 1/777 m.

fa fa i
■ žmogžudysčių įkaičius Jung

tinėje Valstijose .pernai -buvo 
didesnis mei ’bile Įkurtoje •kitoje 
civilizuotoje Šalyje,

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. HydePark 8395 *

Dr. Sušauna Slakis
•"Moterų 4r vaiku Uitu specialiau
6900 So. Halsted St

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

Nesusitarę šmeižia

“Vilnies” “revoliucinis” psi
chopatas ((atsiprašome, kores
pondentas), — matyt, turi 
mintyje kokius nors neaiškius 
pinigui, ar kokias parengimų 
išlaidas, ir gal todėl jis vapa- 
lioja apie pinigų užgriebimų, 
įtardamas Kliubo valdybų. Bet 
“Vilnies” redaktoriai, per sa
vo žioplumų savame prieraše 
išsiplepėjo, kad jiems rupi 
Kliubo iždas, kuriame yra ke
li 'tūkstančiai dolerių, ir iš ku
rio jie negali paimt nei vieno 
dolerio savo linijai. Todėl “Vil
nies” redakcija "teisindama sa
vo korespondentų pareiškia: 
“Korespondentas nurodo, kad 
fašistuojariti elementai įėjo į 
komitetus ir, suprantama, jie 
užvaldė ir organizacijos iždų. 
Tai nėra ’jdkis Įtarimas netei
singume, kaip Kliubo komite
tas bando perstatyti dalykų”.

Matote, “Vilnies” redakcija 
patvirtina, kad Kliubo valdy
ba — komitetai yra “fašistai’,' 
nes jie “užvaldė organizacijos 
iždų”, ;ir “Vilnis” negali prieit 
prie to iždo. Tame ’ir yra visa 
paslaptis, kodėl “Vilnis” šmei
žia ir demoralizuoja musų Kilu-* 

’bų. Jų tokia linija: kurių or
ganizacijų jie negali užvaldyt 
ir paimt iždus į savo rankas, 
— tas organizacijas jie ardo, 
griauja; pirmiausia sukiršina 
narius, pasėja neapykarttų vie
nų prieš kitus, sūdemoralizuoi 
ja organizacijos veikimų, ir to
kiame sumišime “Vilnies” pa
rinkti “Žalnieriai bando patekt) 
j Valdybų, į Jkomitetus, ir kaip 
•jie dabar įprisipažino. — už
valdyt jorganizacijos iždų. Ypa
tingai pastebėtina, kad dabar 
ptoeš Kliubo valdybos rinki
mus jie pradėjo savo šmeižtų 

f kampanijų. Apart minimos ko 
respondencijos, tilpo “Vilnyje” 
jau ir kita tirada apie Kliubų 
“Vilnies” Nr. 248-tame. Įvar
dina naujus savo priešus, agi
tuoja prašalint tulus narius ne 
tik iš komitetų, !bet net iš Kliu
bo. Ir ‘minėdami tūlų narių 
vardus iš pagiežos net liežu
vio nebeapverčia ir tik mykto, 
nebegali net vardo-ištart. Taip 
jie nori užvaldyt Kliubų ir iž- Physical Therapy 

and Midwife 
'6109 S. Albany 

Hemloek 9252

Patarnauju ‘pri® 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 

-tic Mankete ir tt.
Moterims ir mer- 

< ginoms patari
mai dovanai.

A s^Ietfdid čheeše 
foodforchildren

It»pread« 
vsllces Įįjįg 

toasts 
malta <

DR. VAITUSH, OPT.
•LIETUVIS

Ptitometrleįlly Aklų SpeddMtag.
palengvins pkiu -įtempimą, '.kuris 

- ešti •priežMtlmi gdlvos skuudajimo, 
svaigimo, dkiu aptemimo, pervuotu- 
mo, skaudamą 'akių karšti, - atitaiso 

.trili'nparegyšte ‘ir-tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas da 
elektra, *““'— 
dar.'Spa, . 
kyklos vaikus 
somos. ____  __ r___
dėlto j ’ nuo 16 iki -
Daugėly :atofitlklimi' >ikyu aiitateo-: 

moa be akinių. . Kainos t pigiau ;

Be pelito, deginimų arba -Miausmo1

’X 
nuoHtabu kaip 
rreit atsiliepi®

Kaip Kliube dalykai stovi

Pirmiausia Kliubo dabartinė 
valdyba yra visi progresyviai 
žmonės darbininkai; vienas iŠ 
jų, būtent, iždininkas gerb. 
Brazis yra profesionalas, t. y. 
graborius. Nei vienas jų ne
buvo, nėra ir, manome, nie-* 
kad nėbus fašistas. ‘Kliubo na
riai 
šimtai, 
biniilkai 

‘Kliube nepaisant kokių pažval 
gų jie butų 
KliUbo 
tikslas: 
savišalpa

Antra, nei Kliubo 
nei jokie komitetai 
■griebę jokių Kliubo pinigų, ir 
todėl nėra suvertę kaltės ant 
Jokių narių. .

Trečia, Kliubas delegatų ne
siuntė prieškarinin-priešfašisti- 
nin kongresai! ne todėl, kad 
buk Kliubo nariai butų fašis
tai ir priešingi tokiam kom 
gresui, bet kad nenorėjo daryt 
didėlių išlaidų kelionėms, iv 
kad susirinkime buvo pasilikę 
tik keletas narių ir tie. nebe
išdrįso daryt nutarimų, kurisį 
paliečia Kliubo iždų. Ant vie-i 
tos pirmininkas atsišaukė, kad 
jei kas sutinka važiuot liuosi 
noriai, nereikalaujant apmokėt 
kelionės lėšų, - 
duos įgaliojimų 
tiams. Bet kad tdkių narių ne
sirado, tad viskas "tapo užbaigi 
ta, ir susirinkimas užsidarėi 
Ne“ pirmininkas uždarė * susi
rinkimų, kaip vapalioja “Vil- 

, nies1 
esantieji -nariai vienbalsiai nu 
tarė susirinkimų uždaryt. C

šeštadienio vakare, lapkričio 
24 d. Įvyks pas mus fakiriški 
stebuklai — garsusis lietuvis 
fakiras Ben Ali (Antanas Pil
kauskas) čia pasirodys pirmų 
ir paskutinį kartų 
laiku grįžta Lietuvon

Nenoriu nieko plačiau kalbė
ti apie jo daromus fokusus iš 
fakirizmo ir magijos sričių, — 
U} kiekvienas matys čia atsi
lankęs šeštadienio vakare į šv. 
Jurgio D-jos svetainę, kampas 
Quarry ir Webster St. Prad
žia 7:30 vakaro, šitų seanso 
vakarą rengia S. L. A. 60 kuo
pa. Reikia pasakyti, kad tai 
bus Įdomus vakaras, pirmas 
toks Grand Rapids lietuvių is
torijoje. Pas mus yra buvę vi
sokių artistų, pamokslininkų, 
dainininkų, bet Takiro čia dar 
niekas nėra matęs. Tai šešta
dienio vakare kaip tik bus pro
ga ne tiktai fakirų pamatyti, 
bet ir jo daromais stebuklais 
pasigerėti.

šeštadienio vakare čia kvie
čiam ne -tiktai Grand Rapids 
lietuvius Skaitlingai atsilanky
ti, bet ir apylinkių lietuviams 
gyventojams Šitos progos ne
praleisti. !

Viso Kenošiaus ir -Racino lie^ 
tuviai kalba apie musų garsų
jį fakirų, Ben Ali (Antanų 
Pilkauskų); visi jo laukia čia 
pasirodant, įdomaujasi jį pa
matyti, o ypačiai nori patirti, 
ar tai galimas daiktas, kad 
žmogus galėtų deginti savo kū
nų, būt pervertais žandais, val
gyti ugnį, kepti kiaušinienę 
leidžiant ugnies kibirkštis iš 
burnos ir daugelį kitų fokusų, 
kokių, rodosi, nei vienas nega
li padaryti be akių apmoniji- 
mo. Bet tikrenybėje čia nėbus 
Akių apdumimo, 
ka realybė.

Taip, mes višus Čia sužymė
tus fokust.-s, fakirizmų, matyj 
Sime savo locnomis akimis sek
madienyje, lapkričio 25 d., šv.> 
Petro Parapijos svetainėje, 701. 
—51st St., ‘Kenošha, Wis. Pra
džia 3 vai. po piėt. Pasitikiu; 
kad ne tiktai Kenošha, iRacine,

• > kampas HaUteH-St..
Vąlaridos <to *4, „na® <6 -iki. <8

Nedėlionlis nuo 1D Iki 12 vai, dieną

J. F. RAMUS
■ InCPrporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir 'augšČiau. 

Modemiška -koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. ’Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Dr. StrikoFis 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas, 4645, So. ASHLAND AVĖ*
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir do 6 iki 8 

Vak. 'Nedalioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 !
Namu Tel. Prosnect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virglnia 0036 

Ofiso valandas -nuo 2-4 ir nuo 
6-8 'v. v. Nedalioj pagal sutarti

DTGESTIBLE 
ASMILK 
JTSELF1

•Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is 

•Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

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

Seredoj pagal sutarti. •

.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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Daug sykių “Vilnyje” tilpo 
korespondencijos, paliečiančios 
Lietuvių Pllietlnimo PaŠelpos 
Kliubų, arba pavienius narius 
Daug prirašė šmeižtų, bandy
dami siikiršint KMiibo narius, 
pasėt neapykantą vienų prieš 
kitus, ir 'tuomi sudemoralizuot 
visus reikalus, Visų Kliubo veto 
kimų. Tačiaus vis dar galima 
buvo pakęst, Kliubo nariai ne
kreipė domės .į “Vilnyje” tel
pančius plepalus. Bet pasta
ruoju laiku “Vilnis” priėjo prie 
to, -kad net kriminališkai ap
šmeižė Kliubo valdybų ir tu
lus pavienius narius. “Vilnies”! 
Nr. 223 (rugsėjo 21 d., 1934,) 
tilpo bjauri korespondencija, 
kurioje iškoliojama Kliubo na
riai fašistais ir įtariama, kad 
Kliubo valdyba ir tūli nariai 
(minimoj korespondencijoj yra 
įvardinti) 
Kliubo kokius ten pinigus, ir 
būk suvertę kaltę ant kitų na
rių (supraskit, ant “Vilnies” 
ir “Laisvės” linijos pasekėjų); 
— ir taip-pat, toje korespon-. 
dencijoje agituojama, kad Kliu
bas pradėtų “apsivalyt”, t. y- 
kad prašalintų tuos narius, ku
rie nešoka pagal “Vilnies” mu
zikų, kurie stovi Kliubo reika
lų sargyboje. . , (

Tie “Vilnyje” tilpę šmeižtai 
buvo apsvarstyti Kliubo susi
rinkime spalių mėn. 14 d., š, 
m., kuriame dalyvavo suvirs 
Šimtas narių, ir pripažino, kad 
Kliubo valdyba ir šmeižiami 
nariai yra visai nekalti, kad 
jie nėra tokiais, kokiais pie
šiami “Vilnyje”, ir nutarė reto 
kalaut, kad tie šmeižtai butų 
atšaukti-atitaisyti. Tam darbjui* 
išrinko specialę komisijų.

Mes, komisija, parašėme “At
virą laiškų” “Vilniai”, pažymė
jome Kliubo nutarimų, ir reto 
kalavome, kad “Vilnis” atitato 
sytų tuos šmeižtus, ir paste
bėjome, kad jei “Vilnies” re-» 
dakcija jaučiasi nekalta, kad 
už tij raštų atsako tik kores
pondentas, ki.vis buvo pasira 
šęs kaipo “Kliubo Narys”, — 
tai kad paskelbtų to korespon
dento pavardę, nes mes mane* 
me, kad korespondentas nebi
jos pasirodyt ir faktais parems 
savo raštų.

Musų “Atviras laiškas” tilpo 
“Vilnies” Nr. 258, lapkr. 1 d., 
š. m., su redakcijos prierašu, 
kuriame “Vilnies” redaktoriai 
uždengia savo korespondentų 
ir paremia plrmtous ‘tilpusiu^ 
šmeižtus. Vietoj imt domėn 
Kliubo skaitlingo susirinkimo 
nutarimų, vietoj atitaisyt tuos 
šmeižtu‘3, — ‘ 
toriai pakartoj 
pondento 
nius

Jungtinėse 'VMMttjose žžmog< 
žuttyštė yra papildomu 'kas 44 
minutės.

Vi»i Telefonai:
Yards 1741- 

1742
DAIDOJAM PIGIAU 

■NEGU KITI
'Ambėlance Patatna- 
-vinjas Dieną ir / Nak
tį Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. f .EUDEIKIS
Laiddtuvių ' Direkto
rių® per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
• Avenue

• Skyrius
w S. Fatrfiėld Avę.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. SiedlinSkis
GAS DENTISTAS X-RAlY
4143 Archer av„ 'kamp. Francisco av.

Lachavich 4r Simus
LIETUVIS GRABORIUS : 

Patamavja latdotuvčse kuopigiausiai 
Reikale 'meldžiame -ataišau! 

sų darbu 'busite užgai .
2314 W. 23rd -Pi., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Gt, ’Cicėro, III.
Tčl. Cicero ’6927

kad “Vilnies” pasėkėjai nega
vo iš Kliubo pinigų kėltonfcms 
ir sugaištims, tai Kllitbo ^val
dybų ir marius iškeltojo fašitto 
tais ir pavagino. ’ i

Tai tiek mes turėjome .paaiš
kint gerb. lietuvių 'visuomenei, 
kad žinotų ko, verti tie “Vii-; 
nies” plepalai ir pati “Vilnis”.5 
L. P. P. Kliubas gyvuoja ge
rai, ir “Vilnies” liežuviavimai, 
manome, nepakenks.

L, P. «P. Kliubo Komisija:
A. 3. ‘Levutis,
M. J. 'Masy.*?«

Kenošiaus -ir <aptalinklų ‘lietūs 
vtoms •nėtiktui susipažinti su 
musų garsiuoju fakirii, bet sy-< 
kiu ir atsisveikinti

Sekmadienyje !hvleČiam bu ti 
čia visus ipę&utfėti faktiškų 
stebuklų. Neabejoju, kad Čia 
pamatysite įtiaūg naujo ir jdo- 
maus, •ko gal dar Mki Šio laiko 
neturėjote progos iūiatyti.

Vilnies” 
9 vaavb 

šmeižiančius 
ir kaip žinodami 

kad buk Kliube yra tokie! 
dalykai, kaip jų koresponden
tas piešia, ir kad “fašistuOjan-j. 
ti elementai užvaldė Kliubo Iž-i 
dų”. “Vilnis” nei nemano dU 
šaukt tų šmeižtų Jie -pritariau 
kad jų korespondentas ’raŠ^ 
teisybę, ir todėl savame 'prie
raše štai (ką Jie sako: “Korės 
pondentas rašė koresponcfewei- 
jų po Įtaka ‘tik Įvykusių Kliu-i 
bo susirinkime diskusijų”... “Jis 
nieko neapvagino, -o ftik pažy
mėjo sekamai: “ir čia jie pa
kartoja savo korespondento ti- 
raCĮų, kur Kliubo valdyba ii 
nariai iškoliojami "faŠištais, ir 
kad tie “fašistai vžgriėbė Kliu-* 
bo pinigus ir suverčia 'kaltęi 
ant nekaltų narių ‘buk Jie pa
sisavino”. Tai kas <gi čia jei 
neapvaginimas KUubo "valdyboj 
ir narių ? Kiek ir kokius pini
gus jie užgriebė, ir ant kokiu 
nekaltu 4iariy jie suvertė kai* 
tę?-Jie -Dęgaii'to prirodyt, nes 
toliiM dalyku Kliube .nera.

'Jči dceėčiaįe itoo galws ^AkaudČjimo. 
r Jei skaitant rajidšs • e^ilieją d: dAj W 
Jęi spaudo® raštas-išrado'dVigųbaą. 

!Jėi ^skaitant arba ‘neriant Mcauda 
Ritate, tuomet Nau jumą reikia 

Dr* J6hn I. 'Stnetana 
aSSAvcJ 
dg.. kamp. 18 St.. 2 - aukšte^ 
bteteČMte mano ‘iškabas

los nuo 9 $0 Įjyto, iki 8>30 va-l 
Rooin 8. Nedaliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

IIETOIAI
Ofiso Tai. Boulevard 6918 

•Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Beriami
. 756 West 85th St.
Cor. df 85th and Halsted J»ts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6130-8:30 
J Nedėliomis pagal sutarti.

. ........................ . R. .

Garsinkitės Naujienose

Dauginu nei 160,000,000,000 
ėigaretų yra surūkoma kiek
vienais metais.

LIGOS, kuomet Jų 
VAKICO8K PKHLV. 
TINUSIŲ BLAŲZDi 
GŲ. .■ > . .

BE ISjęiKIMO ?ia DARBO
ARBA Iš NAMŲ j

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

—KOVCL jNK iUS? ; T

RElKALAŲKlTK MŲęŲ IKNYgMų bYjKAl
Dykai ‘Egjtemltia'*1*“ <«•' Parima. Į

Ofleo Valandos: Q ik 
Penktadi tiktai <«no 
nuo 0 Odl^oW

V«CUR, J 
' INSTITUTE ■■■

64 WEST )RWpOBPH ST. 
<-tQf

joseph j. «sh 
■Lietuti. Advdkutaa 

4631 South 'Ashland Avb. 
Tėl. Boulevard žSOO . 

Rez. 6SU So. Rodtwe!l Bt. 
Tėl. Jtepublta 0723

NAUJIENOS, Chicago, III. 
....7 ----- -------  
lėt ir apylinkių lietuviai čia 

ekaitllngfti atrilankys. Fakiras 
Ben Ali atvyks įpirmį Hr, 
tur -.but, paškutiiiį karta, ’nes 
greitu laiku Išvyksta atgal Lie
tuvon; jo laikas buvimo Ame^

1 ..........A, ..............................................—

J. J. BAGDONAS 
2506‘W.’Š3 St.

, Tel. RdPVblto 3100 
10734 S. Michigan Avė.

> Tel, Pullman 4151

4712 South Ashland A-v.
Phone »Bputoyar^ 7589 ,

■ ... ■■ » » »■! j i i ,|i . 1..U.1 i ,1

DR.G.SERNER
LIETUVIS !

• Tel. Yards 4829 f

<, ^Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

1 Ištaiso.
Ofisas ir 'AkihiųJDlrbtuvš i

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
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 fet.

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

rTėl. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS 
Graborius

KOPLYČIA ‘DYKAI 
1410 South -49 iCt 

Cicero, ill.

.................................. i mw miu.hiu ...............................................................................................mm*

KORESPONDENCIJOS

LIETUVIAI
Dr. Pulsuckis

LE VAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Boul’d 
(Kamp. Damen Avė.)

Tel. Hemlock 6699
Valandos :l-4 po pietų, 7-10 vai. vak, 

Rezidencija: 
6412 So. Campbell 'Avė. 

Prospect 0469

Telefonas Yards -0994 

.Dr, Maurice Kahn 
'4631 South 'Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų 

•7 Iki 8 vai. NedČl. nuo 10 iki 12 
•Rez, Telephone -Plaza 2400

» .» 4h III Į—, -Į * —■linini !■»!■ ■»!<> UI A——I

Ofiso Tel. Calumet 6893
, , t Rez. Tel. Drexęl 9191

į iuDe.cA; A. Roth
• husas--Gydy!to.tos ‘ir-Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų,, 
chronišku ligų.

, Ofisas 3102 S®. Halited St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vAl. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Telefonas Yards >1138 .

Stanley P. Mažeika 
'Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius ' visokiems relka 

lams, -Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.

:es. 6600 South Artesian Avenue. 
r Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Ganai 0257

Dr» P. Z. Zalatoris .
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 'So. Halsted Street 
CHICAGO, JLL.

" I II ........— « ■ 1. 1 "!*'» rff-1 »

LJ.ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46tti.St
Tel. Boulevard 6203 ir 6413

1327 bo. -49th Ct.
XV, Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Juozapas Endeikis * 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pdšaukite........... ‘
RĖPublic 8340 1 

5340 So. Kedzie A vende 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vaidu)
■ Iii. >i,lT..l,i.,.,, i............................................................... ............ .. ................ . .............. . ......
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Brooklyn, N. Y.
Prakalbos tiek pas bimbinius, 

tiek pas pniseikinius sukėlė 
labai daug neramumo.

Prieš kiek laiko LSS. 19 
kuopa surengė prakalbas. Kal- 
bėtojum ji pakvietė jauna ir 
labai gabų studentę. Keistutį 
Michelsoną. Savo kalbai pas
tarasis pasirinko temų “Kaip 
bolševikai įsigalėjo Rusijoje 
ir ką jie nuveikė“.

Keistutis Michelsonas yra 
jaunas, drąsus, energingas ir 
itin iškalbus vyrukas. Prisi
rengė jis tinkamai, tad savo 
uždavinį atliko visai gerai. Iš 
pačių bolševikų laikraščių, o 
ypač “Izvestija“, jis turėjo su
rinkęs labai įdomios medžia
gos. Kiekvieną savo tvirtini
mą jis parėmė faktais, nuro
dydamas šaltinius ir net laik
raščių numerius bei datas. Jis 
apibudino Lenino veikimą 
prieš karą ir kaip tas revoliu
cionierius specialiame vokie
čių vagone grįžo į Rusiją, kad 
ten sukelti revoliuciją prieš 
Kerenskio vyriausybę. Nuro
dė jis taip pat bolševikų įplau
kų šaltinius: kaip pinigai bu
vo siunčiami bolševikams per 
Švediją į Petrogrado banką.

Savo kalboje jis ryškiai pa
brėžė tą faktą, jog bolševikai 
smurto pagalba užgriebė val
džią į savo rankas. Durtuvas 
ir šiandien • lošia svarbiausį 
vaidmenį tos valdžios palai
kyme.

Michelsono kalba baisiai ne
patiko “traicei”: Bimbos šali
ninkams, sklokininkams ir 
jauniesiems komunistams. Po 
prakalbų buvo leista statyti 
klausimai. J klausimus kalbė
tojas gana rimtai ir vykusiai 
atsakinėjo. Pagalios, atėjo 
Pruseikos eilė. Jis ^iš svetai
nės galo atėjo į. priešakį. ,ir 
pradėjo kalbėti. Girdi, štai 
turiu “New Leader“, Ameri
kos socialistų organą. Tame 
laikraštyje Norman Thomas, 
socialistų lyderis, sako, jog iš 
Rusijos revoliucijos amerikie
čiai daug ko pasimokino.

Padaręs tokią introdukciją, 
Pruseika jau buvo užsimojęs 
savo spyčių pasakyti. Ta
čiau pirmininkas jo kalbą nu
traukė, pareikšdamas, jog taip 
elgtis neprideda. ’ Sako, p. 
Pruseika jau per 25 metus dir
ba laikraštinį darbą, tai visgi 
turėtų žinoti, jog šiandien nė
ra debatų vakaras. Ir kada 
buvo patvarkyta statyti tik 
klausimus, tai tos tvarkos rei
kia ir prisilaikyti. O jeigu 
gerb. Pruseika nori prakalbas 
sakyti, tai tegul nusisamdo 
svetainę ir ten kalba, kas tik 
jam patinka.

Truputį susimaišęs ir neva 
juokus krėsdamas, Pruseika 
klausia, kas tas prakalbas su
rengė: socialistai, ar Michelso
nas ?•

Pirmininkas mielai jam pa
aiškina, kad prakalbas suren
gė socialistai, o kalbėtojum 
pakvietė Michelsoną. Ar tai 
kam patinka, kr nę, o nusta
tytos tvarkos reikia laikytis.

Tada Pruseika pastatė net 
šešis klausimus, norėdamas 
jauną vyruką suvaryti į ožio 
ragą. Tačiau pasirodė, jog 
jaunas Michelsonas yra gana 
kietas riešutas, į kurį sklokas 
dvasiškas vadas atkando dan
tie.

Pasiprašo balso Leonas 
Grikštas. Vos tik spėjo jis 
pratarti kelis žodžius, kaip 
pasigirdo švilpimas ir juokin
gos pastabos. Grikštas užsi
gavo ir švilpukams išrėžė to
kį pamokslą: girdi, mes eina
me j prakalbas, kad šio to iš
mokti, naujų idėjų įsigyti. Ta
čiau bėda su mumis yra dar 
ta, kad mes nemokame elgtis, 
kaip civilizuoti žmonės. Mu
sų tarpe vis dar atsiranda 
durnių, kurie savo išmintį mo
ka parodyti tik baubimu ir 
švilpimu.

Po to atsistoja jaunas vyru
kas. Tai jaunų komunistų ly
gos organizatorius, Ormanas. 
Jis sako, jog šį vakarą .disku- 
suoti neleidžiama, o priegtam 
jau vėlus ir laikas. Jaunieji 
komunistai kviečia kalbėtoją į 
debatus, kadangi* jis apie bol
ševikus pripasakojęs daug ne
teisybės.

Jaunasiš kalbėtojas atsako, 
jog debatuoti su komunistais 
jis sutinkąs. Tačiau komunis
tai turės Socialistų kuopai pa
rašyti laišką ir taip, pat duo
ti pasižadėjimą, kad debatai 
hus vedami be jokių užgaulio
jimų ir tvarkiai.

Tuo prakalbos ir pasibaigė. 
Praėjo, galima sakyti, su di
deliu pasisekimu, žmonių su
sirinko apie 300. Nesusiprati
mas išėjo tik Su svetaine. Ren
gėjai dar rugpiučio mėnesį bu
vo paėmę viršutinę svetainę, 
bet dėl kažkokių Šokių ta sve
tainė buvo atiduota kitiems. 
Todėl prakalbas teko laikyti 
žemutinėje svetainėje, kuri 
tam tikslui Visai nėra tinka
ma. Ji randasi iš gatvės pu
sės, kur visuomet didelis triuk
šmas: prie larigų spiečiasi vai
kai ir kėlia kačių koncertus. 
Ateityje tokie dalykai turėtų 
būti vengiami.

Prieš prakalbas ir po pra
kalbų Lavinskas pardavinėjo 
“Naujienas“. Pinigai buvo ski
riami Lietuvos socialdemokra
tams emigrantams, kurie gy
vena Lenkijoje. Už laikraštį 
surinkta 95 centai. padėjus 
kiek savo, pinigai buvo pasių
sti į “Keleivį“, kad juos per
duotų, kur reikia. Tai maža 
auka, bet reikia manyti, kad 
sekame stisiririkime kuopa iš 
savo iždo kiek paaukos.
Bimbinių ii* sklokininkų ben
dras frontas prieš kalbėtoją
“Laisvė“ No. 268 įdėjo pra

kalbų aprašymą. Sako, jog į 
Michelsoniuko prakalbas susi
rinko nemažas būrelis žmonių. 
O rtai; todėl;v kad. i čia/ginię^ ’ ir 
augęs Keistutis Michelsonas 
buvęs labai plačiai išgarsintas. 
Garsinama buvo, kad Keistutis 
esąs labai geras kalbėtojas ir 
mokyklose laimėjęs net tris do
vanas už prakalbų sakymą.

Bet, girdi, šį kartą Michel
sono kalba buvusi pieminiška. 
Dalykas tame, kad Keistutis 
suradęs vieno žymaus kontr- 
revoliucionierio knygą, perskai
tęs ją savo tėvui. Na, o tėvas 
tuoj nutdręs socialistų kuopos 
vardu surengti prakalbas, 
budu jis manė 
pliekti.

“Laisvė“ dar 
niekam neduota 
tyti. Esą jaimos
organizacijos narys tik nety
čia gavęs balsą.

Vadinasi, meluoja ir nerau
sta. Po prakalbų klausimus ga 
Įėjo statyti visi, kas tik norė
jo. Neleista biivo tik spyčius 
sakyti. Na, o tai juk visur 
praktikuojama. Kas, iš tiesų, 
butų, jeigu bile kas galėtų ki
tų prakalbose savo spyčius sa
kyti? Juk Visur yra taip, kad 
kas prakalbas rengia, tas turi 
ir savo kalbėtoją;

Priegtam “Laisvės“
liams nėrii ko ant sienų lip
ti: Keištiftiš juk sutiko su jau- 

------- ------------------ -------------
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Lille miestas Francijoj, kur mūšių paliaubos dieną, lapkr. 
d., ištiko smarkių riaušių, nacionalistams puolus socialistų 

komunistų demonstracijas.

nųjų komunistų šulais deba1- nepatiko. Antra vertirs, Mask- 
tuoti, tad jie galės, jeigu su-' vos garbintojus’ rengėjai nei

bolševikus
Tuo
su-

kadpriduria, 
klausimai sta- 
komunistiškos

gize-

Grand Rapids, Mich.

pri- Visi pasipiktinę Vanagaičio žy- ’ 
giais prieš “Naujienas“

nesusipratimų su

Socialistai turėjo savo' organą 
“Kovą“, kurią maskviniai be
gėdiškai užgriebė. Tegul bim
biniai grąžina socialistams
klausiusį turtą, tada mes tu
rėsime savo organą.

Buivydui nesiseka
' - .Buivydas turėjo stoti prieš 

teisėją dėl
savo žmona, kurią jis sumanė 
išmainyti ant jaunesnės. Tei
sėjas surado, jog Buivydas už
dirba ne 20, o apie 40 dolerių 
per savaitę ir. paskyrė atatin
kamą alimoniją.

Atsimenu, kaip prieš keletą 
metų, kuomet aš surengiau A. 
Vanagaičiui ir Olšauskui kon
certo vakarą, tai buvo puikios 
pasekmės. Publika reikalavo, 
jog turi pakartoti save/ koncer
tą ir antrą vakarą. Buvo taip 
daroma ne dėl to, kad tuodu 
artistai taip butų pasižymėję, 
bet dėl to, kad juodu turėjo di- ’

SENSACINGAS DRESIŲ PRA- 
TUŠTIN1MAS 2600 VISAI NAUJŲ

DRESIV
Del Motery ir Merginų 
ŠILKINES—CREPES— 

NAUJOVIŠKOS
Tikras Pratu-(k Z! XI
štinimo e
le.as. Vertes^ 
iki $5.98. Po- 
kol jų iiteks! "

Buivydas dar bandė spyčių ^elį pritarimą iš publikos, ir 
pasakyti, bet teisėjas pastebe- JU0sj ,a^al $LA 60 kuopa, j

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
300 DRES1Ų DEL MERGINŲ, 
šios dreses yra vertos tris ar 
ketunus sykius daugiau Šios 
juokingai žemos kainos 75c. 
Atsilankykite anksti ir pasi
naudokite šiuo specialiu 
išpardavimu. šios dre
ses greit parsiduos už 
šia žema kaina! ..........  ■

gebės, savp poziciją apgint: 
nuo ‘k'ontr-revoliucionierių“.

Kitą ataką padare “Naujoji 
Gadyne“. Ji sako, jog prakal
ba buvusi prasta. Girdi, perei
tą petnyčią Keistutis Michel
sonas sakė prakalbą -apie Ru
sijos bolševikų griekus. Pra
kalbas rengė LSS. kuopa. Pir
mininkavo Vaitukaitis. Pirmas 
kalbėtojas kalbėjo anglas. Jis 
pasakė neblogą prakalbą. Kas- 
link jauno Michelsono, tai jis 
turi gerą iškalbą ir gerai at
rodo, bet turinys jo prakalbos 
buvo baisiai prastas. Bolševi
kus numalevojo kaipo kaizerio 
agentus. Surado, kad jų vado
vybėje buvo daug šnipų, kad 
jie baisus teroristai ir kad so
vietuose badas. Medžiaga ma
tyti, surinkta iš kerenskinių 
šaltinių. Leninas buvo nupieš
tas, kaip koks belzebubas ir 
jėzuitas^ Tik labai maža dalis 
pasitenkino tokia prakalba. 
Neduota net statuti klausimai 
kiek platesnėję-tik 
stereotipiški '.klapsimai; ;; Kuo
met mus būna opozicijos pra
kalbos, tai klausėjus nevaržo 
Lavinskui per musų prakalbas 
buvo leista kalbėti net apie 
“Kovos“ mašinėriia.

Vadinasi, tiek tiesiosios, tiek 
kreivosios bolševikiškos linijos 
šalininkams Michelsono kalba 
nepatiko. “Dėdė“ Pruseika- dar 
sako, jog maža dalis klausy
tojų tebuvo patenkinta. Kuo 
jis savo tvirtinimą remia? Jei
gu bimbiniai ir sklokininkai 
buvo nepatenkinti, tai tas dar 
nereiškia, jog kitiems kalba

nemanė patenkinti.
Tai Antras dalykas

yra štai kokis: iš tų aprašy
mų butų galima manyti, jog 
tik bolševikai ir, sklckininkai 
moka surengti geras prakal
bas. Kada toks šolomskas iš 
peties vanoja PrUseiką ir vi
sus sklokininkus, pravardžiuo
damas juos parsidavėliais ir 
kitokiais vardais, tai viskas 
tvarkoje. >

Bet tuščia to. Priežodis sa
ko, jei bandysi visiems įtikti, 
tai nuo visų atliksi. Socialis
tai rengė prakalbas ne tam, 
kad visiems įtikti, o tam, kad 
iškelti kai kuriuos faktus apie 
Rusijos bolševikų įsigalėjimą. ■

Beje, Pruseikąi užkliuvo ii 
Lavinskas., Girdi, Lavinskas 
visuomet meluojąs. Tai pei 
drąsus tvirtinimas. Lavinskas 
niekuomet nesidangsto slapy 
vardėmis, raŠycį^pias korespon
dencijas į “lyaujhhas“ bei “Ke
leivį“. O tai'to<»i, Jkad jis ra
šo teisybę il*u ftįHtfi ko ‘bijo- 
tis.

'• ; ' V jV 'f" >’ ' * £ •' • ■ \ t «"

Jeigu kam dabar teisybe ga
li durti akis, taį pačiam Pru- 
seikai. Jis per desėtką su vir
šum metų visokiais budais niek 
kino socialistus, — laidojo juos 
ir vėl iš numirusių kėlė, bet 
iš viso to nieko neišėjo. Visa, 
ko jis 'atsiekė, tai pats nuo 
“Laisvės“ ėdžių Bimbos tapo 
pašalintas.

Dabar jią drįsįa sakyti, jog. 
“Naujienos“ yra socialistų or
ganas. “Naujienos“ yra nepri
klausomas laikraštis, nes socia
listai joms duoklių neipoka.

jo, jog tai nėra “soap box“, 
ir paliepė kiekvieną savaitę sa
vo buvusiai žmonai mokėti pu 
devynis dolerius. O jeigu to 
jis nepadarys, tai bus patrauk
tas atsakomybėn Už teismo pa
niekinimą.

Buivydas yra labai artimas 
laisviečiams frentas. Todėl, 

ir “Laisvė“ nutarė 
nieko apie savo ta- 
bėdas nerašyti. Jei 
“nelaimė“ butų pa
sakysime, su kokiu 
tai, nėra abejonės,

matomai,' 
tylėti ir 
vorščiaus 
gu tokia 
sitaikiusi, 
socialistu,
“Laisvė“ butų lipusi ant sienų 
iš džiaugsmo.

— F. Lavinskas.

Garsittkitės “N-nose”

kuri rengė tuos vakarus. Bet į 
pereitą žiemą, kuomet jiems 
surengė SLA 42 kuopa vakarą, 
tai jau Vanagaitis nerado pub
likoje tokį pritarimą, kaip pir
miau. Jei ne Olšauskas, tai Va
nagaitis neturėtų jokios reikš
mės su savo koncertais. .

Dabar, kuomet “Naujienos“ 
pranešė apie bylą su juom, tai 
žmonių simpatija visai atšalo 
kaslink jo. Visi pasipiktinę ši
tokiu jo žygiu. Ir iš tikrųjų 
A. Vanagaitis tik su pagalba 
“Naujienų“ ir kitų, pažanges
nių laikraščių įsigijęs buvo po- 
pulerišką vardą Amerikos lie
tuvių išeivijoj. Tačiau tą po- 
puleriškumą nemokėjo pasilai
kyti ilgiau1, ir griebėsi priemo
nių, kad kuo greičiausiai jį pra
rasti. Ir prarado. Kas gi gali

CHICAGO MAH. O R D E R 
P A R G A I M O U T L E T 

511 S P o u I i n a S t.
M .. n I • • .1 t/ S 30 P M

jam pritarti, jeigu jis griebė
si tokių priemonių, kaip tai 
spaudos laisvei užkirsti kelią. 
Viso pasaulio žmonės kovoja 
už didesnę laisvę, o tas ponas 
tam bando pakenkti. Kam kam 
bet tik ne dailės žmogui grieb
tis Šitokių priemonių, jeigu ji-i 
bando pasidaryti sau pragyve 
nimą pasirodymu prieš publi-

siun
dan

Mes grandfapidiečiai 
čiame gilios užuojautos 
j ienoms“, kurioms dabartiniu 
laiku ir taip sunku išsiversti.

— S. Naudžius.

U NCOLN’S PRIDE
* .

DEGTINE
/kad jis ra

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Rusiška ir Turkiška Pirtis i
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <TI
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 '-/S
Vanos, lietaus ir druskos vanos. ~ -

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

PETER PEN

\^top 
THAT 

SPIDER, 
fOMEONE

URKŠN1S LINCOLN’S PRIDE 
^Degtines įrodys Jums, kad taiK1 
yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ją savo apielinkės Tavernoje. ■ , • I 1
LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra 
Straight Kentucky Bourbon 100° GIŽI 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu pa
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE' ją šiandien ir patys persitik• 1 • J ■ ‘ ' rrinkite.
. ' ' ' • ' ' : i • ■ : " i. ' • . i ' ' • ' ' ' .. ' . ;

Bridgeport Liquor Co. Ine
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383
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Naujienos. einat išskiriant
uakmadianius. Laidžia Naujienų Ben-

i Vienai kopijai ....................... ... 3c
I Savaitei  18c

MSnesiul, .75®'
Suvienytose Vahtljoeet na. Chicago},

paštus
Metams. —••aamBinmaaaiaaaaanaaaaMaa* 87.00.
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Orderiu, karta aa užsakymu..

tarpu mokyklos amžiaus, vais
kų randasi apie 890,000;

Šio šiinlmečio pradžioje be
raščių žmonių skaičius subarė 
60 nuošimčių visų, gyventojų. 
Šiandien beraščių priskaitoma 
tik apie 38* nuošimčiai. Va d ir 
naši, padaryta nemažas pro
gresas, Tačiau, norint panai
kinti neraštingumų, reikalinga 
:bus tai* šaliai' išleisti švietimo, 
reikalams du kartu daugiau 
pinigų* negu ji išleidžia dabar.

.................... ..... . ........... .. ..... '11-"r-ir-irj. n 
sustabdytas penkiolikai minu
čių* kad pareiškus protestų 
prieš Albaniją. Iš kai kurių 
patriotiškų organizacijų vy
riausybė gavo pareiškimus, 
jog jos yra pasiryžusios stver
tis griežtų priemonių prieš Al
baniją, jeigu to nedarys pati 
vyriausybė. Tos organizaci
jos grūmoja net ginkluotu įsi
veržimu į Albaniją,

Trečiadienis, lapk., 21, 1934

PARDAVIMŲ TAKSOS:

§ IllinoisGubernatorius Horner sušaukė 
legislaturos sesiją, kurios svarbiausias darbo punktas 
bus apsvarstyti vadinamų “pardavimo taksų” (sales 
tax) klausimą. Valstijos* administracija nori, kad. tie 
mokesniai butų prailginti. Ji įrodinėja, kad be jų šio 
šteito> valdžia, negalinti: padengti: savo išlaidas.

Bet tai yra menkas argumentas. Jeigu valdžios iš
laidos yra didesnės, negu pajamos, tai kodėl* išlaidom 
negali: būti- sumažintos? 0 jeigu išlaidų negalima jo
kiu budto sumažinti: tai reikia ieškoti, naujų šaltinių par 
jąmoms padidinti. Vienas, naujų šaltinių gali būti ir 
mokesniai, bet jie neprivalo, būti tokios: rųšies, kaip, 
“sales tax?p.

Sis mokesnis yra labai neteisingas,, nes jisai, palie
čia vieną dalį žmonių labiau, negu kitas dalis, neatsi
žvelgiant į jų turtą^ Jisai yra, be- to,, kenksmingas iš. 
ekonominio, atžvilgio* Jisai yra imamas ne nuo* pelno*, 
bet nuo apyvartos; taigi jisai trukdo biznį;

Degislatura turėtų tos? rųšies taksus atmesti.

'-Brazilija nebenori, dhugiau 
' japonų.

1 Brazilijoje eina bruzdėji- 
’inas, 'kad‘ ncbeįsilbisti1 daugiau 
japonų. Per paskutinibs ke
lis metus į Braziliją, buvoi įlei
sta 50)000* japonų* Dabar no
rima vėl jų atgabenti- apie 
'IOiOOO.
I įtakingos organizacijos in 
šiaip visuomenės veikėjai- pric- 
'šinasi! tam- sumanymui Ji|e 
Jnurodo į; tą- faktų, kad: Brazili
ja, kaip- in kitos šalys^ dar ne- 
ipasiliuosayo. nuo. depresijos. 
,Todėl' įsileidimas pigių darbi- 
ininkip 'bent' šiuo tarpu* nėra 
‘pageidaujamas;
, Žinoma, kitaip žiuri į t$ nei- 
ikalą kavos, plantacijų savinin
kai. Jie stoja už- tai, kad ja
ponų: aljeiyybpi nebūtų stato
ma klinčių. Esu, japonai yra 
labai darbštus, greit pripranta 
;prie naujų, aplinkybių, išmok
sta šalies kalbų ir, bendrai 
-imant, pasidaro- geri- piliečiai;

—-—■I—.. ......................

“Ziono protokolai”
• ' ..............į............. . »»yi'

KOVOTOJŲ VADAS

Šį vakarą didelėje Chįcagoa- salėje* Orchestra- Hallį 
kalbės Austrijos darbihinkų gvardijos vadas* Juliua 
Deutsch, kuris mūšiuose ant barikadų Vienoje pereitą 
vasario mėnesį buvo sužeistas ir turėjo pasišalinti į už
sienius, kada sužvėrėję Austrijos kjerikalhi smurtu už? 
grobė tos šalies sostinę ir išžudė keletą tūkstančių* ne
kaltų darbininkų,, jų žmonų- ir kūdikių*

Vienos skerdynč buvo- vienas šlykščiausiųjjų epizo
dų ne tik tos nelaimingos respublikos, bet ir viso pasau
lio istorijoje. Tos šalies sostinę nuo pat pasaulio karo 
valdė socialdemokratai, kurie visuomet, gaudavo apie 
du trečdaliu balsų miesto* rinkimuose. Sbcialdlemokratų 
administracija ne tik pavyzdingai vedė miesto reikalus, 
bet ir pravedė eilę reformų, kuriomis gėrėjosi- visa Eu
ropa. Ji pastate puikias municipalines rezidencijas be
turčiams, įtaisė , sporto parkus miesto gyventpjamst te 
pristeigė darželių biednuomenės vaikams.

Šitą puikų, kuEuros židinį sumanė* Austrijos Meri- 
kalai su Italijos fašistų pagelba sunaikinti.. Ir sunaikir 
no armotomis ir mašininėmis kanuolėmis:

Ištikimas popiežiaus ir Mussolinio tarnas Dopfuss,, 
kuris atliko tą barbarišką smurtą, vėliaus; buvo pate; 
Hitlerio šalininkų nugalabintas. Jo vardu dabar Aust
riją valdo kiti panašus į Dollfussą “krikščionys”, ir dėl 
to Austrijos darbininkų vadams, kurių dar nenužudė 
fašistai, tenka šiandie vieniems kentėti kalėjimuose, ki
tiems vargti svetimose šalyse.

Julijus- Deutsch atvyko į Chicagą papasakoti apie 
didvyrišką Austrijos darbininkų kovą prieš despotus*, 
pavergusius- jo* kraštą* Nors* tą jėgą;, kuriai, jisai' vadb? 
vavo, laikinai nugalėjo stipresnis pribšas, bet yra nenu
galima idėja, kuriai jisai tarnauja. Ateitis* prikliauso nė 
klerikalams arba fašistams* bet išsivadavusiems nuo. 
kapitalistiško jungo darbo žmonėms.

IŠ VISO 
PASAULIO

Karališkos vedybos kainuos. 
$73,000 ,

dėl iš vakarų fronto buvo par 
imtos kelios divizijos* ir pen- 
verstos: j rytus, prieš besiver* 
Žiančius į Rytą Prusus rusus. 
Tačiau- laimės buvo, lęmta ki
taip, Prancūzai traųMįąsii nuo
lat priešindamiesi te rugsėjo, 
ji—5 dienomis įsiterpė tarp vo
kiečių T ir II armiją grasin
dami. Kluko armijų apsupti. 
Susižinojimas tarp> fronto/ ir vy
riausios vokiečių; karo būsti
nes buvo menkai organizuotas 
ir nutruko* Tada* buvo; pasių* 
■stas į frontą iš vyriaimipjo šta- 
įbo pulk; Hpnčas są plačiais 
jgalįojimais. . ApshafikS®’ pas 
JKlUką ir Biiilbvųj Henčas įsa- 
įkė? trauktis; nors vokiečiai vis 
dar ėjo pirmyn. Ktekaą iš pra- 
įdžią nenorėja trauktis), bet pa- 
įskiam paklausė; norą tuo tau
tu jo žvalgai' jau matė4 Pary
žių* Laimėjimas buvo visiškai 
:antii ir, jeii Klūkęs butą Hen- 
čo> nepakteuWh tai, karas;, grei- 
.čiausiai,. butų, kitaip, pakibai- 
gęs: vokiečiai butų karų lai-, 
mčję. Tai' buvo didelė Kluko 
klaida, nors už tai jis neatsa
ko, kadangi; buvo priverstas 
vykdyti aukštesniosios valdžios 
įsakymus.
! Kilikui* mirus, iš gyvųjų tau
po pasitraukė dar vienas žy- 
’mus pasaulinio karo dalyvių. 
Ilš vokiečių vadų yra mirę,: 
!Hįndenbu*rgas, Moltke, gęn. 
lHbfmanas, Klukas ir keli kiti 
generolai. Prancūzai’ yra nete
kę žofTo,, Fbšb ir kibą Gyvi 
Jdar yra*: vokiečių gen. Liuden- 
’dorfas, prancūzų; — maršalu 
{Petaih, dabartinis prancūzų ka
ri)' ministeris. Baigia, išmirti' ir 
■politikai: Prancūzų yra mirę*: 
■POincare, Klemenso, Btiąnda&; 
vokiečių :* kancleris Betman Hol-y 
vegas,. pavadinęs Belgijos, neu
tralitetų “popieriaus gabalu”, 
‘kancleris grafas Hertliųgas,. 
pasirašęs Vokietijos vardu Lier 
tuvos nepriklausomybės pripa- 
’žiniteų, ir daug kitų. Pamažu 
'senieji- išmirštą it netolimoj 
dteity neliks nei vieno, žymes? 
;nib kario* ar. poytiko, suyaidir 
nusių didelį1 vaidmenį pasauli? 

;nio kapo metu.

DOROTHY MILLS

Leoflardžmugiu Krašte r
>1 !■' ' i J I

DŽIUNGLIŲ ŽMOGĖDROS
’ $ v .

n?i m?.

i (Tęsinys)- i

- žlnonų užstatymas

“žmonų užstatymas yra labai 
senas paprotys’*, — taip yra 
parašyta. Riberijo& įstatymuose. 
Vengija čia įstatymu; uždraus
ta,* bet vyras gali visuomet ko
kią* nops savo* giminaitę ar jam 
priklausantį, asmenį, už atitin
kamą atlyginimą užstatyti, 
įkeisti. Bet užsieniečius įkeisti 
griežtai draudžiama.

{Pats įkeitimas turi. įvykti, su- 
Jtibkfmt. įkeičiamajam ir gimi
nes, vado akyvąizdoje., Įkeitimo 
.ženklan. duodama koks nors 
daiktas: žiedas,, apyrankė, aus
karai ar panašus., Taisyklėse 
pasakyta, kadf darant įvairius- 
įkeitimus, turi, būti, išduodami 
tam tikri, ženklai ir. jei tokių 
ženklą nėra* tada skaitoma 
esant vergija, o čia jau didelis 
skirtumas, kurią,, turiu- prisi-. 
pažinti, aš negaliu gerai atskir- 1

į Bet toks atsipirkimas įvyksta 
labai retai.
/ Jei užstatas miršta arba pa
bėga, tada įkaito gavėjas pri
valo užmokėti; arba jo vieton 
kitą surasti. Be to, “griežtai 
draudžiama” su užstatu elgtis 
žiauriai, jį kuo nors skriausti.

Jei užstatas yra žmona (mo
teris), tai uistato turėtojas tu
ri visas teises į jos vaikus ir 
jų atperkant vaikus gali pasi
laikyti sau arba už juos reika
lauti kokių nori pinigų sumų. 
Tuo. visai neįžeidžiama užsta- 
čiusiojo nuosavybė. Į žmonos 
vaikus nuo kito vyro jis ne
turi jokių pretenzijų. Liberijoj 
Jmęterą užstatymas yra labai 
paprastas ir dažnai pasitaikąs 
reiškinys. Ten žmoną įkeisti 
'toks pat, paprastas dalykas, 

pas mus nuvežti laikrodį 
,į lombardų.
, Kitą rytą aš susipažinau su 
Afrikos meilės ir finansų, daly
kais* Aš sėdėjau rūkydama, ci- 
garetą ramiai, ant savo daįktų 
te lankiau nešiko. Staiga pas 
manei atvyko daugiau kaip dvi
dešimties. čiabuvių delegacija, 
austojo, aplink mane ratu, o 
vienas, kalbėtojas, darkyta ang
lų/ kalba pareiškė didelį; ilga 
skundą kurio; aš *visiškai nesu
pratau.

(Bus daugiau)

Švedija stoja už ginklų 
gamybos, suvaržymą

Z \ U T‘y1’T 7“

Ligi’ šiol! Švedijos padėtis 
buvo tikrai paradoksiška. Per 
šimtą su viršum* metą ji ne
turėjo kapų ir išlaikė savo no- 
i t ra Ii tetų; GjnkJhvimosil srity? 
je ji taip; pat Europoje užima, 
nepaprastą poziciją: kuomet 
per paskutinius* kelis- metus 
[visos šalys didino savo, kariš? 
ką pajjėgumą tą|f Švediją ėjp 
kaip tik priešingu keliu, 
ne tik nepadidino savo armijų, 

;bet’ dar sumažino jų ligi mini* 
(lininio. *
i Visai* kitoks, reikalas buvo 
su ginklų . gamyba; Įvairios 
rųšies ginklų ir amunicijos 
Švedija pagamindavo labai 
*daug. Žinoma, ne savo nau- 
’dojimui, ale eksportui.
’ Svarbiausia to priežastis 
;buvo ta, kad švedhs Alfred. 
■Noble išrado dinamitų ir pra
dėjo tų sprogstamų medžiagą 

jaut* Ihbaį plačios skalės ga-. 
‘minti: Paklausa dinamitui, 
{buvo labai* didėlė, kadangi 
prieš kelis desėtkus metų, di- 
'naiiiitas- karuose lošdavo svar
biausią rolę. Vėliau buvo iš
kastos kitos plyštamos medžia
gos, kuriomis švedai* gausiai, 
^aprūpindavo savo klijentus.
1 Amunicijos ir ginklų gamy
bą Švedijoj# buvo* labai pel- 
Ininga; Bet atrodė, jog; tai ga- 
imybaii neužilgo; teks susilaukti 
blogų; laikų,;; vyriausybe’ jau* 
[pasisakė už tai, kad suvaij- 
ižytif ginklui gamybų* Kai tik 
(bus. pagamintas, tinkamas- pla- 
įnas„ tai valdžiai tųoji pradės 
jginklų gamybą kontroliuotil 
u * .. «’ I • • f • J [

’ ' 7;— K. Aiiffiirasi

Užstotas, gaili būti, kiekvieną, 
kartą išperkamas, sumokėjus 
užstatant gautąją sumą ir pri- 
■skaitant atitinkamus procentus.
?" I ' ' ... «fej" lnHM « *ml *!*>'

jau- tiesiog veikia. Bet; reikią 
^pastebėti, kad tik- mažas garų. 
Jkiėkis- gydo. Stiprus- garai* il- 
giau> kvėpuojant gali' net? pa 
fkenktfi Užtenka- vieną- naktį 
miegoti' naujai dažytame kam- 
.bary,. taip* įsimetą galvos skau- 
■ dėjimas,, svaįgujyą ip greitas 
■susierzinimas. Ova. t

' l?orefią mėnesį Šveicarijos 
‘mieste Bbune prasidėję labai, 
ųdOmi* bylą dėl °Zionoi proto
kolų?*. Žydbi iškėlė tą bylą 
kad kartų ant visados užkirtus 
kelių antisemitizmo propagam 
idųi, kuri nemiasi tais “proto- 
ptolate”.
Į Protokolą istorija yra to
kia: 1897 m. Šveicarijoje įvy
ko zionistų kongresas. Ir štai 
tame kongrese neva buvo par 
darytus nu/ąpimąst k,adx;žydaĮ

i '' ' y ; Aį,

♦kovotij prieš krikščionybę ir 
‘Stengtis viso, pasaulio valdžių 
'paimti į; savo' rankas. Kitais 
įžodžiais sakant, žydai sudarė 
Konspiraciją valdyti pasaulį 

t tptemįausiajb to kongreso. 
i“proto*kojai” pasirodė Rusijo
je 1901 metais. Juodašimr 
čiams ir pogpomų skelbėjams 
tai. buvo> gerinusias ginklas, 
prieš; žydus. Tuoj po to Ru
sijoje in buvo, pradėti pogro? 
^maj prieš, žydus..

Kai. prasidėjo, byla, tai liu- 
.dyti buvo pakviesta prof. P. 
ĮMiliukovas in Burcevas, pas- 
kilbęs šnipų numaskuotojas»

Prof: MIliukovas yra pasižy- 
iinčjęs istorikas. Teisme jifc 
pareiškė,, jpg, “Ziono protojai”’ 
yra niekas^ (Įtaigiau, kaip tiki 
šlykščiausios rųšies falsifiltar- 
cija. Burcevas iškėlė aikštėm 
dar įdomesnių faktų: jjte? įvm> 
djjp. žmones* kurie tup& “pro
tokolus”1 sufabrikavo.. Pasak 
įoį. “protokolų?* fabrikavimo 
darbas buvo, pradėtos- RUsijps 
ambasadoje, Paryžiuje, o už*- 
baigtas Peterburge.

Byla dar neužsibaigė. Jiį ta*- 
po nutraukta vienam mene- 
siui, kad davus - progos tinkam 
miau prie jos prisiruošti. Nė*- 
ra abejones, kad bus iškelto 
jlftoait įdomią faktų/ apie tuos 
.“protokolus”, kurių- vyriausias- 
tikslas yra sukelti neapykantų 
ir kerštų prieš žydus.

I "«e yjn ■ jw>i.'i >4

Graikijoje prasidėjo jMd®$* 
j mas PriešAlbaniŠt
i Pasfaruoju laiką santykiai’, 
itarp/ Graikijos ir Albanijos žy- 
4nini. pablogėjo. Ma& Albani
joje, gyvena nedidelis skaičiuj 
graiką kurie pradėta perser 
jkiotiv. Graikijos vyriausybė 
|patawt& Albanijai Uotų, kad 

persekiojimai butų sustabr 
dytii. Albanija tų notų_ vis.iŠ? 

’km ignoravo ir nieko n.eat-

I Toks kaūnyninčs valstybes 
elgesys labai sukiršino kai ku> 
riuos patriotiškus grųjkup. Ate-;

visais galimų^; budais privalo

............—■ ................— . l-r-?s—— 
Kiekvienų dienų jų vaišėms ir 
^kiliems, dalykams, teka išteisti 
$1,500. Kadangi, tie svečiai 
pasiliks bent kelias dienas, tai 
susidarys pusėtinai didelė su
ma.......................................... .

Bet tai lik daljs išlaidų. Do
vanos tarnams, puotos, apsaur- 
ga ir kiti dalykai sudarys pu»- 

‘sėtinai didelę sumų pinigui 
'Bendijei imant,, vedybųt išlai*- 
dpa steką apte $75,000.Amgjijoįe; ciną prisirengtoms 

prfe princo Jfctegio- vedybų. 
Jis veą priųcesą Marią Anglį? 
jos baikrųščiaį dabaF apskai
čiuoją, kiek kainuos karaliaus 
sunkus vedybos.

Didžteurių išlaidų ‘ sudarys 
ąvMtouą vątetybių ątsfoyų ir 
karališkų gintąją prtemhnaą 
ir jų “liųktfmiąimas’V švedįjoą kytk mokyklų^, 
karaliui ir* karalienė bet kiti; 
karališkos gtodąes svečiai su*-

ĮVAIRENYBĖS
I. -----------

GJEN> KLAIKO* KLAIDA.
j 
♦

< ; —. jT’ Vi*-; ~

mirė- žymus > vokiečių gerieror 
las KJukas, pagarsėjęs pasaur 
linio karo pradžioj, vokiečiams, 
puolant Paryžių. Mirė jis,, ei-. 
įdąmas5 88 metus. Gimė jis 1846. 
p... prūsų vaidininko šeimynoj 
Įir pasirinko kariškų gyvenimų, 
■Jau. 20 metų, jaunučiu, karinin
ku ^dalyvavo jis auštrų. prūsų 
1866. m» kare*. o po» penkerių 
metų

Pereitos savaitės pabaigoj
/ ■

SAKAB ¥RA 
VAISTAI!

Skelbikai* Naujienose 
duoda naudą dėlto,, 
kad” pačios Naujienos 
yra naudingos.

švietimo reikabi Chilfi
’ respublikoje

-—t—
Pietų Amerikoj Chile respu

blika turif T3f,f84’ vaikus, tarp 
šešių ir keturiolikos metui am* j 
Otelis,, kurie ųeturt progos*

, .",-^7 O tek todėl; 
tad; touterin mokyklų.-
' Toj1? šalyje viso mokyklų
priskaitoma tik 3,309. O, tuom teatrUftAfi, vąjdbjj^M AW

metų — prancūzų vokiečiu ka
re. Taikbs metu jįš buvo UŽ* 
ėmęs aukštas kariškas tarny
bas, kol, 1914 m., jau turint 
68į metus, tekų.' žygiuoti* į tre* 
čiųjį' karų — šį kartą pasauli
nį. Klukas buvo paskirtai I-o*- 
įios> vokiečią armijos vądu„ kuh 
*ri turėjo apeiti Paryžių iš va
karų pusės...
■ Su* Kluko* yardą yra susiėjęs 
/‘Marnps. stebuklas” ir vokie
čių/ pasitoaukimas' nuo; Pary
žius...
i Iš pradžių/ vokiečiam^ pui
kiai, sekėsi. Kluko*? anmija bu
vo pastatyta pačiam1 dešinia- 
ljkm vokiečių fronto sparne ir 
turėjo daryti, didelį ratų, eida
ma per Belgijų ir šiaurės Pran
cūziją, beveik pačiu jurds pa
kraščiu. Greta Kluko, iš kai; 
^rės,, žygiavo Įl-oji vokiečių aA 
mioX gein. Biulovo vedamą, ku*- 
iriai teko- taip pat smarkiai ko- 
ivoti). besiveržiant per Belgijos 
šiaurės Prancūzijos tvirtovių 
Įriedą. Visa kita vokiečijų ka
riuomenė vakarų fronte turė
jo taikytis prie Kluko i? Biu
lovo judėjimų, žiūrint,, kaip 
jiems seksis, Lįgv 1914 m> rug- 
įpiuČio, 23 d. vokiečiai sumušė 
^aejliuį keturias pi?anciV4ų{ aiM. 
‘mįįasJr vieną anglų. Dėl to? 
Ibio didelio/lįdteČ j imo vųklečiųz 
Vyriausiai karo vadovybei sii- 
Jsldąrė įspūdžio, kad ko^a jau 
-esanti galutinai laimėtą. To-

1935
PHILCO RADIOS

SPECIALIU PASITI

SAVAITĘ::
yipa, Renetus, At*
S» Radio — viskas1

! UŽ%

1* ■■

I Malonus, eglių, ir pušųt kvat 
pas, tikrai gydančiai? veikią 
įkyčpayjmą organus,, jų? ųždųąik 
mą te katarą Meikiiųoi vaisiai 
juntami* tuojau... Todėl; ir- per* 
įšalęs žmogus mišlto gąli kvet- 
įpuoti, laisvai, ir lengvai, 
, Eglių, sakai yrą sukietėję. 
syvai. Norėdami; jųps sunaųdp* 
.ti-, tyčią sugraižo ir sukapoja 
'medį, kaip pavasarį sugraižo* 
beržus- sulai* tekinti; Gautus, 
^skystus syvus vartoja mosčikn 
įir gatvių* grindimui sutvirtim 
ti. Iš jų dar gauna terpentinų 
ir kalįfonijų,. j

į Terpentinui vąihnk gaunamą* 
'švarus terpentino aliejus, kurs, 
medicinoje _ seniau* buvo lakai? 
Įvertinamas;, oi dabar liaudyje,
dar labai branginamas. Jis v,ar* į 
'tojamas voniose vištoj pušų ša** i 
keliui arba jaunų augate kvapt 
snip. Sumaišytus, terpentino 
aliejus su< eterišku aliejum į" 
>inant j1 odų,, sukelią gyvesnį 
kraujo judėjimą i# per. tai ma
lonių šilumą Tėrpeųtino alie*., 
Jus sumaišytas, su* alyvą alte 
’jum, vartojamas įtrinant esant 
reumatizmui ir kai kurioms 
nervų ligoms. Kai kurios alie
jaus dalelės {.trinamos kvėpuo
jant ar'geriant, patenka* {' kraut 
jųj ir padaugina jo baltųjų, ku
lnelių skaičių, o tai jau žymiai* 
padeda organizmui atsispirt\ 
įvairiausioms ligoms arbą vir 
sai pasyeikti. Nes baltieji ku1. 
nriiąf greit sustabdo ligos su* 
kėteįų, be gąįo mažų faktori
jų, veisimi ir •kėnksmĮhgą 
veikimą.

Tėrpentinas stabdo puvimų. 
Todėl jo garais kvėpuoja ser- 

‘gaut j^irioipte pteučiij. ir ger
kles ligomis. Ęmmiečiąi. daž- 
lųai; gydosi nuo jtoriiJią tęhpehį 
‘tino, altejmųi ištripdkmi* krutįf 
nę. Nuo krutibėą gaiTair leng
vai patenka j plaučius ir čia

. ....................... . •> '•<' ................  . ..Į . X-

$59.50
Senąi radi©, imame 
mainais, ir maži1 

; (feliftjin?
išmokėjimai.,

MODERNIŠKI 
GAZINIAI PEČIAI 

pot

$2J|-0®
ir aukšeia/u.

JOS. F. SUDRIK, Ik.
Kadios, Rakandai, Oit Burners, 

; Elektrikiniai Dulkių Valytojai,
' Skalbyklos, Refrižeratoriau 
.3417 S. Halsted St. Chicago
f . v Telefonai: Boujevard' 4705—-8167'
fr ■"'< .. A .■ .

. J..............—'T   ■ . h. ■ ■ * Į ,..... .      .r.—,JJ —   ! ,

K ' • į ■ .*RAPiO PROGRAMAI 
' NędSldieaiais 1:00 — 2-:00 vat W

Kętysrgąjs 7:30 — 8:30 vai. vajtaro W. W. F. C.

3417 S. Halsted St,
. ' • , . . ' i A į , ' .. . « *' , i' < -'"'J '
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KĄ ŽMONES MANO
KODĖL DARBININ- 
KAI TURI VIENYTIS

>Per šimtmečius pasaulį valdė 
monarchai ir visoki despotai, ir 
per metų eiles viso pasaulio 
darbininkai tai vienokiu, tai ki
tokiu budu kovojo prieš tuos 
despotus. Tose kovose tūkstan
čiai ir tukstančiai darbininkų 
žuvo. Nereikia toli j senovę 
mums gilintis, — paimkime 
mums lietuviams geriausiai ži
nomą šalį, Rusiją, kokia ji bu
vo prieškariniais laikais. Jos 
visa žemė aplaistyta žmonių 
krauju, Prancūzijos visos revo
liucijos, kokios jos buvo, laike 
monarchizmo tapo paskandin
tos žmonių kraujuose. Nors 
Prancūzija ir nusikratė monar- 
chizmo, bet dabartinė plutokra- 
tija tebeslegia darbo žmones.

Kas čia pasakyta, tai tik la
šelis jur-oję. Jeigu mes paimsi
me karus, kuriuos sukėlė val
dančioji klasė, tąi baisu ir pri
siminti, kiek yra išžudyta ne
kaltų žmonių, ir tai daugiau
siai darbininkų,. Darbininkai 
priversti yra statyti savo gy
vybę ir žūti vien dėl, to, kad 
apginti turčių interesus. Jie ko
vose už savo reikalus, už pasi- 
liuosavimą iš, po despotizmo 
jungo, už žodžio ir spaudos lais
vę, už didesnj duonos kąsnį žu
vo ir žūsta. Da, ir dabar tebe- 
žudoma geriausi darbininkų vei
kėjai, kurie yra pasišventę dėl 
žmonijos labo.

Kodėl taip yra? Nejaugi dar
bo žmonės tiek yra atsilikę, kad 
jie nemokėtų savo reikalus ap
ginti?* Nejaugi; darbininkų kla
sė turi? pasilikti, ant visados po 
letena* saujelės dykaduonių? 
Nejaugi; darbininkfl^npraf sude
rinami j* vieną, milžinišką* ku- 
ną? ' ** F*

Taip,, tas viskas galima pa
daryti ir kada nors turės įvyk
ti, nes prie to einama, nors ir 
lėtai; Bet ateis, laikas, kada* vi
so pasaulio darbo žmonės susi
jungs ji daiktą, ir vienu, balsu 
sušukę nušluos tas. visas skriau
das nuo savo sprando. Bet kad 
tą įvykdyti, reikia pirmiausiai 
visiems: stott į darbą^ ip pradėti 
aukJBtiį danbinirfkupae vienybės 
dvasią, Rad> tokiai milžiniškai 
organizacijai, prirengus dirvą, 
šito darbo kolkas mes dar ne
pradėtom, ir da šiandie. xr.n. to
kių darbininkui kurie, vietoj 
slpepytii darbininkuose vienybes 
dvasią, dirba.* skaldymo; darbą, 
kursto vieną; darbininkų dalį 
prieš kitą. Tokiu budtt jie pa
deda reakcionieriams* įsitvirtin
ti. O dėUąi. to visi kenčia skur
dą. ir meta kaltę vienas ant kil
to u£ netikslų kovojimą ir tt. 
Rodosi, visos tos kovos, visas 
tas kraujo liejimas, kurį* dar
bininkai pergyveno, turėjo, juos, 
pamokinti ir paskatinti prie 
didesnės* vienybės, prie solida
rumo. Bet ar taip- yrą?'

Pavyzdžiui, laike pasaulinio 
karo, ir po karo despotai, kaip 
grybai, nuo sostų pradėjo ris
tis. Jau rodėsi, kad darbo žmo
nes paims viršų ir pasilippsųps 
iš kapitalizmo jungo. Bet ar 
taip- jvyko?* Kai tik darbininkai 
gavo. kiek, liupseaųes, rankas, 
tuoj pradėjo tarp savęs rietis ir, 
vietoj dėjus pastangas sujungi 
ti savo jėgas, pradėjo skaldytis, 
į grupes, partijas* U>a; nesuspė
ję atsigauti pp didžiojo, karo,, 
jie savo jėgas- galutinai’ susilp
nino. šitą, skaldymo da^bą, dau-- 
giaųsip,i. dirbo, Komunistėj,, ds- 
riguojami iš Maskvos. Tik ačiū 
tokiamt skaldymui šiąndią turi
me visą- eile diktatūrų,, kurios 
daug daugiau, žmonių, išžudė, 
negu buvę carai, kaizeriai ir 
kitokį despotai. Diktatoriai žū-

pusiau fašistų diktatoriai žudo 
‘darbininkus, tai visi šaukia kar
tu (net ir komunistai),.kad rei
kia bendro fronto prieš fašiz
mą, prieš imperijąlisitų karus. 
Taip, ir mes sakome, kad rei
kia bendro fronto, bet tas fron- 
itas turi būti nukreiptas ne tik 
prieš fašizmą, bet ir prieš bol
ševikų diktatūrą, nes ta dikta
tūra gali da daugiau žmones 
smaugti, negu fašistai.

Ir jeigu, darbininkus nepamot 
kino laikytis vienybės carų, 
kaizerių ir kitų despotų, sureng
tos kruvinos skerdynės, tai 
bent dabar jie turėtų pasimo
kinti; kuomet juos skerdžia fa
šistiški ir bolševikiški diktato- 
riaų kurie persekioja visus, ku 
rie tik nepritaria jų diktatū
rai. Negana to, kad tie dikta
toriai neva politiškais sumeti
mais žudė ir dabar žudo savo 
didžiausius priešus darbininkus, 
bet da tuo pačiu kartu jie ren
giasi prie karo,, kuris bus gal 
da baisesnis, negu buvo pasau
linis karas. Tas karas vėl žu
dys milionus sveikų ir jaunų 
vyrų, ir moterų,, o kiti milionai 
žus nuo bado ir visokių ligų. 
Kas šitai busimai skerdynei pa
sipriešins.? Kas ją sustabdys, 
jei darbo žmonės neturi vieny
bės, neturi savo stiprių organi
zacijų? Pagalvok, darbininke, 
ar ilgai mes leisime sąve ir sa
vo vaikus žudyti Z į šituos žo
džius veikiausiai kiekvienas 
darbininkas atsakys, kad mes 
karų nenorim; ir prieš juos ko
vosim. Jei taip;. tai. rengkimės 
prie vienybės, prie didesnio so
lidarumo dėl musų pačių, ir vi
sos žmonijos labo*.
» Kad' atsiekti tikslą; mes, dar
bininkai; mano- supratimu, tu
rime daryti štai ką: Komunistų 
partija šioje šalyje ir kitur gi
mė tik tam, kad' palaikyti Ru- > « J i ‘ •sijoš diktatorius* Ta*, partija 
ypatingai Amerikoj sudaryta 
ne iš tokių narių, kurie pirma 
niekur nepriklausė, bet iš na
rių, atitrauktų nuo kitų orga
nizacijų, kurios jam nuo- seniai 
veikė ir kovojo už darbininkų 
reikalus.. Taigi; komunistų, atsi
radimas buvo žalingas darbinin
kų klasei. 'Pradžioje komunis
tai; sudarė gana stiprią jėgą, 
bet laikui bėgant’ suvilti darbi
ninkai vienas po kitam; pradė
jo šalintis nuo jų-. Pagalios, net 
ištisos grupės pasitraukė iš tos 
partijos, taip kadi šiandib Ko
munistų. partija Amerikos* dar
bininkuose nelošia jokios žy
mesnės rolės; Taipgi; jokio, di
desnio judėjimo negali: sudary
ti. nei; tos grupės, kurios, yra 
žinomos kaipo sklokininkai, opo
zicija ir tt. Nors tiek ščyrųjų. 
stahncų partija, tiek ir visos 
atsimetusios grupės nelošia di
delės roles darbininkų judėji
me, bet jų* vadai- da ir šiandie- 
‘važinėja po. įvairias* kolonijas 
ir kelia neapykantą tarpe dar
bininkų. Jie stengiasi patraukti 
savo pusėn kiek šalininkų, kad 
užtikrinus ilgesniam laikui* sau 
pragyvenimą.

Tą pat daro ir katalikai. Jų 
dvasiškiai kuria savo grupes, 
partijas, ir kitokias organizaci
jas ir su. jų- pagalba vilioją. iš 
Žmonių sunkiai’ uždirbtus cen
tus. Tuo budu, jię padaro sau. 
pusėtinai gerą pragyvenimą.
; Kaip jau minėjau,, kruvini 
diktatoriai ir visokie dar,bo 
žmoąių parazitai! visus- lygiai 
įįudo. Tai kodql mes darbininkai 
•negalime pasakyti: šajin iŠ mu
sų * tarpo ‘ visoki agentai ir mu
sų. centų, vietojai,! Mes. esame 
darbininkai, nežiūrint kokio ti- 
kčjiųio ar pažvalgų* ipęs sto
jam5 j vieną organizaciją* kurt 
bus tokia, stipri,, nųo; kurios vi- 
sLm.usų, priešai drebės* Ta or
ganizacija — tai Socialistų Par-

NAUJIENOJ Chięago, UI.
i 111.11,1 i    UI III I ji Į U    

“MAY-DECEMBER” VEDYBOS

Chięagos teisėjo Marcus Kąvanągįi, 7.5 m. amžiaus,, vedy
bos su savo sekretore Jeanne Latour, 26 m., kuri pirmiau St. 
Louis’e buvo modeliu.

Rusija nėra tokia, kaip dau
gelis ją< perstoto, bot toli; gra
žu, ji nėra be trukumų. Tvir
tino;. kąd» Rusijoje, nėra, be
darbių. Pripažino, Rad‘ Rusijo
je yra skirtingos! kliąsos. Vie
ni uždirba daugiau, kiti inar 
žiau. Vieni gerai gyvenai kiti, 
blogiau. (

Paklausiau, ar tiesa, kad 
žmones laukų, tiesėja. Sako, 
Jibsa, buvo tokių* daug, yra 
(daug jų dbr ir. dabar. Atsiran- 
įda visokių žmonių* Valdžia 
(baudžia,’ tuos,j kurie nesėja.

pareiškė amatnipkai, 
i ir.. nei

‘čortas’ musų nesujaį-

jBcb
“mes eisime pirmyn 
pats ‘čortas’ musų 
kys.”

Abu, amatninkąi, matyt,, bu
vo gerai išsilavinę. Vienas 
apie 40! motų, o kitas apie 50. 
'Buvo kariuomenėje prie caro, 
dalyvavo abiejose revoliuci
jose. Pareiškė optimistiškai 
!žiurįs į ateitį,, nežiūrint da
bartinių trukumų.

(Bus daugiau)

Ed. Stelmokas, S. Bagdonas, 
E. Mikelionienė, J. Ivanauskas, 
jK. , Krasauskas, A. Kjiizikevi- 
ičiųš, Ę. Juodaitis, P. Mikala- 
hunas, V. S. Čekanauskas, J. 
Dnoblis, K. Blinkevičius, P. 
Palionis, P. Adomaitis, J. Ka
valiauskas, P; B. Balčikonis, J. 
Dzidblioąte.

Viso

lidėnas, Brownie Dailidėnas.
$3.00 auka—Marijona Daili- 

’dėnas.
$2.00 aukos—Charles Daili- 

dėnas, Valeria Kirdeikienė.
Viso ............... $17.00

^es socialistai jums būtinai siū
lome sudaryti vieną bendrą kū
pą, stojant į. socialistų, partiją. 
Mums nesvarbu, kokią partiją 
darbininkai susiorganizuos, bi 
tik bus darbininkų partija, ku
rios tikslas bus kovoti už 
bininkų. ir visos žmonijos 
kalus. Todėl, jei matote, 
nėra paranku 'vesti kovą,
klausant socialistų partijai, tai 
dėkime pastangas sukurti naiu 
ją darbininkų partiją, į: kurią 
galėtų sutilpti visokių pažval- 
gų žmonės. Tokioj partijoj; bū
dami; auklėkime vienybės dva
sią darbininkų tarpe, užkirski-

dar- 
rei- 
kad 
pri-

me kelią visokiems darbininkų 
skaldymo agentams, ir, eidami 
Visi teisingais keliais, atprasi- 
me peštis tarp savęs už politL 
ką ir tikėjimą. Sugebėsim tą
syk atremti, visokius pražūtim, 
gus karus ir kitokias kruvinas 
skerdynes, kurias kėsinasi su
rengti darbininkų priešai:

Mes sakome, šalin visokį dar
bininkų. organizacijų skaldyto
jai! Stokime visit j vienybę be 
skirtumo pažvalgų ir ginkime 
tiek savo politinius, tiek eko
nominius reikalus.

S; Naudžius.
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“tHIJANtCOS H* 
• AUKOTOJI) SAUAŠAS

$131.0(1 
iBrcoklyn—Rinkėjas: F. Vokie
taitis
i $2.00 auka—Kostas Valiū
nas.

$1.00 auka—Adam. Norkus.
I 50? centų aukos—Juozas Ab
romaitis, Nellie Miller, Jonas 
Šaudys, Juozas Mesevičius.
t 30 centų auka—uStanley Al 
berk
’ 35 centų aukos—Vincas žvir
blis, Abraham Esnes, Peter 
Ghibas, Joseph Kilinskis, Frank 
Zalenskas, Juozas Lapė, Adam 
Gilcus, Jbhn Kozakench, Stan
ley Karvelis, Ruth Andrevvs, 
Antanas Jelutis, . Domininkas 
Gabęr,tas,. J. Zvinglienė.

Viso $8.55
-East White Plains—Rinkėja: 
V. Kirdeikienė

$'5.00* aukos—Stanislovas Dai-

i‘AiN-ĖXPELIER ;

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

k Pain-Expelleris visuomet 
L palengvina skausmus

r.K.luLS M'IN*'

ffllNEj

YobrTyES
Night and Moming tp kecp 
them Clpan, Glear apd Healtny

Write for Free Care** 
or **Eye Heauty ” Eook

Murina Co^ Dep<» H • S., 9 E. O nio Su, Chicaga
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINTKAS KURAITIS

i)WFWWV

> (Tęsinys)* •
I

Kelione į Mafekvą
. -rv. •.ni/tv 'jiMbtt>

! Kalangi į,. Rusiją, negalimą 
važiuoti su automobiliu, tai 
būdami; Lietuvoje išgavome 
visus reikalingus dokumentus, 
bilietus ir palikę automobi
lį, Vilniuje sėdom į traukinįt 
Jš Vilniaus* tiesiai į. Maskvą, 
ilki; pasiekėm Rusijos sieną, 
reikėjo per,. ( Lenkiją važiuoti 
japio* devynias valandas.

• Rusijos siena buvo apipinta 
•dratine- tvorą ir‘ prie tvoros 
iškastas rava's; taip,' kad ' bu
tų Sunku sieną 'pereiti ar iš 
vienos

I

ar iš kitos puses.
G.d^elep.

i Visas lėnkų; traukinys ' per- 
;važiavo į Rusijos pusę, tik ka- 
.reiviai. peržiurėjo visų pasus* 
Važiavom, apie 12 mylių? Ru
sijos., pusėj iki pasiekėm ' pir
mą miestelį. Rusijos pusėje, 
Gorelėv. Traukinys sustojo ir 
čia turėjome eiti į stotį ir 
Jaukti. Rusijos (raukinio atei- 
;nanU s < > ‘ į ■>

Nuėjome į muitinį. Peržiu-

.rodyti kiek tucime pinigų, 
surašė viskę ant blankos,* lie
pa pasirašyji ir įsakė1 laikyti 
blanką kol’ grįšime atgal* per 
rubežių—nėra skirtumo per 

(kokį. ' *
I?aėnie musų traukinio ti- 

kietus,. pąsą ir pasakė, “Trau
kinys ateis už 3* valandų. Da
bar galite eiti' kur tik norite;”

Stotis buvo labai didelį. 
Viduryje erdvi svetaine, su 
jsuplitis,. šonuose dėl bagažo 
•apžiūrėjimo. Ant visų sienų — 
prilipyta panašai visokiomis 
kalbomis, “Visų šalių Darbi
ninkai Vienykitės.”

' Išėjome į* miestelį pasivaik
ščioti* M.«tėmp visokiausių 
'žmonių, Matyt' basų, ir apsia- 

' ,vusių;,\ matyt prastesnių ir ge- 
vesnįųt namų.— tik statoma 
įd&ugj naujų ir senų tajsoma.

Pirmas žvilgsnis į Rusiją.
^nonės reikalaują daugiau lak Iriausia darbininkų politinė par- ’ išėjome iš miestelio. į lau- 

kus, nes turėjome apie 3; va

de ir žudo, yien tik dėl to., kad ,tija Amerikoje,s nęs. ji. yrą sjjp 
žmonės reikalaują daugiau Iki^ Viausia darbininkų politinė par
svės ir neapkenčia > diktatūrų, tija šioje šalyje
Jau šiandie, kuomet fažtetų...k Nemanykite, gerbiamieji, kad lą/idąs, laiko* Niekas musų

(neklausė kurijoms'* - einame, 
nors viską- įi'iy labai alydžiai 
stuilijavome.. Laukai buvo, dir
bami visur. Vienur rugiąį už
sėti, kitur bulves kasamos ar
ba laukai suarti. .* Laukuose 
matėme" dau’g v ūkininkų su 
arkliais. Automobilių nebuvo; 
Matėme tjkdtriš?kareivjus va
žiuojant sil Fordu.

Po poros valančių shfitižom 
į stotį; nes jau artino^idyaka- 
rąsf Stptyjp buvo pirma, ir 
trečią kleęa), ^Trečią;' buvo’ už? 
daryta) tadr mes ąųėjpme į 
pirmą. Buvome išalkę.. Atėjo 
gražios išvaizdos mergaitė ir 
mandagiai paklausė ką mes 
norėsime- valgyti; Padavė ir 
“Bill of FąreV, kurioj*, viskam 
■buivo sužymėta*, rubliais. Ka
dangi vakariene buvo nema- 
'Žiąn- kaip septyni, pul/llpll tąi 
paklausėm, kiek mes gįiųėime 
rubli,ųf už*. Amerikos dolerį- 
Mergaitė atsakė, kad maino 
.pinigus lygiomis. Tad, už va
karienę septyni doleriai?'

Mergaite pastebėjo, kad mes 
galime pirkti dplbriai^,, jęi; no? 
rime, o doleriais ta pajkvaka
riene butų $1.25. Paskiau su
pratome, kadi neikia . pirkti 

; tiesiog Amerikos doleriais, 
’įnors nevišur juos vienodai 
įvertino, i * . t

Į M(iskuą.>

Stotyje prieš išvažiuojant į 
Maskvą atėjo kitas traukinys 
iš Bbrlynp ir atvežė kelte šim
tus turistu* Kardu, ir puikus 
dūdų orkestras iš Anglijos 
važiavo į, Maskvą. Užtraukė 
benas poną angliškų,, kurinių 
ir sulipome visi į didelį eks
presinį traukinį. Išvažiavome 
į, lyiaskvą^ Palannąvimas^ant 
trąukhiio buvo mandagus. 
Patarnautojai visi jauni rusai. 

v J Maskvą nuo Gorclev yra 
apie keturi šįmtai Amerikos, 

‘-mylių. Išvažiavome kaip 94ų,» 
valandą, vakare ir važiavome 
iki pietų* ?

Teko važiuoti su> dfriąjįate7
rusais amatninkais viename
kamfeąnyjėi. Jfc tegį 
Maskvą., Įsikalbėjome 
tebelnus gyvenimo^ Hlausihius;. 
Jie visai. ajyw

* •

!nEW YORK
Albany—rRinkėjąs: J. A, DziRąs

10.00; auką—Draugystė šven
to. Jurgio.

$2.00, auka—Povilas Stanke- 
ytee..
, $1.00 auRps—Mariona. Rušie- 
'nė>. Antanas Sabeckis,. Paulina 
Yodžiukė, Ąntąpąs Valkauękas, 
Jurgis, Mųštąitįs,. Jonas Vildžiu- 
has, Jbnas Aviža,, Apolinaras 
Kar.inarinas,; Qna A.vižienč,, Apo
linaras Jekaįtis, Pranas Ado
maitis, Kazys Rimkus,, Aptanas 
Dzikas, Kazys Žostautas.
1 50 centų. aukos^r-Antanas. Ma- 
čiulaitis, Antanas Martinaitis, 
Vincas*. Augustinaitis, Juozas 
Jankauskas, Juozas. Tamonis, 
Kazys Bička, Antanas Preikšą, 
Kazimieras: ‘VUičiųnas; Pranas, 
kipin8kaA,,, tolias* Petraitis, Ale- 
kas Plančiunasj Alekas Rama
nauskas, Petras. Vildžiūnas,,*Jo
nas Rickis, Juozas Leonaitis, 
Julius* Aviža; Kazys Jodis.
1 25 centų, aukos—Alenai Gri
gaitienė; Kazys ŠniceriS) Stasys 
Vaičiūnas; JUzė Glebaitiėnė, An
tanas šaltte, Antanas Kilino* 
kas*

Viso .............  $35.50
Į ' . ' *

ApiMertlainr^-Itinkėjim: B,.. Stan
kevičius

$2.00 ąųkos--J. Bablįnskįs, 
M. Stakauckas, P. Planis, J. 
Varnifi) M< Kurblis, A. Stokna, 
p,. Stankevičius,,, E. Gustas* J- 
Tiberis,, Adam. Petrila, Ę, La- 
bnnskte, S., Ambrasas,. Ę.. Sar- 

’P.. Falas.
$1.0jOr aukos-^Petras Tąmo- 

’nis; B. Seldis, J. Aleksandravi
čius,, J., Danccvičius,. J. Muta- 
iyičius, S., Sabutis, S. Ješdoskąs, 
B. Vilkienė, S. Tiesis, A. Vac- 
ną, SI Bartkas, P. Gustas, J. 
Vinskas,. J. Latvys,, J^ Mikola** 
teę, A. Gavriickaš, P. Šidlaus
kas, Ji Ragačius^ A. Lukas, Ji 
Varnis.

Viso. ........... .. $48.00
Bingham^on--rRinkėjasr Ji D; 
Chamo

$5.00i auka—S. Deveikis.
$2.00 aukos—J. Cinikas, 

A. Kmninskas* A> Lėųa, 
Vankulįąnė,/ B*, Vaičiuliene,
čarna; M Ditiaį D. Žaįnąra 
vičius, J Tičkunas, p. Skre 
byą J- Undrejimą^ Ji Barzda, 
M’. Meškunas; K; Saladunast 
H. McNulty, K. Tribenevičius, 
J. Kliyiš, M. Kazlaitekas,. M. 
Pundierie, F. Vaitekūnas, M 
čaplehas, A. Krivickas, E. Be- 
Jozarienė; A. JokševičiuS) k 
Morkūnas, x J. Stelmokas, P. 
įBafikąuskas, G. B. Almenas, Mi 
!Urbaą,. P, Baubas, J., D; čąnia, 
A. Yušjca, Ji Mikelionis, Si •« V •• *•**» 1 t
’K. v&kVypk 
KuČinMka&

Į LIETUVĄ
>125

ir augštyn 
TREČIA KLESA

SPECIALIAI NUPIGINTO
MIS I ABI PUSI KAINOMIS 

]. BREMENĄ AK HAMBURGĄ 
apribotam, viešėjimui. Europoje

DREMEII greičiausia ke- Dncincil LIONĖ Į SENĄJĄ

EUROPA TtVYNe
Deutschland — New York 
Hamburg — Albert Ballin

Garsus Ekspresiniai Garlaiviai

Joi negalite jus patys vykti i užjurj, tai at- 
sikvioskite /javo Rimines iš Europos atlankyti 
jumis Amerikoje ’ ’šiomis žemomis kelionės 
kainomis.. * >* > ■ -

Klauskite artimiausio jums 
Laivakorčių Agento.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
N0RTH GERMAN LLOYD

130 WEST RANDOLPH STREET, CHICAGO, ILLINOIS

■w*
............................ ..... . * ■■■—■■..................

akinių išpardavimas

- DIDEIJS \«* » _ _________
\ PASIRINKIMAI

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric Šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVISi AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street . Telefonas Yards 1829

.. ........................................ ...... ................. ...... ...................................................F*........ ........     «i

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinfeie 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky, 
Bourbon 

ir 
Lietuvižkos 

Degtinfa

. NATHAN 
KANTER

prjkšiHify, Rakamas,. Rex.
’K. Skrypka, P. Gindrenas, J.

. VįjčiųlK J,
. A. Vąrkulis, A.

Mikelionis, K. Woska, V. Rie
ja,. L. Norboutes*. J?., žemaitis:

■ - J?

4PANY MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0808
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! Iš Draugijų Veikimo
Simano Daukanto 
Spulka nutarė fede-

ralizuotis
Lietuvos Dukterų Dr-ja šiandien Moterų Lygos; 

rengia bankietą susirinkimas Pereis po valdžios kontrole 
sausio 1 d. 1935 m.

yra 1-mą dienų sausio, 1935 
metais, Simano Daukanto Spul
ka pereis po/ kontrole Federalės 
Valdžios ir įdėliai kiekvieno šė- 
rininko j šią spulką iki $5000 
bus garantuoti Federal Deposlt 
Insurance Korporacijos iki pa
skutinio cento. •

Jcsoph P. Varkala.

BBIDGEPORT.—šįvakar Fel-Programų išpildys žymus dai
nininkai; dalyvaus "Kaimie-1 lovvship llouse svetainėje, 831 
ėių- kvartetas”. Pelnas ski (VVest 33rd street, įvyks susi- 
ricmas Oak I'orest senelių rinkimas Lietuvių Moterų Pi- 
sušelpimui. ■ liečiu Lygos.

-----------  1 Valdyba kviečia į susirinki
mą nares ir suinteresuotas mo
teriškes, kurios norėtų priklau-1 
syti. Organizacija rūpinasi mo
terų reikalais, kaip pilietybė?, 
etc. į jų gali priklausyti visos 
lietuvės be skirtumo amžiaus 
ar pažiūrų. Narinė mokestis yra 
10 centų.

—M. Zolpienė, Pirm.

BBIDGEPORT. — Lietuvos 
Dukterų Draugija, lapkričio 
25 d., šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, prie 32 ir Lituanica 
gatvių, rengia bankietų, kurio 
pelnų skiria sušelpimui Oak 
Forest prieglaudos senelių.

Bankiete <lalvvaus “Lietu
vos kaimiečių kvartetas”, ku
ris padainuos keletu naujų, kų 
lik iš Lietuvos pargabentų dai-Į 
nelių. Dalyvaus ir “Naujos Ga-' 
dynės” du duetai. V. Beliajaus 
šokėjų grupė, dainininkė A. 
Grigonis ir p-lė F. Balsis.

Po vakarienės bus

Namų savininkai ren 
gia šokių vakarą

WESTSIDE—Suvienytų Val
stijų valdžia kreipia daug do- 

"Įmes į namų savininkus. Spul
kos, kurios dabar gelbsti žmo- 

Įnėms jgyti namus, gauna di- 
,desnę valdžios paramų, negu 
bankai.

į tas spulkar, kurios pasiduos 
i kontrolei federalės valdžios, pa
keisdamos savo čarlerį, Uncle 
Šamas yra pasiryžęs įdėti tris 
kart tiek valstijos pinigų dary
mui paskolų, kiek nariai tos 
Spulkos yra investavę. Tas reiš
kia, jeigu šėrininkai spulkos 
yra sudėję i spulkų $100,000, 
tai federalė valdžia į tokių spul
kų yra pasiryžusi įdėti $300,- 
000 darymui paskolų ant pra- 

ne didesnių 
kaip trijų šeimų.
Va’dL’a priėmė spulką į narius

Pasiremdama atskaita, įteik
ta Federalei valdžiai 1-mų lie
pos (jų pagamino valstijos re
gistruotas auditorius p. J. P.

Oak forestietis nori 
pasakyti didelę 

Naujiertą
Prieglauda džiaugėsi sekma
dienio vaišėmis ir programa.

naujienų 
lietuvių j 

kokį tu- 
d.

TOWN OF LAKE. —Town gyvenamų namų, 
šokiai of Lake Namų Savininkų ii 

prie geros muzikos. Įžanga 50 į Piliečių Sąjunga (Property 
centų, o šokiams 25c. Durys ()wners’ and Citizens’ Associa- 
atsidarys kaip 6:00 vai. vaka- t'cn) šį sekmadienį rengia šo- 
i ?. Vakarienė prasidės lygiai kių ir margumynų vakarų Zim- 
7:00 vai. vakaro. .

—/< Rnlaiu.

Aš, vienas Oak Fofrest prie
glaudos įnamis, noriu prane
šti dienraščio “Naujienų” 
skaitytojams didelę 
ir apie prieglaudos 
didžiausį džiaugsima, 
rėjome lapkričio 18

Mums visų tų smagumų ir 
malonę suteikę, Moterų Kliu- 
bas Chicagoje. Aš pirmų kartų 
mačiau tiek daug garbingos ir 
gražios lietuviškos svečių pub
likos. Musų svetainė yra la
bai erdvi, bet visiems sėdy
nių neužteko ir daugybe turė
jo stovėti.

Matė ir “eudus”.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

a person who ‘ listens well”. 
Then, ladees and gentilmen. 
we introdi.‘ce to you Messrs. 
Brooks, Burba, and Mason, the 
chorus eut-ups.

Just
those
Bruno 
would 
sei y.

j i If your out-standing character- 
t istic is not mentioned above, just

learning to smoke one of 
hugė ever-lasting cigars. 
Skever looks as thougfi he 
cnjoy company in his mi-

""V""" '

You are reading this week 
words from the pen of a new- 
ly appoiiited columnist. Thank 
you Mr. Stephens and officers 
of the club for your faith 
the Duchess’ being able 
write a satisfactory account of r«>"ember it is cue to lack of space. 

jthe club’s doings.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujieno: 
yra nauaingcs.

belio svetainėje, 4523 South
VVood street.

šokiai, užkandžiai, dovanos, Varkala), iš Washingtono Ben. 
etc., įeis į programą, kuris pra- J. Kazanauskui, sekretoriui Si- 
sidės 6 vai. vakare. Namų savi- mano Daukanto Spulkos buvo 
ninkai kviečia visus atsilanky-1 prisiųstas laiškas rugsėjo (Sep- 
ti.—W. K.

TIKTAI 15c DABAR
UŽ GREIT—VEIKIANTI

BAYER ASPIRiN!
[DĖŽUTĖ Iš 12]

KIŠENINĖ DĖŽU
TĖ Iš 12 DABAR

15©(®
NEMOKĖKITE 

DAUGIAU

PAKSIDVODA 
VŽ NAVJAS 

ŽEMAS KAINAS 
VbiOSE 

VAISTINI.
X. fiųSE y

DABAR—Mokėkit Mažiau ir Gaukit Tiktų Bayfcr Aspirin
Taigi— Visliom et Sakyk 
“Bayer“ kuomet perki 

Š os naujos žemos/ kainos nebe- 
reikalauja priimti nauju nežino
mu apsirin tablo.ku, idant su
taupyti pinigu.

Ta;gi-r-žiurėkite, kad gautu
mėte tikrą Bayer dalyką, bet 
niekuomet neklauskita tik vien 
“aspbin,” kuomet priseis pirkti; 
bet visuomet sakykite B-A-Y- 
E-R Aspirin, ir žiūrėkite, kad 
ii gautumėte.

Atsiminkite mokslininkai skai
to ji vieną iš tu. kurie atneša 
greičiausia pagelbą nuo galvos 
skrudėj’mo. skausmu nuo reu
matizmo neuritis ir neuralgijos.

Atsiekiir.ui p ino p-'-sitikėjimo ir 
gir to veikimo ir kad Genuine 
Aspirin bu ų kiekvienam pasie
kiamas, kaina, kuria jus moka
te buvo labai nupiginta. Nupi
ginta ant tiek, kad nei vienam 
nereiktų priimU nežinomų pre
paracijų vietoje tikro BAYER 
A SPIRI N, kad sutaupyti keletą 
cen u.

15c dabar už dėžute iš 12. 
25c d bar už buteliukus iš 

24 tabletkų.
Ir d'deli še'mai iš 100 tabletkų 
buteliukai vėl nupiginti!

š cs naujos žemos kainos da
bar iėjo galion po visas Suvie
nytas Valstijas.

DABAR PIRKDAMAS VIS SAKYK “BAYER ASPIRIN”

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

• .... ___ £___ _ J __________________ /O____________________

|tember) 15 d., 1934 m., kuria
me federalė valdžia sako, kad 
ji yra nu'tarusi priimti spulką 
(Simano Daukanto Building 
and Loan Association) į tarpų 
federalių spulkų, išduodant pel
nų federalės spulkos “doleriu 
už dolerį” — arba, taip sakantį 
“on 100% basis”.

Spulka negali tapti federale 
į be pritarimo •% balsų esančių 
spulkbs šėrininkai — todėl lap
kričio 5-tą d., 1934 m. buvo 
sušauktas visų Simano Daukan- 

! to Skolinimo ir Taupinimo Bėn- 
'drovčs šėrininkų* Susirinkimas, 
2244 West 23rd Place, Chicago.

Vienbalsiai už federalizavimą
Dalyviai parode nepaprastą 

susidomėjimą darbštumu savo 
direktorių spulkos federalizavi- 
mo klausimu. Iš 5591 Šerų, 
bendrovės susirinkime dalyva
vo 5018 Šerai asmeniniai ir su 
įgaliotiniais (proxy).

; Buvo vienbalsiai nutarta fe- 
deralizuoitis vardu Simano Dau
kanto Federal Savings & Loan 
Association of Chicago.

Spulkos turtas $399,125.00
Simano Daukanto Spulkos 

turtas Siekia $399,125. Prieš 
depresiją šita spulka savo tur
tu viršijo pusę miliono dolerių.

•Pasibaigus šiai serijai, tai

Visi su atsidėjimu klausėsi 
koncertinio programų, katras 
buvo labai įdomus. Matėme 
mes net ir didus, kuriuos pa
tiekė mums p. Antanas Pil
kauskas—Ben Ali, lietuviškas 
fakiras. Čia yra sunku ir vi
sai negalima viską aprašyti 
kas pas mus buvo daroma ir 
rodoma. Tai, trumpai sakant, 
buvo toks teatras, kad ir kai
nos negalima nustatyti. Ir visų 
tų mums prirengė Moterų Klu
bo Labdarybės komisija su 
pagalba viso Idiubo narių ir 
geraširdžių Chicagbs

Apart programo 
mums visiems > davė 
Viso musų buyo 
kiek ligoninėse buvo, 
nežinau. Bet kliubietės

Mūviu aktorius Rafael De 
Onate, kuris šiomis dienomis 
apsivedė su Eilėn Wilson Mc- 
Adoo, duktere senatoriaus Wil- 
liam G. McAdoo. Jos motina 
yra mirusiojo prezidento Wil- 
sono duktė. Tėvai iš pradžių 
toms vedyboms priešinosi, bet 
paskui nusileido ir sutiko, kad 
jiedu apsivestų.

suomenės. šiandien mes gali
me drąsiai visuomenei pasi
guosti per dienraštį “Naujie
nas” ir žinom, kad tūkstan
čiai jį skaito ir po tam ateina 
mums į pagalbų. Ačiū.

—Jonas Rusteika, 
Inst. ward 52, Oak 

Forcst, III.

Now fhat we are aulhor- 
ized, we are in a position te- 
accept contributions and sug- 
gestions. What, and about 
whom would yoif likę to reai 
here? Write, and we”l do ouv 
best.

Severai people who have been 
approached to join the choras have 
said they “wouldn’t fit,” “not t’-e 
type.” You’re wrong beeause >ou 
simply can’t be a “one and only’’ 
apiong Pirmynlces.

If you dance diviaely, you 
will find a wortr,y partner in 
Wenetta, or in either of the 
Al’s — Stupar or Spitlis, and 
iii countless others.

If you’re the kind that likęs to 
preach — you will have unite a 
class. One young man should be 
taught to say good-nite pCoperly, 
according to a certain young lady. 
\Ve shall be glad to direct you to 
the right party.

Are you self-conscious and 
timid? We have a perfect foi 
for you, Louis Lapinskas.

You’re afraid of being lion- 
izediby the girls beeause you’re 
so handsome? Wait until you 
see the competition you‘ have 
to jtace

Sec you Friday, 
lllall (Meldažis), 
at 7:45. VVo’rc 
mect strangers.

at the West Sido 
2234 W. 23rd P5. 
alvvays happy to

The Duchess.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
.šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Vąlst. paštui.

Laiškai yra šiems asmeninis:

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

lietuvių, 
ir kitko, 
dovanas.

apie 120, b 
buvo, tai aš 

_______ - , i visus 
aplankė- ir apdovanojo. Suau- 
kavo pinigų i^ publika, taip, 
kad kiekviena^ gųvo po kelis 
centus.__________.

Dėkoja Moterų Klubui.
Aš čia neminėsiu kas pro

gramų pildė, nes nežinau var
dų, bet noriu visų prieglaudos 
įnamių vardu padėkoti Mote
rų Kliubui ir visiems už to
kių smagių dienų. Ačiii ir mu
sų dienraščiui “Naujienoms” 
už garsinimų.
Neduok Dieve, kad vanagas 

ką padarytų “Naujienoms”
Neduok Dieve, kad kada 

tas negeras paukštis vanagas 
mėgintų sudraskyti musų visų 
mylimų dienraštį “Naujienas”. 
Tad, mes visi paliktume sira- 
tos ir būtume atskirti nuo- vi-

TheEnglishColumn

Membersof; L. U. C. 
hold meeting tonight

There xyill be an important 
regular meeting of the Lith- 
uanian University Club tonight 
at the Consulate’s / office, 100 
E. Bellevu’a PI., according to 
Miss Helen C. Blauzdis, secre- 
tary of the group. It is t-j 
begiu promptly at 8:00 P. M.

Having placed the Jeadership 
of the Club in the hands of a 
newly eleeted officers, the or- 
ganization is looking forvvard 
to a period of activity, greater 
than heretofore. In the early 
part of this month the mem- 
bers adopted a new constitutiou 
and voted to resume a series 
of leetures by prominent Lith- 
uanian, leaders of the city.

Balkis, Joe 
Gatawecki, Anton 
Gechius, (Botanical) 
Gilletta, C. L. 
Janus, John 
Jonikas, Vadas 
Kiškiui, Kaz. 
Lalorenicius, A. 
Latonas, John, 2 
Norkus, Joe 
Petrauskis, M. 
Petril Chas. 
šileikiutė, Agota 
Svidar, Joe 
Stavras, Mrs. 
Urbonu P. W. 
Wagner, Allen F. 
Wiiimas, W. 
Zack, Dom 
Zalatoris, John 
Žalis, John

DON% 
NEGLECT
A COLD

Ste

th2 
you

several Johnny’s 
— Petrauskas, Pikčunas and 
Stanaitis, a couple of — well, 
it’s no ūse bragging too mucb. 
As for the fair sex, there are 
too many to even begin enumer- 
ating.

Don’t you want to comci beeause 
yqu 4>ate likei the dickens to show 
up s ome tfi^ktars^ \Ve i n vi t e
you to try. After your first attempt, 
you will be inclined to accept our 
suggestion of visiting Mrs. 
phens.

Are you tired of being 
įife of every gathering
enhance with your presence ? 
Prepare to take a back seat, 
or become one of several.

Another incentive for coming 
down to rehearsals -------- a new
group pieture of the chorus is to 
be taken to replace the one now 
published everyAvhere. You will be 
able to puręhąse a copy and have 
it autographed if you wish.

Have you several “swell” 
jokės waiting fo? an appreciat- 
ive public — may I present 
Julįa and Eddie Kazlauskas, a 
perfect audience. Or are you

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, * 
kuomet uždėsite malonų, sušil-. 
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- .
tacifa, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus.. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

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

*....  i., i ■' ■ ; i
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Garsaus Fakiro BEN ALI (Antano Pilkausko;

tebuklai Ind. Harbor, Ind.
. ' ' t .. ’ ’

Ketvirtadieny], Lapkričio 22 d., 1934
I . •• ' ■ •

, Ivanowo svet. 2101 Broadway, kampas Deodor St
Pradžia 7:30 vai. vakaro. ĮŽANGA 35 CENTAI

GRAND RAPIDS, MICHIGAN
Šeštadienį, lapkričio 24 d., 7:30 v. vak., Švento Jurgio svet

Kampas (įtiarry ir Webster St. įžanga 25 centai 
KENOSHA, WISCONSIN

Sekmadienį, lapkričio 25 d., 3 valandą po piet 
Šv. Petro Parapijos svetainėje, 701-51st Street 

' ■ ' ĮŽANGA 35 CENTAI

Musu garsus fakiras BEN ALI ketv. vak. rodys stebuklus Indiana Harbor—vyrai ir moterys seni ir jauni neleiskite Ketvirtadienio vakaro namie, atvykite pamatyt 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMĄ, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PERVĖRIMA, UGNYJE DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI
LIŲ VINIŲ ir LAIKYMĄ 12 VYRŲ ir daug kitų garsenybių. Netiktai parodys čia suminėtus vaizdus ir daugelio kitų, bet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus
kas) aiškins lietuviškai kaip jis šituos visus fakiriškus stebuklus padaro. Publikai bus proga viską tų matyti savo akimis ir girdėti savo ausimis stebuklų paslaptis.

Šimtai.tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodoje matė ir gėrėjosi musų fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirą BEN ALI, da
bar yrą proga jj mums matyti Indiana Harbor ir apylinkių lietuviams, pirm negu užbaigs savo maršrutų.

____ ' 'ji II n'- j r------------------------------------------------------------------------------- : ——T—      —,— .   ,, ■■ > . ...............  ;—; - . . ' ‘ ' ' ' ' ’
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NAUJIENOS, Chicago, JDB.

BUSINESSDAILY

Trumpai susirasti

Roofing i:

Cicero 1329

Merrimac 2524

Parduodu

negu

$2.00

$7.75

tremtinis iš Mek

daly

TAVERNS

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

Jonas Sidla

Visockio didžio.

8 vai. ry-

dainavo

$4.75
$5,75
$6.00

Rašo JUrgis Spurgis 
BRIDGEPOMAS

*10.00
*45.00
*15.00

*1.00

Patalai ir Matracai 
Quilts & Mattress Renovated

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

PAMINKLAI 
MONUMENTS

STOGAI 
ROOFING

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

RA.DIOS 
RADIO

Seniausias ir gerk lytojas ir dažytį 
Taiso, prosija irtt.

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

RAKANDŲ Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

Ištikro tai yra gražus puikus 
cikalas. *
Taip gyvas.
Taip gražiai nufotografuo-i

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

$20—$25
$30—$85

$125
$175

ANGLIS 
COAL

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

T A T V A 
cnru1 AivfQUTD

INGALIOJIMAI
FOWER OF ATTORNEY

KAILIAI
FURS

MILLWORK & BLDG.
8000

Wėll, taip sakant,* vakar bu
vau ipas p. Jokūbą Maskalitt-

;Praėit% sekmadienį, kaip ir 
visada, įklausiau -Progress Fur- 
niture Krautuves radio valan
dos.

Šio ;programo išpildyme da
lyvavo Naujos Gadynes mai
šytas oktetas ipo vadovyste 
Jurgio Steponavičiaus. Dainas 
kurias šis oktetas 
buvo ištraukos iš naujos ope 
retw ■tpje^ikai

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

tiesiog iš
Išdirbama parlor setus.

įdomių legalių informacijų, c 
Jonas Romanas, kaip ir visa
da, tvarkingai vedė programą 

—Klausytojas.

Programą patidkė burėlis jau
nų dainininkų ir šokėjų iš 
Lithuanian 'Youth Sodely.

AUTO DALIS 
WHOLESAEE IR RETAIL

SPAUDOS DARBAI

dideliame ■ nubudime 
sunu Vincentą, 

seseris 
Marijona

tymas, ikokį diėtuviai turėję 
krutamųjų (paveiksiu srityje.

Nekantriai lauksim subatds
— Kritikas.

retės “Plėšikai”, kurią cho
ras stato 2-rą <dierfą gruodžio, 
Lietuvių. Auditorijoje.

Įdomu bus ją .pamatyti, nes 
dainos, buriąs gjrdęjau, pub 
Mai išėjo. Buvo solo ir mier- 
gaičių trio.

Advokatas K. Gugis pateikė

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir;ki
tus reikalus ^Lietuvoje .padarome 
Naujienų ofise.
1789 S. Halsted St., Canal 8500

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, 111.

ATVIRUTES, programus, plaka 
tas, biznio korteles, knygas, laikraš 
čius jums i

NAUJIENŲ
1789 So. Halsted SU

St. Maria & Evergreen Monument Co 
01 St. ir Kedzie Avė. JEv. Park. III

DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.
Speciallis išpardavimas 
dirbtuvės 
Parduodam pigiai nuo $89 ir augŠ. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

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

Anglis. Koksas, Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIĄUSI POGOHONTAS

$4.75
5.75
6.00

■6.50

ToprašoLietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

1 u ■' ‘i J iii—■•Ui1 " -"4h / ’ !'T'1’ 11,1 P*

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

HENRY MILLER
2041 Canalport Avė. Canal 8695

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

TON Y THE CLEANER 
priaustas ’ rūbų va- 
ijas’Brighton Parke.

VARTOTI TORAI: 
USED URBS

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocahoritas pakaitas
Indianos Franklin pav. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausia Šiluma.

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

ausite Naujienų knygyne, 
(alsted St., Chicago, III,

RADIO TAISYMAS 
» Anm airn vipi? KAUlu oJbKVILib

Didelė Revoliucijos Dra 
maicių Rože

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

1739 S. Halsted St., Chicago, Iii.

$£OO Patalus padarom su .jūsų O naujų užvalkalu ir pamu
šalu. :Už. šita kainą tik kada atsi
nešta ši skelbimą. — Matracai perdir
bami, Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i vieną dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaūkee Avė. 

iHuinboldt 4766.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

.IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir paternų darymas

(Tool and Die Making)
Automatiškos šriubinės mašinos. 

t Didėlis pareikalavimas darbipjnkų 
ir geras užmokesnis.

Išmok amato, dirbdamas ALLIED 
ŠAPOSE. Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujiėškome darbą. 
Ateik i šapą arba parašyk prašyda
mas veltui knygutės su paaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO.,

Ine. <De0t. 100
.609^613 W, Ūke St..

KAURŲ — RAKANDŲ i 
Bargenai dabat- Sandelyje.

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

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

Cash ųrba ant išmokėjiji 
Atdara vak. ir nedėlio...

RAPP STORAGE, 5746 S. Ashland av,

ANNAdSAMULA 
po pirmu vyru Mątutis 

Peršiskyrę su šiuo pasauliu 
lapkričio 1*9 dieną, 10:20 Va
landą vak. 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Šilavo
tas parap., Mielalšiutės kaime, 
Suvalkų a p.. Barbieriškių vai.

Paliko / 
vyrą ■ Juozapą 
dukterį Marijoną 
Magdaleną Gusta 
Kisielius ir 'levą 'Panurvil, Lie
tuvoj tėvą Joną. 2 broliu Jo
ną ir Antaną ir 1 seserį Elz
bietą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4109 So. Montgomery.

laidotuvės • įvyks lapkričio 
23 dieną, 9:00 valt ryto iš na
mų į Nekilto Gimimo Panelės 
Švtparapijos i bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos ) pamaldos 
už vilionės -sielą, co iš 'ten 'bus

KVIETKININKAI 
FLORIST

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

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

NAMŲ TAISYMAS 
BUILDING REPAIRS ‘
WM. W; CHRISTIANSEN > 

Namų taisymas ir perdirbimas. Dar- 
bas garantuotas. žemos* kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
Wcntworth 8800.

RADIO
_ T_J.r__ . i

Budriko radio progra
mas.

Programe dalyvavo Rūta 
Bružas, ?E. Vespendraitė, Es- 
telle ir Helen Rimkiutės, Al
bina Trilikaitė, Birutė Kre- 
mianis, ;p. M. Gvalda — MiL 
leriene, Butą Kartanūitė, V. 
Beliajus, akordinistas Paul 
Eitmontas, Bruno Briiknis ir 

‘kiti.

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

BLEKES
SHEET METAL

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madisoh St Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms - ir ta Vernams intaisy mai 
nauji ir vartoti. .Labai-pigiai. -Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

AMATO MOKYKLOS!
TRADB SCHOOLS

__.. j. ’ DeLuxe Tire Co.,

Pirkite savo apielirikes 
krautuvėse

Mirtis atėjo per langą-—Mrs.’ 
Theresa Naughton Ryan, 65, 
144 N. Pine avė., buvo labai su
sirūpinusi. Gyvenimas ėjo ne 
taip, kaip reikėjo.

Nuėjo ji vakar j Stevens 
viešbutį. (Pasisamdė kambarį. 
Užvežta į 18tą aukštą eleveite- 
riu ir įvesta j kambarį, p-ia 
Ryan nusivilko paltą, atidarė 
langą ir <per jį iššoko.

P-a Ryan pasekė pavyzdžiu:
1. Miss Lucille Louise Nolan, 

kabaretų merginos, kuri perei
tą savaitę nušoko nuo 17-to 
aukšto Medinah Kliubo, kai jos 
numylėtasis kitą labiau pamy-

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

Pirkite geriausį anglj pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

GEORGE TUMALONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu [ 

lapkričio 18 dieną, 3:30 valan- 1 
dą po piet ,1934 m., sulaukęs 1 
24 metu amžiaus, gimęs Ben- 
ton, III. , l

Paliko dideliame nubudime ' 
motiną Matildą, 3 seseris Ma- 
Tie Barisas, Tillfe Myers *ir • 
Margaret, 2 švogerius ‘Frank 
Barisas ir F. H. Myers, 3 bro
lius Walter, Joseph ir Anthony, . 
seseryče Franceą F. -Barisas ir 
giminės. ,

Kūnas pašarvotas. randasi ‘ 
1646 W. 46 St, Zoįpo koplyčioj. , 

laidotuvės įvyks ketverge ' 
lapkričio 22 dieną. 8 vii. ryto 
iš koplyčios į šv. 'Kryžiaus pa- 5 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi- z 
bus gedulingos pamaldos už 1 
velionio sielą, o iš ten bus nu- i 
lydėtas į šv. 'Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. George Tumalonio 
giminės, draugai ir pažįstami t 
esat nuoširdžiai kviečiami da- . 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti.^ 
jam paskutini patarnavimą ir5 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, Broliai, 
švogeriai Ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J, Zolp, Telefonas 1 
Boulevard 5203. j

pi nes.
Visi a. a. Anna Samulas gi- 

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvięčiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą R 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Sūnūs, Duktė 
ir Visi ‘Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3100 arbaPullinąn 4151

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS
IŠMOKIT PEIiNINGO 'AMATO 

Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už TSO.OO. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši .paskelbi
mą.' Pradėkit tuo jaus.

CHICAGO SCHOOL OF 
DRESSMAKING,

216 W., Jaekson Blvd. Dearborn9092

ANGLIS! Kodėl mokėti augštą 
kainą kuomet jus galite nusipirkti 
geriausią angli tiesiog iš kasyklų. 
Screenings ............... ..................
Mine run .....................................
Lump ar egg ........... ...... ..........

NORTHERN COAL CO
Lawndale 7366

Perdirbame Kailius Pataisome. 
>Expertų darbas — žemos kainos, 
Aprokavimas dykai. 

‘Pataisykite savo kautą pirm 
pradės snigti! r
Ekspertų/valymas ir Glazing
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu .......... .
IRVIN.G PENNER FUR SHOP 

39 South State St. 
15tos lubos Mentor Bldg. 

Tel. Dearborn 7184

KNYGOS
BOOKS

Radiatoriai .ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS ' ' f*' ,

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

; 2S% IKI -35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1685 W. Division St. 
kampas Marshfield

MARIJONA £
KARANAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu j| 
lapkričio 18 diena, 5:20 valan- ; 
dą ryte 1034 m., sulaukus ‘24 į; 
metų amžiaus, gimus Herrin, ; 
Illinois. e

Paliko, dideliame nubudime 
tėvą Vincentą, 3 brolius, Juo- 2 
zapą, Antaną ir Bernardą, 1J 
seserį Frances, 2 brolienės 
Marcelę ir Genevievę i ir gi* į 
minės. Jį

Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 S. 49 Gt. -Petkaus /koply- f 
čioje.

Laidotuvės įvyks -ketvittądie- ! 
ni lapkričio 22 dieną, 8 vai. ry
te iš 'Petkaus koplyčios į šv< 
Antano' parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėbonės siela, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero -kapines.

Visi a. a. Marijonos Kara- 
nauskaitės giminės, draugai, ir 
pažįstami asati nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vime ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, - Broliai, Sesuo ir giminės ,

Laidotuvėse patarnauja gra-* 
borius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
_______ Te-L ............

SKALBYKLOS 
LAUNDRIES

Muzikalej programo dalyjd 
maloniai švietė pępnliari sop
ranas, ponia Elena Rakaus
kas. Niekam nenuobodu klau
syti šios dainininkės arijų Ir 
liaudies dainelių.

»Del .Budriko Radio orkestro^ 
turiu tpasukyti, kad jis maij 
-visad .patinka, -bet ir -kas?tolyq 
tai vis eina geryn,. gražyn.

Pasiklausykite didžiulio tp-o 
Budriko* Krautuvės (programo 
rytoj vakare (ketvirtądienyj), 
7:30—8:30 vai., WHFC.

Visų laukiama Makalų šei-r 
myna ir. vėl su mumis—Bud-| 
riko radio programe, praeitą) 
ųėkmądienį.

'Kadangi;, Makalų • šeimyųot 
-vi$i vargai yra paųašųs į visų 
musų vargų$,..tai lietuviai^ 
dideliu nekantei|mu Makalų 
laukią. & gražiai Jie .klausyto
jus DaVąįgma..

-- ■' ':.;W '

ną paveizėti , jo naųj.ų barų ir 
-gražaus užėigbs -išpuošimo, 
ifimęs tris burneles °ant drą
sos”, o kitas tris “dėl sveika
tos”, apžiurėjau visą taverną 
nuo pradžiai iki g41m*

Galima i pasakyti, I kad dabar 
p. ’Maškaliunb taverna ‘visai ne 
ta, ką -buvo seniau. Baras per 
visą taverną varsuntose ugny
se pa skendęs.-Užpakaliniai r u? 
mai svečiams argi tikrai aris* 
tokratiški, na o svečių pas p. 
Maskaliųną. irgi netrūksta.

Jeigu manęs ..ųetikit ką čia 
!porinu apie :p< Maskaliuno už| 
eigą, tai nueikite patys ir sa
vo locna akimi persitikrinkite, 
bet nepamirškite, kad p. Mas- 
kuliuno Beer Garden randasi, 
817 W. 35th St. arti Halsted 
Street.

2. Mrs. Nell Walker Ablin. 
26 m., kuri sekmadienį vakare 
nušoko nuo 8-to aiikšto Com-' 
monwealth viešbučio, 2757 Pine 
Grove a’venue. Irgi dėį meilės.

Sally ir jos “fenės” -tvarkoje.
— Apeliacinis teismas išteisino 
nudistę šokėją Sally Rand ir 
jos “fenes” ir pareiškė, kad jos 
šokiuose nematė jokio nemora
liškumo. Municipialis teismas 
nubaudė šokėją $200 ir metams 
i pataisos namus už šokimą 
Chicago Teatre.

Ryt irgi pavasaris — Pavasa
rinis oras, kuris taip netikėtai 
užklupo Chicago, mano sve
čiuotis iki trečiadienio vakaro, 
jei tikėti Chicagos oro spėjikui. 
Vakar temperatūra buvo 67 
laipsnių. t j ;

950 naujų darbininkų — Ket
virtadienį atsidarys nauja Sears 
and Roebuck krautuvė prie 63 
ir Halsted gatvių. Krautuvėj 
dirbs1950M«fi*Bi&riky? da
bar samdo. ? ■ '■ f ‘

Katalikų diduomenė Chicagx>j.
— Kardinolo Mundeleino 25 me
tų jubiliejaus proga Chicagon 
suvažiavo visa Amerikos kata
likų bažnyčios diduomenė: New 
Yorko kardinolas Hayes, popie
žiaus nuncijus Cicognani, vysku
pas Flores 
sikos, ir daugelis kitų. Vakar 
10:30 *Holy Name bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos \ 
kuriose visa - diduomenė 
vavo.

Mine Run, 85% Rupus 
Screenings $4.75, Lumps

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 21, .1933 m., su
laukęs 45 metų amžiaus, gimęs Panevėžio apskričio, Biržų parapi
jos, Graužėtų kaime. 'Liūdnai atminčiai bus atlaikytos fgedulingos 
pamaldos, lapkričio 22 dienų, 8 vai. ryto šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicerojė. Meldžiame visus gimines ir draugus atsi
lankyti į pamaldas, o po pamaldų į namus 19 So. Springfield Avė. 
Liūdnai praslinko vieni metai kaip ta žiauri ir negailestinga mirtis 
išplėšė man mylimiausi vyrą ir < dukrelę. Brangiausia tėveli, ku
ris mus taip širdingai mylėjo ir sunkiai ir rūpestingai dėl musų 
dirbo iki paskutinės savo valandos. Mes'nesurandam sau jokios 
ramybės ir niekados nesurasime, be tavęs»musų brangiausias vyre 
ir tėveli ir ‘gailios ašaros nuofett vilgo musų blakstienas. Ta 
nelaiminga mirtie atskyrė tave tpip anksti nuo mus,‘bet'tavo pa
vyzdys niekados nuo musu akiu nenueis ir i tavo .taip tikra i ir šir
dinga meilė dėl musų niekados nuo musų neatsiskirs, o dabar bran
giausias vyre ir tėveli ilsėkis sau rainiai,'tegul tau būna lengva 
ši šalta žemelė, o mes dar vargsime.'keliaūdamps pas tave, o kada 
musų kelias pasibaigs, neužmiršk musų mylimiausias vyre ir tėvelį 
pasitikti mus. n '

Nuliūdę esame, ...
MOTERIS ELZBIETA. DUKTĖ EUEONOR, 
BROLIAI IR GIMINES.

Senų Ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So.

&ANARKOS
CANARIES

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

• alfabeto tvarkoje
šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur gulima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

__ jMįęjųs v ■..

PAKAITAI
2 colių screaningtf.A............. .......
Mine run ar nut .......................
Egg ........... ...................................
šmotais — lump ..... .................

PEARLESS COAL CO
Mofrroe 4442

Sekmadienį žymiuose Chi
cagos masonų rūmuose, Medi
nah kliube, 505 North Mi- 
chigan avenue, įvyko muzika
lia popietis, kuris susidėjo iš 
lietuvių dainų ir šokių.

Margą programėlį išpildė 
jauni dainininkai ir šokėjai iš 
Lithuanian Youth Society, 
kuriai pirmininkauja Vytau
tas F. Beliajus. Iš kliubo ,pu
sės popiečiui vadovavo Mrs. 
W. 'Clark Adams ir Mrs. R. R. 
Dunn. ,
A. Kalvaitis atidarė programą

Programą atidarė garbės 
svečias Lietuvos konsulas p. 
A. Kalvaitis, trumpais bruo
žais charakterizuodamas Lie
tuvą ir Lietuvos 
meną.

Jaunieji šokėjai 
sus populiarius

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami 
tik po .... ........... .......... ...... ........

EMPIRE LAUNDRY 
330jWest 47th «t. — Yards 2828

pašoko vi- 
lietuvių šo

kius, pradedant nuo suktinio 
ir baigiant Dzūkų šokių. Dai
nininkai patiekė mėgiamas 
liaudies melodijas, Pamylėjau 
Vakar, Plaukia sau Laivelis,

programus, plaka- 
.............‘ . i* 
geriausia ' "atspausdins 

SPAUSTUVĖ
Canal 8500

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 Įmokė
ti, į 20 mėnesių išmoki. 3 kamb 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.5Q, karpętaj $9.75. Atdara va- 
Vorais. 253 W. 63 St. ______

Po pirmo fihnos parodymo visos Chica
gos lietuviai nori pamatyt tą puikų veikalą

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams ......
Palagas ligoni

nėje ............. .
Hemoroidų opera

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

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

•1900 S, Kedzie Aye,

MAUDYNES
BATHS-

Gera rašoma popiera parduodama 
po 18 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
jersiuntimo kaštams. Pinigus ga- 
ite siųsti stampomis. Gausite Nau- 

: ienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago, I1L

Old Timers 'Tavem. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli .pasirinkimą, 'kiekvieną 
diena, skaniu gėrimų ir valgių už 
žemiausią kainą. Atelląnkykite! Bu- 
sįt svetingai priimti. 1400 & Unionąv.

VADO IR DAŽO 
CLEANERS •& DYERS

NEWKIRK’S GUAL1TY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

v
Geresnis pavaduotojas dėl'Pocahontas 

$6.00 
$6.25

MODERN
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi 
nacijos. Duris. Lentos, 
Asbestas — Sidlng ir Virtuvių šep<

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

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

* . • • » '4

autu Paisymas 
AŲTO,(REPAIRS

FRANK’S AUTČ &IOP. 4464 So 
Wentworth, BbuleVard 4081_____

1789 So. Halsted St,

LENTOS ir Rakandai 
LEMBER & MILLW0RK

Taip teisingas.
Lietuvos gyvenimas 190i> 

metais.
Žandarai. .
Caro valdžios žiaurumas. • 
Lietuvos dvaras.
Jaunuoliai studentai, kurie 

kovoja už Lietuvos laisvę.
Areštai.
Kankinimai.
Kalėjimas.
Ištrėmimas Sibiran.
Gyvenimas katorgoj.
Pabėgimas.
Viskas tas sujudina.
Nuo pradžios iki galo ne

galima akių atitraukti nuo 
paveikslo.

Jaunuolių romansas, meile, 
pasišventimas.

Žemaičių Rožė taip maloni, 
tokia gera, taip atsidavusi...-

Tai yra pulki aktorė.
Tokia mandagi, tokia natu- 

ralė%
Kaip jos galima nemylėti?
Tikra Žemaičių Rožė.
Jos tikra pavardė — norė

tųsi patirti.
Mes esame dėkingi ponui 

W. Capuliui, kad jis šį puikų 
veikalą krutaniuose paveiks
luose atvežė mums iš Euro
pos.

Iš jo sužinome, kad Žemai
čių Rožė 'bus .perstatyta šioj 
subatoj ant Bridgeporto Mil
dos teatre.

Tai bus puikiausias persta-

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kėlias į Southus, Memphis, New Or- 
lęans, Jąc.ksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668. ........................... .. —.r

■Krautuvių Fikčeriai;
STORE FIXTURES ;

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

JOS F. BUDRIK, Ine.
_______8417 S. Halsted St.

APTIEKOS 
DRUG STORES

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

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

LIGONINES
HOSPITALS

McCARTHY FLORIST, 6314 South 
Westem Ave.t Prospect 1614-1615.

kelione busais !
TRAVEL BY BUS

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
-pirkinių reikalais eįti i. tas 
.krautuves, kurios skelbwit 
Naujienose.

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynės, elektriški'treamentai. Ultra 
yiolet spinduliai, masažas.1657 W.45 št.

MUZIKA
MUSIC !



Dar viena automobilio auka-townoflakie 
tis George Tamoliunas

NAUJIENOS, Chicago, III.
...................... ... ..I II ............... .. ....................... ....... ................................ . , I ...... ............................................................................................... . ...................

Lietuvių biznius lankysim ! DainininkaS S. R im
li- nuo dzimdzių jas apgysim kus dirba apdraudos

1 bendrovei
Nuo jų vanagu vaikysim.

Trečiadienis, lapk. 21, 1934
■■■i   — i Ui II „ I  ....................  „........... . ............ ..

I tris dienas automobilių nelaimėse žuvo 
keturi lietuviai

»■■■■■ ilimiiii, ,

Suvažinėtas kai lipo į gatvekarį
Kai gatviakaris atėjo ir Ta- 

molii.’.Aas rengėsi į jį lipti, ke
liu atskubėjo automobilis ir 
nesustojęs trenkė į Tamoliuną, 
parmesdamas jį ant cemento.

Ir suvažinėjęs Tamoliuną, au
tomobilis nesustojo, bet nusku
bėjo toliau. Taip paliktas, ve 
lionis gi.'.ėjo gatvėje be sąmo
nes. •

Sekančią dieną jis mirė.
Velionio giminės prašo žmo

nių, kuriems, gal pasitaikė ne

— Dar 
šios sa- 
žuvusių

mirė 24 
George

TOWN OF LAKE, 
viena mirtis padidino 
vaitčs skaičių at.uų, 
automobilių nelaimėse.

Sekmadienį po pietų 
metų townoflakietis
Tamoliunas, 4640 South Wood 
street.

Jo mirtis padidino aukų skai
čių iki keturių.

Nelaime, kurioje velionis Ta
moliunas buvo sužeistas ir vė
liau mirė įvyko šeštadienį, lap
kričio 17 d., vakare.

Jis buvo nuvykęs prie Kaži- laimę ir kaltininką—automobi- 
mierinių kapinių, lllth street lį matyti, su jais susižinoti ir 
savo reikalais. Juos atlikęs pranešti informacijas. Jie bus 
apie 9 vai., vakare, grįžo namo, nuoširdžiai dėkingi. Adresas 
Prie kampo 111-tos gatvės lau- yra 4640 South Wood street. 
kė gatvekario. I —J. R.

JAMES-JANUŠAUSKO APETITAI
Norėtų būti skridimo “direktorius"

Asmuo, kuris pasitraukė nito ir valdžiai skundus nešti, kad 
tranzatlantinio skridimo, suvil- tik kaip nors butų sutrukdytas 
damas organizaciją, kuri buvo 
davusi jam geriausią progą jo 
gyvenime, dabar nori vėl įsi
piršti j tą “džabą”, ir ne bet 
kokioje rolėje, bet kaipo skri
dimo direktorius!

Matydamas, kad jisai geruo
ju negali atgauti prarastą AL- 
TASS valdybos ir visuomenės 
pasitikėjimą, p. James-Janu- 
šauskas dabar bando atsiekti 
savo tikslą grasinimais. Jisai 
nubėgo pas vieną advokatą ir 
per jį reikalauja, kad ALTASS 
valdyba arba tuojaus jo “di
rekcijai” pavestų “Lituanicą 
II” ir tolimesnį tranzatlantinio 
skridimo paruošimo darbą — 
arba jisai per teismą reikalau
siąs su juo atsiskaityti (pamis- 
lykite!) ir stengsiąsis sustabdy
ti ALTASS veikimą.

Užvakar keturi ALTASS val
dybos nariai gavo iš James’^> 
advokato tokio turinio laišką. 
Jiems duodama savaitę laiko 
pagalvoti — o kad ne, tai, gir
di, busią blogai, labai blogai.

šis naujas p. Janušausko žy
gis naujų liaurų jam nepridės. 
Kada jisai gegužės mėn. pra
džioje staigiai pakišo ALTASS 
valdybai naują kontraktą su. 
reikalavimu,. kad jam butų už
tikrinta alga iki galo vasaros 
1935 metų ir puse “Lituanicos 
II” ir visų jos įrengimų* vertės, 
ir valdyba vienbalsiai tą jo 
kontraktą atmetė, tai jisai tuo
met permainė toną ir aiškinosi, 
kad jisai norėjęs tik patirti, ar 
valdyba juo pasitikinti.

Už dvejeto dienų po to nepa
sisekusio “putčo”,. jisai be įspė
jimo įteikė rezignaciją ir rak
tus nuo lėktuvo, — kada New 
Yorke buvo rengiama didelė 
aviacijos iškilmė. Jisai manė, 
kad komitetas bus paklup'dytas 
ant kelių ir išpildys visas jo 
užgaidas. Bet kai pasirodė, kad 
be jo labai gerai galima apsiei
ti, tai p. James paėmė apmau
das ir jisai pradėjo ir grąsinti, 
ir maldauti, ir šmeižtus skleis
ti apie buvusius savo rėmėjus,

tas darbas, nuo kurio jisai pa
bėgo. Bet nieko naudingo jam 
iš to neišėjo.

Nelaimės nieko jis ir šį kar
tą.

Naujienų Radio 
eilių kontesto

Rytiniuose Naujienų radio 
programuose skelbtasai pirmas 
eilių kontestas parodė, kad tarp 
Naujienų radio klausytojų yra 
daug palinkusių eiles rašyti.

Iš daugybės prisiųstų eilučių 
taip pat pasirodė, kaip lietuviai 
branginą savo dienraštį ‘Nau
jienas.

Septyniolika atsakymų tapo 
pripažinti geriausiais ir jų au
toriai laimėjo dovaną būtent 
Dro Karaliaus puikią knygą 
“Namų Daktarą”. Laimėtojų 
vardai buvo paskelbti per ra
dio.

Uždavinys buvo parašyti ket
virtą-eilutę prie šitų trijų: 
“Kad atlanko mus Naujienos, 
Meilios darosi mums dienos. 
Mes Naujienas vis skaitysim

Ir štai kokių ketvirtos eilu
tės projektų buvo prisiųsta, už 
kurias buvo duota dovanos:

Mes Naujienas vis skaitysim

Daug naujų žinių įgysim

Teisingas žinias matysim

Ir visas žinias matysim

Mokslų apšvietą įgysim

Jų prakilnumą kitiems apsaky-
. [sim

Ir visus skaityt prašysim

Ir draugams jas užrašysim

Visų priešų neklatfsysim

0FHCIAL ENTRY BLANK-(1934-35)
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET- 

BALL TOURNAMENT 
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)

Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of 

team) ........................................................... ............... .

MANAGER’S name .................   4........................... ..

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

TELEPHONE............... ........ . -».......................................... .
• * į * • .

* (Mail tHis ėntry blank, with entry fee, to the Sportą Dept. 
Naujienos, The Lithuanianr Daily News, '1789 South Halsted 
Street Ganai 8500. Entry fee mušt be paid before playing the 
first game).

SIMANO DAUKANTO DRAUGI-' 
JOS. Valdyba 1934 metams yra: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So.

‘ Cottage Grove Avė.; J ui. Race-
* viče pagelb., 3326 So. Union Av.; 

P. Kilus nut. rašų, 3347 South 
Lituaniča Avė.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Kuulakis turto rašt., 3842 South 
Union Avė.; lz. Masaitis kontrol. 
rast.; A- Jaunis ir J. Krikščiū
nus iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; F. Demereckis, Knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, Lgonių 
prižiūrėtojas.
SusirinKinius laiko kiekvienų mė

nesi p.rma sekmadieni. 12 \ak •.'ie
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Vyrams Darbiniai 
Čebatai

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

M A RQUETTE P ARK.—Dai- 
is 

.dienomis pradėjo dirbti West- 
ern & Southern gyvybės ap- 
draudos bendrovėj. Jis užraši
nėja mirties ir ligos apdrau 
dų.

Apdraustos reikalais kreipki
tės į p. S. Rimkų adresu, 2506 
W. 68th St. arba pašaukite per 
telefoną,. Prospect 8102 arba 
Prospect 0815. <

šioj savaitėj eina kitų eilių nininkas Stesys'Rimkus ‘ šiomi
kontestas, kurio pasekmės bus 
paskelbtos Naujienų radio 
grame petnyčios rylą 8:15 
is stoties WSBC, 1210 
cyčles—X.

pro- 
val.,1 
kilo-

Mat, reikia žinoti 
prie kurio stalo 

atsisėsti
toSvečiuose atsisėsti ne prie 

stalo yra labai rimtas daly
kas.

Klaidos atitaisymas: Vakar 
dienos žinioje apie mergaitės 
užmušimą Brighton Parke įvy
ko klaida. Turėjo būti pasa
kyta, kad automobilis užmušė 7 
metų Petronėlę
(Svenciackas?), 3942 So. Rock- 
well street.čia

pas 
su- 
Tik

Telefonas suskambėjo:
— Halio, Halio! Ar tu* 

kalbi?
— Taip, aš!
— žinai ką?
— Nežinau!
— Subatoj atvažiuok 

mane į svečius. Turėsime 
kaktuves. Bus graži parė.
susimildamas nepamiršk atsi
vežti ir savo prietelių.

— Kad aš neturiu pinigų. 
Dągi j taverną važiuoti? Be 
dolerių nepatogu.

— Ne, ne, tik atvažiuokit. 
Jums niekas nekištuos. Sakau, 
mes švenčiame sukaktuves, ar 
supranti ?

— Taip, dabar suprantu. Ge
rai, nuvažiuosim.

Subatos vakare sėdėjome ta- 
verne prie stalo, apkrauto val
giais ir gėrimais. Muzikantai 
grojo visokiausius suktinius, 
šokėjai sukosi sušilę. Barten- 
•deriai pripildė ištuštintas stik
lines. Taip sakant, smagumas 
iš visų pusių.

Tik, vot, gaspadorius suga 
dino visą ūpą su savo bila. Ke
turi doleriai ir 35c. Mane net 
šiurpuliai nukratė.

— Nugi, prietell, aš nema
niau, kad... , ,

— Tai, mat, draugas. Tam
sta su savo btfnčiu sėdėjai prie 
šito stalo, prie kurio už gė 
rimus reikia užsimokėti, 
prie ano stalo, tai aš 
ju.

— Bet, prieteli, aš 
jau skirtumo tarp tų 
stalų ?

— Duok man keturius rub
lius ir bus call it sųtfare.

L — Kad aš turiu tik du do
lerius.

— še tau, fui tu.. Sudiev...
PI.

O, te.i 
fundi-

nežino- 
dviejų

Midland National 
Bankas išmoka de- 

pozitoriams 43%
Brighton 'Parko finansinė įstai

ga kviečia kreditorius atsi
imti čekius

MMBmS

Lithuanlab Rępublican Club of 
brighion Park kliubo valdyba 1984, 
m.; Vincas Baliunus, pirm. 
W. 47 St.; Frank Jakavičia 
pirm., LX'-' - -
Kelps, 2-r*s vice-pirm 
47 St 
rašt., 2611’' »V. 47 ,St.;
Shurka, i n. rašt., 4635 . S». Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pąkeltis. ižd. 
4630 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran- 
cisco Avė.

_ , . Laiko susirinkimus kas mėnesi
Sventačky . kas antra ketverga, 8-tą vai. vaka 

re. B, rietkewičia ofiso kambari 
2608 W. 4^tk St. Briuhton Park.

Rcpublican Club

Vincas Baliunus, pirjm- 2Ų34 
r iMiin uanuvitid, VlCe-.

2638 W. 40 St.; Kasper
2436 W.i 

; Barnev Pietkewičia, nut. 
260*' tV. 47 St.; Walter

Šilti ir tvirti, ^lėvėsis kaip geležis 
Nepraleiskit šio bargeno

CHICAGO MAIL O R D E R 
B A R G A I N O U T L E T 

511 S. P a u I i na S t.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA? 
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKĮ?
Pagalios padarytas stebuklines 

, Parsldi.c»- 
tiktai pas 

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Bervvyn, III.

šradimas dėl nervų ligų, 
la

CLASSIFIEDADS
—■ I I ..........

Business Service
« Biznio Patarnayimas

NAMU SAVININKU A1YDA1 
Musų biuras Suteiks patarimus namu 
^avininkarrts reikale nesusipratimų su 
rendaunlnkals. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuu 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai origfnalio fr vienintelio namų 
nHvinmkv biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel Armitage 2951-2952 
Mes esame tau šiuo adresu virš 60 mel

Chicagos Draugijų, 
K liti b ų Vaidvbos 

1934 metams
AMERICAN L1TH. ČITIZENS 

CLUB of 12th WĄRD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt,; 1500 So. 48 
Ut.; J. Manikės kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globė jes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: ■. - A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418. 
Kliubo susirinkimai atsibuna 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.
8

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 1111. valdyba 1934 metų: Vin
cas Stankus, pirm., 6606 S. Mosęąrt 
St., Antanas Šimkus, 3110 Litūa- 
nica Ave», pirm. pagelb., S. 
Kunevičius nųt. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallacę St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St-; 
P. Balsis kasteriąs, 5653 South 
Throop St.; L. Llaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mčnesj pir

ma trečiadieni ,7:8ų vai. vakare, Chi- 
cagos Lietuvių* Auditorijoj, 8183 So. 
lalsted St.

BRIGHTON PARK.— Mid
land National Bank of Chi
cago, prie Archer ir Sacramen- 
to Avenue, paskelbė, kad iš
mokės depozitoriams 43% divi 
dendų.

W. J. Garvy, banko receive- 
ris sako, kad 43% uždarytų 
pinigų bus atmokėti visiems 
kreditoriams, kurie jau yra pri- 
rodę ^r įteikę ieškinius (claims) 

i arba tiems asmenims, kuriems 
kreditorių ieškiniai buvo per
duoti.

Depozitoriai gali atsiimti sa
vo čekius asmeniškai, - atėję 
banko receiverio ofisą, adresu, 
4184 Archer avenue.

Ateidami atsiimti čekius, de
pozitoriai turi atsinešti su sa
vimi “Receiver’s Certificatb”, 
kuris buvo išduotas kai pirmas 
išmokėjimas buvo padarytas. 
Be jo antro išmokėjimo čekiai 
nebus išduoti.

Tai yra antras iš eilės atmo- 
Įkėjimas banko depozitoriams. 
1988 metais jie atgavo 82% už- 

1 darytų pingių.
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DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.;
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt.
Jue Dabulski. 3044 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So. 
Harvey, 111.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4601 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče,. 6939 S. Washtena* 
Avė.; ligonių apiekunai A. Čiesna 
ir K. BorušienS.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrų septintadienj Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy 
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodat 
sulig draugystes Įstatu.

pag. Fr

N. Callfor-
rašt. A.

Lincoln St.,

ATIDA I 
tmones kurie dabar gauna anglis iš 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal r os 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.

FurmtUre & Fixtures
Rakandai-Itaisai

^^^^WW^W^^^^^^^^***^*-**^>****^^*-* -*|^****>^**»

PARSIDUODA dideles jtalpus “(ce 
box’’ geras dėl restauranto. bučer- 
nės ir tavern, parduosim pigiai.

1902 S. Western Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! John A. Witches ir 
Velerijos ir Celestian Phiopiliu rei
kale atmokejirto jiems mortgičiaus. 
Rašykite Bok 190, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Dr. k», 8učce«sor to

u r r i l t-
Val.—-8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 075]
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Oppotite D; Store, 2d Floor

Garsinkitės Naujienose

MADOS MADOS MADOS
UI*

i™*

M0RTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulk*.

TEL. LAFAYEE^E 1083

2608 West 47th St.,

PETRO PETRAUSKO žirninės ir 
draugai, kuris seniau gvveno adre
su 1114 Cullerton St., Chicago. III. 
nrašomi atsišaukti laišku svarbiu p. 
Petrui Petrauskiui reikalu. Box 19L 
Naujienos 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III.

■ l.l|W...l II ll—l

Help Wanted—Female

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Pragvvenimas ir mokestis. 
Tel. Albany 1213.

REIKALINGA mergina i valgyk
la. nuolatinis darbas. Borisas Lunch- 
room, 4440 S. Western Avė.
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Garsus Austrijos Revo
liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCH
Papasakos apie Austrijos 

revoliuciją ir darbininkų 
dėjimą Europoje.

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adams 

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

Naujienose

BE AUT Y opera to rka prie visokio 
darbo; turi būt A 1 marceller. Ge
ra alga. Ideal Beauty Shop, 1747 
So. Halsted St

JU

REIKALINGA mergina prie ahel- 
no namu darbo.-srvventi ant vietos.

6601 S. RtejĮimond St.
- *

For Reni
RENDON Storas, barbernė Įdirb

tas biznis, tinka ir kitokiam biz
niui. 3316 S. Morgan St. Renda $20 
su kambariais. V .

RENDON šaliunas su visais mo- \ 
derniškais įtaisymais, biznis išdirb
tas per 30 metų.

8318 S. Morgan St

Business Chances
Pardavimui Bizniai ;

&
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Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė

h Chicago. I1L

TEL REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Eng!ewood 5883-5840

LUNCHROOM pardavimui. Geras 
biznis.

1918 W. 68 St.

PARSIDUODA L G. A. Storas bū- 
černė ir grorerpč. Biznis cash, 
roj vietoj. Visokių tautu apgyven
ta. , Renda pigi, priežasti pardavi
mo patirsit ant vietos.

6759 So. Elizabeth Avė.
■ t ' r *

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchroom. Cach arba mainau ant 
Automobilio. Priežais fabrikų. Pigiai. 
3000 W. 47 St. Tel. Lafayette 5431.

641 — Paskiausia Paryžiaus modelis — Koks elegantiškas ir įdomus! 
Galima siūdinti iš šilko arba lengvos vilnonės materijos, Sukirptos mie
ros 14, 16, 18, taipgi 86, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę, ir. adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centų. Gali
na pasiųsti pinigus arba paš- 
o ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

čia {deda 15 centų ir prašau at 

dusti man pavyzdj No........ .

Mieros

(Vardas ir pavardž)

(Adresas)

(Miestas ir valu.)

NAUJIENOS Patiem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III,

YOITTH!!
FUN—MYSTERY

Corning your.way soon the 
GRAND MASĄUERADE

DANCE
Sponsored by the 

“LITHUANIAN YOUTH 
SOCIETY”

SATURDAY, 
NOVEMBER 24th,’34 

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

HOTEL
“HOTEL MARYLAND” 

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

Michigan avė). 
MUSIC WILL BE FUR- 

’NJIGTITi’Th PV TUF «T OQ
ALEGROS’ ORCHESTRA.

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

K ’ Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui____

FORECLOSURE bargenai. Pa
matykite tuos 2 flatų murini ir 6 
kambarių murini bungalow. 6501-03 
So. Bishop St., paskui pasimatyki- 
te1 su *

FRED'K H. BARTLETT & CO. 
33 W. Washington St. 

2 lubos
Klauskite p. W. R. Lemke

PARDUOSIU South Sidėj muri
ni narna 4 flatų, 2 štonj, yra bučer- 
nč ir tavern, su bizniu arba be biz
niaus. arba mainysiu ant mažes
nio namo ar farmos.

6110 So. State St

I PARSIDUODA namas su tavern 
- bizniumi, biznis išdirbtas gerai ar
ba mainysiu ant rezidencijos namo.

2119 So. Halsted St.

PAMATYKITE ši dideli bargenų 
šiandien. Turi būt tuojaus parduo
tas. 6 kambarių mūrinis bungalow 
p-aru apšildomas su 2 karų garad- 

, žium. Naujas kainavo $8759. Grei
tam pardavimui paaukausiu beveik 
už pusę originales vertes. Be spe
cialių assesmentu. Taksai užmokė
ti. Apžiūrėkite adresu 7243 South 
Washtenaw Avė. šiandien, o paskui 
pasimatykite su savininku.

W. R. LEMKE
33 W. Wahhington St. 

Tel. Randolph 3750.
.......  .... . .................... .................................................. ..... .......... ............................................... ..... .u 
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TURI būti greitai parduotos šios 
trys propertės, 6 kambarių naujas 
moderniškas bungalow $4650: kita 
2 pagyvenimų po 5 ir 6 kambarius 

> medinė; kita mūrinis cottage 3 
kambarių ant galo loto. Labai 
pigiai. Visos Marouette Park apie- 
linkėj. Kreipkitės nas Kazis Ur- 
nikis, 7026 S. Fairfield Avė. ant 
pirmu lubų frontas arba laišku.

Telefonas Hemlock 5545
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