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Fašistai suokalbiauja nuverst Roosevelto valdžia
Fašistų suokalbį atidengė 

gen, Butler
Fašistai tikrai ruo
šėsi nuversti Roo

sevelto valdžia •P

Buvo pasiūlę $3,000,000 gen 
Butler suorganizuoti 500,000 
ex-kareivių armiją, nuversti 
valdžią ir įsteigti fašistų dik
tatūrą

I _____________ ______________

NEW YORK, lapkr. 21. — 
Amerikos fašistai, remiami ka
pitalistų, tikrai ruošėsi nuvers
ti prezidento Roosevelto valdžią 
ir paskelbti savo fašistinę dik
tatūrą.

Tą pripažino buvęs marinų 
komanduotojas gen. Butler, 
kuris vakar liudijo kongreso 
komitetui apie tą suokalbį. Jis 
prisipažino, kad fašistai pasiūlė 
jam vadovybę organizavimui 
fašistinio judėjimo. Jie priža
dėję sukelti $3,000,000, su ku
rių pagelba butų galima suor
ganizuoti 500,000 ex-<kareivių 
armiją ir su pa
gelba nuversti vąjdžią, pasta- 
tant savtv diktatorių.-Tu6s'pi
nigus butų sudėjęs Wall Stry- 
tis.
Mcrga.ps užpakaly suokalbio

Ką gen. Butler liudijo kon
greso komitetui, nėra paskelb
ta, tečiaus iš kitų šaltinių su
žinota, kad pas gen. Butler bif 
vo atvykęs bonų pardavėjas 
Gerald P. MacGuire, kuris dir
ba brokeriams Grayson M. P. 
Murphy & Co. ir išdėstęs savo 
planą.

Fašistinį suokalbį finansuoti 
apsiėmę J. P. Morgan & Co. 
ir Murphy & Co. Diktatorium 
buvęs numatytas gen. Hugh S. 
Johnson, buvęs NRA adminis
tratorius.

Esą gen. Butler vadovaujami 
ex-kareiviai ateinančiais metais 
turėjo būti sukviesti į Wash- 
ingtoną ir padarytas į valdžią 
spaudimas. Fašistai tikėjosi 
perversmą padaryti taikiu bu- 
du, priverčiant prezidentą Roo- 
seveltą pašalinti vice-prezidentą 
ir valstybės sekretorių, jų vie
ton pastatant fašistų žmones. 
Pats Rooseveltas, jei jis butų 
sutikęs dirbti su fašistais, bu
tų buvęs paliktas savo vietoj, 
bet be jokių galių, kaip kad 
Mussolini paliko Italijos kara
lių. Jeigu gi Rooseveltas ne
būtų sutikęs nusileisti, tai ir 
jis butų likęs pašalintas.

Tas perversmas turėjęs būti 
padarytas “konstitucinėmis” 
priemonėmis, pasitikint, kad 
valdžia nusigąs ir fašistams 
pasiduos. Tas perversmas tu
rėjo įvykti 1935 m.

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

Galbūt lietus, kuris gali pa
virsti į sniegą, daug šalčiau.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 4><

PARYŽIUS, 1. 21. — Eina 
gandų, kad Francijos armijos 
Karvedys gen. Maxima Weygard, 
kuris neužilgo pasirauks iš ar
mijos, bus pasiųstas Francijos 
nepaprastu atstovu Vokietijon.

—.. .
HOLLYWOOD, Cal., 1. 20.— 

Pasigendama mūviu aktorės 
Alice Brady, kuri- pastaruoju 
laiku buvo gavusi grūmojimų 
ją pastverti.

Tyrinėjimas tęsis

Gen. Butler liudijimas apie 
fašistų veikimą ir suokalbį su
judino visus. Kiekvienas, ku
ris jaučiasi kaltas, bando užsi
ginti nieko nežinąs apie sitokal 
bį. Bet kongreso komitetui 
kaltinimai išrodo rimti ir ko
mitetas ketina tęsti tirinėjimus 
visų fašistinių organizacijų vei
kimo ir kas tą veikimą finan
suoja.

Buvo pašauktas liudyti i* 
pats MacGuire, bet ir tas kal
tinimo užsigynė ir sakosi apie 
suokalbį nieko nežinąs. Tą pa
tį tvirtina Morgano ir Mur
phy bankieriai.

Užsigina ir štabo viršininkas 
gen. MacArthur, kuris buvo 
numatytas vadu, jei gen. But
ler butų neprisiėmęs vadovy
bės.

Užsigina ir gen. Johnson. Jei 
esą kas nors butų pasiūlęs jam 
diktatoriaus pareigas, jis tą 
žmogų butų išmetęs per langą.

Tečiaus, pasak vieno laikraš
čio, MacGuire šešis sykius bu 
vo apsilankęs pas gen. Butler. 
siūlydama jam vadovybę. Kar
tą jis atnešęs $18,000, kad 
gen. Butler vyktų į Amerikos 
legiono konvenciją Chicago j ir 
pasakytų kalbą už aukso stan- 
dardą pinigams, nes jiems ru 
pėjo, kad konvencija pasisaky
tų už auksą.

Išviso gen. Butler įvardijęs 
16 žmonių sąryšy su tuo suo
kalbiu. Jie visi bus komiteto 
pašaukti ir kvočiami. Komite
tas neketina skelbti kokius 
nors kaltinimus iki visas daly
kas bus nuodugniai .ištirtas. 
Pats gen. Butler irgi dar sykį 
bus šaukiamas liudyti komite
tui.

4 žmonės paskendo 
susidūrus ežere 

laivams
ALPENA, Mich., 1. 21. — 

Kanados tavorinis laivas Franz 
susidūrė Huron ežere su laivu 
Loomis ir paskendo kartu su 4 
įgulos nariais. Skęsta ir lai
vas Loomis.

Meksikoj jau prasi
deda maištai

MEXICO CITY, 1. 21. —Maiš- 
tininkai padarė puolimą gele
žinkelio ir išsprogdino gelež. 
tiltą. Ieškoma gen. Villareal, ku
ris pralaimėjo prezidento rin
kimus ir kuris, spėjama, vado
vauja maištininkams. Si&ilimn 
kursto klerikalai.

Roosevelto patarė
jas reikalauja pa- 
liuosuoti Mooney

Prof. Moley paskelbė atvirą laiš
ką Califcrnijos gubernatoriui

NEW YORK, 1. 21. —- Savo 
savaitrašty Today prof. Ray- 
mond Moley, artimiausias pre
zidento Roosevelto patarėjas, 
išspausdino atvirą laišką Calį- 
fornijos gubernatoriui Mer- 
riam, kuriame jis reikalauja, 
kad gubernatorius paliuosuotų 
iš kalėjimo Thomas Mooney. 
Esą gubernatorius prižadėjęs 
Mooney bylą peržiūrėti ir tą 
savo prižadą turys ištesėti pirm 
negu aukščiausias teismas ims 
pats svarstyti Mooney bylą.
Gubernatorius atsisako veikti

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 
21.—Gubernatorius Merriam at
sisako pasisakyti dėl prof. Mo? 
ley raginimo paliuosuoti Moo
ney iš kalėjimo.

Esą gubernatorius laikosi nu
sistatymo, kad Mooney byh 
yra atsidūrusi augščiausiame 
teisme ir kad todėl Mooney yra 
federalinis kalinys ir guberna 
torius neturys teisės jį paliuo
suoti. Dėlto jisHi* atsisakąs ką 
nors veikti Mooney dalyke.

Diktatoriai baigė 
pasitarimus

RYMAS, 1. 21. — Austrijos 
diktatorius ScKuschnigg baigė 
keturių dienų pasitarimus su 
Mussolini ir išvyko į Vienną. 
Kas tuose pasitarimitosę pa
siekta nėra skelbiama. Bet ne
manoma, kad buvo padaryta 
svarbiu susitarimų. Veikiausia 
tik pasitenkinta Schuschniggo 
išreiškimu savo nuolankumo 
Mussolini ir prižadėjimu, kad 
jis tęs Dollfusso politiką ir to
liau aklai klausys Mussolini dik
tavimų.

Oficialis pranešimas apie tuos 
pasitarimus irgi nedaug tepa
sako.- Girdi, tuose pasikablėji- 
muose tik paaiškėję, kad Ita
lijai niekas kita nerupi vien 
užtikrinti Austrijbs nepriklau
somybę, kad Italija nemananti 
įvesti savo protektorato Aust
rijoje ir visai neketinanti mai
šytis į Austrijos vidurinius rei
kalus.

Studentų riaušės
NEW YORK, 1. 21. — City 

kolegijos studentai sukėlė riau
šes, reikalaudami, kad butų 
priimti į mokyklą 8 pašalintie
ji už dalyvavimą demonstraci
joj prieš Mussolini studentai 
ir kad pasitrauktų iš savo vie
tos kolegijos prezidentas Ro- 
binson. Studentus malšinti 
buvo pašaukta policija, bet stu
dentai ją išvaikė. Demonstra
cija baigėsi sudeginimu Robin
sono manekind.

BUENOS AIRES, 1. 21. — 
Argentinos skerdyklų sąvinin 
kai pralaimėjo ilgą bylą dėl 
valdžios kontrolės skerdyklų 
biznio. 'Kiekvienas savininkų 
turės sumokėti pabaudą už nė- 
pristatymą Valdžiai savo kny
gų.

“nekarunuotas Belgijos kara
lius”, žymiausias Belgijos ban- 
kierius ir turtuolis, kuris kon
troliuoja didžiumą Belgijos pra
monės. Jis tapo paskirtas Bel
gijos iždininku. 1926 m. jis bu
vo paskirtas Belgijos finansiniu 
diktatorium ir stabilizavo Bei- 
gijos franką. Dabar Belgija ir
gi pergyvena didelius finansi
nius keblumus delei didelio su
mažėjimo eksporto. Abejojama, 
kad jam vėl pasisektų sutvar
kyti Belgijos finansus, nors ka
binetui vadovauja bankieriai ir 
finansininkai. Žmones irgi pra
deda reikalauti, kad valdžia ma
žiau žiūrėtų barikierių interesų, 
bet daugiau atsižvelgtų į visų 
gyventojų reikalus.

Illinois legislatura 
prailgino prekių 

taksus
Abu butai prailgino neaprybo- 
tam laikui 2 nuoš. prekių taksus

SPRINGFIELD, III., 1. 21.— 
Abu Illinois legislaturos butai 
šiandie sepcialiame posėdyje 
priėmė gubernatoriaus pasiūly
mų prailginti dabartinius 2 
nuoš. prekių taksus neaprybo- 
tam laikui. Taksai turėjo baig
tis liepos 1 d.

Dabartiniai taksai nėra tiek 
jaučiami, kaip kad bu
vo jaučiami pirmieji 3 nuoš. 
taksai, kadangi jie nėra atski
rai kolektuojami, bet įskaitomi 
į prekės kainą. Tik niekurios 
sankrovos tuos taksus kolek- 
tuoja atskirai.

Nori kanonizuoti už
muštąjį karalių

BELGRADAS, 1. 20. —Ser
bijos pravoslavų kunigai pra
dėjo pastangas kanonizuoti už
muštąjį Jugoslavijos karalių 
Aleksandrą. Esą jis miręs kan
kinio mirtimi, jo gi mirtis su? 
vienijo Jugoslavijos tautas, tad 
esą jį verta padaryti šventuo
ju.

10 žmonių užmušta
CHICAGO.— Užvakar auto

mobiliai Cook paviete užmušė 
10 žmonių.

BANGKORK,'Siame, L 21.— 
Lėktuvas pasikeldamas .užgavo 
automobilių, įvažiavo j minią ir 
užmušė 5 žmones, 19 gi sužei
dė.
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Austrija irgi reika 
lauja sau ginklu 

lygybės
Jungt. Valstijos siūlo įvesti 

tarptautinę ginklų prekybos 
kontrolę

savo

GENEVA, 1. 21. — Susirin
kus nusiginklavimo konferenci
jos vyriausiam komitetui, Aust
rija pareikalavo sau ginklų ly
gybės, nes esąs pavojus jos 
nepriklausomybei. Jis sako, kad 
jau dabar eina ginklavimos 
lenktynės, kurios stato pavo
jui) Europos taiką ir kad todėl 
ir ji turi turėti daugiau gink
lų, kad galėtų apginti 
valstybę.

Jungt. Valstijos gi pasiūlo 
komitetui įvesti tarptautinę 
ginklų prekybos kontrolę. Tas 
pasiūlymas buvo padarytas ne 
su vilčia, kad valstybės jį tuo- 
jaus priimts, bet kad nusigink
lavimo konferencija turėtų ką 
svarstyti ir kad tuo neleisti jai 
nusiirti.

Italija gi pareiškė, kad ne
apsimoka tęsti nusiginklavimo 
konferencijos, jei joj nedaly
vauja Vokietija. Vokietija gi 
pasitraukė ii-j konferencijos me
tai atgal, kai tapo atmestas jos 
reikAlayimąs; pripažinti , ; 
gifiklų lygybę, kad ji* 'galėtų 
pradėti atsiginklavimą.

Vaistai prailginimui 
gyvenimo

CLEVELAND, O., 1. 21. — 
Dr. Bancroft iš Cornell uni
versiteto, kalbėdamas Naciona- 
lei Mokslo Akademijai pareiš
kė, kad žmogaus gyvenimas ga
lės būti prailgintas, nors gal 
ir neilgam laikui. Tai bus pa
siekta naudojimu sodium rho- 
danate, kuris sumažina rupesnį 
ir. padidina atsparumą ligoms. 
Pirmieji bandymai su zuikiais 
ir vištomis davę gerų pasek
mių.

Esą vidutinis žmonių amžius 
liko prailgintas, 
giausia 
vaikų ir kūdikių mirtingumą. 
Bet mirtingumas tarp pagyve
nusių žmonių nė kiek 
mažėjęs. Bet dabar 
ąteina chemikai, nors 
dikalė profesija ir 
ignoruoti.

bet tai dau- 
pasiekta sumažinant

nėra su- 
pagelbon 
juos me- 
bandanti

Uždarė Dawes banką
CHICAGO.—Valstijos audi 

torius uždarė 
Co., buvusį

Central Trust 
vice-prezidento 

Dawes banką, egzaminaėijai ir 
pertvarkymui.

Auditorius uždare banką po 
to kai valdžios Rekonstrukcijos 
Finansų Korp. užvedė bylą prieš 
banko šėrininkus, reikalauda
ma sugrąžinti $14,000,000, ku
riuos Dawes bankas buvo pasi
skolinęs iš valdžios.

CAMBRIDGE, Mass., 1. 21c- 
Trys maži vaikai sudegė gais
re North Cambrigde, kuris su
naikino Smithų namą.

BERLYNAS, 1. 21. - Kainų 
diktatorius Goerdeler ljko įgą- 
liotas bausti ar net sodinti ka
lėj iman visus tuos, kurie nesi
laikys jo nustatytų kainų

Apsuko banką ant 
$54,000, 5 suimti

CHICAGO.—Klerkui prisipa-1 
žinus, išėjo aikštėn, kad rub- 
siuvių Amalgamated bankas li
ko apsuktas ant $54.000. Pen
ki žmonės jau liko areštuoti. 
Visai tai suktybei vadovavęs 
smuklininkas Joseph Bhiata. 
kuris ir pirmiau yra sėdėjęs 
kalėjime už $200,000 suktybę.

Jie apsuko banką mainydami 
jame beverčius čekius, kuriuos! 
klerkas priimdavo ir padidinda
vo jų' sąskaitas banko knygose. 
Už tą savo darbą jis gavo ma
žiau kaip $200. Klerkas prisi
pažinęs dėlto, kad jis įsimy
lėjęs ir norys vesti su gryna 
sąžine.

Bankas jokių nuostolių ne
turėsiąs, nes juos padengs kle- 
ko kaucija.

Reikalauja, kad pra 
mone suimtų 4,000, 

000 bedarbių
ATLANTA, Ga., 1. 21. -Do- 

nald R. Richberg, NRA galva, 
kalbėdamas pietrytinių valsti
jų fabrikantų suvažiavime pa
reiškė, kad privatinė indutetri- 
j a turi tuoj aus suimtL dar <4*^ 
000,000 ar 5,000,Q00 bedarbių, 
kitaip valdžia turės stvertis sa
vų priemonių kovai su nedar
bu. ' f

MADRIDAS, 1. 21. — Garsus 
Ispanijos artistas Luis Quinti- 
nilla liko atiduotas karo teis
mui už dalyvavimą sukilime. 
Jam gręisa mirties bausmė. Jo 
pirmoji Amerikoje kurinių pa
roda atsidaro New Yorke.

ALTON, III., 1. 21. —Unita- 
rų kunigas Philip Mercer pasi
korė savo bažnyčioje.

Užsibaigus 
pasitarimams

RYMAS, 1. 21
Mussolini pasitarimams su 
Vengrijos premieru Goemboes 
ir su Austrijos diktatorium 
Schuschnigg, kurie nieko gero 
nedavė, Italija išnaujo prade
da galvoti apie susiartinimą su mas, kad neprileisti tolimesnių 
Franci  j a. susirėmimų.

GIMINĖMS LIETUVOJ
A M,

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

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

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

: ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted Si. Chicago, III.Chicago, UI

Japonija nepaliauja 
reikalavusi laivy

no lygybės
Grūmoja didinti karo laivyną 

nežiūrint kitų valstybių pa
sipriešinimo ,

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Japonijos ambasadorius Matsu- 
daira pranešė Anglijos užsie
nio reikalų ministerijai, kad jei 
Anglija ir Jungt. Valstijos ne
pripažins Japonijai karo laivy
no lygybės, laivyno apryboji- 
mo sutartyje, tai ji prisiims 
sau tą lygybę ir be jokios su
tarties ir sulig to didins savo 
laivyną.

Japonija tuo atmetė Ang
lijos kompromisinį pasiūlymą 
ir derybos dėl laivynų atsidū
rė tame pačiame stovyje, ko
kiame buvo, kai Japonija pra
nešė norinti atsisakyti nuo 
Washingtono laivyno sutarties 
ir pareikalavo pripažinti jai 
laivyno lygybę.

Ką dabar Anglija ir Ameri
ka darys, dar nežinoma.

Japonija betgi jau didina sa 
vo laivyną ir pradėjo statytis 
tokius laivus, kurie nėra nu-

Dar 5 pasmerkti mir 
čiai Rusjoj

MASKVA, 1. 21. — Taškente 
dar 5 ūkininkai liko pasmerkti 
neva už sabotažą. Pasmerktų
jų šią savaitę mirčiai ūkininkų 
skaičius dabar siekia 13.

CHICAGO.—Chicago j e susi
rinko 110 miestų merai ar jų 
atstovai 
šelpimo 
bendrus

apsvarstyti bedarbių 
planus, taipgi kitus 
miestų reikalus.

INNSBBRUCK, Austrijoj, 1. 
2L— Vakaf* ištiko muštynės 
tarp fašistinio heimwehro ir 
katalikų ginkluotų burių Frei- 
heitsbund. Pasėkoje miestas 
dabar yra stipriai patruliuoja-
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NAUJIENOS, Chicago, III.

OHIO LIETU VIII ŽINIOS
Cleveland, Ohio

Patys muša ir patys rėkia

CleveUndo ščyrieji tikrai yra 
ypatingi sutvėrimai. Išplūstą 
kitus visokiais vardais už ko
kį nors dalyką, o paskui lygi
nai taip pat *patyą elgiasi.

štai šiomis dienomis mūsiš
kiai komisarai parašė “Vilny
je” piktą korespondenciją apie 
vietos sklokininkus, išvadinda
mi juos . kapitalistų bernais, 
buržujais ir dar kitokiais. Na, 
ir kas atsitiko? Dėlko tie sklo- 
kininkai tokių “komplimentų” 
susilaukė?

Dalykas buvo toks skloki-* 
ninkai statė operetę “Grigu- 
tis”. Kad savo parengimą. tin
kamai išgarsinti, jie kreipėsi j 
Karpavičių, kuris duoda radio 
programų*. Žinoma, pastarasis 
už tam tikrą atlyginimą paren
gimą pagarsino.

Praėjo po to savaitė laiko. 
Ščyrųjų “Lyros” choras rengė
si duoti koncertą.
Karpavičius per 
programą pradėjo 
ščyrųjų koncertą!

Tik pagalvokite: sklokinin- 
kai atsiduTė “kapitalistiškų 
bernų” tarpe už tai, kad jų 
parengimą garsino Karpavičius 
Dabar butų labai įdomu žino
ti, prie kokių “bernų” priklau
so bimbiniai, kurių koncertą 
garsino tas pats Karpavičius?

Tas įvykis clevelandiečiams 
davė progos gardžiai pasijuok
ti ir, kaip yra sakoma, pa
traukti ščyruosius per dantis. 
Daugelis sako: girdi, reikia ge
rai pažinti Stalino tezius ir 
laikytis “tiesiosios linijos?, 4cad<h ’ 
buįų galima' “griešyti” ir ne- 
sufcriešyti, Kitokio išaiškinimo 
nėra. Juk jeigu sklokininkams 
nevalia garsintis per radio, tai 
kodėl bimbiniams tai galima?

Patekę į tokią nemalonią pa
dėtį, bimbiniai dabar bando iš
sisukti. Jie sako, jog Karpa
vičiaus jie visai neprašę jų pa
rengimą pagarsinti. Esą pasta
rasis “iš savo geros loskos” 
tai padaręs.

Tačiau tas išsisukinėjimas 
juos dar labiau įklampina. Sklo 
kininkai atvirai sako, jog pa- 
sigarsinimas per' radio buvo 
grynai bizniškas dalykas. Už 
garsinimą užmokėta pinigai, 
tai ir viskas. Jokios “loskos” 
nebuvo prašoma ir jokios “los- 
kos” nebuvo priimta.

Visai kitoks dabar reikalas 
yra su bimbiniais. Jeigu tiesa, 
kad jie nemokėjo UŽ garsini
mą. tai reiškia, jog tarp jų h 
radio vedėjo santykiai yra ge
ri., Kitaip sakant, tarp kraš- 
tutinybių įvyko susipratimas. 

Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, bet tas mūsiškių konpsa- 
rukų išsišokimas dalinai yra 
labai reikšmingas. Jis parodo 
juos pilnoje šviesoje. Būtent, 
kad jie yra didžiausi siaura
pročiai ir fanatikai, kurie ne
nori ar nepajėgia suprasti ir 
paprasčiausių dalykų. Ir tie 
ponai siekiąsi pasaulį valdy
ti!

Pasaulis tikrai turėtų pa
kvaišti, kad pasiduoti tų “iš
ganytojų” vadovybei...

— Vijūnas

kad gavus “Dirvai” daugiau 
skaitytojų. Priegtam yra tik
ras reikalas, kad ir senieji 
skaitytojai atnaujintų savo 
prenumeratą.

fcinpnfciĮ visa 'tai tvarkoje. 
Biznis yra biznis. Bet kuomet 
į biznį ir “tautot- Išganymas” 
veliama, tai išeina nei šis, nei 
tas. ‘

Oro bangomis tapo pagar
sinta keturių naujų “Dirvos” 
skaitytojų vardai. Tai ne ka
žin kiek. Ypač turint galvoje 
tą faktą, jog dedama visos pa
stangos skaitytojų gavimui. 
Pranešta taip pat buvo, jog 
visų tų, kurie užsirašys “Dir
vą”, vardai 
skelbti.

Na, jau, 
sime, kiek
troškėjų, kurie panorės, kad 
jų vardai oro bangomis skam
bėtų.

šiaip matyti musų biznieriai 
per radię garsintis nenori. Tur 
būt, jiems nelabai programai 
tepatinka. O gal yra ii* kito
kia priežastis.

Kad programai neatrodytų 
visai tušti skelbimų atžvilgiu, 
tai garsinama, kas pasitaiko. 
Kartais parengimai pagarsina
ma ir iš “geros širdies”. Taip 
bent sako, tavorščiai, kurie 
dabar turi visokiais budais tei
sintis. Gegutė.

Cleveland, Ohio
Garnys aplankė ponus 

Armonus

bus per radio pū

na, jau! Pažiure- 
a Įsiras ‘‘garbės”

Na, ir štai 
savo radio 
garsinti ir

Lapkričio 18 d., anksti rytą, 
garnys atnešė ponams Armė
nams dukterį. Tiek motina, 
tiek dukrelė jaučiasi gana ge
rai.

P-ia Armonienė su dukrele 
randasi Polyclinic ligoninėje 
Dr. J. Vitkaus priežiūroje.
Dailininko P. Chernio paveik

slų paroda atsidarė
B. K. Elliott galerejoje da 

bar rodoma musų tautiečio, ar
chitekto Petro Chernio, dvyli 
ka paveikslų. Paroda 
gruodžio 1 d.

Vietos lietuviams 
parodą aplankyti ir
musų gabaus menininko pieš
tus paveikslus. Mes tikrai ga
lime pasididžiuoti, turėdami 
savo tarpe tokius talentingus 
žmones, kaip architektas P. 
Cherniss.

P-as Cherniss dar tebėra vi
sai jaunas vyras, todėl atei
tyje iš jo galima daug ko ti
kėtis.

Malonu taip pat pažymėti ir 
tas faktas, jog jis yra šio sky
riaus bendradarbis, — rašo 
straipsnius iš architektūros 
srities. — Kaimynas.

..... šilimu F Į,RiURpi. ..... e ■■ ... .....■■■■r ........ ...........'T1.........  

kit. per tvorą*' ir t, t.
Prineša karstą prie minias. 

Fanatizmo temperatūra, dar, 
aukščiau pakylą. Minia, rėkia 
ir neduoda kelio į vartus, Ne
klauso ir polioijps perspėjimų. 
Laidotuvių dalyviai ir policija 
mėgina fanatJKbs nuo vartų 
atstumti, bet neįveikia.

Kol vyko grumtynės pnę, 
vartų, kita dalis fanatikų kas 
kastuvu, kas rankom, kojom 
jau baigė Užversti nabašnin- 
kui iškastą duobę šventintoje 
vietoję.. Kai duobė jau buvo 
užversta, fanatikai pasijuto ląi* 
mėję, gerokai atslūgo fanatiz
mo banga ir tada laidotuvinin
kai vargais-hegalais per var
tus įsiveržė į kapines, bet, kaip 
nugalėti, turėjo išsikasti antrą 
duobę jau “pakaruoklių rajo
ne”, nežiūrint, kad ir vysku
po leidimas buvo ir klebonui

i ii. r.uriįiij f ii iri^i<tiiitii,i

ADVOKATAI

*v

60 litų sumokėta.
< Pakol iškasė naują duobe 
$ palaidojo, beveik visa fana- 
įlzuota minia j kapines susi- 
gruęlusi triukšmavo, dalis la
bai nepadorius žodžius mėty
dama, tai į laidotuvininkus, tai 
į kleboną, kam leido “paka
ruoklį šventoj vietoj laidoti”. 
O vienas iš neitraliųjų kapinė
se užtraukė dainą: “Nebėr tei
sybės tarpe katalikų, nuplėšė 
kapinėms šlovį, kaip...”

Prieš laidojant- vietos; giri
ninkas duobę gausiai iššlakstė 
švęstu vandeniu su tuo patim 
krapylu, ką ir visus krapina 
kunigas.

—............. "..

Kas gi toji Klebeno “armi
ja?” Ogi, tai dauguma tų, ku
rie labai dažnai apie kleboni 
ją zuja, kurių dauguma įeina 
į klebono sutvertas organiza
cijas, įvairių šventųjų vardais 
ir dalis tų, kurie nebuvo aiš
kus, bet “gan rimtam reika
lui atsiradus” išėjo viešumon.

šis nelaimingas įvykis — su
kilimas tiek sukrėtė kleboną 
dvasiniai, kad ir penktą dešim
tį metelių vargdamas tokio 
smūgio dar nebuvo gavęs.

Apie šį įvykį dabar kalba 
labai plati apylinkė, kaip apie 
labai nepaprastą.

Jei užsienio žurnalistai bn» ’

Ketvirtadienis, lapk. 22, ’34
tų galėję jį savuos laikraščiuo
se tokiu atvaizduoti, koks jis 
buvo, tai Viešintas butų atlan
kę nemažas skaičius, ne tik su 
rašalu ir popierių, bet ir šu 
foto aparatais, ir visiems laik. 
raščiams butų parvežę didelę 
sensaciją iš klerikalizmo nuka
muoto krašto.

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

DAKTARAI IR DENTISTAI
.....M*1*..f......... ................

LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI
•J

tęsis ligi

patartina 
pamatyti

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9723

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez, Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

NedGHomis pagal sutarti.

Dr. Pulsuckis
. LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Cleveland, Ohio

Jau kuris laikas, kaip “Dir
vos”: bosas kryžiavo jas! oro 
bangomis. Tai jis neva darąs 
dėl “tautos labo”. Bąt štfu ląpv 
kričio 18 d. jis viską išplepė
jo it paaiškino, jog tas “kan- 
ėias” turįs kentėti dėllai to,

AKIŲ SPECIALISTAI
Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

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 St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuvos Naujienos
“Sukilimas klebono 

armijoj”
4amsuoliškas aklo fanatizmo

mis tariamasi; iš kaimų ir Į 
kaimus paskubomis, tai po vie
ną, tai po du, skubiais žings
niais bėginėja, Jįažkas nepa*

išsiveržimas.

ap- 
ry- 
dėl

VIEŠINTOS, Panevėžio 
skr. — Spalių 11 d. 8 vai. 
to savam malkų sandėliuky 
šeimyninės nesantaikos pasiko
rė vietos vaistininkas Eidrige- 
vičius Ričardas.

Kadangi jis buvo praktikuo
jąs katalikas, tai vietos klebo
nas ir Panevėžio vyskupas, kad 
ir pasikorusį, sutiko leisti pa
laidoti švęstose kapinėse (Vie
šintų kapinėse yra nešvęstas 
kampas saužudžiams ir “neti
kėliams” laidoti), kunigui pa
lydint į kapines su visomis 
bažnytinėmis laidojimo apeigo
mis, už 60 litų, pinigus sumo
kant iš kalno.

Nptarė laidoti 13 d, 16 vai. 
Pinigai sumokėti; vyskupo raš
tiškas leidimas yra, 
tvarkoj.

Tik kažkas ne visai 
ta: miestely po keletą 
grupuojasi; rūpesčio 
veidai

atmosfera darosf"^**tirštesnė”. 
Ties bažnyčia, klebbnija ir apie 
kapines žmonių būreliai tirštė
ja; 3—5 asmenų delegacija pas 
kleboną nuolat skuba, — ulti
matumus, pasirodo, nešioja.

Ateina ir 16 vai., išneša iš 
bažnyčios kryžių, švęstą van
denį su krapylu ir kitas laido
jimui reikalingas priemones. 
Betrūksta tiktai kunigo, 
čiau kunigas iš klebonijos 
beišeina, kad ir 
vęs.

Visi laidotuvių 
lionies namiškiai,
draugai, kunigo nesulaukę, ei
na į velionio butą, paimti bai
gusį nešti sunkų gyvenimo kry
žių ir palydėti į amžino atil
sio vietą. Nabašninką neša į 
kapines, o prie kapinių vartų.,, 
didžiausia minia žmonių, rė
kaujanti įvairiausiais balsais: 
“Neleisim nešti ' per kapines 
pakaruoklio: Mano tėvai čia pa- 
kavoti: Mano vaikeliai čia gu 
Ii: Neleisim į šventą vietą, kej.

pinigus

Ta- 
ne- 
ga-

ve-dalyviai, 
giminės ir

Viskas

papras- 
asmenų 

kupini 
apie kažką pašnibždo-

DR. VAITUSH, DPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas, 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nenmotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vieuose atsiti
kimuose egzaminavimas, daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

> .1 rUi*. <>•;

4712 South Ashland Av.
Phone BoujEJY^rd 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel, Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Rręivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. , 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

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

Tel: Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 . ‘

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

. Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2*4 ir nuo 
6-8 v. v, Nedalioj pagal sutarti

_ 1 in, ii"  ir

Dr. Markeris 
3325 Si). Halsted St. 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tej, Virginia 0669

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

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 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

A. Montyid, M. D.
Wept T,own Stąte Bank Bldg. 

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

, . Tol. See.ley, 7330
J^amu telefonas Brunswick 0597 

y mi «Į II Į .IBI,         —   9 '■
Tpl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S., Naikelis
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencija
; 3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

............. .......................... . 'F.... ..... "T ■»>■■■ ■■

. į Dr. Strikol’is 
Gydyto jas ir Chirurgas 
' Ofisas 4646 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Phone Boulevard 7042
Dr. G. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Ofiso Tel. Calumet 6893
.,. n Rez. Tel. Drpxel 9191

Dr. A. A. Roth . ) S
'Rusas i<jydytojds it ChlrurghM 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas^ 3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street.

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

. diena.

AKUŠERES

Išlindo yla iš maišo

paPamišęs iš pavydo, Joel Linųuist iš Stoneham, Mass 
smaugė savo žmoną, nudurė dvį savo dukreles, kurių viena bu
vo £ik keliolikos- dienų amžiaus, ir tada pats nusižudė. Eoto- 
grafija parodo juodu tik po vestuvių keli, metai atgal.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

' and Midwife 
6)09 S. Albany 

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu maąsage . 
eleetrie treat- 
inept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

i
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25 METU PATYRIMO
Pritajkime akiniu dėl visokių akiu

t
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Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
CICERO. ILL.

leidžiame atsišaukti, o mu- 
rbų_ busite užganėdinti.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St. 

Tel. Moproe 8877-_ —- ----------

f, ■ ■.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo Ir nefrrangumo 
Laidotuvėse,..;....Pašaukite............
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Visi Telefonai:
i Yards 1741-
i 1742

LAIDOJAM PIGIAU 
. NEGU KITI,

Anubulance Patarna
vimas Dieną ir Nak- 

! ti, Moderniška Kop
lyčia. ,ir Vargonai

’ DYKAI!'.'

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 8, Hermitąge 
Avenue

444TS.^airfield Avė.

A. MASALSKIS
; GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Teli1 Boulevard 4139
' -j —;—! ' ~ ‘ .

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Baizamuotojąs 
Modlrniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika- 
«Prieinamą, 
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.
■ ■ I. u..nWy, ■, i .

J.F. KADŽIUS
Incprporated ■ 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
, Palaidoją, ui $25,00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą, 
Jei spąųdos raštas išrpdp dvigubas 
Jei skaitant arbą periant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabąs
Valandos nuo 9:80 žyto iki 8:30 va? 
karo, Room 8. Nedaliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone CanRl 0523

PILĖS
■ ■ ’■ P’;.4 ’

- t.
Be peilio, deginimo2 arba skausmo

VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, FRURITIS 
(NležanisioH .Pilės), PROSTATITIS ir Ritos 
meMlnSa lltos gydamos muse Švelnu Ir ne- 
Shnydžlu VARJPUR Metodu.
Me» ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekę vilties būti imsyjytale. Yra staMęls 
nuostabu kaip, tos niBčlon, be vilties Ugpa 
gH'lt atelllępia J. M treatimmta.
Daugel|g Amonių mano, fcmi jie kenkia nuo 

a«s® 
i®&srmų. fe® w 
TINUSIV BLAVZPV arbaMpSMNRS M’ 
°VBE IŠLIKIMO Iš DARBO

ABBA Iš NAMŲ 

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
The VARICJUR padare tuketanfflus linksmais 
-rKOPĄL NK JUSf
REIK AT, AUKITE MUSU 'k^YCKlJP D^HĄI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 0 įki ę.—Nedfilion}!* 
nuo P iki X pę ple|. 7

'■VARICUK 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-toi lubor Garrlck • Theatre Bldc.

r. I 
„'m Įi.r»iv

J. J. BAGDONAS
2506 W- 63 St.

Tėl. Republic 8100
10734 S. i Michigan Avė.

Tel. Pullman 4151

F f

Res, 6600 South Artesian Avenue* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lachavičh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale m<' 
•v, sų dark_
2814 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2516 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
■ , Tel Cicero 6927

•.. ;■». • ■

it 
ca- 
ijs Tel. Boulevard 5203 ir 8418

...... 1327. So. 49th Ct
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

> t,
■. h*.
- ./i

-O-l....... - 'H ......  .....................

Tel. Lafayette 8572

4092 ARCHER AV.
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Šachmatai Išgelbėjo
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA.

Parašė MIKAS ŠILEIKIS.

Veikiantieji Asmenys:
MOTIEJUS, pacijentas.
BENDRAITIS, gydytojas.
KLECKAS, antras gydytojas.
ONA, staugė.
BALTRUS,
JURGIS, 
JOKŪBAS,

Pirmas Veiksmas
Ligoninės kambarys: du langai, vienos durys. Kambaryje yra

ligoninės 
darbininkai.,

MOTIEJUS (vaikščiodamas po kambarį pats su savim 
kalbasi): Ot, durniai, ėmė ir uždarė. Aš čia atėjau, kad išeg
zaminuotų mano akį, o jie ėmė ir uždarė. Nieko nesuprantu! 
Rodosi, ir aiškinau jiems, kad viena akia matau juodų taškų, 
kuris kartais virsta į juodų gyvatę, o jie, žiopliai, tarytum nė 
neklauso, kų aš sakau. Na, pažiūrėsime, kas čia bus (nusi- 
spiauna ir atsisėda).

DR. BENDRAITIS (įeina kambarin pas Motiejų ir nu
meta papirosų ant grindų): Ko tu čia atėjai? Kas tu per vie
nas? Ko nori? Kas tave čia uždarė?

MOTIEJUS (pašoka nuo kėdės ir žiuri j gydytojų): Nagi 
jus T-r-rup. mane Čia uždarėte. Aš klausiau gero daktaro, o 
jie iš raštinės liepė man eleveiteriu važiuoti. Kai už vežė, tai 
ir uždarė. O kam ponas klausi, kas mane čia uždarė? Aš ne 
sėdėt atvažiavau, bet gydytis.

DR. BENDRAITIS. Ar tu daug munšaino geri?
MOTIEJUS. Geriu, kų tik aš noriu. Nejaugi negėręs busiu.
DR. DENDRAITIS. Ar vedęs?
MOTIEJUS. Ne.
DR. BENDRAITIS. Kodėl nevedęs?
MOTIEJUS. Tai jau mano biznis!
DR. BENDRAITIS. Kų dirbi? ,
MOTIEJUS. Nieko nedirbu.
DR. BENDRAITIS. Tai kodėl nieko nedirbi?
MOTIEJUS (vaikščiodamas po kambarį): Darbo negau

nu.
DR. BENDRAITIS. Kokias mokyklas lankei?
MOTIEJUS (stovėdamas): Visokias.
DR. BENDRAITIS. Ar moki vardų pasirašyti?
MOTIEJUS (supykęs): Tfiu, kad tave kur kvaraba, 

nas daktare! Ar tu mane už durnų laikai?
DR. BENDRAITIS. Aš noriu žinoti, ko tu čia atėjai.
MOTIEJUS (prišokęs prie gydytojo): Sakau, kad 

gyvatę!...
DR. BENDRAITIS (tėmydamas Motiejtj): Kur tu 

tų gyvatę? f . J
MOTIEJUS (rodydamas pirštu į gydytojų sako): 

ve!
DR. BENDRAITIS. O aš nieko nematau (trenkęs 

greit išbėga).
MOTIEJUS (pajudina durų rankenų, — durys užrakintos; 

tuomet eina prie lango ir bando atidaryti langų): Jis iš proto 
išėjo! Kokių paibelių mane čia laiko? Sakė, kad egzaminuos 
mano akį, o čia perkūnas žino, kų išsimanė! (nusispiauna ir 
stovėdamas rodo pirštu): štai ir vėl matau tų pačių juodų, 
ilgų kaip kilbasas, gyvatę. Bet gyvatės neužtenka: kai kada 
matosi ir juodas taškas, kuris pradeda suktis ratu, o paskui 
pavirsta į gyvatę. Kaip ten nebūtų, kaip Dievų myliu, aš ne
klystu. Pipiriokas patarė man eit pas gerų daktarų, ypatin
gai universitetan pas profesorius, o aš, kai durnas, paklau
siau jo ir atžioplinau kažkokin durnių naman... Hm (juokiasi 
ir pirštu rodo į publikų): Oho, kiek daug mažų gyvačiukių!

(Įeina kambarin trys ligoninės darbininkai . su dideliu 
maišu: Baltrus, Jurgis ir Jokūbas).

BALTRUS (laikydamas išskęstų maišų sako): O štai tas 
paukštis. Mes jį sukiŠime į šį maišų.

MOTIEJUS (bando lįsti per langų, bet jį pagauna): Jeigu 
nebūtų taip aukštai, tai aš jums parodyčiau, kur kišti. (Vyrai 
apmauja Motiejų maišu ir per kaklų užrišę šniūrų, pasodina 
kėdėn).

JOKŪBAS (trindamas rankas): Dabar tai tikras molio 
Motiejus. .... : ; , • . .

MOTIEJUS (purtydamasis maiše): Ar jau gydyti pradė
jote?

JURGIS. Tuoj gausi ir gyduolių! (vyrai išeina).
(Įeina du gydytojai: Dr. Bendraitis, Dr. Kleckas ir slau

gė Ona nešina tacų su gyduolėmis).
DR. KLECKAS (žiūrėdamas pulsų): Kiek metu turi ir kur 

gimęs? .. .
MOTIEJUS. Kam jums reikia mano metų ir kur aš gi

męs. Aš ne metus atnešiau gydyti, bet savo akį (slaugė nusi
šypso. Pacijentas pasižiūri į slaugę). Nieko sau merga!

•

po-

matau

matai

Nagi

duris

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

šaltis krūtinėj Rali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterote nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

GarsinkitSs Naujienose

NAUJIENOS; Chicago, III.

w.

Velionis George Ta- 
moliunas nėra town- 
oflakietis G. Tamo

liunas

Rentmeester iš Fon Du LacJ 
Wis.

Judviejų su jungtuvių cere
monijos atsiliks lapkričio 25 d. | 
5 vai. po piet švento Jurgio 
bažnyčioj.

Po to bus didelis balius ir, 
linksmybė. .

Vienas 
gyvas 
venti.

miręs; liet kitus visai 
ir mano dar ilgai gy-

sekmadienį

r------------ -------------------------

Į- The Engiish Column
IMPS to Enter Team 

in Cage Meet
Good in football, bet ivait tilt 
you see them at basketball!

Senis William Isaac Small iš Orleans, Mo., sakosi negalys 
miegoti ir esųs visai nemiegojęs jau 54 savaites laiko. Visų lai
kų jis leidžia New Yorko naktiniuose kliubuose su aktorėmis, 
kaiį> rodo šis paveikslėlis. . ;

DR. KLECKAS. Matyt, kad esi didelis dailiosios lyties mė
gėjas. O ar mėgsti kokį nors sportų?

MOTIEJUS (nusijuokdamas): Nepaisau aš jokių sportų. 
Bet, ant galo, aš noriu žinoti, ar jus darysite kų nors mano 
akiai ,

DR. KLECKAS (šyptelėjęs): .Tusų akys atrodo sveikos. 
Norėčiau ir aš turėti tokias akis, kaip jūsų. Bet eikime prie 
dalyko. Pasakyk man, mielasis, kaip anksti eini gulti?

MOTIEJUS (pagalvojęs): O, apie tris-keturias ryto.
DR. KLECKAS. Tai kodėl taip vėlai eini gulti?
MOTIEJUS. Na, kad nėra kas veikti, tai ir trankaus 

pakliudamas.
DR. KLECKAS. šitaip! Jeigu tu visuomet taip vėlai 

gulti, tai daugiau čia nebeateik! Ar girdi?
MOTIEJUS (bandydamas atsikelti, bet gydytojai s 

ko): Ale kur aš beateisiu. Džiaugčiaus ištrukęs iš jūsų nagų
DR. KLECKAS. Ar loši kortom?
MOTIEJUS, žinoma. .
DR. KLECKAS. Kų daugiau moki lošti?
MOTIEJUS (mirktelėjęs): šachmatus.
DR. BENDRAITIS. šachmatus! šachmatui! šachmatu 

O, kaip puiku! (abu gydytojai nusistebėję pašoka, bet neti 
■tuo)/ ' ■ . .

(Slaugė ahlt'št? šachmatus; padeda'ant sfitKiiko. Daktar 
atriša maišų ir numauna žemiau pažastų ir liepia Moticj 
lošti); "I I

DR. KLECKAS. Jeigu aš varau pilį, kų tu darai?
MOTIEJUS. Aš irgi pilį statau. > ;
DR. KLECKAS; O jeigu aš karalienę statau?
MOTIEJUS. Tuomet aš statau arklį, /t .
DR. KLECKAS. O dabar ar matai juodų taškų akyje? (D 

Bendraitis atsikelia, o slaugė išeina su gyduolėm).
MOTIEJUS (patrina pirštu akį): Dabar aš nematau n 

juodo taško, ,nė ilgos gyvatės, ba šachmatai mirga.
(Abu gydytojai sušunka): Išgydytas! Išgydytas! Išgydy

tas! Pasveiko!
(Atbėga slaugė ir trys darbininkai; numauna nuo Motie

jaus maišų).
. (Uždanga nusileidžia)

T0WN OF LAKE — Pasi
taikė, kad šeštadieni, lapkričio 
17 d., prie 1 U-tos gatvės buvo 
sužeistas townoflaki»>tis George 
Tamoliunas, 4640 S. Wood st. 
Jis buvo sužeistas.

Pasitaikė, kad 
lapkričio 18 d., po 
George Tamoliunas
townoflakietis graborius I. J. 
Zolp; 1646 West 46th street.

Bet taipgi pasitainė, kad su
žeistasis George Tamoliunas ir 
miręs George Tamoliunas nėra 
vienas ir tas pats asmuo.

Sužeistasis George Tamoliu
nas, apie kurį 'vakar buvo rašy
ta, yra visai gyvas, ir jis mano 
dar ilgai gyventi. Automobilio 
nelaimėje paneštos žaizdos jo 
gyvybes į pavojų nepastatė.

Sužeistasis p. George Tamo
liunas asmeniškai prašo Infor
macijų apie automobilį, kuris jį 
suvažinėjo šeštadienį vakare. 
Jeigu kam
matyti, tai kviečiami susižino
ti su sužeistuoju, šoferis, ku
ris Tamoliunų suvažinėjo, pa
bėgo iš nelaimės vietos. —J. R.

pietų mirė The IMPS have organized a 
ir jį laidos basketball team, and will soon 

enter the Naujienos Tourna- 
ment. The foothallers held a 
meeting lašt Tuesday night and 
came to. the conclusion 
the 
would 
their 
the’re

Among other things discus- 
sed at the meeting were the 
ųuestions of the dance and 
the further football schedule. 
Preparations for the dance 
are going smoothly and the 

given

that 
championship trophy 

look pretty good in 
liands. And, presto, 
out to get it.

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

kur

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis1
DOUGLAS BATHS iiiui—ą-

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

swimming pool. nlffi
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v, ▼/

pasitaikė nelaimę team

finai date will be 
shortly.

Praciice Thursday!
IMPS! Practice for

tonightj 7:00 P. M. at Mc- 
Kinley park. Everybody mušt 
be out. Very iinportant prac
tice.

The Gossiping Imp.

“LITUANICOS II” 
AUKOTOJŲ SARASAS

Hudson—Rinkėjas: J. Savin- 
čius

$2.00
meikys.

$1.00
čius, Juozas Kečias, Antanas

auka—Kazimieras Der-
. df; » l - J .

••

aukos—Jonas Savin-
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Šį nedėldienį vedybų varpai 
suskambės jaunutei Geiievaitei, 
musų fotografo W. , Stankūno 
dukrelei.

Jos jaunasis yra Antanas

r \N^^t Ą 
vM&‘ve 1 
GOT TMS 
Bfe^VOIC J

UI M SO PAOJ

SENSACINGAS URMO SANDE- 
LIO PERVIRŠIO 
ČEBATUKŲ 

IŠPARDAVIMAS 
EINA VISI) SMARKUMUI 

Ateikite šiandien—šį vakarą—ar- 
ha rytoj—bet tikrai atsilankykite! 
Jums nereikės mokė.i daugiau ne
gu $1 00—Tai visai nauji čebatu- 
’cai. Tūkstančiai porų bus išpar
duot—Todėl ateikte anksti!

' Ties *Pumps
* Oxi urds _ ■
¥Vfcų * -A 

Šaižų

Vertės ik| 
$3 50

CHICAGO M Al L O R DER 
BARGAIN OUTLET 

51 1 S Paulina St.

50 centų aukos—.A n na Pasi- 
žienė, Francis žemaitukė, Sta
nislovas Visockis, U. Visockie^ 
nė, Juozas Andriškevičius, Pi- 
jušas Brunza, Jonas Pauža. 
Frank Grigalaitis, Jonas Mi 
liauskas, Agota Milinauskienė. 
Justinas Bernotas, Alena Ber
notienė, William Gegužis, An
tanas Stankus, Magdalena Alek- 
sandrauskienS, Kazimieras Siau- 
rusates, Eva Smaižiunienė. 
John Jankauskas, Mykolas. Vai
čiūnas, Jonas Malones, Helen 
Malonienė, Matas Kosaites, 
Anna Kosaitienė, K, Jankaus
kas.

25 centų aukos—-Antanas 
Paikus, Antanas Tumša, Vik
torija Paikus, Marta Paikus, 
Jurgis Barauskas, Eva Barau
skienė, Elžbieta Garbarauskie- 
nė, William Jokimčius, Jonas 
Giages, Marijona Siaurusaitie-' 
nė, 'Anna Moloniukė, Izabelė 
Moloniukė, William Jarmoška, 
Frank Jarmoška.

Viso $20.50

Pinigų t Siuntimo Skyrius at
darais kasdieni nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki t v. p. p.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS rengia

KONCERTU IR TEATRU
Nedčlioj, Lapkr.-Nov. 25 d., 1934 m.

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Strėet r ; . . . ‘ . /

Pradžia, 6:30 vai. vakaro. Tikietas 40c
Programą išpildys Kostas Sabonis. Kalbės apie draugystės reikalus 
advokatas C. P. KAL. . •
Po programo bus šokiai prie geros orkestros. Kviečia KOMITETAS.

LINCOLN'S FRIDE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tinė, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite jų savo 
apielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse. .

PABANDYKITE ją šiandien ir palys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LKJUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 5382—5383

—

LOOK<> as 
P WG ARE 
HGAOING 
foq a . 
STORM /

9 
DEATM 

MEAD 
APDEAR?

TO 
SPOIL.

OUR 
VIEW. 

telpfr
i »



\

'I _________
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PubUshed Daily Except Sunday by 
The LHhtJanian News Pub.» Co., Ine.

1789 South Halrted Street
TUephone CANal 8500

NAUJIENOS, Chicago; UI Ketvirtadienis, iapk. 22, *34

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
.... 4.00 
_ 2.00 
- 1.50 
_ .75

Subscrlption Ratas:
$8.00 per year. in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
<8.80 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Oats Matter 
Maieh 7th 1914 «t the Port Office 
d* Ortcago, III. nnder ihe act of

Naujienos -eina kasdien, išskiriant 
eekmiidlmnlus. Leidžia Naujienų Ben
droj 1780 S. Satoted SU Chicago,

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams —......___........
Pusei metų _ -
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per Hneftlotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei , —r, , -------  18c
Mėnesiui ................. . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams   $7.00
Pusei metų ••••••••••••••3.50
Trims mėnesiams 1«75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ---------- - 75c
Uetuvon ir kitur užsieniuos* 

(Atpiginta)
Metams  ...... —— $8.00
Pusei metų - 4.00
Trims mėnesiams - ------- ----- 2.56
Pinigus reiJda siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

apdirbtose, ar- 
iŠ aluminumo, 

aukso, platinu • 
metalų padirb- 

Trubelės su ra-

Kada radiumo nuodingumas 
buvo patirtas, tai radiumo iš- 
dirbystes chemikai surado biri 
dus -kaip apsisaugoti nuo pa^ 
vojaus. Radi urnas būna įdėtas 
mažose, guma 
ba metalinėse 
švino, sidabro, 
mo ir kitokių 
tose trubelėse.
diu’mu yra laikomos švininėse 
dėžutėse. Tie visi metalai ne
leidžia pereiti radiumo spindu
liams. Tokiu izoliavimu žmo
nės yra apsaugoti, bet darbi
ninkai visgi turi būti labai at
sargus.

Radiumas, lygiai kaįp ir vi
si metalai, chemiškai jungiasi 
su kitais elementais; 
džiui:

tSKSB

FAŠISTIŠKAS “PUČAS”?

pavyz- 
su brominu, chlorinu, 

karbonų1, siera, degiu, azotu ii 
t. t. Jis chemiškai susijungęs 
pasikeičia j krikštolinę drus 
ką arba dujas. Radium bro
mido ir radium chlorido dru
skos lengvai ištirpsta vande 
nyje, alyvoje ir kituose sky
stimuose. Radium carbonate 
ir radium sulphate netirpsta. 
Visi radiumo junginiai taip, 
kaip ir .patsai radiumas, nuo
latos spinduliuoja ir dėlto bu 
na laikomi saugiose trubelėse. 
Visame pasaulyje radiumo yra 
surasta vos kelios uncijos.

Kad geriau susipažinus su, 
radiumo verte, čionai padub
siu skaitlines vienos francu- 
zų dirbtuves, vardu Nogent, 
kuri per vienus metus išana-į 
Jizuoja, arba suranda, apie 
dų gramus radiumo, tai yra 
apie tiek, kiek sveria pusė ni
kelio (pusę 5 centų pinigo). 
Jo vertė yra $154,000. Iki su
randa mažą .krislelį radiumo,, 
dirba apie tris menesius lai
ko, sunaudodami vieną toną 
•rudos ^pitdkblenderesidue) 
penkis tonus įvairių chemiką-

noromis jas tenka naikinti.
Kadangi peticijos ir ] 

tai nedaug tepagelbėjo, 
Gyvulių Apsaugos Draugija 
nusprendė stvertis paskutinės 
priemonės: kreiptis į kardino
lą Innitzer, kad jis užtartų 
voveres ir išgelbėtų jas nuo 
mirties. Sakoma, jog tas pra
šymas busią išpildytas.

Dabar Vienos darbininkai 
daro sarkastiškas pastabas. 
Jie sako: “Socialistams kur 
kas butų buvę geriau būti vo
verėmis vasario mėnesį, kada 
budeliai turėjo pilnas rankas 
darbo”.

Taip, kada socialistai buvo 
galabijami vasario mėnesį, tai 
visokios “gailestingos” draugi
jos tylėjo. Voverės gyvastis 
tų draugijų nariams yra bran
gesnė nei žmogaus!

Buvęs jurininkų viršininkas, gen. Smedlęy Butler, 
pasakė kongreso komisijai, kuri tyrinėja “ne-ameriko- 
-niškus veikimus0 Jungtinėse Valstijose, kad keletas 
stambių kapitalistų ir jų atstovų atkartotinai siūlė jam, 
pinigų, kurstydami jį jėga nuversti prezidento Roose- 
velto vyriausybę. Jisai įvardino 16 asmenų, kurie laikė, 
su juo tuo reikalu konferencijas ir kalbino jį prie tokioi 
išdavikiško žygio.

Veikliausias tarpe tų sąmokslininkų esąs Gerald 
P. MacGuire, didelės Wall-stryčio firmos, Grayson M. 
P. Murphy Company, agentas. Be to, generolas Būt-’ 
Icr minėjo turtingą brokerį Robert Steriing Clark, ku*: 
ris taip pat lankęsis pas Butlerį ir raginęs jį stoti prie-- 
šakyje fašistiškos armijos, kuri turėsianti įvykinti vai-’ 
r>tybės perversmą Washingtone. Liudininkas paminėjo; 
rietas, kuriose jisai su tais sąmokslininkais susitikdavo, 
ir sumas pinigų, kurias jie jam siūlė. Jisai tarp ko kita 
nurodė, kad, tie ^pučo° sumanytojai žadėję sumobilizuo
ti pusės mfliono armiją iš buvusiųjų kareivių. i 

įvardintieji konspiratoriai ir jų bosai dabar skubi-: 
naši tuos generolo pareiškimus nuneigti, vadindami 
juos ^nesąmonėmis” ir bandydami paversti visą dalyką- 
juokais. Tačiau neatrodo, kad tai butų tik šposai. Gemjąį penkiasdešimts tonų van- 
Butler vargiai butų kėlęs viešai tuos pasikalbėjimus su] 
jo įvardintais asmenimis ir atvirai kaltinęs juos sąmok-; 
siu prieš valdžią, jeigu jisai nebūtų turėjęs aiškių fak-l 
tų. Mes esame linkę manyti, kad čia, i§ tiesų, buvo ban-i 
dymas organizuoti luotą valdžios nuvertimą. Pla*' 
čioji publika, be abejonės, bus tokios pat nuomonės, i

Todėl kongreso parėta yra dar griežčiau, negu ikij 
šiol, tęsti tyrinėjimus apie visokių rųšių Upučininkus°! 
ir jųjų veikimą Amerikoje. Tas knisimasi ,po teisėtos’ 
santvarkos pamatais privalo būti susektas iki dugno ir! 
sustabdytas, pirma negu didesnis skaičius žmonių bus: 
įveltas į kvailas sąmokslininkų avantiūras. Amerikos/ 
kapitalistuose netrūksta tokių pat smurto rėmę jų, kaip 
Italijoje ir Vokietijoje, kur bankininkų ir pramoninin
kų pinigais butų užkarti žmonėms ant sprando diktato
riai. Wall-stryčio pinigų maišai visuomet simpatizavo. 
Mussoliniui, ir daugelis jų šiandie simpatizuoja Hitle-/ 
riui.

Demokratija turi budėti, jeigu ji nenori tn.ti užpub' 
ta iš pasalų. „ . .

SVEIKATOS SKYRIUS

dens. Kadangi radiumo skiri- 
mas iš rudos brangiai kainuo
ja, tai dėl palaikymo tos ga
mybos didžiuosiuose .jiniestuo
se yra susitverusios bąnkos: 
Londone, ^af^^uje, New Yor- 
ke ir t. t. Jos nuomoja 100 
miligramų radiumo už $200.00 
į dieną gydymo tikslams. Ra- 
diumą sveria miligramais (vie
na tūkstantinė dalis gramo), 
© Jo spindulius — milicurais 
»(viena tūkstantinė dalis met
ro),. Radiumas nuolatos spin
duliuoja ir Jo svorys nuolatos 
nyksta. Chemikų yra apskait- 
liuota, kad per 1780 metų piri 
sė Jo svorio pranyksta, išga
ruoja 
uncija kainuoja $3,000,000.00.

Svarbiausia radiumo varto
jimas yra malevojimui bran
gių daiktų, kad juos apšvie
tus naktį ir gydymui nekuriu 
ligų. Mažiausis krislelis įdėtas 
į statinę malevos (duoda 
Šviesos.

•(Bus datfgiau)

Nebereikalo jo viena

daug

Sį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

te Gydime
Rašo A. Yuška, M. D

'Chicagoj e

turintis skirtingas

ir fizines ypaty-

R&dhim’as yra metalo ele
mentas, 
nuo kitų elementų brangias 
chemiškas 
bes; jį atrado metalurgijos
tyrėja, chemikė Curie 1902 
m. P-ia Curie .. buvo lenkė, 
gimini Lenkijoje; po tėvais 
jos pavarde Sktodowska; ji; 
susituokė su Paryžiaus uiti-; 
versiteto fizikos profesorium 
Piere Curie. Tyrinėdama Če
koslovakijoj iškastą rudą, par. 
lemi jo mažą dulkelę šviesaus 
metale, kuris nuolatos išleid
žia (radiates.) spindulius, dėl- 
to ir užvaro ji RAlMUM’U. 
Tie radium’-o spinduliai pasiro- 
idė naudingi išdtrbimui kai ku
rių daiktų Jr gydymui dauge
lio ligų. Taipogi buvo patėmy-; 
ta, kad neatsargiai ilgesnį lai
ką vartojant radiumą, iš įo ei*

ną -spinduliai yra labai kenks-, 
mingi. Darbininkai, kurie dir
ba prie suradimo radiumo, 
arba kitose dirbtuvėse, kur ra
diumas yra Vartojimas, turi 
labai saugotis, nes mažiausis 
kririehs radiumo patekęs žmo
gaus kūną, išleidžia iš savęs 
^radiates) netik 'spindulius,' 
bet ir šilumą visą laiką iki 
žmogus gyvena. Radiumas bū
na nuo dviejų iki trijų gradu- 
sų karštesnis už orą arba sub-’ 
stancijas, kur jis randasi. Dėl! 
to jis iš pradžios per kaikurį 
Saiką pagerina 
ją, bet vėliau 
jo celeles ir 
auką.

Laikrodžiai, 
kys (ciferblotas) Mečia nak-. 
ties laiku ir tamsoje galima; 
matyti kuri valanda, maleyo-: 
je -turi įmaišytą mažą kieky
bę radiumo. Darbininkai ma
žyčiais šepetukais tepliodami- 
laikrodžių ciferblatus • ir nore- ‘ 
darni gražų darbą padaryti.) 
seilėdavo šepetukus fir tokiu 
budu daugelis darbininku 
sinuodijo radiumo spinduliais,

IŠ VISO
PASAULIO

Austrijoje net kardinolas 
užtaria voveres

žmogaus krau , 
sunaikina krau 
užnuodija savo’

lęurių prieša-i

Vienos mieste randasi 
Schoenbrunn palociaus par
kas, kur priviso pusėtinai 
daug voverių. Kadangi jos; 
gadina medžius ir naikina lak
štingalas, tai liko nutarta pa-' 
daryti “afelavą”. Vadinasi, iš
šaudyti jas.

Toks nutarimas sukėlė di
džiausi triukšmą. Gyvulių 
Apsaugos Draugija parašė ipe- 
tticiją ir surinko daugybę pa-; 
rašų. Ta peticija ta|po įteik--' 
•ta žemdirbystės departamen-: 
tui . Be to, buvo surengta ’ke- 
lėtas .protesto mitingų ir išneš-' 
tos rezoliucijos prieš pasinio-; 
jimą vovėres naikinti. Tos 
protesto rezoliucijos buvo pa-: 
siųstos parko direktoriui. Pa
starasis atsakė, jog per žiemą' 
voverių skaičius palike pąsi- 
dvigubina, ir todėl noromis nė-

jaisiai žiaurus, bet ta priemo
nė daug padėjo.

Nešikai išsigando, paėmė 
daiktus ir daugiau nebekėlė jo
kio maišto.

Diena atrodė be galo ilga, 
keliaujant siauru taku per miš
ką. Oras buvo karštas ir sle
giantis, o pavakarėj užėjo aud
ra. Kelias valandas brido neši
kai per vandenį, žliaužė per 
tankius medžius. Jų nuogas 
šlapias kūnas blizgėjo kaip si
dabras.

Po kurio laiko užpakaly iš
girdau Teskupo balsą. Jis pri
sivijo mane su visais daiktais. 
Jis nutarė naktį praleisti su 
manim, nes vienas be manęs 
bijojo nakvoti miške.

Nustojo lyti, juodi debesys 
nuslinko, danguje pasirodė gra
ži įvairiaspalve orarykštė.

—Nyaeke! — staiga suriko 
vienas vyras. Atrodė, kad jis 
butų dangų pamatęs. Siauras 
takas vingiavo į platų vieškelį, 
kuris atrodė kaip puiki gatvė. 
Apačioje buvo slėnys, o aplin
kui ankšti kalnai.

{Pasirodė keletas puikių mo
derniškų namų pakelėj, o ant 
vienos kalvos stovėjo didoki 
valdžios namai. Musų karava
nas sudarė labai skurdų vaiz
dą. Stengėmės susitvarkyti ir 
gerai atrodyti. Kiekvienas tai
sėsi, valėsi. Teskapas lygino 

(į-savo baltas kelnes, kurias buvo 
pasiraitęs iki kėlių. Paskiau nu
siprausė ir vėl gražiai atrodė.

Taip susitvarkę, Vykome pas 
komisarą, kuris su buriu vadų 
ėėdėjo savo namų verandoje.

Aukštoji -taryba -prieš 
“leopardus”

Puikiai pasipuošę Čiabuviai 
visi susirinko pažiūrėti musų. 
Tuo momentu atrodė, kad jie 
nieko daugiau pasauly nemato 
ir nežino, kaip tik mane ir ma
no palydovas. Tai buvo komi
saro sušatfkta čiabuvių vadų 
taryba, kurios posėdį mes su
traukėme. * f •

Jie svarstė kovos priemones 
sii leopardžmogiais. čia' susirin
ko visi Padebo šalies karaliai ir 
vadai. Pasisveikinusi au visais 
ir pasakiusi jiems -komplimen
tų, aš išvykau pas baltuosius 
komisarus, kurių nemačiau jau 
septynias savaites.

(Pasikalbėjimas ėjo visą laiką 
apie komisarų .susirinkimą. Kai 
kurie įtariamieji “leopardai” 

{ buvo atvožti į kaimą.
5 Taryba ginčijosi «dėl bausmių 
(paskyrimo. Pagaliau prasidėjo 
i| tardymas. Nė vienas įtariamų
jų neprisipažino esąs “leopar
das”, o kiti niekas neišdavė. 
Taip visas teismas ir turėjo 
pasibaigti niekais. Visi suim

tieji buvo paleisti, o kaltieji I*
: vaikščiojo apmik leismą ir vi- 
isiems kalbėjo “nš inesu leopar- 
ndaš”.

Nyaeke su savo aplinkomis, 
sidabru -blizgančiais upeliais, 
puikiais sodais ir kolonijomis 
buvo mano tikras atsigaivini
mo šaltinis.

Tolimesnė mano kelione bu
vo vienas malonumas, nes plau
kiau puikiu ir patogiu laivu į 
Cape Palmas kraštą. Atvykusi 
į Monraviją, apsirėdžiau vėl 
europė j iškaiš rūbais ir vėl ta
pau civilizuota moterim.

neša, jog ligi šiol jau palikrin- 
i nariai ir 

_________ Tai sudaro apie 
70 nuošimčių visų tų, kuriems 
reikia per “čitkos” šerengą 
pereiti.

Iš patikrintųjų iš partijos 
jau iššluota 77,849, o 25,301 
padėta “pasitaisymui”. Jeigu 
jie per tam tikrą laiką nenu
sikals Stalinui, tai vėl bus pri
imti į partiją.

Kaip sako “Pravda”, tai dau
giausiai “atskalūnų” suranda
ma tarp valstiečių, ikurie net 
į komunistų eiles patekę greit 
nusideda prieš Stalino “ne
klaidingumą”. Na, o mažiau
siai eretikų įduoda raudonoji 
armija. t

Išeina, kad armijos disciplli- 
na yra geriausia priemonė ko
munizmo dvasios sutvirtini
mui. Su ginklo pagalba ir 
“tikrojo komunizmo iidejoš” 
lengviau į galvą įkalama...

protes-lta 454,436 partijos 
o, tai kandidatai. Tai si

Periodiškas valymas
Rusijoje vėl einir valymas 

arba “čistka”. Komunistų par
tijos nariai yra skirstomi į 
“geruosius” ir “bloguosius”, s

Matomai, tie komunistai, 
lyg kokie kiaušiniai, per tam 
tikrą laiką sugenda. Todėl 
periodiškai juos tenka išegza
minuoti ir sugedusius išmesti 
lauk. Egzaminavimą atlieka 
specialiai paskirtos komisijos^ 
kurių -nariai yra tyriausio 
kraujo stalincai.

Spalių 23 d. “Pravda” pra-

Vokietija sekamais metais 
turėsianti 5,500,000 

kareivių
Francijos atstovų bule tapo 

pareikšta, jog 1935 m. Vokie-* 
tija, reikalui esant, galės su
daryti milžinišką armiją iš 
5,500,000 kareivių.

Esą dabartiniu laiku prisi
rengimas sprie karo Vokietijo
je eina visu smarkumu. Ji 
jau turinti 4,000 kariškų avia
torių. — <K. Angaras.

■DOROTHY MILLS

Leopardžmogiu Krašte
DŽIUNGLIŲ ŽMOGĖDROS
(Tęsinys)

Meilę ir pinigai
. i J) J'/i |

Kai aš pagaliau išgirdau žo
džius “Moterų taryba” ir Tęs-, 
kūpąs, pastarajam įsakiau at
eiti arčiau. (Pasirodo, jis praei
tą naktį, kai aš nuėjau miego
ti, slapta nudėjo į kaimą ir ten 
praleido nąktįj , pas vieną gai
lestingą he'gfa. Tas, aišku, man? 
labai nepatiko ir aš supykau. 
Geraširdė jaunoji negrė, paši-J 
rodo, nors nebuvo (ištekėjusi,; 
bet turėjo mylimąjį,- kuris su
čiupo jos neištikimybę ir iš 
Teskupo pareikalavo už širdies 
pavogimą užmokėti tris svarus 
sterlingų.

Aš, kaip Pilotas, norėjau ne-f 
kaltai nuplauti savo rankas, 
bet staiga pastebėjau,’ kad Tes
kupo jau nebepaleidžia ir nu
sistatę laikyti, kol -grįš vadas’ 
iš Sanokvelio. Dėl Teskupo, 
mano tarno areštavimo pasida
rė nebeįmanoma mano tolimes-; 
nč kelionė.

<2«ot. Eddi* IRtckentmckur 
garsus (lakūnas, kuris šiomis 
'dienomis Skrisdamas dideliu 
transporto lėktuvu, su pasažie- 
riais, nustatė du naujus rekor
dus : sumušė savo pirmesnį 
transkontinentalį rekordą iš Los 
Angeles į New Voricą ir taip-- 
jau skridimo į Miami, Fla., ir- 
atgal į New Yorką.

Dabar aš greitai ėmiau tar-< 
dyti visą (bylą. Moteris, apie 
kurią sukosi visas dalykas, ėiai 
pat stovėjusi staiga puolė prie 
mano koją. Jiuiš -tikrųjų prisi
pažino -esanti kalta. Teskupą 
dėl jo gero skonio aš .galėjau 
tik sveikinti. Ji atrodė tikrai 
graži. Jaunutė, vos <1’6 metų,į 
švelniu, apskritu, vaikišku vei-> 
du ir Juodomis gaibanomis ant: 
galvos, blizgančiomis akimis drl 
baltais blizgančiais dantukais
Ji visai nesigėdijo. Atrodė, kad’
ji daugiau interesuojasi mano- 
asmenimi, negu tuo visu triukš
mu, kurio priežastimi ji pati 
buvo.

Ji atsisėdo prieš mane ant, 
žemės ir savo linksmomis aki-1 
mis žiurėjo į mano drabužius, 
plaukus, bačiukus ir taip visą 
laiką nenuleido akių nuo ma
nęs. Jos liūdnasis draugas rei
kalavo, kaip jau minėjau, trijų! 
svarų -sterlingų už apviltą mei
lę. Aš pasiifliau penlkis šilingus. 
Jis nustebo ir pradėjo bartis,

Jaiunasis Samuel Insull, Jr., liudija savo ir savo teyo, taip- 
15 /kitų jų kompanijų viršininkų byloje dėl naudojimo paš

te prigavingiems tikslams. Jį klausinėja u ' • ■. ■ . ..<,*• - 
'Thompson. ( • , '■ _ ; .....

iįi'
gi

jo advokatas Floyd

keiktis. Jo tą pyktį pertrau
kiau pastebėdama, kad aš ne
mokėsiu nė vieno penso, jei jis; 
ir toliau skandalus ir triukš
mą kels. Ir jei jis iš vargšo 
Teskupo reikalaus tokią somą, 
tai aš padarysiu galą, kitaip 
sakant, nužudysiu ir j žemę už
kasiu. Penki šilingai rankoje 
geriau, negu trys svarai miške.

Mano argumentai į susirin-. 
kusius padare didelį įspūdį ir' 
kaina nukrito tuojau iki dvie
jų svarų. O aš tuo tarpu kė
liau nuo penkių iki dešimt ir. 
penkiolikos šilingų. -Pagaliau, 
susitaikėme ant vieno svaro, 
sterlingų. Aš ^sumokėjau pen-Į 
kiolika šilingų, o Tešku pas ga
vo sumokėti likusius penkis.; 
Toskųpąs mokėdamas visai ne-{ 
pyko, o dar pastebėjo, kad už 
'tokią merginą 'sumokėti penkis; 
šilingus esąs vienas malonumas. 
Bet jis vis tik prižadėjo dau
giau pas moteris nebeiti.

Leopardų persekiojimas
Kai oš po didelių -pastangų iri 

vargo gdlų: gale fcefamdama pa- 
§iekiau vieną kaimą ir čia no-- 
nėjau pasilsėti, 'siaučianti -dru
gio liga 'Privertė mane taip lpat ‘l 
atsigulti į ‘lovą. * Mano berniu
kai įsėdėjo aplink •mane, o vie
nus jų tarė:

—Tamsta čia neprivalai sirg
ti. TTąį per toli nuo namų. Ką 
mes darysime, jri tamsta mir-: 
si? Tie blogiai žmonės čia vai-' 
go'žmones!

Vargšas berniukas jau buvo: 
susirūpinęs man mirus kaip 
nors apsaugoti mano kūną nuoį 
tų kanibalų . • / ,

Sukilimas stovykloje
Kai ąš po kelių dįenų pagi-, 

jau ir norėjau J kėliauti į Ny- 
aske, . tarp mano - žmonių- pra-j 
sidejo maištas. JPusė jų. buvo 
pabėgusi. Oras buvo .geras, bet. 
greit - artinosi audra,, todėl man 
būtinai reikėjo keliauti. Tada* 
aš dalį/ daiktų atidaviau Tešku- ( 
pui, kuris juos turėjo vėliau 
.man atsiųsti. }

Aš Visiškai -nusiminiau. Vos 
tik pradėjau kelionę, kaip vėl 
sukilo krovinių nešikai; Po ke
lių valandų įvairių derybų ga
lų JJf&le nešikai ėmė muštis. 
Vienas su geležimi trenkė man 
j galvą ir aš buvau apsvaigusi 
kelias valandas. Mano nervai 
•dar nepasitaisę po ligos dar 
bangiau .pakriko.

Kova įsu maištininkais
Pasipiktinusi tokiu niekšingu 

pasielgimu su manim ir jaus
dama didelį skausmą, aš iš pyk
čio jsiutau ir staiga pakilusi iš 
lovos> pagriebiau lietsargį iir 
puoliau vieną nešikų. Kova bu- 
v© tbmmpą, bet smarki. Aš su
laužiau savo lietsargį ir dar 
tris lazdas. Nešikas ouvo vi- 
.ąas nudaužytas ir kruvinas, vi
saip sUkjn^josi ir raitėsi. Paga
liau aš pradėjau jį spardytii'iia-u ■as pradėjau j| sparayu 

'I kojemis. Mano j eigesys buvo

KA ŽMIHffiS MANO
Kaip atskarta perai?
“Naujienų*’ jmm. *246 Dr. S. 

Biežis ®avo ^teaky»me J. J. či- 
žauškui sako: “Sšrrafkirfk visus 
Šios ligos perus, ir galėsi gy
venti didžiausioje nešvaroje, o 
šia liga vienok niekuomet ir 
niekas nerirgs”.

Taigi, jeigu raupų liga gali
ma užsikrėsti vien tik nuo 
raupą perų — kadangi jokia 
nešvara šios Kįgos negimdo, tad 
iš kur pirmieji maupų ligos pe
rai galėjo Msirašti, lauomet jo
kių perų dar nebuvo?

Rockford, III.
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

NAUJIENOS, Chicago, III.

(Tęsinys)
Maskva.

Maskva yra dabartinis vald
žios miestas, čia ir prie caro 
buvo Rusijos sostinė.
Pirm pasaulinio karo, Maskva 
turėjo apie du 1 milionu gy- 

> ventojų, bet dabar turi apie 
du kart iiiek. Privažiuojarit 
prie Maskvos abu rusai amat- 
ninkai, rodinėjo į fabrikus ir 
apartmentinius rumus, aiškin
dami, kad tai nauji valdžios 
aHikli darbai.

{važiavus į stotį Maskvoj 
pasitiko mus angliškai kal
bantieji trusai, šaukdami 
“Tourists?” Išviso turistų bu
vo apie 300, ne vien amerikie
čių, bet franeuzų, anglų. Gir
dėjome kalbant ir vokiškai. 
Matėm ir kelius kiniečius, bet 
•jie kalbėjo angliškai. Gal būt, 
kokie diplomatai.

Stotis buvo labai didelė. Pa
tarnautojai nešė bagažus, o 
mes visi ėjome lydimi turistų 
vadų, kurių buvo apie de
šimts. Stotyje buvo didelių iš
kabų ir paveikslų dabartinių 
Rusijos vadų. Prie išėjimo iš 
stoties stovėjo išpuošta Leni
no stovyla.

Išėjus į gatvę radome dau
gybę automobilių, kuriuos su
sodino turistus ir vežė juos į 
viešbučius.

Viešbutyje.
Mus nnveže į viešbutį, “New 

Moscow” į kurį galėjo sutilp
ti apie tūkstantis keleivių.. 
Apžiurėjo musų dokumentus, 
atėmė pasporius ir davė bi
lietus dėl valgio. Patarnauto
jas nuvedė mus į kambarį, 
kuriame buvo privatiška mau
dynė, telefonas iy,, gražus ra- 

..įk,audai«•< j< oit<
Nusiprausus, mes' turėjome 

eiti į valgyklą, kuri buvo aš- 
timtam aukšte. Eleveiterium 
mus užkėlė. Ten mus patiko 
vienas iš Relnerhj ir pasodino 
už stalo. Viskas "kaip ir Ame
rikos valgyklose. Turėjo “Me
nu” anglų ir rusų kalba. Jei 
koks valgis buvo neaiškus, tai 
artėjo vyresnis kelneris ir an
glų kalba paaiškino koks 1as 
valgis yra. Pirmiausiai reikėjo 
atiduoti iš didžiosios raštinės 
gautą bilietą, kurių davė tris 
į dieną, su data ir parašu, 
“Breakfast“, **Dinner” ir “Su- 
pper.”

Valgykloje buvo trys klia- 
sos. Laike pietų grojo ‘orkes
tras. Tarp susirinkusių buvo 
galima išgirsti daug kalban-* 
čių angliškai. Jiems pardavė

jai atnešė laikraštį “Moscow 
News”, kuris išeina Maskvoje 
ir turi Įapie penkis šimtus 
skaitytojų.

,,Sightseeing’\
Pavalgius pietus, visiems 

angliškai kalbantiems kelei
viams patarė susirinkti vieš
bučio pirmam aukšte, kad va
žiuoti pamatyti miestą. Su
sodino visus į erdvius busus. 
Kiekvienam buse šalę šoferio 
sėdėjo jauna angliškai kal
banti mergaitė, kuri keleivius 
informavo.

Pirmiausiai nuvežė mus į 
Raudoną Aikštę, kur šalę 
Kremliaus stovi Lenino pa
minklas. Prie paminklo, kiek 
teko patirti, visuomet, dieną 
ir naktį, sargyboje stovi du 
kareiviai. Į paminklo vidų bu
vo galima įeiti tik tarp pen
kių ir septynių vakarais, iš
skyrus šeštadienius. Rusijoje 
šeštadieniais yra poilsio die
na, taip kaip pas mus sek-;' 
madienis. Rusijoje, kaip, pa
sakojo, darbininkai dirba pen
kias dienas, o šeštą ilsis. Sek
madienių dabar Rusijoje vi
sai nėra.

Stovint Raudonoje aikštėje 
buvo matyti daug rusų cerk
vių. Buvo pirmiau vienuoli-, 
ka, bet liko tik septynios. Sa
ko, kad bus nugriautos ir tos 
ir paliks tik viena kaip istori
nis palikimas. Toje cerkvėje 
yra įrengtas anti-religinis mu
ziejus su įvairiomis karikatū
romis ir kitokia pricš-rcligi- 
ne medžiaga.

Kremlius yra didelis baltas 
namas, kur Rusijos vyriausy-)( 
be susirenka valstybės reika
lus tvarkyti.

Vėliau mus vežė prie baigi
mo požeminio traukinio (sub- 
way). Į vidų neleido.Vežė 
į dalis miesto kur statomi 
nauji apartmentiniai rūmai.: 
Aukščiausias namas Maskvoje 
yra 8-ių aukštų. Vertėja pasa
kojo, kad tuose rūmuose gy-; 
ventojai nuomą moka pagal 
uždarbį. Daugiau uždirba — 
daugiau moka — ir priešinį 
gai. !

Viskas labai brangu.
Maskvoje reikėjo pirkti rei

kmenis taip vadinamose krau 
tuvėse, “torgsin”. Viskas buvo 
labai brangu. Man reikėjo pir-' 
kti kepurę ir už ją užmokėjau 
du dolerius. Matyt, kad žmo
nes atvažiavę iš svetimų kraš-^ 
tų perka šį tą. Automobilių 
Rusijoje gana daug, didžiu-! 
moję Fordai ir Lincdlnai. Re-i 
tai kur pamatysi kitokios iš-’ 
dirbystės. Fordus Rusija pati 

išdirba. Lincolnų Rusija žada 
daugiau nepirkti, bet budavos 
Buickus. Patentą gavo nuo 
General Motors. Rusija savo
tiškai pakrikštys automobilį, 
bet General Motors Co., bus 
patento savininkas.

Maskvoje yra didelis judė
jimas. Gatvės pilnos žmonių. 
Gatvėkariai sukabinti po tris 
ir pilni žmonių. Žmonės did
žiumoje atrodo suvargę, ne
švarus.

(Bus daugiau)

Šitokia “rodą” taiv

tikrai “roda”--prak-
tiška, sumani

Jei sveri 160 svarų* c- burdin
gierius 210, neapsimoka jam 
vanoti kailį.

BRIDGEjPORT — Į advoka
to ofisą jojo vienas tautietis. 
Pastebėjęs prie stalo sėdintį vy
riškį raštininką, tautietis pa
klausė:

—Kur advokatas Bolis?
—Advokato šiandien nėra. 

Gal aš galėsiu tamstai pagel
bėti? — atsakė raštininkas.

—Aš noriu būtimi pamatyti 
advokatą. Turiu svarbų reikalą. 
Aš nemanau, kad tu tik dirb
damas raštinėje labai daug ži
nai. !

—Aš žinau viską, tik nežinau, 
kaip pats sau pasidaryti žmo
nišką gyvenimą.

—Well, gal tamsta ir žinai 
šį-tą, tik nežinai kaip pasida
ryti pragyvenimą. Gal galėsi 
man duoti gerą rodą ?

—žinoma, jeigu klausimas 
bus rimtas ir galėsiu j jį atsa
kyti. Visuomet esu prisirengęs 
duoti gerą patarnavimą. «

“Inkriminuojanti įrodymai”
—Štai kokia mano bėda. Ma

no moteris turi burdingierių. Ir 
su tuo burdingierimn ji taip 
susiprieteliavo, kad net iš vie
no ir to paeito pakinko abu ru
ko Camel cigaretus Jie tą da
ro kai aš namie, o kas dedasi 
kai aš išeinu j darbą, tai jau 
aš nežinau. Aš noriu žinoti ar 
galiu tam burdingieriui išva
noti kailį.

—Kiek tamsta sveri?
—160 išvarų.
—O kiek burdingierius sve-< 

ria?
—210 svarų.
—O kiek sveria tamstos žmo

na? • !
—Taip pat^apie 200 svarų.
—No, tai tamsta negali va

noti burdingieriui kailį. Viena, 
tamsta kovą pralaimėsi, o ant
ra, gali įvykti .naminis sūdąs 
ir tamsta tą sūdą mragrajinsi. I

—Tai, ponuli, aš manau, kad. 
davei labai teisingą rodą. Aš 

fondą aprūpinimui neturtingų 
šeimynų su maistu ir kitais 
reikmenimis Kalėdoms. Tam 
tikslui gruodžio 1 d., Soldier’s 
Field stadione įvyks footbolo 
lošimas, o gruodžio 19 d., Chi- 
cajgos stadione įvyks teatralis 
vakaras, “A Night of Stars”, 
kuriame dalyvaus daugelis sce
nos ir radio žvaigždžių. Mano
ma, kad iš tų parengimų bus 
apie $200,000 pelno.

Ir neturtingi vaikai—yrai 
vaikai

Visi tie pinigai bus sunaudoti 
vien maistui ir kitoms reika
lingiausioms reikmenis. Bet, 
kadangi ir neturtingų tėvų 
vaikai yra vaikai ir išsiilgę lau
kia dovanų nuo Kalėdų Diedu
ko, tai Komitetas kreipaisi į vi
suomenę, ypatingai vaikus, pra
šydamas padovandti tam tiks
lui visus savo pasenusius žais
lus. Jie bus pataisyti, -atnau
jinti ir padalinti taip netur
tingų vaikų.

žaislų rinkimo stotys yra mi
nėti ‘Chicagos -krnomatografai, 
tarp jų, Milda, Rąmovą, Rose-. 
land-State, Southtovvn, Tivoli, 
Harding, Avon, Garfieid, Lang- 
ley ir -kiti.

Komitetas nuoširdžiai prašo 
visų tėvų ir vaikų atnešti se
nus žaislus į vieną <iš tų sto-; 
čių.

Augščiausiojo teismo nuo
sprendžiu, senatorius Huey P. 
Long iš Louisianos (apačioj) 
turės atsakyti teisme dėl šmei
žimo senate advokato gen. An
seli (viršuj), kuris senatorių,, 
Long traiikia teisman ir reika
lauja $500,000 atlyginimo.

naminių sudų esu pragrajinęs 
tiek ir tiek. Nu, kiek reikia už 
gerą rodą?

—Nieko nereikia, viskas vel
tui. 1

žemaitis palingavo galvą dė
kodamas patarėjui. Dėkui, dė
kui, ir dar kartą dėkui už tokią 
teisingą rodą. —Benas Petras.

Po ginčo su žmona 
bandė nusižudyti .
BRTDGEPORTAS.— Po ne-; 

smagaus ginęo su savo žmona,: 
Joseph Johnsbn, 41 mėtų, 2610' 
South Wallace Street, bandė 
nusižudyti su skustuvo peilitf- 
ku. Su juo gjjiai įpiovė į kak
lą ir supjaustė kairiąją ranką, 
su kurią ’barįft^ ątlikti nusižur. 
dymo operaciją. Jis guli 
Peoples ligonjnėjė ir . pasveiks.;

Kviečia visus vaikus 
ateitį Kalėdų Die

dukui į talką »
1 '.. ? i * ■ . . '■ »

Kinematografuose renka Senus;
žaistus, kurie pataisyti bus 
padovanoti neturtingų šeimų 
vaikams ‘ ‘ .

.Suvirs, šiimtaš 'Chicagos kino- 
matografų pasiryžo ateiti ka
lėdų Diedukui į talką it prašo 
visų lankytoj ų nepamiršti atsi
nešti po seną žaislą. \ ,

Ohicagoje yra įsisteigęs spe-' 
cialis komitetas, su majoru 
Kelly priešakyje, kuris kelia

I

Sekmadienį dvi 18- 
tos Apielinkės drau

gijos vienijasi
Parapijos -svetainėj -įvyks 26-to 

Wardo Klubo ir Brolių iir Se-, • 
serų d-jos “sutuoktuvės”.

18 AIPIELINKe — Girdėjau, 
žmones šnekant apie nepapras-j 
tas vestuves, tai yra, susijun- , 
girną ą vieną dviejų tpašelpinių : 
organizacijų, 20-to wardo Poli
tikos ir Pašalpos KUubo ir Bro-: ' 
lių ir Seserų draugijos.

Tos ceremonijos įvyks sek- 
madienį;‘;ia^kričio 25 d./ vieti
nes parapijos salėje, 18th ir 
Union -avė. t

Drg. Antanas Zilagėnas, pa
skutiniu laiku pasekmingai pir
mininkavęs 20-to Wardo Politi
kos kliubui, pareiškė, kad jis 
-stengsis sujungti dar daugiau < 
draugijų, kad 18-toji Apielin- 
ke turėtų savo -didelę šeimyną.

j “vestuvių7’ vakarą kviečia
mi atsilankyti visi, ir seni ir 
jauni. -Busite patenkinti. Jžan- į 
ga'25c. —P. ‘P. L.

Besiritant nulaužė 
koją
r ' -110'. j   iji; Lui-ir -a

®RIDGEP0RTAS.---Wstynės 
pasibaigė fruchrai p. Joe Ast- 
rauskiui, 43 nirštų, 812 West

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTE Rengia
VAKARIENĘ

Sušelpianti esančių Oak J’orcst lietuvių senelių.
NEDfiLIOJ, LAPKRKIO-NOV. 25, 1934 M.

ŠV. JURGIO -PARAPIJOS SVETAINĖJE 
32nd Place and Lituanica Avenue.

Pradžia 6 valanda vakare. Tikietas 50 Centų.

NATHAN
KANTER

Mutual LiųuorCo.
4707 S. Halsted St

TcL YARDS 0803

. . ■ . j -' . •' »• -

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

. ... 1
Degtinės

33rd Street. Jam besiritant, 
sekmadienį, adresu 3226 So. 
Emerald Street, kairioji koja 
buvo nulaužta. Tai įvyko, kai 
laike imtynių, Astratfskis buvo 
parmestas ant grindų.

Tai buvo ne automo
bilio, bet arklio kaltė

BRIDGEPORTASl—- William 
Kochas, 37 m., 2626 South 
Throop Street, guli lovoje ir 
gulės ilgai, nes turi vieną su
laužytą koją. Panešė ir kitas’ 
vidujines žaizdas.

Paprastai, žmogų taip aplam
dė automobiliai. Bet šiuo at
veju tai padarė nuskriaustasis 
automobilių konkurentas—ark
lys. Prie 2815 Farrell Street, 
arklys įspyrė sužeistąjį, nuflauž- 
damas jam koją.

Revolveris nunešė 
pirštą

DE KOVEN.—19 metų len- 
kas Mike Bullo, 714 West Bun- 
ker Street, neteko kairiosios 
rankos piršto, kai vartė ran
kose revolverį. Revolveryje ne 
turėję būti kulkų.

Town of lakietis apskri
čio ligoninėn

T0WN OF LAKE.—39 metų 
Augustas Kudaba, 4938 South. 
Lincoln Street, pirmadienį bu
vo išgabentas į apskričio ligo
ninę. Jis buvo užtiktas, susir

gęs, ties 1326 South Jeifersoi) 
Street.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėse 
^pataria Lietuvos baito

SERGANTYS
ŽMONIS

/KURIE kenčia nuo chroniškų Ii-’ 
Ssrų, kraujo lijrų. nerviškumo, ink- 
'.stų, pūslės ir veneriškų ligų. te-j 

gul tuo jaus atsilanko i ofisą, pa-; 
/tarimas dykai, šis patarimas bus. 
/duodamas jums be jokios obliga-j 
.'cijos ir jus galite išsigelbėti nuoj 
/nereikalingų kančių ir sutaupyti} 
I pinigu. j

Specialus treatmentai dėl lyti-, 
niai nusilpusių vyrų. Naujausi ir; 
moderniausi aparatai įtaisyti deh 
gydymo šių ligų. Pagelba šio apa-i 
rato atsteigta stiprumas ir ener-į 
gija lytiniai nusilpusiems vyrams? 
kuomet visi kiti metodai negelbė-* 
jo. Kainos labai prieinamos. Ga-„ 
Įima susitarti dėl lengvų išmokė-, 
jiinu, kad kiekvienam-duoti pro-* 
gos išsigydyti. «

DR. ROSS

Health Service ir Laboratorija J 
Patarimai Dykai. h

35 So. Dearbom Street J

Kampas Monroe St.. Crilly Building- < 
Paimkite elevatorių iki penktam au’ifct.*.

CHICAGO. ILL. - -į(

Priėmimo kambarys 506 vyrams. *’ 
Priėmimo kambarys 508 moterims” 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai” 
ryto iki S vai. vak. Pirmadieniais. Tre-' 
Padieniais ir Šeštadieniais nuo 10 vai." 
ryto iki 8 vai. vakaro. J’

Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 12 v. d

Garsaus Fakiro BEN ALI]Antano Pilkausko]

Stebuklai Ind. Harbor, Ind
Ketvirtadienyj, Lapkričio 2Z d., 1934

: ■ ■ . • V:

,Ivanowosvd. 2101 Broadway, kampas Deodor St

Fakiras BEN &LI
Bilkauslcas)

Pradžia 7:30 vai. vakaro. ĮŽANGĄ .35 CENTAI 
; ' . ■ > • . ■ ' '■ /

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

Kampas Oaarry 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 carsas fakiras BEN ALI ketv. vak. rodys stebuklus Indiana Harbor—vyrai ir moterys seni ir jauni neleiskite Ketvirtadienio vakaro namie, atvykite pamatyt 
dtd^usius stebuklus: KRYŽIAVOJIMA, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PERVERIMĄ, ŲU«tJB DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI
LIŲ VINIŲ ir LAIKYMĄ 12 VYRŲ ir daug kitų garsenybių. Netiktai parodys čia suminėtus vaiedus ir daugelio kitų, bet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus
kas) aiškins lietuviškai kaip jis šituos visus f akiriškus stebuklus padaro. Publikai bus proga viškų tą 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-
u. .. V ■ V* •• • V • b • 1 • J • <• '.Z

£

bar yra proga Ji mums matyti Indiana Harbor ir apylinkių lietuviams, pirm 'negu užbaigs savo maršrutą.
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Visko po biskį
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Come up and EMMA

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

ap- 
vei-

svetingų vietų kiek 
užeiti. Būdami Northsidyje nepamirš

nepažiūri j 
darbelius. Jis juk buvo 

kada APLA. 3 kuopa 
sunaikinta finansiškai.Patogi vieta užeiti visiems 

rams, seniems ir jauniems -

Pennsylvąnijos valstijoje lai 
mėjo demokratai 
rium tapo išrinktas George H. 
Earle, pirmas demokratas per 
40 metų; senatorium Joseph 
F. Guffey, pirmas demokratas 
į 60 metų.

Kiek socialistai surinko bal
sų visoje valstijoje, 
nėra.

Prisiminkite, kad šitos vietos savinin- 
Jok u 

Jis patarnauja visiems link

MYKOLAS SRIUBAS RENGIA
THANKSGIVING P ARE 

THE 543 CLUB
įvyksta LAPKRIČIO 28 DIENĄ.

Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįs 
tanius atsilankyti, bus puiki parė

Pavyzdžiui, 1928 m. APLA. 
3 kuopos iždininku ir kliubo 
gaspadorium buvo J. Taurozas. 
Tuo laiku centro sekretorium 
ir kliubo vice-pirmininktf buvo 
J. Gataveckas. Tie broliukai 
kartu dirbo ir kartu tvarkė 
kuopos finansinius reikalus.

1929 m. kuopos iždininku ir 
kliubo gaspadorium, vietoje J. 
Taurozo, tapo išrinkta E. K. 
šiurmaitienė. Iš buvusio iždi
ninko komisija perėmė visus 
finansus ir dokumentus, kad 
juos perduoti “ šiurmaitienei. 
Kadangi buvo sųrostą ^ųį. ku-

- moterims, vy- 
susėdus ar sta- 

tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi
siems.
kas yra senas šitos apielinkės pilietis 
bas Maskaliunas 
smai.

MASKALIUNAS BEER GARDEN
819 West 35th Street

J. TALAČKA ir M. KRŪMINIENE
147 East 107th St.

BRIDGEPORT TAVERN
JUOZAS IR MARIJONA IVINSKAI

3430 South Halsted St.
Bridgeport Tavom visados randasi geriau

sios rųšies Keeley alus ir didelis pasirinkimas 
degtinės ir kvepiančių cigarų. Penktadieniais 
veltui žuvis, o šeštadieniais skanus užkandžiai. 
Musų užeigoje visados galima linksmai laikų 
praleisti, ir yra mandagus patarnavimas.
3430 So. Halsted St. Tol. Yards 0832.

Garnegie lietuviai tikrai 
sileidimo liga serga. Kol 
kė, tai veikė, o dabar pusėti
nai apsnūdo.

Atsimenu, kaip prieš kelis 
metus vietos lietuviai buvo su- 
bruzdę veikti pašalpinėse ir po
litiškose organizacijose. Bet 
tarsi koks kirminas pradėjo ta 
veikimų naikinti ir tarp lietu
vių pasėjo didžiausių neapy
kantą. Ir tai yra neužginčija
mas faktas.

TiA> kirminu buvo bolševi
kiškai pasimojimas įsteigti or
ganizacijose savo diktatūrų. To 
pragaištingo darbo vaisius dau
gelis dar ir šiandien tebėjau-

CALIFORNIA INN
MIKE BIAGO,

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

degtinę, taipgi skanių užkandžių. Muzika čia 
groja kas vakarų, kur galima linksmai pasi
šokti jaunuomenei ir yra gražiai išpuošta vieta 
dėl svečių ir mandagus patarnavimas dėl visų, 
didžiausias pardavėjas iš visų Brighton Parke.

THANKSGIVING PARTY 
įvyksta šeštad., Lapkričio 24 d., 1934

Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįsta
mus į Thanksgiving Party; šeštadienio vakare 
bus skanus Turkės užkandžiai, gera muzika, 
prie kurios jauni ir seni linksminsimės iki an
kstyvo ryto.

Kviečia savininkė:
MARGIE’S TAVERN

3141 So. Halsted Street
Tel. Victory 7694.

STATE TAVERN
CH. RADWELL, 

6110 So. State Street
Užlaikome visokios rųšies gėrimų, pilniausias 

pasirinkimas minkštų ir stiprių ir gerų cigarų, 
taippat skanių užkandžių. Yra gražiai išpuoš
ta, erdvinga vieta dėl pasilinksminimo sve
čiams, gera muzika, prie kurios galima linksmai 
laika praleisti. Randasi South Sidėj. Savinin
kas p. CH. RADWELL, 6110 So. State Street.

Kasgi nežino p. . A. Mitchell Northsidyje? 
Taip, jį žino visi, bet dar nevisi žino, kad p. 
Mitchell užlaiko gražiai įrengtų Tavernų, gerų 
gėrimų, gerų užkandžių 
vienam 
kitę, kad p. Mitchell vieta randasi arti Mil- 
waukee ir D amen Avė., 2038 West North Avė

JOAK LEAF TAVERN 
AGNĖS ŠIDLAUSKAS ir STEVE SVILAINIS. 

3428 So. Halsted Street
Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio 

smagu pasišnekėti ir linksniai laikų praleisti 
draugingoje užeigoje Oak Leaf Tavern—Taip
jau tie patys savininkai užlaiko ir kitų alinę 
Central District Tavern 3729 So. Morgan St. 
Kaip vienoje, taip ir antroje yra didelis pasi
rinkimas geros rųšies gėrimų, o penktadieniais 
veltui žuvis ir kiti skanus užkandžiai.

Cyru»-S« Eaton
Clevelando finansininkas, kuris 
liudijo Samuel Insull byloje. Bu
vo įtariama, kad jis supirko la
bai daug Insulto Šerų ir bandė 
išstumti patį Insullų. Insullas 
buvo priverstas jį išpirkti ir 
tuo budu Eaton pelnė iš Insulto 
kompanijų net $56,000,000, bet 
tai suklupdė pačių Insulto kom
panijų.

Kas iš Roselando lietuvių nežino Juozo 
Talačkos ir Marthos Krūminienės Tavern už
eigos. Žino jų visi, seni, jauni, augšti ir žemi. 
Maloni vieta užeiti visiems —nes užeigos savi
ninkai yra draugiški žmonės ir užlaiko viso
kios geros degtinės, skanaus Ravarsko alaus 
ir smagu užeiti į tokių užeigų, kur yra drau
giški žmonės ir mandagus patarnavimas.

147 East 107th Street
TURKĖS UŽKANDŽIAI VELTUI 

šeštadienyje, Lapkričio 24 d.,
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus šeš

tadienyje atsilankyti į Auditorium Tavern— 
bus duodama skanus Turkės užkandžiai vel
tui ir gera muzika linksmins iki ankstyvo ryto

Kviečia savininkai:
JOS ir PRUDENCIJA RACHUNAI.

3135-7 So. Halsted St.
Tel. Victory 6172.

GRYBŲ IR CHOP SUEY PARE 
įvyksta Lapkričio 24 dieną

Padidinome ir gražiai išpuošėme savo užei
gų ir kviečiame visus pažinties draugus ir 
drauges į grybų ir Chop Suey parę. Rus gera 
muzika prie kurios linksminsimės per visų 
naktį.

Kviečia savininkai:
A. ir A, GARŠVAI. .

1521 West*69th St.

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street, 
Telephone Canal 1133

Salui-aras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
vienas-’ Galima gauti visose lietuviškose įstai
gose Taverns. Visuomet reikalaukite Salu- 
tarus §Jtter.

basų. Taip pat gera muzika — linksminsis se 
ni ir jauni iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai: M. ir R. SRIUBAI.

543 West 63rd Street
Tel. Englewood 10460

15,014 
14,363 
13,660 

7,867 
7,774

Ant senatoriaus
Maurer (Soc.) 11,835 
GiAfey (D.) 
Reed (R.)

Ant gubernatoriaus
Holmes (Soc.) 10,338 I 
Earle (D.) 10,233
Schnader (R.) 8,698

Į kongresų
Richardson (R.-D.)

14,985
Hofses (;Soc.) 13,303

Kaip Socialistų balsai 
1930 m. socialistų kandida-1 

tas gavo daugiausiai balsų 
7,500.

1932 metais gavo 11,773 bal
sus.

1934 metais jau gavo 15,000 
balsų.

Nežiūrint į šių metų socia
listų laimėjimus ant rytojaus 
po rinkimų Readingo socialis
tai paskelbė pradėsiu naujų 
kampanijų prie prisirengimo 
1935 metų rinkimų ir tikisi pa
imti Readingo miestų socialis 
tų kontrolėm Taigi ne tik Rea
dingo darbininkai džiaugiasi 
laimėjimu, sumušdami senąsias 
[kapitalistų partijas, bet tai yru 
laimėjimas kartu ir visos dar
bininkų klasės. !

Socialistų Radio programai 
kas sekmadienį 12:15 po pietų 
iš stoties WEEU (830 kilo- 
cycles). z

rie netikslumai, tai kuopa pa 
reikalavo, kad tuos netikslu
mus J. Taurozas išlygintų.

Kumpos susirinkime Gatavec
kas pareiškė, jog prie Tauro
zo nevalia kibti, nes tai kuo
pai neišeis į gerų. Jeigu ji ban
dys Taurozų bausti ar spen- 
duoti, tai centras jų imsiąs į 

Į nagų.
1 Taip ir atsitiko. Kuopa, pri
silaikant konstitucijos, suspen
davo Taurozų ir Gatavecką. 
Savo kėliu centras, kuriame 
bosavo Gataveckas, suspenda- 

|vo kuopų.
Po to prasidėjo didžiausi er

geliai, narių spendavimas ir 
kuopos skaldymas. Kuopai nie
ko kito nebeliko daryti, kaiti 
tik kreiptis į advokatus. Tas 
malonumas jai kainavo apia 
dvyliką šimtų dolerių.

Dėl ergelių nariuose kito ne
susipratimai ir nepasitenkini
mai. Apie 20 jų pasitraukė iš 
kuopos.

Kitose organizacijose atsiti • 
ko irgi tas pat 
ALDLD; 156 kuopoje, LDSA. 
57 kuopoje ir Apsigynimo Ta- 

i rybos 150 kuopoje. Visos ’ tos 
kuopos tapo amžinai palaido
tos. Ir tai vis Bimbos gizelių 
nuopelnai.

J. Miliauskas iš McKees 
Roęks verkšlena, jog dėl tu 

I pakrikimo- esąs - kaltas - J< -Ga- 
siunas, kuris nemažų burj ave
lių praganęs.

Pilnai gulima prileisti, jog 
taip/ iš tiesų, ir atsitiko. Bet 
kodėl Miliauskas 
savo 
centre 
liko 
Kuopos reikalų apgynimui jis 
tada hei piršto nepajudino, o 

[ėjo kartu su kitais bimbiniais 
[prieš kuopų.

Dabar, kai iš jų rankų pa
spruko didžiausia ir turtingiau
sia 2 kuopa, tai Limbiniai pra- 

[ dėjo; tarpusavyje rietis ir. ieš- 
| koti kaltiiiinkų, kodėl toS kuo
pos vadelės iŠ jų rankų iššprU- 
do. . " ' ; / , •. /

Kai Chicagos seime iš; Susi- 
viehij imo pasitraukė bolševikai 
ir .pradėjo, organizuoti, ..savo 
“darįihinkišką /susivienijimų”, 
tai Gasiunui buvo duota ;in- 
stryką jos truks-laikys f nepa
leisti iŠ . savo rankų antrosios 
kumpos., Mat, tųdat buvo * Hį!?8 
sumanymas .. visa. APLAi /pri
glausti, prie naujojo; susivieni
ji mo.y ; ’ ‘ 4 *•-.

Tačiau Gašlūnui sulaikyti 2 
kuopų nepasisekė. Ji 'atsikra
tė puo; bolševikiškos diktatu 
ros dr dabar džiaugiasi: tai- pa
dariusi. Pranyko visokie triuk
šmai : ir nariai gali draugiškai 
darbuotis.

— E. K. šiurmaitienė.

LIETUVIU UŽEIGOS
TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

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

Lapkričio 6 d., rinkimuose 
socialistai Readingo mieste su
mušė demokratus ir republiko- 
aus, išrinkdami
Hoopes ir Lilith Wilson tre 
Čiam terminui j Pennsylvani 
jos valstijos legislaturų 
kimų pasekmės šitokios:

Hoopes (Soc.)
Wilson (Soc.)
Ropp (R.-D.)
Kulp (R.)
Powers (D.)

Smagi Draugija
Linksma būti smagioj draugijoj.
Užeigų savininkai ir savininkės, kurie paduoda apie save 

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

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

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

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS (

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

see me some time!” -

balsus
10,307 . ”
8,193

MITCHELL’S TAVERN
tVĄ ,1- ’ ■ ■

2038 West North Avė.

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIU VIETŲ 
DALYSEVISOSE MIESTO

f/'
* s

BRIDGEPORTAS SOUTH SIDE SOUTH SIDE
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“Naujienos” Basket 
bąli Tournament

BIRUTE

soon
rules

announced
detailed 
Tournament wil» 
in a few days

Great InDisplay 
terest in Cagers 

Meet

crack players and could easily 
get severąl ątfintets out to 
fight for the glory of their 
districh Someone should start 
matters up out there.
Rulęs to be

Ali- of the 
governing the 
be announced
invthese columns, although there 
will štili be several openings. 
Those will be' taken care of in 
seveiral discussions with the 
managers of the team.

The three most important 
rules statė that at least 3 
players of the players on the 
floor be Lithuanians; that no 
pros play in the meet, and, 
that the entry fee of $3.00 is 
to be sent in with 
blank or paid before 
ing of the games.

Entry blanks for
will be found on this page or. 
at any cf the South Parks.

the 
the

the

entry 
start-

meet

Ali būt few Lithuanian Settle- 
ments in City to be repre- 
sented

Doings of Bulaw 
Aces

VVell —^ another week gone 
by and another step towards 
the bettering of Birute. Lašt 
Thursday the revamped com 
stitution of Birute was pre
sented and accepted by the 
chorus members — not with- 
out much ado, of course.

According to the changes 
-put into effect by the new, 
“Queensbury" rules, the pre- 
sent members are “soaked” for 
dues — ten cents per month. 
Yoif members who don’t show 
your noses for three consecu- 
tive rehearsals are automat- 
ically suspended. To reinstate 
yourselves you go thru the 
routine of new members. Thos? 
who get behind in their dues 
for three months are also 
suspended and to get back in 
are treated as new members. 
You members who weren’t there 
Jast Thursday are given three 
weeks grace. (If you don’t likę 
Grace 1’11 give you Stell’s 
’phone numbah)! Three weeks 
time is plenty to get back 
without paying that two-bits, 
huh ? If there’s anything elsc 
you don’t understand, or if 
you have ųuestions, come down 
to rehearsal and find out! 

1

Shorts and Smirks

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

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

AKORDIONAI
ACCORDIONS

chromatiški akordiona 
‘ 73, Lekci-

’iano po $45-

120 balsų chromątiški t_. 
Vartės $400 dabar tik $75, 
108 Ine

8417 S. Halsted St.
..... ....................................  IIU

APTIEKUS
DRUG STORES

J. S.MBĖLLA, liet aptieka Town oi 
Lake. 4559 g.Hermitage av„ BouL1017Q
A. BELSKIO Pirmos Rūšies Aptieka, 
2422 W. Margųette Rd. Rep. 8222.

ANGUS
COAL

l...............i-............... ................. .. -v-r- ■» - i

Pocahontas $7.5,7; Indiana Lump
$7.68; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAIJY COAL CO.

4028 S. Wentworth Bouk 4028

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% Rupus * "
Screenings $4.75, Lumps

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.00
$6.25

į

Čia LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

9U9^a8lt
■

tik
jums reikia

AUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAIL

.         « J        1 ■■  ................................J

Hub Auto Supply, 6324 S. Western 
?ros. 4729. Pristatymo patarnavimas

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias
Bridgeporte, 750 ,West 85 Street,

I>T TT’irfJ’C! JDljIklkJhO
SHEET METAL
HENRY MILLER 

2041 Canalport Avė. Canal 8695.

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

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

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

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

LEDAS
ICE

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

Gera rašoma popiera parduodama 
po 18 centu svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So.'Halsted Street, 
Chicago, Ilk

RADIOS
RADIO

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

Cicero 1829.

RAKANDU Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

As the entry period of the 
First Annal Naujienos Basket
ball Tournament is drawing te. 
a elose, an inereasing interest 
is being shown by teams and 
sponsors.

A t present numerous “free 
lancers” are getting together 
and forming teams or are al- 
ready hard at practice. Severai 
sponsors are looking out for 
players and in all probability 
each of the leading 
nian business men will 
team i n the Meet.

Virtually all ofsthe
Lithuanian sett lement s of Chi- 

reago witt • • have representations 
in the meet. Bridgeport, Town 
ftf Lake, Brighton, Cicero. 
Roseland and other distriet aro 
grooming quintets that will 
bring home no shame.

We find lagging Marąuette 
Park, which boasts of several

basketball tournament. 
are also out for recrea- 
and pleasure and they 
business.

Lithua- 
have a

severa;

Cagers of Bulaw Aces will 
amou’nt to a greatest team of 
Bridgeport. They are out for 
the championship of “Naujie
nos” 
They 
tion 
mean

They are going to have many 
more sports included in their 
Club. This club will exist only 
for athletes who are interest- 
ed in a certain sport or many 
sports.

If you are a good player on 
any outside team, you may 
make it your business to cąll 
on Frank Bulaty’ mariager btc 
B. A. A. Club, Tocated at 3213 
So. Parnell' Avė. 
P. M. 
days, 
days. 
until

Time 
to 9:00 P. M. On 
Wednesdays, and 
This opportunity

Friday, November 30.
— Anna, BAA rep.

7:00 
Mon- 
Fri- 

holds

OFFICIAL 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 .................................................................u...

Al mušt have had either 
heavy date or a dirty shirt 
forsake his duties as librariau 
lašt Thursday.

Did the Prof say. “the music 
sounds terribly disjointed” or 
“the music sounds terrible in 
dis joint”.

It seems the “Soaprano” 
section is growing extinct, 
feeble or old. How about it. 
hagjgies?

Distinguished people jifst 
keep dropping in on us. Lašt 
week it was Mr. or rather Pro- 
fessor, Chas. Balt^amailtis of 
the New Jersey Baltramaitis’.

Who is it that has a new 
pie-plate or stove-lid on her 
head almost every time she 
comes to rehearsal ?

Dox you simpletons know 
that in our midst is a štai* 
footballer — and president of 
the “Imps”. He hides in our 
crowded tenor section.

“A bysinnia” — Thursday.
Chief.

a 
to

“Lithuanian Rose”
A thrilling film to be 

presented Saturday, 
Nov. 24, at Milda.

ADDRESS

TELEPHONE

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

W. Chapulis brought this 
film from Eyrope.

It represents very vividly 
a thrilling drama of struggle 
for Lithuania’s freedom in 
1905, the year of Ęųssian, re- 
volution.

Battles, shooting, arrests,

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocahontas pakaitas
Indianos Franklih 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
TeJ. Mansfield 0561.

ANGLIS! Kodėl mokėti ąugštą 
kainą kuomet jus galįte nusipirkti 
geriausią angli tiesiog iš kasyklų. 
Screenings .................. ...............
Mine run ......... ...........................

NORTHERN COAL CO,
Lavvndale 7366 — Merrimac 2524

$4.75
$5.75
$6.00

Anglis, Koksas. Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių screanings ......................
Mine run ar nut'(.*....,............... .'.
Egg ........ *.......... ,.,*.-•••••...............
šmotais — lump .......................

PEAĘLESS COAL CO
■______ Monroe 4442

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCttOOLS

$4.75
5.75
6.00
6.50

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
Įrankių ir paternų darymas 

(Tool and Die Makhig) 
Automatiškoš Šriubinės mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir geras užmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

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

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

• <
prison, exile and through all 
of it a most touching romance, 
love and devotion of two yotfng 
souls.
• Lithuanian Rose, the hero
ine, is lovely. You will agree 
when you see this pieture.

It’s all so different irom the 
ųsual run of American movįes.

The photography is excell- 
ent and acting is so natūrai,.

To see tins Lithuanian pie
ture will be a reaj treat to 
anybody.

Let’s not miss it. next Sa
turday, November 24, 1934r at 
Milda. Begins at 1 P; M

Lituunica,

Ipgaliojimus aprūpinti žemę ir ki- 
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 8. Halsted St., Canal 8500

KVIETKININKAI
FLORIST

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

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

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

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

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

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

1900 S. Kedzie Avė.

$10.00
$45.00
$15.00

$1.00

DIDELIS DIRBTUVfiS STAKAS*
Speciallin išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $89 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KŪMAS ir JOE KAZIK, 

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

RADIO TAISYMAS
RADIQ SERVICE

McCARTHY FLORIST, 6814 South 
Westem Avė., Prospect 1614-1615.

KELIONE SUSAIS
TRAVEL BY BUS

Chicago iki. Joliet, Trumpiausias 
celias i Southuš, Memphis, New Or- 
eans, Jącksonville, Mianti, Nashville, 

Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tei; Cal. 4668._______________

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

Garfield Store Fixture Exch. 
5800-14 S. Halsted gi. Boulevard 1600

rfkKAILIAI :
FURS

Dideli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybė: darome kailinius kautus ant or
derio visokios mieros. Taipgi taisom 
labai pigiai. David Alderblum, jsteig. 
1906 m. 0510 Halsteci—Normai 5150

Perdirbame Kailius Pataisome. 
Expejtu darbas — Žemos kainos. 
Aprokgyimas dykai.
Pataisykite savo kautą pirpi negu 

pradės snigti I
Ekspertų valymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

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

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg. 

Tel. Dę^rborn 7184

KNYGOS
BOOKS

$2.00
$7.75

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

J. SUDRIK EXPERT radio taisymas 
r service. šauk Boulevard 8167.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, dųrų, sienojų, adverijų — 
gausit čia,

West End Mill & Lumber Co.
Morgan ir 22-ra gtv, Tel. Canal 1361

MAUDYNES
BATUS

RADIATORIAI IK BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25% IKI 35%,-

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

A, F, CHESNA, turkiškos, sul (erinėsouhvauicd 

maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
yiolct spinduliai, masažas;i657 W.45 st.

MUZIKA
MUSIC

ORCHESTRAS AR "AeNAS 
Visokiems parengimams. Parduodu. 
Mokinu įvairius muzikos instrumentus 

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

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programos, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUV*
1739 So.-Halsted St* Canal 8500

STOGAI "
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

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

SKALBYKLOS
UNDRIES

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FORELGN EXCHANGE

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

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

M*ARŠKlMfAI prie kitų šeimynos 

 

skalbinių ičprosijami

tik po ........................................... OU
EMPIRE LAUNDRY

330 West 47th St. — Yards 2828

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS

IŠMOKIT PELNINGO AMATO 
Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10, Ataineškit ši paskelbi
mą, Pradėkit tuojaus.

CHICAGO SCHOOL OF 
DRESSMAKJNG,

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne* 
178? $o, Halsted St., Chicago, IU.

KANARKOS
CANARIES

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinąmen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

Dirba kultųrinį darbų
taigi* pažangiai visuomenei 

vėl atėjo laikas stumti pažan
gų kulturinį darbų pirmyn ir, 
štai, Chįcagos Lietuvių Vyrų 
Choras vėl atnaujino savo vei
kimų —• lavintis, dainuoti ii 
skleisti mums numylėtas lietu
vių dainas. Jau yra susirašęs 
gražus vyrų būrelis, kurie kas 
nedėldienis laiko pamokas bu
vusioj Meldažio svetainėj.

Visi Chicagos lietuviai, my
linti dailę yra kviečiami prisi
dėti prie Chicagos Lietuvių, 
Vyrų Choro be skirtumo pa
žiūrų ir amžiaus. Ar plikas ar 
žilas, ar vedęs ar dar nekal
tas bernelis, visi bus maloniai 
priimti į šj kulturinį darbų.

— X. š.

i

Perkėlimas Kurio iš Duobės j Koplyčią

-r"

Laiškai Pašte
laiškai yra atėję iš Europos

pragaištingų darbų viso

./įjįiį,

Klemensas Kalainis
Kuris persiskyrė su šiuo pasaulių patikęs 

nelaiminga mirti automobilio nelaimėje rug
sėjo 5 dieną 1933 metais. ,

Velionio Klemenso Kalainio kūnas bųę 
perkeltas iš duobės i koplyčią švento Kązi- 
Siero kapinėse šeštadienyje, lapkričio 24 

ęjną 1934 metais.
Atsibus gedulingos pamaldos už vėllonlo 

sielą Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčioje, 8tą valandą 
ryte.

Visi giminės, draugai ir pažįstami po pamaldų yra kvie
čiami dalyvauti švento Kazimiero kapinėse prie perkėlimo velio
nio Klemenco kūno iš duobės i koplyčią.

Mylimas mano vyras ir tėvelis, jau virš metai praėjo po tavo 
mirties kuri uždavė mums skaudu smūgi, bet musų širdies skaus
mas mums neduoda ramybės, ne po šiai dienai; mums ilgu be ta-. 

, vęs, lauk mus ateinant ateityje,
Nuliude liekame, 

moteris, dukterys, gimines 
IĘ DRAUGAI.

ANNA SAMULA 
po pirmu vyru Matutis 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 dieną, 10:20 va
landa vak. 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus šilavo- 
tps pąrap.. Mįęlpišiutės kaime, 
Suvalkų ap.. Barbieriškių vai.

Paliko dideliame nuliudimo., 
vyra Juozapą, sųnu Vincentą, 
dukterį Marijoną, 3 seseris 
Magdalena Gustaitis, Marijoną 
Kisielius ir Ievą 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 
28 diena, 9:00 vai. ryto iš na
mų i Nekalto Gimimo Panelės 
šv.parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka« 
pines.

Visi a. a. Anna Samulas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini , patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Vyras. Sūnūs, Duktė 
ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 8100 arba Pullman 4151

Kviečia įstoti į Chi
cagos Lietuviu Vyrų 

Chorui
-------- --------------------------------- ----

Laiko repeticijas kassekma- 
dienį Meldažio svetainėje

K
Atvykę j šių laisvų ir 

turinę šalį Įneš lietuviai 
'dėjome sekti kųltųripes tau
tus* ’ . !

Pradėjome* steigti pažangias 
kultūrines, politines, pašalpines 
ir dailės organizacijas, tas 
darbas ėjo; gaųa sklandžiai, bet 
užėjo audra; Viekas tapo iš
griauta, suparaližupta ir, pa 
galiau patys griovikai atsimin 
šė j sienų ir ; jau toliau nu
sirito, nors dar ir bando tęsti 
savo 
kiais

kul 
pra-

PAMINKLAI
MONUMENTS

St, Maria & Evergreen MonumentCo. 
)Į. St i, Vę, ĘyĮ,,.Pąa,JĮl.

Patalai ir Matracai
Quilt» & Mattress Renovated

.. ........ .............-....... ....... .. .......   i. ............. ...........y— 

SftOO Patalus padarom su jUsų 
naujų užvalkalu ir pamu

šalu, Už šita kainą tik kada atsi? 
nešit šį skelbimą. — Matracai perdir
bami, Apskaitliuojam dykai, Dar
bas i viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO* 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

216 W. Jftękson Blvd, Deąrbojp 9092

UŽEIGOS
TAVERNS

J. DARGUŽIS TAVERN. užkandžiai 
veltui. 88W W, 55 St, Chicago. I1L

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

KAURU — RAKANDU 
Bargenai dabai* Sandelyje. 

$150. Importuoti Kaurai $20—$25
$250. Importuoti Kaurai $30—$35
3 Kambarių Rakandai kaina

vo $400. Dabar ................... $125
4 Kambarių Rakandai ...............  $175

Cash arba ant išmokėjimo.
Atdara vak. ir nedėljoj.

RAPP STORAGE, 5746 S. Ashland av.

Old Timera Tavern. Lietuvių, Aludėj 
rasit dideli pasirinkime, kiekvieną 
diena, skanių gėrimų Ir valgių už 
žemiausią kaina. Atsilankykite! Bu- 
fiOrętingųi

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS n jr

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

VARTOTI TA IRAI
USED TIRES

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

šie
Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausiji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobsj nuo Adams

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 imokė- 
ti, i 20 mėnesių išmoki, 8 kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara Va- 
Iramta. 253 W. 68 St.

gatvės, pasakant * laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

5 Copas M. \
6 Čepuliene Aniely.

Visokio didžio. DeLuxe Tire Co., 
6418 Sn. Westem Avė. Hęmločk 6099

17 Pazurku A.
21 Stanislovatiene Eva

Kad atsiimti laiškų^, reikia 
kreiptis j naujus pašto rtfmus, 
Canal ir Van Buren gatvės.

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

įjį
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Fakiras Ben Ali-Pilkauskas IŠ DRAMOS “ŽEMAIČIŲ ROŽE”

atsako Jonui Grigaičiui
Tvirtina, kad kiekvienas žmo- jie turėtų savo matymo prga- 

gus turįs vyriškumo, gali jo nams priduoti daugiau svarbos 
numerius atlikti; jie tikrai ir geriau 
padaromi

Geib. Red.:

įvertinti jų tikslu-
mą.

Ben
Si.’ tikra pagarba, 

Ali (Antanas Pilkauskas).

Darius ir Girėnas 
Sherman viešbu

čio parodoje

liajus duos perstatymų suside
dantį iš lietuviškų šokių ir 
dainų. Po parodymui “Žemai
čių Rožes” bus dar rodoma 
komedija.

Tokiam puikiam programų! 
pamatyti įžanga bus labai pi
gi, lik L‘5c ypatai, o vaikams 
10c.

kare lygiai 8 vai. Gimimo Pan. šv. 
parapijos salėje. 68 ir Washtenaw 
Avė. Kviečiame visus narius pri
būti. Susirinkimas perkeltas iš sek
madienio iš priežasties parapijos ba- 
zaro. — Valdyba.

PRANEŠIMAI

Prašau patalpinti artimiau
siam numeryje sekančio turi
nio atsakyrrių p. Jonui Grigai
čiui :

“Naujienų” numeryje 274, p. 
Jonas Grigaitis daro man už-; 
metimų, kad mano daromi se-' 
tušai nėra . teisingi, bet vien 
ūkių apdumimas. Turiu pasa
kyti, kad aš nesu magikas ii Fot Konradas turi išstatęs la- 
mano profesija nėra kam nors* kūnų paveikslus ir kitus eks- 
dumti akis, monyti, bei daryti ponatus. 
vaidinimą vien tuo sumetimu, 
kad kų nors bei kam nors akis 
monyti, dumti ir t.t. (

Mano vaidinimai yra aiškų-* Randolph, 
kaip 
pats 
mes 
mis, 
tai reiškia, kad musų regėjl-jboolh (No. 39), kur parodyta 
mo, girdėjimo ir palytėjimo or- [fotografijos progresas bei evo- 
ganai yra mažai reikšmingi 
musų organizmui.

Jeigu aš leidžiu ugnį iš bur
nos, kepdamas kiaušinienę, tą 
mato visi; jeigu aš deginu sa
vo kūnų—tų irgi mato visa pub
lika; jeigu' aš pasiduodu per- 
kalimui mano rankų vinimis— 
tas irgi nėra paslaptis. Arba, 
jeigu persiduriu savo žandus 
viela (drata)—tas taipgi nėra 
laikoma paslaptyje.

Mano seansuose nėra nieko 
misteriško, negalimo. Viską kų 
aš rodau yra padaroma šimtą 
nuošimčių teisingai. Kiekvie
nas gali tų padaryti, jeigu tu
rės savyje ganėtinai ištvermės, 
taip sakant, vyriškumo. Faki- 
rizmas ne monais paremtas, bet 
vien ištverme, išmokimu ken
tėti.

Jeigu p. J. Grigaitis ir kiti 
numato mano seansuose akių 
dūmimų, menus, misteriją, tai

difena kiekvienam, 
savo akimis tiki.
savo akimis, savo runk o- jtografu.
savo ausimis netikėsime,

j Pradedant antradieniu, lapk.
i20 d. Sherman hotely, Clark ir 

atsidarė “Hobbies 
kuris Exposition”, į kurią p. Konra- 
Jeigu yra pakviestas oficialiu fo-

Apart to, jis ten turi ir savo

liucija. Be to, įdomus rinkinys 
apie Darių-Girėną.

Kviečiame visus lietuvius ap
lankyti šių įdomią parodų, ku
ri tęsis tik 5 dienas (iki 25 lap
kričio).

Konrad studija randasi 420 
W. 63rd St. Telefonas Engle- 
wood 5883—5840. s

L. U. C. Meeting Tonight

of the Lithuanian University 
Club will be held tonight at 
the1 Lithuanian Consulate, 100 
East Bellevue Place 8:00 P. M.

In the lašt issue it was 
annonnced erroneously that 
the meeting was to be held 
lašt night.

Pundas aromatiško Ches
terfield turkiško tabako

■* ‘ < * .t + &

® 1994, bosnrftMnu Tobacco Co.

Tai yra viena iš žiaurių scenų, kur caro žandarai ir kazo
kai šaudo į Lietuvos studentus, kovotojus už Lietuvos lais
vę 1905 metais. Lietuvių kovos už laisvę yra gyvai parodytos 
didelėje įspūdingoje krutamu paveikslų dramoje “Žemaičių 
Rožė”. Subatoj, lapkričio 24 d. “Žemaičių Rožė” bus rodoma 
ant Bridgeporto Mildos teatre. Paįvairinimui Bcliajaus šokė
jai duos šokių ir dainų perstatymų. Pradžia 1 vai. po piet. 
Įžanga 25c. ypatai, vaikams 10c.

Subatoj, lapkr. 24 d.,yru .•hl<lv-v«!' S1".OTSkiutc‘> p«-garsėjusi Europoje. z
Žemaičių Rožė bus 
rodoma Bridgeporte

Visi rengiasi pamatyti 
šią didelę revoliucijos 
dramą.

Žemaičių Rože. Žemaičių 
Rože. Žemaičių Rože.

Tas vardas vis daugiau 
skamba tarp Chicagos lietu
viu.

Tai didžiausia lietuvių dra
ma kru taniuose paveiksluose 
iš 1905 metų revoliucijos.

Šitų filmų W. Chapulis kų 
tik dabar atvežė iš Europos.

Vaizdavimas šitoj filmoj 
yra - kitoniškas negu panašio
se amerikoniškose filiuose,— 
daug rimtesnis, daug teisin
gesnis, mandagesnis ir gražes
nis. ' ’ •

Vyriausioji aktore, 'kuri at
vaizduoja “Žemaičių Rožę” 
yra labai maloni ir graži. Tai

ponas W. Chapulis parodys

likai šioj subatoj, lapkričio 
24 d. ant Bridgeporto. Filmą 
bus rodoma “Mildos” teatre, 
Halsted tarp 31-mos ir 32-ros, 
ir čia žinoma ji gražiau išeis 
negu svetainėje.

Prieš rodant filmų Mildos 
teatre scenoje Vytautas Be-

Buy gloves with what 
it savęs

WAra reikalo mokAU ar 
daarian k»d rauti <eni a*»tw 
koiole .Uatortka Tootb Paato, 
dldaUa tur>al r oarįduoda u* 
CSC AI valo »> aptaure daą 
•lt Be to rallte ratanptat’ 
•8 u* kuriuo* rallte auilplrk 
a plrttiaaiter ar M kita 
uaMbert Pbarmacai 0o

LISTĖklNE
TOOTHPASTE

S.«; •

25e
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Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
’ainavimo pamokas laiko kas nedel- 
dieiii nuo 10 vai. iki 1^2 vai. iš ryte 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčiu^ dailę kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvų Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chici-goje. Vyrai siikrėskime žemę 
savo balsais! Valdyba.

Extra. Kriaučių Lokalo 269 A. C, 
W. of A. susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj lapkričio 23_ d. Amnlgamated 
Centro name 333 
7:30 vai. vak. bus 
Board viršininku 
Visu pareiga yra

So. Ashland Blvd. 
nominavimas Joint 
ir Biznio Agento, 
dalyvauti.

— Valdyba.
Marųuette Park — Lietuvių Ame- 

riaos r mečiu kliubas laikys savo re
guliari susirinkimą penktadienio va-

MORTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
' photogrAfas
X Hdtlrt nuosavų mo
derniška ' studija su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5846

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

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

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

YOUTHI!
FUN—MYSTERY

Corning your way soon the 
GRAND MASQUERADE

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- 

NISHED BY THE “LOS 
ALEGROS* ORCHESTRA.

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

.. yra tiek įvairių 
rūšių kiek yra Įvairių žmonių

i*.~. ■ '■ B

ilgas • trumpas • storas 
sunkus • tamsus • Šviesus 

visokių rūšių ir madų

H. COOPER
2154 Cermak Road

Del tikru bargenų ir gerų pro- 
duKtų atsilankykite i H. Cooper nau
ją, moderniška krautuvę, kur jus 
gausite geriausius groseries, vaisius 
ir daržoves dėl švenčių.

AR JUSU KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS TURI 

$V. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervu 1»KU. Parsiauo- 
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

Žmones kurie dabar srauna anglis iŠ 
Illinois Emergency Kelief Stočių — 
gal juos gauti per

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

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

CL ASSIFIED AOS
Ibiui i .. ...........................        .M

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
j Musų biuras suteiks patarimus namu 
‘ savininkams reikale nesusipratimų su 
Į rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime si 
8 vąl. ryto
niais nuo 10 ryto iki piet įžymus 
namai orlginąlfo ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St 

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

Personai
Asmenų Ieško

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

PETRO PETRAUSKO riminės ir 
draugai, kuris seniau gyveno adre
su 1114 Cullerton St., Chicago. III. 
prašomi atsišaukti laišku svarbiu p. 
Petrui Petrauskiui reikalu. Box 191. 
Naujienos 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina i valgyk
lą. nuolatinis darbas. Borisas Lunch
room, 4440 S: Western Avė.

wnm»»i I, ■     IIII ■ I »|| ■ MII M—Miihi 4 «
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BEAUTY operatorka prie visokio 
darbo: turi būt A 1 marceller. Ge
tą algą.' Tdeal Beauty Shop. 1747 
So. Halsted St.

MERGINA lengvam namų darbui, 
be skalbimo. $4.00 savaitei. M. B. 
Kaplan. 4701 Maypole Avė. Tel. 
Mansfieid 7428.

* ?
♦ ; * ,, . . . ' .. *

MERGINA* prie namų darbo — 
geri namui, maža šeimyna. Be skal
bimo ir virimo — $3.00. Telefonas 
Republic 7237.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA I. G. A. Storas bu 
černė įr grosemė. Biznis cash, ge
roj vietoj. Visokiu tautu apgyven 
ta. Renda pigi, priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos. ;

6759 So. Elizabeth Avė. .

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

TAVERN pardavimui. Kaina 
$300.00. Joe Good, 4352 South 
Ashland.

• PARSIDUODA Tavern, visų arba 
puse, biznis išdirbtas per daug me
tu. 6818 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale

■ ■ *
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Lengvas nunokęs namie-augin 
tas tabakas vartojamas 
terfield cigaretuose.

Ches-

V

... bet ima lengvu nunokusį 
tabaką turkišką ir namie- 
augintą—pagaminti lengves
nį geresnio’ skonio cigaretą.

... ir tokius gaunate 
kiekviename Chesterfield 
pakietę.

Pietuose, tabako šalyje, kur 
jie augina ir žino tabaką — 
daugumoje vietų Chesterfield 
yra plačiausia parduodamas 
cigaretas.

M:
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PARDUOSIU South Sidėj muri
ni namą 4 flatu. 2 Storu, yra bučer- 
nė ir tavern, su bizniu arba be biz
niaus. arba mainysiu ant mažes
nio namo ar fanuos.

6110 So. State St

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

2119 So. Halsted St
!■■■ .1.11 I ff,ll»»IĮi .......... .. ....... ii .1 . ............. ... ,

PAMATYKITE ši dideli bargenų 
šiandien. Turi būt tuojaus parduo
tas. 6 kambarių mūrinis bungalow 
puru apšildomas su 2 karų garad- 
žium. Naujas kainavo $8750. Grei
tam pardavimui paaukausiu beveik 
už puse originales vertes. Be spe
cialiu assesmentu. Taksai užmokė
ti. Apturėkite adresu 7243 South 
Washtenaw Avė. šiandien, o paskui

3750.
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PARSIDUODA puikus bizniavęs 
mūrinis narnąs su Tavern bizniu. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. 4 
kambariai užpakaly!. 6 kambariai 
viršuje. Garu apšildomi. 2 karų 
garadžius. Randasi ant Halsted St 
Priežastis pardavimo moteris našlė. 
Parduosiu arba mainysiu i bungalpw 
ar 2 flatu namo.

; (Tel. Eng)ewood 5145




