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Rusija Gelbes
F r anci j ai

Rusija pasiūliusi Francijai savo armijų, 
jei kiltų Francijos karas su Vokietija

Meksikos mokyklose 
nebus mokinama 

religijos

Anglija ir Amerika 
bendrai priešinsis 

Japonijai

PARYŽIUS,'"“ lapkr. 23. — prieškariniai sentikiai, t. y. 
Biudžeto referentas pranešė tarp abiejų šalių užsimegs tvir- 
Francijos parlamentui, kad so- ta sąjunga, 
vietų Rusija pasiūlė Francijai 
savo milžinišką armiją atsiti
kime karo tarp Francijos ir 
Vokietijos.

Tečiaus valdžios nariai sako, 
kad šis pareiškimas esąs “per
dėtas”.

Valdžios nariai sako, kad ry
šiai tarp Francijos ir Rusijos 
vis artėja, bet dar nėra jokios 
karinės sutarties ir kad ims 
gal dešimtį metų kol tarp Ru
sijos ir Francijos atsisteigs

Pranešimą apie Rusijos pa
siūlymą pagelbos Francijai pa
darė finansų komiteto referen
tas Leon Archimbaud, įteikda
mas parlamentui Francijos ka
ro biudžetą.

“Rusijos oro laivynas ’yra 
didžiausias pasaulyje”, sakė 
Archimbaud. “Musų yra se
kantis. Mes galime būti laiki
nai ramus jvykus susitarimui 
tarp šių dviejų šalių”.

kay */•?7^’i. ,

Jugoslavija skundžia 
Vengriją tautą 
tautų sąjungai

Japonija nepaliauja 
didinti armiją ir 

laivyną
Reikatauja, kad tautų sąjunga 

ištirtų Vengrijos valdžios ry
šius su karaliaus Aleksandro 
užmušėjais

Kabinetas priėmė didžiausį Ja* 
ponijos istorijoje apsiginkla 
vimo biudžetą

MEXICO CITY, 1. 23.—Vals
tijos priėmė pataisą prie kon
stitucijos, kuri panaikina mo
kinimą kokios nors religijos 
pradinėse ir vidurinėse mokyk
lose. Kunigai deki to kelia di 
delį triukšmą. Bet juk ir Ame
rikos viešose mokyklose nemo
kinama religijos ir niekas jos 
nepasigenda.

Armour & Co. išsi
rinko viršininku 
Robert Cabell

Ang-LONDONAS, 1. 23.
lijps ir Jungt. Valstijų delega* 
tai preliminariuose pasitari
muose dėl laivynu, sutarė, kad 
abi Šalys bendrai taikysis prin
cipų dabartinės laivynų sutar
ties ir bendrai priešinsis Japo
nijos reikalavimui laivyno ly
gybės.

LIETUVOS ŽINIOS
Ūkininkai prašo leisti 

bėdos įstatymus
KLAIPĖDA.—Kairinėje įvy

ko laukininkų centro Ditavos 
skyriaus susirinkimas. Susirin
kime buvo apsvarstyti aktualus 
Klaipėdos krašto ūkininkų rei
kalai. Susirinkimas nutarė pra
šyti direktoriją leisti bėdos į- 
statymus šiuo taiku, kada sei
melis pasidarė visai nedarbin
gas ir net nesusirenka posė
džiams.

Susirinkimas pareiškė visiš-

TOKIO, 1. 23. — Premjeras 
Okada laimėjo pirmą pergalę 
ir išvengė kabineto krizio, pra- 
vesdamas kabinete 2,210,000,- 
000 yerių biudžetą.

Daugiau kaip pusė visos ša 
lies išlaidų skiriama vien už- 
laikymui ir didinimui armijos 
ir laivyno. Japonija dar nie
kad pirmiau nebuvo paskyrusi 
tiek daug pinigų apsinginkta- 
vimui, nors ir pirmiau ji apsi
ginklavimui išleisdavo' daugiau 
pinigų, negu šalies pajamos 
galėdavo pakelti.

šiemet irgi pasidarys 
deficitas, kurį valdžia 
padengti užtraukdama 
las.

didelis 
mano 

pasko-

atstovai sako, 
reikalauja 
ir jis no- 
tautų są- 
siųsti ka- 
pasienin.

Ir gub. Merriam pa 
sisako už dideles 

reformas

• • ir- . ,

Prezidentas Rooseveltas, vykdamas atostogauti j Warm Springs, Ga., buvo sustojęs Harrods- 
burg, Ky., dalyvauti iškilmėse atidengimo paminklo pionieriui George Rogers Clark. Viršuj 
prezidentas vyksta j iškilmes su Ky. gubernatorium Ruby Laffoon (vidury) ii’ senatorium 
Barkley. Apačioj — prezidentas kalba prie pionieriaus paminklo. Po to dar prezidentas aplankė 
daugelį viešųjų darbų Tėhnesseb iVpėsklbtyv1 . ....

Ginamosios kalbos 
Insulto byloj jau 

užsibaigė

Žymus politikierius Prekių taksų prail 
pasimirė kalėjime ginimas galutinai 

priimtas

CHICAGO.—Didžiųjų Armour 
& Co. skerdyklų direktoriai nęt 
užjury turėjo ieškoti žmogau^, 
kuris galėtų užimti presįdehto 
vietą, vieton nesenai mirusio 
T. G. Lee. Naujuoju preziden
tu direktoriai išsirinko Robeft 
H. Cabell, 65 m., kuris mio 
1913 m. yra manažeris Armour 
& Co., Londone, Anglijoj.

Direktorių tarybos pirminin
ku liko išrinktas stambiausias ką pasitikėjimą krašto direkto- 
šerininkas F. H. Prince. Ma
nyta, kad kuri nors viršiųinko patiems ūkininkams pasiūlius, 
vieta teks kam nors iš Armouro buvo sugiedotas tautos him- 
šeimynos, bet apsirikta: Ar- naę. Klaipėdos krašto guberna- 
mouro šeimyna yra visai at< torjuj buvo sušaukta tris kar- 
stumta nuo kompanijos vado- ?tųa valio ir pareikšta padėka už 
vybės.

rija. Susirinkimui baigiantis,

Bandė

/ Rietuvių reikalų gynimą ir ru- 
—•— -----------Hn* > ’A krašto reikalais. •

išgauti $100,000, dabar  
teisinasi teisėjui ' ,

' _ į Nuteisė Ukmergės gel.
Federaiiniamc st. viršininką eikvotoją

GENE V A, lapkr. 23, — Ju
goslavijos delegates tautų są
jungoje EotiČ.^pasiuntė tautų 
sąjungos sekretoriui reikalavi
mą, kad tautų sąjunga ištirtų 
Vengrijos valdžios ryšius su 
Jugoslavijos karaliaus Alek
sandro užmušėjais. Tą JiĄjo- 
slavijos reikalavimą parėmė ki
ti mažosios entente nariai — 
čechoslovakija ir Rumunija, 
Yra žinoma, kad, jam pritaria 
ir kitos Balkanų šalys.

Jugoslavai kaltina, kad Ven
grija priglaudė pabėgusius U 
Jugoslavijos teroristus, juos 
lavino jų stovykloj, aprūpino 
juos ginklais ir falsifikuotais 
pasais.

Jugoslavijos
kad tokio tirimo 
Jugoslavijos žmonės 
ri, kad tai atliktų 
junga, vieton kad 
riuomenę Vengrijos

Vengrijos atstovas prieš to
kį Jugoslavijos reikalavimą už
protestavo, nes juos esą nori
ma užslėpti tikrąsias karaliaus 
Aleksandro užmušimo priežas
tis ir kartu nukreipti visuo
menės nuomonę prieš Vengri
ją

Tas reikalavimas tautų są
jungos bus svarstomas veikiau
sia tik sausio ^nėn.

,, , —i... .....
NEW YORK, 1. 23. — Re

daktorius Leach, parašė aštrų 
straipsnį apie kovą su piktada
riais ir išėjo pasivaikščioti. 
Einant Central parku ji užpuo
lė du plėšikai, jį sumušė ir at- 
ėmė $40 ir laikrodėlį. Tečiaus 
plėšikams nepasisekė, nes vie
nas jų, John Armanti, 18 m., 
pametė adresų knygutę ir liko 
suimtas. Jis sakosi nežinąs 
savo draugo vardo.

LOS ANGELES, Cal., lį 
—Gubernatorius Merriam, 
sižymejęs konservatorius, kuris 
rinkimuose nugalėjo Upton Sin
clair, kalbėdamas vakar San 
Bernardino, pavirto liberalu ir 
pasisakė už dideles reformas. 
Jis jau beveik esąs įstiikinęs, 
kad reikėsią jvesti valstijos pa
jamų taksus, nors tam labai 
priešinasi jo rėmėjai.

Jis taipjau esąs įsitikinęs, 
kad 30 vai., o su laiku gal ir 
24 vai. darbo savaitė darosi ne- 
išvengtina.

“Mes tyrime prisiimti, libe
rali programą, kad prisitaikin
ti prie šių laikų“, t sakė gub. 
Merriam.

Jis taipgi pritariąs nedarbo 
apdraudai ir senatvės pensi
joms, bet tą turi tvarkyti • fe
deralinė valdžia.

pa-

CHICAGO.—-Vakar užsibaigė 
ginamosios kalbos Samuel In 
sull, jo sunaus ir 15 ktių jų 
kompanijų viršininkų byloje 
dėl naudojimo pašto prigavin- 
giems tikslams.

žinoma, jų advokatai tikrino, 
kad nė Insullas, nė kiti virsi 
ninkai nėra pildę mažiausios 
suktybės ir jų kompanijų kra
chas įvyko dėl depresijos.

Baigus kalbėti Insullo advo
katams, tuoj aus prasidėjo pas
kutinės kaltinamosios proku
rorų kalbos, kurios veikiausia 
šiandie baigsis ir pirmadieny 
byla bus atiduota jury nuo
sprendžiui.

Anglija prižada siek- 
tis laivyno apry- 
bojimo sutarties . .■ M '..........

LONDONAS, 1. 23. —Užsie* 
nio reikalų ministeris Simon 
pareiškė atstovų bute, kad ne
žiūrint pirmo nepasisekimo, 
Anglija vistiek nepaliaus siek- 
tis sutarties dėl karo laivynų 
aprybojimo.

Streikuoja Francijos 
tekstilės darbininkai

14 metų kalėjimo
CHICAGO.—- Karpy Siegel

ROANNE, Francijoj, 1. 23. 
—Streikas Francijos audiny* 
čiose plečiasi ir streikuoja jau 
apie 7,000 darbininkų. Jie 
streikuoja prieš algų kapojimą.

...          I,,;,-,..  į , ,
Chicagai ir apielinkei federev 

Uo oro biuras šiai dienai praus-

Giedra ir gal biskį šilčiau.
Saulė teka 6r50, leidžiasi

4:28J r “ ■ ’ '

hri P7 apdraudos adžiusteris, 
iilco nuteistas 14 metų kalėji
mai) sąryšy su padegimu na
mo, kuriame žuvo vienas vai- 
kas.

Sąryšy su dideliu padegėjų 
trustu nuteista jau 13 žmonių. 
Dar daugelis laukia tylos.

pasimirė kalėjime
MILAN, Mich., 1. 23. —Fe

deralinio kalėjimo ūkyje pasi
mirė Andrew Russell, 79 m., 
tėvas 9’ vaikų. Jis yra buvęs 
žymus Illinois republikonų va
das, per daugelį metų buvęs 
valstijos iždininkas, o vėliau 
valstijos auditorius, taipgi lai-! 
kęs kitas augštas vietas valS-Į 
tijos administracijoje. Pateko 
jis kalėjimai! už nereguliaru
mus vedime bąnko reikalų, ku
rie išėjo aikštėn užsidarius jo 
valdomam Ayres National Bank, 
Jacksonville, III. Banko prezi
dentas Duntap taipgi pateko 
kalėj iman, bet visą amžių buvę 
draugai laike bylos susipyko ir 
Russell paprašė, kad jis nebū
tų uždarytas vienan kalėjiman 
su Dunlap.

‘ "iyw.' 1.11,1.....■-

Jau 20 ūkininkų pa
smerkta mirčiai 

Rusijoj

Paraguay paėmė dar
2 fortus

BUENOS AIRES, 1. 23. -X 
Paraguay atėmė iš Bolivijos 
dar du vienus stipriausių for* 
tų Gran C^aco raistuose.

23.—— 
galu- 
nuoš.
neap- 
laikui

SPRINGFIELD, III., J. 
Valstijos senatas vakar 
tino j formoj priėmė 2 
prekių taksų prailginimą 
rybotam laikui—visam
iki tie taksai bus legislaturos 
atšaukti, ir pasiuntė bilių gu
bernatoriui pasirašyti. Po to

I legislatura išsiskirstė, nes ji 
buvo sušaukta tik tą vieną da
lyką svarstyti.

MASKVA, 1. 23. — Iš Taš
kento gauta žinią, kad Uzbei- 
kistano teismas pasmerkė mir
čiai dar 4 ūkininkus už sabo- 
tažavimą medvilnės derliaus. 
Tokiu budu pasimerktųjų mir 
čiai ūkininkų skaičius siekia 
jau 20. Visi jie liko nuteisti 
bėgyje pastarųjų dviejų savai
čių. Daugelis gi ūkininkų dar 
taukia teismo. <

ANADORKQ, Oklą., 1. 23.— 
Forrest Hudgins, 42 m? gaso- 
lino stoties savininkas, bandė 
nusižudyti Nudaužydamas sau 
galvą kuju. Abejojama apie jo 
pasveikimą.

DUNELLEN, N, J., L 28.— 
UO užsilipą ant padėto šautu
vo giduko. šautuvas išsišovė 
ir nušovė medžiotoją Barney 
Brazovic,

Nepaprastas ligonis: 
maino kūno spalvą

KANSAS CITY, Mo., 1. 23. 
—Prieš penkias dienas į Gene
ral ligoninę liko atgabenta Mrs. 
Edith Perry, 32 m., kuri serga 
nepaprasta liga, kurios dakta
rai jokiu budu neįstengia nu
statyti. Kai atvežta, jos oda 
buvo melsva, bet paskui ėmė 
kasdie keisti spalvą. Iš mėli- 
nos ji pavirto į purpurinę, pas 
kui j raudoną, rudą, o dabar 
vėl visai raudoną. Be to jos 
oda lupasi. Ji jau kelis kartus 
sirgusi panašia liga, bet dak
tarams vis; nepasisekė surasti 
keistos ligos priežastį.

v- ------
PARYŽIUS, 1. 23. —Į čia at

vyko Richaid Nivala, 25 m., 
išr Astorįa, Ore., kuris išvyko 
kėlionėh apie visą pasaulį pa 
siėmęs tik 1c pinigų. Jis jau 
perkeliavo 26,000 mylių ir jau 
spėjo susižieduoti Suomijoj.

•ANN ARBOH, Mich., 1. 28.
Du daktarai ir staugė iš 

Michigah universiteto ligoninės 
liko umušti ir intomas ir trys 
slaugės liko sužeisti jų auto
mobiliuinušokus nuo kelio ir 
įvažiavus į medį.

CHICAGO. — : 
teisme yra teisiami Mrs. Mary ...........
Coates, 25 m., jos vyras Lldyd UKMERGĖ.— Siaurojo gele- 
Coates ir jų draugas Edward žinkelio Ukmergės stoties vir- 
Gladstone. Kaltina jtioš Char- ■ šininkas Mečtalovas Senkevi- 
les p. Morton, 65 m. turtupĮis . Čius šių metų pradžioje buvo 
iš Cincinnąti, kad jie prišistgr1 susektas, kaip eikvotojas vais
tydami federaliniais agentais.' tybei priklausančių pinigų, 
bandė iš jo išgauti $100,000. / Pradėjus daryti reviziją, stoties

Morton sako, kad kai jis at- viršininkas, nujausdamas pavo- 
važiavo j Chicago, tai į čia jų, pasislėpė. Surasta, kad jis 
atvažV.vo ir tame pačiame ho- išeikvojo apie 10,000 litų ir 
telyje apsistojo ir Mrs. Coatės,: suklastojo daug dokumentų, 
kuri sakosi turėjusi su Morto- Tik vasario mėn. jis buvo 
nu meiliškų santikių ir pirmiau, ’ suimtas ir šiomis dienomis Kau

no apygardos teismas išvažiuo
jamoje sesijoje Ukmergėje, 
pirmininkaujant teisėjui Armi
nui, jį nuteisė 3 metams sun
kiųjų darbų kalėjimo ir atitei
sė siaurųjų geležinkelių valdy-

Cincinnati. Kai ji atėjo j jo 
kambarį, juos užklupo jos vy
ras ir Gladstone, kuris prisi
statė federaliniu agentu ir pa
reikalavo $100,000 išsipirkimo. 
Bet vieton mokėti pinigus, Mor
ton visus tris atidąvė teismui, bai 8,372,85 lit.

. . .r....................... .... .

LIETUVOJ

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi- 
nigus Lietuvon doleriais litais su užtikrinimu pilno 
ir gręito ižmokS jlmo.

Chicago, Į1L



NAUJIENOS, Chicago, III

Pas advokatu

JUOKAI“Ūsoriai’

Jai pavyko

turi

DAKTARAI IR DENTISTAI
KITATAUČIAILIETUVIAILIETUVIAI

Šiuo

ADVOKATAI

Radio

talentingiem

PILESKenosha, Wis

Fakiras ir i kitkas

•VARIO’

■NedSUoml

Tek

pamoka, tai 
įsitikinimas,

-3 ir 7—8 
pagal sutari]

10734 SOUTH 
MICHIGAN AVĖ

Telefonas 
l’ullftian 4151

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell SL 
Tel. Republic 0728

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

NedėEomis pagal sutarti.

rystę. Priren 
ienose atsiti

25 METŲ PATIKIMO 
Pritapkime akiniu dėl visokių akiu

VOTIS, SPRAGAS, 

nioAJhičs ligos

Valandos: po pietų
c . ir nuo 6 iki ,8 ^vakaro. 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

LIltNCI MlANCfl MtAlTJre 

' J. J..BAGDONAS

2506 W. 63 St.
Tel. Republic 3100

51st st. Pradžia

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo 
.Jei skaitant raidės susilieja į daiktą 
Jei spaudos raštas' išrodo ' ,
Jei skaitant arba ;neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia; 
akinių. ' t

Tel Lafayette 3572 
J. Liirievičius

GRABORIUS IR 
JBALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje fir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER A V.

— Ęet, gerbiamoji ponia, juk 
dėl to negalima išsiskirti au vy * 
r u, kad ponia pastebėjai savo 
tarnaitę nešiojant tamstos nak
tinius marškinius...

— Taip, malonusis pone, b A 
tai pastebėjo mano vyras, ka» 
da aš viešėjau pas mamą.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1

Seredomis ir nedėl.
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Jos.F.BudriMc. 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Bputevard &167 
CHICAGO. ILL.

BURDIK JEWELRY, 
3343 So. Halsted St.

Siųskit kadir mažiausią au 
ką sekančiu adresu:

Dr. A. L. Graičunas,
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.

JtoJĮo j?™#™1?*® Nedėk 
T100M2:00 vai. po pietį 
-W£EL, £70 k.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

L J. ZOLP
KABOMUS 
Vest 46th St

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Viename Lietuvos laikrašty 
tilpę iš Kupiškio 40kią

“Kupiškis. Vietos parapi
jos kapinių atskirame kam
pelyje, užuŠalėj yra jau aps
čiai prisiĮaidojusiu kupiškėnų 
laisvamanių ir, apskritai, baž
nyčiai netikėjusių.

Pažymėtina, vieno 1924 ,m.; 
mirusio žymaus kupiškiečio 
(Žadeikių k.) laisvamanio it 
darbininkų veikėjo 
nausko kapo, artimų vis pri
žiūrimo (ant kapo buvo įso
dinta keturi ąžuoliukai), su
kvailiojusių ir sąžinės neteku
sių fanatikų, ant kapo augą 
medeliai vis nulaužiami, gėlės 
nuo kapo išraunamos

Kai kurie mano, jog tik tur-; 
čiai gali, po šiltus kraštus va-' 
žinėtis. Bet štai musų gerai 
žinomo Kenoshos veikėjo, K. 
Braze-Brazevičiauts, žmona iš
vyko į ^Floridą pas savo dūk-' 
,relę praleisti žiemą. Kai mes 
čia dantis kalensimą, tai ji sau 
mauęlysis juroje ir šildysis kar
štos saulutės spinduliuose.

Ponai Brąze-Ęrazevičiai yra 
užsiauginę .labai gražią šeimy
ną. šeimoje randasi .net profe
sionalų. Vienaš .sūnūs profeso
riauja, o kįtas baigė ^daktaro 
mokslą ir praktikuoja.

Dabar p. Braze pasiliko naš
lys. Bet kadangi biznis sekasi 
gerai, tai jis gana neblogai jau
čiasi. •— Vietinis.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vat vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tel. Ofice W,entworth 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.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamav ja laidotuvėse .kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
__ su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

^ėl. 5Canal 2515 arba 2516 
1439 S. 4KCtSicero, Dl.

Tel. Cicero 5927

Incorporatąd 
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška , koplyčia dykai

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

Lapkričio 25 d. Kenoshos ir 
apylinkių Jieluyiai turės pro
gos pamatyti garsųjį fakjrą 
BeiirAIi (Pilkauską), kuris 
yrą žinomas, kaip lietuviškas 
indusas. Kiek man yra žino- 
ma, Ben-Ali yrą gimęs kaiųiy- 
nyątėjje su Gaųdhi ir pergyve
nęs visokių dalykų. Jam te
ko matyti visko —r ir gero ir 
blogo.

Apie Indiją, tur būt, kiek
vienas yra girdėjęs. Tai vi
sokių stebuklų šalis. Šąlis, 
ktir gyvena visokie kunigaikš
čiai, radžai ir maharadžai.

IĮ, f* ' A 1 __

Jie valdo netoli 400,000,000 
gyventojų.’ Tarp tokio skai
čiaus pryepUjjų atsirado viso
kių visokiausių žmonių, taip 
sakant, stebukladarių. Žmo-

Be to, tapo nutarta daly
vauti visų Amerikos miestų 
valdininkų konferencijoje, ku
ri įvyksta Chicagoje lapkričio 
22 ir 23 dd. Atstovu daly
vauti .konferencijoje tapo iš
rinktas J. Martin.

Reiškia, musų išrinktasis ta
rybos narys darbuojasi ir pa
sižymi ne tik tarp Jiętuviy 
bet ir tarp amerikonų.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangųmo 
Laidotuvėse........Pašaukite............
REPubiic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

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

Ofiso’ vai : Nuo ’2'lki 4 Ir do 6 iki 8 
vak.' Nedėlioj pagal sutarimą ; 

Ofiso Tel,;. Bo.ulėvard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Jau nuo kurio laiko musų 
kolonijoje žmonės pradėjo daug 
kalbėti apie kokius ten “Ūso* 
rius”. Ir juo tolyn, tuo apie 
juos geriau kalbama. Būdamas 
smalsus žmogus, aš pradėjau 
teirautis kas tie yra “ūsoriai”. 
Pagalios, patyriau, kad tai yra 
dainininkų kliubas, susidedan
tis iš vienuolikos vyrų, ir visi 
jie yra su “ūsais”. Paskui dar 
buvo paaiškinta, jog retai ka
da tegalima girdėti tokius šau
nius dainininkus ir juokdarius. 
Norėdamas savo akimis juos 
pamatyti ir savo ausimis iš
girsti jų dainavimą, aš nuvy
kau pas namo savininką, kur 
“ūsoriai” susirenka slaptom •» 
pamokoms. Kadangi namo sa
vininkas yra mano draugas, tai 
jis sutiko mane paslėpti kita-

Išpardavimas 
DYKAI DOVANOS! 
. Kalakutas, Antis; < 

žąsis ar graži " 
LEMPA.

Seną Radio priimame 
mainais!

,Be peilių, jįęglnbnų arba skausmo 
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(NlCžančios PilAs), PR08TATITI8 Ir kitos 
me&JInčs Ilgos 
Skaudžiu VARI 
Mes ypatingai 
lėkę 
nuostabu kaip tos rūsčios, 
«WU atsllitihla T fil tt&tif 
Daugelis žmonių mano, .ka 
RHKlrMATJZMO, NEURITL , ___________
ARTIIRITIS, .NEIlVlAKUJUO, i ; 
LIGOS,''kuomet jtj ‘ Ilga .tikrai ‘.paeina' \n< 
VAKICOSE GYSLŲ. VARICOSB .VOČIŲ. S 
TINUSIU , BLAUZDŲ arba ’MI&LINąS I 
GU.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA iš NAMŲ 
VARTOSE 

GYSLOS IR VOTYS

REIKALAUKITE MUSU iKNTORJį® DYKAI
Dykai Egzaminacii * *' *

Ofiso Valandos: 0 iki 8 
Penktad. ttktrtl' ntlb B 
UUo 9 . iki 4 po -plot.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grąborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderųi$ka Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lama. Kaina prieinama.

331$ Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

me kambaryje, kad aš galė
čiau matyti ir .girdėti ‘^uso- 
rius”.

Neilgai trukus jie pradėjo 
rinktis. Kada visi susirinko, tai 
man pasidarė aišku, kodėl jie 
tuTi tokį didelį pasisek imą dai
navime ir lošime. Kambaryje 
buvo susirinkę gailiausi vietos 
lietuvių'jaunieji dainininkai ir 
artistai. Drąsiai .galima saky
ti, jog mažai tegalima rasti to
kių darbščių ir pasišventusių 
vyrukų.

žiūrėdamas pro mažą sky- 
lėlę, aš pirmiausiai pastebėjau 
Povilą ir Albertą Meškauskus. 
Povilas yra vienas geriausių 
basų visoje apylinkėje. Jis yra 
dažnai kviečiamas dainuoti di
deliuose koncertuose ir bažny
čiose. Jo jaunesnysis brolis, 
Albertas, turi gražų baritoną. 
Dažnai galima girdėti jį dai
nuojant per radio.

Pažvelgęs toliau, tamsioje 
kertelėje pamačiau Stanislovą 
Kolisinską, šaunų dramos ar
tistą ir poetą iš Pennsylvani 
jos, besišnekant su Jonu Ra- 
molioniu. Pastarasis taip pat 
yra gabus artistas. Kai išgir
dau piano skambinimą, tai pa
žvelgiau į kampą. Prie pianu 
sėdėjo p-ia žalnaraučienė. Tai 
yra gabi ir išlavinta pianistė, 
kuri dalyvauja visuose muzi 
kos parengimuose ir koncer 
tuose. Prie piano stovėjo gar
susis 
kuris

FISTULAS, ) 
PRQ8TATITI8 ..

kviečiami tuos,,kurie jra ne
būti ' Vągy<UtalH. Y^a -atačlok 

‘ e vilties Ilgos 

lle kenčia nuo 
JiEURALGIĄ, 
arba INKSTU

IČbSK VOČIŲ, SU-

vigubas 
___ .... t 

tuomet jau jums reikia

Dr. John J. Smetona 
OPTOMETRTSTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. '48 St. 2 aukštąs 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo j9:8u jyt.o ’jlu 8:30 va
karo.' Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone.CanalJ)523

“Pragariečių” kvartetas, 
susideda iš Vinco Gudau 
Adjolfo Bučinsko, Vlado 

Kolpako ir Viktoro Kolpako. 
Aš atsiminiau, kad tas kvar
tetas prieš kiek laiko laimėjo 
New Yorko valstijoje kontes- 
tą ir gavo sidabrinę taurę.

Kambario viduryje pastebė
jau pagarsėjusį jaunuolių kai-1 
bėtoją Alfonsą Varkulj, kuris | 
ilgą; laiką dainąyo radio 
kaipo “Smiliu’ ĄE’ , Varkulio 
kartu su Juozu Slavitskiu ir 
Ciniku. Jis neseniai grįžo iš 
Atlantic City, kur jis dainavo 
ir šoko įvairiuose kliubutose ir 
teatruose. Jis ten išpildė nu
merį, kuris yrą žinomas, kaip 
"Tlie Two Jesters”.

Kadangi ilgiau man nebebu
vo prasmės slapstytis, tai *. 
aš 'įėjau į kambarį. Neužilgo 
prasidėjo dainavimas. Be to 
pirmininkas Varkulis perskai-. 
te ketvertą laiškų, kuriais bu . 
vo kviečiami “ūsoriai” daly 
vauti įvairiuose parengimuose 
su savo dainomis jr juokais. 
Po Naujų Metų jie* nutarė su
rengti maršrutą. Paskui vėl 
prasidėjo dainos. Su kiekviena 
daina aš vis didesnę admiraci 
ją jaučiau tiems 
jaunuoliams.

Kai užsibaigė 
pas mane gimė 
jog lietusių kalba, lietuvių dai
nos ir papročiai .nepranyks 
Amerikoje, jeigu ir kitose ko
lonijose .ątsiras tokių darbščių 
ir -talentingų jaunuolių, kokie 
yra

Lapkričio 19 d. pasitaikė' 
proga užsukti į miesto tary
bos posėdį, kuriame h buvo 
svarstoma “real ėsfate” taksu

1 ... t i -į < «T. , s

klausimas. Iš visų tarybos 
narių daugiausiai p. J. Mar- 
tin-Marcinkevičius stojo už tai, 
kad taksai butų numažinti 
Gal jam tai jr .pasiseks pada-

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

musų “ūsoriai .
1 — žingeidus

suteikus vietos ir apylin- 
flietuviams progos pama- 
tokių dalykų, kokių jie 

nėra matę.
Atsiminkite, kad tai bus pir

ma ir paskutine proga pama
tyti Ben-Alį, nes jis neužilgo 
apleis Ameriką. Taigi būti-j 
nai atsilankykite ir pamatyki-. 
te bei savo akimis įsitikinkite, 
kaip Ben-Ali iš burnos ug
nies kamuolius leidžia, savo, 
kūną ba$o vinimis, gulėdamas 
ant vinių ant krutinės laiko 
dvyliką vyrų.

Parodys ir kitokių dalykų, 
kurie ilgai pasiliks jūsų at
mintyje.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MU)WAY 2880

Dr. T- Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0036 

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

rRABORJUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Moproe 8377

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

tarpu minėto Jaisvamanio ka
pas yra piktai sudarkytas.

Migrantas”.
Na ar ne sarmata mums, 

Amerikos kupiškėnams, kad 
iki šiol dar* nepajėgėm galu
tinai su,tvąrkyti Laisvas Kapi
nes Kupiškyje. Žemė nupirk
ta, bet dar neaptverta ir neiš- 
puošta. Tam viskam trūksta 
piniginės paramos iš amerikie
čių puses.

Laikas Amerikos Kupiškė
nams daugiau susidomėti sa
vo gimta vietele.

Emerson A. C. D. C. 7.35;
10 tūbų R. C. A. Victor 

už .. ............... 29.00
5 tūbų R. C. A. Victor 

už ..................
Radio ir Victrola Kom

binacija .............. 49.50
10 tūbų Radio su Elek-

trikine komb...... 79-00
11 tūbų Philco ....... 69.00
10 tūbų Sparton .... 24.00

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatorjs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Preferred i?y jniUions 
to mayonnaise..

Rinktinča dalys 
k u i> 1 a ktos iki 
švolnauH 
nuotd’ nilči- z- 
iiio K r' a f t ®
M ir acte Whlp 
juaSiuoJe. jjfegi*?*;

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių .įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toli 
gia teisingai akinius; 
kiniuose egząminaylmhs daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai* 
dar. Specialė atyda atkreiplam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.h {
Daugely atsitikimi) akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau ’ 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ay.
... Phpųe^Boulevard ^89 .. .

. i ■ ,,, u,.     i1"*

TeL Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Grąborius 
KOPLYČIA DYKAI 

,1410 South Ct. 
CICERO. ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

DR. €. SERNER 
LIETUVIS

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko .Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisė. “

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė f
756 West 35th St 

kampas Halsted 'St.
Valandps Uo 10~r4, ,nuo -6 iki 8

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.i

— Dovanok, kiek metų 
ponios vyras?

— Jis turi keturiasdešimt 
metų, — tarp musų yra lygiai

,nių, kurie gali save deginti ir 
skausmo nejausti, kurie gali 
badyti savo kūną ir lt.

Nors Ben-Ali yra ,tyro krau
jo lietuvis, bet jis tokius pat 
įpisieriškųs dalykus gaji pa
daryti, kaip ir pasižymėjusie
ji Indijos faldrai. O kad Ben- 
Ali yra tikrai nepaprastas' 
žmogus, tai tą faktą kuo ge
riausiai parodo jo dalyvavi
mas Pasaulinėje Parodoje. Jis 
specialiai buvo pakviestas iš 
Lietuvos, kad savo nepapras
tais triukais stebinti publiką. | 
Desėtkai tūkstančių žmonių jį! 
matė ir stebėjosi, kaip jis gali 
iš burnos leidžiamą ugnimi? 
kepti kiaušinienę.

Kai pasibaigė Pasaulinė Pa
roda, tai Ben-Ali sumanė, dar 
pasilikti kelias savaites ir pa
sirodyti tarp lietuvių. Prieš 
Amerikos apleidimą jis aplan
kys tik vieną Wisconsin val
stijos lietuvių koloniją. Bu-t 
ten t, Kenoshą. Stebuklų va
karas įvyks lapkričio 25 d. 
švento Petro parapijos Svetai
nėje,
3 vai. po pietų.

Stebuklų parengimu rūpina
si, kiek man žinoma, Keno
shos Lietuvių Komitetas. Visi 
lietuviai sutartinai darbuojasi, 
kad

Visi Telefonai: 
Yards 1741-

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

. NEGU KITI
Ąmbulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI I

1. F. EUDEIKIS 
.Laidotuvių Direkto

rius per 30 Metų
46,05-07 S. Hęrmitage 

Avenue
•Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue.
Ofiso valandos:

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

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
- chroniškų ligų. ~

^Ofisas -3iO2 Sa. JHal8ted SL 
W Stre^.

Valandos: ^^-4, 7-i-T vėt Vak. Ne
dėliomis Ir šventadieniais 10—12 

;; diena.

Kupiškis
Fanatikai kovoja ir su 

mirusiais bedieviais.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
~ Physieal Therapy 

b MMjĮBMMMMT and Mid wife
i 6109 S. Albany

Hemlock 9252
3 Patarnauju prie

'' gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric treat- 
mept ir m£^e* 

A tie blankets ir tt.
k] Moterims ir mer- 

ginoms patari
mai dovanai.

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

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

Tel. Beeley 7330
Namų telefonąs Brunswick 0597

Tel. Boiilevąrd 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.

RADIO PIGUMAI:
7 tūbų Crosley.... $29>00

10 lubų Crosley .... 49.00
12 lubų Crosley .... 59.00 
7 tūbų Westinghouse

, už ...................  45.00

šeštadienis, lapkr, 24, 1934
- dešimtu metų skirtumas.

— Negali būti!? Ju\ aš nie
kad nepamanyčiau, kad poniai 
penkiąądešimt metų.

1646 _
Tel. Boulevard &03 Ir W8

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



NAUJIENOS, Chicago, III

R. šiliukas.

žiūrėjimą

Tas raštas jiems

vos tik pen

akinių išpardavimas

Dirbtuvi

jljŽti

šoko ii 
Tautkai-

mažai laimėjo
laiko vagiliai ban
Gruzdžių bažny

Už bizunavimą polici
ninkai atleisti iš tarny
bos ir nubausti teismo

Kaip yra rengiami va
karėliai ir kokiose są
lygose tenka dirbti 
Lietuvos jaunimui?

Mano valdžią 
(U. b. Government) 

Utūa pinigus j 
Standard Federal 
Savinas and Loan 

Assuciation 
of Chicago

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

MES PASIUNCIAME PINIGUS l VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

ti piktadarių, bet ligi šiol jų 
nepagavo.

Na, labų dienų visiems nau- 
jieniečiams!

nei kiti dalykai 
p ant ry- 

vaidinimas.

KALĖDŲ EmUftlA 
| LIETUVĄ
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Vajržytinems neįvy- 
Vaišnys drauge su pade- 

Griškevi

Lietuvoje jau 
rudeninis

oras pasitaikė tikrai 
— protarpiais pylė, 

bet publikos 
Vakaras

naujas išplaukimų

$1,000,000.00 Paskoloms dėl Pirmų Morgičlų, nuo 5 iki 
20 metų, lengvais išmokėjimais.

Gruodžio 8 d., 1934
Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos, perkant i ten ir atgal (R. T.) 

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

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

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

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Linija

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

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

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

GRUZDŽIAI
prasidėjo rudeninis sezonas. 
Tiek miestelių, tiek kaimų jau
nimas skubiuosius vasaros dar
bus užbaigė. Dabar daugiau tu
ri liuoso laiko visokiam veiki
mui. Todėl rengiama teatreliai 
ir šiaip jvairųs pasilinksminimo 
vakarėliai.

čia noriu paduoti charakte
ringą pavyzdį, kaip kaimo jau
nimas rengiasi prie savo vaka
rėlių. Viena katalikų organiza
cija, L. K. J. S. pavasarininkų 
kuopa Gruzdžiuose, spalių 21 
d. parapijos salėje statė sce
noje vieno veiksmo komediją 
“Ponia Tepsią ir panelė Pip- 
sia”. Be to, buvo atvaizduota 
pasikalbėjimas tarp vaidylos ir 
vaidelytės. Pirmasis papasako
jo apie senuosius laikus, kaip 
tada žmonės gyveno. Vaidely-

kryžių, liepė pol. 
namo,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas Ir Akinti 

756 West 35th Street '

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTE Rengia
VAKARIENĘ SU ŠOKIAIS 

Sušelpimui esančių Oak Forest lietuvių senelių.

NEDELIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 25, 1934 M.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

32nd Place and Lituanica Avenue.
Pradžia 6 valanda vakare. Tikietas 50 Centų,

Sherman Minton 
demokratas, kuris rinkimuose 
sumušė garsų senatorių Robin- 
son, didelį Roosevelto priešinin
ką ir pats tapo išrinktas sena
torium iš Indianos.

$125.000.00
Išpardavimas

Tebeina Visu Smarkumu!

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyry, Motery, 

Mergaičių ir Vaiky.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais. _______

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS rengia

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

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3138 South Halsted Street 

Pradžia 6:80»yąl. vakaro. Tikietas 40c
Programa išpildys Kostas Sabonis. Kalbės apie draugystės reikalus 
advokatas C. P. KAL.
Po programo bus šokiai prie geros orkestros. Kviečia KOMITETAS.

j Imms. Mokam dividendus kas 6PSKndardčt? mėnesiai. Už padėtus pi- 

FederalSavings
AN° \»An„,AJ!^,AT,0N kreipkite j ofisą. 

OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal [staiga, 

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

20-TAS METINIS JUBILIEJUS
RAUDONOS ROŽĖS KLIUBO 

Lapkričio-November 29 d.. 1934 
Lietuvių Liuosybes Svetainėje 

14-TH STREET IR 49-TH COURT, CICERO,. ILL.
Programas prasidės 5 vaL vakare, šokiai 8 vai. vakare,
įžanga 50c. su pasidėjimu drabužių. Visiems užtikrina “Good Time,”. 

. . . : ~ ... . . ;mMITETAS-

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

Padėkavonės Dienai įsigykite naujų, gražų Dinning 
Room Setų. 7 dalių Dinning Room setai paš mus tik 
(Jų tikroji vertė $67.50) ....................    $39.50
Parlor Setai, musų nuosavoje dirbtuvėje, padirbti. Pil
nai garantuoti $59.95 vertės ................. dabar $39*50
3 dalių Bedroom Setai $67.50 vertės .... dabar $39*50

DIDELIS \ MF B - -------------------
PASIRINKIMAS

j, Tikri Toric šlifuoti Stiklai
IMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

te savo gražiu balseliu rami
no senelį ir aiškino, kas vei
kiama dabartiniu laiku, kaip 
pas lietuvius atgimė naujosios 
gadynės dvasia. Buvo išpildy
tas ir labai juokingas mono
logas.

Tenka pasakyti, jog vaidi
nimas išėjo laba* gerai. Visos 
vaid ntojos yra pusėtinai pasi
žymėjusios.

žmonių prisirinko pilna sa
lė. Kai vaidinimas pasibaigė, 
tai jaunimas smagiai 
linksminosi prie ponų 
šių stygų orkestro.

Dabar pažiūrėkime, 
na prisirengimo darbas. Vienų 
ketvirtadienio vakarą trys pa
nelės ir aš nutraukėme į mie
stelį, kur buvo laikomos repe
ticijos. Atvyko panelių ir iš 
kitų kaimų. Varpininkas pada
vė mums lempų ir mes visi 
užlipome į viršų, kur turėjo 
įvykti veikalo repeticija. Nei 
režisieriaus, nei suflerio nebu
vo. Tad patiems vaidintojams, 
pasivaduojant, teko tas parei
gas atlikti.

Kai pasibaigė repeticija, tai 
prasidėjo kitų reikalų svarsty
mas. Visokių darbų-darbelių 
reikia atlikti. Be jokių ginčų 
ir išsisukinėjimų visi sutinka 
atlikti paskirtus darbus. Pas 
visus didžiausias entuziazmas 
ir pasiryžimas atlikti savo už
duotį kuo tinkamiausiai.

štai jau ir vienuolikta va
landa vakaro. Lauke tamsu ii 
purvas. Reikia klampuoti kur 
nors į kaimą keturis ar dau
giau kilometrus. Kol pareina 
namo, žiūrėk, jau gerokai po 
dvylikos. Na, o keltis reikia 
anksti. Atėjo laikas ir kelkis, 
— jokio pasigąilėjimo nėra. 
Blogiausias dalykas tas, kad 
prieš sekmadienį dar viena re
peticija. Vadinasi, nėra kada 
tinkamai pailsėti.

štai jau ir šeštadienis. Rei
kia laikyti generalę repiticijų, 
bet nei scena 
neprirengta, - 
tojaus turi eiti 
Klebonas buvo pažadėjęs duo
ti lentų, o Kazys Pampikas iš 
Dimšių kaimo atlikti reikalin
gų darbą. Būtent, priruošti 
scenų ir sutvarkyti uždangą.

Pasirodo,, jog dekoracijoms 
yra reikalingos jaunos eglai
tės. Vakaras gi jau visai ar
ti. Vladziunė sutinka Antanų, 
kuris važiuoja iš bulvių lau
ko. Prašo jo, kad nuvažiuotų 
kartu su ja į miškelį ir pa
rinktų tinkamų eglaičių. An
tanas atsako, jog jis tai sū

šnį nubaudė 1 mėn. kalėjimo 
Jurgį Piontkų 3 sav. ir Jonų 
Griškevičių 1 savaitę.

Be to, po įvykio visi 3 buvo 
atleisti iš tarnybų.

ant galvos ir pol. Griškevičius'sustatytas protokolas 
per kelnias sėdimai vietai įkirto 
15 smūgių. Kertant 
Tumasonis labai rėkė

Po ba/jmės Tumasonis verk
damas išbučiavo Vaišniui ran-j 
kas ir prižadėjo daugiau jokių! 
skundų ant policijos nerašyti. 
Bet Vaišnys jo pažadams ne
tikėjo ir dar liepė atskaityti 
15 bizūnų ir prie tų priedo 15. 
Atlikus šių bausmę Vaišnys Tu- 
masonj prisaikdino ir privertęs 
pabučiuoti 
Griškevičiui palydėti j

Tuo laiku gatvėje stovėjo pi
liečiai Mizaras ir Paulėkas, ku 
rie kaip triukšmadariai, buvo 
nuvesti į punktą, nuteisti ii 
tik Mizarui buvo įkirsta 15 bi
zūnų ir jis liko išmestas iš 
punkto. t

Viskam nurimus Griškevi 
čius išgirdo miestelyje dainuo
jant. Nuėjęs rado jau išgėru
sius akmenskaldžius Sutkų ir 
Babravickų ir jiems paliepė ei 
ti gulti, bet jie neklausė. Griš
kevičius apie tai pranešė Vaiš
niui, kuris liepė juos atgaben 
ti į punktų. Tuo laiku Sutkus 
su Babravickų miegojo pas tu-r 
lų Dvarecką. Policininkai juds 
surado ir liepė eiti į policiją, 
o jiems atsisakius, Griškevičius 
nuėjo pakviesti Vaišių, pad. 
Piontų paliko saugoti. Besau*- 
godamas Piontkų neva juos 
gazdindamas iššovė iš braunin
go į lubas. Atvykus Vaišniui. 
abu akmenskaldžiai buvo nu
varyti į daboklę. Iš daboklės 
pirmą išvedė į punktų Sutkų ir, 
Vaišnio parėdymu, Griškevi
čius įpylė 25 bizunUs ir nuo 
savęs pridėjo 5. Vėl uždarė į 
daboklę iki ryto. Paskui Bara- 
vickui įpylė 15 bizūnų ir liepė 
eiti namo. Ant rytojaus Bab- 
ravickui atėjus atsiimti paso 
jam už triukšmo kėlimą buvo

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 patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 538^—5383

KO OSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 

2310 WEST R00SEVELT ROAD 
CHICAGO, ILL.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS -emMĮM 

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

swimmlnff pool. _
Rusižka ir turkiška pirtis

Motorima seredomis ild 7 v. ▼.

mielu noru padalytų, bet bi
jąs pikių liežuvių. Girdi, kai
mo bobos ir cypd.ivatkės galį 
juodu įt;ia: ir paleisti visokių 
kalbų.

Tai tokiose sąlygose Lietu
vos kaimo jaunimui tenka 
dirbti. Jeigu chicagiečiains rei-Į 
kėtų nugalėti tokias kliūtis, •' 
tai, esu tikras, jog veikimas 
žymiai susilpnėtų. |

Jaunimui daug kliūčių stato’ 
senieji, ž’noma, vra ir išim
čių. Bet, bendrai imant, senie
ji senoviškai ir tebegyvena. į 
Progreso jie nedaug tepadarė, i 
Ot, jie gyvena, kaip jų tėvai 
gyveno, ir nori, kad taip gy
ventų ir jų vaikai.

Gruzdžių Aukštosios Gyvuli
ninkystės Mokyklos mokiniai 
spalių 28 d. V. Klovo (buvu
sio chicagieČio) saloje statė 
scenoje A. Ostrovskio keturių 
veiksmų dramą “Be kaltės kai
tąs”. Režisieriavo V. Starosti
nas.

Daugumoje vaidino moki
niui. Jie taip pat piešė ir sce- 
nerijas. Vaidinimas išėjo tik
rai puikiai. Turiu prisipažin
ti, jog Chicagoje tokių gerų 
vaidintojų mes neturime. Ypač 
nepaprastai gerai lošė V. Sta
rostinas.

Nors 
biau'rus 
kaip iš viedro, 
susirinko labai daug 
ir pasilinksminimas tęsėsi ligi 
4 vai. ryto.
“Naujienos” eina iŠ rankų j 

rankas, iš kaimo į kaimų
Nespėju “Naujienas” per

skaityti, kaip turiu jas atiduo
ti kitiems. Daugelį numerių 
perduodu Karvelių kaimo jau
nimo organizacijos pirminin
kui, Antanai Orvidui. Jis, per
skaitęs laikraštį, perduoda. ki
tiems savo draugams. “Nau
jienos” taip ir eina iš rankų 
į rankas.

Anų dienąrpas mtrne užsuko 
jaunuolis iš tolimesnio kaimo 
ir pasiėmė visų pundą “Nau
jienų”. Jis sakė, jog jam ir 
jo draugams “Naujienos” la
bai patinkančios. Jaunimas 
ypač su didžiausiu susidomė
jimu skaitė Nemuno “Mirusių
jų Seimų”.’ 
labai patiko.

Vagiliai
Prieš kiek 

dė apiplėšti 
čią. Sulindo jie pro langų. Ta
čiau šokdami žemyn, jie pa
taikė ant smailių altorėlio rė
mų ir, matomai, susižeidė, nes 
paliko nemažai kraujo. Išlaužė 
jie karbonkų, bet pinigų visai 
mažai terado 
kis litus.

Visiems nukentėjusiems buvr 
smūgius,1 padaryti lengvi kūno sužaloji 

mai.
Apygardos teismas Jonų Vai

ALYTUS.— Spalių mėn. 29 
d. Alytuje, Marijampolės apyg. 
teismas nagrinėjo buv. Seinų 
apskr., Veisėjų pol. nuovados 
viršininko Jono Vaišnio, buv. 
Leipalingio policijos punkto ve
dėjo virš. pad. Jurgio Piontkos 
ir buv. policininko Juozo Griš
kevičiaus bylų, ‘f

1932 m. balandžio mėn. Vei
sėjų nuovados pol. virš. Jonas 
Vaišnys atvyko į Leipalingio 
policijos puntką vykdyti var
žytynių 
kus 
j ėjų Piontka ir 
čiu nuvyko į Leipalingio dvarų 
padaryti šahitff’ 
spirito varykloje.” Varyklos ad
ministracija juos pavaišino “ki- 
meliu” ir alum. Nuo vaišių vi
si trys apsvaigo.

Leipalingio lentpjūvės sav. 
Tumasonis Pranas, buvo blogų 
vardų įgijęs policijoje, nes ra
šė ant pastarosios skundus au
kštesniems. viršininkams. Vaiš
nys telefonu išsikvietė Tumaso- 
nį ir paskelbė jam sprendimą; 
už įvairių ant policijos skun
dų rašymų, jam „ bus “pilamas 
kailis”. Pol. Griškevičius pra
dėjo prieštarauti, kad už tai, 
girdi, galima susilaukti bylos, 
bet Vaišnys pasakęs, kad tai 
ne jo reikalas. Vaišnys Tuma- 
soniui priteisė 15 bizūnų .Tuoj 
pad. Piontka Tumasonį parme- 

Policija tuoj pradėjo ieško- te ant žemės, užmetė, švarkų

Į Lietuvą 
(Tik. vienas persėdimas

- Copenhajjoj) 
Nuolatiniai) i išplaukimai, ■ -pato

gi kelionė, žemps kainos

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu \FREDERIK VIII” 

iš New Yorko
Gruodžio 8 d.

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

Kainų ir 
sąrašas 1935, metams gauna
mas pas autorizuotus agentus 

arba ofise
SCANDINAVIAN- 

AMERICAN LINE 
130 N. La Šalie St., Chicago



NĄŲ^OS, Chlcago, ĮD.
*

naujienos
The Lithuanian Daily Newa 

Publfehed Daily Ejccept ąųndfiy by 
The Lithuanian Newį Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street' 
Telephone CANal 8500

■e........... .. .... . .......... ....... ........... .......... ..... . ........ .. ............. .............................. .
W ■ ■ "f* * '’■! *1

Subscription Ratęy;
88.00 per year in Canhda

per year outside of Chlcągo
88.00 per year in Chiciigtf
3c per copy.

1 ■■ i.!... .... .iii .n. ji , .. ......................... . 1 ■■■>

Entered aa Second Ctgaa Matter 
yarch 7Ą MM « W Poit Offlce 
ąt Chlcago, Dl. under ihė act 6t

Naujienas eina kasdiep, išskiriųnt
• ‘ Leidžia Naujienų Bėn- 

vfl, 1789 S.~H«tted SU Chičago, 
|L Telefonas Canal 8$Q0<

Chicagoje — paštu:
Metama   88.op
Pusei metų------- -------------------- 4.00
Trims mėnesiams ___ 2.00
Dviejų mueyįups :--------- i.5Q
Vienam mėnesiui ____  .75

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena JcopiJe ■ ■ 
CntfaMar M '* *

ZZJ 75d

_____  87.Q0 
3.5(1

MIESTŲ AUTONOMIJA

Metams
Pusei metų «« 
Trims mtaesian 
Dviem mOnesi^įi 
Vienam mOnofii

Lietuvon Ir kįl

Metama ---------
Pusei metų

. 75č
*• 1.25

88.00 
, 4.00 
; 2.5Q 

Pinigus reikia iiijst| pašto lįfoney 
Orderių kartų ąų (išsakymu.

SOVIETŲ RINKIMAI

Komunistų valdomoje Rusijoje apie |ąpkrjčio jnėn. 
pradžią prasidėjo atstovų ririkiipa| į sovietus, Ęurppqs 
laikraščiai, pasiremdami sovietų spaudos žiniomis, pa
duoda kai kurių davinių api$ |ups rinkimus. Nurodo
ma, kad šiuose rinldmųose įvairiose yiętose gana drą
siai veikė komunistų priešai, kuriuos bojševiįų spauda 
pravardžiuoja “buožėmis”, ‘"baltaisiais“ ir “sabotažnin- 
įais”. Jie kai kur taip jsidrąsino, kad drįso net agifuoĮi 
M Už komunistus, bet
kaitimas — kalbinti žmones, kad jie balsuotų ne uzi val
džios partijos kandidatą!

Pirmutiniai rinkimų rezUltatąi paskelbti iš kaipio 
Dynniki, Charkovo gubernijoje. Čia vąlstiečiai rinko 
kaimo “sovietą”. Išrinkta sovieto narių ir 5 kandipą- 
taį (t. y. pąyądutltojąi), yiso ĮS ŽPipmų. J§ jų 1 koipų- 
nigtąs, 4 įągdidątai j Itpujųnistus ir $' |ęqpis<įmplcai. Q 
likusieji 10 nekdmunistai. Rinkimuose dalyvavo dau: 
giau kaip 95 nuošimčiai turinčių balsą. Jie “bąjąavcj”, 
žinoma, rankų pakėlimu. Ir visgi išrinkta dauguma Jęo- 
munistų priešų!

Bet suprantama, kad galų gąle valdąi)ėioji partija 
laimės, nes išrinktieji atstovai tufė§ pcręįįa dar per ke
lis kq||ųvuę, pirma 'pegų dalis jų j viso kramto 
sovietų kpn|ręsą. ^ąjino sovie|ų nap||į į| viso paviptp 
suvažiuos ir rinks is savo tarpo pavietę (ujiezdo) so
vietą. Rąstui visų pavfetft ?oxi0ų pąr;ąį spyažiuos iš 
vienos gųbęrnįjęs ir is savo tąrpo išrinka ^ubernijps 
sovietą. Kiekviępą kartą PPHfej skąicįųi? parosi yį 
siauresnį, taip kad valdžiai darosi vis leųgyiau juos tę7 
rorizuoti. Rezultate iš jų tarpo bus išsijoti visi neištiki 
mi elementai ir pasiliks tik 100% komunistai ir “geri” 
(t. y. valdžiai pataikaujantieji) nepartiniai.

Tokiu būdų laimėjimas Stalino klikai yra užtikrin- 
tųs.

. -1' . '* r*-',-:- j’ -' «■ ’y- ... j j

Chicagoje yra suvažiavę 94 didelių Amepilcps mįes- 
tų męrai (burmistrai), kurię jsųįcu konferenciją, 
njieąi api£ įvairias šios šalies didmiesčių problemas. 
y|pna^ pirmutinių klausimų, pakeltų šitoje konfęren- 
fiijpje. t>uvo tas: kaip miestų gyyentpjapiš nukratyti 
atsilikusio sodžiaus dominavįmu? •

Tai, iš tiesų, yra viena? opiausiųjų dąlykĮJ ppįiti- 
niame; ekonominiame ir visuomeniniame 
veniįnę. Didmiesčiai čia užaugo nepaprasj $p$m£$nu. 
p-igš keletą dešimčių metų dauguma Aw)?J‘jkp§ zųipnių 
dap gyvenu farųipsę, o dabartiniai dĮdmie?čiąi tupėjo 
tik kelintą dalį to gyventojų skaičiaus, kų$ jie turį da
bar. Todėl, kai buvo padalinti šteitaį j dįstriktus ątęto- 
vąįns rinkti j legislaturas ar^>ą kpųgręsą, jųięįtąųi? fcko 
piąžiap atstovų, negu sodžiui.

Bet miestų distriktai milžiniškai išaugo, palyginti 
su sodžiaus distriktais. Tačiau sodžiaus atstovai, turė
dami daugumą valstijų legislaturose, priešinosi distrik- 
tų keitimui, ir tokiu budu ilganiui susidarė padėtis, ku
rioje kaimiečiai, sulig savo skaičium,; išrenka daug daų- 
ginu atstovų, negu miestiečiai. To dėka sodžius kontro
liuoja legislaturas, o per jas kontroliuoją miestus, tvar
ko įnįęstų mokyklas, mokesnius, finąųsųs ir kitus rei- 
kąĮųį....  - ’■ ' ■:'

šitokia padėtis yrą Illinois yalstjjoję, kur Chicaga 
su priemiesčiais sudaro ąbsoliučią daugumą valstijas 
gyventojų, bet atstovų turi mažiau, negu sodžius. Tokią 
pudelis yrą ir New Yorke, Marylande ir visoje eilėje 
kitų ąteitų. Atsilikusieji kaimo distriktąi tose valstijose 
užkrauną* miestų gyventojams ant pečių sunkią mokės-? 
p|ų naštą ir kartu neleidžią jiems Kievąį įyąrkytį gąvo 
reikalus. Prie progos galima čia pridurti, kad daugiau
sia dėl šito sodžiaus dominavimo ant miestų Amerikos 
Žmonėms buyo ir prphibicija užkarta.

" , Vięnin^ęlis kę^8 įpipstams išsivaduoti iš tos spdie- 
pįų kųntroĮąs hųs bgnp i^koyąjiniąs platesnių saviyąi<|y: 
bes (autonomijos) teisių ^idmios^ąrns.

' j '»A ,, ■ v *,./■* ♦ >• • * *» .« M r- 'i t

ATŽAGAREIVIAI IŠGĄSDINTI

---- --------- ■' - ■ • 4 ■ ■

Kaip “Daily E^press” pra
neša, Brazilijoj per pastaruo
sius 6 mėn.; vcl sudeginta 
600,000 maišų kavos ir jpągaj 
varomą akciją norima šmįal- 
kinti 20,516,949 maišai kavos.

• 1 ■ .A ? /••rir, ..-t H» *- * J®*1 > ui-. -ą» . ĄA »r .

ALTASSMETINEATSKAITA
Mažiausias parlamentus 

pasauly
Duglase, Meno saloje atida

rytas eilipis naujo, mąžiausjo 
yiąanąe pasaulyje, parjamento 
posėdis. Šis parlamentas egzis 
tųųja nuo ąeat|ąepaji)ų laikų. 
Sąk<>, M4 įuk jis pirpąą 
tų Buvo sušaukiąs vikingų jr 
ąuo to laiko tam tįkrąi? |aiko. 
tarpiais reguliariai posėdžių- 
ja įr sprendžia krašto reika
lus. / ‘ ‘

Šios mažos salelės, esančięą 
Irlandįjos j uroje, netoli įrjUv 
nijos krantų, valdžia sudaromą 
Anglijos pąvyzdiiu/ Saroje,’ bę 
vietinės vyriausybės, yra Aę, 
glijos gubernatorius, kuris ^įa 
atstovaują karalių. Taip pąį 
yra anglų siųstas patarėjas,; 
kuris eirih aįiglų lordų ritmų' 
pareigas. ^Rakfų 'Įlųmai”, kaip 
vadinamas pats parlamenta^, 
susideda iš 25 atstovų, i^rįrith 
49,006 gyventojų balshis? Kiek 
vienas rinktas atstovas quodą 
priesaiką, kuriai tolygioj ‘ ne
rasime" Į įsame pasaulyj e:

1‘Prisiėkįu knygaK jos |vem 
tu turiniu ir Stebiiklingąią Vi
sagalio darbais dapgĮije; mu
myse, žemėje, po yąri^ėniipįs 
ir žemėmis, sukurtomis Šešių- 
įpis ^ienomis ir §ęptynip<nįi

U4 pep^gydąmąi 
nei ^raugyętėg, nei 
nei kraujo ryįįių, bp Wtof ą 
iieapykantos', pildysiu ’ šjos sa
los'- įstatymus ir bu^iįi lygus

priesaik

Nuo
• .......... Ii, .1 iR—I""" i. n

4 —< > • 4 •

sėjo 10 d., 193Ę m, ikiNuo rugsijo 10 d., 193$ m. iki įralių 3| f, 1334

Bendros Pajamąs pagal Valstijas ii? Šalis
UNITĮSp STATĘS ' ' ' ’
iįinoįp.......

Cbįcągo ....
Provincija .

a *.

9,341.74
703.69

10,545.43

MARIJONŲ ĮSAKYMAS
~ « ■ k t » .4 . *,>

JJroliųkų Marijonų laikraštis rašo, kad p. Šimųčią 
“a|stęyai” ALTAjSS komitete “vakar ar užvakar (t._ y. 
kgtyįrtadįęn| ąf tyęčiadįenį) pasitraukė is to komitęto,. 
kadangi “socialistai” su jais nesiskaitę.

Pąsitrąųkl tąi jąęitraukė, nieko tąpję jd.ųjpąus, pąs 
jię yjątiek kfiflliįtgtę ‘tyivo neveikjųs, išįpiant gal viępą 
asmęnj. Tačiąti k^iątoką, kad laikrąštis informųoįą aj)iė 
jų Vpąsitraukjmą”, pirmą pęgų jig' ąpie tąi'pranešė įco- 
mitetuį, kurio nariais jie sąyg Jąikę. Dar šia ketvirta
dienio vakare įvyko ALTASS valdybos mitingas, į kurį 
yisį pąyiąi bųyp pąkvięątj. Ęęikėjp jiem? į tą mitingą 
ątęitį įy prąi)f?tį, ką^ įip fgąignpoįą ip dęlkp, arba bęp| 
parašyti laišką, jeigu jie bijojo susitikti ateis į akį ?ų 
“ąoęiąlistaįs”.

Tai butų atrodę ir gyąžiau, ir padoriau.

Upton Sinclair atliko prastą patarnavimą sociąlią- 
tų partijai, ątsimąsiiąipas tiųp jęs įr '‘‘ųžkąriaųdąmąą” 
dimpkratų partiją Californįjpje.’ 4į?ąį'' ir pats ppįgįmš- 
jo rinkimuose. Bet jo sensącįngą propagandą už “ĘPĮC” 
pląną vistiek nęnuęjo niekais.

Šinęįair’p pergąlėtojas gubernatoriaus rinkimuose, 
rępųblįkpnąš lfrank ■ilerriam, kaip spauda praneša, pa
virto iš kraStnttKtd "kd^W4tb^ųs*'rii|)ąi&il(Į. Viešbjp 
prakalboje, kurią jisai laikę Lps Anglies -p;‘’ėmiestyjė, 
jįsai pasisakė neįtik už apdraudą niįp nedarbo ir senatu 
vės pęrięįjąs, Įjet ir už juokesnių, ėmimą ppp pajamų ir 
ųž 30 valandų, “o gal net ir už 24 vąląndų”, darbo sa
vaitę fabrikuose.

Kas tam atžagareiviui įkvėpė “fįvasią šventą”, kąd 
jisai dabar kalba, beveik kaip radikalas? Niekas kitas, 
kąįp ^ąimė tų masių, kurios ląpJcri|ipV6 Ąįęp^ ąįifiąyė 
sąyę įjalsji? u? gincįaįr’ą. Bąlsąyimo tįėisė,'lįąip rp^tp" 
mę, suteikia žmopėms tokį stiprų ginklą politikoje, kad 
jie, ir nevartodami smuftp, gali priversti valdžią atsį- 
žvęlgtį į jų norus. . ' ’ . ] " ■

Bęį jląr (jaugiau žmopįų minįps pasiektų savo bąj- 
saig, jeįgų jps . sią^gapigųotų ątškiJrąT 
hhjįjf yęiktų sutąrtįpąi. •

■ pjt'pi f"'" ■

“JSIĮffl!”
— '"J >H

. 6i tt b

Vienas Maskvos garbintojų organas, rašo apie Ispą? 
niją. Revoliucija tenai esanti laikinai nuslopinta. O |įą: 
dėl? Tędėj, girdi, Jcąd >sqci^tai ir anav:
(hiatai vadai išdavė Igpąįjjpg darbininkų revoliuciją”!

Stipriausią Ispanijos darbinįpkų partiją yrą sočia? 
listai. Paskutiniuose parlamento rinkimuose jie prave- 
pė apie šimtą atstovų.

Se^ąąti, stiprujpp ątžyijgįų, 4ąrbiųip^iĮ s^yė yyą 
cindikąlistai (anarėhi§tįiqjapįięji uniji§tąf ąm, kąm 
Amerijįpję sako, “aictoblisfai”). v Jie ypač įtakingi yra 
i<atalqpjjqs provincijoje.

JypČią grugė yrą trockinio krypsnio komunistai, 

komunistu. Pastaru u skaičius tenai visai menkas.

«

■ii|Wii..i|!niy ...... .u.y

pGA IĘ RELIGIJA .

Penkias valąpdas. viepas studentas kalbėjo per tele
foną iš Aipįięrst,. Mass., ęu savo jaunesnio draugo tė? 
vąič, gyvęnąjįči|iį? St. '.Loųig; Mo., jki jisai perkalbėją 
jups, kąd jie leistų padarytį tam jąųnųpįiuį operąęįją.

Studentas Alb'ėrt A. tyilier tųb tarpų gWjp ligo.^ 
nįųiįe, pąypjįųgąį susirgęs ąppeniįįcitu' (ąjtlosipą žąrn.os 
uždęgįųių), įr kįękvįęną ų}įųutė galėjo pųlgniti japį gy
vybės ir mirties klausimą. Ęet studehto, tėvąįj vądpy^' 
dajnieąi sąvo rplįgįhįąis i?iiįkiųipjai§, iįgąi nenorėjo su
rikti, kad’ įįsąi butų- i'piapstpnją?2-’ ąųį ftfemijftg OB 

ęjiįyųrgiją; gąį M dar išgelbės to jąųųųplįo gy: 
vybę, o jeigu ne, tai r- įrą^ bus kąltąs? ĄįįlSTty 
vaygįąi jaų^ Jęąd pusikąjto jie, sulaikysimi 
ją pęy penlįiąs vąjąp4as- 4*9 sakys, kad prieš f® levo-va
lią” niejęas nąįyyįęgta. To^įą religiško pfotąyinjp logiįęą.'

Religijos atžvilgiu, kovoti su ligqų|įą.'f^i^Į jnąlflą, 
‘p^rūrgo p$!ių įy yriais. Kas eina paą gydytųjų, 

tas elgiasi, kaip “bedievi?”
i I, i '"--"r-w u... ' * ............. ' '!'■......  11 ............. 1 ' '

mirė 2,400,000 žmonių, o dėl 
baimės, kad teks iš bado mir- 
h nusižudę Įi200,000 žmonių.

Tais pačiais motais, kaip 
perteklius sųįp^Mftsį'' mhįįtp 
produktų: 568,000 vagonu gru
dų, 144,000 vagonų ryžių; 

’OOO ma$ų kay$, 
logramų cujcraųs

v ■ • /. •••

Tai taip, komunistų laikraštis “ai.?įęįną” d^įpjųkų
4

JVAMNYBĖS
V ■■■■■■*- i, i.i

Žmones miršta badu, p 
produktu perteklinis 

. ' rtaikiiiąjnas'
‘. f* t •»

Europoje yra sudarytas Ęą-

žmonom _ esąntiąmą
§itas komitetas surinko ir ęa,-? buvo 423,000 vagonų javiį su- 

baisių žinių. Reginti, 500,000 'centnerių mė-
‘ Statistikos duomenimis sps ir M50,0QQ kg; žuvies lęj-
“et- y'ssffi?

3,295.50 
1,94543 
1,478.81 
1,258.00 
1,247.43 
' 596.47 

541.09 
580:24 
167.31 
110.00 
ioi.75 
. 86.00 

65.95 
61.50 
59.87 
80.00 
21.75 
14,50 
14.50 

. 13.50
1QBO

5:|5

3.p0 
J.06

1^6:50

Visj> i? pwįte$l Statąs 
..... .......— $4,186.93
-.........................
.........................  7360 
..... ...................... .
........W

■ 4,662.81

■ > ; . .» , ; j

PfĮpąęyl.yąnm ............
Ma^sachusetts ...........
Connecticut .... 
Ney Jersėy ... 
New York 
bhio 
Wiscj>nsip 
Michigan . 
iMiaria1’ ...
Riiodę Jsląnjj .......... 
įową .......L............... .
Caliiomią..........
^ėbraįflča .........
Maryląnį ........
Maine ................
Winįa .... .......
\Vashington, D. C.... ...

r;
i

exas .......

įpiltą
t lį ik '

• ••••• ••••*• .* • ■
' /'j

j..

22,8§0.33

P4W4 .....OPĘW4 ... 
ąjUZiŲiįĄ ...... 

H4W4ii ..

čiii jos Kūno vidttriu. Tegul 
man padeda zmobes ir švėn- 
toji Ępygą"....

■------------------------------ • į

Ar bua išnaudota ug-): niakalnįų jSga? |

šis klausimas, atrodo, jąiį 
yra išspręstas. Italijoje, ii0tų: 
Ii nuo Toscanos, įa(Wpllo apy
linkėje jau keląrv mėtaiy dirlįa 
pirip^sis ugm^caįnio jėgos' k 
rengimas žemės ’paviršiuje. Lą? 
derello yra ugniak’ąhdc^žemęę, 

g žen>^ 
plyšių ir įdubimų ten išeina 
karšti yandens garai/ Inžiniė-. 
risi ištyrė, kad klumps' ęnėę: 
giją, kuri išeina iŠ žąničs, gą; 
įį būti sunaudota kaipo mf&i- 
nų varomoji jėga. Išgręžus že 
męje 150 mėtrų gihnAp sky
les, garai buvo nukreipti į tuf? 
binaš, k’ųr prijungtas generą- 
torius paverčia garų jėįfo, kųfį 
rią ugniakalnio žemė taip gau*į 
singai teikia, į elektros s*oy|. 
Ir Laderello miestelio elektroj 
MšO to ito 
TO pąąjsĮ .
x-i^W i’S? ;Wolio tos 
išildp Ye^uyijąus pązęminės ąg; 
nya. Ir čia esaipą jvąirių

M*p į*?? w 
nįes natūralias jėgas. { šiuos 
projektus' įeina ir* Etnos jėgos. 
Netoli Sarifrancisco, kur eipą 
Majakan , A'A.C«A«« ĄM.l l. 
savo '

ppųų&ę, ^ur vulkaų|s-!

Vigo iš kitų šąlių .................

S8? , 
Eąskola .............................

• ‘ ‘ -A .................. j

Viso įplaukų .........

';l h j
4. aU(>įd«}

J Illinois jr Cjiięągo

■ Jeisęy .
New York

0hk> ..........y ■ >’ . .

Wfen«iR

,«• * * ««•>•»

r-tiih'iH Į" ...nhiM
'■.v :

$996.28
».■ v • 4(

131.62 , * 
f ■’ - s.

150.52

183.G5

BHfRU PROSAI* ir maršptų išląi^s

. Visą --------.;..._.i4...........;....„........
% Ir IM

Clreen Duck Company už špilkutes

58.66
36.50

$F?’į
$2,788.51

$1,822.94
Stenogr^s a^yg^jjs 94 
ir išsiuntimą apie 16,000 laiškų su špil- 
kutenps ............................................................

vokai, ete ‘ k...;.........
Paštas ................ .  ........... ..............................

• -

100.85
315.57

'"S ?"-— ' *
•*♦».• 4Ė4f. •* *

........... 5Įf947-31
1

WWM WW» «W »
Viso •

■f

T*

S ....,..,...,..;

jĮMį; V ao
t ' T•

Siigrežin

4 s

V

$3,500.00 
T:00 
■T!*r

i

žemėje yrą milžiniškos ną- 
turalinės jėgos;. atsargos. 4if

W? $»g MH 
ifsjtesfe bs l 
koje žemėje. f*;/ / /’“"■
ka&štifc, kuriuo galima" Butų

turi būti toks,

....................................................  . -'.'O

ĮJėrcjįiota' y paminklo fondui .........L... 4.00
» '■" ■ ■ . ' “ .v -J*- . f’ • 4 ■

.... $850.0Q
^... <ow

■

4y

laipsnių-. ’ Dvidešim ty j ė kiloipj- 
M ?(■-grafa?

____  penkiasdešimtyje kilometrą. Paštas
kad padėjus'badaujantiems dai '?R8j»R,' tr sraBitąs ištirpą?,; 

" ........... •—.1 kajp-.VaSkis. -Fėn>yra neišęp,*
įi

>

.deginti, 500,000 -centnerių mč
kaip vaškas. Ten • yra neišį^į 
miąnu energijos galtiiaĮąį, 

gos atrodo menkutes.
' "t*- - ’.■< ?. . 1 ‘ ■’ . ’ , * * 1

z

»•

4

E. ląknKn atiysinlna^
f. Lakųjį £ Jfam4H«»FSą9»k«i

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

Viso --.-..Ju.............. . ... ............. ......
iF. ALTASS bfro^y^ iŠtaidos /’ ' ’
; OrgąnUacijos išlaidos (charteris, kaucija
; iiūHhink^^ antsįįudą, mįgižS-

",

- 1913. f .* *<; • 

1052$
;;X -

r t ■*’ /* 7



Numylėtas rinkikas

$10,700.47

nes

$45.00 9x12 Gražiausi Kaurai

UHDERS

KENOSHA, WISCONSIN

bar yra proga ji mums matyti pirm negu užbaigs savo maršrutą

M

$1,395.55
$21,187.47

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

Lietuviškos
Degtinis

ciavęs 
busi - 
statei.

yisąse Alinėse

žvaigždžių 
Kęntucky 
Bo«r^

13.00 
734.00 

2.45
16<U£ 
166.G3 
180.00 

74.45
861.00

51.68
21.74

Į90.00
36.80 
92.00 

341.05
51.43

245.45
281.50

Viso .................... -7....................
Viso Lituanicai Antrajai išleista

Šį didelį ir gražų Kalakutą 
gausite DYKAI su pirkimu bi-

I . - ' t ' • '

le Rakandų Setą, Pečių, Radio, 
Plovyklę ar Refrigeratorių.

Viso ..............................v rt>
Paaiškinimas

ALTĄSS įplaukos ...... ....
Sukėlimui pinigų išleista
Atmokėta paskola ........
Kitų išlaidų ....................

— šitie kiaušiniai nešvįeži.
— Negalimas dalykas, jie tik 

šiandien iš sodžiaus atgabenti.
— Gal būt, bet iš kokio?

$85.00 Seklyčiom Setai ...................
$65.00 7-nių dalių Valgyklų Setai .. 
$80.00 Miegamų Kambarių Setai ... 
$40.00 5-kių dalių Brcakfast Setai 
$75.00 Stalo Mados Gesiniai Pečiai 
$65.00 Naujos Drabužių Plovyklos 
$80.00 Naujausi Radios .................

po $44.50 
... $36.50 
... $39.7$ 
... $22.50 
...$37.50

$36.75 
$39-75 
$69.50

. 472.08

. 250.00

. 400.00
566.29
235.12

1,202.85 SIUS LIETUVOJ - SIUS 
KIT SAVO KALEDĮI 1)0 

VANELE DABAR!

Geriausioji kiniečių karo 
>ąęaka

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

“Kaip ilgai tamstą tapiau jį 
musų firmai?”.

“40 metų, pone dirČktoriau”.
“Gerai... Tamsta gali dabar

i — vyrai ir moterys seni ir jauni nepraleiskite liiios; 
ATJT KARDŲ ŲUŲĖJIMA, ŽANDŲ PERVERIMA, UGNYJE ■

Musų garsus fakiras BEN ALI rodys stebuklus 
didžiausius stfibuklu?: KRYŽIAVO w VllflŲ ir LAIKYMĄ /VYBlf Ir (aO(ę kita 
kad) aiškins lietuviškai kaip jis Situos visus raki

lljęąęnąi, plaukiant “Ru- 
§įjos Impęrątorięnė”, įvyko

VĮęnas ki 
dąrbinfokas, di$ęs ta- 

W W # '‘W

>W fW>ai
milijonų gyyen-

Wi !?’?« rad’° pPe-

— Iš to matyti, kiek tu >>: 
giuos nusimanai. Virėjos kny 
goj kaip tik parašyta, kad j 
labai gardi.

Pasiklausykite musų gražių radio programų kas nedel 
dienį 11-tą vai. prieš piet iš WGES stoties.

Raštininkas: Pone direkto
riau, įsivaizduokit, šiąnakt ąš 
sapnavau, kad gavau Algos pa- 
(fidiąima!

Direktorius: Tamsta perma- 
žąi dirbi tarnybos laikų, kacĮ 
turėtum laiko sapnoti panašiu# 
sapnus.

Gudrus — gudresnis

prie 47th Street 
y. ryto įki’ff < PQ pM 

•yto iki 2 vai. P9. pįęt,

Nusibodo airiui gyventi, iy 
jis pąėmęs virvę išėjo pasikar
ti. Užsinėrę virvę ant pilvo ir 
pakilo sausoje eglėje.

Rro Šalį ėjo anglas, ir su 
stojęs paklau’sė jo, ką jis čia 
veikiąs?

— Ar nematai, kad kari uo
si — tąre airis.

— Tai užsinerk virvę ant 
kaklo, bet ne ant pilvo, — pa 
aįškiųo anglas.

— Kvaily, o kaip aš tuomet 
kvėpuosiu atsake airis.

...... ....... $32,043.14
$4,735.85
3,507.00
2,457.62

Kasoję palieka spalių 31 d., 1934 ............................
A. G. Kartonas, prę^ięįęntą^ 
A. Vaivada, sekretorius 
J. Mąckievvicz, iždininkas 
Gęę. J. Stungis, kpygvedys. 
(Bus daugiau)

Duodam DYKAI
Sąmatą ir Pieną

Vįškoms ‘ Ųlytų šonam 
gorčiams Asbesto šonam 
Porčių pribudavojimui 
Beizmento kambariams 
t Insulacijai ir t. t.

Tiktai Skeletas savaičių heli 
persiųsti savo 
kuoanksčiausiai

Musų Pinigų Siuntimo Ratos yra nebrangios ant Kab 
legranių, Radiogramų ir 
DROVERS patarnavimą, i 
tikrai LiNW|AS> RALĖDĄŠ
šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikalu 
vinių. -

4707 S. Halsted St.
M TARPS

Jonas (į Ickų): ^iurčk, Ic 
kau, juk tu atžagariai balną 
uždėjai!

įeitus: Nių, o ką tų šįnąi, j 
kurią pųgę aš jp^ių?...

te W W ?.t5’ 
jo: “Kokj$l šiandieną naujie
nos?” paklausė.

“šiandien kiniečių užmuštą 
600 žmonią, japonų du”, atsa
ke operatorius.

Grynų pajamų ..........................................................
G. Lįtuanicos II išmokėjimai

J. (Lėktuvas, dalys
Lockheed Aircraft Corp. už Lituanicą II $6,800.00 
Lockheed Ąifcraft Coyp. už specialius 
tankus ir kitus extra įrengimus ......
Arthur C. Goebel už sekstantą ...........
Už didžiuosius tankus užmokėtą .......
Lockheed Aircraft Corp. už važiuoklę 
Bendix Corporation, jratai ...................
Lycoming Motor Company, propclleris
Radio lėktuvui (laikinas, trumpoms kelion.) 48.76 
Tūbos rądio aparatui .................................. 14.76
Pratt and Whitpey Corp., motoras ....... 6,0Q0J)0
Air Associates, Ine., “Streamliners” ........... 97.97
AVestport Mfg. Co., radio-kompasas ....... 954.50
Apięrięan Bose!) )Iągneto Co., gęųeratorjus §6.50 
Steęring kompasas .......... -............................
Sperry Co., Gyro ir Artificial Horizon .... 
žemlapiai ........................................................
KoUaman Jnstniment Co. (wž kelis instr.) 
Pioneer Company (už kelis instrumentus) 
Vacuum pumps ..............................................
Smulkios dalys ..............................................
Instrumentų sąskaken (kiti instrumentai)

Juozaičių Kazys, dalyvavęs 
savivaldybių rinkimuose ir, be
grįždamas namo, parvirtęs pa 
tvory, smagiai bėsnuduriuoda 
mas taria į priėjusią kiaulę:

a, ibrol, bučiuok nebu, 
vis tiek viršaičiu ne- 
permaža magaryčių pa

w m. ML*W flį
3222-24-26 SO. HALŠTEb STREET

Vieno aukšto baltu priekiu namas 
J. KALEDINSKAS, Vedėjas. 

Tel. Victory 4226

Tyęčią ęlįęną: “Kas girdėti 
ore apie karą ?”

“Kiniečių užmušta septyni 
Šimtai įr viepąs japonas”.

ganietis ląbąi patenkintas at
sakė: “Labai greit ne vieno

uu

...IK >,)■!,W.||

$85.00 Kombinacijos Pečiai ...... ......„.......... $48.50
$70.00 Seklyčiom Setai ........................ ...................$37.50

DYKAI DYKAI
Didelis įr gražus gyvas ar nurėdytas Kalakutas dykai su 
pirkimu iš minėtų prekių.

Sis pasiūlymas tik trumpam laikui.
LENGVUS IŠMOREJIMAI

Progrese Furniture Co.
KRAUTUVĖJE

DIDIS THANKSGIVING
* r« r

Išpardavimas
• *

Specialiai Sumažintos Kainos 
DUODAMA DIDIS 

KALAKUTAS AR ŽĄSIS DYKAI

japono nebeliks”.

— Sriuba šiandien netiku

Viso .............................   $19,330.22
Mechanikams, dirbusiems prie lėktuvo įrengimo ....... 4-61*7$
II. Kiti išmokėjimai
U. S. Department of Commerce už leidi
mą skristi per Atlantiką ........................... $75.00
Naujo motoro ekspresas iš Hartford, 
Conn., į Kohler, ...................
Kitų dalių ekspresas ........... ............... .........
Skraidymas su instrumentais ......................
Navigacija ...........    .....
Lėktuvo hangaro nuoma ....................... .....
Lėktuvo pargabenimas iš Calif. Chicagon 
Gazolinas, alyva eksperimentiniems skraid 
Kelionės ryšy su Lituanica II .....................
Lei>t Vaitkaus sąskaiton ......................... .....
Smulkios išlaidos ...........................................

(Tęsinys iš 4-to pusi.)
Atlyginimas stenografei ............................... 75.00
Spgpjžipta Už išlaidas sekretoriui ............... $U0
lyąirįos rąštinės reiįųpęnys, gazolinas ąn- 
tomobiliui, alyva, smulkmenos, ete..............  230.8$

NAUJIENOS, Chicągo, UI.
—I . Į.1, ...... TT.t.z—u_i----

jau skaitytis nuojatinju ipųšą 
tarnautoj u”.

NEUŽMIRŠKIT SAVUO

PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 701—51st Street
« A' V - •• ? P * — • - - •• - u. — »•. »

35CĘNTAI

2 Karų 18x18 Garažas 
Visas naujas materiolas $ I 
pabudavoja už .............. ■
Į~ ĮMOKĖTI $4 Į MĖNESĮ

Pprčiy Užtverimas

—  ■_ .   ■ ■    - ..1. .T.* .1 .i.litl < U J . ■ r; l 117—UTE2I,, j

Garsaus Fakiro BEN ALIjAntapo Pilkausko}

STEBUKLAI

JUOKAI
Kaip jis kvėpuos

222*3222

GRANO RAPIDS, MICHIGĄN 

Šeštadienyje, Lapkričio 24 i 1934 
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE

Ii . < v . J

Ęampas Quarry ir Webster St.
Pradžia 7:30 vai. vakaro. ‘ ĮŽANGA 25 CENTAI

• t 4 . • Y .<*! Ą ' •* ■ ** ■ r? t

Drovers National Paw 
Drovias Itas? K SĄyjĮjgj

šeštadieniais r nuo 9 y, :

r!■»•■!!. T! 
|(|I|I 11f VĮifcri?( i)ll"J.I ~J i' i JII

Gerkit ir Reikalaukit

šeštadienis, lapky. 24, 1934_____________ -

A1TASS METINĖ ATSKAITA

OircSITARY

INTUtl

GARACEf

Phon.i CRAWF.OR'ni 7025
O.ien Dali / 9 to:6i ŠlinAlO'titfj
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Rodant Bridgeporte 
Žemaičių Rožę

šiandien 1 vai. po piet Mil
dos teatre bus rodoma Lietu
vos krutamųjų paveikslų dra
ma “žemaičių Rože”.

Kad tinkamai iškelti pirmu
tinį “žemaičių Rožės” parody
mų Bridgeporte Vytauto Be- 
liajaus mokiniai ir Lietuvių 
Jaunimo Draugija prieš rodant 
didžiųjų dramą atliks Mildos 
teatro scenoje gražų progra
mų. Prie m/zikos ir dainų bus 
duota įvairios grupes lietuviš
kų šokių, žingeidų akrobatiš
kų šokį patieks Dorothea Chip-

lis. Tarp šokėjų bus pats Vy
tautas Beliajųs, taipgi Pi u ta 
Bružas, Joana Wodman, Kazys 
Dulinskis, Alfred Dikčis, Biru
tė Kremianis, Evelyn Baužas, 
Helen Kungis, Mildred Jakub- 
ka, Stella Mikashus. Vaikų 
grupėje dalyvaus Virginia ir 
Josephine Ivinskaitės, Elvira 
Pikiel, Alvira Seibutis, Virgi
nia Inčiura, Venera Zalalis 
Geraldine Bolde ir Antanas 
Tverijonas. Dainininkės bus 
Estelle ir Helen Rimkaitis ir 
Albina Trilikaitė. Akordijonv 
gros Povilas Eitmontas.

Kad “show” butų visais at
žvilgiais pilnas, po žemaičių 
Rožės parodymo bus dar duo
ta komiką filmą anglų kalbo
je.

žingeidavimas “žemaičių Ro
že” yra didelis ir kad visi ga
lėtų tą puikią filmų pamatyti, 
įžanga yra nustatyta labai pi
gi, tik 25 centai ypatai, o vai
kams 10c.

Governor 
Frank F. Merriam

P. Ambros valdys 
Shato viešbuti 

ir alinę
Aštuonioliktos gatvės apie- 

linkėje Povilas Ambros per 
daug metų valdė Palace Garage, 
724 W. 19th Str.

Bet štai lapkričio 22 d. P. 
Ambros įėjo į tavernos biznį 
adresu 1843 S. Halsted Str.

Tai yra buvusi Chas. Shato 
aline ir viešbutis.

P. Ambros yra plačiai žino
mas 18-tos gatves apielinkčje, 
caipo draugiškas žmogus. Jis 
sako, kad kaip alinę taip ir 
viešbi/vj naujai pertvarkys ir 
padarys pirmos klesos užeiga

J. R. ir Senas Petras.

If METINIS BALIUS IR TEATRAS

republikonas, kuris nugalėjo 
Upton Sinclair ir tapo išrink
tas Californijos gubernatorium. 
Jis laimėjo dėka tam, kad at
sirado dar “radikališkesnis” 
kandidatas už Sinclair (nužiū
rima, pačių republikonų pasta
tytas) ir tuo suskaldė Sinclair 
balsus.

VA KARI NfiS ŽVAIGŽDES PAŠALPOS KLIUBO 
Lapkričio-Nov. 24 d., 1934 
Lietuvių Liuosybės Svetainėje, 
14-TH ST. IR «.TH COURT, CICERO, 1LL.

Pradžia 7 vai. vakare. Tesis iki Sekmadienio ryto. ĮŽANGA 40c. 
Seniems ir jauniems proga smagiai laiką praleisti.

Kviečia visus, KOMITETAS.

Lietuvos Dukterys 
rengia vakarienę

DEL ŠVENČIU

šį sekmadieni, lapkričio 25 
d. Lietuvos Dukterų draugija 
rengia vakarienę šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Pradžia 
5 vai. vak. Po to šokiai 8 vai. 
Tikintas vakarienei 50c., šo
kiams 25c.

Vakarienės pelnas yra ski-

Radis linksminsis 
gimimo dienoj

ROSELAND.—šiandien Niko
demo Radis gimimo dienos pa
minėjimo proga yra rengiama 
bankietas Roselando darbinin
kų svetainėje, adresu 10413 So. 
Michigan Avė. šį bankietą ren
gia ponui Radžiui Roselando 
lietuviai, paminėjimui jo gimi
mo dienos, kaipo aktyviam šios 
kolonijos veikėjui. BankietO 
dalyviai bus linksminami gra
žiu programų, kuris susidės 
iš dainų, muzikos ir kalbų. Pra
džia kaip 8:00 vai. vak. šokiai 
tęsis iki labo ryto prie geros 
orkestros.

Lithuanian Students 
Will see Reinhardt’s 
produetion tomorrow

At the regular meeting of 
the L. U. C. Thursday, Novem- 
ber 22, 1934, the elub decided 
to attend the Sunday night 
performance 0f Max Rein
hardt’s “A Midsummer Night’s 
Dream” at the Auditorium 
theatre. The elub will meet as 
i group in the lobby at 7:30 
p. m.

The theatre psrty is the in- 
itial step of the club’s program 
for group participation i n the 
nteresting events of the sea- 

son. The produetion has been 
quoted as being a noteworthy 
achievement in stage eraft, a 
‘ once-in-a-lifetime opportunity 
for Chicago play-goers”. Chrb 
members and thęir friends are 
invited to take advantage of 
this opportunity and share the 
intęresting experience.

The party is gathering in 
;he lobby of the Auditorium 
theatre, Sunday, November 25. 
1934, at’ 7:30 sharp.

—VLS.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
Pinigus Lietuvon
To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Peoples Krautuves
SIŪLO DIDELIUS BARGENUS 
Ant Visokių Namam Reikalingų Dalykų! .

$9d.00 Kombinacijos 
šuto medžio Valgyklų 
tai po

Rie-
Se-$100.00 namų Frieze Sek

lyčiom Setai po

59.50
$.'18.00 Minkštos Kėdės

$18.95

riamas vargšams seneliams 
Oak Forest prieglaudoje.

šitos prieglaudos seneliai ir 
invalidai jau žino apie Lietu
vos Dukterų rengiamą jų nau
dai vakarienę, ir jų vardu Jo
nas Rusteika štai ką rašo iš 
Oak Forest prieglaudos:

“Vo štai matėme spaudoj, 
kad Lietuvos Dukterų Drau<- 
gija lapkričio 25 d. rengia va* 
karėlį šv. Jurgio salėje ir Visą 
pelną skiria musų'prieglaudos 
vargšams lietuviams. Tai mes 
invalidai ir seneliai meldžiame

r

49.50
$40.00 Buffetai po $19.50

geraširdžių lietuvių visuomenės 
kiek kas išgali ateiti į pagal
bą Dukterų draugijai. O mes 
busma tamstoms labai dėkingi 
ir lauksma dienos, kada drau
gija pas mi.‘s atvažiuos, ir nu
svies vargšų užtemusius veidus 
bei nušluostys ne vienam už
verktas senatvės f kis.”

KEPURINIS 
BALIUS

Rengia 
TEATRALIŠKA DR-STfi

RŪTOS No. 1.
ŠEŠTADIENĮ 

Lapkr.-Nov. 24 d. 
JUŠKOS Svetainėje

(HOLLYWO0D INN)
2417 W. Wd Si.

Bus skanių gėrimų ir užkandžių. 
Kviečia senus ir jaunus praleisti 
linksmai laiką prie geros orkęst- 
ros, kuri grieš lietuviškus ir ang
liškus šokius.
Pradžia 7:30

t 
•»

Įžanga 25c
Kviečia KOMITETAS. |

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

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

Puikiausi 1935 metų Ra- 
dios, Philco, Crosley, R. C. 
A. Victor, Zenith ir kiti už 
sumažintas kainas nuo

19.95 
ir augščiau.

visų gerųjų išdirbysčių, ant 
išpardavimo už bargenų 
kainas nuo

’27.50
ir augščiau.

Didelės Dovanos Kiekvienam Pirkėjui

Lengvus Išmokėjimai
Didžiausių Vertybių Krautuves Ghicagoje.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

ŠĮ vakarą Įvyks Dr- 
jos “Lietuvos Uki- 

niko” šokis
Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas” 

šį vakarą, lapkr. 24 d., rengia 
didelį confetti ir balloon šokius, 
buvusioje Meldažio svetainėje 
(West Side Hali), 2244 W. 
23rd Place.

Rengimo komisija ir valdy
ba deda daug pastangų, kad 
parengimas butų sėkmingas. 
Gros rinktinis Silver Creschents 
orkęstras ir bus daug pamar- 
ginimų.

Prašome visų senų ir jaunų 
atsilankyti ir praleisti smagų 
laiką bei pasipažinti su drau
gijos “Lietuvos Ūkininkas” na
riais. Pradžia 8:00 vai. vaka
re, įžanga tiktai 25 centai. 
Ieva Lukošiūtė, Finansų Rašt.

SERGANTYS
ŽMONIS

KURIE kenčia nuo chroniškų Ii-Ji 
gų, kraujo ligų, nerviškumo, ink-1 
stų, pūslės ir veneriškų ligų, te-/ 
gųl tųojaus atsilanko j ofisą, pa-/ 
tarimas dykai, šis patarimas bus<, 
duodamas jums be jokios obliga- , 
cijos ir jus galite išsigelbėti nuo S 
nereikalingų kančių ir sutaupyti / 
pinigų. ,1

Specialus treatmentai dėl lyti- <1 
niai nusilpusių vyrų. Naujausi ir? 
moderniausi aparatai* Įtaisyti dėl.', 
gydymo šių ligų. Pagalba šio apa- 
rato atsteigta stiprumas ir ener-\ 
gija lytiniai nusilpusiems vyrams, J 
kuomet visi kiti metodai negelbė-/ 
jo. Kainos labai prieinamos. Ga-/ 
įima susitarti dėl lengvų išmokė-i1 
limu, kad kiekvienam duoti pro-, 
gos išsigydyti. \

DR.ROSS
Health Service ir Laboratorija i J

Patarimai Dykai. J.
35 So. Dearbom Street J; 

Kampas Monro e St., Crilly Buildinr ’, 
Paimkite elevatorių iki penktam au’cfit. <

CHICAGO, ILL, . ',
Priėmimo kambarys 506 vyrams. ? 
Priėmimo kambarys 508 moterims J 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai./ 
ryto iki 5 vai. vak. Pirmadieniais. Tre- i 
čiadleniais ir deAtadlenlala nuo 10 vai. » 
ryto iki 8 vai. vakaro. 1,
Sekmadieny nuo 10. v. ryto iki 12 v. d.

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

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)

1 ’ • ■ • y. ■ »

Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of
1 . ■ ■ ' - ■ 

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

ADDRESS ................... . ................ ............
, ■

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

(Mail this entry blank, with entry fee, to the Sportą Dept. 
, Naujienos, The Lithuanian Daily News, 1739 South Halsted 

Street. Canal 8500. Entry fee mušt be paid before playing the 
first.game). ;

....................... ....... .
■ . - 7 l “ . * , k ' v -♦ J ’’ '

Chicagos Trečias

TAUTŲ KARNAVALAS
—šis parengimas atvaizduos tautinių 
grupių dailę ir muziką, kurią išpildys

/ atskirų tautų grupės.

LIETUVIŲ KARNAVALAS 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 S. Halsted Street 
LAPKRIČIO-NOV. 28, 1934 M. 

7:30 vai. vak. Įžanga 35 centai
(Lietuvių Neturtėlių Sušelpimui)

DIDELIS VISŲ TAUTŲ 
FINALE

/ CHICAGO STADIUM 
Gruodžio 15,1934

ŠITŲ VISŲ TAUTINIŲ GRUPIŲ APRAŠYMAI IR 
PAVEIKSLAI 1934 TAUTŲ KARNAVALO TILPS 
LAIKRAŠTYJE

THE CHICAGO DAILY NEWS
t

ŠIANDIEN
I / .

» . . , , . . -Y-'.1' , 7

ant Bridgeporto

Žemaičiu Rožė
' ,'. t ': /' ' 1 i ■ ' ■ ’ ■ •

•    - • - - -

Didelė drama 
tratamuose paveiksluose 
iš laikų kovos už Lietuvos laisvę.

' 7 * • • • • V't . . . .

Gili
Įspūdinga
Sujaudinanti

Ji- ■■ c W ' ■

Pravirkdanti
. r ' ■ .

Neužmirština
■ • i-

•. ■

TEATRE
\

1 vai. popiet
/ ...

i U.' 4 ’ v ’ --4f • * - ’ ' '
r>1^.^ /i



JAPONIJOS ARMIJA RUOŠIASI KARUI BUSINESSDAILY
TVARKOJE

susirasti

jums reikia

The Mikado

Canal 8500

Division St,

2828

r kitoks

$6.00
$6.25

$10.00
$45.00
$15.00

$1.00

$4.75
5.75
6.00
6.50

Hub Auto Supply, 6324 S. Western 
Pros, 4729. Pristatymo patarnavimas

APTIEKOS
DRUG STORES

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal £500 
ir kl&uskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jei- 
gu tik jų bus galima gauti.

PAMINKLAI
MONUMENTS

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

Chicagos Draugijų
KHubų Valdybos

1934 metams

ANGLIS 
COAL

Kapinių trustisai no 
ri žinoti kas su Au

ditorija dedas

MUZIKA
MUSIC

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
gausit Čia.

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

KAILIAI
FURS

3534 So. Lowe Avė 
ris IŽO.. f - 
Zigm. Gri 
So. Fran< 
ras. 4427

£o. K

Kaz. Kačinskas, 
pag. Fr. 
nut. rašt. 

. Califor- 
rašt. A.1 

Lincoln St., 
užlaikytojas 

Paulina St,;

anchurian campaign

Anglis, Koksas, Medis, Kuras 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių screanings 
Mine run ar nųt, 
Egg ....
Šmotais

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

Lietuvis advokatas 
žymioj vietoj

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

Cohen Bros Furniture 
Company

Tarp Chicagos 
Lietuvių

iuiš. kontri rašt, 4427 
jo Aye.; Jonas Puza- 
lo, ’ Frajicisco Avenue: 
lauskas maršalka, 8600

Repubjican Club of 
irk kliubo valdyba 1934 
' Baliunas, pirm., 2534 
Frank Jakavičia, vice- 

: ' Kasper 
2436 W. 

,_____ .čia. nut.
47 Bt; Walter 

, 4685 S«. Wash- 
Kasppr JPakeltia. ižd..

TEISYBES MYLCTOJU DBAUGY 
STĖS valdyba 1984 metams: Pet
ras JCillis tdrm 
Avė.; Liudvikas 
3252 So. HalSI

17 ^3;'!Lituanica 
duš vice-pirm., 

___ ____ _ _____  it.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 

Jonas Zalato-

AUTO DALIS 
WHOLESALE IR RETAIL

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų.

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir paternų darymas 

(Tool and Die Making) 
Automatiškos 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 knygutes su paaikinimais. 
ALLIED SCREW MACIŪNE CO.,

Ine. į Dept.4 100 
______ 609-613 ’W. Lake SL ,

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

Lithuanian
Brighton Pi 
m.: Vincas 
W. 47 St; 
pirm.. 2638 W. 40 ’ St. 
Kelps, 2-rts vice-pirm., 
4T St.; Barnėv 
rašt. 2608 W. 
Sharka, fin. rašt.

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

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

Old Timers Tavem. Lietuviu Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
dien$, skanių gėrimų ar valgių už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bu- 
sit svetingai priimti, 1400 S, Union av.

VALO IR DAŽO 
OLEANERS & DYERS

yra užsitarnavęs pagarbos kaip 
iš savo viršininkų, taip ir iš 
partijos lyderių.

Lietuviams yra iš to daug 
garbės, kada juos atstovauja 
tokie prakilnus vyrai kaip adv. 
J. Grigai. — Litas.

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

4710 W'.' Adams
Tel. Mansfield 0561.

ANGLIS! Kodėl mokėti augštą 
kaina kuomet jus galite nusipirkti 
geriausia angli tiesiog iš kasyklų. 
Screenings ........     $4.75
Mine run ........U..... -................... $5.75
Lump ar egg ....................  $6.00

NORTHERN COAL CO., 
Lavvndale 73£{| -j- Męrrimac 2524.

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

PARSIDUODA ^ANARKOS 
Baltos Cinanien ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
........ ■ . W w.pod„ ,st.. ,L

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastu 
daiktų, infaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

$QOO Patalus padarom su jūsų 
® naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už .šitą kainą tik kada atsi- 
nešit ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i vieną dieną, garantuotas.

A & C BETTER BĘDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

Nesenai įvyko Lietuvių Tau
tinių Kapinių trustisų susirin
kimas.

Kadangi Kapines turi nema
žai Lietuvių Auditorijos Bonų, 
tai trustisai savo susirinkime 
norėjo patirti, ką gero veikia 
Auditorijos bonų komitetas.

Buvo pranešta, kad didžiu
ma draugijų reikalauja rapor
tų iš bonų komiteto, bet jų 
negali gauti apie Auditorijos 
taksų klausimų trustisai išgir
do štai kokį pranešimą: 1933 
metais advokatas K. Gugis pa
vieto teisine išgelbėjo Audito
riją nuo taksų resyverio. Adv. 
K. Gugis per aštuonis mene
sius gaudamas čekius iš ko
miteto mokėjo taksus ir už 
savo darbą jokio mokesnio 
neėmė. Bet dabar, sako, pats 
komitetas jau kelintą sykį ve
ža taksus ir už tą nuvežimą 
jau sako yra išmokėta $30.00.

Taigi Lietuvių Tautinių Ka
pinių trustisai vienbalsiai pri- 
ėr».'ė rezoliuciją, ] 
komisija kreiptųsi 
Lietuvių Audi tori j 
mitetą 
įplaukų ir išmokėjimų 
tirtų kas daroma 
šiomis taksomis, 
misijai įsakyta 
patirs sekančiame 
sirinkime.

kad finansų 
i į Chicagos 
jos bonų ko- 

reikalaudami raporto 
ir pa

su užsiliku- 
Finansų ko- 
pranešti ką 
trustisų su- 

A. B.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo
nį e nė, 3322 S Union Avė, nųt. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, .Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rąšt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kiziene, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tap- 
ke, 32'39 S. Union Avenue.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

■p A A PAPTITP A •KikJSuiVl/l Jr VirJLiJjKA
WRITING PAPER

Laiko susirinkimus kas mėnesi 
kas antrą ketvergą, 8-tą vai. vaka
re. B. Pietkewičia ofiso kambarj. 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

Japonija visomis jėgomis ginkluojasi ir ruošiasi busian
čiam karui, galbūt su Rusija. Japonijos karo laivynas yra ap
ribotas Washingtono sutartimi, bet armija nėra apribota ir j: 
didinama dideliu paskubumu. Daromi nuolatiniai manevrai pa
čioje Japonijoje ir Mandžurijoje, kad kareivius užgrūdinti sun
kiausiems vargams, kuriuos jie turės panešti kare šaltoj Sibe- 
rijoj. Japonijos kareivio lavinimas prasideda jau nuo 6 metų 
amžiaus. Jį jau tada pradedama mokinti marguoti, dainuoti ka
ro dainas ir žaisti kareiviu. Sulaukęs 12 metų jis jau gauna 
ginklą. Sulaukus 17 m. geresnieji parenkami karininkų mo
kyklai. Kiti gi paskiriami eiliniais kareiviais ir prasideda in
tensyvus lavinimasis, kad naujoką užgrūdinti. ~ Daugelis neper- 
nt’ša visų vargų ir žūsta, bet japonai to nepaiso, net skatina 
tokius nusižudyti, kad nedaryti mikado (imperatoriui) “gėdos”.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., .3430 sSo. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm. nag.. 6185 S. 
Rockwell St.; P; Kiltis nųt. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, IH.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršąlka. 
Siisirihkiihus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienj, Chicagos 
.Lietuviu Auditorijoj. 7:30 yal. vak.

INGĄLIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

Jonas Bijankąs, pirm.. 984 W. 
Marųuefte Roąd, Waltęr Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So.( 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lųmp $9.50.

Pirkite geriausi angli pas .
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
Visuomet gausite Naujienų knygynė. 
1739 So. Halsted St, Chicago. IlĮ.

KANARKOS i 
CANARIES

mą penktadiei . HIH
gigos Lietuvių"Auditorijoj, 8183

Chicagoje dabar operos se
zonas.

Dideliame teatre, The Civic 
Opera House, kasdien yra sta
tomos operos — daugiausia 
italų operos, nes italai veda tą 
visą reikalą.

Tarp kitko betgi bus ir ru
sų opera Boris Godunov pa
statyta. Tenka girdėti, kad lie
tuvių baritonas Pranas Jaka- 
vičius dainuosiąs toj operoj.

Sekame penktadienį vyriau 
šioji operos baleto vedėja Ruth 
Page ketina duoti ištisą bale^ 
to programą, j kurį įeis bale
to veikalas “La Guiablesse”, 
kuriame pasirodys Ka trina 
Du*nham su juodukų šokėjų 
grupe.

Kadangi beklausant italų 
operų daugelis miega, tai lau
kiama, kad penktadienį lapkri
čio 30 d. nigeriškas 
baletas visus iš miego pabu 
dins. — X.

RAKANDŲ Barbenai
FURNITURE BARGAINSLIETUVIŲ KEISTUČIŲ PAŠALPOS, 

KLIUBO valdyba 1984 nietams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2688 W.3 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm:, 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.: Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.:, Leonas Kliinavičjus, 
2584 M. 46th ’St.; kontrolės raš-

• tininkas; J. . Shaltemauas, 7017 
South Camballe Avenue; K. 
Warnis iždininkas, 3888 South 
Kedziė Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Vimnia 003«
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną. Liberty Groye sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

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

EMPIRE LAUNDRY 
330 West 47th St. -- Yards

amato Mokyklos
TRĄpE SęHOOLS

T. Viršila, 8200 Ūme St.; kasierius 
K. Laucius. 3317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8288 
Lime St. ir J. Malinauskas. 840S 
S. Ixiwe Avė.; teisėjas K.‘Valaitis

Plaster 
. 4 kom- 
Adverijos.

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ- 
1789 So. Halsted St. Canal 8500

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

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

bariai $1 ir augščiau. 
E, McCOY, savininkas 

ash 2280 Chicam

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

LEDAS 
ICE

KAD1ATOK1A1 IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos 

' 25% IKI 35% 
Lengvi išmokėjimai nuo ,12 iki 24 
menesių. Kreipkitės visuomet i 

LĘVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 
kampas Marshfield

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams yra: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cottage Grove Avė.;. Jul. Race- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.; 
P. KiBia nut. rašt., 8347 South 
Lituanica Avė.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 38rd St.; A. 
.Kaulakis turto rašt., 3842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitis knntrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. .Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K. Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valąitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi pirma sekmadieni, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted Street, 
Chicago. III.

IŠMOKIT PELNINGO AMATO 
Specialia pasaulymae. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis ria- 
siulymas geras nuo ląpkr. 13 3d 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mą. Pradėkit tuojaųs.

CHICAGO SCHOOL OF 
DRĘSSMAKING,

216 W. Jackson Blvd. Dearborn 9092

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

Seniausia ir labiausia patikima ra
kandų krautuve Chicagoje

Visi rakandai, kokių tik reikia jū
sų namams.' Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
jsitikrinsit patys.

Jeigu butumet neužganėdinti, grą
žiname pinigus. ' ’

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą; pataline, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm 
7204 S. Rockwell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St, 
Joe Dabulski. 3044 1 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So 
Harvey, III.; pinigi 
A. čiesna, 4501 Š.
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K« Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadien; Antano Čėsrios 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimaipe 
j draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės istatu.

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

2555 W, 43 St Tel. Lafayette 1310
VARTOTI TAIKAI I

USED I1RES

Vienas iš Chicagos miesto 
advokato — Corporation coun- 
sel — padėjėjų yra musų vien
gentis advokatas J. Grigai. 
Pirmiaus jis praktikavo tarp 
lietuvių, bet užėmęs miesto 
darbą savo privačią praktiką 
mete, nes buvo ir yra pasiry
žęs sąžiningai atlikti savo pa
reigas, kaipo miesto advoka
tas. Jo specialės pareigos šian
dien yra ginti policistus bylo
se, kurios esti prieš juos už
vedamos.

Tečiaus advokatas J. Grigai 
liuosose po darbo valandose ir 
šiandien patarnauja žmonėms, 
kurie prašo jo pagelbos, ir tai 
tik neturtingiems žmonėms. 
Už savo patarnavimus jis nei
ma nei cento. Jo nuomone tai 
butų nesąžininga, jeigu jis ką 
nors imtų nuo žmonių, ku
riems patarnauja, kada jis 
gauna algą iš miesto.

Advokatas J. Grigai yra vie
nas iš senųjų lietuvių demo
kratų vadų, ir už savo sąži
ningumą bei stropumą darbe

lump: .....................
PEARLĖBS COAL CO

___Monroe 4442

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
violct spinduliai, masažas.1.657 W,45 st.

kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais* kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
1789 ao. Halsted St.. Chicago. III.’

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Western Avė.

Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. 
Board. Stogams medžiaga, 
binacijų durys. Langai. 
Naujos lentos. Ateikit,_

MAUDYNES 
BATHS

Chicagos Opera ir 
baletas

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

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

nėje ............
Hemoroidų opera

racija .............
Me^ikalė egzami-

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

1900 S. Kedzie Avė.

McCARTHY FLORIST, 6314 South 
Western Avė-* Prospeęt 1614-1615.

KELIONĖ BUSAIS , 
TRAVEJL BY BUS

Maj. Ivan Pomeroy, kuris 
buvo paskirtas komandųotoju 
Arizonps milicijos, pasiųstos 
prie 'valdžios statomo Parker 
tvenkinio. Milicija liko atšauk
ta kai valdžia sustabdė darbą 
prie to tvenkinio iki bus iš^ 
spręstas ginčas su valstija kam 
priklausys to (tvenkinio paga
minta elektra.

Gera rašoma popiera parduodama 
So 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 

Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga- 
ibe siųsti stampomis. Gausite Nau- 

; ienų ofise 1789 So. Halsted Street. 
zhieago, T1L_________________ ___

RADIOS 
RADIOJ. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 

Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.10170
A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. Marcjuette Rd. Rep. 8222.

BLEKES
SHEET METAL

j. .

HENRY MILLER 
2041 Canalport Avė. Canal 8695

Arrny maneuven at Tokio

Visokio didžio. DeLuxe Tire Ce..
6418 So. Western Avė. Hemlock 6009

AUGŠČIAUSIAS cash kainas mokė
sime už senus radios arba priimsi
me senus radios i mainus už gerus 
vartotus .radios. Del informacijų pa
šaukite
__________ Cicero 1329,_________

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

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

SKALBYKLOS
LAUNDKIES

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

1739 S. Halsted St., Chicago, III. į

ELZBIETA KORSAK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio, 23 dieną, 3:30 valan
da po piet 1934 m., sulaukus 
80«»metu amžiaus, gimus Kur- 
tavenu parap.. Šiaulių ap.

Amerikoj išgyveno 6 metus.
Paliko dideliame nubudime 

du sūnų Antana ir Adolfą, se
serį Zofija, marti Genefą, sese- 
ryčias Stepanija Nutowc, Kon
stancija Milvid. o Lietuvoj anų- 
ka Antana Juška ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi J 
J. Zolp koplyčioj 1646 West 
46th St.

Laidotuvės ivyks utarninke 
lapkričio 27 diena. 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš tęn bus nu* 
lydyta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a.. Elzbietos K.orsak 
giminės', draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.
• Nuliūdę liekame,

Sunai, Sesuo, Marti, 
Seseryčios ir Gipiinės.

Laidotuvėse natąmauia gra* 
bortus I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5208.

J. BUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir service. šauk Boulevard 8167.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO ----------------

pJLĮj-YVĄI Jr UIvIvliLKo 
i: EkcltfSive' Manufacturers of ;

SMART FURS
162 N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977

Kailiai valomi, gla- 
ir Pamu- 

®alas Nedailias su

Silku ... 1 T
mMMMBMĮ Kailiu perdirbimas ii.

vėliausios $2fi 
| mados ......

(•( . Kailių perdirbimas
j“ f ‘ i vėliausios ma- 
teSSlfc d°s dže-

ketus....... * i y
Gaukit musų pigų apskaitliavimą 

naujam kautui.

Ekspertų valymas ir Glazing $2.00 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu .............. >$,7.75
IRVINO PENNER FUR SHOP 

39 South State St. 
15tos lubos Mentor Bldg.

Tel. Dearborn 7184_______

KNYGOS 
BOOKS

-•ORCHESTRAS AR BENAS — 
Visokiems parengimams. Parduodu. 
Mokinu Įvairius muzikos instrumentus 

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

NAMŲ TAISYMAS 
BUIEDING REPAIRS

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

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovatedl

DIDELIS DIRBTUVĖS STARAS.
Speciallis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $89 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

savininkai.
ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė.. Lafayette 8516

RADK) TAISYMAS 
RADIO SERVICE

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
leans, Jącksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chąttanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind, Tel. Gal. 4668,______________

Krautuvių Fikčeriai 
STORE FIXTURES

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

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

LIGONINĖS
HOSPITALS •

Ingaliojimus aprūpinti Žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1789 S. Halsted St.

KVIETKININKAI 
FLORIST

lp, Telefonas



NAUJIENOS, Chicago, UI
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šeštadiehis, lapkr. 24, 1934

RADIO
Naujienų rytiniai 
radio programai

dabar iš naujos stoties WGES, 
1360 kilocycles, 8:80 vai. ryto.

• • r

Budriko Programas 
Rytoj

• Sekmadieny po piet, 1:00— 
2:00 vai., iš Stoties W.C.F.L., 
pasiklausykite Paidriko Krau
tuves programo, kur išgirsite

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

Pirkite sau automobili dabar. * ‘
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansų galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas

PRANEŠIMAI

Svarbu jsitėmyti visiems ra
dio klausytojams, kad Naujie
nų rytiniai radio programai da
ta r eis ne 8:15 vai. bet valandų typiško lietuviško gy

venimo. Makalų šeimyna ap
lankys Jus sl* savo vargais ir 
svarbiais gyvenimo klausimais. 
Muzikalę programo dalį išpil
dys vieni iš populiariškiausių 
Chicagos lietuvių dainininkų: 
ponia Ona Pieža ir p. Justas 

Gi Budriko Radio

8:30 vai. ryto, ir tai jau iš 
didesnės stoties WGES, 1360 
Kilocycles. šitie programai per
kelti į didesnę stotį, kad klau
sytojai ir už Chicagos galėtų 
juos girdėti. Jie dabar* turės 
būt girdimi ir Kenosboj, Ra-i

• cine, Milwaukee, taipgi West-1 Kudirka.
villėj ir kitur apskrityje 150 Orkestras patieks daug gra-' 
mylių apie Chicagų. Dar to- žios muzikos, bei tinkamo pro- 
lesnėse vietose irgi gahma bu- gramui tempo. Taipgi išgirsi- 
tų juos girdėti, bet to norint te kalbų, kurių pasakys Lietu- 
atsiekti reikia daug augščiau Vos konsulas Ant. Kalvaitis. . 
iškelti “aereal” — priimančias’, 
-vielas. ’ ' i • m > r
\ Naujienų rytiniuose progra
muos e yra paduodamos vėliau
sios žinios iš Chicagos ir viso 

t pasaulio. Jie yra duodami kas 
.antrų dienų, būtent kiekvienų 
panedėlj, seredų ir pėtnyčių —

— Jaunuolis

Nedėldienio Radio 
programas

DODGE, vėliausias 1932 me
tų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. įrengtas su sau
giu stiklu. 6 dratiniai ratai ir 
6 tairai kaip visai nauji. Kašta
vo $950, musų 
kaina tik .............. ....... t 9
CHRYSLER vėliausia 1932 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysi t, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas 
Musų kaina tik ...............
BUICK paskiausis 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei 3 sa
vaitės. ši puikų karą reikia pa 
matyti, kad įvertinti. Kainavo 
virš $1900, mažiau negu 3 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažą 
dalelę onginaiės vertės. Taipgi 
1933 Buick kaip naujas 
atiduosiu už ......................
REO vėliausias 1932 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
dain užbaiga, duodame musų pa- 
paprastą garantiją; >325

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis Raibomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokią proga kaip ši

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai, vakaro*

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CR.AWFORD AVĖ. -

BUICK DeLuxe 1932 . Coupe 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
goriausi tairai ~ užbaiga ir ap
mušalas be mažinusios $9 *7 K 
dėmės; tik ........................ Ci I 9 
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3460. Musų C
Kama tik ...........................
CADILLAC 1931 sedan. šis 
Karas priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip-visai naujas;
Musų kaina tik ....  .... m I W
NASH vėliausias 1932 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo ndujas, 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji, 90 
dienų garantija. Musų $9 "7 R 
kaina tik ........... .....Ai........ t ■ w
DE SOTO 1932 DeLuxe sedan — 
garantuotas kad geras, 5295 
STUDEhAKĘR 1934 DeLuxe sp- 
dan — garantuotas 
tobulumas, tik ...................

TAUTIŠKOS PARAPIJOS BALIUS 
Nedalioj, Lapkričio-November 25 d., 
'934 m.. Parapijos Svetainėje, 8501 
South Union Avenue. Pradžia 7 va
landa vakare.

Kviečia
Kun. Linkus ir Komitetas.

-. ............................. .... .......... ...........

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
dainavimo pamokas laiko kas nedel- 
dieni nuo 10 vai. iki 12 vai. iŠ ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvų Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorų 
Chicagoje. Vyrai sukrėskime žemę 
savo balsais! Valdyba.

Draugija Lietuvos Dukterų rengia 
vakariene Oak Forest lietuvių sene
lių naudai nedėlioj lapkričio 25 d. 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje, pra
džia 5 vai. vakare, vakarienės tikie- 

Šokiai prasi-

jstojimas naujoms 
Įstojimo.

Rengimo Komitetas.

CLASSIFIEDADS
Furnished Rooms

RENDON šviesus kambarys ant 
antrų lubų. Galima valgyt gaminti. 
827 W. 34 PI. 1-mos lubos iŠ užpa
kalio.

BRIDAL J8HOPPE
Musu specialybė—šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą 
kitokių įvairių dresių.
.....1516 MILWAUKEE AVĖ.

Phone Armitage 2189.
...... ... ... , ■ T': ' • »■ *

ir

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iŠ šit.oą 
radio stųties kiekvieną

Panedėlj 
'Sereda ir 
Pėtnyčią

dabar eiha Naujienų 
rytiniai radio’ progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

CICERO NAUJIENIEČIŲ ATIDAI! y«.. x__________
šiuomi pranešu visiems Naujienų tas 50. šokiams 25c.

Skaitytojams, kad aš persikėliau gy-ldės 8 vai., taipgi laike vakarienės 
venti i naujų vietą. Kas turės bus nupigintas i 
prie manęs reikalą, prašau kreipties1 narėms nuo 25—35 $1.00

Barber Shop, 1405 So.. 49th Avė.,! Kviečia visus ir visas
arba pas manę ypatiškai 1609 So.
50th Avė., Frank Lukoševičius (Nau
jienų A gantas Ciceroje).

ANGLIS geriausios rūšies: Black 
Band $9.25. Illinois lump $7.00. Egg 
$6.75. Rocohontas mine run $7.40. 
3303 Cermak Rd. Rockwell 2243.

ATIDA 1
Žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
Illinois Emergency Relief Stočių —- 
gal juos gauti per

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

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

CLASSIFIEDADS

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys Marųuette Park apielinkėj dėl 
vieno arba dviejų vaikinų. Tel. 
Grovehill 0586.

FURNIŠIŲOTAS kambarys ran- 
don, garu apšildomas su visais pa
togumais dėl dviejų.

2154 W. 23 St. ‘
—O —

Rytoj litų vai. prieš pietus, 
stotis WGES perduos eilini 
nedėldienio radio programų, 
leidžiamų IJrogress Furriiture 
Kompanijos, 3224 South Hal
sted Street.

• Patirta, kad programe daly
vauk keletas žymių solistų, taip
gi kvartetas ir duetas. Bus 
pagrota gražios muzikos. Taip
gi naudingų patarimų ir labai 
svarbių pranešimų iš biznio ir 
iš draugijinio lietuvių gyveni
mo. Todėl nepamirškite pasi
klausyti. . Z.

Visuomenės dėmė 
siui

Šiuo noriu atkreipti visuo
menės dėmesį į adv. R. Gugio 
straipsnius, kurie dabar telpa 
“Tėvynėje”, SLA. organe.

1 Kaip žinia, adv. K. Gugis 
yra SLA. iždinirikds. Stovė
damas stambiausios lietuvių 
fraternales organizacijos prie
šakyje, jis sumanė supažindin
ti lietuvius bendrai su frater- 
nalėmis draugijomis. Jis su
rinko labai įdomios- medžia
gos iš fraternalių organizacijų 
istorijos: kaip, jos atsirado, 
kaip jos vystėsi ir kokia yra 
jų ateitis.

Apie visa tai jis dabar ra-r 
šo savo straipsniuose, kurie 
kiekvienų savaitę telpa “Tėvy
nėje”. Kiek aš žinau, tai pir
mas tos rųšišes raštas. Pata
riu kiekvienam ’ adv. Gugio 
straipsnius su atsidėjimu per
skaityti.
Jš tų straipsnių kiekvienas 

įsitikins, jog lietuviai būtinai 
privalo priklausyti prie fra
ternalių organizacijų, iš kurių 
mes turime didelę naudų. Nuo 
ligos, nuo senatvės ir nuo mir
ties nei vienas nėra apsaugo
tos. Todėl kiekvieno yra bū
tina pareiga apsidrausti. Va-

II. w. ...................... .. ................. ... .. I !!■ ■ ■■■■■■■»

BALLOON IR CONFETTI ŠOKIUS 
RENGIA DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS 

Subatoj, Lapkričio 24 d. 
WEST SIDE HALL 
(Buvusioj Meldažio Svetainėje) 

2244 W. 23rd Place
GRIEž SILVER CRESCENTS ORCHESTRA 

Pradžia 8 vai. vakare. . įžanga 25c.
Visi norintieji smagiai laiką praleisti, pasišokti prie geros or 

chestros, kviečiame atsilankyti i balių, nes bus daug linksmumo.
VALDYBA IR RENGIMO KOMISIJA. ,

■t OI
ai

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

Business Service
_____  Biznią Patarna _______

NAMU SAVININKŲ Al YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
renaauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninkų reikalais. Me> 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
3 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Ižymu> 
namai originalin ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CH'CAGO 

Inkon oruotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2962
Mes esame jau šiu« • adresu virš 50 met

RENDON šviesus vandeniu Šildo
mas kambarys prie šeimynos be vai
tų. Taipgi du dideli kambariai su 

virtuve ir privatiška maudynė, vedu
siai porai ar pavieniem.

7115 So. Honora St.

RENDON kambarys vandeniu ap
šildomas, vaikinams nebrangus pra
gyvenimas. Brighton Paike.

3139 W. 40 St.

dinasi, susirūpinti ateitimi.
Apsidraudimui geriausiai tin

ka fraternales organizacijos. 
O kodėl jos yra tinkamiausios, 
tai į tų klausimų atsako adv. 
K. Gugio straipsniai. Tai 
skaitykite juos!

— Dr. A. L. Graičunas.

Vedasi M. Skamara- 
kiutė su J. McCarthy

šiandien įvyksta vestuves 
p-lės Marijonos Skamarakiutės 
ir p. James McCarthy.

Vestuvių vakarienė įvyks 
jaunosios motinos, p. Skaina- 
rakienės - Kundrotienės na
muose, 6829 Calumet Avė. '

Jaunoji yrrt duktė drgidF'rtmk 
Skamarako, jaiv s mirusioj veik
laus socialisto ir “Naujienų” 
bendradarbio. >

nes mirtis galėjo įvykti bile 
kada. Todėl Dr. Bložis pasi
šaukė pagalbos Dr. Biežį, ku
ris užmigdė ligonę, ir padare 
operacijų. Gilzas arba tumo
ras tapo sėkmingai išimtas ir 
ligone jau pasveiko.

čia reikėjo ir sumanumo ir 
greito pasiryžimo, nes vilkini
mas galėjo pasibaigti tragin- 
gai. Mat turime Amerikoje 
*200 su viršum lietuvių gydyto
jų ir dentistiįr’ kiirie yra pil
nai kvalifikuoti savo profesi
joje. Nėra abejones, kad ne
vienam pasitaiko maždaug pa
našus dalykai,v kada tenka su 
didžiausiu .pasišveųtimu ir at
sidavimu žmogaus gyvastį gel 
bėti. — Dii. A., ‘GraiČunas.

Biznis pamatuotas teisingumų
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Financial
Finansai'Paskolos

Business Chąnces
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA I. G. A. Storas bu- 
černė ir grosernė. Biznis cash, ge
roj vietoj. visokių tautų apgyven
ta. R.enda pigi, priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

6759 So. Elizabeth Avė.

Lietuvių studentų 
teatrinė “party”

Automobiliaus su 
žeistasJonas 

Venckus

Studijuos Max Reinhąrdt'o,
v • _ Y’ fu i ■< zrežisūrą.

L. U. C., lietuvių studentų 
kliubas, ir jų draugai rengiasi 
į Max Reinhardt’o perstaty
mų, “A Midsummer Night’s 
Dream”, Auditorium teatre, 
sekmadienio vakare, lapkričio 
25 d. Jie renkasi Auditorijos 
kaip 7:30 vai. Norintys prisi
dėti prie gmpęs yra raginami 
šiuo laiku būtinai atvykti.

Veikalas buvo su entuziaz
mu priimtas Europoj ir šioj 
šalyj daugumas kritikų nuo
monėj yra proga, kuri tik ret
karčiais atsikartoja Žmogaus 
gyvenime.

Taigi šis perstatymas ir ta
po pirmutiniu ant šių metų, 
kliubo programo.

L. U. C. kliubas šiomis die
nomis persiorganizavo Ir iš
rinko naujų valdybų kuri •su
sideda iŠ sekančių narių: Jo
nas Balanda, pirm.; 
Čepukas, vice-pirm.; 
Blauzdis, raštininkė.

Grupinis dalyvavimas svar
biuose rengimuose buvo priim
tas pereitų kentvirtadienį, lap
kričio 22, reguliariame susi
rinkime kaipo, veikiantis prin
cipas studentų kalendoriaus.

Todėl kviečiami studentai ir 
jų draugai skaitlingai atsilan
kyti į šių įdomių “theatre 
party”. Koniitetas.

Dar vienas Town of Lake 
lietuvis tapb sunkiai sužeistas 
automobilių ^hėlaiiA'į e. Tai Jo- 
haš Venckus, gyvenus adresu 
4634 So. Wood str. ■ . ■ >

Nelaimė atsitiko prie Harri- 
son ir Halsted gatvių, J. Venc
kui važiuojant į miestų sau pa
šalpos prašyti.

Automobilistas sulaikytas.
—J. K.

Valečia
Elena

•• ,t-1

Retas atsitikimas
Prieš kiek laiko Dr. G. Blor 

žis (dentistas) ir Dr. S. Biežis 
padarė gana įdomių operaci
jų. Dalykas buvo toksi L-eį 
gomuryje išaugo guzas, nuogomuryje išaugo guzas,
kurio galėjo įvykti mirtis. Mat, 
dėl guzo kvėpuoti darėsi be
veik neįmanoma.

Laukti ilgai buvo pavojinga,

' >s-

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Ilk

TEL. REPUBLIC 8402

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Paskolos iki $3,000.00 daro
mos ant namų nuo vienų iki 
trijų pagyvenimų. Reikalau
dami paskolos, meldžiame pra
nešti antrašų namo ant 
manote imti paskolų.

Rašykit ’
Box 192

1739 So. Halsted Street

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

PARDAVIMUI Shoe Shop, geram 
lietuviui yra gera vieta. Priežastis, 
turiu kitą bizni. 1343 S. 49 CL, 
Cicero, III.

kurio

IEŠKAU paskolos atgavimui ga
zolino stoties prapertės. Foreklo- 
zuota.* Extra improved lotas kai
po extra užtikrinimas. 6% palūka
nų, $100 bonas. Tel. Mansfield 2716.

AUKSO PROGA. Parduosiu Ta
vern ir Lunchruimi prie 3 dirbtuvių, 
geras kampas, renda $25, svetainė 
dėl šokių, arba priimsiu partneri, 
nes turiu du biznių, arba viską mai
nysiu i automobili, 3000 W. 47 St.

KRIAUČIŲ ATIDAI ant pardavi- 
mo kriaučių šapos rakandai, kam rei
kalingi nepraleiskit progos, nes tu
riu apleisti Chicaga. Atsišaukit 
adresu, 6631 So. Rockwell St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studija su 
;HoTl^wood šviesoms.
420 W. 63rd St. 

M Englewood 5883-5840

Jurgiui Čižanauskui 
padarė “hold-up’ą”
Pereito kętvergo vakare, 

apie 7:50 vai., keturi abejoti
ni vyrukai įėjo į Jurgio čiža- 
nausko krautuvę adresu 1458 
W. 15th Street.

Kaip bematai išsitraukė re
volverius ir liepė čižanauskui 
atsigryžti j sienų. įPuolė prie 
registerio ir jį iškraustė. Pa
ėmė $55 pinigais ir du revol
veriu, kuriuos rado po baru.

Jiems išeinant iš krautuvės, 
čižanatMas pasijuko į juos 
pažiūrėt. *“ 
paleido šuvj, kuris pataikė j 
kaunterj. Žvalgas.

DAUG ŠILUMOS, ĮVAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
del Pocahontas; pląck Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mina run, $5.75; 
Scraenings, $4.75. Grundy Mining 
Co., Cedercrest 1131,

Town of bake 
NAMU SAVININKU IR PILIEČIŲ 

SUSIVIENIJIMAS

YOUTH!!
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, 

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai *

GERBIAMI LIETUVIAI!
Parduodi! Royal dulkių valytojų^, 
Sparton Radios, Refrigeratorius, 
Prosus, Laikrodžius, ir pataisau lai
krodėlius už $1.00.

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

ANTON RAŽAITIS 
3408 So. Halsted St.

Tel. Rockvvell 4295. Chicago, III.

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

12300 Emerald Avė.

Farms for Sale
Ųkįąi Pardavimui

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Parduosiu ar mainysiu 140 akerių 

fanna Michigane. Namai, gyvuliai, 
visos mašinos, kas reikalinga ant 
farmos. Miško 30 akerių, kita dir
bamą žemė . Netoli nuo miesto, tik 
2 mylios.

Savininkas ..
2969 Archer Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU moteries arba mergi
nos pusininkės i alinės bizni, kad 
butu patyrus tam bizni ir kad tu
rėtų biski pinigų. Aš turiu 
narną. Atsišaukite tuojaus i 
jienu ofisą, 

J. C. L. 
Box 193 

1739 S. Halsted St.

savo
Nau-

■ ■ /v* ' J . V’’

RENDON. * Graži vieta ant R; *4. 
A. kelio, 2 mylios nuo Lemont, III. 
dideli, gražus budinkai, gasas Jr 
elektra, žemės galima randuoti nuo 
10 iki 106 akerių. Kreipkitės j< 

LEMONT PHOTO STUDIO, 
410 Main St.
Lemont. III. • - 

Tel. Lemont 164 W. ...

Situation Wanted
Darbo Ieško

SAVININKŲ ATYDAI!
Ieškau darbo, esu karpenteris paty
ręs toj srityj, daugiau kaip 20 metų. 
Taisau namus senus ir budavoju nau
jus. Plasteriuoju, painiuoju, trimus 
padarau kaip naujus ir taipat florus. 
Viską kas reikia pataisyti prie namo 
padarau už pigiausia kainą. Apskait- 
liavimas dykai. Šaukite telefonu ar 
vpatiškai Ą. Lipski. 7019 South 
Maplewood Avė. Tel. Prospect4202.

Exchange—Mainai
90 AKERIŲ FARMA, be skolų, 

gera žemė, geri namai, arti Chica
gos. Mainysiu ant Chicago praper- 
tės. C. Bagdonas, R. R. 3, Winamac, 
Indiana.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

2119 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Tai vienas plėšikų

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės, turi būt patyręs melžti kar- 

i, Budz. Tel. Canal 8348.

daugybe. įšialmėjimn ir už
kandžiais

su

nedWoX
Lapkričio 25 dieną

P. GENDALIO SVETAINĖJE 
4528 S; Wood $t. 

Pradžia 4tvąh vakare.
!ž8„Ka

Į.’č,

h-

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA stiprios moteries prie ge
rų namų darbo,* prie mažos Šeimy
nos. Valgis, guolis ir primoksi
mas. 6744 So. Artesian Avė. Tel. 
Republic 6312.

PAMATYKITE Si dideli bargeną 
šiandien. Turi būt tuojaus parduo
tas. 6 kambarių mūrinis bungalow 
garu apšildomas su 2 karų garad- 
žium. Naujas kainavo $8750. Grei
tam pardavimui paaukausiu beveik 
už puse originales vertes. Be spe
cialiu assesmentų. Taksai užmokė
ti. Apžiūrėkite adresu 7243 South 
Washtenaw Avė. Šiandien, o paskui 
paąimatykite su savininku.

W. R. LEMKE 
83 W. Washington St 

Tel. Randolph 8750.

<

4eCONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doubh Tėsted/DoubkAdionf 
įžf* B AKI N G 
ILV POVVDER.

Šame Mce Totfaya$4ffiarsAqo 
25 ounces for 254 

Full Pack --NoSlack Flllkųį
MILLIONS.OF POUNDS HAVE BEEN

USED BYOUK GOVERNMENT

operatorka prie visokio 
darbo; turi būt A 1 marceller. Ge
ra alga. Ideal Beauty Shop. 1747 
So. Halsted St.

For Reni
RENDON Storas. barbernė išdirb

tas biznis, tinka ir kitokiam biz
niui. 8316 S. Morgan St. Renda $20 
su kambariais.

PARSIDUODĄ puikus Uzniavas 
mūrinis namas su Tavern bizniu. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. 4 
kambariai užpakalyj. 6 kambariai 
viršuje. Garu apšildomi, 2 karų 
garadžius. Randasi ant Halsted St. 
Priežastis pardavimo moteris našlė. 
Parduosiu arba mainysiu i bungalow 
ar 2 flatų namo.

Atsišaukite
LAWRENCĖ, 

257 W. Sist PI. 
Tel. Engiewood 5145

. RENDON saliunas su visais mo
derniškais įtaisymais. Yra turkiška ir 
rusiška maudynė, biznis išdirb
tas per 30 metų.

8818 S. Morgan St.

RENDON 4 kambarių flatas, švie
sus naujai išdekoruotas, yra gara- 
džius. arti karų .linijos. Matykit 
Sodaitis baisemonte, 2506 W. 45 St,

PARDAVIMUI 6 kambarių mumi
nis bungalow, karštu vandeniu ap
šildomas. tile maudynė, elektriškšas 
refrigerątorius, 2 karų garadžis, 
platus lotas. Kaina $5500. Ma
žas imokėjlmas.

2 flatų mūrinis 5 ir 5 kambariai. 
Karštu vandeniu apšildomas, 2 boi
leriai, ąrti Marųuette Parko. Kaina 
$7500. Mažas jmokėjimas, .

A. N. MASUUS, 
6641 So. Western Avė. *

su pagy-RENDON duonkepykla _  . ...
venimui kambariais, 2 karų gara- 
dž<us, Grand Works, Cicetoje, III, 
Tel. Lawndale 8702.

PAAUKAUSIU 2 aųgštų. 2 flati 
ir štorą, kad išparduoti nuosavybę. 
Padaryk savo pasiulijimą. Namas 
randasi 2089 W. 21 St. Agentas 

1887 W. Roosevelt Rd.




