
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

~ NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. t 
1739 South Hahted Street, Chicago, Illinois 

. 4 Phone CANal 8500

M.1.* A.. ■■■..... ...................................

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
’ , ThK Lithuanian Daily new«

PUBLISHED BY THE LlTMUANIAN NĖWS PUB. CO., INC. 
1739 South Habted Street, Chicago, Illinois 

Ėhone CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class malte* Mareli 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, 111., 

lindėk the Act of March 8, 1879

VOL. XXI Kaina 3c
....................... ........................... ........... ---------------------------------•■

Chicago, III., Pirmadienis, Lapkritis-November 26 d., 1934

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje . .   ■ ■ i „J
....... t"'  !; '...■.'..-.-Z. ' 11 .   y M..,, |ril ■ Z ...i ...!...................... -    .

No. 279

Samuel Insull ir 16 jo pagelbininku išteisinti
Senis Insull laimė

jo pirmą bylą
Jury išteisino kaltinamus dėl naudojimo 

pašto, prigavingiems tikslams Corpora
tion Securities Co. viršininkus

CHICAGO.—Federalinio teis- į 
mo jury pereitų šeštadienj po 
dviejų valandų tarimosi išteisi
no šen j Samuel Insullą, jo sū
nų ir 15 kitų Corporation Se
curities Co. viršininkų, kurie 
buvo teisiami dėl naudojimo 
pašto prigavingiems tikslams, 
pardavinėjant tos kompanijos 
Šerus.

Jury nuosprendis nebuvo ne
tikėtas, kadangi kaip buvo ma
tyt iš laikraštinių žinių, valdžia 
neįstengė įrodyti rimtų kom
panijos suktybių. Niekurie ju
ry narių prisipažino, kad jie 
savo nuomonę apie nekaltumą 
kaltinamųjų sudarė tuoj kai 
pasibaigė valdžios liudijimai ir 
kad teisiamųjų liudijimai buvo 
jiems nebereikalingi. Esą jau 
tada jiems buvo visai aišku1, 
kad valdžia nefroefc, jog* butų 
papildė suktybes tyčiomis.

Pasibaigus prokurorų kal
boms ir teisėjui Wilkerosn per
skaičius instrukcijas jury, iš
ėjo pasitarimui. Buvo padaryti 
tik penki balsavimai. Išpradžių 
niekurie jury dar stojo už 
apkaltinimą niekusių viršinin
kų, bet ir jie greitai permainė 
savo nuomonę ir už dviejų va
landų išnešė savo nuosprendį. 
Teisme tuo laiku buvo daugiau
sia kaltinamųjų giminės ir ad
vokatai, kurie sukėlė dideles 
ovacijas dėl jury nuosprendžio.

Patys išteisintieji bylos lai
mėjimą irgi taip triukšmingai 
teismo koridoriuje “celebravo”, 
kad teisėjas buvo priverstas 
prigrūmoti areštu.

Svarbiausiais valdžios liudy
tojais buvo knygų peržiūrėto
jai, kurie liudijo ’ susekę kny
gose nereguliarumų išmokant 
dividendus iš nešančio “pelno”, 
tikslu pakelti biržoj Šerų kai
nas ir kitus sąryšy sU šėrų ke
liniu nereguliarumus. Jie liudi
jo, kad kompaniją seniau bu
vo galima likviduoti su daug 
mažesniais nuostoliais šėrinin- 
kams, bet viršininkai delsė iki 
privedė kompaniją prie visiško 
bankruto.

Svarbiausių kaltinamųjų’ liu
dytoju buvo pats Samuel In
sull, 75 tol. senis, galva milži
niškos jau susmukusios finan
sinės imperijos. Jis prisiėmė 
visą atsakomybę už savo kom
panijų veikimą. Jo svarbiausias 
pasiteisinimas, tai krachas bir
žoje ir po to prasidėjusi visoje 
šalyje depresija. Jis prisipa
žino, kad buvo steigiamąsi dirb

Chicagal ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai praus* 
sauja:

Veikiausia lietus ir biskj 
šilčiau.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:- 
22.

tinai palaikyti augs tas šėrų 
kainas biržoje, nes visų, dagi 
pačios valdžios viršininkų, bu
vo manyta, kad krizis tęsis tik 
trumpą laiką ir kad vėl sugryŠ 
“geri laikai”. Juk ir pats pre
zidentas Hooveris tvirtino, kad 
“prosperity yra tik už 
kampo”. Jis Insullas, sek
damas prezidento ir kitų 
patarimus, darė viską kad išsi
laikyti, bet depresija užsitęsė, 
bankai nebegalėjo skolinti pi
nigų ir kompanija turėjo žlug
ti. Jis padaręs klaidų ir ne
tikslumų, bet nebuvo jokios 
suktybės. Jis pats irgi praki
šęs visą savo turtą ir dabartu- 
rys gyventi iš sunaus malonės.

Tą patį liudijo ir kiti kalti
namųjų, kurių toli ne visi buvo 
pašaukti liudyti.
Insultą laukia dar dvi didelės 

bylos.
“Tai pradžia mano visiško 

išteisinimo”, pareiškė Samuel 
Insull išgirdęs teismo nuospren- 
dj. -

Taip, tik pradžia, nes jį lau
kia dar dvi svarbios didelės by
los. Viena jų bus nagrinėjama 
federaliniame teisme už piktą 
su ban kruti j imą savo kompani
jų. Pasiremiant tuo kaltinimu, 
federalinė valdžia reikalavo iš 
Graikijos išduoti Samuel Insul
tą ir vėliau jį išgavo iš Turki
jos.

Samuel Insultą ir jo brolį 
Martin Insullą laukia didelė 
byla ir valstijos teisme. čia 
jie yra kaltinami pasisavinę 
kompanijų pinigų, kuriais den
gė savo privatines spekuliaci
jas biržoje.

Byla tęsėsi pusantro mėnesio 
laiko

Dabartinės Samuel Insull ii 
jo pagelbininku bylos dėl nau
dojimo pašto prigavingiems ti 
klams, tęsėsi apie pusantro mė
nesio laiko. Jos nagrinėjimas 
prasidėjo spalio 2 d. Tarp kal
tinamųjų buvo daug žymių Chi- 
cagos finansininkų.

Be paties Samuel Insull ir jc 
sunaus, Įžymiausiais kaltina
maisiais buvo: stambus broke
riai Harold L. Stirart, jo brolis 
Charles ir kiti Halsey, Stuart 
& Co. viršininkai, taipgi Mar- 
shall Field giminaitis Stanley 
Field, Commonwealth Edison 
Co. prezidentas Edwrad J. 
Doyie ir kiti Corporation Se
curities ir Utility viršininkai ir 
direktoriai. Tik keli jų liudi
jo byloje. Kiti visi visai ne
buvo pašaukti liudyti.*

Senis Insullas sako, kad da
bar jis ilgokai pasilsėsiąs ir ta
da pradėsiąs ruoštis naujoms 
byloms.

Byla kainato apie $250,000
Spėjama, kad federahnei 

valdžiai Ši byla kainavo ma
žiausia $100,000. Tai neskai
tant lokių išlaidų, kaip Insulto

bandymas išgauti iŠ Graikijos 
ir vėliau jo ištrėmimas, išga
vimas ir parvežimas iš Turki
jos.

Kaltinamosios pusės išlaidos, 
manoma, yra dar didesnės, nes 
ji turėjo dav~iau žymiausių 
Chicagos advokatų, tad spėja
ma, kad abiejų pusių išlaidos 
siekia apie $250,000.

Tai tik šios vienos bylos. Ne
mažiau abiems pusėms kainuos 
ir dar dvi busiančios bylos.

Distrikto prokuroras Green 
atsisakė duoti savo pareiškimą 
dėl kaltinamųjų išteisinimo. 
Jis tik tiek pasakė, kad jie^ 
prokurorai, padarę geriausia ką 
jie galėjo. Lygiai tą patį pa
kartojo ir kiti prokuroro pa- 
gelbininkai, kurie šią bylą dau
giausia vedė.

Vengrija reikalauja 
tiiojaus tirti Jugo
slavijos kaltinimus

Sake, kad tie kaltinimai gali 
suardyti taiką ir iššaukti karą

Ragina sustabdyti 
karą Gran Chaco 

raistuose

LIETUVOS ŽINIOS

Merai reikalauja dar 
platesnių viešųjų 

darbų

L >

^rtderick Landi*
vienintelis iš Indianos išrinktas 
republikonas kongresmanas, ku
ris pasimirė nuo plaučių užde
gimo nespėjęs nė užimti savo 
vietą kongresu. Jis bu’vo brolis 
buvusio federalinio teisėjo, da
bar gi besboto diktatoriaus, Ke- 
nesaw Mountain Landis. t

.. .. ...... ■

GENEVA, 1. 25. — Vengrija 
savo notoje tautų sąjungai sa
ko, kad Jugoslavijos kaltini
mai, jog Vengrija turėjo ryšių 
su užmušimu karaliaus Alek
sandro gali suardyti taiką ir 
privesti prie karo. Vengrija to- 
dėl reikalauja, kad tautų są
junga kuogreičiausia ištirtų 
Jugoslavijos kaltinimų teisin
gumą ir sustabdytų agitaciją 
prieš Vengriją.

Italija irgi pareikalavo, kad 
Jugoslavijos kaltinimai 
kuogreičiausia ištirti.

butu

Savo pirmininku išrinko socia
listą merą Hoan iš Milwaukee

CHICAGO.—94 miestų merų 
konferencija priėmė reikalavi
mą, kad valdžia pravestų dar 
platesnį, negu -j os ^numatytą 
viešųjų darbų programą, kad 
prie viešųjų darbų,galėtų gauti 
darbo kiekvienas bedarbis, taip 
kad bedarbių nereikėtų šelpti, 
bet kad kiekvienas pats užsi- 
dribtų pragyvenimą.

Prižiūrėti, kad tokis merų 
programas butų valdžios vyki
namas, konferencija išsirinko 
valdybon du žinomus radikalus 
merus. Prezidentu tapo iš
rinktas socialistas meras Da- 
niel W. Hoan iš Milwaukee, 
Wis., o vice-prezidentu —New 
Yorko mėras La GiUardia.

Sekama metinė merų kon
ferencija bus taipjau Chicagoj.

Nesutikimai Franci- 
jos kabinete dėl san- 

tikių su Rusija
PARYŽIUS, 1. 25. Biudže

to referento «*Leon Archimaud 
paskelbimas atstovų bute, kd 
Rusija pasiūliusi Franci j ai sa
vo armiją, jei kiltų karas tarp 
Franci jos ir Vokietijos, iššau
kė nesutikimus kabinete, kurie 
priėjo; prie t<to, kad radikalų 
vadas Herriot buvo pasiūlęs 
savo rezignaciją.

Radikalai sako, kad Rusija 
pakartotinai siūliusi savo pa- 
gelbą nušautąjam Barthou ir 
dabartinei valdžiai, bet užsie
nio reikalų ministerija bando 
tvirtinti, jog nesą jokio mili- 
tarinio susitarimo.

Herriot radikalai įtaria, kad 
dabartinis užsienio

Lavai veda labai silpną 
prieš Vokietiją ir ne- 
,susiartinti su Rusija, 
gi reikalauja, kad

Tikisi, kad reikės 
šelpti 5,000,000 

šeimynų
CHICAGO—Federalinio šet 

pimo direktorius Hopkins kal
bėdamas centralinių valstijų 
šelpimo darbuotojų suvažiavi
me, pareiškė, kad valdžiai šią 
žiemą teks šelpti apie 5,000,000 
bedarbių šeimynų. Dabartiniai 
valdžios ištekliai baigsis apie 
vas. 15 d., bet jis tikis, kad 
kongresas paskirs daugiau pi
nigų bedarbių šelpimui.

Dabar valdžia šelpia apie 
4,000,000 bedarbių šeimynų.

Pa. kalnuose rado 3 
mergaičių lavonus -Į --- Į - - f'
CARLISLE, Pa._, 1. 25. -- 

Medžių kirtėjai kalnuose rado 
trijų mergaičių, 8, 11 ir 15 m. 
m., lavonus. Visos jos buvo 
gana gerai pasirėdžiusios ir 
susuktos į brangų blanketą. Po
licija spėja; kad jos nužudytos, 
nors jokių išorinių nužudymo 
ar nunuodijimo žymių nėra. 
Mergaitės tebėra neidentifi
kuotos.

Jas bandoma surišti v ąu vyro 
ir moters lavonais, kūne buvo 
rasti ties Duucanyille» nors da
vinių tam sąryšiui nėra.

reikalų mi-
nisteris
politiką 
bando 
Herriot
Franci j a tęstų’ griežtai prieš 
Vokietiją nukreiptą Barthou 
politiką.

Į, .-l.l—!—■*■! I ,*MN.U* ■■

Baigė tirinejimus dėl 
fašistų perversmo 

suokalbio
-KonNEW YORK, 1. 25. 

gresinis komitetas, kuris tiri- 
nejo gen. Smedley D. Butler 
iškeltą fašistų suokalbį( nu
versti valdžią ir jos vieton pa
statyti fašistinę diktatūrą, jau 
baigė tirinėjimus ir sakosi ne
užilgo paskelbsiąs svarbesnius 
parodymus.

Italija uždraudė 
teikti militarines 

žinias

Cechų studentai kau 
•jasi su vokiečiais, 

22 sužeisti

GENEVA, 1. 25. — Tautų są
junga pasiuntė Paraguay ir Bo
livijai notą, kad abi Šalys su
stabdytų karą Gran Chaco rais
tuose, kuris tęsiasi jau du •me
tai.

PRAHA, 1. 25. — Smarkios 
muštynės įvyko tarp vokiečių 
studentų Prahos universitete. 
Muštynės tęsėsi dvi valandas 
iki jas sustabdo policija. 22 
vokiečiai . studentai liko sužeis 
ti. ■ ’ ' ' ' '' ’

Cechai pareikalavo, kad vo
kiečių globojamas istoriškas 
Universiteto ženklas butų su
grąžintas čechijai. Vokiečiai1 
tada užsidarė savo daly univer
siteto. Tečiaus čechai išlaužė 
duris ir puolė mušti vokiečius. 
Tieji ėmė šauktis policijos, bet 
ilgai policija nedryso eiti j 
Universiteto kiemą“, nes polici
jai . yra draudžiama kištis į 
universiteto reikalus ir rodytis 
laisvo universiteto rūmuose.

Nusistatymas prieš vokiečius 
griežtėja iš z priežasties nacių 
vedamos propagandos ir kad 
vokiečiai pamaži pradeda vis 
labiau linkti prie nacių. Pri
ėjo prie to, kad naciai puolė 
raštinę Otfo Strasser, kurio 
brolis liko nužudytas valant na
cių partiją Vokietijoje, Strasser 
pirmiau ėjęs su naciais dabar 
suorganizavo savo “Juodąjį 
Frontą”, kuris betgi, kaip nu
žiūrima, vistiek bando susitai
kinti su naciais.

(Klapėdos krašte irgi buvo 
dvi nacių sriovės—neumaninin- 
kų ir sassininkų. Pastaroji 
buvo* nacių nepripažinta ir jos 
nariai net buvo žudomi).

RYMAS, 1. 25. —- Italijos fa
šistų valdžto paskelbė labai ašt
ry dekertą, kuris uždraudžia 
teikti kokias nors žinias apie 
Italijos militarines jėgas, Net 
iį* kareiviams uždrausta svars
tyti bet kokias militarines ži
nias. Niekas negali prasitar
ti net apie ruošiamas ma
nevrus, jeigu apie tai neskel
bia pati valdžia. Negalima net 
teikti žinią a Apie kareivių ūpą.

Dalina bedarbiams 
sugedusią mėsą

TOLEDO, O., 1. 25.— Susir
gus daugeliui valdžios maiti
namų bedarbių šeimynų vai
kams vidurių ligomis, surasta, 
kad dalinomoji bedarbiams pre- 
zervuota mėsa yra sugedusi. 
Mėsa liko sugrąžinta valstijos 
šelpimo komisijai. Mėsa suge
dusi veikiausia delei valdžios 
vartotų mėsai netikusių gyvu
lių iš nuo sausros nukentėju
sių apielinkių.

Rado išžudytą ban 
kieriaus šeimyną
DEMOPOLIS, Ala., |. 25. — 

Tarnaitė rado nužudytus
A ■ ~ f ’ Vv. i..-' ■. .

.1
banko kasierių, jo žmoną ir du 
jų vaikus. Visi jie nušauti. 
Kambary rasti ir du revolve- • • - • • » nai.

Klaipėdiečiai tyresni 
lietuviai, negu aukš

taičiai
Labai {domus moksliškų tyri

nėjimų duomenys

KAUNAS.—Biologijos moks
lų pažanga atidarė naujus ga
limumus tyrinėti ir nustatinėti 
žmonių giminingumo ryšius bei 
to giminnigumo laipsnį. Tai yra 
pasiekiama darant kraujo ana-

Tokį kraujo analizavimą pla
čiai pravedė prof. Žilinskas, ku
ris žadąs paskelbti labai įdo
mius tų savo tyrinėjimų duo- 
hienis.

Mums tuo tarpu teko suži
noti kaikuriuos tų tyrinėjimo 
pasėkų duomenis. Pav., prof. 
Žilinskas nustatęs, kad aukštai
čiai esą žymiai sumišę su savo 
kaimynais ir tyras lietuvio ty- 
pas čia žymiai esąs paveiktas 
kaimyniško kraujo priemaišos.

Daugiausia išsilikęs lietuvio 
tipas yra klaipėdietis. Įdomu, 
kad kraujo analizas visiškai 
patvirtina ir filologinius %bei 
istorinius duomenis: klaipėdie
tis-^- tikras lietuvis 4r nieko 
b^fidra su Vokiečiais neturi, nes

kambary Frank &mith, r yietos tuo* metu, kai vokiečių kraujas

SHANGHAI, Chinijoj, 1. 25. 
—Chinijos armija centralinėj 
Chinijoj sumusė 100,000 komu
nistų armiją ir privertė ją 
trauktis.

BERLYNAS, 1. 25 
ciai uždraudė skelbti bet ko
kias žinias apie religiją. Išro
do, kad kova protestonų bažny
čioje artinasi krizio.

yra vad. vakarų kraujo gru
pės, klaipėdiečiai, kaip ir visi 
lietuviai, yra rytų kraujo gru
pės tipo.

Be to, prof. Žilinskas nusta
tęs, kad žemaičiai ir jų kaimy
nai klaipėdiečiai artimesni lat
viams, negu aukštaičiai.

Tokie maždaug esą prof. Ži
linsko tyrimo smulkmenų bei 
tikslesnių žinių palauksime jam 
pačiam paskelbiant.

KAUNAS.—Plintant porno
grafinei ir kitokiai panašiai li
teratūrai, KVC yra sumanęs 
išleisti katalikams skaitytinų 
knygų sąrašą. Jis busiąs pa
skelbtas už vienos kitos, savai
tės. Nepageidaujamoms įatali-

CONSTANZA, Rumunijoj, 1. 
23.—318 klajojančių žydų, ku
rie važinėja laivu ir neranda 
sau prieglaudos, sutiko pri
glausti Lenkija, iš kurios jie kams skaityti knygoms projek-
daugiausia yra kilę. , tuojama juodoji knyga.

GIMINĖMS LIETUVOJ

Garsus

George Bernard 
Shaw serga

LONDON, 1. 25.-
Anglijos rašytojas ir drama
turgas Georgė Bernard Shaw, 
78 m. amžiaus, gavo širdies 
ataką ir liko paguldytas lovon. 
Nežiūrint savo senatvės, jis 
yrą gyvas, daugiausia dėl man- 
kštinimos ir gero užsilaikymo. 
Jis yra vegetarionas. Daktarai 
sako, kad jo liga nesanti pavo
jinga.

WĄRM SPRINGS, Ga., 1. 25. 
Edsel Ford, sūnūs Henry Ford, 
lankėsi pas. prezidentą Roose- 
veltą: Tečiaus jis paskelbė, kad 
jo’ kampanija, Ford Motor Čo., 
vistiek. nesitaikins su NRA ir 
nesirąšys jokio kodekso.

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 priež Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitą, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

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

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
į 1739 So. Halsted Si. Chicago, IIL

1 11 ' . ■ ■ —i ii i į! m > i i 'tT—. l! ................. ....



VERA FIGNER

Sušaudytieji
iki

Pastovumas

’ Ml, -

30 metų kaip tris kartus per 
dieną išgeriu ir vis dėlto 
šiol tas neperėjo į paprotį.

NAUJIENOS, Čhicago, III,
........ . U—.........  .... ftljiį|lĮi[ •  .Iii I—■

dimą^ Myškinas suprato, kad* jį visuotinu protestu draugai yo pirmasis plyšys, išmuštas 
reikalas praloštas ir nuspren- paremtų. Bet kalėjimas lįko 
dė kaip norą užkartų kazokų kurčias. Mes’ buvom taip* vie-’ 
atsikratyti. Netoli Jakutfcko jįa.ni nuo Įeitų fcolįuoti,. kad' jų- 
vieną nušovė, antrasis pabČ- pageidavimas neprasiskverbė to-

draugai: Minakovas ir Myški-I 
nas. Revoliuciniam judėjime
jie abu buvo ne naujoką!.

Minakovas 1879 metais bu
vo Odesoj sunkiesiems dar
bams į Kavakalnų kasyklas ne
teistas. Jis mėgino pabėgti; ne
pasisekė. Tada atgabeno jį at
gal į Europos Rusiją, kur iš 
pradžių buvo uždarytas į Pe- 
tro-Povilo tvirtovę ir vėliau pa
siųstas į šliselburgą. Vadinas, 
palaidojo amžinai. Minakovas 
nenorėjo palengva naujoj Ba
stilijoj mirti. Jis reikalavo' lei
sti pasimatyt su giminėmis, 
laiškų, tabako ir knygų; ka
da jam atsakė neigiamai, jis 
pradėjo bado streiką. Tuo pat 
metu jis trenkė ausin kalėjimo 
gydytojui Sarkevičiui.

1 savo 
ir nori-

birt pa-

Myškinas vienas tačiau ne
toli ėjo; kelyj jis buvo areš
tuotas, atvežtas į Peterburgą 
ir prijungtas prie 193 bylos.

Bylos kaltinamieji nutarė iš 
savo tarpo išrinkti vieną kal
bėtoją, kuris bendromis jėgo
mis paruoštą revoliucinę kal
bą prieš teismą pasakytų; Iš
rinktam teko būti Myškinui. 
Jis savo1 uždavinį puikiai at
liko. Neveltui senato pirminin
kas Petersas stačiokiškomis 
replikomis mėgino trukdyti aš
trią, rėžiančią Myškino kalbą. 
Veltui pastangos: Petersas bu
vo priverstas posėdį pertrauk
ti. Teismui grįžus atgal, žan
darai puolė Myškiną, norėda
mi išvesti jį iš salės. Teisia
mieji skubėjo savo draugo

gi-

iš- 
že-

Radio na-
su-

pa-

Išpardavimas
D Y KAI DOVANOS! 

Kalakutas, Antis;. ,' 
žąsis ar graži 

LEMPA.
Seną Radio priimanle 

mainais!

RADIO PIGUMAI?

: 10 tūbų Crosley .... 49.00
12 lubų Crosley .... 59.00
7 tūbų Weslinghouse
už ...................... 45.00

’hilco Radio Midget ,17.50 
Sinerson A. C. D. C. 7.09 
10 tūbų R. C. A. Victor

už ....................... 20*00
5 tūbų R. C. A. Victor

už .....  19i0Q
Radio ir Victrola Kom*

liau, kaip" tik' iki jo kaimyno 
vienutės.

Po jo nužudymo šliselburgą 
aplankė ministerio padėjėjas 
Orševskis ir pęrčję per visas 
kameras. Šitokio aplankymo re
zultatas, kaip mes manėm, bir 
vo Myškino mirties vaisiai, nes* 
šeši silpniausieji kaliniai gavo 
leidimą* pasivaikščiot eit dvie
se. Tai buvo ankstybieji Petro- 
Povilo tvirtovės gyventojai: 
Morozovas ir Butkevičius, ku
ris netrukus džiova mirė, Tri- 
goni ir Gračevskis, kuris pats 
save sudegino; Frolenko ir Is- 
sajėvas, tada buvęs jau pasku
tinėj tuberkuliozo stadijoj..

Pasivaikščiojimas dviese bus

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRKH

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez, 6515 So. Rockwell SL 

Tel. Renųbllc 9728 ’

AKIU SPECIALISTAI

musą akmeniniam grabe. Su
prantama, instrukcijose, kurios 
sienoj kabėjo, buvo pasakyta, 
kad kaip atlyginimas “už ge
rą laikimąąi” pasivaikščiot dvie
se gali būt leista, tačiau iki 
šiol tai buvo tik negyvos rai
dės.

Po OrŠevskio apsilankymo 
pabiro lengvatos kaip niekados. 
Tai buvo inspektoriaus valia: 
mes visi' elgėmės neperdaug 
gerai.

— Tamstos pulsas nepasto
vus, ponas Anuprai. Tur būt 
geri ?

viai!
bet geriu pasto-

— Ar išgersi, vaike, dar vie
ną stikliu'ką?

— Ačiū, dėde, bijau, k&d 
stikliukai nevirstų papročiu.

— Magdute, ar iš proto 
ėjai? Vėl nauja suknelė! 
vyras bara savo žmoną. — 
gi tau sakiau, kad reikia tau-* 
pyti, nes dabar krizis.

— Taigi Pranuk, aš ir da
rai? iš taupumo. Dabar sukne
lės atpigo tai ir nupirkau.

iš-

Aš

DAKTARAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

tvirtovėj Myškinas vėl 
sukelti visų kalinių 

prieš siautusį mirtiną 
tačiau jo sumanymas 

pritarimo.- Tvirtovė Ii-

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rėz. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėtomis pagal sutartį.

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: 

64lž So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Pusmečiui praslinkus nuo . Tvirtovėj buvo kalbama, kad 
naujo šliselburgo kalėjimo ati- smogė ku*mščiu gydytojui ta- 
darymo buvo sušaudyti du da, kai pastarasis, badavimo 

laike mėgino jį dirbtiniu bu- 
du maitinti. Tačiau iš doku
mentų, kurie buvo rasti archy
vuos po 1917 metų revoliuci
jos, matyt, kad Minakovas sir 
go skonio galiucinacijomis ir 
įtarė, kad gydytojas 
maistą įmaišo nuodų 
jį nunuodyti. < 

Ir tuo didesnis turi
sipiktinimas, kad psichiniai ser
gantį žmogų perdavė karo lau
ko teismui ir po 24 valandą 
sušaudė.

Pasigailėjimo prašymą pa
duoti Minakovas atsisakė.

• Tai buvo 1884 m. rugsėjo 
mėnesį, • vieną mėnesį prieš 
manęs ir mano bylos draugų 
atgabenimą j šliselburgą.

Gruodyj, Kalėdų dieną, mes 
visi buvom tragiško Įvykio 
liausiai sukrėsti.

Laike vakarienes staiga 
girdom mes skambėsi ant
mes krintančių indų ir rankų 
grumtynių triukšmą; beveik 
užsmaugtu balsu kažkas rėkė: 
“Nemuškit! Nemuškit! Nužu
dykit, bet nemuškit!”

Tai buvo Myškino balsas.
Myškinas buvo vienas iš tra

giškiausių rusų revoliucinio ju
dėjimo veikėjų. Jis turėjo Mas
kvoj spaustuvę, kurioj išimti
nai dirbo jauni intelektualai. 
Myškinas ir jo bendradarbiai 
gyveno drauge tam pačiam 
me, kur buvo spaustuvė, ir 
darė komuną.

Būdamas socialistas jis
laikė tamprius ryšius su tais, 
kurie “į liaudį ėjo”. Savo spau- 

Istuvėj jis spausdina nelegalius 
raštus. Tas truko neilgai, po 
licija aptiko spaustuvės pėd
sakus. Ji padarė namų kratą 
ir areštavo visus bendradar
bius. Myškino kaip tik tada 
nebuvo namie, todėl pasisekė 
jį laiku įspėti; pradžioje jis 
slapstėsi, vėliau pabūgo į už
sienį. Čia bebildamas paruošė 

* jis planą važiuoti j Sibirą ir 
savo jėgomis išlaisvinti černi- 
ševskį. žandarmerijos kariniu-* 
ko uniformoj nuvyko jis pas 
krašto policijos viršininką, ku
rio žinioj buvo laikomas čer- 
niševskis, ir įteikė žvalgybos 
įsakymą: jo lydimą Cernišev- 
skį nugabenti į Peterburgą. Ta
čiau “ispravnikuF* dalykas pa
sirodė įtartinas ir jis patarė 
Myškinui dviejų kazokų lydi
mam nuvykti į Jakutską ir iš 

> ten gauti gubernatoriaus

Bendram riksme girdėjosi 
smūgiai, keiksmai, kurie isto
rijos metraščiuose ,sau lygių 
neturi.

Myškina, kuris jau iki teis
mo buvo kalėjime išsėdėjęs 
trejus metus, buvo nuteistas 
dešimts metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Porai metų praslin
kus dalis kalinių iš kara-ka- 
syklų pabėgo. Jų tarpe bu*vo 
ir Myškinas. Jis jau laimingai 
buvo pasiekęs Vladivastoką, 
bet ten atsitiktinai jį pažino 
ir areštavo. Atvežė'atgal į Pe
terburgą ir uždarė į Petro-Po- 
vilo tvirtovę, kur narodnavol- 
cai palengva mirdavo.

Šitoj 
mėgino 
maištą 
rėžimą; 
nerado
ko nebylė, 

t Po to jį atvežė į šliselbur
gą.

Beveik dešimts metų Myš
kinas praleido kalėjimuose ir 
tvirtovėse iki pagaliau po vi
sų perneštų kankinimų pateko 
į beviltiškiausią Rusijos basti- 
liją. Ir čia šitokiam geležiniam 
žmoguti, kaip Myškinas; nebe
pakako jėgų. Jis nusprendė 
mirti; bet pirm to veiksmu 
įžeisti inspektorių, kad už tai 
atiduotų jį teismui. Prieš tei.j- 
mą. jis norėjo visas žiauriau
sias šliselburgo paslaptis pa
skelbti ir savo gyvybės kaina 
draugų likimą palengvinti.

1884 m. gruodžio 25 dieną 
savo’ sumanymą įvykdė, o. sau
sio mėnesyj aikštėj priešais se
nąjį kalėjimą buvo sušaudytas, 
ku‘r prieš tris menesius tokį 
pat likimą pernešė ir Minako
vas.

! Per savo vienutės kaimyną 
jis perdavė pageidavimą, kad

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kurįs 

esti priežastimi galvos skąiidėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste it tolifegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. S-pecialė atydd atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 V. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių^ Kainos pigiau 
kaip pirmįau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

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.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3895

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

10 tūbų Radio su Elek-
trrkine komb....... 79.00

11 tūbų Philco .... . 69,00
10 tūbų Sparton .... 24*00

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

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO; ILL.

BURDIK JEWELRY, 
3343 So.- Halsted; St.

Lietuvių Radio Programas Nedčl- 
dieniais: 1:00—2:00 vai. po piet, 

WCFU 970 Jc.

žmonas — keturi
nelajipėj automobiliams

yyrai- ir trys motppys<—r žuvo 
susidūrus apt WiĮliam Penu 
automobiliai sudegė. Vienavieškelio, ties Altpęna, Pa.

mergina susitrenkime aliko ižmė&ta iš automobilio*ir- išliko- gyva

Dr. T. Dundulis
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

‘ 4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. Margeris
3325 So. Ęalsted St.

Valandos: nuo 10 n iki 2 po pietų
1 _j__ _ . !L! • O' ___ir nuo1 6 iki’ 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų- ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Strėet.

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

diena.
!»«i> . .... .

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve

' 756 West 35th St .
kampas Halsted St.

Valandos uo 10^-4; nuo’ 6 iki 8- 
Nedėliornis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

: A, Montvid, M. D.
West Towip State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

__ AKUŠERĖS
Mrs. Anelia

25 METU PATYRIMO
Pritaįk.inte akinių, dčl yisokių. akių

Jfei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susiįįeją į daiktą. 
Jei, spąiidos raštas išrodp dvigubai! 

’Jėi*, skaitant arba- neriant skauda 
akys, tuOmet jau jųms> reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OFTOMETMSTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kąmp.,, 18’St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano' iškabas-
Valandos iįub -9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliornis uždarytai 

Kalbame Lietuviškai
, Phone Capąl 0523

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausmo 

’ VOTIS, SPRAGAS, VIBWlaIL PRURITIS 
j $Nlę?.f»ą«|oir VROSlPATtTįlS • !f Rltbs
tiH-HlinfiH llRos k.vdainoH hlŲsų Švelni! ir ne- 
Hknudžlii VARICIJR Metodu.
M<‘h ypatingu! kviečiame tuos, korte yra ne
tekę vilties būti pugyilytalm Ifirh' ntftMok 
nuostabu kaip tos rubSios, be vilties ligos 
*re|t atsiliepia |. Al treatmento.
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia nno 
RlfRUMATIZMO, NKURITIS, NEURALGIĄ, 
AHTIĮR1TIS, N’ERVISKUMO, arha INKSTU 
LIGOS; kurtm'et ' Jy llga tikrai paeina nuo

GV. • '
BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 

ARBA IŠ NAMŲ 
V ARKOSE 

G¥SIs.OSi IR VOTYS
Greit ir he Skausmo' Panaikinamas 
Tilt VAttlCUR pattoČ tukiunams linkiniais 
—KODĖL NE Jus? ( <

REIKALAUKITE musu KNYGELE DYKAI 
' Dykai' Egzamihaciia ir Patarimas

nuo 8 lių 1. DQ pl^t.

: VARICUR ■ *

4-to» labą* tianlck Theatra Bldg.

Tel. Boulevard1 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 įr Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street' 
CHICAGO, ILL.

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Republic 3100 
10734 SOUTH 

. M1CH1GAN AVĖ. 
L Telefonas X

Pullman 4151

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany

Hemlock 9252
Patarnauju prie, 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Tel. Lafayette 3572 
Liulevičius

GRABORIUS IR 
13 Am 140 A1 A U C/ X OJ 4 *. k") 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J.F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Pairfjęjd Avė.

Simon M. Skudas
,GRABORIUS įp BĄLSAMUOTOJAS 

PatėrriaVihjas geras ir nebrangus

Tel. Monroe 8377

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO, ILL.

A.
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

y Telefonas Yards 1188 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
, Modprniška Koplyčia Dovanai 

TuriU- automobilius visokiems reika
lams. Kaiųa, prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patąrnai ja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, b mu- 

23fl r“2»prc&. 
tel. Canhl 2515 arba 2516 

SKYBIŪS;
1439 S. 49; Ct,. Cicero, I1L 

TeL Cicero 5927

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augš&au. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18thSt. Tel. Canal 6174
CHICAGO. IU

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5808 ir 8413 

. 1327 So. 49th CL 
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

(



Pirmadienis, lapk. 26, 1934

ALTASS Metinė Atskaita
(TĘSINYS Iš “NAUJIENŲ” NO. 278, LAPK. 24 D.)

Kiek Sukėlė Transatlantiniam Skridimui
Atskiros Kolonijos

spaudiniai, etc.) 150.52

• Grynos pajamos $1,794.91

ILLINOIS
.................... $9,841.74 

... ............. 194.86 
...............   91.45 
...................... 60.00 
.... ................ 40.00 
................ . ..............34.50 
..................... 25.53 
.................... 23.05
...................... 20.75 

19.85 
16.00 
12.00 
10.75 
10.00 
9.25 
9.25 
8.15 
7.75

Chicago .............
\Vaukegan .........
Rockford ...........
I larvey ................
Kankakee ...........
Joliet ...................
Benton ................
Frankfort ..........
Summit .............
Aurora ................
Kewanee ...........
Rockdale ...........
Berwyn ...............
So. Chicago ......
Cahimet City ... 
Zeigler ........... .
Georgetown .......
Chicago Heights 
VVilsonville ...... .
M i no n k ................
St. Charles .......
Springfield .......
Danville ..............
Marengo ............
Union ............ ....
DeKalb ................
Niles Center ... 
Schiller Park ... 
Harrisburg .......
Auburn ............... 
Benld ..................
Westville ...........
E. St. Louįs ... 
Madison ..............
Canton ................
Johnson City ...

' Pekin ...............
Virden ................
Nokomis ........... 
Burnham ............
Momence ............
E. Chicago .......
Depue ................
Downers Grove 
Fox Lake ..........
Toluca ................
Crystal Lake ... 
Argo ...................
Collinsville .........
Befund on Gasoline Tax

7.25 
7.00 
6.30 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.75 
4.70
4.35 
4.35 
4.25 
4.00 
3.00 
2.50 
2.50 
2.50 
2.05 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00
.50 
.50 
.30

N. Kensington ........
Hazleton • .................
Frackville .................
Easton .....................
Shenandoah .............
Marlin ........................
Du Bęis .....................
Carnegie .................
Simpson Branch ....
Duųuesne .................
Nantieoke .................
Heiplock Creek ...
Erie ............................
Natrona ................
Mt. Carinei .............
Portage .....................
Tunkhannock ..........
Leechburg .................
Wendel ......................
Jeanette ................. .
McAdoo .....................
Russelton .................
E. Vandergrift .......
Vestaburg .................
Bentleyville .............
Puritan .....................
Manifold ...................
Elizabeth .................
Studa ..........................
Mt. Pleasant ...........
Aliųuippa .................

Viso ............

Išlaidos

Viso ............. $10,545.43
Centro Išlaidos Aviaci
jos Dienų ir kitų pa
rengimų Surengimui: 
(lėktuvo nusiuntimas, 
operavimas, ekspresas, 
spaudiniai, etc.) 996.28

Grynos pajamos $9,549.15
• *

(Priemiesčiai Cįčero, Melrose 
Park Mayvvood, Lyons priskir
ti prie Chicagos).

PENNSYLVANIA
$1,759.76 

410.56 
321.05 
302.03 
107.23

Philadelphia  1. 
Scranton ..^........ .

Pittsburgh ....... ..
Wilkes Bąrre ......
New Philadelphia

47.38
41.50
26.00
25.70
25.60
24.0b
24.00
22.85
20.00
14.50
13.75
12.56 •
11.45
10.50
10.00

‘ 8.87
8.50
6.51 •
5.50
5.30
5.09
4.50
3.50
3.25
3.00
2.50

2.00
2.00

CONNECTICUT 
Waterbury .........
Bridgeport .........
Bristol ........... .
Thompsonville . 
Danbury .............
Manchester .....
E. Port Chester 
South Norwalk 
Hartford ...........
6tanford ............
Ansonia ..............

i E. Norwalk ..... 
I New Haven .....
Į Union City ........
Workhouse Pt. 
Simsbury .........

1.25 
$3,295.50

Centro išlaidos: spau
da, ekspresas, lėktuvų 
operavimas, hangarų 
mtoma, etc................ 131.62

Grynų pajamų $3,163.88

MASSACHUSETTS 
Worcester ..........................
Law;rcnce ..........................
Boston ......... ..................
Brockton-Montello ......
Gardner ..........................
Greenfield ......................
Hudson ..................... .
Haverhill ........................
Northampton .............
Easthampton .................
Lynn ..............................
Sunderland ...................
South Deerfield ........
Athol ...................... . .........
Chelsea ...............................
Dorchester .....................
Cambridge ....... ..............
Shrewbury .....................
South Lie ............. ..........
Bąrre Plain ....... ,.............
Blackstone .....................
E. Cambridge ................... ‘

532.50 
450.00 
417.17 
103.50 
84.28 
79.38 
56.25 
52.00 
43.50 
29.50 
29.35 
20.00 
10.06
8.00
6.25
6.25
5.50
4.50 
2.00 
2.00 
2.00
1.50

Viso $1,945.43

Centro Išlaidos Aviaci
jos Dienų Surengimui: 
(lėktuvo nusiuntimas, 
operavimas, ekspresas,

f

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

$498.63 
352.00 
186.50 
97.50 
91.00 
50.87 

..... 45.90 
........85.00

34.66 
34.25 
27.50 
25.00 
17.75 

. 13.00
11.00 
8.25

NAUJIENOS, Chicago, III, ——.... . ...I I,... ,..>U   "V
Huntington Sta, 5.00
Jąmaica ........................ 3.50
Far Rockaway ............. 2.50
Buffalo .............   ‘ 2,50
Flushing  ..................... ■ 1.25
Atmokėjimas Gasoline Tax .80

Viso     $1,247.43 
Centro Išlaidos Aviaci
jos Dienų Surengimui: 
(lėktuvo nusiuntimas, 
operavimas, ekspresas, 
spaudiniai, etc.) ....... 183.04

INDIANA
Indiana Harbor

(E. Chicago) ....... .
Michigan City .........
Hammond .......................
Clinton .... .........................
LaPdrte ............................
Gary ....... ............... .
Crawfordsville .................
Roby ......................... .........
Universal ..........................

Viso .

Fayetteville  .................. 2.00
Viso ............   $14.50

Viso ............ $1,478.81
Centro Išlaidos Aviaci
jos Dienų Surengimui: 
(lėktuvo nusiuntimas, 
operavimas, , ekspresas, 
spaudiniai, etc.) .

Grynų pajamų $1,064.39
- - ---------- - \

OHIO

Cleveland ................ ... $407.73
Akron ............   122.24
Dayton ........    23.00
Steubenville 1.... .. .......... 20.00
Cambridge J......... ......... 9.75
Youngstown .......................... 6.0G
Canton ............     5.75
Lima ............................ 2.00

175.95

Grynų pajamų $1,302.86

NEVY JERSEY
Newark ..........................
Kearney ..........................
Bayonne ..........................
Elizabeth ........................
Cliffside ..........................
Cedar Grove .................
Hillside ........................
Bloomington .................
Hawthome ......................
Trenton ..........................
Patterson .....................
New Brunsvvick ........
Jersey City .................

Viso .............   $596.4/
Centro Išlaidos Avinei- * 4*
jos Dienų Surengimui:
(lėktuvo \ nusiuntimas,
operavimas, ekspresas, 
spaudiniai, etc.) ........ 72.80

$92.06 
28.05 
14.25 
12.50 
10.40,
9.30 
4.0C 
1.50 

.25

$167.31

RHODE ISLAND
Providence .........................$100.00
Pavvtucket ..................... 10.00

Viso ...........   $110.00
‘ i

I0WA
Sioux City .......................... $88.50
Clinton  ......................... 9.00
Buffalo Center ......_____ 2.25
Ankeny ..................  2.00

Viso ................. $101.75

NEW HAMPSHIRE !
Manchester  ................ $13.50

......... ■—■■■>.................. »t

KANSAS ‘i
Kansas City ..................... $10.80

CALIFORNIA
Los Angeles ...................... $86.00

Viso

MINNESOTA

MONTANA
Klein 
Red

$2.50
1.00

SENSACINGAS URMO SANDE
LIO PERVIRŠIO 
ČEBATUKŲ 

IŠPARDAVIMAS 
EINA VISO SMARKUMU!

Ateikite šiandien—ši vakarų—ar
ba rytoj—bet tikrai atsilankykite! 
Jums nereikės mokėli daugiau ne- 
£U $1:00—Tai visai nauji čebatu- 
kai. Tūkstančiai porų bus išpar
duota—Todėl ateikte anksti!
x Ties * Pumps
* Oxtards
* Visų 

Šaižų

OREGON i
Oregon City ..................... $6.75
Portland ................   3.50

$10.25

Crescent ........... ................. $3.75
Rochester ...............  ’ 2.00

Viso ..................... $5.75
Vertės ik j 

$3 50
CHICAGO M Al L ORDER 

B A R G A I N O U T L E T 
511 S. Paulino Sf.

H..... • -.<1 , T h;,. .: ,nd Sat: to g 30 P, M.

Lodge

Viso ......... ........$3.50 SudbuTy ..................
Bellevue, Altą. .....

1.14
1.00

OKLAHOMA Delhi .......................... ........ 1.00

\Vilburton ......................... $3.00 Viso '................... $366.28

$1.00Los
TEXAS
Fresnos ..........

$767.95
212.75
109.50

68.75
24.00
14.50
13.30
10.00
8.75
8.75
8.75
3.00
3.00

Grynos pajamos $523.67

NEBRASKA
Omaha ...... ........................ $65.95

Viso ............? $1,253.00
Centro Išlaidos Aviaci
jos Dienų Surengimui: 
(lėktuvo nusiuntimas, 
operavimas, ekspresas, 
spaudiniai, etc.)

WISCONSIN
Kenosha ...........  $340.59
Milwaųkee ...................... 76.00
Racine ....................   61.25
Superior ..............  19.75
Thorp ....................    16.50
Campbellsport ........  8.75
Sheboygan ...................... 7.75
Tomahawk ..................... 5.00
Coddington ................... 3.50
Cudahy ..............   2.00

MARYLAND
Baltimore .................   $59.0r«
Curtiss Bay  .........   2.50

Viso ........ '............  $61.50

MAINE
Millinocket ...................... $30.00
Lewiston .......................... 22.97
Rumford .......................... 6.40

Viso .........  $59.37

145.05

Grynų pajamų $1,107.95

NEW YORK. T i ‘.n
Binghampton ...............
Utica ..........................
Port Chester ................
New York ........ ............
Mąspeth ...... ......... ........ .
Amsterdam .................
Easthampton ................
Albany ..........................
Brooklyn ........................
Johnson City ..............
Schenectady ...... ...........
Hudson ....... ........... ......
E. White Plains .......
Niagara Falls ............
Yonkers ......... ...............
Richmond Hill ........ .
Glendale, L. I...............
Southold .........................
Rochester .................... .
White Plains ...............
St. James ....... .............
Great Neck ..............

$400.25
141.27
115.80
105.84

69.50
65.75
54.00
53.50
48.39

/ 25.00
24.25
20.50
19.71
15.50
13.12
12.25
10.50
10.00
8.25
7.00
6.25
5.75

Viso ................. $541.09
Centro Išlaidos Aviaci
jos Dienų Surengimui: 
(lėktuvo h^šiuntimas, 
operavimas, ekspresas, 
spaudiniai, etc................  36.50

:ik.____________

VIRGINIA
Fort Humphreys ........... $30.00

WASHINGTON
Washington D. C...........$21.75

. > G^ynoj^ pajamos $504.59 
—.......................
t

MICHIGAN

Detroit ..........   $471.99
Dearborn ..............  18.25
Gobies .............. ............. 9.25
ScottviĮle .............   8.25
Jackson .......................... 6.25
Hart ........................  5.00
Caro ................................. 4.00
Saginąw .......................... 2.00
Unionville ...................... 2.00
Grand Rapids ..... ................ 2.00
Allegan .......................... 1.25

Viso .......   $530.24
Centro Išlaidos Aviaci
jos Dienų Surengimui: 
(lėktuvo nusiuntimas, 
operavimas, ekspresas, 
spaudiniai, etc.) ........ 58.66

Grynos pajamos $471.58

Kayford 
Henry

Alaska
ALASKA J

$14.50
■ • / ; : ■ j

VIRGINIA
.................. $10.00
..................  2.50

CANADA
Montreal ............... .....
Winnipeg ....... ..
Little Bras D’or . .... 
Toronto ............... ......
Edmonton, Altą........
Simcoe ......... ..............
Radcliffe .............. .
E. Windsor ..............
Kenora .......................
Port Colbourne ......
Timiskaming ....... .
Chapleau ...................
Evergreen ........ .
Fort Whythe ..........
Bentley ......................
Bienfait .....................
Vimy ...........................

$84.62
73.45
62.22
39.80
30.05
14.00
10.50
9.50
9.25
8.25
7.50
4.50
2.50
2.00
2.00
1.75
1.25

A. G. Kartanas, prezidentas 
A. Vaivada, sekretorius 
J. Mackiewicz, iždininkas 
Geo. J. Stungis, knygvedys 

(Bus daugiau)

THE BRIDGEPORT ! 
KNITTING SHOP Į 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų. Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
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.

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

S ■ ' •

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

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 
apielinkęs Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir palys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 5382—5383

Garsaus Fakiro BEN ALI j Antano Pilkausko I
CTFSIIIIČ I Al

■. BMMHI 'BIBF W ■■ ■

CHICAGOJE—NORTHSIDEJE INDIANA HAR BOR, INDIANA

Utarninke, Lapkričio 21 d,ArmitagoHali Ketverge, lapkričio-Nw. 28 d.
3800 ARMITAGE.AVJENUE

Pradžia 7:30 vai. vakaro, įžanga 35 Centui

1934
YWAN0W SVETAINĖJE /

2101 Broadway (kampas Deodor Street)

Pradžia 7:30 vai. vakaro. ĮŽANGA 35 CENTAI

Musų garsus fakiras BEN ALI rodys stebuklus —vyrai ir moterys seni ir jauni nepraleiskite liuosą laikų būdami namie, o ateikite pamatyti dar nematytus 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMĄ, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PERVERIMA, UGNYJE DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI
LIŲ VINIŲ ir LAIKYMĄ 12 VYRŲ ir daug kitų garsenybių. Netiktai parodys čia suminėtus vaizdus ir daugelio kitų, bet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus
kas) aiškins lietuviškai kaip jis šituos visus fakiriškus stebuklus padaro. Publikai bus proga viską tų matyti savo akimis ir girdėti savo ausimis stebuklų paslaptis.

Šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodoje matė ir gėrėjosi musų fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirų BEN ALI, da
bar yra proga ji mums matyti pirm negu užbaigs savo maršrutų

MA, UGNYJE DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI- 
tųs vaizdus ir daugelio kitų, bet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus-



suartinti Japoniją

šimtąsandariečiai

DAUG ŽMONIŲ NEBALSUOJA

PASAULIU
fašis

ma

PARAKO STATINĖ

mažiau, kaip pusė

Kartu*'
RRANCE.

Berlyno universiteto

Apžvalga
šiais laikaisBESARMATIS

metus

buvo’ paduota 
tik 29,808,971,

*!WŽ 
H-13

Ar vokiečiai ir japonai turi 
padarę slaptąsutartį ?

Hitlerininku bylą 
nagrinės Kaune 
Gruodžio 14 diena

$8.00
4.00
2.00

Naujienos etnr kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1780 S. Halsted St, Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500,

$7.00
3.50

Entered as SėCond Ctastf Mattdr 
Mareli 7th 1914 at thė Post Office 
o* Chicago, III. under thė act fof 
Mareli- 3fd 1879.

LEAGUEOP
MATIONSj

Teisino nutarimu uždą 
romą ody dirbtuvė

Garsinkites “N-nose

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$100 per'year in Chicago 
3d per cdpy;

bet' jisai - dar sako

už iy?atmokėtą skblą: 
'L...I* yra* paduotos 

pafeidkriUSių

i »

•Au~***

NAUJIENOS
The'Lithttanlan Daily<News 

Published-Daily* Escept Sunday b£ 
The 'Lltbuanian N6Wb Pub., Co., InO. 

im south'Halsted Street 
Telephdne CANal 8500

Reiškia, blogiausi santykiai 
yra su Japonija. Tai; žinoma; 
yra naturališkas dalykas. IŠ 
Japonijos pusės Rusijai gru- 
moja nemanas pavojus, kuris 
gali privesti prie karo;

— Ki Auguras.

Aleksis Kivi—J. R.
Elektiįdnų * mikroskopas—A 

Žvironas.
GALIMA GAUTI NAUJIE 

NOSE—Kaina 45 centai.

NAUJA ‘KULTŪRA?
No. 10;

rengiama daug lakūnų, kurie 
yra davę pasižadėjimų vykti į 
Tolimus Rytus. Tas lakūnų 
kadras turės sustiprinti Japo
nijos aviacijų. Na, o japonams 
gerų lakūnu kaip tik ir truk-

tautie- 
kad jų 
viršun:

Kauno apygardos teismas J- 
Garbų nubaudė 200 litų ir jo 
dirbtuvę, kaip įtaisytų neprisi
laikant odų dirbtuvėms laikyti 
taisyklių, nutarė uždaryti.

džiausio susidomėjimo. Mano
ma, kad per jų bus išaiškinti 
ir tokių dalykų, dėl kurių teks 
rimtai susirūpinti netik Lietu
vai, bet ir kitoms valstybėms. 
Lietuvos teismų istorijoje ši 
byla- yra viena pirmųjų ir, ga
lima sakyti, lig šiol buvusių 
pati didžiausia. Tsb.

Sovietų Rusijos ir čekbslo 
vakijos santykiai žymiai 

pagerėjo

, žinomas lenkų., politikas ir 
žurnalistas Srolco*wski spėjai 
kad Vokietija su Japonija ren
giasi padaryti slaptų kariškų 
sutartį. Kai kurie faktai, sako 
jis, rodo, jog tokia sutartis gab
iau yra padaryta.

i Europoje Vokietija vis la
biau yra izoliuojama. O tai to
dėl, kad naciai savo išsišoki 
mais erzina kaimynus.
t Netekę draugų Europoje, na^ 
ciai jų ieško Tolimuose Rytuo^ 
se. Oficialu vokiečių spaddaį
— o kitokios dabar ten nėra
— atsineša į Japonija, su dU 
Jele simpatija ir pagarba. Vi
si, net labiausiai faht’aštiški 
Japonijos planai, naciuose raii- 
$a pritarimo;
“ žinomas* vokiečių" profesorius 
ir generolas, Kari Haushofer, 
parašė didokų veikalų apie To
limųjų Rytų1- problemas/* Tame 
veikale jis be jokio dvejojimo 
užgiria visus japonų militaris- 
tiŠktis planus ir sakb, jog jie 
pildai1 sutihka su ’vokiečių na-‘ 
olų planais. Haushoferio ma- 
nyrini;' Japonija; ktiri yra pa-‘ 
siryžusi u'žkariauti Kiniją, In
diją, šiaur-vakarinę Azijbs da
lį ir net Australiją, yra*'natrio 
ralė Vokietijos sąjungininkė.

Prie*
yra įsteigtai rytų? kalbų Hristi- 
tutaš. Dabar jis tapo peror
ganizuotas tuja kryptimi,-kad 
japonų kalba pastatyk > pirmo* 
je vietoje. Ir jeigu kitų fakul
tetų studentams
pUBėtWaP simk’u: Vefstfs, tai ry

Plačiai išgarsėjusią Klaipė
dos krašto priešvalstybinių' gai
valų' bylą Lietuvos kariutome- 
nės teismas nagrinės šių me
tų gruodžio 14 dienų. Patrauk
ti tieson ligi šiol 126 kaltina
mieji. Jie kaltinami tuo, kad 
priklausė slaptoms iš Vokieti
jos vadovaujamos nacionalso
cialistinėms organizacijpms, 
kurių tikslas buvo ginkluotu 
sukilimu atplėšti Klaipėdos kra
štų nuo Lietuvos ir jį prijung
ti- prie Vokietijos, ir tuo tik- 
slib rengiamasis ginkluotam su
kilimui. Be šių kaltinimų, da
lis patrauktųjų tieson dar kal
tinami teroristinių- aktų vykdy
mu, kaip tai: Jasučio nužu
dymas politiniais tikslais ir 
taip pat politiniais tikslais pa
sikėsinimas nužudyti Loopsą.* 

šioje byloje be gausios kal
tinamųjų kaltę įrodančios me
džiagos (dokumentų, susiraši
nėjimų, ginklų), dar šaukiami 
296 liudytojai pagal kaltina
mąjį aktų. Be* to, 142 liudyto
jai1 šaukiami kaltinamiesiems 
paprašius. Taip pat kaltinamie
siems leista patiems iš susita
rimo atsivesti dar 59 liudyto
jus. Kartu su ekspertais ir ver
tėjais byirije dalyvaus apie 650 
žmonių/ Tarp liudytojų, kit
imuos teismas leido kaltinamie
siems atsivesti, yra ir Vokieti
joje gyvenančių.

Kai kurie kaltinamieji ankš
čiau prašė teismo, kad jie sa
vo liudininkais galėtų pašauk
ti Vokietijos' ministerius Goe- 
belsą ir Hessą. Tačiau girdėti, 
kad paskutiniuoju laiku nuo 
šių savo prašymų jie yra at
sisakę. Visiems šios bylos kal- 
jtinamiesięms ir liudytojams su
talpinti Kauno nėra tokios'sa* 
lės; Todėl bylų manoma svar
styti teisingumo ministerijos 
į-umų salėje. Jau‘dabhr mano- 

kad šioje" byloje; tėismui 
pirmininkas pats kariuomenės 
teismo pirmininkas pulk’ Leo
nas, o • kaltinimą- palaikys pats 
kariuomenės teismo prokuro
ras gen; Vimeris.

Lietuvoje • ši byla kelia dL

Georgas Benes, čekoslovakų 
žurnalistas, kuris gyvena * Ru^ 
sijoje, rašo, jog. pastaruoju lai
ku’ bolševikų vyriausybė pra
dėjo daug palankiau žiūrėti į 
čekbšldvakijąk Maskvoje jau 
nebemanoma, kad Čekoslova
kija yra? reakcionieriška respu
blika, kuri' laukia progos pul
ti sovietus;
i Sovietų simpatijos link kitų 
valstybių,* sako Benes, eind 
maždaug tokioj e ’; tvarkoj e: 
Turkija, Persija; Čekoslovaki
ja, Francija, ’ ^Pabaltijo vaistyk 
bės, Anglija, - Amerika ir t. t; 
Paskutinėje vietoje randasi 
Vokietija, Lenkija’ ir Japohi-

Vadinasi, Susivienijimas ne 
tik-- neatgavo paskolintų tai 
“tautiškai” bendrovei pinigų, 
bet dar turėjo pridėti $7,78&24 
iš savo'iždop kad^benV tas su
pas “Vieiiyrifeš?? IdiiŽOs- paliktų 
jo rdhkoSei B'ėt Vėrta " pažvelg
ti į kai kurias tų išlaidų skait
lines.

.• šiMįttrys tūkstančiai su vir
šum dolerių užvilktų miesto 
•įakSųr Aišku; kadetai yra ne
mokėtos taksos už kokius tte- 

mažiausia,\nuo 
Pittsburgho seimo. Dabar kiek
vienas supras, kodėl-“vionybie- 
Čia'i” nUo: tdv laiko nesistėilgė nė 
.faksų mokėti už savo namą, 
kabį jiė* buVd • uŽstilt^* Sdsivie- 
nijimui, kaipo garantijų už pa- 

“W* 
bes” bosams^ Pittsburghe buvo 
sudarytas bendras ‘sandariėčių 
in- fašistų* fantas.* Gega&o^ ad-

Kada lapkričio 6 * dienos rinkimuose demokratai 
“hušlavė” republikonus, publikoje susidarė ■ bendras įs
pūdis, kad už Roosevelto “naująją dalybų” balsavo ne
paprastai didelis skaičius žmonių. Bet tikrumoje šituo
se rinkimuose dalyvavo daug mažiau balsuotoju, negu 
prieš dvejetų metų.

Prezidento rinkimuose 1932 metais 
viso 38,583,638 balsai, o pereitą mėnesį - 
t. y. beveik devyni milionai mažiau. Už demokratų ti- 
kietą (už Rooseveltą) tuomet balsavo 22į821,857,* o da- 
bar visi demokratų kandidatai surinko 16,285,096' bal- 
stiš. Nuostolis daugiau, kaip šešių milionų balsų.

Rėpublikonų ’ partijos bosai iš to daro išvadą, kad 
demokratų«jėgos-jau smunka,-, o jų, rėpublikonų, kyla. 
Bet tai,-žinoma, tuščias savęs* raminimas, nes republi- 
konų balsai dabar taip pat nupuolė, palyginant su:pre
zidentė* rinkimų metais, nors ir ne taip žymiai, kaip de
mokratų. Hooveris 1932 m. buvo gavęs 15,761,341 bal
są, o visi rėpublikonų kandidatai pereito mėnesio rinki
muose^ gavo 13,522,975 balsus.

Palyginimas balsų, paduotų lapkričio mėnesį už-de
mokratus ir’republikonus, rodo, kad demokratų balsuo
tojai negrįžta pas republikonus; Bet didelis skaičius 
žmonių^ kurie dveji metai atgal balsavo už demokratus 
arba republikonus; šį i kartą * visai nėjo balsuoti. Tokių 
žmonių buvo; kaip minėjome; netoli 9 milionai. Kodėl 
jie nebalsavo?

Dališ, be? abejonės, nebalsavo dėl toj kad * tose vie
tose, kur jie balsuoja; nebuvo rimtos kovos tarp kandi
datų; Taip, pav; turėjo įvykti daugumoje pietinių-valsti
jų.- Tenai rėpublikonų partijos, galima sakyti, nėra, ir 
ką“ demokratai nominuoja; tris būna išrinktas. Tenai 
galėjo daugiau žmonių balsuoti nominacijose, negu rin
kimuose.

Bet ne visus susilaikiusius nuo balšaviirio ’ galima’ 
priskirti prie šitos rųšies. Daugelis iš tų, kurie lapkri
čio 6 dtenąvnėjo balsuoti,’ veikiausia buvo toki, kurie bu
vo nepatenkinti ir demokratais ir republikonais; Kitos 
partijos-jiems atrodė persilpnos, kad'už jas vertėtų bal
suoti,* todėl * jie visiškai nebalsavo.

Tokių žmonių yra, be abejonės, milionai.
Rėikia tačiau* atkreipti dėmes; da* ir į tą^fakt^ kad 

milžiniškas skaičius* žmonių 'Amerikoje' niekuomet’ neina 
balsuoti. Galinčių balsuoti žmonių Amerikoje yra neį 
toli 70'milionų. Iš jų per pereitus prezidento rinkimus 
balsavo* tik 50.6' nuošimčiai, o šiemet tik 44.7* nuošim
čiai, tai yra

Arne įdomus reiškinys? Dėmokratai laimėjo'1 mil
žinišką pergalę rinkimuose, gaudami viso apie 16 milio
nų balsų, kuomet visų balsuoto jų. skaičius siekia kuone 
70 milionų.

Vadinasi, mažiau kaip ketvirtadalis žmonių, turin
čių balsavimo teisę, pasisakė už Roosevelto politiką. 
Dvigubai didesnis skaičius, negu visi1 demokratę gauti 
balsai, nebalsavo nei vienaip, nei kitaip.

Įsivaizduokite, kad kokios nors nepaprastos* aplim- 
kybės tą milžinišką armiją žmonių taip išjudintų, kad 
jie eitų paduoti savo baisą per rinkimus* Kas gari at
spėti, kurion pusėn ši jėga pakreiptų viso krašto likimą!

“Tėvynės” 45-am numeryje; 
šių metų lapkričio mėn. 9-dl 
jduta (SLA. dildomos Tarybbš 
suvažiavimo protokole) atskai
ta apie “Vienybės” namą, kti- 
rį Susivienijimas turėjo “for* 
klozuoti” i 
Ve kokios - tėiiftl 
skhitliriės išlaidį 
Susivienijimui:

Užvilktų* miestui 
taksų ................... $3,123.10
Pabaudos' už' užvilki
mą taksų ..........   $475.30
Forkimviitur ir t batika
roto lėšos ............... $56070
Advokato lėšos) ........ $510.00 
Abdratifla už namą $344i89 
ĮVairiOš smulkios '
išlaidos ........................... $9.25
Nemokėti nuošimčiai nuo 
1932 m. pradžios $2,760.00

KAIP “TAUTIŠKA?? BENDRO 
Vfit APŠMUTINO SUSI- 

VIENIJIMĄ

Clevelando** fašistų * savaitraš
tyje Vyt. Sirvydas kartoja tą 
Latvijos* fššistų melą,> kad' so- 
cialddmokratas Cielins, būdo
mas Latvijos, užsienių reikaliį 
ministferiib pirkdavęs valstybės 
iždo pinigais ginklus ir dalin
davęs savo* partijom nariam^

Ne gana to, kad Sirvydas pa* 
kartojo šitą niekieno neįrodytą 
šmeižtą apie Latvijos sooiaide-’l Gegužis ir kiti sėtosios Pildo

Ukmergės mieste Joselis 
Garbo, didelės odų dirbtuvės 
savininkas, iš savo odų dirbtu
vės pro slaptą vamzdį išleis- 
davo nešvarų rauginimo van
denį j upelĮ. Upelis nuolat bir
davo užteršiamas, bet nebuvo 
galima susekti kaltininko. Tik 
odų dirbtuvėje padarius nuo
dugnią kratą, rastas pusę met
ro gilumoje slaptas vanizdis, 
kuriuo buvo nuleidžiami nešva
rumai. Be to, dirbtuvė buvo 
labai blogai įrengta. Joje ne
buvo laikomasi jokių higienos 
ir bendrai tokioms dirbtuvėms 
statomų statybos reikalavimų. 
Aplinkiniai gyventojai nuolat 
buvo nuodijami dirbtuvės smar^

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Tai vienas įdomiausią Lietu

vos žurnalų.
šio numerio turinys seka

mas:
Autarkinis ūkis Lietuvoje — 

P. Kopustinskas.
Ekonominės Lenkijos būklė 

ir ekonominė politika 
pūtis.

Jurgis Baltrušaitis—S. Kara- 
Murza.

Apskrities* miestas— Petras 
Cvirka^ , i -

Dujos—Stefan Faber.
Autoanalizė—Stasys , Anglie-

vyriausybė teikia visokiausių 
l>rivilegijųr Nuo pat pirmųjų 
metų- jie gauna dideles sttpėii- 
dijOS', jeigu tik pasižada pb už^ 
bdgimb studiją važiuoti' ’j To^- 
lilnuk Rytusx tarnybat Įdomu 
pastebėti ir tas, faktas, kad 
apib' Vieną a kbtvirtšdklf i visą td 
instituto studentų sudaro re
guliarūs armijos karininkai.

Pastaruoju' laiku Vokietijoje

mokVatus 
štai ką:

“Tat pravartu ir, SLA. ria- 
I riams gerai apsižiūrėti kokias 

meklerystes musų socialistai' 
ruošia4' su! ^pėtlčėlimu1 j Flftš* 
burghą centro, su ‘Tėvynės' 
reformomis, ir taip tollUit*”'

' Tor bešarmat^r•diįstu 'ptepet, 
apie “socialistų meklerystes” 
SuOivienijinie, kuomet1 viša * lld^ 
tuvių • visuomenė a žino,’ jogei’ 
bjauriausias moki Orys tęst toje 
organizacijoje dhrė» tautininkai4

i
Dar visi > atsimena garsiąją 

Ddvehlo* * istoriją? 0 kas • bUVo 
pavėnis — ar ne “geras tautie
tis”, kaip j}' kad rekomendavo

naciai įsigalėjo 
Vokietijoje, tuoj tapo sukUr 
tos dvi apsčiai vyriausybės f i • 
nansuojamos draugijos, kurių 
tikslas 
su Vokietija. Nuo pereitų me
tų japonų kariškos misijos nuo
lat aplanko Vokietiją.

šių metų gegužės mėnesį j 
Berlyną buvo atvykusi Japo
nijos karo laivyno misija, ku
rią vokiečiai pasitiko su did
žiausiu entuziazmu. Buvo pa
sakytos labai karštos kalbos 
apie tai, kad vokiečiams ir ja 
ponams reikia palaikyti kuo 
draugiškiausius ryšius.

Iš patyrimo,- sako Srokow- 
ski, mes žinome, kad tokios 
draugiškos kalbos dažnai reiš
kia tai, jog- einama prie slap
tos sutarties. O kai dėl Japo
nijos ir Vokietijos, tai gali
ma net spėti; kad vienokios 
ar kitokios rųšies slapta su
tartis jau egzistuoja; Tačiau 
apie ją patirti bus galima tik 
tadaj kai iškils konfliktas. Tik
sliau' sakant, kada prasidės ka
ras?

mosios Tarybos noriai, kurie 
įkišo jam $25,000 Susivienijimo 
pinigų?

Kieno rankose- buvo SLA. 
kbhfrolė, kuomet tani' sukčiui 
btiVb be jokio užtikrinimo’ drib
ta’ organizacijos pinigai? Ar 
Pildomoji Taryba tuomet nebri- 
Vb'100 nuošimčiui “tautiška”?

O kas buvo tie ponai, kurie 
paskolino ant seno laužo “Vie
nybės’’ bendrovei kitus $25,000? 
Kas bhvo tie ponai, kurie tą 
paskolą iškaulijo ir paskui Su
sivienijimui nė nuošimčių neat^ 
mokėjo? Ar tai nebuvo tauti
ninkai 
procentiniai patriotai” ?

Pats Vytautas širvydukas 
Šiandie yra prisiplakęs prie 
“Vienybės”, kuri Susivienijimą 
nuskriaudė, ir jisai turi drąsos 
drapstyti purvais socialistus!

Ilgą laiką tautininkai’ slėpė 
nuo SLA. narių savo meklerys- 
tes, kuriomis' jie kuone visiškai 
suardė organizacijos finansus; 
Kada iškilo aikštėn Devenio 
afera, »tai sandariečiai sufašis- 
tais padarė* Pittsburgho seimo 
“bendrą frontą’? ir pasibučiavo^ 
kad inisidėjusieji viršininkai 
butų išgelbėti nnb atsakomy
bes ir galėtų toliau s organiza
cijoje šeimininkauti.

Bet Detroito seimas tą supe
lijusią kliką išspyrė laukam ir 
dabar “garbingiems - 
čiams” darosi karšta, 
Visos šunybės* neišeitų 
Štai kodėl sandariečiai 
šistais dabar vėl ' organizuoja 
“bendrą frontą”, laiko “tautiš
kas” konferencijas, intriguoja; 
“skymus” daro ir šmeižia socia
listus, tikėdamiesi tuo budu 
dar kartą apdumti' akis SLA; 
nariams ir vėl įsipiršti jiems j 
lyderius.

šilam tikslui yra pasamdy
tas ir širvydukas, kuris viena 
ranka bendradarbiauja “Vieny
bei”, atgaivintai su “pažangių 
sandariečiiį” Viriikb ir Vitaičid 
pagelba, o kita ranka - 
tiškai ^Dirvai”. Taigi, jeigu 
tas ponaitis nori kalbėti apie 
meklerius, tai tegu jisai geriau- 
pasižiūri į savo sėbrus, su' ku
riais jisai “veikia”!

mihistracijos gelbėjimui. Kada 
Gegužio klika, ačiū tam, laimė
jo seime, tai žinoma, kad “Vie
nybė” neturėjo reikalo “bade- 
rtuotis” dėl savo skolos Susivie
nijimui.

Ji paliovė mokėti taksus už 
saVO namą, namo apdraudą ir 
nuošimčius už paskolą. Užvilk
tų nuošimčių suma dabar pasie
kė iki $2,766.00. Sudėjus šitą 
skaitlinę su užvilktomis miesto 
taksomis, pabaudomis už taksų 
nemokėjimą ir apdraudą, susi- 
dai*O $6;703.29. Graži srima, ar 
ne?

Kada Pittsburghe p. Gegužis 
bučiavosi su p. Bačiunu, pasi
žadėdami ginti iki paskutinio
sios “tautišką organizaciją nuo 
socialistų”, tai kai kurie* delega
tai, gal būt, ir patikėjo, jogei 
čia' eina reikalas apie “tautos 
gelbėjimą”. Bet tikrumoje te
nai' buvo padaryta sąmokslas 
prfeš organizacijos gerovę. Tas 
'“tautiškas” pasibučiavimas, kaip 
dabar matome, kaštavo Susivie
nijimui daugiau kaip pussep- 
tiinto> tūkstančio' ddlerių.

Bet tai anaiptol ne visa kai
na. Pažvelgkite į S. Kišono (iš 
Atlantic City, N. J.) skolos iš
laidų sąskaitą, paskelbtą tame 
pat “Tėv.” numeryje. Tenai ra
site užvilktų* taksų ir nemokė
tų Susivienijimui nuošimčių 
apie pustrečio tūkstančio dole
rių. Ir (taip toliau.
>. Taigi ve kokių vaisių susi
laukė Susivienijimas iš to “tau
tiško” pasibučiavimo. Jeigu pa
žangios minties SLA. nariai ne
būtų aplaužę ragus tai klikai; 
kuri Susivienijime šeimininka- 
yoj tai paibelis žino, prie ko ji 
butų organizaciją privedusi.

c.?.:-** * •s*.

Užsakymo katiiar'
Chlcagoje — paštu:

Metams----- -------------- -----
Pusei metų
Trims mCitesiam$* 
Dviem, mėnesiams • 
Vienam - mėnesiui-

Chicagoj per* išnešiotojus:
Viena kopija - --------------
Savaitei __
Mėnesiui__

Suvienytose Valstijose^ ne Chlcagoj, 
paštu:4

Metams _________
Pusei metų -___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) *

Metams .................     $8.00
Pusei metų........... ................  4.00
Trims * mėnesiams 2.50
Pinigus reiltia siųsti pašto Money

Orderiu kattU sU užsakymu.
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TVARKOJE

Čia

jums reikia

Lapkričio 20

BIRUTE

randasi

AND

SPAUDOS DARBAI

162

$6.00
$6.25

utarninke 
vai. ryto 
parapijoj

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

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

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalui Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500 ■ . . 1 . , -  -- - t * .* V.L: -—. .-------- -- - ———į.

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

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

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

KELIONE BUSAIS
TRAVEL BY BUS

J. BUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir servicę. šauk Boulėvąrd 8167.

Plaster 
4 kom- 

Adverijos.

.. $4.75

. 5.75

. 6.00.

. 6.50

RAŠOMA POPIERA 
umi'FFNrr* u a oim YVICIULN Ur rArliK

j. Si ZABELE A, liet, aptieka Town of 
Lakė, 4559 S.Hermltąge av.t Boul.10170
A. BELSKĮO Pirmos Rūšies Aptieka, 
2422 W, Mąrguette Rd. Rep. 8222.

ANGLIS
i COAL

Long undefeated Le 
Moyne A. C. bow be 
fore superior IMPS

Liths wrench 6 to 0 victory 
from crack Northside Team

Adding anęther victory to 
their record of this season 
the IMPS yešterday afternoon 
downed the Lemoyne A. C. in 
a game at 3700 Sheridan Rd.

Undefeated for three 
vears the Northsiders had to 
capitulate before the superior 
Lith. players who outplayed 
them both in scrimmage, in 
neriai attacks and had the 
best of them all around.

The deciding touchdown 
Was scored by Noreikis, who

received a pass on the two 
yards line of the enemy and 
went through for the six, 
points.

In the lašt two games, with 
the Norman Zippers and par- 
ticularly with the Lemoynians, 
IMPS showed market Ihipro; 
vemenf, both in team work 
and speed and1 work on the 
gridiron.

A game is being plahned 
for ThanksgiVing Day, Nov. 
29th. The details will be 
published shortly.

Northsidės lietuvės 
rengs 1935 metų 

sukaktuves
North West Lietuvių Moterų 

Kliubas nutarė rengti balių.

HELEN ŠLAK1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 23 dieną, 9:25 Valan
da vakare 1934 m., sulaukus 
27 metų amžiaus, gimus Chi
cago. III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Elzbieta po tėvais Ja- 
sunaitė, seseri Elzbietą Pocius, 
švogeri Jbną, tetą Agniešką 
Kazlauskiene. 2 dėdės Kaziniie' 
ra šlaki ir Ignacą Jasiuną, 5 
pusseseres, 8 pusbrolius ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, 
843 W. 33 St.

laidotuvės įvyks 
lapkričio 27 dieną, 8 
iš namu i šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioje atsibus gei 
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta ji 
šv. Kaziųjiero kapines.

Visi a. a. Heleų Šlakis gi
minės. draugai ir pažistaml 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina, Sesuo ir Giminės.

Ijąidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Apskričio teisėjas 
stambus šerininkas 

lietuvių firmos
Teisėjas John Chas. Leive ino 

ka 200 akcijų Standard San 
ings and Loan Association.

NORTHSIDE
d. North West Lietuvių Mote-I 
rų Kliubas laikė mėnesinį susi
rinkimą P. Valiulio bute. Susi- 
linkimą vedė vice-pirmininke 
p-ia Adomaitienė, nes pirmi
ninkė p-iar Prusienė dabartiniu 
laiku randasi ligoninėje.

Tarp daugelio kitų nutarimų 
buvo padarytas nutarimas su
rengti šeimynišką vakarėlį 
gruodžio 31, d. Palydėti senus, 
o pasitikti naujus metus. Va
karėlis įvyks Mil-Roy svetainė
je, 1564 N. Damęn avė., prie 
Milwaukee avė.

Į rengimo komisiją išrinktos 
smarkios šeimininkės: O. Adb- 
maitienė, G. Milaknienė ir O. 
Valiulienė. Jos pasižadėjo pa
gaminti skanius valgius ir su
taisyti gėrimus, kad prisivalgę 
ir įsigėrę galėtumėm linksmai 
sulaukti naujus įlietus.

Todėl rengėjos prašo North- 
sidiečių tą dieną nieko nereng
ti, nes įžanga bus tik 50c. O iš 
patyrimo žinant musų gaspadL 
nes, galima užtikrinti, kad bus 
visi užganėdinti.

: WEST SIDE — Cook aps
kričio SUperior teisme teisė
jas John1 Charles Lewe pali- 

i ko stambiu šėrininku Standard 
IFedėrai Savings and Loan 
Association of Chicago, 2324 
South Leavitt Street.

Jis užpirko 200 akcijų ir jas 
mokės. Tai sudaro $20,000 su
mą.

Kitas stambus šerininkas 
yra žymus advokaas Wiliiam 
O. Melcher, velionis McCor- 
inickienės Turto globėjas;

Standard S. & L» Association 
raštininku yra Justinas Mac- 
kiewich. Pati organizacija 
yra buvusioji Gedimino spul- 
ka, kuri buvo federalizuota ir 
gavo naują vardą. H. M. K,

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

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

AKORDIONAI
ACCORDIONS

?.lilll. . I..................... I I II II.. ....R....      ................................................................. in

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

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

I APTIEKOS
DRUG STORES

.................. -... . n ~ <i .ii.N i.ii - i i- /i j i i. - i,

Pųcahontąą $7.57; Indiana Lump 
$7.03'; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriąųsj anglį pas
MULPAHY COAL CO. 

4028 S. Wehtworth Boul. 4028

RehearsaI of Chorus 
Today

Because of Tlianksgiving 
fallihg on Tlhirsday, Nov. 29 
the regular rehearsal of Bi
rutė Chorus will take placė 

į Today: 
į The place, “Saiidhra’s 
814 
be ' 
o n

The limo 7:30 P. M.
Hali, 

West 33rd street Plcase 
there and pass the word 
to otheC mclnbers.

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

J

I

JUZEFĄ NARBUTIENE
(po tėvais Grinevičiūtė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 25 dieną, 7:35 valan
da ryte 1934 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Šiaulių apskr., Radviliškės par. 
Kutiškiu kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metas.
Paliko dideliame nubudime 

, vyra Mikola. 2 brolius Petrą 
ir Juozapą Grinevičius, 2 švo- 
gerius Kazimierą ir Kostantą 
Narbutus ir gimines Amerikoj, 
Lietuvoj seserį Elzbietą Kačin
skiene ir gimines.

Kūnas oašarvotas, randasi 
4803 S; Throop St. Yardš 5177.

!>aidotuvės iyykg trečiadienį 
lapkričio 28 dieną, 1 vai. po 

’ pietų iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juzefos Narbtitie* 
nės riminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ilr suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Broliai, švogėriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalski, Telefonas 
Boulevard 4139.

ONA PAJAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 25 dietiąį 12:49 va
landa po piėt 1934 m., sulau
kus pusės amžiaus^ gimus Gi- 
žų vaisė., Vilkaviškio apskr.

. Amerikoj išgyveni/ 46 metus, j
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą, du sūnų Jbną ir 
Albertą, 2 dukteris Oną ir EI- 
šie, marčios, žentai, anūkai ir 
.giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
5827 So. St. Louis Ave«

Laidotuvės įvyks* sėredoj, 
lapkričio 28 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš' namų i Šv. Jurgio pa* 

į rapijos ba^hyčią, kurioje alsi; 
* bus gedulingos pamaldos už 

vėlionės sielą, o iš ten bus- nu
lydėta i šv. Kazhriiero kapinės,

Visi a. a. Onos Pajauąkteitės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kvie^iąmi da- 

; lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutipj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika, Telefp- 

? nas 1138.

ANTANAS
Persiskyrė 

lapkričio 24 diena, 7:50 valan
da ryto 1934 m., sulaukės pu- 

, sės amžiaus, giipgs Švenčionių 
j apskr., DaugiliŠkės parap., Drii- 
•' niškiu kaimas.

Amerikoj išgyveno 22 mepis. 
Paliko dideliame nubudimo 

savo mylima moterį Anėlę po 
tėvais čepelaitė, 2 $unus Antaną 
ir Nikodemą, broli Alfonsą, 2 
pusbroius Vincenta ir Nikode
mą Abaravičius ir jų šęimynas 
ir gimines, o Lietuvoj broli Mi- 

; kola ir 3 seseris Teofilija ji 
> Adcla, dėde ir dėdiene ir gi

minės.
Hunas pašarvotas 

'* te. 1 teifi * • «« ■ * <

'• Laidotuvės Įvyks trečiadieni 
iš namų i

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontąs
Mine Run, 85% Rupūs
Scrcenings $4.75, Lumps

Lawnda)e 4961
- Mes pristatome visur

___________ ________________ A -

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocahontas 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.

ANGtlSl Kodėl1 mokėti daugiau 
kudmet jus galite nusipirkti T/opi- 
cair garantuota svarumą ir šilumą 
Tūkstančiai užganėdintų kostiumįe- 
rių Chicagoje. Screėriings — $4.75; 
Minė ruri — $5.75; Lump arba egg 
— $6.00.'

NORTHERN COAL CO., 
Lawrtdale 736Q — Marrimac 2524

Anglis. Koksas, Medis, Kuras, 
.Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių screanings :...................
Mine run ai* nut ................... .
Egg ................4.........................
Šmotais — lump .....................

PEARLESS COAL CO 
Monroe 4442

AMATO MOKYKLOS
TRADE SGHOOLS

susirasit 
ko 
tik

AUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAIL

INGALIOJIMAI
; POWER OF ATTORNEY

KVIETKININKAI
FLORIST

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

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

LEDAS
ICE

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

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

LIGONINĖS
HOSPITALS

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

RADIOS
RADIO

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

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or
leaną,’ Jąęksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta. Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668. _______

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURĖS

Gąrfield Stpre Fixture Excl|. 
5300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

KAILIAI
FURS

SILAVAY FURRIERS
Excliisive Manufacturers of

SMART FURS
R. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977 
r5 •* * ' ! 1 ‘ | }

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

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

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

nam ja ..............
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

CZERWIEC WRECKING 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Western Avė.

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

MAUDYNĖS
BATHS

DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.
Speciallia išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parior setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 
' savininkai.
ARCHER A VE. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė., Lafayette 3516

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS
RADIATORIAI IR BOILERIAI

Kainos dabar numažintos
25% ,KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
supply co:

1635 Divislon St.
kampas Marshfield

ATVIRUTES, programas, plaka
tus, biznio kortelės, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

. ....- ■ ... .. .. • ■ :• . •' "..... .-o--------------

IŠMOK MAšINĮ^Td AMATO 
Įrankių ir patėrnų- darymas

' . (Toąl aifd Pie Mąkiųg).
Automatiškos firftibinės mašinos.
Didelis parėikalaVhnak darbininkų 

ir geraą užmokesnįs.
Išmok amato, dirbdamas ALŲIED 

ŠAPOSE. Pradėk dabar. Mokintis' ga
lima dienomis ir vakarais. Mūšų mo
kiniams veltui sujieškome darbą. 
Ateik i šapą arba parašyk prašyda
mas veltui’knygutės su paaikinimaiš. 
ALLIfcb SCREW MACRINE CO.,

Ine. Dėbt. 100
.. ■....OTMU .W-Ute .Sfe..........

Kailiai valomi, gla* 
zuojami ,ir pąmU* 
šąląs indedanias su 
musų $1 f)
šilku .......... I V
Kąilių perdirbimas i 
vėliausios 
mados ......
Kailių perdirbimas 
i Vėliausios ma- 
doSudže- $1Q>

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

STOGAI
ROOFING

MUZIKA
MUSIC

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

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FORĖIGN ESCHANGE

Į minės.
Runas pašarvotas, randasi 

7010' S. Campbell Avė.
/ Laidotuvės įvyks trečiadieni 
; ląpkričip 28 dieną, 8 Vai, ryto 

iš namų i Gimimo Panelės šv.
- parapijos bažnyčią, kurioje at

sibus gedulingos pamaldos už
* vėlionib siela, o iš ten bus ntn
• lydėtas i šv. Kazimiero ka* 
■ pinės.
>i Visi a. a. Antano Abayavi- 

čiaųs giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 

r teikti jam paskutini patarna- 
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Brolis,' 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741

* i _ . ■■ ■ i i '.r, , P . J y , • L k-JI <4

Žmonių pavydas
Katalikai pyksta ant bedie

vių ne dėl to, kad juos velnias 
spirgys ant skaurados pekloje, 
bet todėl kad1 jie nėra paklus
nus avinėliai įr nemoka duok
lių parapijoms ir klebonams.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 
1789 S. Halsted St., Chicago, III.

i Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jiisų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Strėėt'.
Tel, VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

EMPIRE LAUNDRtf
330 West 47th St. — Yards 2828

Perdirbame Kailius Pataisome. 
Expertų darbas — žemos kainos. 
Aprokavimas dykai. 
Pataisykite savo kautą pirm 

pradės snigti I
Ekspertų valymas h Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų .pamušalu ........... .
IRVING PjjNNER FUR SHOP 

' 39* South State St.
15tos: lubos Mentor Bldg.' 

, .., , Tel, Dearbori) 7184_____

KNYGOS
BOOKS

negu

$2.00
$7.75

$QOO Patalus padarom su jūsų 
O naujų užvalkalu ir pamu

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

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė.

........... Hųmboldt 476.6, *

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCUOOtS;
IŠMOKIT PELNINGO AMATO 

Specialią pasiūlymas. Pilnas kursas
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pė- 
siulymas geras nuo lapkr. 13 ijd 
gruodžio 10. Atsineškit šį paskelbi
mą; Pradėkit tiiojaUs.

t

DVIEJU METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ANTANAS BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

23 dieną lapkričio niėnl, 1932 
m,i gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame pųliudimc
moterį Ortą, sesefi ir švogeri 
Barauskus ir gimines. .

Liųdiiai atminčiai mano bran
gaus vyro bds -laikomos šv. 
Mišios Dievo Apveizdbs baž
nyčioje 27' diena’ jabkričio mėti. 
1984 m. 7:8P vai. ryto.

c Kviečiame visus ghnirtės, 
draugus ir pažistarrius aisilan- 

, kyti i pamaldas, o paskui ir j 
namus po num. 1750- South 
Uriiori Avė,

Mfeš Taves Musų brangusis 
vyre niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mūs jaū nebėsugrlši, bet 
mes ankščiaūė ar vėliaus pas 

, Tave ateisimo. Lauk mus atei
nanti

Nuliūdę lielw
Moteris, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

LįtVaUieos H: priešai bėdavo
jo kad ALTAIS visuomenę 
skriaudžia ir pinigus- kblektuoi 
ja, bet tie priešai patys nėra 
davę nei 
gailai- nes 
vykina.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINŠ

Pradėkit tiiojaus. 
CHICAGO SCHOOL QF 

DRESSMAKING,
216 W. Jackson Ėlvdi Dearboril 90Š2

cento. Mat, jiems 
ne jie sumanymu

Atsirado 
užsimanė
Ben Alio-PilkaUsĮto. Jį išvadinu 
molėtoju ir nori pragyvenimų 
atimti.

geradari!)/ kurie 
dąžihoti paslaptis

Jeigu' yra kokio žmonės taip 
susiinterešavę^ kad jie nori iš
piešti paslaptis: iš lietuvio fa- 
kiro, aš jiems pats išduosiu 
vieiių paslapty apie n'gnį. Par 
imkite 1 unciją eglinių šakų, 1 
unciją kąmfoųijps ir 1 unciją 
įįnihiy’ pakųlų. Sušildę sumai- 
šykito ir tupėsite irgnj, kai šil-

Kili bedkVoją, kad M‘axwelt 
^atVės bjzpiėrįąi jųps tampo. 
Alš gyventi gS-tUb meftte arti
moj katayiiijojj bet manęs 
nieW! betampė. Aš galiu be 

apsisitii $et* jųj bteniufr 
ddryW nefetongai -

Aš< maąfiu, mu-

' ..............te, .111. .i.miiMii ii II ii' f 'i ii i^nMibiji. —-A1.,',,x»

Senų ir naujų lietuvišku* knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

KANARKOS
CANARIES

PARSIDUODA KANARKOS
Baltos Cinamėn ir kitokios.

1750 W. 21sf Pląde,
-2- ^.-------------! ■Prifi L.W‘Pod _St,. .. - ■

LAIVAKORTĖS
STBAMSHIP TICKETS

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 Sb; Halsted SU Chicago, III,

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir ta Vernams intalsymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Didė
lis pasirinkimas.
—...........— . ............. ■!■■■■■■! ....... I ■■ 1.1 —■

Cohen Bros Furniture 
Company

1401—09 S. Hulsted St.
Seniausia ir labiausia patikima 

kandų krautuvė Chicago j e
Vi^i rakandai, kokių tik reikia ju

sli namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
S|tikrinšit patys.

Jeigu bUtumet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Urbs, nusipirkti 
parior setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia.

Old Timers Tavern. Lietuvių- Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skanių gėrimų ir valgių už 
žemiausia kainą. Atsilankykite 1 Bu- 
sit svetingai priimti. 1400 S, Union a v.

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

ra-

/ .<ir - 1 - ? / *ĄįĮ ' * |? \ \ -J;. ; į - ... .

TONt THE CLEANER
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke. 
Taiso, prošija ir tt.

,2555 W. 43 St TėL Ląfayette 18H

VARTOTI TAIRAI
USED TIRES

Visokio didžio. DeLux» Tire Cd., 
6418 So.,Westerh Avė. Hėmlock 6099

"........... ........................................ . .„i.i.i a t.............. .... .......

sų lietuvius daktarus parimti “už 
,pąkąrpos”. Per radio ir pra
kalbose jie pasako kaip viso
kios ligos prasideda ii* koks 
galas pradeda skaudėti, bet 
jie niekad . nepasako kokius 
vaistus vartoti ir kaip gydytis.., 

—G,, čižinauskus, .
T—

Penktadieni palaidota
Ona Sansula

tl . ..................................

BRIGHTON PARK -»• Pėuk-

tadienį buvo iškilmingai palai
dota Anna Sansula, 4109 Mont- 
gometfy Street. Dalyvavo 
daug žmonių ir laidotuvių iš- 
kilhies buvo gražios,.. Laidojo 
Bagdonas

VIEŠBUČIAI
HOTELS

' VICTORIA HOTEL 
kamnas Clark ir Van Buren gtv.

Kambariai $1 ir aūgščiau;
WM. E. McCOY, savihinkas 

TeL Wabash 22TO.  ,, ChieaĮa

Rep. K, G. H.

..

Turės ir garažą ir 
viešbutį

18 APlELljęKB — šeštadie
nio “Naujienose-’ ilpo žinutėj 
kad Povilas Ambrose valdys 
Chas Shattas viešbutį ir alinę.

pas i- 
ir jį

buVo 
ir to

Kai kurie žmones nesuprato ir 
panianč, kad Ambrozė 
traukė iš garažo biznio 
likvidavo.

Bet kaip P. Anibroze 
garažo biznyje, taip bus
liaii. Jo brolis Kazimieras 
Ambroze prižiuręs garažu 724 
West 19tli Street, p pute Povi
las Ambroje —■ viešįiuU! ir ali
nę, 1843 So. Halsted Street.

Senas Pelnas.

v;"
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VAKAR VAKARE MIRĖ JUOZAS KEMĖŠIS
Širdies liga, spėja daktarai

PRANEŠIMAI

Bet

Lietuviu
einamirė

čia

Basket CLASSIFIEDADS

KILIS PAIN

ADDRESS

Opposlttt Dnvls Store, 2d FlooF

MORTGAGE BAHKERSTikrai šauniai at

REAL ESTATE

Gerkit ir Reikalaukit

Netoli OakLietuviško* 
Degtinis

Apie 5,000 bedarbių 
dalyvavo demonst
racijose, šeštadienį

Panedčlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

NATHAN 
KANTER

Šiandien Chicagoje 
talbės socialistas N. 
Thomas ir LaFollette

Socialistas Hoan iš 
rinktas Amerikos 
majorų prezidentu

Draugijos Švenčia jubiliejų, ža
da pasirodyti nauji biznieriai. 
Padėkos Dienų Raudonos Ro
žės Klubas Švęs jubiliejų.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

neti 
ve i

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ne
savo 
par- 

smu-

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

nutes tam lapeliui ir kolektuos 
užsilikusius mokesnius.

Neiv Yorko majoras LaGuardia 
išrinktas vice-prėzidentu.

Rado seno žmogaus 
kūną rave, prie 

' Oak Foresto

WGES 
1360 kilocycles

Naujienos 
bąli Tournament

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Sutvarkė” du piktadarius ap
siginklavusius su revolveriu 
kurie atėjo jį apiplėšti 
McKINLEY PARK

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Abu dalyvauja Sinai Temple 
forume diskusijose.

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

6759 So. Elizabeth Avė.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS M—>

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

swimming pool 'Sj
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis Iki 7 v. v,________

TEL. REPUBLIC 8402

Visi renkasi hųrin, kad butų dar 
smagiau. O tų smagumų visi 
ras Lietuvių Liuosybės svc'tai-

PAAUKAUSIU 2 augštu, 2 flatj 
ir Storą, kad išparduoti nuosavybę. 
Padaryk savo pasiulijima. Namas 
randasi 2089 W. 21 St. Agentas 

1887 W. Roosevelt Rd.

B. Bruzgelis parodė 
kaip reikia apsidirbi 

su plėšikais

OFFICIAL ENTRY BLANK-(1931-35)
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET- 

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)
Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of 
team) .................................................................
MANAGER’S name ..................................... 1........... ...............

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

ATIDA 1
Žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos erauti 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.

Tuojau po atakos buvo su 
šaukti keli daktarai, Dr. A 
Šimkus ir Naikelis, bet jie nie 
ko negalėjo padaryti, tik kon 
statuoti, kad greičiausiai šir

Aludininkai leis savo 
mėnesini lapeli

18 APIELINKE
Savininkų Susivienijimas laikė 
mėnesinį susirinkimų lapkr. 21 
d., Geo. M. Chernausko svetai
nėje, 1900 South Union avė. 
Nariai nutarė išleisti savo mė
nesinį lapelį, kad įnešti dau
giau gyvumo į organizacijų ir 
kad geriau vesti jos reikalus.

Susivienijimas turės savo į- 
galiotus atstovus, kurie turės 
valdybos pasirašytų ir antspau
duotų paliudymų. Jie rinks ži-

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

PARSIDUODA 2 bizniavi namai, 
vienas tavern biznis, o kitame deli- 
katessen Storas. Visi fikčeriai ir 
stakas. Prežastis, savininkas išva
žiuoja i Lietuvą , Parduosiu už ge
ra bargeną. šaukite Prospect 0839.

Help Wanted—Female -
Darbininkių Reikia________

MERGINA prie lengvo namų dar
bo, nėra vaiku, be skalbimo. $3.00 i 
savaite. Turi būt tvarki. Mrs. Gross 
3547 W. 13 St. Tel. Rockwell 5693.

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.dies liga buvo mirties^ prieža

stis.
Pabaigę repeticijos Veikalo 

“Valkatos” 
Kemešicnė 
nis 
ris, 
sisedome kortuoti 
zas 
juokavo su visais ir neatrodė 
kad kas butų negerai, 
staigiai, apie 6:40 vakare 
sugriuvo ant stalo kniūpsčias 
be sąmonės.

Tuojau pasileidau bėgti ieš
koti daktaro, o Kuzmickas ir 
Vaitiekūnas bandė velionį 
mankštinti, kad pagelbėti jam 
kvėpuoti. Bet kol daktarai 
atėjo, jis jau buvo miręs.

Juozas Kemėšis buvo pla
čiai žinomas kaipo gabus ak
torius, kuris lošė daugelyje 
lietuviu scenos veikalu.

Reikalavo pašalpos pinigais 
demonstracijos praėjo ra 
miai; buvo daug policijos.

PAIEŠKAU moteries arba mergi
nos pusininkės i alinės bizni, kad 
butu patyrus tam bizni ir kad tu
rėtu biski pinigu. Aš turiu savo 
narna. Atsišaukite tuojaus i Nau
jienų ofisą.

J. C. L. 
Box 193 

1739 S. Halsted St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Susivjenijimo Lietuviu Draugijų ir 
Kliubu Bridgeportc mėnesinis susirin
kimas ivyks utarninke 27 diena lap
kričio, 1934 m. 8 valanda vakare, 
Chicagos Lietuviu Auditorijos salė
je. 3183 So. Halsted St.

Visi atstovai ir administracijos pra
šomi pribūti, daug svarbių dalykų 
turime dėl apsvartvmo.

Tam. Janulis prez.
M. Z. Kadziauskas sek r.

5325 W. 23 Place.

ANGLIS geriausios rųšies: Black 
Band $9.25. Illinois lump $7.00. Egg 
$6.75. Pocohontas mine run $7.40. 
3303 Cermak Rd. Rockvvell 2243.

laikų atgal anksti rytų atida
ręs savo bučerne ir grosernę 
Bruno Bruzgelis, 1811 West 
35th street, užsivilko baltų 
ploščių, išsiėmė pinigui ir bu
vo besirengiųs juos sudėti j re- 
gisterį.

Bet kaip tik tuo laiku į krau
tuvę įėjo du neprašyti svečiai, 
du jauni vyrukai apie 18 metų 
amžiaus. Priėjęs prie Brūzgė
jo vienas iš jų tuoj atstatė re

volverį, o antras, uždengęs vei 
dų su skarele, artinosi prie pi
nigų.

Vagil’ui tiesiant rankų, kad 
pinigus paimti, B. Bruzgelis, Į- 
dėjęs visų energijų ir spėkas 

smūgį, kirto apginkluotam 
vagiliui per rankų, taip, kad 
net revolveris išlėkė į orų ir 
nupuolė toli nuo vagilių. Antru 
arčiu į žandų krautuvninkas 
paguldė vagilį. Antrasis 
turėjęs revolverio, puolė 
draugų gelbėti, bet ir jis 
puolė nuo kito smarkaus

- — — Sertntor <■ .......... ....... - 
David A. Reed 

republikonas, didelis prezidento 
Roosevelto priešininkas, per 
daugelį metų btrvęs senatorium 
iš IPenhsylvanijos, kuris betgi 
šiuos rinkimus; pralaimėjo ir 
savo vietų turės užleisti demo
kratui. Pennsylvania visų laikų 
skaitėsi repūblikonų tvirtove, 
bet šiuose rinkimuose pirmų 
tartų per 50 metų nuėjo su de
mokratais.

Crane Coal Co,
5332 So. Long Avė

Chicago. III

OAK FOREST 
foresto prieglaudos sekmadięn 
buvo rastas kūnas vyriškio, 
apie 65 metų amžiaus.

Kūnas gulėjo rave, kuris bu
vo pilnas vandens, prie 161 
ir Laramie gatvių. Lavonu 
atrado, George Stavion, H 
metų. 159th ir 50th adenite.

Ant kūno buvo rasti darbi
niai rūbai. Manyta, kad ga 
tai bus vienas iš prieglaudos

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
TeL HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽĖMOS KAINOS

Norman Thomas, vienas iš 
žymiausių Amerikos socialistų 
vadų ir buvęs kandidatas į 
prezidentus šiandien kalbės 
Chicagoje. Kartu su juo. pasi
rodys ir naujai išrinktas Wis- 
consino gubernatorius Philip 
LaFollette.

Jie kalbės Sinai Temple 
forume diskusijose, kurios 
įvyks adresu 4600 S. Parkway. 
Tema, “Thoughts on the Pas- 
sing of an Age, or Minds on 
the March”.

Socialistas Thomas kalbės 
apie socialę ir ekonominę te
mos, pusę, o progresyves par
tijos gubernatorius apie poli
tinę pusę.

galima biznio padaryti, o p. Mi- 
liaučkai sako pažiūrėsime argi 
negalima. Ir aš tikiu, jog jie 
parodys, kad tas galima.

Draugų (tikros galybės
Taipgi slaptybė. Frank Da

nauskas, 1346 S. 50 Avenue, 
Cicero, turi susikrovęs net še
šių rųšių 1935 metų kalendorių. 
Jų tarpe Dariaus ir Girėno. Vi
si labai gražus ir daro gerų įs
pūdį. Aš užklausiau p. Danaus
ko: “Ar manai visus savo kos- 
tumierius apdovanoti tais ka< 
tenderiais?” P-as Danauskas at
sako: “Suprantama. Aš pirkau 
juos ne feau, bet savo drau
gams. Tai visi gaus po vienų.” 
Bet aš abejoju, nes pas jį. tų 
draugų tikros galybės.

“N.” Rašejas.

pasakojo p. M 
mes keturi, velio- 

Juozas Kuzmickas-Uktve- 
Dėdė Vaitiekūnas ir aš, at- 

Juo- 
Kemėšis, buvo linksmas

įnamių, bet peržiurėjus rekor 
dus, -pražuvusių žmonių ne 
juta.

su visais Chicagos distriktų 
sportininkai ta jaunuolių gru
pė rengia šokius sausio 5-tą 
dienų Hollywood svetainėj.

šis yra pirmas Chicagos 
sportininkų rengiamas vaka
ras, kuriam jie turės proga 
pasirodyti prieš lietuvių ‘ pub
likų ir kartu su ja smagiai lai
kų praleist prie šaunios Step- 
hens Revelers orkestros.

—Anna BA Rep.

CJCERO NAUJIENIEČIŲ ATIDAI! 
šiuomi pranešu viHiems Naujienų 

Skaitytojams, kad aš persikėliau gy
venti i naują vietą. Kas turės 
prie manęs reikalą, prašau kreipties 
i Barber Shop, 1405 So. 49th Avė., 
arba pas manę ypatiškai 1609 So. 
50th Avė., Frank Lukoševičius (Nau
jienų Agentas Ciceroje).

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
dainavimo painokas laiko kas nedel- 
dienj nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj MeldaŽio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvą Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai sukrėskime žemę 
savo balsais! Valdyba.

Pamatę, kad dalykai 
jlogai, vagiliai pasigriebė re 
volverį ir kaip greiti Išdūmė 
aukan. Bruzgelis vijosi pas- 
eum, bet sustojo, kai pamato 
vagilius lipančius į automobilį, 
avis netoliese stovėjo.

—Senas Petras.

CICERO 
sidare Liberty Tavern, » pp. J. I 
Nagreckio ir J. Kavaliausko, 
Kaip buvo rašyta, jog jie su
teiks tikrų “surprizų”, taip ir I 
atsitiko.' Sveįhai ’ užpildė visų 
erdvių Liberty svetainę. Apačia 
ir viršus buvo pilni ir visi vai
šinta labai maloniai. Daug bu
vo ir kitataučių, nes savininkai 
turi plačių pažintį. Yra numa
toma, jog jie turės geras pasek
mes tame biznyje. ,

' • J v 1 * '

“Seserys” atšventė metinę
... šventę

Tautiška Seserų Draugija at
šventė savo metinę Šventę. Tu
rėjo savo parengimų Liuosybės 
svetainėj. Trys. • nųrės gavo do
vanas už neėmimų pašalpos. 
P-ia M. Kavaliauskienė už 20 
metų. Atrodo, kad dar bus svei
ka, linksma per 20 metų.

Raudonos Rožės jubiliejus
Ketvirtadienį pripuola Padė

kos diena.- Visi valgo kalakutus 
ir kitus gyvius. iPasivalgę jau
čiasi gėrai. Šunaki gerame upe

pas mųjorų, bet jo 
Vėliau, jie numar- 

Illinois Emergency 
Commission rumus, 

kad pašalpa
dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

Įvairus įvykiai iš Ci 
cero lietuvių gy

venimo

PARAVIMUI Tavern. iš priežas 
ties partnerių nesutikimo. Parduo 
siu pigiai. 1706 W. 47 St.

Vakar 6:45 vakare 
Juozas Kemėšis.

......... .... Programas .... :........
Ten bus paminėta 20-ta s me

tinis jubiliejus Raudonos Rožės 
Kliubo. Programas prasidės 5 
vai. po pietų. Kas norite sėdy
nę gauti, bukite laiku, nes vė
liau atėjus reikės stovėti, o sto
vėti apie porų valandų tai ne- 
juokai. Programas bus nenuo
bodus, trumpas. Bus perstatyta 
komedija “Laižybos”, kurių su
vaidins čiaaugęs jaunimas.

Koncertinę dalį išpildys šv. 
Grigaliaus choras ir keletas pa
vienių. O už vis svarbiausia, 
tai pirmų kartų išgirsime kal
bant p. A. Vaivadų, ALTASS 
[sekretorių, čia augusį jaunuolį. 
Taipgi bus dalinimas dovanų 
kliubiečiams už neėmimų pašal
pos per 10 ir 20 metų. Jų bus 
27 vyrai. Po visų ceremonijų 
eis balius ir smagus šokiai prie 
geros orkestros.

Praktiškas patarimas
Praktiškas patarimas: 

plačiai žinomas biznierius 
nas Sakalas, užlaiko moderniš
kų krautuvę po numeriu 1543 
S. 50 Avenue, Cicero. Biznis iš
dirbtas ir gerai sekasi. Kostu- 
mieriai įvairių tautų. Bet ap
linkybės susidėjo ir p. Sakalas 
yra pasirengęs šių apielinkę ap
leisti. Gera proga norinčiam. 
Aš nepritariu p. Sakalo pasi
traukimui iš musų tarpo, nes 
tokių kaip jis mažai yra, bet 
nieko nepadarysi. Kaip ateina 
taip turi būti gerai.

2ada įeiti į biznį
O kas čia nežino A. Miliauc- 

ko. Tai vietos lietuvių milionie- 
rius. Pp. Miliauckai abudu link
smus, smagus, mandagus. Už
laiko' gražų piknikams daržų 
Kean Avė. ir 87 st. Čia turi ke
letu stambių namų, biznių įstai
gų. Ir tik vakar netikėtai teko 
išgirsti, jog p. Miliauckai vėl 
stoja biznin .nuosavam name, 
14 Street ir 49 A’^bnue, Cicero. 
Tai velionio Jono žiliaus užei
ga, tavern. Kiti sako, kad ne-

Mirtis jį užklupo visai 
ketai, kai jis ilsėjosi po 
kalo “Valkatos” repeticijos ir 
kortavo atsisėdęs prie stalo, 
namie, 812 Wcst 33rd street.

Bulaw Aces Atletų 
Kliubas rengia 

šokius

šeštadienį Chicagos miesto 
centre įvyko bedarbių demon
stracija protestui prieš netin
kamų pašalpos teikimų. Joje 
dalyvavo apie 5,000 bedarbių 
ir simpatizatorių.

Praeidami pro miesto rotu
šę, demonstrantai nusiuntė de
legaciją 
nebuvo, 
šavo į 
Relief 
eur reikalavo 
jutų išmokama pinigais. !

Dėl demonstracijų mieste 
juvo nepaprastai daug polici
jos, kuri, raitoji ir peštininkų, 
visa laiką sekiojo demonstran
tus. Demonsitracijos praėjo 
ramiai.

tinių Valstijų majorų konfe
rencija, Kongfėsš viešbuty] iš
rinko šių metų prezidentu so
cialistą Daniel W. Hoan. Jis 
vra Mihvaukee miesto majo- 
*' . 11
ras-

Majorai dalyvavę konferen
cijoje priėmė, rezoliuciją, ku
rioje reikalauja, kad federalė 
valdžia leistų dar didesnes, 
negu ikišiol, sumas pinigų 
viešiems darbams, kad butų 
galima aprūpinti užsiėmimu 
dekvieną bedarbį.

Suvažiavę majorai atstovavo 
apie 30,000,000 Amerikos gy
ventojų.

Vice-prezidentas La Guar- 
dia yra žinomas kaipo libera
lai ir buvęs socialistas, kuris 
vėliau paliko radikališkti de
mokratu ir nugalėjo galingą 
New Yorko “Tammany” ma-

SERGANTYS
ŽMONES;

KURIE kenčia nuo chronišku li-< 
gu. kraujo ligų, nerviškumo, ink-' 
stų, pūsles ir veneriškų ligų, te-, 
gul tuojaus atsilanko i ofisą, pa-( 
tarimas dykai, šis patarimas bus< 
duodamas jums be (jokios obliga-i 
cijos ir jus galite išsigelbėti nuo' 
nereikalingų kančių ir sutaupyti' 
pinigų. *

Specialus treatmentai dėl lyti- J 
niai nusilpusių vyrų. Naujausi ir, 
moderniausi aparatai itaisyti del( 
gydymo šių ligų. Pagelba šio apa-i 
rato atsteigta stiprumas ir ener-1 
gija lytiniai nusilpusiems vyrams,* 
kuomet visi kiti metodai negelbė-[ 
jo. Kainos labai prieinamos. Ga-[ 
[Įima susitarti dėl lengvu išmokė-, 
Jimu. kad kiekvienam duoti pro-, 
igos išsigydyti.

DR.ROSS
į Health Service ir Laboratorija 
» Patarimai DykaL
[ 35 So, Deąrbom Street
l Kampas Monroe St.. Crllly Buildinsr 
Paimkite elevatorių iki penktam au’cSt.

, CHICAGO, ILL.
»Priėmimo kambarys 506 vyrams.
• Priėmimo kambarys 508 moterims
► OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai.
► ryto iki 5 vai. vak. Pirmadieniais, Tre
čiadieniais ir SeAtadienials nuo 10 vai. 
,ryto iki 8 vai. vakaro.
.Sekmadieny nuo 10 v, ryto iki 13 v. d.

PAIN-EXPELLERB 
T»a4« Ma/ta «•*. U. B. Fu. O*.

Visokiems muskulą 
skausmams palengvinti 

naudokite .
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

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.

Bridgeparto jaunuoliai, ku
rie yra užbaigę aukštąsias mo
kyklas ir atsižymėję sporto sri
tyje, įstojo į Bidaw Aces A. 
C., kad “Naujienų” tarnyre lai
mėt Chicagos čempionatą. Ren
giasi prie to. O kd susipažint

Farms for Sale 
Ūktai Pardavimui

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parduosiu ar mainysiu 140 akerių 

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

Savininkas 
2969 Archer Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA apšildomas kam

barys Marųuette Park anielinkėj dėl 
vieno arba dviejų vaikinų. Tel. 
Grovehill 0586.

Mutual LiquorCo
h. 4707 S. Halsted St.

TeL YARDS 0803

Business Service
______ Bizniu Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
2xnertų patarimas visose namų savi

ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalia ir vienintelio namų 
savininku .biure Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CITCAGO 

I nkon oru oras 
1642 Wes: Division St 

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

E;

B




