
^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c

.................... r i . ..................iwm. . i .............................. .............. . .

IThe First and Greatest. Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N*ws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8600
Entered as second-class mattcr? Mąrch 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

•—!-

................. —..........   III I ....................—

The First and Greatest lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHĖD BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Antradienis, Lapkritis-November 27 d., 1934 
------------------------- :------ ------------------------------------------------ —-------—------ ------------------------------------------------------- į-----------

No. 280

Vokietijos naciai vėl 
puola Lietuvą

Naciai skelbia nau 
jus prasimanymus 

apie Lietuvą

vokiečių universiteto, ir daužė 
langus vokiečių teatro ir vo
kiečių kliubų. Valdžia mano 
stvertis griežtų priemonių, jei 
lacionalistai ir toliau bandys 
iššaukti naujas muštynes.

Eina pageltam- “prispaustiems 
viengenčiams”, skelbdami, kad 
suimtieji Klaipėdos hitleri
ninkai buk esą kankinami 
Lietuvos kalėjimuose

BERLYNAS, lapkr. 26.—Pro
pagandos ministerija pradėję 
kampaniją' už “gelbėjimą kito
se šalyse pavergtų vokiečių”, 
ypač kaimyninėse šalyse, kurio
se naciai jau senai organizuo
ja priešvalstybines organizaci
jas ir kursto vokiečių sukili
mus. Tuo tikslu Vokietijos 
laikraščiai labai daug rašo apie 
iškilusias muštynes tarp vo
kiečių ir čechų studentų Pra
hoje. »

Bet ypač piktai naciai pv.‘ola 
Lietuvą, kad ji buk kankinanti 
vokiečius Klaipėdos kalėjime ii 
kelis jau nukankinusi. Neužil
go Lietuvoje bus teisiami 126 
žymiausi Klaipėdos hitlerinin
kai. Jie bus teisiami už įvai
rius priešvalstybinius ir tero
ristini i.‘s darbus. Vien liudinin
kais toje byloje iššaukta apie 
450 žmonių. Tas ir dtioda pro
gos naciams "pulti* Lietuvą.

Laikraštis Montag paskelbė 
laišką vieno kalinių, buk iš- 
šmugehuotą iš Klaipėdos ka
lėjimo. Laiške tvirtinama, kad 
du kaliniai mirę dėl nežmoniš
ko su jais elgimosi. Kiti gi 
buvo kvočiami požeminiuose ur
vuose, jų pirštai gi buvę su
rakinti šriubais. (Klaipėdoj Lie
tuva nėra stačiusi jokio kalė
jimo, tad tuos urvus, jei to
kie yra, buvo pasistatę patys 
vokiečiai. Bet suimtieji vokie
čiai yra laikomi ne Klapiėdos, 
bet nedideliame Bajorų kalėji
me).

“Kuris tik nepadarė reikia
mo prisipažinimo, tas buvo mu
šamas knutu iki pajuosdavo”, 
sako laiškas. (Kuut yra gry
nai rusiškas žodis ir Lietuvoj 
visai nevartojamas ir nežino
mas).

Esą Lietuvos kalėjimuose 
yra 130 vokiečių, kurie nuo 
pradžias mętų laukia teismo 
už tai, kad jie ‘kovojo už tau
tų sąjungos garantuotas Klai
pėdos krašto piliečiams tei
ses”.

Pašaliečiai žiuri j šią nau
jąją nacių kampanija kaipo 
vedamą tikslu nukreipti pačių 
Vokietijos gyventojų domę nuo 
sunkios šalies būklės, konflik
to pro tęs tonų bažnyčioj ir nuo 
padėties Saar krašte, kur Vo
kietijai gręsia pralaimėjimas 
plebiscite.

Naujos riaušės Prahoje

• PRAHA, 1. 26. —Cechai stu
dentai ir fašistinis “naciona
listų frtmtas” demonstravo prie

4 ministeriai tarsis 
dėl Rytines Eu
ropos sutarties

Rusijos, Rumunijos ir Turkijos 
užsienio ministeriai išvyko 
tartis su Francija dėl sutar
ties

GENEVA, lapkr. 26.— Trijų 
šalių užseinio reikalų ministe
riai, Rusijos— Maksim Litvi- 
nov, Rumunijos—Titulescu ir 
Turkijos—Rušdi Bei, išvyko j 
Paryžių tęsti derybas dėl Ry
tinės Europos sutarties.

Paryžiuje jie tarsis su Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe- 
riu Lavai.

Litvinovui esą nepatinka, 
kad Francijos parlamnte išėjo 
kad Francijos pailamente išėjo 
liusi savo didelę armiją gelbė
ti Franciją, jei kiltų Francijos- 
Vokietijos karas. Jis galbūt 
bandysiąs pasidariusį neramu
mą sušvelninti.

Uo biuras Šiai dienai pran-

NRA stojanti už 40 
vai. darbo savaitę
WASHINGTON. 1. 26. —NRA 

ruošiasi pasiūlyti, kad visose 
pramonėse butų įvestos vieno
dos darbo valandos—40 vai. dar
bo savaitėje. Bet tai nepaten
kina organizuotų darbininkų 
reikalavimas, nes organizuoti 
darbininkai reikalauja 30 vai. 
darbo savaitės, kadangi tik iki 
to laipsnio sutrumpinant darbo 
valandas tegalima pašalinti ne
darbą.

Bandys taikinti 
streiką

LOS ANGELES, 1. 26. —Po 
kelių įvykusių nelaimių su 
streiklaužių operuojamais gat- 
vekariais, kuriuose daug pasa- 
žierių liko sužeista, jau prade
dama ruoštis taikinti kompani
ją su streikuojančiais gatveka- 
rių darbininkais. Streikas kilo 
dėl algų ir prie, jo prisidėjo 
ne tik organizuoti, bet ir ne
organizuoti darbininkai.
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Prezidentas tarsis su 
kongreso vadais

WARM SPRINGS, Ga., 1. 26. 
—Prezidentas Roosęveltas savo 
“mažąjame baltajame name” 
pasitaręs su savo administraci
jos vadais, šią savaitę tarsis 
su kongreso vadais apie numa
tytą šią žiemą kongreso dar
buotę.

TOULOUSE, Francijoj, 1. 26. 
—Francija išvarė 20 Vokietijos 
tremtinių nudistų, kurie buvo

Saulė 6:52. leidžiasi

pabėgę iš Vokietijos kaipo Žy
dų tremtiniai ir įsitaisę savo 
stovyklą ties aviacijos lauku*. 
Jie sakėsi esą teisių studentai, 

skį keliaują į Palestiną. Juos Frah- 
Iciją išvarė užsienin nužiurėda- 

4:-’ma, kad jie gali užsiimti Sniįb 
nęjimu.

TRYS MEKSIKOS PREZIDENTAI

Pirmą kartą konferencijai suėjo įtrys Meksikos preziden-
tai: dabartinis, buvęs ir busiantis. Iš kairės į dešinę pirmoj 
eilėj stovi: dabartinis Meksikos prezidentas gen. Abelardo Rod- 
riguez, buvęs prezidentas Emilio !?ortes Gil ir busiantis pre
zidentas gen. Larazo Cardenas, kuris užims; prezidento vietą 
gruodžio 1 d. ir prezidento pareigas eis šešis metus.

Elektros kompanijos 
ruošiasi teismais ko
voti valdžios TVA

Šen. Butler iškeltas 
fašistinis suokalbis 

pasitvirtina
Elektros magnatams nepatinka 

kad valdžia ruošiasi pati ga
minti ir pigiai pardavinėti 
elektrą

NEW YORK, 1. 26. —Edison 
elektros institutas, prie kurio 
priklauso apie 80 nuoš. visų 
elektros kompanijų, paskelbė, 
kad jis pradės kovą su prezi
dento Roosevelto elektros pro
gramų, valdžios sudaryta Ten- 
nessee Valley Authority, taipgi 
su visais kitais valdžios pro
jektais, kur tik valdžia stato 
tvenkinius ir pati ruošiasi ga
minti vandens elektrą ir ją pi
giai žmonėms pardavinėti. Kad 
sustabdyti tokius valdžios dar
bus net kreiptąsi į teisiną.

Tai paskelbė McCarter, gal
va Public Service Corp. of N. 
J. Jis sako, kad ‘insttiutas jau 
susižinojo su buvusiu karo sek- 
setoriu Baker ir bu v. valdžios 
advokatu Beck, kurie pareiškę, 
kad įstatymai, sulig kuriais li
ko sudaryta Tennessee Valley 
Authority yra “aiškiai nekon- 
stituciniai”.

Elektros ' magnatams labai 
nepatinka, kad Tennessee Val
ley Authority stato didelius 
tvenkinius, kurie gamins hyd- 
ro-elektrą ir ją pigiai pardavi
nės vartojamas ir ypač steng
sis elektrifikuoti ukius. Tuo 
tikslu valdžios korporacija iš
pirkinė j a privatines kompani
jas, steigia kooperatyvius mies
tus, ruošiasi pati gaminti visas 
elektros reikmenis.

Bet dar labiau elektros mag
natams nepatinka tai, kad pre
zidentas nori paimti elektros 
gamybą į valdžios rankas visoj 
šalyj, kad galima butų pigia 
elektra aprūpinti visus gyven
tojus.

Todėl elektros magnatai ir 
buriasi kovoti valdžią visomis 
priemonėmis ir ypač priversti 
teismus paskelbti tokius val
džios žygius nėkonstituciniais.

2 žuvo ežere
CHICAGO.— Viltis 'surasti 

dAr gyvus brolius Stiffer, 1709 
Dayton M, kurie, prieš kelias 
dienas nedideliu luotejiu išplau
kę j ežęrą, visąį jšnyko, ežero 
bangoms išnešus j krantą tuš
čią jų luotelį.

Suokalbis betgi nebuvo labai 
platus, sako kongresinis ko
mitetas Į

NEW YORK, 1. 26. —Kon
gresinis komitetas, kuris tyri
nėjo gen.Siųedley Butler iš
keltą aikštėnjjfąšistinį suokalbį 
nuversti valdžią, ir įvesti fašis
tinę diktatūrą, savo raporte pa
tvirtino, kad tokis suokalbis 
tikrai buvo, nors jis ir nebuvo 
tokis didelis, kad reikėtų pa
šaukti liudyti buvusį demokra
tų kandidatą i į prezidentus 
Davis, gen. Johnsoną, Lamont 
ir kitus, kuriuos įvardijo gen. 
Butler kaipo galimus suokalbio 
dalyvius ar rėmėjus. Tečiaus. 
bus pašauktas liudyti brokeris 
Clark, kuris finansavo tą suo
kalbį.

Pasak komiteto, visam suo
kalbiui vadovavo Gerald G. 
MacGuire, kuris gavo iš Clark 
$100,000 fiansavimui organiza
vimo fašistinio suokalbio. Mac
Guire ir pasiūlė vadovybę gen. 
Butler, prižadėdamas finansuoti 
suorganizavimą 500,000 ex-ka- 
fęivių, kurie užkluptų Wash- 
įngtoną ir paimtų į savo ran
kas šalies valdžią, “kad išgel- 
bėti kapitalizmą”.

MacGuire viso to -užsigina, 
tečiaus jis negali išaiškinti kaip 
jis gavo tuos pinigus ir kam 
juos suvartojo.

Gen. Betler tikrina, kad jam 
MacGuire pasiūlė $18,000, jei 
gen. Butler vyktų į Amerikos 
Legiono konvenciją ir ten pa
sakytų Įkalbą ųžį aukso stan- 
dardą. Gen Butler atsisakė.

MacGuire sakosi tokio pasiū
lymo gen. Bųtlęy nedavęs, bet 
visgi paaiškėjo, kad konvencl- 
jon išvyko pats MacGuire ir 
išsivedė $30,000. Konvencija 
priėmę rezoliuciją Už aukso 
standardą, o MacGuire neįsten
gė išaiškinti kaip jis išleido 
nusivėžtus Chicagon pinigus.
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MacGuire be to, Clark lėšo
mis, buvo išvykęs Europon, kur 
tirinčjo veteranų organizacijas 
Vokietijoj, Itąfijoj Franci
joj. Tai savo kelionei jis iš
leido $8,000. 

‘ ‘ Y

lijęs lakūnė Mrs. Victor Brucę 
išskrido autogyro lėktuvu 
Anglijęs į Ėi0tų ‘ Afriką.

Teologijos studentas 
hotely nušovė kuni
gą ir savo žmoną

Nugirdikis studentas užtiko 
katalikų kunigo kambaryje 
savo žmoną ir abu juos nu
šovė

NEW YORK, 1 26. —Kun. 
Joseph J. Leonard iš senelių 
katalikų prieglaudos, Lawren- 
cetille, N. J. ir Mrs. Ruth 
Steinmetz iš Hol!ywood, Cal., 
tik dvi savaitės atgal vedusi, 
rasti nušauti kunigo kambary 
Knights of Columbus hotely. 
Abu jie buvo pusnuogiai.

Kambary rastas begulys su 
revolveriu rankoje girtas mo
teries vyras Lieb Steinmetz, 
teologijos studentas Los An
geles seminarijoj.

Jis prisipažino, kad jis yra 
žydas, 28 m., bet perėjęs pro- 
.estonų tikybon, 1929 m. at-
vykęs iš Rumunijos, Brooklyne 
baigęs high school ir paskui 
išvykęs į Los Angeles mokintis 
prešbyterionų kunigu. Savo 18 
m. žmoną, katalikę, jis vedęs 
Meksikoj ir su ja busu atvy
kęs į New Yorką. Pakely nusi
pirkęs ir revolverį. Apsistoję 
jiedu K. of C. hotely, kur suj 
sitiko kun. Leonard, su ku
riuo žmona ir pirmiau pasi- 
pažinusi. Kunigas jį nugirdęs 
ir abu jiedu, studentas ir žmo
na, nuėjo į savo kambarį. Bet 
Už kelių miuhčių žmona išėjusi. 
Paskui jįąJi,jj»L,jžejęs ir. šiaip 
taip susiradęs kunigo kamba
rį, kur žmoną ir Užtikęs. Kas 
paskiau atsitiko, jis esą neži
nąs, nes netekęs nuovokos.

Jo žmona buvo peršauta ke
turiais šūviais, o kunigas šuviv. 
į krutinę.

53 žuvo Japonijos 
kasykloje

NAGASAKI, Japonijoj, 1. 26. 
—53 angliakasiai liko Užklupt’ 
Matshushima kasykloj, kurią 
užliejo vanduo. Jokios vilties 
juos išgelbėti nebėra.

NEW YORK, ]. 26. — šeši 
lėktuvai ir keturi pajūrio sar
gybos laivai ieško 4 žmonių, 
kurie nedideliu buoriniu luote
liu plaukė į Miami, Fla. Juos 
matyta užkluptus audros ties 
Ocean City, Del. Daugiau apie 
juos jokių žinių nesulaukta.

BERLYNAS, 1. 26. — Eina 
gandų, kad neužilgo įvyksiąs 
naujas nacių partijos “valy
mas”, galbūt tiek pat kruvinas, 
kaip buvo pirmasis, kada liko 
išžudyti žymiausi rutimarški- 
nių vadai. x

WASHINGTON, 1. 26. — Iždo 
sekretorius pašalino iš vietos 
4 vidaus pajamų biuro darbinin
kus ir vieną augštą viršininką 
susekus suokalbį nusukti taksų 
mokėtojus ir pačią valžią.

LONDONAS, 1. 26. — Rašy
tojas George Bernard Shaw 
jaučiasi kiek geriau. Daktarai 
tikisi, kad jis greitai pasveiks 
ir galėą išvažiuoti į Pietų Af 
riką ten praleisti žiemą.

TIRANA, Albanijoj, 1. 26.— 
Pasimirs karalienė Sarie, 58 
m., motiną karaliaus Zog, ( ku
ris pirmiausia patapo premje
ru, įasW prezidentu ir išžu
dęs opoziciją pasiskelbė Alba
nijos karalium.

Lietuvos Naujienos
Atpigo vėžiai

KAUNAS.—Iki šiol musų vė
žių pirkiali daug vėžių pardavę 
Vokietijon vėžių pirkliams. Da 
bar, suvaržius Vokietijai pini 
gų išvežimą, mysų vėžių pirk
liai negali atsiimti už vėžius pi
nigus, todėl daugiau vokiečiams 
nebeparduoda. Visuomet sezono 
pabaigoje (sezonas baigaisi 
spalių 15 d.) vėžiai pabrang- 
davo, o šiemet vidaus rinkoje 
jie dar atpigo. Dabar už vidu
tinio didumo vėžių kapą vėžių 
pirkliai reikalauja 3—4—5 lt 
Didesni vėžiai parduodami po 
6 lt. kapa.

Surado keistą juros 
gyvūną

VICTORIA, B. C., 1. 26. — 
Henry saloj į krantą liko iš* 
neštas lavonas nežinomo juros 
gyvūno, panašaus į didelę gy
vatę—smaką. Jis yra 30 pėdų 
ilgio. Niekurie spėja, kad tai 
gal būt yra jurų karvė, kuri 
išnykusi apie 150 metų atgal 
ir kuri esanti aprašyta nieku; 
rių tirinėtojų.

Pastaruoju laiku tankiai bu
vo pranešama, kad tai vienur, 
tai kitur jurininkai yra paste
bėję nepaprastus milžiniškus 
jurų siaubūnus, apie kuriuos ir 
mokslininkai nieko nežino. Btt- 
vo bandoma tam netikėti, skai
tyti tai už tuščias jurininkų 
pasakas ir prasimanymus, nes 
niekur ikišiol nepasisekė su
rasti šių siaubūnų lavonų.

Tečiaus dabar tos legendos 
patvirtina ijr siaubūno lavonas 
surastas, nors ir ne didžiausio, 
nes matyta siaubūnų iki 80 pė» 
dų ilgio. Mokslininkai važiuoją 
surastąjį siaubūną tirti ir jį 
prezervuoti. -

Visgi pasįrodo, kad dar toli 
ne viskas žinoma apie juros 
gyvūnus ir kad juroje galbūt 
yra tokių gyvūnų, apie kuriuos 
žmonės nė sapnuote nesapnuo
ja.

MASKVA, 1. 26. Rusija 
išsiuntė 7 žmonių komisiją į 
Vokietiją, Angliją ir Jungt. 
Valstijas supirkti audinyčių

Valdininkai ir tar
nautojai turi pirkti 

žąsis
KAUNAS.— Jau nuo senai 

ėjo gandų, kad valdininkai ir 
tarnautojai bus verstinai ver
čiami pirkti žąsis, kad tuo su
mažinti didelį žąsų perviršį 
Lietuvoj.
. Dabar šis klausimas jau ga* 

lutinai paaiškėjo.
Ministerių kabinetas nutarė:
1. Visi valstybinių, savival- 

cįybių ir privačių įstaigų val
dininkai ir tarnautojai turi nu
pirkti tiek žąsų, kad kiekvieno 
valdininko kategorijai arba 
kiekvieniems 50 lt. algos ati
tektų po vieną žąsį.

2. Valdininkai ir ir tarnau
tojai už papenėtas žąsis turės 
mokėti po 5 litus ir iš parda* 
vėjo turės gauti pirktąjai žą 
šiai tam tikrą numeruotą kor* 
telę “viena žąsis”.

3. Tenkantį žąsų skaičių val
dininkai turės supirkti ligi š. 
m. gruodžio mėn. 24 dienos.

Valdininkai žąsų supirkimą 
turi paskirstyti Vnaždaug vie
nodai per visas savaites. Gal. 
tektų net pasakyti, kad lapkri
čio mėn. jų butų perkama kiek 
daugiau, negu gruodžio mėn. 
Per lapkritį mėn. valdininkų 
šeimininkės turėtų dalį žąsie
nos įgrukyti, nes gal ne visiems 
pasiseks trumpu laikų įąs švie- 

° *7 -
Kai kuriose vietose (Zarasų, 

Utenos, Biržų ir kt. apskr.) 
žąsų laikoma mažiau. Ten 
“Maistas” pristatys žąsienos 
po 1 lt. už kilogramą. Žąsie* 
na galės apsirūpinti ir Kauno 
miesto valdininkų dauguma.

Jstaigų ir įmonių viršininkai 
turi prisidėti prie greitesnio 
sąrašų surašymo, kam ir kiek 
išpuola pirkti žąsų, turi padėti 
susiorganizuoti žąsienos užsa
kymui iš “Maisto” tose vieto
se, kur stinga gyvų žąsų ir pa
galiau sekti, kad išpuolančios 
normos butų jšpildyots.

Gaisras Užubaliuose
Alytaus valsč. Užubalių k:c. 

ūkininko Vlado Senapėdžio su
degė gyvenamasis namas, tvar
tas, kluonas, apie 150 centne-

mašinas ir pasamdyti specia- rių įvairių javų, 11 avių ir visi 
listus. ūkio padargai.

GIMINĖMS LIETUVOJ 1
I. • 1

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar męs galim užmiršti . mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?
žinoma kad ne., I , I 1 • >

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius padlųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriai^ litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius 
1739 So. Halsted SL Chicago, HL

..........
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(TĘSINYS IŠ “NAUJIENŲ” NO. 279, LAPK. 26 d.)

Užsakyta birželio. 27 d., 11)34' 
m., bet riebuva galima pada
ryti kontrakto iki Tttgp. 9 d., 
1934 m.

Pirkia — Rugpiučio 9 d., 
1934 m.

Žadėta pristatyti — Rugpiu
čio 20 d., 1934 m.

Gaida—spalių 12 d., 1934 - 
Spalių 10 d., 1934 m.

’ h'AWO4cdl»PASAS
Westport Mfg. Company 

Glendale, California.
! —birželio 19 1 d., 

bet bebuvo galima 
padaryti 'kontrakto iki riigp. 
9 d., 1934 m.

Pirkia — RtigpiuČio 9 d., 
1034 m.

Žadėta pristatyti —Rugpiu
čio 21 d., 1934 m.

Gauta — Rugsėjo 1 d., 1934 
metais.

VAžIOKLE.
Lockheed Aircrah Corp., 

Burbank, California.
Pirkta — Rugpiučio 8 d., 

1934 m.
Žadėta pristatyti — Rugpiu

čio 24 ’d., 1934 m. .
Gaida —Rugpiučio 21 

1931 m.
(negera, sugrąžinta).

INSTRUMENTAI.
Pioneer Instrument Company, 

Brooklyh, N. Y.
P i r k ta:

‘Birželio 22 d., 1934 m.
Birželio 26 d., 1934 m.
Liepos 24, 1934 iii.

Žadėta pristatyti — į dvi 
savaiti po kiekvieno orderio.

Gauta—Rugsėjo 5 *d., 1934 
m.

Lituanica -H ir jos 
itaisos

Kada kas pirkta ir 
pristatyta

LĖKTUVAS, LOCKHEED 
VEGA

Lockheed Aircraft Corpora
tion, Burbank, California.

Pirkta—Sausio 30 d., 1934 m.
Žadėta pristatyt —Kovo 30 

d., 1934 m.
Gauta—-'Kovo 30 d., 1934.
MOTORAS, SI D1 WASP 

Pratt and ĄVhitney Corpora
tion, Hartford, Conn.

/Wa Liepos 13 d., 1934.
Žadėta pristatyti — Pabai

goje liepos menesio, 1934 m.
Gauta — Rugpjūčio 18 d., 

1934 m.
PROPELERIS, SMITH ADJU- 

STABLE PITCH.
I • •

Lyconiing Motor Company 
Williamsport, Pa.

Radio
Išpardavimas
DAKAI DOVANOS!

Kalakutas, Antis, 
Žąsis ar graži 

LEMPA.
Seną Radio priimame 

mainais!

RADIO PIGUMAI:
7 tūbų Crosley.... $29.00

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

už ....................... 45.00
Philco Radio Midget 17.501
Emerson A. C. D. C. 7$5|
10 tūbų R. C. A. Vietoj ,4 *

už ..................... 29M
5 tūbų R. C. A. Victor, « 

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

binacija ..............  49.S0
10 tūbų Railię su Elck-

trikin'e kdnib.......'70.00
11 tūbų Philco .......  69.00
10 tūbų Sparton .... 24.00

Jos.F.BudrikjNc
1417-21 S. Halsted SU

Tel. BttUlevard 8167 ‘
- CHtCAGo. 'ill.

į«t

Uisdkyta
1934 ni., ]

d

j, T-- >

t

iš

1

O rife
Joseph F. Guffey

išrinktas senatorium iš <Penn- 
sylvanijos. Jis yra pirmas de
mokratas išrinktas tos valstijos 
senatorium per 50 metų.
. _____ . r* :A... <

INSTRUMENTAI
i Kollsman Instrument Co. 

Brooklyn, N. Y.
Pirkta — Liepos 20 d., 1934

m. ,«
Zddela prisMtyti —į dvi sa- 

vaiti po pirkimo.
Gauta —Rugpiučio 3 d.,1934 

m.
instrumentai

Sperry Gyroscope Co.
Brooklyn, N... Y, , 

Pirkta — Liepos 20 d., 1934 
m, \ , , ..............»

Žadėtą pristatyti — Rugpjū
čio pradžioje, 1934 m.

Gauta — Rugpiučio 8 
1934 m.

d

“LITUANICOS !II” 
^TAISOS

L Naujas Pratt and Whitney 
S1D1 Mdtoras.

2. Specialiai sparnų tankai.
3. Didieji 700 galionų tan

kai.
4. Siriith Adjiistable Pitch

PrOpelleris.,. . ...
, 5. Nauji Bendix Ratai. , ’’
6. “Streamliners” — “ratų 

kelnės”.
7. Vacuum Pumps (dvi).
8. Bosch generatorius.
9. Radio apartas trumpoms 

kelionėms.
10. Dynamotbras.
11. Sekstantas. (J. James-Įa- 

tiušauskas pirko ALTASS -pi
nigais, bet iki šiol negrąžino),

12. Westport . Radio-Kom* 
pasas.

TfB. Steering Kompasas.
14. .Sperry Directional Gyrb.
15. Sperry Artificial Hdri*

zon. . ,
16. ?kbllsman Šehsitive Alti

meter
17. Kollsman Ice Warning Im

dicatdr >
18. Pioneer. Aperiodic Kom

pasas su įrengimais
. Ij9. Pioneer Suction Gauge ’

20. TPibneer Fuel Pressure i
♦ !V L‘ *

Gauge i:

21. ‘ Fibneer '$anffold Fres-
sure Qauge . ,r . J

22. Pioneer bnft lądicator
23. (Pioneer Electricaliy

ftiatėd. fttot Tul>e ii

HirSti trečiadienio vakafo — kius Įąsų jkrdaviriiui 
W ko /tieįar rifus. šiettiet nefnažiau

Wtę Čfį'btią* ‘yokiefelai
imai. ,-fyiediiŠjimo, "ir dėl šantykių pa-

Taipgi ^ neabejotina, . kad ir Iblbgėjimo, šięiriet Lietuvos žą- 
East uHicftgbš ir W^irikių lie- sų nepėrlca, b kitose rinkose 
tuviai Čia skaitliiigai dalyvaus, 
fakiras ėeh Ali greitu laiku 
išvyksta Lietuvon, jo daugiau 
daromų seansu nebus progos 
matyti. —Jonas. 
----------------- -J....,.'

ir dėl nu-

IŠ LIETUVOS
!

||

Lietuvos žąsims didesnės vietos 
dar nesurasta. Taigi ūkininkai, 
žąsų augintojai, atsidūrė labai 
keblioj, padėty — stačiai nėr 
kur dėti žąsis, o reikia, sugriebti 
litą kitą tyUtiniaUsioms pinigi
nėms išlaidoms. Ir štai kai kas• » \ < f • ‘1 f * • < ■ • - ,"t ♦ l •. ■ t •«

beveik šposaudamas, iškėlė su- 
inanymą priversti valdinin-

kus valgyti daugiau žąsienos.
Paskelbus žąsų valgymo 

prievolę, tuojau žąsų kaina iki 
5 litų pakilo, o buvo nupuolu
si iki 2-3 Įit. už' žąsį. Tieša, 
daugelis valdininkų turi žąsi
mis rūpesčio. Sakysime, ką 
darys viengungis valdininkas, 
kuris per 2 mėn. turi sudoro
ti 10 žąsų... Kiti vėl žąsienos 
nemėgsta. Bet žąsų prievolė 
jaii- vykdoma, ir ji sukelia ne- 

r

mažai ir kalbų, ir rūpesčio, 
na, ir juoko. Tsb.

,|*w‘S 1 *4 <■»

JUOKAI
— Ar nebūtų nepadoru, jei 

aš tamstą po tokios trumpos 
pažinties pabučiuočiau ?

— Bet juk tamsta neverčia
mas pažintį daryti trumpą.

— Tamsta kaltinamas įžei
dęs Tamošių? Prisiimi kaltę?

— Jokiu bud u ne. Per spran
dų uždrožiau kelis kartus, tas 
tiesa, bet kad bučiau įžeidęs, 
tai to nebuvo •w

MM daigumo 
priėVoleOfetU“ 

voje
į r; ',r ■' ' 1

Lietuvos ukiriitikhi kasniet 
išaugina po 600—700 tukstati-

11

PAKtAkAI IR DENTISTAI
4*

-

a) Roinec F4 Fuel Plimp
b) Vacuum Pump Drive
c) i'hermocouple Pyromilli 

voltmeter.
d) Thermocouple 4 pt. Šelec- 

tor Switch
e) Pressure Baffles
f) Thermocouple wire 40 ft.
28. l<iti smulkus daiktai.
29. Naujos Instrument Pancls
30. Aviacijos knygos skridk- 

inui iš MęGraw-E(ill Company
31. Žefnlapiai skridimui į Lie

tuvą iš Rand McNally Company
Į- A. ■ - - ’j

Naujai Kalibruoti ir pertaisyti
32. Bank and Turn Indicator
33. Rate of Climb Indicator

. 34. Airspeed Indicator
35. Pioneer Altimeter
36. Oil Pressure Gauge
87. Tačhometer ;l
38. Chronometras. į
A. G. Kartanas, prezidentas 
A.. Vaivada, sekretorius
J. Mackiewicz, iždininkas
Geo. J. Stungis, kn^gvedys.

(Galas)
Kkiidos atitafsyinaS':

Vakar dienos “Naujienose” 
tilpušioj atskaitoje įsibriovė 
vieno cento klaida.

Turi būti: '
Nėw Yorke sukelta $1,247.43 
Centro išlaidų ne $183.04, 
bet ..................................  183:6ą

Grynų pajamų $1,064.38
m 1. ■ ■■ y r-: v v, - 

[korespondėncIjošI 
A r H .iii., jiiiv/i ri TV .r i ■A.l,> •’ M 
Indiana Ilarbor, Ind.

J 3

Fakiriškas vakaras

ADVOKATAI

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Aie. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St. 

Tėl. Renublic 9723

■t

LIETUVIAI
Ofiso Tėl. Boulevard 5913 

Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso Galandąs nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

NedČEomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
Dr. Pulsuckis

LE VAN.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

1 „ / Rezidencija: r,
6412 So. Campbell Avė. 

Prospect 0469

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAIv

DR. MITUSH, OPT.
. , f r iLlEtpVfS...
Optometričally Akių Specialistas^
Palengvina , akių lįeiųpjmą, kuris 

esti priežhštimir galvas skaudėjimo/ 
svaigimo, akių aptemimo; nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegyste įr,.toliregystę. Priren
gia teisingai akcinius. Viėuose. atsiti
kimuose egzaminavimas .daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
^opios. Valandos Jiuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nUo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų , 'aic^s/aptaiso

mos be akinių. Kainos'pigiau 
kąip.pirrtUau.

4712 South Ashland Av.
Phorie Boulevard 7589

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 Wešt 22nd Strfcėt 
Vąląndęs: nup 1—3 ir 7—8

Sęredoniis ir hedėl. pagal sutartį 
Rez. .6631 So. ĮCaUfornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
- IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

A;L.Davidoms, 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 3395,

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

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

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. Markeris 
33Ž5 M Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Šlontviii, M. D.
z West. Town/State Bank Bldg.

2/100 West Madison Street 
Vai. T iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

v, , TeL Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
>Ofiso Valandos rilio 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Mikelis 
'GYŲYT$JA$ IR CHIRURGAS 

■- -»' • ^Ofisas ir 'Rezidencija ’ 
3835 So. Halsted St. 

chicAgo, iLl.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
. z Rez. Tel. Virginia. 0669

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

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosoect 1930

8

Čia bus fakiras trečiadienio 
vakare, lapkričio 28 d., Ivanovo 
Svetainėje, 2101 Broadway 
(kdmpas Deodor St.). Pradžia 
7:3O vakare, šį kartą (ikrai1 pri
bus fiikiras Ben Ali-Pilkąuškhš.' 
Jis turėjo pribti't praeitą 'ket 
vergo vakarą, bet dėk ligos tie 
galėjo atvykti.

Dabar fakiras Ben Ali yra 
pilnai pasveikęs, yra 'prisiren
gęs čia tikrai ‘būti? Indianą'Har- 
bor lietuviai kVieČiami nepa-

i.

Dr. Charles Segal
■ .... ■ OB1SAS
4729 So. Ashland Avė.

• 2 lubos
cJiiCAčo, III.

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

Phone MIDWAY 2880

, , Telefonas Yards 0994
Dr. Maume Kahn

4631 South Ashland Avenue
,, Ofiso valandos: ,
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po p’etų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso- Tel. Calumet 6893 
. Rez. Tel. Drexel 9191 
Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų

Ofisas. H^ted St.
nrti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7-r9 yąl. vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12

— »------ .------ diena........... -------

i

žaMETUPATYRfflO
Pritajkime, akinių dėl visokių . aklą

Res. 6600 South Artesian Avenue
. Phone Prpspect 6659

Ofiso Tel. Canąl 0257

Dr» P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Ęouleyard 7042Dr. Č. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo. 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

■Prlhifto Agnius 
Kreivas Akis '* 
. Ištaiso. 1

r Ofisasi ir. Akinių ^DlrbluVė
756 West 35th St

kampas Halsted Bt» < > 
Valandos ūo 10—4, nuo 6 iki 3. 

Nedėliomis ritib 10 iki 12 vai. dieną.

I

n
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Jei kenčiate, puo galvbs, skauae,nmo. 
Jei skaitant-raidės susiliejatį-daiktą. 
Jei ,-spąįKį9| raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba neriant skaudą 

akys, tubinet jau jurtis reikią

Dr. Jonh J. Smetana
OPTOMETBISTAS ' 

1801 So. Ashland Avė.!

Valandos nuo 9:M>yte iki 8:60 va
karo. Room, $n NedęHomis uždaryta. 

Kalbame LiėtuViškai
. „.. ......Phone Capą! 0523

r-11-—-

--------------- ---- —-------------- ------------
Mrs. Anėlia K. Jąrusz

Physical Therapy 
and Midwife

6169 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prio 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie (treat- 
mfcnt ir magne- 

• tie blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ijĮĮi<»»|iniiiĮiįi>iiįįiiiiUi»įįįiįĮyi

ei

APSAUGOTAS
-IŠMINTINGUMU 

ilądio^-^čtivus ‘‘piloto kabe- 
.WL pagelbsti laivo kapitonui 
,susirasti -kelių per prisikimšu
sių 'prieplauką, BudrUs biznie- Į 
ęiUs. jaučia, -kad lis BANKAS 
sugebės pagelbėti įo biznio įs- I 
taigai, kada jis parodys teiših- 
gus faktus apie save.

šis. pankas K šiulp. tbkį jjja- 
tąrnavim per . savą Ęiz- , 
hio Kooperavimo Skyrių. :

HRlSTEb HCHAKE 
MTNMltMH 
Wth WcėaWd

Halsted ‘St. 1

24. Pioneer Ėarth Inductor -n
Kompasas 

25^ T^iipėr^ure Gauge 
26. Gazolino tankų' bdcfikliki i

wcfl, 970 k. jĮmentai, pirkti kartu su motoru:

BURDIK JEWELRY, 
3343 So. Halštcd &L 

. ........... .. . ĮS ............ ..... .  

Lietuviu Radio Programas Nedėl-

i

r-ji
Be peilio, deginimo arba skąąsmo 

VOTIS, ėfeoAS, ^sfrULAS, PnURITI^ 
(Nio«an«low< Hles^ PhOSTĄTlTISt, ir; Mi<m 
mefillMs Ilgos gydutnos Inusų Šteinu ir nė- 
.•kaudOn i VARICUn/-Metodu, J. c
Mes yiuitlngiil MtleCldtnė tuoe, Kurie "yra nė- 
tekę : ylltlee i Iruti hmyjMytaĮs. Ifra stafitok 
niroRtdhU kalp tos rūsčios, * be vilties ligos 
srrelt fiUIIienln | il treatrnentą. -•» m -m i 

• Diiugdrs žliiunilu trtatid,' kftd jid “kenkta nuo

.TINUSIŲ •BLAUZDŲ arba MEfiLINES 
0VBE ;IŠUKIMO Iš JJARBO I

ARBA Iš NAMŲ

GYSLOS . IR VOTYS
Greit ir į be Skausmo Panaikinamos 

•Tire VARIOUR imdare tukstanClus linksmais

REIKALAUKITE! MUSŲ ' KNTCEJlĘ bYKAI 

Dykai Egzaminacita k, Patarimas;
Ofiso Valandos: O -ikl-4-kasdien. Antrad. > ir 
Penktad. tiktai nuo 0 iki 6.—Nedaliomis 
nuo 9 iki 1

U

•'1

)

I

!

Visi telefonai
Yards 1741-,' 

1742
LA’IDrfjA’M PIGIAU
..... NEGU KITI 

, jAmbulanc^ Patarna
vimas Dienų ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai

DYKAI! t r
9. H-

Laidotuvių1 Dirėkto-” 
rius per 30 Metų

4605-07. S. Hermitage 
Avenue 
Skyrius-•i-*. ........  -■ Skyrius "

M 1 4447 S. Fairfield Avė. /
įjL 
ImHHBSHbHHIII';,

•.WV r i • "v \ l 
.. ............. . ...................... ................... ............

Šimon M. Sktidas
ir/BAmiitoįti/Aa 

Patarnavhnbs geras ir nebrangus

■_______________________________________ ■m
į V ;>K

w

64
4>toa loboa

tfTtefcJa. ■ 4..' si

nwnbtAi^T.
Olanlok Tbeatre Bld*.

...

Tel. Monroe 8377

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Lafayette ,3572 
J. Litflevičius

GRABORIUS IR 
BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži
• koplyčia dykai 
4092 ARCHER AV.

Tel. Republic 3100 
10734 SOUTH 

MlCJtllGAN AVĖ.
Teięfonas 

Pūllman 4151 ~

Gi‘abotius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 Sčiith 49 Ct. 
. CICERO. ILL.

L. v ' ■■

Juozapas Eudeikis
, ir Tėvas
Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
' Laidotuvėse...... . Pašaukite...........

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime, sąryšių su firma tuo 
bačiu varau)

Lačhavich ir Šilinis 
LIETUVIS GRABORIUS 

•Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale jrąeldžiąįųę atsišaukti, o mu-

Tėl. Canal Ž515 arba '2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI
• - TeL Cicero 6927

G RABORTUS
3307 Lituanica Avė

Tėl. Boulevard 4139

., telefonas Yarda ll'SS .

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

?; Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia . Dovanai 

TuriUy automobilius visokiems reika-
« 

1 u
i.t Kainą .prieinamą.
Lituatika Ąvėnue
CHICAGO, ILL.

Incorporated
. LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th. St. TeL Ganai 6174

CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS . 

1646 Wešt’46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

iteAi į,^mW



Antradienis* lapkr. 27, 1934 NAUJIENOS, Chicago, III

PIGIAUSIOMIS BATONUS

DĖKOS DIENOS IŠPARDAVIMAS
kers

svie MILTAIRADIO
PET-BORDEN'S-CARNATION

PAK.

JELL-0

MAYONNAISESweet Pickles
Peas & CarrotsDariaus ii

SIJOTI. ŽIRNIAI

Garsinkitės Naujienose

MIDWEST:LINCOLN S FRIDE DEGTINE
DIDELĖS BONKOS

Šimučio komitetas 
neišduoda atskaitos 
iš Harlemo dienos

“Midvvest” 
Yi Pint už

betgi 
Har- 
buvo

savo
Har-

Midwest” 
No. 2 kenai

kiel
savi

ANTRADIENIO LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMAS

Tai kaip-gi bus broliu 
kai?
Dariaus-Girėno fondui?
— klausia Kaznodiejas.

SWANS DOWN 
KĖKSŲ MILTAI

trys mene 
laiko, o tas

Šimu

parents štili 
the hammer— 
rhythm!...The 

be superseded

Kam-gi jus juos laikot?
Ar jus norit, kad mes apie 

tuos pinigus užmirštume?

MES PASIUNČIAME PINIGUS J VISAS 
PASAULIO ŠALIS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

_Tuz. 31c
3 sv. 23c
2 už 25c
4 už f23c

TOMATO

“SNIDER’S 
CATSUP

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

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

me. 
resist their charm, 
scductiveness. I 

we omit 
...Incidentally, 
you knovv it 

(Nevertheless Thanks!

“MIDWEST
POUND CARE ........

Bruno Bruknis and Bernie Millor are 
some of the members who are res- 
ponsible for the success of the af- 
fair becnuse of their diligent and 
sincere efforts.

Ali members please be present at

Kad pakenkti geram lietuvių 
vardui, kad atitraukti žmones 
nuo Lietuvių Dienos Pasaulio 
Parodoj, Draugo marijonai su 
šimučiu* priešakyje rengė 
marijonišką dieną kur tai 
lemo dykumose.

v WHOLESALE ONLY
3252 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. VICTORY 5382—5383

Cello Sv
Suvyniotas

Ar jus norit tuos pinigus lai
kyt per dešimtį metų? Jeigu 
taip, tai ką jus su tais pinigais 
darysite per dešimtį metų? Pa
sakykit, kiek jų pas jus yra, 
kad bent visuomenė žinotų, 
kiek procentų turės užaugti 
per dešimtį metų? O gal jus 
juos laikysit šimtą metų?

—Kaznodiejus.

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

Ačiū Dievui, jų piktas 
tas nuėjo niekais. Jie neįsten 
gė pakenkti Lietuvių Dienai 
Lietuviai norėjo pasiroyti lie
tuviais ir pasirodė prieš 
to akis.kuopuikiausia.

Marijonai su šimučiu* 
visa gerkle rėkė, kad j jų 
lemo kerštingą parengimą 
suvažiavę 20,(MM) lietuvių

Nuo tų lietuvių jie ėmė įžan
gą, jiems byrą ir sanvičius par
davinėjo.

Jie skelbė, kad visą pelną 13 
įžangos ir byro pardavinėjimo 
jie atiduos Dariaus ir Girėno 
fondui.

Savo bjaurų kerštą jie priden
gė prakilniais Dariaus ir Gi
rėno vardais.

žmonės, kurie ėjo į jų kerš
tingą jomarką, greičiausia ėjo 
ne iš keršto, bet norėdami pri
sidėti prie Dariaus ir Girėno 
fondo.

Bet kiek-gi gaus 
Girėno fondas?

Jau daugiau kaip 
šiai praėjo nuo to 
kerštingas marijonų ir 
čio komitetas iki šiol jokios at 
skaitos nepadarė.

Kur-gi tie pinigai pasidėjo 
iš tos dienos, iš įžangos ir by
ro pardavinėjimo? O taipgi pi 
nigai už skraidymą aeropla
nais?

Ponas šimutis buvo susirū
pinęs Lietuvių 
atskaita. Bet 
senai išduota.
nos Komiteto

ROOT BEER 
GINGER ALE

didelės OEą
bonkos "V*

(Plūs Deposit)

Geriausios Rūšies Maistas Žemomis Kainomis! Taupy 
kitę Pinigus! Pirkinekite “MIDWEST STORES”

Išpardavimas! Antrad., Trečiad., Penktad. ir šeštad.

LAPKRIČIO 27 IKI GRUODŽIO 1DD.

“DIAMOND” EXTRA PUIKUS DIDELI PAYNE
WALNUTS ...................... sv. 29c

Pri menam radio klausyto
jams, kad šiandie 7-tą valan
dą vakare, pastangomis Peoples 
Rakandų Išdirbystės Kompani
jos krautuvių per stotį WGES 
bus transliuojama įdomus ir 
gražus radio programas. Pra
džioje per 15ką minučių bus 
padainuota gražių amerikoniš
kų dainelių, o paskiaus tęsis 
lietuviškas programas, kurią 
dainų dalį išpildys grupė ga
bių dainininkų po vadovyste 
J. Steponavičiaus. Su juokų 
rinkiniu dalyvaus Šalis Kepu
rė. Kalbės Dr. I^e Van Pul- 
suvkis, ir bus daug kitų svar
bių numerių. Todėl nepamirš
kite pasiklausyti.

G c r k i te mažiausiai 
vieną Stiklą pieno prie 
kiekvieno valgio ir pa
matysite, kaip jus ge
riau jausitės. Pasaky
kite savo pieniui, kad 
jis pristatytų jums kvo
rtą pieno dėl kiekvieno 
šeimos nario. Tai pa
rankus ir taupus būdas

GERKIT PIENĄ
MIEGOSITE GERIAU

“MIDWEST” 
PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

KAVA
SVARO O 1 

RAUD. MAIŠELIS ■ v

R PM. sharp. A party will bp hel<l 
and pictuyes taken. Come i n Lith- 
uanian Costinnes!

Splash Party, Dec. 22nd at the 
beautiful Mcdinah club pool.

)----- Ton aku.

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

Gerkite stiklą šilto 
pieno kas vakarą prieš 
einant gulti. Jus geriau 
miegosite, nes šviežias 
pasteurizųotas pienas 
padės sušvelninti jūsų 
nervus ir jis lengvai su
virškinamas.

about in a truly artistic fashion.
The beautiful ažūre eyes of Ste 

phanie Mikulskį are cast upon 
I am unable to 
allurement, and 
dravv closer...Cfoser.,.Shall 
the ręst, StO^hanie 
thanks for the.'.,Well, 
as vvell as I

Due to slight maladjustments in 
he eųuilibrium of your columnist 

Saturday 
ndulgence 
lience is 
hat there 

>r incompatibilities 
he statements made

Having made this 
'uction 1 shall make 
lescribe the various incidentą vvhich 
•ame to pass in divers vvays. I say 
..Attempt...As no one individual could 
lo jusJce to the description of that 
<cene of gay revelry, hilarity, and 
vvhat not

Costumes...Funny costumes...Amus- 
■ng costumes...Stupid costumes... 
°irate costumes...And finally some... 
Utterly lacking in the sence of dis- 
irimination. Hovvever this lašt sta- 
ements, is to a great extent a mat- 
:er of Taste, and thus it is some- 
vhat irrelevant to comment concern- 
ing that in excess. Description con- 
tinued...Streamers. Confetti...Dimme<l 
’ights Lithe bodies svvaying elose to 
me another in pulsating rhythm to 
the strains of a...Waltz...Mariads of 
colors flashing.v4Perfumes...Libera< 
ting their fragrant odors...Aromas... 
And further intoxicating hopeful fan- 
cies . ./. Suddcnly,. a change in 
rhythm!... A Polka!... A favorite of 
the European peoples...Still carries 
on in tradition...The sons and daugh- 
ters of Lithuanian 
manage to respond to 
likę beats of Polka 
okl world passes...To 
by the present american conception 
of music...Music?...Well, perhaps.,,

Thus the eve continues in rollick- 
ing and frolicking gayety...To enliven 
the evening, couples...And singles... 
Enter the bar room and partake of 
the divine concoction...Contents 
unknown...Compounded by Bruno 
Bruknis. The stimulating effect is 
readily noticeable...To those as y et 
unstimulated...A Couple entereth the 
bar roomL.They are...Johnny Sau- 
ciunas and...Well, perhaps the gra- 
cious lady would object to the asso- 
ciation of her name vvith that of our 
gay mushroom hunter?

Julia Zogas feels amiably incli- 
ned...She supports her comely hcad 
on a sturdy‘shoulder and whispers 
the most innąte- seęręts o£ her life 
...Dear Julia, I am beginning to ap- 
preciate the possibilities.

Birdie Kremianis, having been 
only slightly stimulated gives vent 
to her eurbed passions by prancing

Dienos Komiteto 
ta atskaita jau 

Lietuvių Die- 
darbas gražiai 

ir garbingai atliktas nuo pra
džios iki galo.

Dabar klausimas kaip-gi su 
kerštininkų komiteto darbu? 
Kaip-gi su jų atskaita? Kodėl 
jie jos neišduoda? Argi jie 
nespėjo dar surokuoti, kiek 
jie įžangos gavo iš 20.000 žmo
nių? Kiek išmokėjo chorams 
ir už byrą? Ar jie daugiau gavo 
ar išmokėjo?

Marijonai dar ir toliaus tam-

Venus Tumosa is much gayer than 
usual...She is vvith her cousin...Timo 
flies...And as all good things this too 
comes to an end...Steve Derring is 
extrėme|y glad its over, as he vvns 
the dispensor of drinks. Mary Ma
linauskas has already ’ left...Juno 
Žylis is leaving...And so are vve all... 
it is 1:30 A. M...A sole piano player 
oceupies the bench banging away 
with fervor...Vaguely to our ears 
come the strains of...Noriu Miego...' 
The End.

In appreciation of the Service’ 
rendered, vve extend our most sin-1 
cere thanks to Bernice Nesteikis and j 
Antainette Kairis who solicited g’fts 
for costume prizes. Stella Woodman,

CALUMET Baking sv. Ofif*
Powder ken. V

IŠ TYROS SVARO
ŠVIEŽIOS ŪKIŠKA ROLĖ 
SMETONOS

LINCOLNSHIRE”
LAŠINIAI

RAIKYTI 
% svaro 07 n 
cello pak. fc ■ w

MILK FOUNDATION, INC. 
A non-p r o f i t orgimizatlon en- 
<lowe<l to gi ve out Hcientific f acte 
on gencral hoalth.
205 W.Wacker DrivąChicago^

DREKEL FARMS”
CALIS 
(HAMS)

14%c

CERESOTA” NE BALTINTI

24'/2 S V 
MAIŠ.

STORES
N MG H ITVIU

MILKAS
3 AUKŠTI

KENAI

PUMPKIN nilleli 3 už 25c
TOMATO SOUP Mid've8t 3kn 17c

/’WT*XTTIN|

NUMEST
300 fNDKraNDKNT

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

SVIESTASo-

VISŲ Q
SKONIŲ______ P
“HAPPY HOLLOW” 

Svaro pakelis

night, the benevolent 
of this most kind au- 

reųuested; in the event 
occur slight irregularities 

pertaining to 
herein.
lenghty intro- 
an attempt to

RAZINKOS be’", •ūdų Nectars nak. 10c
Midwest” O C 

Kvort. džiaras

po Dariaus ir Girėno vardą 
dar daugiau aukų nori gauti.

Tai tegul-gi jie parodo, 
jie pelno padarė per tą 
kerštingą parengimą.

Jie tyli.
Jie atskaitos neišduoda
Gal būt ta jų atskaita labai 

juokinga išrodo, kad jie sar- 
matijas ją parodyti visuome- 
mei.

Tai kaip-gi bus, broliukai?
Kiek jus duosit Dariaus r 

Girėno fondui iš tų pinigų, ku- 
kiek jus duosit'riuos surinkot nuo jūsų 20,001 

žmonių?
Tai turėtų būti nemaži pini-

SWEET P0TAT0ES S!£■> 
ASPARAGUS TIPS ZidrSn. 
TUNĄ ŽŲY< S,

Kidney Beans rf.d.“n^W2
Midvvest”
1, Q jronni

PYČES_ Oliforniios No. 2Y2 kenai 19c 
y-,. f Libby’s “Rosedale” O 07 nPmeaPDle Riekutės Nn. 1 auk, ken fcužfc • V 
“PREMIUM” CHOCOLATF.______ 3 unc. pak. 9c
COOKIES CHOCOLATE ......................... sv. 19c
“Uneeda” PREMIUM KREKĖS sv, pak. 10c 
CHOCOLATE DENGTOS VYŠNIOS sv. dėž. 25c 
RINKTINIAI BANANAI ........... .......... 3 sv. 19c
CRANBERRIES (Spanguolės) .... 
N A VĖL ORANŽIAI Dideli ........

1 1

“DELICIOUS” OBUOLIAI ....
“PRI M A” Malt Marrow .............
“AMERICAN FAMILY MUILAS

K st?:

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

Garsaus Fakiro BEN ALI j Antano Pilkausko}

STEBUKLAI
. . . 3- / 7. i**-:!/'’*.

..y■

INDIANA HARBOR, INDIANACHICAGOJE—NORTHSIDEJE

Utarninke, Lapkričio 27 d,ArmitageHall Seredoj, Lapkričio-Nov. 28 d„ 1934
3800 ARMITAGE AVENUE

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 35 Centai

YWAN0W SVETAINĖJE
1 .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 liuosų laikų būdami namie, o ateikite pamatyti dar nematytus 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMA, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PER VERI M A, 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 tą matyti savo akimis ir girdėti savo ausimis stebuklų paslaptis.

Šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodoje matė ir gėrėjosi musų fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirą BEN ALI, da
bar yra proga jj mums matyti pirm negu užbaigs savo maršrutą.
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UfMkymo kainą t
Chlcagoje — pafitu:

. Metamą __— ----------„
Pusei metų
Trims mėnesiams

1 Dviem mėnesiams    1.50
Vienam mėnesiui     .75.

Chicago] per iineėiotojus:
Viena kopija  3ę
Savaitei___________ _—,____ _ 18c
Mėnesiui_______ __  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu« ’

Metams ___ $7.00
Pusei metų —---------............. 3.50
Trims mėnesiams........ ..........  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ---------— 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpigintą)

Metamą$8.00
Pusei metų-------- --- 4.00
Trims mėnesiams------ --------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

RUSŲ IR PRANCŪZŲ KARO SUSITARIMAS

juos, šitokiems investuotojams 
išmokama nuošimčiai kas pu? 
sė metų,.

Įstatymai duoda galią Suvie
nytų Valstybių valdžiai pirkti 
šios ketvirtos rųšies serus iš 
kiekvienos federalės spulkos. 
Valdžia gali įsigyti tiek šėrų, 
kiek įstatymas numato, atsi
žvelgiant į bendrą visų kitų in
vestuotojų pinigų sumą.

Pagalios, penktoji rųšis tai 
Pręferred Inęome Shares. šios 
rųšies šėrus gali pirkti tik 
Jungtinių Valstybių iždinė 
(treasury). Pelno pasidalinime 
šie Šerai neturi jokios pirme
nybės. Jie turi pirmenybę tik 
ieškiniuose prieš spulkos tur-

'i !"■...."rkai privalo ne dėtis prie vieųos arba antros pusės, bet 
$3.00 sukilti prieš tas valdžias ir stengtis jas nuversti. O da

bar Maskva iš ąnkstę prižada Frąncijai duoti savo ąr- 
~ miją, jeigu Franci jai tektų kariauti su Vokietija!

1 Kame čia logika?
Frieš 17 mętų komunistai vadino “proletariato iš

davyste” net gyninją savo šalies nuo. užpuolusių priešų. 
Bet šiaųdie pati komunistų valdžia siūlo savo armiją 
svetimos kapitalistiškos šalieą gynimui. Q Rusijos dar
bininkams, kurių vardu ji valdo kraštą, ji dagi nepasa
ko, kati jų gyvastys yra pažadėtos Francijos karo va
dams !

Dar vienas dalykas, žadėdami savo “raudoną” ar
miją pasiųsti į talką Frąncijai prieš Hitlerį, Rusijos 
bolševikai tuo, patim prisipažįsta, kąd ta politika, ku
rią jie vedė Vakarų Europoje nuo pasaulio karo, buvo 
didžiausias absurdas, Jie skelbė, kad nesą jokio skirtu
mo, ar buržuazinės, valdžios yra demokratiškos, ar fa-, 
šistižkos. Ir kuęmęt soeiąldembkratai kovojo, gindami 
demokratinę, tvarką Vokietijoje ir kitose šalyse, tai 
bolševikai juos pųrvaįs difąpstydavo.

Bet kas pasirodę dabar? Jeigu nėra skirtumo tar
pe demokratiškos ir fašistiškos tvarkos, tai kodėl Mask
va nori eiti į talką Franciai prieš Vokietiją? Kodėl ji 
bijo Hitlerio,? Pagal komunistų “mokslą” Hitlerio val
džia turėtų būti nėkiek n,ę blogesnė už bile kurią kitą 
kapitalistišką valdžią.

Taigi matome, kad bęlševįzmo “principai” visai su- 
bankrotavo.

4.00 KAS YRA SPULKA
Rašo Adv. K. GUGIS

■« ■ "y

FEDERALĖS TAUPYMO IR 
PASKOLŲ BENDROVĖS

Francijos parlamento narys ir kaj*o biudžeto repor- 
teris, lięęją Archimbaud, pranešė parlamentui, kad so
vietų Rusija yra pasižadėjusi ateiti į pagelbą Francijai^ 
jęigU pastaroji įsiveltų į karą su Vokietija. Tai yra pir
mutinė oficiąlinė žinia apįe tai,, kad tarpe Maskvos ir 
Paryžiaus gyvuoja mįlitarini^ susitarimas.

Gandai apie tokį susitarimą buvo seniai pasklidę 
Europoą spaudoje, bet Francijos valdžią jų teisingumo 
nepripažindavo. Tačiau atstovę Archimbaud žodžiai, 
pasakyti atstovų bute, kuomet buvo svarstomas Frak
cijos karo biudžetas, aiškiai liudija, kad susitarimas 
tarpe tų dviejų valdžių yra padarytas,, tik iki šiol jis 
buvo slepiamas nuo viešumos.

štai ką tasai atstovas pasakė:
“Kancleris Hitleris laužo Versalės sutartį. Tai 

mums atidengė Rusija, ir įš to kilo susipratimas, 
kuris tapo pasiektas' tarpe mus.. Vien tik šita sąjun
ga palaiko taiką Europoje. Rusija turi gerai įreng
tą armiją, kurią ji siūlo mums, kilus karui tarpe 
Vokietijos ir mus.”
Vadinasi, jeigu kiltų karaą tarp Vokietijos, ir Frak

cijos, tai sovietų valdžia pasiųstų savo “gerai įrengtą” 
armjją prieš vokiečius.

Neį Francijos parlamentas, nei Rusijos žmonės iki 
šiol apie tokį jų valdžių susitarimą nebuvo, painformuo
ti. Nebuvo apie tai painformuota ir Tautų, Sąjunga, 

; prie kurios priklauso ir Erancija, ir Rusija, nors, vieąą 
iš Tautų Sąjungos taisyklių yra ta, kad jokių slaptų 

. : karinių sutarčių tarpe jęą, narių negali būti. Jeigu dvi 
arba kelios valstybės padaro atskirą sutartį, kuri liečia 

i tarptautinę taįką^ tai tokia sutartis turi būti užregis
truota Tautų Sąjungos sękretariate Genevoje.

Todėl, kadą atstovas Archimbaud padarė tą viešą 
pareiškimą parlamente, tai valdžios šulai Paryžiuje, ir 
Maskvoje pasijuto labai nesmagiai. Francijos užsienio, 
reikalų minjstęrija' tuoj po to pranešė spaudai, kad apie 
jokias sutartis su bolševikais ji nežinanti. O sovietų val
džia Maskvoje atsisakė duoti kokių nors paaiškiniiuų. 
Ji ueužginčijo ir nepatvirtino Francijos atstovo pareiš- 

.* kimo tikrumą.
Iš to spėjama, kad tas. susitarimas yra padarytas 

ne paprastu būdų, kai? yra daromos sutartys tarpe, at
skirų valstybių,, bęt yra padarytas tąrpę Rusijps ir 
Francijos karo vadovybių. Bolševikų “raudonosios ar
mijos” generalinis štabas susitarė su Francijos “impe
rialistinės armijos” generaliniu štabu.

Tokį kariuomenių vadų susitarimą nereikia Fran
cijos parlamentui patvirtinti, ir jį galima slėpti nuo. 
Tautų Sąjungos, štai dėl ko apie tai iki šįpJL nebuvo nė 
viena šalis painformuotą.

, Reikia čia pastebėti, kad pirmiaus tokį susitarimą 
Maskva turėjo su vokiečiais. Bolševikų genpraljnis šta
bas palaikydavo slaptus ryšius su vokiečių armijos ge
nerolais. Rusijoje vokiečiai turėdavo savo, amunicijos 
dirbtuves, kurios gamindavo ginklus ir nuodingus gar 
žus Vokietijos armijai. Tie ginklai ir nuodingi gazai 
būdavo slaptai gabenami iš Rusijos į Vokietiją, taip 
kad Vokietija galėjo nųolątps ruęštis karųį nepaįsydar 
ma Versalės taikos sutarties, kuri vokiečiams buvo už
draudusi giųkluotis.

AR TAI DARBININKIŠKA POLITIKA?

IŠ viso
PASAULIO

Lenkijos valstiečių padėtis
Dar pernai ne tik vakarines 

Balgudijos ir rytų Ukrainos 
dalys, bet ir ceutra.liuė Lenki
ja pergyveno neįmanomą var
gą. Vien tik Vilnijoje, kaip 
.praneša vienas laikraštis, bū
davę apie 30,000 valstiečių^ 
Pinskę distriktę dęsėįkai tūks
tančių. žmonių, naudojo mais
tui medžio žievę ir žolę. Va
karinėje Galicijos, dalyje jau 
rudenį žmones pritruko duo
nos, o bulvės buvo prabangos 
dalykas.

šiais metais reiktai dar la
biau pabįogėjo. NųbiednėjjU- 
siam laike krivio kaimui biįir 
jonas zlotų, mokesčių p.asidayė 
nebepakeliama našta. Na, o 
prie to reikia dar pridėti šešis, 
bilijonus skolų,, kulias užtru
kę valstybė*

Santykis kainų tarp žemės 
ūkio produktų ir įvairių ga
minių pasidarė visai nenąty- 

: rališkas. Valstięčiai, savo piįor 
dūktus priversti parduoti vir 
sąi pigiai, o, tuę tarpu už, vi
sokias reikmenas, kurias ten
ka pirkti krautuvėse, reikia 
labai, brangiai mokčtį, Pavyz
džiui, imkime druską,, 1927 — 
1928 metais už 8, kjlpgrainus, 
rugių valstietis galėdavo ganę 
tį 10. kilogramų, druskos. Bet 
šiais melais už 10 kilogramų 
.druskos jau reikia, duoti 22 
kilogramu rugių!

Laikraščiai priversti yra pjri 
pažibti tą faktą, kad kaimas 
ne tik neprogresuoja, bet 
smarkiai regresuoja. Vadinasi, 
žengia atgal. Ęsą, dabą r nau
dojama tokie žemęs dirbįmo 
metodai, kokie buvę naudęja- 
lęji pęi.dši'sf oriškais laįkais. 
Kaimas nustoja pirkęs dagi 
labiausiai primityviškus įna
ginę ir grįžta prie medinių 
grėblių, šakių, akėčių ir žąg-

Iškilus aikštėj tam dąptm soyiętų ąųpįtąrįm.ųį, su 
Francijos karo vadovybe, nustebo ne tik atstovai sveti
mų valdžių, nuo. kuriu tatai buvo slepiama, bet ir ęląų- 
gelis bolševizmo šalininkų. Jie klausia: kokitf budu val
džia, kuri vadina save “revoliucine”, ir “proletariška”, 
gali ęitį į tokius “skymju^”?

Tiesa, ką4 Vokiętijps hitįąrigmk^ W pasįučįąųr 
aiaą gaįvaįaą, kų^ip nuolatos, s^ąto į pąyojų taępjtautinę 
tąiįą, axgi mifttąriątąį. jąja tokį gerix k%d
Rusijos darbininkai ir valstiečiai privalo už juos lieti 
savo, kraują ir guldyti: savo galvas? *

Kai Leninas buvo gyvas, tai jisai sakydavo, kad 
visos ka ‘ S* »* oš valdžios yrą.. Ę&ęšįngos_ darbįnin- 

lūs karui tarpe, tų valdžių, darbiniu*-

či,ų įnagių, kuriąją naudojasi 
jų protėviai,

Nacioųąjįstų demokratų or
ganas “Gazeta Wars.zaws^a” 
rašo: “Mažažemių valstiečių 
ūkią j šįąndien randasi neįma
nomai sunkioje padėtyje. 
Viešpaja<ują, tikros. skurcįjfts. 
šeimoje, kuri susideda iš ke
turių ar pcnkiij darbininkų, 
geriausiame atsitikime diębą 
tik vienas. Duona esti retas 
svečias: nėra iA ko nusipirkti. 
Žibalo; degtuku8 pavaduoja 

j titnagas, Mąžai ^^alįiųa, užti
kti tokių šeimų, kurios butų 
aprūpintus dyabhžįmą įr ava
lyne.”

Tas pat laikraštis sako, jog 
vakarinėje Ūkiamo*. dalyje, 

s jau dabar “nėra nei bulvių,

n(ei pieno. Gyventojai maiti
nasi varputėmis, kurias jie 
surenka laukuose. Vaikai tins
tą iš bado.”

Dagi tose vietose, kur žemė 
pasižymi derlingumu, valstie
čiai badauja. “Daugumą u Kilį 
perėję į lupikų rankąs. Vals
tiečiai nepajęgia ■ užmokėti 
mokesčius. Nežiūrint to, mo
kesčių rinkėjai atima paskuti
nę karvę. Kiekvieną dieną iŠ 
kaimų valdininkai į miestus 
gabena raguočius. O tai todėl, 
kad kaiflnięse ūkininkų in- 
ventęriijj iš varžytinių negali
mą parduoti. Nesiranda žmo
nių, kurie turėtą pinigų. Duo
nos valstiečiai neperka. Uba
gystė kaime pąsiekč neįma
nomą laipsnį.”

Tokie dalykai /dedasi tose 
vietose, kur pirma ūkininkai 
ganą pasiturinčiai gyvendavo, 
Rajonuose, kur žemė yra pra
stesnė, žmonės kenčia dar 
didesnį skurdą. Reikia žinoti, 
Kad šiais njetais nederlius pa
lietė gana žymiį .'Lenkijos te
ritorijos dalį. m

Paskelbti daviniai rodo, jog 
šiais metais kviečių derlius 
yra dviem, dešimtim nuošim
čių niąžęsnię nei pernai., Tas; 
ipat galima pasakyti apie ru- 
!gius, miežius ir ayižąs. Neder- 
‘Ijius palietė beveik pusę Len
kijos. Tai įvyko dėl sausros ir 
[potvynių,.

šimtai tuksįančią yajstįečių 
jau dabar pusbadžiu gyveną. 
Jienis mažai vilties tėra susi
laukti pagalbos. Vyriausybė 
neva batndo teikti pagalbą, 
bet tai, sako laikraščiai, yra 
tik pasityčiojimas.

Didžiausias laivas
Frąncijoje neužilgo bus už

baigiąs didžiausias pąsaujio 
laivas “Normandie”. Baland
žio mėnesį, jis padarys pirmą 
kelionę į Ameriką, — išplauks 
iš uosto, Hįavre į Hew. Yorką.

Laivas turės i komendantą, 
1 kapitoną, 1 kapitonę padė-* 
jėją, 6 leitenantus, ^2* garde- 
marinus ir 108 jūreivius. Ma
šinas prižiūrės 1 vyriausias in
žinierius, 16 inžinierių, 1Q> aši- 
stentų, 30 elektrotechnikų ir 
X34 mechanikai.

Adiųinistralyvis; apą^atįas su- 
sį(įęs. iš, 1 vyriąuęįojo kopiięa- 
ro, 6 komisarų ir jų padėjė
jų. Laivas turės 3 dakjąiątę 
ir 2 sanitarus. ; H

Personalas, kurio tikslas 
huą pątąąnąuti ir lįnksminti 
publiką (pasažierus),. susidės 

>iš 1 direktoriaus, 16 muzikan- 
,lib 1 tipogrąfų, 9 barzdasku- 
ičių, 114 virėjų, 73 virėjų pa- 

, gelbbunkų. 9( niesipmkų,.’ 1Q 
duonkepių ir t. t.

MąiliniĮ.um! pąsažienų ir ląb 
vo įgulos iŠ ’Havre’o į New 

(Yo;’ką ii; ąlgąj; buę pąMą; 
'70,000 kiaušinių,; 7,000 vištų, 
16,000 kilogramų mėsos, 80,- 

, 00Q kjįogrąpk1! 2^000. lįt- 
irų. vyno, 6į95U butelių, šampar

Spulkęms nurąątoma ateity; 
svarbesnė rolė davime paskolą 
ant namų ir taupymo u’gdy-. 
me, negu ta, kurią jos lošė iki; 
šięl. Tatai liudija ir tas f ak-, 
tas, kad pati valdžia pradėjo, 
organizuoti federales taupymą 
;ir paskolų bendroves — Tede
ra! Savings and Loan Asęo- 
ciations.

šiam darbui valdžią įgaįia- 
vo Kongreso Aktas, kurį pre
zidentas užgyrė birželio 13 d., 
1933, m.

Sulig tuo aktu, federalė tau
pymo ir paskolų bendrovė — 
federalė spulka — yra priva
čiai tvarkoma tam tikros apy
linkės finansinė įstaigą. Pa
skolas šitokia spulka duoda ne 
didesniame plote, kaip 50 myr 
lių rate nuo jos buveinės. Jos 
tikęląs yra, tarnauti apylinkei 
taip priimant sutaupąs, taip 
duodant paskolas. Pasak vald
žios atstovų, tinkamai operuo
jamą tęk.ią federalė spulka ga
li pątenkinti apieliųkės gyven
tojų reikalus, nežiūrint ar mie
stas bus didelis ar mažas.

t ’ -

Valdžia mano, kad dėka ši
tokios spulkos operavimo, tai 
ar kitąi apielinkei nębus rei- 
kaję, traukti kapitalą namų fi
nansavimui iš kitų šaltinių. Be 
to, lokalis federalės spulkos 
pobūdis yra geimas tuo, kad jos 
vedėjai geriau gali pažiųfi vie
tines sąlygas. Taipgi jie gali 
geriau pažinti žmones, ku
riems skolina. Ba praeities pa
tyrimą! rodo, kad duodant pa
skolą pažinoti skolintojo būdą 
yra taip jau svarbu, kaip 
jo finansinį-stovį;- 

* ■ . » <t . . >

Investmentai Federalėj 
; Spulkoj

Federalė spulka priima 
nįgus taupymui ir išduoda

ir

.■■j ffį

juos šėrus. Yra penkių rųšių 
šėrai.

Ir viena tų rųšių tai lustall- 
ment Thrift Shares. Tatai yra 
taupymas paremtas {mokėjimu 
tam tikros pinigų sumos kiek
vieną savaitę arba kiekvieną 
męnesį. Mažiąusią taupymo su
ma turi būti mėnesiui 50 cen
tų. Pidesn.es sumas, galite mo
kėti kokias norite.

PribrenduSio arba išmokėto 
Šero vertė $100.00.,

Jeigu taupytojas mokės sa
vo duokles reguliariai, neųž- 
vilkdamas niekuomet vienu 
tarpu daugiau kaip 60 dienų, 
tai, jis gaus bonusą. Tas bo- 
nusas tai 1 nuošimčio priedas 
metams prie kitų dividendų. 
Bonusąs bite išmokėtas jam, 
kai ję seras ar šėrai pribręs, 
t. y. pasieks $100 vertę.

.Kita federalės spulkos šėrų 
rųšis yra Optional Savings 
Shares. ši šėrų rųšis yra tai
koma tiems, kurių pajamos es
ti nereguliarės, kaip profesio
nalų ar kitokių užsiėmimų 
žmonių.

šitos rųšies šėrus žmogus 
užsirašo kada jam paranku ii 
moka už juos kada pajėgia. 
Dividendų arba nuošimčių 
spulka jam nemoka, o pride
da juos prie jo įmokėjimų iki 
jo šėrai pribręsta. Supranta
ma opto (optionąl) šėrus ga
li užsirašyti kiekvienas asmuo, 
kuris tik nori juos imti.

Trečioji šėrų rųšią yra Pre- 
pąid Shares. ši šėrų rųšis yra 
.taikoma tam, kad patarnauti 
žmonėms, kurie įipoka iš kar
to į spuJką didesnę; sumą pi- 
nįgų, kurią jie palieka spul- 
koj augti kartu su- nu08*m- 
čiais, Paleiskime, kad žmogus 
įdeda $500 ir nori juos išau
ginti iki. $1,6.00, Tokiame at- 
,sitikime jis perką 10 šėrų, bą 
kiekvienas federalės spulkos 
pribrendęs šėras yra $100 ver
tės.

Ketvirtoji šėrų rųšis — FuįL 
paid, Income Shares. ši rųšis 
yra taikoma žmonėms, kurie 
Įnęri investuoti savo, pinigus 
sąugiaį ir gauti nuošimčius už

NAUJA ‘KULTŪRA’
No. 10.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Tai vienas įdomiausių Lietu

vos žurnalų.
šio, numerio turinys seka

mas:
‘Autarkiuis ūkis Lietuvoje — 

Pk Kopustinskas.
Ekonominės Lenkijos būklė 

ir ekonominė politika—D. Pum
putis.

Jurgis Baltrušaitis—S. Kara- 
Murza.

Apskrities miestas— Petras 
Cyirka.

Dujos—Stefan Faber.
Autoanalize—Stasys Angliu

kas.
Aleksis Kivi—J. R.
Elektrinių mikroskopas—A. 

Žvironas.
GALIMA GAUTI NAUJIE

NOSE—Kaina 45 centai.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernartic)

galite padaryti pas 
mus. pigiau ir geriau 

negu kitur. '
Klausdami informaci- 

: jų iš kitų miestu 
rašykite

,v

I'

Garsinkitčs “N-nose

pi- 
už

—.. .. "1 ....................... 1 ■■■

KALĖDŲ DIEDUKUI

no ir brangaus vyno, 2,600 bu-, 
telįų įvairios degtines, 16,0p0; 
litrų alaus, 9,500 butelių miriė-

■ ralinio vandens ir t. t.
K, Augurąs,.

NAUJIENOS
1739 So. Kalstei St.

CHICAGO. ILL.

Pidesn.es


D A lk Y

jums reikia

Metines Mirties Sukaktuves
AND

SPAUDOS DARBAI

yrius,•imas i

Monroe 4442

Tėvas, Motina ir broliai

randasi

,us nu
negu

BOOKS

IIVO p

i visas
B 4 J

Chicago. UI.

nulydėtas

um

$2.00

$7.75

$6.00
$6.25

*10X10 
*45.00 
*15.00 

*1.00

Patalai ir Matracai 
Qiiilts & Mattress Renovated

Bub Auto Supply, 6324 S. Western 
Pros. 4729. Pristatymo 'patarnavimas

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

STOGAI 
ROOFING

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langu, durų, sienojų, adverijų —

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

LAIVAKORTES
STEAMSH1P TICKETS

RAKANDŲ Bargcnai
FURNITURE BARGAINS

RAKANDŲ Išdirbėjai 
Fumiture Manufacturers

Siuvimo Mokyklos 
DRESSMAKING SCHOOLS

jos nąrjų.
liaus ta
Įjos užsitęs

, ,mo- 
arba

Paliko dideliame 
vyrų Mikolą,'. f 
ir Juozapa Grinevičius, 2 švo

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

VICTORIA HOTEL 
impas Clark ir Vau Bure 

Kambariai $1 ir augšči wM r “
Wabash 2280. . .

Screenipgs 
$5.75; Lump arba egg

KAILIAI
FURS

. Paliko didęi.ianie puliudime 
savo mylima moterį Anelę po 
.tėvais.čepelaitė, 2 sūnūs Antaną

nešit ši skelbimą
barni ,. *
bas i viena diena, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO.
2228 Milwaukee Avė.

Humboldt 4766. ’

•ANfANAS AbArAVI#US ' 
. .Persiskyrė; su. šiuo; piisauliuti 
lapkričio 24 dieną, 7:50 yalan- ■ 
čia ryto 1934 m., sulaukės pu
sės amžiaus, 
apskr., Daugi! 
niškių kaimas,

nuliūdime tėvą Frank, motiną 
Richard ir Frank.

THE BRIDGEPORT ROOFI&G CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street. 
________ Tel. VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

šulaiikės, pil
imės > švęnčibnių 
kės parap., Dai-

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

’iano akordionai po $45, 
'. BUDRIK, Ine.

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

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

Frank Alexander, tris dukteris — Julia, Anha, Catherine 
ir dvi seseris Anielia Liczkienė, Ųrszula Jasudaviczienė. 
Kūnas pašarvotas randasi 6645 S. Artesian Avė. Laidotu
vės įvyks seredoj, lapkričio 28 d., 8:30 vai ryto iš namų { 
Šv. Kryžiaus, 46th ir Wood st., parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Tekios Bondzinskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Simai, Dukterys, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Juozapas Eudeikis 
ir tėvas, 5340 S. Kedzie Avė. Tel. Republic 8340.

Cbicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
leans, Jącksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanoojja. 
Blūėbird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Gal. 4668.

pustytoms Vincentą ir JMikode- 
mą Abąravičiuą ir. jų šeimynas 

✓ir gimines, o Lietuvoj brpljiVĮi- 
kolą ir, .2 šęšeris -Teofiliją ii 

jAdela, dėde ir dėdiehę ir gi« 
minės. .k’. • •»

. Ktihas pašarvotas, teikiasi

120 balsu chromatiški i 
vertės $400 dabar tik , $75, 
jos dykai, 

JOS
8417 S. Halsted St

m gra- 
'elefonas

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
milijonų dolerių ir dabar tebusiančia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba Iii 
Naujienų Pinigų Siuntimo

1739 S. Halsted SU Chicago, III

Jau praslinko metai kai tave musų mylimas sūneli 
ir broli nelaimingoji mirtis ištraukė iš musų tarpo. 
Musų širdyse palikai neužgydomą žaizdą, o namuose 
neužpildomą tuštybę. Mes tave brangus sūneli laukia
me sugryžitant, bet musų laukimas veltui. Visokios 
gėlės pranyksta ir vėl sugrįžta, bet tu negrįši. Laikui 
bėgant užmirš tave draugai, bet tu musų brangus pa
siliksi musų mintyse ir Širdyse amžinai.

Mylėjome Tave, kuomet buvai gyvas, taipgį neuž
miršime Tavęs ir dabar iki mes pas Tave nuvyksime.

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus . reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S* Halsted St., Canal 8500

AUTO DALIS 
Wholesale ir rėtail

MAUDYNES 
BATUS

kliubo prisirašyti prašomi lai 
ku pribūti.

B. J. Jakaitis pirm.
A. Slasiidis sekr.

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

buvo paškybęs laiką iki 3 va
landai ryto, bet matydamas 
tokį linksmą ir smagų vaka
rėlį aprubežiaviino Idiką pa- 
hdikino.

Tai buvo yienhs iš linksmiau
sių ir smagiausių vakarėlių, 
kokiam man teko dalyvauti.

Svečias.

LENTOS ir Medžiai
LVMBER

ONA PAJAUSKIENĖ
, Pęjrsiskyre su. šiuo pąsaujiu J 

lapkričio 25 dieną, 12;49 va-*• 
landą po pięt 1934 m., šulam ? 
kus ■ pusės amžiaus, gimus Gi
žų vafeč., Vilkaviškio apskr.

Amerikoj išgyveno ,46 metus. £ 
Paliko , dideliame c nubudime 

Vyrą Juozapą, du šunų Joną ir1 
, Albertą, • 2 dukteris Oną , ir Ei* t 
šie,, marčios, žentai, antikai ir■_ 
gimines.

V,; Kūnas
5827 So. . ________ .. , v
..Ųaidotuvės įvyks seredoj,1. 

Iapkričio 28 dieną, 8,:$0 yąl. z 
ryte iš hąrttty j šv. Jurgio pa-w 

.rapijos. bažnyčią, kurioje atsi-l

.LARSON COAL CQ..........
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. Ądąms 
Tėl, Mansfield 0561.

... Visi_ a„ a. Onos Pajaustyięnės 
gimines, dratigai ir pažystami 
esąt :nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti Jąidotuvėąe ir p.uteilfti 
jai padkutihĮ patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
.Vyras, Šundi, Dukterys

E. McCOY, savininkaą., 
Chicago. 
irimi'nbini ■■

hs, (draugai ir 
alyvauti laido-

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuota svarumą ir šilumą 
Tūkstančiai užganėdintų kostiumie- 
rių Chicagoje. Screenipgs —• $4.75; 
Mine run — 
— $6.00. * ;

NORTH. ,
Lawhdale 7366 — Marriniac 2524

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

Ją ne draugai surengė p. C 
Kairiui, bet C. Kairis draiv 
gams.

ir vlšhtla
labai gerai, prašydamas, kad 

‘kūlb^tojai kalbėtų trumpai, 
’kas iŠt’ikro ir 'buvo1 padaryta. 
Kriaučių unijos viršininkai 
kalljedmni pabrėžė, kad C. 
Kdiris yra vienas iš tų unijos

KVIETKININKAI 
FLORIST

(po tėvais Grinevičiūtė) ( 
^eršiškyrė su šiuo pasauliu 

laplęrjčio j25 d|bną, 7135 vąląn-} 
dą ryte 1934 m., ^sulaukus pu-r 

•Sės dhiŽiaus, 'gimus LieiiiVoj/ 
Šiaulių apskr., Radviliškės par. ) 
Kutiškių kaime.

Didėli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybė įdarome kailinius kautus ant or
derio yiąpkios mieros. Taipgi taisom 
labai pigiai. David Alderblum, jsteig.- 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150:

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.

IŠMOKIT PELNINGŲ AMATO 
Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras ąuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mą. Pradėkit tuojaus.

CHICAGO, SCHOOL OF 
DRESSMAKING,

216 W. Jackson Blvd. Dearborn 9092

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
Įrankių ir pąternų darymas 

(Tpol and Die Makiiig) 
Aiitomatiškos šriūbihes 'mašinos. 
Didelis i pareikalavimas darbininkų 

ir geras užmokesnis.
• Tšmok amato, dirbdamas ALLIED 

ŠĄPOSŲ, Pradėk dąbąr. Mokintis, ga- 
r'linąą dienomis ir yąkarais, M"~" “
'kiniams veltui sujieŠkome 
Ateik . j šapą aybU pąrašyk; prašyda
mas veltui knygutės su paaikinimais 
ALLIED 8CREW MACHINE CO.,

į: , Ine. ,'Depti. lOO

Plaster 
. 4 kom- 
Adverijos.

SftOO Patalus padarom su jūsų 
O naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šita kainą tik kada ątsi- 
atracai perdir- 

Apskaitliuojam dykai. Dar-

Anglis, Koksas, Medis, Kuras, 
i Aliejus j ■ • • 

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 ęolių screanings ..................   $4,75
Mine run ar nut  ............ .......... 5.,75
Egg ................. ............................... ■ 6.00
Šmotais, —: Įump 6.50

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE

Lajdotųvės .iyyks, trečiadiėrtl 
lapkričio 28 dieną, 8, tel. ryto 
iš namų j Qip)Uąo-Parielės šv< 
parapijos bažnyčią,, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o/iš teipbiis1 nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka-

Visi, a., ą. Antano Abaravi
čiaus giminės, draugai ir pa- 
žistąipi esąt nuoširdžiai kyfečia- 
,hji dalyvauti laidotuvėse ir Su
teikti jam .paskutini patarna- 
mą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, . ..
Moteris, Sunai, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

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

...... ime 
2 brolius Petrą

KaziiMėte ir Kostaritą 
Narbutus ir gimines • Amerikoj, 
LietUvoj šėšeri Elzbietą 'Kačin
skienę irjgimines. % ;. t

,. Kurtas pašarvotas, rąndasi 
4803 S. Throop St. Yards 5177. 

laidotuvės, įvyks I trečiadieni

Tautiškas kapinės. . .
Visi a. a. Juzefps Narbutie

nės Hminės, draugai ir pažįs
tam! esat nuoširdžiai .kviečiami dalyvauti laidbtuvčse ir suteik
ti jai naskųtinj patarnavimą ir 
atsisvelkiiHmą.

Nuliūdę ‘liekdfae,
Vyras, Broliėi, švbfferfai 

‘ir Giminės,
' *.......
.Ląldotuvė^

persiskyrė su šiuo pasauliu 27 dieną lapkričio mėn. 
1933 m., sulaukęs 6 m. 10 mėnesių amžiaus, gimęs 
Chicago, III. sausio 18 d. 1927 metais.

\Paliko dideliame
Helen, du broliu —

Uętuva JF 
kitas svieto Šalis yra parų 
Keleiviai aprūpinami paspo 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St.

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVfic 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

ndmų, kuris vištiomet ištiki 
mai 'drąbhoijasi 'unijos, kartu 
ir visų narių labui. Per kelio- 
liką metų jis įgijo, pasitikėji
mu netik tarpe lietuvių, bet 
ir švetimtauČių kriaučių 

įų. Velijo jam ir to 
Ip ‘darbuotis. . Prakal 

ič apie pusę valau

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

Pirkite geriausį anglį pas
MVLCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Bet koks visiems buvo sur- 
prizas, kad C. Kairis išaiškino, 
kad tai nėra jokios sidabrinės 
vestuvės, nes jau jos seniai 
praėję, bet tai yra tiktai no
ras pamylėti savo gimines ir 
draugus. Paprastai, tai juos 
sukviesdavo pas save į namus, 
bet kad tij draugų p. Kairiai 
yra įsigiję labai daug, tad na
muose jokiu budu negali jų 
sutalpinti. Buvo sumanyta 
surengti svetainėje.- Nors 
nevisus draugus buvo galima 
sukviesti,'bet būrelis apie 150 
ypatų įlaliai linksmai laiką 
praleido!

Kadangi Kairių šeimyna yra 
žinoma kaipo svetingi ir link
smi žmones, tai ir susirinku
sieji buvo tokioj nuotaikoje, 
kad visi jautėsi smagiai ir 
kaip vienos šeimynos nariai.

Vakarienė susidėjo iš kelc- 
tos įvairių valgių ir visokių 
skanumynų.

N.OrGjšaidės gencrališkas 
toslmcišteris P. Valškis, kaip

Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. ŠTATE ST. ChlCAGO 

Kambarys 1515
" • 'Teh’ Dearborn 2977

Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir tarnu- 

!'Ht salas indedamas sus?... *io

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

nėje ..............
Hemoroidų opera

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

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

1900 S, Kedzie Avė.

Perdirbame Kailius Pataisome.
Expertų darbas — žemos kainos, 
Aprokąvimas dykai, 

t Pataisykite savo kautą pirm 
pradės snigti!
Ekspęrtų valymas, ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu .................
1RVING PENNER FUR SHOP

39 South State St. , 
15tos lubos Mentor Bldg.

Tel. Dearborn 7184______

Ir dtaiigiški pasikalbėjimai iki 
6 val.'.i’yto,

Svetainės užveizda nors ir

NEWKIRK’S ŲUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

, > , A ’ . i *, »

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

, Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

ir labai svarbus susirinkimas 
įvyksta lapkričio 30, 8 v. v. 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, 3133 So. Httlsted St.

Visi nariai ir norint! * prie

Juozapas
Persiskyrė su šiuo pasau
liu lapkričio 25 d. 6:45 
vai. vakare 1934 m., su
laukęs 40 metų amžiaus; 
gimęs Alvito parttį>., Vil
kaviškio apskr. Ameriko
je išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame., nuliūdi
me moterį Marijoną, po 
tėvais Oželiutė, . seserį 
Magdaleną ir švogerį Da- 
nasevičius ir jų šeimyną, 
Waterbury, Conn., o Lie
tuvoj seną motinėlę, bro
lius, seseris ir daitg kitų 
giminių. Kūnas bus pa
šarvotas irtartiinke po 
piet 812 W. 33 St.

Laidotuvės Jyyks pet- 
nyčioj, lapkričio 30 diėiią, 
1:30 vai. po piet iš namų 

; Oak 
Wood krematoriją, 1035 
E. 67th St.

Visi a. a. Jpozcpo Kemėšio gimin 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami < 
tuvėse ir sutelkti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę Maine
Moterfe, Sesuo ir Giiitiiiės.

... Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, 
telefonas Yards 1138.

. Laidetuvėse patarnauja,, gra 
bortus S. P. Mažeika, Telefo 
nas 1138.

NORTH SIDE — 
šeštadienio vakarą A. 
svetainėj įvyko Šauni ’*Sur- 
prize parė”, ‘kurią surengė C. 
Kairis. Paprastai koki nors 
dratigai susitarę surengia to
kias pures pagerbti kokį nors 
asmenį, bet šį kartą C. Kairis 
su savo šeimyna padare sur- 
prizą savo' draugams.

Mat, gavę užkvietimą kiek
vienas pradėjo spėlioti, o, 
apart to, kažin kas buvo pa
leidęs gandus, kad C. Kairis 
rengia sidabrines vestuves. 
Nekurie prisirengė ir tain tik
ras dovanas įteikti. Laike va
karienės kalbėtojai jau pradė
jo ir spyčius sakyti toje temo-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir Skaitytojai pfa&ttni 
pirkinių reikalais eiti į “-tAs 
krautūves, *kiri1os ^kėibtešl 
Naujtehčse.

Tekia Bondzinskiene
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 25 d. 1934, 4:21 vai. 
ryto, sulaukus pusės amžiaus; gimus Kauno gub., Telšių 
uezdo, Šiaulių pavieto, Luokės parapijos. Amerikoje išgy
veno 42 metus, palikdama dideliame nubudime savo my
limuosius ir mylinčius vyrą Antaną^ trys sunai Dr. John, 
Frank Alexander, tris dukteris — <

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitagė av„ Boul.10170 
aTb 
2422

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

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

EMPIRE LAUNDRY. u L
330 West 47th St. — Yūrds Ž828

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

MUZIKA
MUSIC

mados ........ fcV
i Kailių , perdirblhias 

i vėliausios t , ma
dos dže-
ketus .........  ■ “

Gaukit musų pigų, apskaitliavimą 
. naujam kautui.

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

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCIIANGE

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet’įgausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

KANARKOS 
CANARIES

PAllšV^VQDA KANAItkds 
Baltos Cinamen ir kitokios.

, 1750 21st Place,

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- Ęft 
nia ir smičium Ųk . ,/VbmV

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinąi ir bubinų 
prietaisai . 60% Žemiaus kainos.

914 MaxWell st.
■ prie Sangamon

APTIEKUS
DRUG STORES

tony The cleaner 
Seniausias ir,, geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke. 
Taiso, prosija ir tt.

2555 W, 43 St. Tel. I^fayette 131 (

VARTOTI TAIRAI 
USED TIRES

.... " . .......—......... —-
Visokio didžio. DeLuxe Tire Co., 
6418 So. Western Avė. Hemlock 6099

IO Pinuos Rųšies Aptieka 
Marguette Rd. Rep. 8222.

ANGLIS
COAL

J. SUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir Service, šauk Boulevard 8167.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS
KADIATOK1AI IK BOILERIAI

• Kainos dabar numažintos 

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

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. , 

1635 W. Divlsion St. 
kampas Marshfield

8o 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iŠ kitur, pridėkite 8c. 

persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago. III.

RADIOS 
RADIO

Cohen Bros Furniture 
Company 

1401—09 S. Halsted St 
. i

Seniausia ir labiausią patikima ra- 
kąndų krautuvė Chicagoje

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

Jeigu butumet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nbsipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia.

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

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

RADIO TAISYMAS 
RADIO SERVICE

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

KELIONE BUSAIS
TRAVEL BY BUS

Old Timers Tavem. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skaniu gėrimų ir valgių už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bu- 
sit svetingai priimti. 1400 S. Union av, 

VALO IR DAŽO 
CLEANERS & DYERS

Ledas anglis. Pristatome kasdien 
krautuves ir tavernas.

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

LIGONINES
HOSPITALS

Čia LEDAS RAŠOMA POPIERA

susirasit
ICE WRITING PAPER



Antradienjs, lapkr. 27, 1934

—Jonas Grigaitis

joje. PRANEŠIMAI

sisakytų, tai aš dedu tašką sa-'jus. 
vo ginčams—pasirodys, kad
mano abejonės, turi rimtą pa
matą.

NAUJIENOS, CMcago, III 
........r ii -r ■ /'i* ■ '1 r‘ji aiAV&Ąffl.

SUDEGS Į 20 MINUČIŲ NUĖJĘS MAUDYTIS 
P1RTIN

Grįždamas iš darbo Martinas Gailius užėjo 
Į Jono Makutėno maudynes nusiprausti; 

. namo aptarnautojas rado jį sudegusį

Naujienos” Basket-
ball Tournament

dėl maudynės. Ir jo 
buvusi netvarkoj, 

dūdos, kurios nuo 
įkaitusios, nėra

The Date of Entries ^kyBMBa"roon1’5807 Hyd0

Extended to Novem 
ber 30th

Litli-

num-

Alytaus valsčiaus, Kiršų kai
mo. Buvo 40 metų amžiaus. 
Į Ameriką atvyko, regis, 1912 
metais.

Laidotuvės, kiek teko nu
girsti bus penktadienyje ... . U""
lionio kūną degins krematori- 

Maxim Lupus.

T——t------------------------------

Todėl spėjama, jog susi
rėmimas bus labai įdomus.

Be to, risis George Dusette, 
kurio negalėjo įveikti nei čem
pionas Fischer. Jis risis su 
Duganu.

pasižiūrėti j mau- 
Gailių gulintj su- 
maudynės dūdų, 
pranešė šeiminin-

BRIDGEPORTAS: — Marti- jo laisnių 
nas Gailius šeštadienio vakare maudynė 
grįždamas iš darbo, kaip 7 vai. Maudynėj 
vakare, užėjo į Jono Makutėno garų yra
aludę, išmainė čekį ir išgėręs dengtos ir bet kada žmogus 
stiklą alaus paprašė, kad jam jų sugriuvęs gali sudegti, 
leistų nusipraust Makutėno pir
tyj.

Savininkas paėmė nuo Gai
liaus 50 centų už maudynę. 
Gailius nuėjo maudytis. Po 20 
minučių namo prižiūrėtojas A. 
Lukas nuėjo 
dynę ir rado 
degusį prie 
Nusiskubinęs
kei, kuri pašaukė policiją. Už 
poros minučių atvyko lietuvis 
policininkas Mažeika ir kitas.

Policininkai, radę negyvą Gai
lių, pašaukė graborių Mažeiką, 
kad nuvežtų velionį į lavoninę. 
Tuo tarpu buvo duota žinia 
Gailiaus giminėms Marijonai 
Lauraitienei, kuri gyvena adre
su 4739 So. Honore, ir pusse
serei Josefinai Uksas, 2010 W. 
71 St. Giminės nusiskubino j 
nelaimės vietą.

Reiškia papeikimą už pirtį
Sudegusį kai anglį Gailių nu

vežė j S. P. Mažeikos koplyčią, 
kur vakar įvyko koronerio ty
rinėjimas.

Laike tyrinėjimo paaiškėjo, 
kad savininkas namo, kuris už
laikė aludę ir maudynę adresu 
3464 S. Lituanica Avė. neturė-

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
fiįp pataria Lietuvos bankai

ap- 
ant

Laidojamas trečiadienį
Panašiai žuvęs ir Gailius. To 

lesniai koroneris davė policijai 
papeikimą, kad tokios maudy
nes nėra prižiūrimos.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 28 dieną. Velionis bus 
palaidotas Tautiškose kapinėse. 
Velionis yra pašarvotas Bagdo
no koplyčioj, 2506 W. 63rd St.

Frank Bulaw.

Linksma pradžia, bet 
labai liūdna 

pabaiga
Po Ievos demonstracijos kelias 

naktis nemiegojo

NORTHSIDE.— štai, andai 
North West sidės tūli piliečiai 
sumanė surengti parę su “mu- 
vėm” ir su gyvu “show”. Pub
likos t susirinko gana apsčiai 
žinoma daugiausiai nekalti ber
neliai ir piliečiai, kuriems mą- 
mos yra gerai kailį išpėrę.

Bet buvo užtektinai ir ve 
dusių jų Ievos rūbų pasižiūrėti 
Na, ir viskas ėjo gana sklan
džiai, bet, štai, prie užbaigos 
programo atsirado guzikuotų 
dėdžių.

Pamatę guzikuočius piliečiai 
pradėjo smukti pro duris, kad 
net žaibai iš po padų žiebė. Gu- 
ziku’očiai pasiėmė mūviu apa
ratą ir porą rengėjų ir išsivežė:

Kas bus, kas nebus, bet ne- 
kurie piliečiai tiek nusigando, 
kad parbėgę namo kelias naktis 
nemiegojo. —X. š.

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

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

ADDRESS
TELEPHONE

(Maii 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).

someto the fact that 
managers have not as

And 
cagers

Du sulaikyti po $5 
003 kaucija už lie 

tuvaitčs mirti

P-lei O. Skeveriutei 
padaryta appendix 

operacija

gay

mu- 
and

Suimsi du broliai už užmušimą 
— “manslaughter”

BRIGHTON PARK — P-lei 
Onai Skeveriutei, 4410 South 
Tahnan avenue, 

aklosios žarntfrs ope- 
Operavo Dr. Striko-

let them get »the cream of 
crop and leave you hold- 
the well known bag. There 
a lot of cagers that are

CICĘRO NAUJIENIEčlŲ ATIDAI! 
šiuomi pranešu visiems Naujienų 

Skaitytojams, kad aš persikėliau gy
venti i naujų vieta. Kas turės 
prie manės reikalą, prašau kreipties 

J Barher Shop, 1405 So. 49th Avė., 
vnlznr hiivn I »»*ba pas manę ypątiškai 1609 So. 

unar Avė., Frank Lukoševičius (Nau
jienų Agentas Cicero j e).

Chicągos Lietuvių Vyrų Choras 
dainavimo pamokas laiko kas nedel- 
dienj nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicągos Lietuvu Vyry 

, choro. ~kad sudarius didžiausi chorą 
dai- Chicagoje. Vyrai sukrėskime žemę 

savo balsais! Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 
i Kliubu Bridgeporte mėnesinis susirin
kimas ivyks utarninke 27 dieną lap
kričio, 1934 m. 8 valandą vakare, 
Chicągos Lietuvių Auditorijos salė
je. 3133 So: Halsted St.

Visi atstovai ir administracijos pra
šomi pribūti, daug* svarbiu dalyku 
turime d°l apsvartvmo.

Tam. Janulis prez.
M. Z. Kadziauskas sekr. 

5325 W. 23 Place.

Namų Savininkų kliubas 
of Lake (Lithuanian Im-

ketvirtadienį lap-

guli ligoninėje, prie

racija.
iis.

Ligone
69lh ir California avenue. Ji
yra žinoma “Pirmyn” choro 
narė ir daugelio mėgiama 
ninkė.

Policija „vakar suėmė du 
brolius John Riordan ir Pat- 
rick Riordaii, 945 W. 32nd st. 
už 27 metų lietuvaitės, Elenos 
šlakiutės mirtį.

Jaunoji lietuvaitė mirė penk
tadieni po kaip kiti skelbė “gė
rimo lenktynių”. Jose dalyva
vo E. šlakiutė, ir suimti 'vyrai. 
Lenktynės tęsėsi per tris die
nas ir pasibaigė su merginos 
mirtimi.

Velionė gyveno adresu 813 
Wcst 33rd Street.

Ilostesses—Americai i 
uanian Daughters.

The attraition-r-Myrial 
bers o f gorgeously colored ball-
room floating throughout the 
ballroom, almost bursting with 
pride that they ąre a part of 
si.'ch an interesting and 
atmosphere.

Superb and caįitivating 
sic, hounting your feet 
later your memory.

And, in the background, with- 
out intruding into tlio gayety 
of the evening are the hund- 
reds of unfortuhates with ther 
voices raised in sincere appre- 
ciation that yoųr contribution 
is helping them to keep a roof 
over their heads or bųys milk 
for their babies and provides 
food and warmth for all 

r

inembers of the family. The 
proceeds of the dance become 
a part of the Charity Fund of 
the American Lithu&nian 
Daughters, money out of which 
is used thoroughout the yeat 
for charitablę purposes.

How can you and you and 
you stay away!J! —Sonia.

SPORTAS
Frankie Hari risis su Stan 

Buresch

Rytoj vakare Marigold Gar
delis įvyks šaunios ristynės. 
Risis Frankie Hart, vienas la
biausiai chicagiečių mėgiamas 
ristikų, su Stan Buresch.

Buresch yra australietis. Chi- 
cagoje jis pasirodys pirmą 
kartą. Jis yra sugalvojęs “kan- 
gurišką” triuką, kuriuo jis

Lietuvių 
nuo Town 
provement Association) laikys mėne
sinį susirinkimą ketvirtadieni lap
kričio 29, 1934 parapijos svetainėje, 
8 vai. vakare. 

.. —...r....-..
ANGLIS geriausios rūšies: Black 

Band $9.25. Illinois lump $7.00. Egg 
$6.75. Pocohontas mine run $7.40. 
3303 Cermak Rd. Rockwell 2243.

Raštininkas.Dar mano žodis fa 
kirui Ben Ali-Pil- 

kauskui

Due 
of the 
yet heen able to gathcr toge- 
ther their players, we have 
decided to give them another 
wecks grace. Come on you 
managers, get btisy, for time 
is really getting short. 
please inform your,
that they vvill have to furnish 
their own soap and towels. 
Go around to the various parks 
and watch the teams pracitice. 
Size up the better players and 
sign them up for your team. 
Do not wait too long for, as 
you realize, other managers are 
also out looking for players. Do 
not 
the 
ing 
are
only too willing to play, būt 
they haven’t been asked to 
play. Get in your entry.
Gamės Will Start Sunday, Dec- 

ember the 2 at 2 P. M.
Yes it is true. The Naujie

nos basketball tournament will 
start in only a week. Are you 
prepared? Well then, get in 
all of your practice this week. 
Be in shape for the first game 
and go out and win it. Do not 
think that your iteam is good 
cnough to go out and win this 
tournament without any prac
tice because there are a lot of 
good players on other teams. 
The games will be played at 
Fuller IPąrk, located at 45th and 
Princoton Avenue.

All of the players participat- 
ing in this tournament will 
have to have a players pass to 
get into the shower rooms. 
Therefore, send in your entries 
right now, so that we can send 
the passes to the managers 
Įwho in turn will distribute 
them amongst the players. And 
of course, as the managers 
realize, all of this cannot be 
done in a short time. Please 
cooperate with us by sending in 
the entries as soon as possible 
and help us to make this 
tournament of real interest and 
enjoyment to the players and, 
of course, the spectators.

Beautiful Prizes to Winning 
Team and Players

May we again remind you 
that there will be something 

|worth while playing for. 
There will be several indivi- 
dual prizes for the players 
and of course, the winning 
team will receive several pri
zes.

The most valuablę players 
of the tournament will receive 
a prize, the highest score at 
the end of the tournament 
will also receive a large and 
beautiful prize. And then, as 
we stated in our previous 
issues, we will have plenty of 
surprizes for the players ant 
the spectators. Show your 
giri friends what you can do 
when it čomes to playing bas
ketball. Have your mothers 
and fathers spend an enjoy- 
able afternoon watching 
their sons play.

Ki • , i • • • • Siūlo daktarų komisiją ištyri-eli atsiminimai I muijoaktu

apie sekmadienį mi
rusį Juozą Kemešį

-' 1 1 —'T!

Aklyuus L. S. S, partijoje: di
delis scenos meyėjas ir drau
gijų darbugtojas.

“Naujienų” numeryje 274, 
rodžiau abejonę ar fakiras Ben 
Ali, tą viską tikrai padaro, ką 
jis garsinasi padarąs ir tą ką 
daro daugiau atlieka su pagel- 
ba magijos, ir, kad butų verta 
daktarams patikrinti jo dar
bus.

“Naujienų” numeryje 276 
man duoda atsakymą pats fa
kiras Ben Ali-Pilkauskas. Jis 
sako, kad jo vaidinimai yra 
aiškus kaip diena kiekvienam. 
Gal būt, kad jie yra aiškus, bet 
tiktai tiems, kurie viskam ti
ki, bet aš nesu vienas iš tų, 
kurie be gilesnio ištyrimo no
rėtų tikėti.

Kalant prie kryžiaus publika 
nėra leidžiama ant estrados. 
Dratus veriant per žandus ir
gi nėra leidžiama pilnai patik
rinti, kad žandai yra perdu
riami. Deginant kūną ugni
mi, irgi nėra patikrinta, kad 
jis nėra apsitepęs atatinkamais 
chemikalais, kurie nedaleistų 
karščio prie kūno. Jeigu jis 
yra įsitepęs ar kitaip apsisau
gojęs ir vartoja visokius che
mikalus, tai jis nėra jokis fa 
kiras ir jo numeriai be vertės.1 
Kiekvienas juos galėtų pada
ryti su pagalba įvairių vaistų.

Kolei tas viskas nebus patik 
Irinta, aš drūčiai abejoju, kad

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

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

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

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

WGES
1360 kilocycles

Nekentekit Daugiau
NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIU 
SĄNARIU — RAUMENŲ IR 

KRUTINfiS ŠALČIU
TrupuUB SALEM’S VELVET RUB rreit pa- 
r.vdy« skaudžias vietas, užmuft skausmą, 
atleis fityvnumą raumenyse ir sąnariuose. 
Ne Žiūrint ką nevartojote be pasekmių, pa- 
mCirinkite dabar SALĖMS VELVET RUB. 
Parduodamas', su garantija gražinti pln gus. 
Duoda pągelbft nuo Rheumatizmo. Neurit s. 
Lumbago, ir PraAiftaldimo. Tūkstančiai ji 
ifcmftgnto ir yra linksmus, mes galime Ui 
įrodyti jų liudijimais. Nusipirkite pas sa
vo vaistininką arba prisiuskile 65c. fium- 
pomis arba money orderiu ir mos prisiusime 
jums. Berdu Ijkboratorlce. 3000 No^th 
I^tramle Avė., Chlcago, III. Dept. 167.

Pažinau velioąį Juozą Keme
šį laike aštuonių metų. Ma
no pažintis buvo gana artima. 
Prieš 10 metą (yęlionis Juozas 
gyveno So. Bostąn, Waterbury 
ir kai kuriuos^. Naujos Ang
lijos nausėdijose,. Prieš karo 
laikus buvo aktyvus narys

S. S. Gyvendamas Water- 
jury buvo rajoną sekretorius, 

organizatorius Viį;vyeiklus dar
buotojas.

Buvo įkalintas už priešini- 
jį/ inasi karui. ų 
4 e ■ ‘ . * S I

Karu laiku buyp papuolęs į 
galėjimą. Buvo drąsus savo 
idėjoms viešai skeĮbti, prieši- 
nos karui. Bet valdžia palai
dus jį keletą savaičių iš kalė
jimo paliuosavo. Pats saky
davo, kad jam- toji byla kai
navo nemaža sumą pinigų.

Iš pat jaunų dienų velionis 
Juozas Kemėšis mylėjo lošti. 
Yra daug rezizoriavęs, taipgi 
nesuskaitomai daug lošęs vi
sokiausias roles. Galima sa- ..... .
kyti, kad jis buvo pirmaeilis I musų fakiras Ben Ali-Pilkaus- 
musų Amerikoą lįętuvių teat- ^as tikrai tą viską teisingai pa- 
ro lošėjas. Atvykęs į Ameri-Ljaro apgaulės, akių apdu- 
ką artistas Vaičkus pąsikvietė mjmo, magijos. Aš sutinku pa- 
velionį Kemešį į savo trupę ir dengti daktarų išlaidaS| kurie 
apie pusmetį vadinėjo po pla-kj|e kuriame seansu vakare 
č!ą Ameriką są vaidinimais. dalyvau,t ir ant scenog tik- 
Aplankė daug , lietuvių kolo- rintų, kad mugų fakiras tą vls.

y £ T . y J ką padaro teisingai.
Prieš pat Jupzm užmerkiant Jej fakiras ,r

akis buvo suinteresuotas teat-1 Sįtos propozicijos at.
ro reikalais — pQrą valandų J
prieš mirsiant turėjo repetici
ją veikalo ^Valkatos”. Jautėsi 
sveikas ir linksmas, nors ne
laboji mirtis jam jau žiurėjo 
drąsiai į akis.

Aktyvus Chicągos Lietuvių 
Draugijoje

Paskutiniu laiku daugiausia 
darbavosi Chicągos Lietuvių 
Draugijoje, buvo aktyvus jos 
narys.
ypačiai laiice MjįJ. 
noms” . . . ’; ,' , .v 
listas, savo idėjų, už skatiką 
netargavojo.

I Bus sudeginteis įc^piatorijoje 
, ■ ■ 'i'- ‘ ‘ i‘r • I ;

Paliko moterį Marijoną Ke- 
mėšienę ir sesęęį Denų^evičięnę 
Waterbury, Conm Daugiau a^-l. 
timią giminių velionis, regis, 
Amerikoje..neįurejo, Velionis 
paėjo iš Vilkąyį^io apskričio,!

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panėdėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekviena seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

PONTIAC paskiausis 1933 Sedan, 
mažai vartotas, išrodo kaip naujas. 
Kainavo $927.00, parduosiu už 
$495.00.

BRIGHTON PARK MOTOR
- SALES.

4391 Archer Avė. 
Pontiac Dealers 

Klauskite Paul Bruchas

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU ŠAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narine mokestis. 
Expertų 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 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalia ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHTCAGO 

Inkori'oruotas 
1642 West Division St. 

TeL Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

Aš sutinku pa-
i- kurie

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

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

2119 So. Halsted St.

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.,

MOTERIS — tiktai su patyrimu 
tegul atsišaukia prie sortavimo po- 
pieros ‘ atkarpų. Continental Paper 
Grading Co., 1623 So. Lumber St.

Nemažai yra veikęs, 
“Naujie- 

Buvp nuoširdus sočia-

Thanksgiving 
November 28, 1934.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai__

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

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Rįeikia________

MOTERIS — tiktai kurios turi 
patyrimą tegul atsišaukia prie sor
tavimo skuduru. Continental Paper 
Grading Co„ 1623. So. Lumber St.

PARDĄVIMUI arba išrenduosiu 
2 krėslu bąrberne.

-6909 So. Rockwell St.

Gerkit ir Reikalaukit
Į

; Skelbimai Naujienose 
J duoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Visose Alinėse ‘ 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinis

The Daughters are 
appealing to you

NATHAN
KANTER "

Mutual LiquorCo.
’ S. Halsted St
TeL YARDS 0803

Hel-lo Friends!
The American Lithuaniati 

Daughters are “on tKe spot” 
once again—this time įn their 
effort to arrange a sensationa 
and a grand bąli foj? you.

The time
Eve,...........  ....

The place—Hotel Del Prado

špecialiAfy, 'udurmaU

for ECONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Douth Tėsted!DoubkAction!

Sime ^xe 7oday9s44MarsA<ĮO 
25 ounces for 254

Full Pack • • • No Slack Flllin^
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicazo. III.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St, 

Englevrood 5883-5840

PAAUKAUSIU 2 augštų, 2 flati 
ir štora, kad išparduoti nuosavybe. 
Padaryk savo pasiūtijimą. Namas 
randasi 2089 W. 21 St. " Agentas 

1837 W. Roosevelt Rd.




