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Vengrija reikalauja 
Benes pasitraukimo

Prisibijant neramumų kareiviai 
nepaleidžiami nė šventėms ii 
dideliu paskubamu lavinami

— Buvęs 
Araki,

Dar neišrišta paslap 
tis trijų nužudy

tų mergaičių

“NAUJIENŲ** 
ADMINISTRACIJA

SANTIAGO, Čili, 1. 25. —At
skirame Švituryje juroje kilu
siame gaisre žuvo penki sargo 
vaikai.

Italija atsisako iŠ 
duoti kroatus

Atsisakė prisiekti Hitleriui 
ko atiduotas teisman

GENEVA, 1. 27
pareikalavo, kad čechoslovaki- 
jos užsienio reikalų ministeris 
Eduard Benes pasitrauktų iš 
tautų sąjungos tarybos pirmi
ninko vietos kai taryba svars
tys Jugoslavijos ir Vengrijos 
ginčą dėl karaliaus Aleksand
ro užmušimo.

karo 
kuris

“sabota

John Rabon > miesto

COLUMBUS JUNCTION, la.
1. 27.—Roger McJunkin irp-lė 
Cleo Wallerick turėjo ypatingas 
vedybas. Jiedu apsivedė lėk
tuve, išsikėlę 1,500 pėdų į orą

100 žuvo žemės dre 
bėjime Turkijoj

Vokietijos armija ir 
policija grąsos . 

stovyje

Hitleris tarsis si 
Franci ja dėl Saar 

plebiscito

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pran* 
iauja:

Veikiausia lietus, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 4:-

Pasak' advokato, ir reporte
riai nebuvo per pustrečios va- 
landos įleidžiami j kambarį iki 
bu nušautieji buvę aprėdyti.

Steinmetz yra rabino sūnūs, 
1929 m. atvykęs su motina iš 
Rumunijos. Jis priėmė protes- 
ionų tikybą ir pradėjo mokin
tis presbyterionų kunigu. Bu- 
lamas Los Angeles jis susipa*- 
žino su atvykusia ieškoti dar
bo mūviu studijose šokėja Ruth 
Tiles Armstrong, su kuria ii 
apsivedė. Medaus mėnesį pra
leisti jie atvyko į New Yorką 
r ji tuoj aus busu ruo
šėsi gryšti pas gimines į Tex* 
aš. Jau ir tikietą buvo nusi
pirkusi, bet kunigas jos išva
žiavimą sulaikęs.

TOKIO, 1. 27 
ministeris gen. 
patapo pilnu generolu ir vy
riausios karo tarybos nariu, 
pasakė per radio typišką Ja
ponijoje šiais laikais kalbą, ku
rioj jis ragino Japoniją atmes 
ti visas sutartis su kitomis ša
limis, ypač karo laivynų sutar 
tj, nes sutartys nieko gero Ja
ponijai nėra davusios.

8 medžiotojai 
šauti

NAUJIENOS NEIŠEIS 
IR NAUJIENŲ RAŠTY- 
Nfi BUS VISĄ DIENĄ 
UŽDARYTA.;

Jaunasis Samuel Insull, Jr. ir jo tėvas, taipjau jų advokatas Thompson (vidury) linksmi laimė
ję pirmą susikirtimą su federaline valdžia ir *po 4 savaičių bylos nagrinėjimo likę išteisinti dėl 
kaltinimo, kad Insullų firma naudojo paštą prigavingiems tikslams. Kartu su Insultais liko iš- 
teisinti ir 15 kitų jų kompanijos viršininkų ijr direktorių. Bet senį Insullą laukia dar dvi dide* 
lės bylos, viena federaliniame teisme, o kita valstijos teisme.

MASKVA, 1. 27. — Dar pen
ki Uzbekistano ūkininkai liko 
pasmerkti mirčiai už 
:ą”. Taigi jau 25 ūkininkus 
taukia mirtis.

ISTANBUL, Turkijoj, 1. 27. 
—įSmalrkus .žemės drebėjimas 
sunaikino 14 kaimų Kurdista
ne pietinėje Turkijoj. Daugiau 
kaip 100 žmonių užmušta ir 
sužeista.

Chicago, III., Trečiadienis, La^kritis-November 28 d., 1934

Mulas užmušė au 
tomobilistą

BERLYNAS, 1. 27 
matiniuose rateliuose kalbama, 
kad Hitlerio asmeniškas pasiun
tinys von Ribhęntrop, kuris 
lankėsi Londone, tuojaus vyks 
į Paryžių tartis tiesioginiai su 
Franci j a dėl plebiscito Saar 
krašte ir išdirbti visas to ple
biscito smulkmenas.

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

ir nu 
kėliau

ISTANBUL, 1 
kijos valdžia išleido dekretą, 
kuris draudžia visų tikybų ku
nigams viešose vietose dėvėti 
grynai kunigiškus rubus. Jie 
turi rėdytis kaip ir visi kiti 
žmonės, išėmus tik atliekant 
bažnytines pareigsr.

Lietuva glaudžiasi 
prie Francij os

CINCINNATI, O., 1.
Statinėje rastas įkištas 
Žudytas Alvin Brunner, 
j antis bargenų licituotojas. 
Ieškoma jo sekretoriauta Ber- 
mąn, kuris pabėgo nužudytojo 
automobiliu.

Californijos ir prieš 
gyvenę Plįiladelphijaj 
randa 
kuris 
lapkr. 
rane.

PHILADELPHIA, Pa., 
—Susirėmime su policija 
gyventojų metimo iš namo, vie 
nas žmogus liko užmuštas ii 
keli sužeisti.

Steinmetz sako, kad jiedu su 
kunigu daug gėrę ir jis tiek 
pasigėręs, kad kunigo pataria
mas jis prigulęs pasilsėti. Bet 
jis girdėjęs, kaip kunigas pa
kvietęs jo žmoną ateiti į jo 
kambarį atlikti ‘‘išpažintį”. Vė 
liau ir jis šiaip taip nuslinkęs 
į kunigo kambarį ir pamatęs 
tokią “išpažintį”/, kad jis nete
ko sąvokos ir pradėjęs juos šau-

Buchareste uždary 
tos visos darbinin
kų organizacijos

ST. PAUL, Minn., 1.
Per stirnų medžiojimo 
šioje valstijoje, liko nušauti 8 
medžiotojai.

PROVIDENCE, R. L, 1. 27 
Spėjama, kad Daniel L. Walsh 
kuris buvo pastvertas prie sa
vo namų ir už kurio paliuosa- 
vimą liko sumokėta $40,000 iš 
pirkimo, yra nužudytas ir pa 
skandintas juroje. Jis buvo vie
nas iš pačių stambiausių Nau 
josios Anglijos butlegerių.

BERLYNAS, 1. 27.— Vienas 
žmogus Vokietijoj atsisakė su
dėti besąlyginę priesaiką Hit
leriui kaipo “tautos vadui”. Tai 
teologijos profesorius Bbnne 
Universitete Kari Barth. Už tą 
švietimo ministeris pašalino jį 
iš vietos ir atidavė teismui.

PARYŽIUS, 1. 27 
ja “valo” Paryžių ir puola ka
vines, smukles ir šokių sales 
ieškodama kriminalistų. Į tris 
dienas liko suimti 488 įtaria
mi žmoųėą, tarp kurių yra 
daugelis svetimšalių.

DUNCANVILLE, Pa., 1. 27. 
—Paslaptis trijų negyvų mer
gaičių, kurios buvo surastos 
miške ties Carlislu, tebėra dar 
neišspręsta. Nežinoma kas tos 
mergaitės yra ir kaip jos mirė. 
Jokių išorinių nužudymo žy
mių nėra, jos nėra ir nunuo
dytos, nėra nutroškintos dujo
mis. Daktarai negalėdami nu
statyti jų mirties priežastį, nu
sprendė, kad jos veikiausia bus 
badu mirusios.

WICHITA, Kas., 1. 27 
giau kaip 20 žmonių liko su
žeista, kai trokas, kuris vežė 
į darbą 85 bedarbius, susidū
rė su kitu automobiliu ir ap
virto.

BERLYNAS, 1. 27. — 
tikimų šaltinių patirta, 
Vokietijos armija-reichswehr ir 
visos šalies policija yra taiko
ma tikrame grąsos stovyje. Vi
si švenčių paliuosavimai liko 
suspenduoti, o rudmarškiniai 
yra lavinami didžiausiu pasku- 
bumu ir stropumu.

Spėjama, kad tai yra ne dėl 
išorinės, bet dėl vidurinės pa
dėties. Tarp reichswehro ir 
Hitlerio parinktųjų juodmarški- 
nių schzutzstaffel eina nesutiki
mai, kurie bile kada gali pa
virsti j kruvinus susirėmimita. 
Didelis nepasitenkinimas yra ir 
tarp rudmarškinių, kurie neuž
miršo kruvino “valymo”.

Net ir kariškių ir policistų 
vedybos sustabdytos.

VALDOSTA, Ga., 1. 27. - 
Gryšdamas iš nesėkmingos me 
džioklės.
gatvėje nušovė tris dideles 
barškuoles gyvates, kurių di
džiausioji buvo 6 pėdų ilgio ir 
turėję 17 barškuolių.

te, 1. 27. —Kalbama, kad Fran
ci j a jau susitaikiusi su Hitle
riu ir sutikusi atiduoti Vokie
tijai Saar kraštą, o Vokietija 
užmokėsianti Franci jai už 
kasyklas.

visgi tai tik spėjimai 
nieko tikro neparodo ii 

paslapties dar neišaiškina.

JAUNAS, 1. 27 
valdžios organas Lietuvos Ai
das rašo, kad blogėjant Fran- 
cijos santikiams su Lenkija, 
tuo pačiu taiku gerėja Lietu
vos santikiai su Francija. Di
dėjantį Francijos ir Lietuvos 
draugingumą parodą ir skait
lingi susirinkmai Lietuvoj pa
minėjimui mirties Francijos už
sienio reikalų ministerio Bart- 
hou ir buvusio prezidento Po- 
i nearė.

Tuos santikius gerinti pade
da ir didėjąs Francijos viešo-

CHICAGO.—Vienas federali
nis gentas liko nušautas, o ki
tas gal mirtinai sužeistas su
sirėmime su dviem vyrais ir 
motere prie pat Barrington 
miestelio. Spėjama, kad vie
nas tų vyrų buvo Dillingerio 
gangsteris Nelson. Jie pabėgo 
pačių agentų automobiliu.

BOURBON, Mo., 1. 27.—Va
žiavę automobiliu Fred Har 
man liko užmuštas, o Ray 
Johnson sunkiai sužeistas kai 
jų automobilių užpuolė ėjęs ke
liu mulas ir ėmė juos- spar-

Ragina Japoniją pa 
naikinti visas 

sutartis

Rytoj didelės iškil 
mes Londone-prin- 

co vedybos

Teo-
Joseph JŲ. 

kuris nušovė 
Leonard, 40

BERLYNAS, 1. 27 
tininkas mylėtojas iš Silezijos 
praneša apie ten įvykusią ne
paprastą kovą tarp voverės ir 
vanago. Jis pats matęs augš- 
tai skrendantį vanagą, kuris 
nešėsi savo naguose voverę. 
Kad ir pastverta voverė nepa
liovė kovojusi,, vanagas pradėjo 
leistis ir, pagalios, nukrito že
mėn. Kai gamtininkas pribė
go, sužeistoji voverė jau buvo 
pasiliuosavirsi ir pabėgusi į 
mišką, o ant žemės gi gulėjo 
nebegyvas vanagas.

CHICAGO.—Anthony Di Ca
ro, 2956 Emerald Avė., Brid- 
geporte, buvęs smi&lininkas 
ir galbūt smulkus raketierius, 
liko nušautas naktį prie pat 
savo namų.

Kitas nušautasis yra negras 
John Wells, durininkas chi- 
niečių restorano 2252 S. Went- 
wort Avė. Jis liko nušautas 
prie restorano durų.

ir vai- 
kaukes. 
visuose

ISTANBUL, Turkijoj, 1. 27 
-^Valdžia įsakė, kad visi Tur 
kijos gyventojai, be jokios iš 
imties, vyrai, moterys 
kai, turi įsigyti dujų 
Pratimai bus daromi 
miesteliuose.

Lietuvos Aidas reiškia vilties.
kad Francijos-Lietuvos san-
tikiuose prasidėjo nauja era j imą Francijos taikos planų.

Franci- 
smugis 

sako to • 
Bet Lie-

LONDONAS, 1 
donas dabar yra pilnas didžiū
nų iš visų šalių, kurie atvyko 
jauniausio karaliaus sunaus 
Jurgio vestuvėms sU Garikijos 
princesa Marina, kurios dide
lėmis iškilmėmis įvyks šį ket
virtadienį.

Dovanos jauniesiems plaukia 
iš visų šalių.

Į vestuves yra atvykęs Dani- 
nijos ir Norvegijos karaliai su 
žmonomis, taipgi daugybė prin
cų ir princesų. Tokio didelio 
didžiūnų suvažiavimo Londo
nas jau senai nematė, todėl 
mjestas yra labai sujudęs ir 
tik apie vedybas tekalba.

Lenkijos išdavimas 
jos yra didžiausias 
Francijos diplomatijai, 
liau Lietuvos Aidas 
tuvos tas nestebina, nes Lietu
va jau yra patyrusi Lenkijos 

: negerbimą jos pačios pasirašy- 
! tų sutarčių. Tik Lietuvai ten
ka stebėtis, kad tūli franeuzų 
rateliai vis dar mano, jog Len
kija pamatysianti savo politi
kos klaidą.

Pabaigoj straipsnis išreiškia 
viltį, kad Lietuvos ir Franci
jos santikiuose prasideda nau
ja era.

Lietuva eina prie di
desnio susiartinimo 

su Francija

GIMINĖMS LIETUVOJ

NEW YORK, 1. 27 
logijos studentas 
Steinmetz, 22 m., 
katalikų kunigą 
m., senelių prieglaudos kape
lioną ir s^vo jauną žmoną šo
kėją Ruth Titas Armstrong, ku
rią tik dvi savaitės atgal vedė 
Meksikoj, tebėra tiek prisvai- 
gęs, kad negali pastovėti ir at
vestas į teismą negalėjo duo
ti jokio paliudijimo. Tad jo 
tardymas atidėtas iki gruodžio 
3 d. Tik tiek jis pareiškė, kad 
jis dabar galys'eiti kad ir elek
tros kėdėn, jam vistiek pat.

Jo advokatas betgi sako, kad 
jokis teismas negalės jo nu
teisti, nes jis užtikęs savo 
žmoną tvirkaujant su kunigu 
ir nušovęs juos iš kunigo pa
stvertu revolveriu.

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
1. 27.—Buchareste armijos kor
puso koma n d uoto jas Trosan 
uždarė Buchareste visas socia
listų, komunistų ir darbininkų 
unijas, viso 32 organizacijas.

IŠ STOTIES

W.S.B.C.
1210 kilocycles 

PASIKLAUSYKITE.

Nušovęs 'kunigą stn 
dentas tebėra 

prisvaigęs

sios opinijos palankumas Lietu
vai, sako laikraštis. Lietuva 
esą nė kiek nesistebi dėl Len
kijos nusistatymo linkui Fran
cijos taikos pastangų. Nors 
Lenkijos pati nepriklausomybė 
įgyta tik dėka Francijai, bet 
tas netrukdė Varšuvai suokal- 
biauti su Berlynu prieš įkuni-

šias nežinoma j mergaites, 
apie 15, 11 ir 8 m.m. amžiaus, 
bapdoma surišti su motere ii 
vyru, kurių kūnai veik tuo pa
čiu laiku buvo surasti netoli
moj nuo čia pašiūrėj. Matyt, 
kad vyras nušovė moterį ii 
tada pats nusišovė. Bet ir tie 
du kūnai tebėra neidentifikuo-

Voverė nugalėjo 
vanagą

SON FRANCISCO, Cal., 1. 
27.—Del ligos, savo namuose 
nusišovė Reuben W. Hills, 78 
m., prezidentas Kili Bros. Cof- 
fee Co.

Spėjimų yra visokiausių ir 
kiekvieną nurodymą policija 
bando sekti, bet ikišiol prie 
nieko neprieita.

Atsirado buso šoferis, kuris 
tvirtina, kad tą moterį ir vai • 
kus jis busu atvežęs iš New 
Yorko. Jie .turėję tikietus is 
Bostono. Atvežęs juos į Har 
risburgą. Kaip jie į čia dasi- 
gavo, tebėra neišaiškinta.

Atsiranda daug pasimetusių 
su žmonomis vyrų, kurie įtaria, 
kad tai gal jų vaikai., Viepus 
jau buvo tikrai pripažinęs mėi> 
gaites už savo dukteris, bet 
staiga atsirado jo buvusi žmo
na, kuri pranešė, kad ji ir vai
kai tebėra gyvi.

Atsirado ir vienas Philadelp- 
hijos gyventojas, Carney, ku^ 
ris sako, kad mergaitės ir vy
riškis sU motere galbūt yra 
Hughes iš Califorfnijos, jo 
dukterys ir jo meilužė.? Visi 
jie “hič-haikindami” atvykę iš 

savaitę 
AtsB- 

ir restorano savininkas, 
tvirtina, kad visi penki 
19 d. pietavę jo resto-

RYMAS, 1. 27
sykį atsisakė išduoti Francijai 
suimtus kroatus, Dr. Pavelič ir 
Kvaternik, kuriuos Francija 
kaltina vadovavus suokalbiui 
nužudyti Jugoslavijos karalių 
Aleksandra.

LONDONAS, I. 27.— George 
Bėrnard Shaw sako, kad jokio 
Širdies priepblio nebuvo ir kad 
jis serga tik paprastu šalčiu.

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

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

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

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

Šį Vakarą ir
kas Seredą

NUO 9—9s30 VAKARE
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
CLEVELANDO
MARGUMYNAI

- Vienoje kolonijoje visokių įvy- jo, — jie tapo išrinkti. Ir ko
kių pasitaiko. Praneškite apie kia nepaprasta permaina!
tuos įvykius. Jus nusikund- 
žiate, kad dėl nedarbo mažai 
teturite skaitytojų. Bet jeigu 
dažniau iš savo kolonijų para
šysite, tai atsiras ir daugiau 
skaitytojų.

— “Ohio Lietuvių Žinių- 
vedėjai.

Jau ir žiemuže
Musų apylinkėje oras pasi

darė gana šaltokas. Jau ke- rimo, 
linta savaitė šiurpis krato iš
ėjus į lauką. Padangėmis 
slankioja tamsus debesys, o 
kartas nuo karto pasigirsta 
nejauki šalto vėjo muzika.

Daugeliui ta muzika yra 
j tikrai nemaloni. Ji kiekvienam 
' primena, jog .reikalingi yra 
šilti drabužiai. Žinoma, gerai 
tiems, kurie turi tokius drabu
žius arba gali juos nusipirkti. 
Bet vargšams, kuriuos jau il
gokas laikas’ nedarbas kamuo
ja, nemalonu žiemužės lauk
ti. Jiems žiemužė tai tikrai 
nelaukiamas svečias.

— Nuvytusi Rūtelė.
Gera naujiena

Tieks, kurie neturi darbo, o 
nori vieną kitą centą užsidirb- 

tiek jiems, tiek republikonams ti, patariu parašyti laiškutį į 
nugarą atsukti.
Išrinkta lietuvis į valstijos 

legislaturą
J Ohio valstijos legislaturą 

tapo išrinktas lietuvis Jonas 
Diraith Jis buvo demokratų K manau ie rinkimus 
kandidatas. '

Kiek man žinoma, 
pirmas toks atsitikimas, 
riu pasakyti, jog jis susilaukė man jie dalinai atrodo juo- 
paramos iš lietuvių, 
skyriuje bent kelis 
apie jį buvo rašoma.

Reikia palinkėti p. Diraičiui 
kuo geriausio pasisekimo.

— 555.
Malonu girdėti, kad Dayto- 
no ir Youngstowno lietuviai 

remia musų skyrių
Sveikiname Dayton Patrijo-'Iaikl,s ir daug kitokių dalykų, 

tą ir Youngstowno Reporterį. * štai rinkimai pasibaigė. 
Mums labai smagu, kad susi-1 Kandidatams laimė nusišypso- 
laukėme pritarėjų ir iš kitų! “ ~
Ohio miestų. Mes ir “Ohio Quick Relief Cough 
Lietuvių Žinias” įsteigėme Pomarlv
tam, kad susilaukti žinių iš HCIUvuy
visų šios valstijos kolonijų.

Musų
kad visi rašytų žinias iš savo 
kolodijų.
bus, tuo geriau. Tąsyk musų 
skyrius bus įvairesnis, įdomes
nis.

Tad linkime jums kuo ge
riausio pasisekimo. Tuo pa
čiu laiku raginame dažniau 
žinučių parašyti. O juk kiek-

štai jau ir po rinkimų
Lapkričio 6 d. ir mes turė

jome rinkimus. Tai buvo 
triošna diena musų politikie
riams. Ne vienam jų kinkos 
drebėjo. * Na, o ypač tiems, 
kurie laimės ieškojo ant re- 
publikoniško tikieto. Pasiro
do, jų susirūpinimui buvo 
rimto pagrindo.

Demokratai ne tik Ohio val
stijoje ir Clevelande laimėjo, 
bet ir visoje šalyje sukirto re- 
publikonus. Pavyzdžiui, Cle
velande republikonai laimėjo 
tik tiek, kaip Zablockis ant 
muilo, — vos pora jų kandi
datų su dideliu vargu prasi
skverbė į valdiškas vietas. Ir 
tai į labai nereikšmingas vie
tas.

Tiesiog gaila republikonų: 
tiek daug vargo, o tokie men
ki rezultatai.

Demokratai dabar yra pilni 
šeimininkai. - Jie turės pasi
rodyti savo darbais. Jeigu, 
to nepadarys, tai sekamais 
rinkimais balsuotojai gali

Su piliečiais, kurie ne tik 
patys už juos balsavo, bet ir 
kitus ragino, kad balsuotų, 
visai nebesiskaito. Kai tie pi
liečiai ateina pas savo “gera- 
dėjus” su kokiais reikalais, tai 
jų buvusieji kandidatai, o da
bartiniai valdininkai, jau ne
bepažįsta, nebenori su jais 
kalbėtis.

Aš štai žinau iš savo paty- 
štai kodėl man balsa

vimai dažnai atrodo politikie
rių sorkėmis.

Vienas geras demokratas 
prie budelės išstovėjo nuo 6 
vai. ryto ligi 6 vai. vakaro. 
Jis dabojo, kad viskas butų 
tvarkoje. Mat, jam vienas po
litikierius buvo pažadėjęs ko
kį tai darbelį. Jo remiamas 
politikierius rinkimus laimėjo.

I- k f

žinbmhi žmogelis džiaugėsi, 
manydamas, kad dabar jis jau 
gaus darbelį. Na, nueina *‘ėt- 
lyginimo” prašyti. Bet pasi
rodo, jog politiekierius jį jau 
visai užmiršo. Ir kur jis ne
užmirš, nes tokių pažadų jis 
gal buvo davęs bent keliems 
desėlkams.

Kaip yra sakoma, priežadė- 
si — patiešysi, neišpildysi — 
nesugriešysi.

| Dabar tas demokratas spiau- 
’ Sako, ne tik jokio dar
belio negavau, bet ir už dvyli
kos valandų darbą niekas ne
užmokėjo. — Senukas.
Sako, kad už 15 dolerių baž

nyčioje nėra vietos
Prieš kiek laiko pas mus pa

simirė 22 metų-jaunuolis, Juo
zas Žekonis, žekonio tėveliai 
yra neturtingi žmonės ir turi 
didelę šeimą. Kada jie krei-

peši į vieną kleboną, kad pa
laidotų jų sūnų su bažnytinė
mis apeigomis už 15 dolerių, 
tai pastarasis atsakė: parei
kalavo daugiau. Tąsyk tėve
liai kreipėsi į kitą kunigą, ku
ris sutiko patarnauti.

— Senukas.
Suskilo vyčiai

Savo laiku CleVclandc 
pusėtinas būrys vyčių,
šiek tiek ir veikdavo: lošda
vo veikalus, rengdavo koncer
tus, turėjo

O tai 
kurie 
“Dir- 
P įsi
gauti

Bet pereitą pa
vasarį viskas pakriko, 
atsitiko todėl, kad kai 
vyčiai nuėjo tarnauti 
vai”. Rimtesnis nariai 
priešino ir, negalėdami
rodos, visiškai pasitraukė iš 
organizacijos.

Pasitraukusieji vyčiai tuoj 
suorganizavo taip vadinamą 
Clevelando Lietuvių Kultūros 
Draugiją. Toji draugija gy
vuoja gerai ir turi suburusi 
skaitlingą būrį jaunimo, kuris

suorganizavę di- lavinasi visokiose srityse.

buvo
Jie

Už šios draugijos sukūrimą 
ir palaikymą didžiausias kre
ditas tenka Juozui Sadauskui. 
Jis yra darbštus ir energingas 
vyrukas.

Lapkričio 17 d. Kultūros 
Draugija surengė tikrai šaunų 
pokylį pagerbimui savo tėve
lių. Teko ir man tame paky- 
lyje dalyvauti. Kai atvykau, 
parengimas jau buvo įpusėjęs. 
Susirinkusių žmonių radau 
labai daug, — jaunų ir senų. 
Visi linksminosi ’in smagiai

(Tesą pusi. 3-čiam)

DAKTARAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W< Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

‘ Superior Product Co., 1242 E. 
60 st.

Jei neklystu, tai kompanijai 
yra reikalingi pardavėjai. Pro
duktus, kuriuos ji išdirba, ne
sunku parduoti.

tai dar Iš šalies žiūrint, rinkimai
Tu- gali atrodyti šiaip ir taip; bet

šiąipę; kingi. Žmoneliai eina į bu- 
kartus dėlės, balsuoja, daro gerą

I tiems, kurie skverbiasi į val
diškas vietas, į šiltas bei gerai 
apmokamas vietas.

Kandidatai prieš rinkimus 
zuja visais kampais. Visus 
jie pažįsta, visiems spaudžia 
rankas, visiems jie geri, ža- 

j da jie visiems laimę, gerus

pageidavimai yra,

Juo daugiau jų

Kosulis yra pavojus jūsų sveikatai, 
Mes garantuojam. — Jus tik pamė
ginkit. Kaina su prisiuntimu 75c.

Mystery Liniment
Geriausias garantuotas vaistas 

nuo Reumatizmd ir Gėlimo kaulų, 
nuo šalčio, kuris pereiną per kau
lus. Kaina ..............   75c.

Su prisiuntimu . Siųskit Money 
orderius.

United Products Co.
1242 E. 60 St. Clėveland, Ohio.

DABAR! GENUINE BAYER ASPIRIN 
UŽ LABAI NUPIGINTAS KAINAS!i

i

----- Didelis Kainų Numažintas ant Bayer Aspirin!
DĖŽUTĖ Iš 
12 DABAR

15®
NEMOKĖ
KITE 
DAUGIAU

Z

AKIU SPECIALISTAI

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 Sp. Rockwell St.
Tel. Renublie 9723

, Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu? 
tno, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir ‘ toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
lelio.j nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikime akys atitaiso

mos be akinių., Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

1712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halstcd St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tf

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Radio
DYKAI DOVANOSI 

Kalakutas,* Antis, 
Žąsis ar graži 

LEMPA.
Seną Radio priimame 

mainais!

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Dr. Margeris
3325 Srf: Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosoect 1930

8

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų.
- . i chroniškų ligų. t

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

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

diena.

AKUŠERĖS

DABAR—Mokėkit Mažiau ir Gaukit Tikrą Bayer Aspirin
Kad atsiekti pilną pasitikėjimą 
ir greitą veikimą ir kad Genu
ine Bayer Aspirin butų kiek
vienam pasiekiamas, kaina, ku
rią jus mokate buvo labai nupi
ginta. Nupiginta ant tiek, idant 
nei vienam nereiktų priimti ne
žinomų preparacijų vietoje tik
ro BAYER Aspirin.

15c Dabar Už 12
25c Dabar UŽ 24

Pavyzdžiui, kišeninė dėžutė iš 
12 tikro Bayer Aspirin Tabletkų 
tapo nupiginta iki 15c.

Populiariški 24 tabletkų bute
liukai nupiginti iki 25c.

Ir didelis šeimai iš 100 tab
letkų butelis vėl tapo nupigintas.

Taigi—Visuomet Sakyk 
. “Bayer” Kuomet Perki J 

Butų paikystė, jeigu prie Mų 
naujų kainų jus priimtumėte 
nežinomas išdirbystes, kad su
taupius keletą cėntų.

Perkant Bayer Aspirin, nie
kuomet ne klauskite vien “aspi
rin”, bet visuomet sakykite 
B-A-Y-E-R ASPIRIN ir žiūrė
kite, kad ji gautumėte.

,i it i G  ............................... 11

DABAR PIRKDAMAS VIS SAKYK “BAYBR ASPIRIN”
— ... ... .

.• £1

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

JOCKjOOCKM < pOOTvvvvy <

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuv ėse. .... Pašaukite.............

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI .

1410 South 49 Ct
CICERO. ILL.

DR. G. ŠERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829,
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 METU PATYRIMO
Pritajkime akinių dėl visokių aklų

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252

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

ginoms patari
mai dovanai.

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

10 tubij Crosley .... 49.00
12 tūbų Crosley .... 59.00

7 tūbų Westinghouse
už ............ ; ... 45.00

Philco Radio Midget 17.50 
Emerson A. C. D. C. 7.95 
10 tūbų R. C. A. Victor

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

už ...... ....u. 19.00
Radio ir Victrola Kom

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

trikine komb...... 79.00
11 tūbų Philco ....... 69.00
10 tūbų Sparton .... 24.00

kenčiate huo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja i daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas
skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. 1

Dr. Johri J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos puo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždarytai 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Jos.F.Budnk,iNc.
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

BURDIK JEWELRY, 
3343 So. Halsted St.

Lietuvių Radio Programas NedSl- 
dieniais: įp0~-2:Q0. vai, po plot, 

WCFL, 1970 k.
UI ii.............. ....

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

> J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St

Tel. Republic 3100 
10734 SOUTH 

MICHIGAN AVĖ.
Telefonas 

Puliman 4151

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMŲOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

l

Kr JL.
Be peilio, deginimo arba skausmo

VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, l’RURITIS 
(Nle/nnčIoB Pilės), PROSTATITIS ir kitos 
meilinės Ilgos gydomos musą Švelnu ir ne- 
<k(iti(l*hi VARIC’UR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame' tuos, kurie yra be
tekę vilties būti pagydytais. Yra stačiok 
nuostabu kaip tos rityčloft, be vilties ligos 
erei t atsiliepia | N| treatmenta.
naugells žmonių mano, kad jie kenčia nuo 
RIfKUMATIZMO, NKURITIS, NRURALGIA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Jtj ilga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ. VARICO8K YOC1U. SU- TINUSIU hLAUŽDU arba MESLINfiS LL

be Išlikimo, iš darbo 
ARBA iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

* . .i, . '• ■ Įi ■

Greit Ir be Skausmo Panaikinamos 
The VARICUR darfarč: tūkstančius linksmais 
—KODfiL NH JUS?
REIKALAUKITE MUSU KNYGELĘ DYKAI

Penktod. tiktai nuo Q iki. 6.—NedČliomis 
nuo 0 iki 1 po plot.

• > ' V t • U. • r. ' ■ . *

VARICIR
INSTITUTE 

G4 WBST RANDOLPH ST. 
4-toi lobo* Gortlek Tbeatre Bldg.

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJA M PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir, Nak- 
ti. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių .Direkto

rius per 30 Metų
4605-07 S. Hermitngo 

Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

. ■

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMŲOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St. '
Tel. Monroe 8877

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvėse kuopigiausial 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23vd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tek Cicero 5927

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠčiau. 

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

CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct 
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai
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OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS In the 30 ei lies as a group 
there are approximately 21

I kės šokius Del Prado viešbu
tyje.

Visų vakaro pelnų organiza
cija skiria labdarybei, tai yra, 
aprūpinimui neturtingų lietuvių 
šeimynų maistu', rūbais ir ki
tomis reikmenimis. Dukterys 
ypatingai daug darbuojasi žie
mą, kuomet neturtingiems rei
kalinga kuras, šilti rūbai ir 
kuomet ligos aršiau bando įsi- 
briauti.

Šokiai įvyks De’ Prado vieš
bučio Crystal PaUroom, 5307 
Hyde Park Blvd. Bilietai $1.00.

American-Lith»?prJan Daugh- 
teis organizacijos nirinininkė 
yra p-a 11. Kushieiko, o sekre 
tore Miss Lautiu’.

Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
lietuvių publiką atsilankyti į jų 
šokius. Visus kviečia atsilan
kyti ir suvargusios motinos, iš
alkę vaikai, nubudę tėvai tų 
neturtingų šeimynų, kurias 
draugija šelpia.—K.

8

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Dėl nesusipratimu Rytoj R 
SLA 178 kuopoje 'žes Kliu 

; tų metų 
Gerbiamas Redaktoriau: |

Malonėkite suteikti man pro
gų atšaukti neteisingus šmeiž

thousand more families than 
dwelling units. Būt the inter- 
esting yet more univiling fact 
brought o u t by this survey de- 
mands potęntial consideration. 
When a report shows us that 
the number of dwelling units 
vvithout 
lighting 
vvithout 
cooking 
ning water 8^9%

| prieš šventes. Pavasarop, rci- 
Vieni šoko, kiti kia manyti, bus geriau.

Tarp vietos lietuvių judėji- 
imas irgi gerokai apsnūdęs, 

pastebėjau Matomai, dėl blogų laikų dau-
leidėjų, p. gelis netenka energijos.

— Akronielis.

(Tąsa iš pusi. 2-ro) 
leido.
gurkšnojo bei tarpusa- 

kalbėjosi.
Tarp dalyvių

“Clevelando Žinių
Šukį, “Ohio Lietuvių Žinių’’ 
vedėję ir kitus veikėjus.

Jaunuoliai visus širdingai 
vaišino ir linksmino. Paren
gimo išlaidas jie padengė iš 
savo iždo. Vadinasi, surengė 
tikras vaišes savo tėveliams ir 
svečiams. — Nulindęs.

laikų 
alutį

Alliance, Ohio
Mirė Paulina Žvirblienė

Lapkričio
Paulina Žvirblienė, sena čio
nykščiu gyventoja. Šiame mie-

gas or eleeteity for 
are 10.7% of the totai, 
gas or electricity for 
31.3%; without run- 

vvithout priv- 
priemiestis. čia randasi ne-|ate indoor water elosets 19.7%; 
mažai lietuvių, kurie turi sa- wjthout tubs or showers 25.2%; 
vo draugijas. Pavyzdžiui, čia 
gyvuoja Moterų Kliubas, kuris 
lapkričio 24 turėjo savo balių. 
Tai, rodosi, buvo pirmas toks 
parengimas.

Reikia manyti, kad su laiku 
pasimirė sius kolonijos lietuviai pradės 

•labiau judėti. — Vielinis,

Corlette, Ohio
Corlette yra Clevclando

metus. Velionė tapo palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis.

šiame randasi

AMERICAN HOME 
ARHITECTURE

vvithout centrai heating 60.5%.
Taking the above into consi- 

deračion it is obvious that a 
numerical dwelling shortage ex- 
ists; yet if we were to consider 
fitness then you readily see 
the deplorable conditions that 
the American people content 
with and housing shortage 
throughout the nation. r

Peter Cherniss,
Architect.

būrelis lietuvių, bet veikimas 
apmiręs. Seniau buvo kitaip. 
Bet mainosi laikai, mainosi ir 
viskas. — Su snapu.

Akron, Ohio

What would you say a good 
size for a residence garage to 
be? What heating would you 
suggest?

Mirė /l. Savickas

Lapkričio 15 d. pasimirė A. 
Savickas, senas šio miesto gy
ventojas. Palaidotas jis tapo 
lapkričio 18 d.

Velionis per daugelį metų 
dirbo Goodyear kompanijoje. 
Jam mirus, kompanija prisiun
tė gražų gėlių vainikų.

Darbai pas mus gana silp
nai kruta. Žiemų paprastai 
jaučiama sustingimas, o ypač

SERGANTYS
ŽMONES

/KURIE kenčia nuo chronišku 11- 
Siru, kraujo ligų, nerviškumo, ink- 
Sstų, pustės, ir venerišku ligi), te- 
\gul tuo jaus atsilanko i ofisą, pa
barimas dykai. Šis patarimas bus 
įduodamas jums be jokios obliga- 
/ ei jos ir jus galite išsigelbėti nuo 
'nereikalingų kančių ir sutaupyti 
pinigu.

( Specialus treatmentai dėl lyti
niai nusilpusiu vyru. Naujausi ir 
,moderniausi aparatai įtaisyti dėl 
> gydymo šių ligų. Pagelba šio apa
rato a t steigta stiprumas ir ener
gija lytiniai nusilpusioms vyrams, 
kuomet visi kiti metodai negelbė
jo. Kainos labai prieinamos. Ga
lima susitarti dėl lengvu išmokė
jimu. kad kiekvienam duoti pro- 
i gos išsigydyti.

DR. ROSS
* Health Service ir Laboratorija
* Patarimai Dykai.
* 35 So. Dearborri Street
, Knmr-M Monroe St.. Crhly Buildinr 
(Paimkite elevatorių iki penktam aukit. 
, CHICAGO, ILL.
Priėmimo kambarys 506 vyrams.

' Priėmimo kambarys 508 moterims 
'OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai. 
'ryto iki 5 vai. vak. Pirmadieniai*. Tre- 
l diadieniai* ir» AeJtadieniaia nuo 10 vai. 
i ryto iki 8 vai. vakaro.
, Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 12 v. d.

The minimam for a single 
car garage should be not less 
than 17’—0’’Xir—0”; būt if 
two cars are to be considered 
18’—0X18’—0” is as small a 
space I would recommend. Būt 
to this I may add that I have 
never found it wise to econom- 
ize too much in floor space of 
a garage even if one plans on 
a small car for a work bench 
and storage space will akvays 
be found handy.

The inost favorable yet not 
the most eponomical .itype of 
heat is hot water or vapor. It 
assures the owner a uniform 
heat throughout the night 
which is not the case with 
steam and hot air because even 
with the fire banked >the ga
rage can become freezing cold 
after a fevv hours.
How can you arrive at a state- 

ment that there exists a 
house shortage?

In a survey recently made 
purposely to show housing 
shortages and needs for repairs 
and inprovement based upon 
reports from 57 city records; 
compromising 1,656,624 family 
dwellings. Which actually re- 
presents approximately 5% of 
the country’s totai, giving the 
reader a fair example of hous
ing conditions throughout the 
nation. A definite housing 
shortage exists in 30 of the 57 
cities. Each city has more fam- 
iiies than dwelling units, irres- 
pective of fitness of the dwell- 
ing units for habitation.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tš kalėjimo paliuo- 
suotas piktadaris 
sumušė P. Galski <b-

Išdaužė veidrodžius ir skau
džiai sužalojo alinės savininkus

WESTSIDE.—Nesenai iš ka
lėjimo paleistas vyriškis, apie 
35 metų amžiaus, sekmadienį 
vakare skaudžiai sumine P. 
Galsk| ir p. Grybų, atėjęs j jų 
alinę, 1902 South Western 
avenue.

Vyriškio niekas rfępažino, tik 
žinojo, kad jįs> buvo kalinys, 
atlikęs kelius terminus už gro
tų. Atėjęs i alinę sekmadienį 
jis užsisakė stiklą alaus ir nei 
š šio, nei iš to paleido stik

lų į alinės baro veidrodį. Po to 
sviedė degantį cigarų j Gals- 
kio veidų ir sumanė apmušti p. 
Grybą. Parvertė Grybą ant že
mės ir pradėjo jį smaugti.

P. Galskis šoko partnerį gel
bėti. Tuometį kalinys puolė 
prie Galskio, ėmė jį mušti, iš
tempė laukan ir ten pradėjo jį 
spardyti.

Apdaužęs Galskj, piktadaris 
pranyko. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad jis nusidangino į alinę prie 
Oakley avenue ir ten sukėlė 
panašų triukšmų. Antroj ali
nėje įsimaišė ir policija, kurių 
ten buvę žmonės apkūlė, kai ji 
norėjo piktadarį suimti.—A.

tus apie mano asmenį, 
‘Naujienų” No. 263, lapkri

čio 7 d., tilpo žinia iš SLA 178 
kuopos. Kalbėta apie vieno 
suspenduoto nario pašalpų li
goje. Už pašalpos neišmokėji- 
mą tam nariui visa bėda buvo 
sj/ersta pirmininkui, tai yra 
man, bet faktinai, dalykas štai 
kaip stovi.

Kalbamas narys buvo suspen
duotas. Finansų raštininkas tų 
suspenduotą narį nelegaliai pri
ėmė atgal į kuopų. Paskutinia
me savo suvažiavime, Pildomo
ji Taryba nutarė nemokėti pa
šalpos minėtam nariui, o kuo
pos pirmininko pareiga prižiū
rėti, kad ar finansų raštinin
kai ar kiti nesudarytų Susivie
nijimui bereikalingų išlaidų. 
Kuopos pirmininkas pasiuntė 
j SLA centro raštinę visus 
rekordus.

Lapkričio 4 d., susirinkimo, 
korespondentas, buvęs kuopos 
finansų raštininkas, dėl suspen
duoto nario priėmimo besiaiš
kindamas sukėlė diskusijas, o 
pirmininkas nebegalėdamas il
giau palaikyti tvarkos, susi
rinkimų uždarė ir nariai, išsi 
skirstė.

Korespondencijoje sako, kad 
susirinkimas buvo tęsiamas. 
Klausimas ar keli nariai gali 
uždarytą susirinkimų tęsti ir
svarstyti kuopos reikalus.

Pagal korespondenciją, laiki
nu pirmininku buvo išrinktas 
Karnozinskis ir susirinkimas
ėjo toliau. Kiekvienas žino,
kad tokį dalykų daryti negali
ma ir kieno pusČje teisybė pa
matysime vėliau.’

B. WaJaHtas,
KuopoB'' pirmininkas.

Natūralizacijos pa
mokos p. Pietkewi-

cziaus ofise
BRIGHTON I’ARK.— Emer- 

gency Educational Program, fe- 
deralės valdžios apšvietos or 
ganizacija teikia pilietybės-na- 
turalizacijos pamokas btfsi 
miems piliečiams. Pamokos 
lietuviams yra teikiamos kas 
antradienį ir ketvirtadeinj va
kare, nuo 7 iki 9-ių p. Pietke- 
wicziąus ofise, 2608 West 47th 
stre'et.

Visi, kurie planuoja palikti 
piliečiais raginami pamokas lan
kyti. Už jas mokėti nereikia. 
Mokytoja yra Miss Marion D 
Bush.

3D

Rengia iškilmingą vakarų Lie
tuvių Liuosybės svetainėj

CICERO.—Didžiausia Cicero 
lietuvių organizacija rytoj šven
čia reikšmingų gyvavimo eta
pą. Tai bus dvidešimtos su- 

ikaktuvės nuo organizacijos įsi
kūrimo.

Įvykio paminėjimui Draugija 
rengia iškilmingą vakarų Lie
tuvių Liuosybės svetainėje. 

|Laike vakaro bus patiektas įdo
mus (ir platus programas. Įeis 
į jį dainos, muzika, vaidinimas 
ir kalbos. Bu‘s pagerbti ir kliu- 
bo nariai, kurie neėmė pašal
pos iš organizacijos per 20 ir 
10 metų.

Parengimo, pradžia 5 vai. va- 
. kare.

Šįvakar įvyksta Am. 
Lithuanian Daugh-!

terš šokiai

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or **Eye Beauty” Book

Muriae Dept. H. 8.3 E. Obi* SuCUcag*

MES PASIUNČIAME PINIGUS J VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Parinko puošnią Del Prado vieš
bučio salę savo labdaringam 
parengimui

Nors retai spaudoje pasiro
danti, bet pasižymėjusi darbais 
Lietuvių Dukterų Draugija— 
Lithuanian American Daugh- 
ters—šįvakar rengia Labdary-

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

swimming pooi. 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

2O-s METINIS JUBILIEJUS
RAUDONOS ROŽĖS KLIUBO

Laphričio-Nov. 29, 1934
ir Rietuvių liuosybės svetainėje
? AV»14th Street ir 49th Court, Cicero, Illinois/

Programas prasideda 5 vai. vakare. ŠOKIAI —8 VAL.
Įžanga 50c su pasidėjimu drabužių. Visiems užtikrina “Good Time”

KOMITETAS.

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

PABANDYKITE ją šiandien ir palys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 5382—5383

Garsaus Fakiro BEN ALI ^Antano Pilkausko}

STEBUKLAI
INDIANA HAR BOR, INDIANA

Seredoj, Lapkričio-Nov. 28 d., 1934
YWANOW SVETAINĖJE 

2101 Broadway (kampas Deodor Street)

/

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

• V 

»

* ** ■ ' Pradžia 7:30 vai. vakaro. ĮŽANGA 35 CENTAI
•

Musų garsus fakiras BEN ALI rodys stebuklus —vyrai ir moterys seni ir jauni nepraleiskite liuosą laikų būdami namie, o ateikite pamatyti dar nematytus 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMĄ, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PER VERI M Ą, 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.

< 1 lt;

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.

/ .ar!; " <
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iš Maskvos. šiandie Maskva 
jiems liepia pusti “bendro froh- 
to” burbulą, tai jie ir pučia. 
Rytoj Maskva jiems įsakys ar
dyti visas darbininkų organiza
cijas, tai jie ardys. Jie yra ak
li diktatoriaus Stalinį) įnagiai. 
Stalinas dabar jiems liepia siū
lyti socialistams “bendrą fron
tą”, bet pats Stalinas jokio beh- 
dro fronto sU socialistais nenori. 
Jisai su nieku neirta į bendrą 
frontą. Jisai net komunistą 
Trockį suareštavo ir ištrėmė į 
užsienį, kada pastarasis atsisa
kė pritarti jo politikai. Visus, 
kurie drįsta pasakyti atvirą 
kritikos žodį Stalinui, jisai už
muša arba uždaro į kalėjimą. 
Na, ir su tokiu kruvinu despo
tu siūloma vienytis!

Kol sovietų valdžia,
Stalinas kontroliuoja, nepaliūo- 
suos iš kalėjimų ir koncėntra- 
cijos stovyklų visus socialistus 
ir kol ji nesugrąžins pilnų pi
lietinių teisių Rusijos darbo 
žmonėms — teisės organizuo
tis, teises laisvai (slaptu balsa
vimu) rinkti valdžią, žodžio ir 
spaudos laisvės — tol į komu
nistų pasakas apie “bendrą 
frontą” kiekvienas sveikai pro
taująs Žmogus turės žiūrėti, 
kaip j humbugą.

Jeigu Maskva nori eiti Mus- 
solinio ir Hitlerio keliais, tai 
tegu ji su jais ir daro bendrą 
frontą.

1910 p. 63). Tas pats prof. dr. 
Lullies žilos senovės Rytprūsių 
gyventojų tautybės reikalu ši
taip rašo: “Kokios padermės 
buvo tos tautos, iš kurių yra 
kilę tie radiniai? Tacitas maž
daug 100 m. po Kr. g. vadina 
Vislos žemupy gyvenusių gotų 
kaimynus aisčiais .(estais), ku
rie be abejo yra indogermanų 
šakos tautos, kurios dabar daž
niausiai yra vadinamos baltiš
komis ir kurių <tarpe savo ruo
žu yra skiriama senovės pru
sai, lietuviai ir latviai... į klau
simą, kaip ilgai šios tautos čia 
yra. gyvenusios, A. Bezzenber- 
geris, kuris yra vienas iš ge
riausių baltiškų padermių kal
bos ir kultūrinės raidos žino
vas, atsako šitaip: “Musų srity
se, kada tik čia buvo žmonių — 
nuo ledų laiko pabaigos, kada 
dar Nemunas tekėjo į jurą Įs
ručio ir IPrėgliaus slėniais ir 
kada dar Kuršių marėse buvo 
kitoks paskirstymas tarp sau
sumos ir vandens, — visada gy
veno savyje užsidarę ir kitų ne
veikiamos prūsų—lietuvių pa
dermės tautos. Kiekvienu atve
ju bent tautų kraustymosi lai
kotarpy musų srityse nebuvo 
tautų stuindymųsi.” 
ssen p. 64).

Kad lietuvių-latvių 
savo vietose z gyvena 
laikotarpio, pripažįsta 
Hahn. Jo žodžiai: ‘ 
tautų kraustymosi į antrojo 
amžiaus pabaigą, gotai patrau
kė į pietus ir į jų vietas į kai
rę nuo Vislos slinko slavų tau
tos. Tuo tarpu Vislos žemupio 
dešinėje neliečiami liko prusai, 
lietuviai ir latviai. Matytį jie 
šiose srityse gyvena taip iš se
no, kaip tik čia yra atsiradę 
žmonių, t. y. nuo ledų amžiaus 
galo, ir jie čia yra gyvenę ne
veikiami didesnės kitų tautų 
įtakos.” (Dr. O. Hahn. Aus 
Altpreussens Vergangenheit Ka- 
ttowitz 1910 pp. 8—9).
. Kaip matyt, dr. O. Hahn pa
brėžia, kad senovės tautų krau
stymasis nelietė lietuvių-latvių 
protėvių ir kad lietuviai nebu
vo stipriau veikiami svetimų 
tautų įtakų. Tą pat skelbia ir 
prof. dr. Lohmeyer. štai šiojo 
mintys: “Mes žinome, kad se
nieji prusai su lietuviais ir lat
viais sudarydavo ypatingą gru
pę tarp indogermanų kalbos pa
dermių. Jų kalba yra labiau gi
mininga slaviškajai negu ger
manų kalbai. Bet prūsų ir lie
tuviškoji kalbos yra labai seno
viško pobūdžio, iš ko galima 
daryti išvada, kad jos nedaug 
tebuvo veikiamos svetimųjų įta
kos. Šios įtakos butų buvusios 
neišvengiamos, jei butų buvę 
keletas didesnių kraustymusi.” 
(Prof. Lehmeyer, Gesch, von 
Ost.—u. Westpreussen p. 7).

Šiame straipsny paduoti da
lykai rodo, kad kalbami Balti
jos juros pakraščiai drauge su 
Lietuva žmonių yra gyvenami 
nuo labai senų laikų. Šis kraš
tas jau maždaug nuo 3000-2000 
inetu prieš Kristaus gimimą 
yra buvęs gyvenamas lietuvių- 
latvių protėvių, kurie, kaip ži- 
hottie, senais laikais kalbėjo 
viena ir ta pačia kalba.

["T4as”]

Lietuvių senovės brudžai Vil
niuje 1919 p.p. 14—16).

Kadkhkį Berendth ir. Jentz- 
sch’o išrodymais Nemunas yra 
phfrietįs savo sehovinę vagą ir 
pasirinkęs dabartinę maždaug 
priėš 5000 metų,—tai tenka 
daryti išVada, kad nuo to lai
ško ir lietūdų—latvių proseniai 
čia bus apsigyvenę. Išeitų tad. 
kad prie Nemuno, Juros ir gre
timose srityse jau maždaug 
prieš penkis tūkstančius metų 
bus gyvenę lietuviai. (Bezzen 
beVgtfr, Bemerkungen zu dem 
\VėVke von A. Bielaiistein St 
Petersburg 1895 p. 498).

Tik ką pariiinėtain dalykui 
patvirtinti tinka dar ir vadina
masis “Krantas” iltisnėje (Kur
šių inarėse). šitokiu “Kranto” 
vardu yra vadinama vieta, esan
ti po Vhndėniu ir nutolusi 200 
—300 žingsnių nuo kranto. Tai 
Staigus įdubimas,, turįs 9 pė
das gilumo, tufo tarpu pakran
tės šėklhma tesiekia tik 8—3 
pėdų gylio, šitas įdubimas bet 
gylė geologų išrodinėjimu reši- 
kia senobinį Rusnės krantą h 
pasak Bezzenberger’io savo var
du “Krantas” taip pat rodo 
lietuvių—latvių protėvius ją pa
žinus kaip krantą ir ligi šiol 
padavimais tą pavadinimą išlai
kius.

Archeologinės iškasenos 
lytimi taip pat rodo, kad 
ankstybesniame neolito ir
talo periode pietiniu Baltijos 
pakraščiu gyventa lietuvių— 

latvių kilties žmonių. (Trudy 
IX arch. sjezda t. II Moskva 
1897, Protokl. p. 87). Kai dėl 
laiko, kada akmens amžius bu
vo Pabaltijo srityse, tai dr 
Braun Gustav sako šitaip: “Pa
baltijo sričiai galima akmeni 
amžiaus pabaigą nukelti maž
daug į 1750 metus prieš Kris
taus gimimą, o žalvario (bron
zos) laikotarpio galą maždaug 
į 500 metds prieš “Kristų”. 
(Dr. Braun Gustav. Das Ost- 
seegebiet Leipzig 1912, p. 42). 
A. Bielenstein savo istoriniais 
geografiniais
rodo, jog ir šiauriniame Bal
tijos juros pakrašty Senovėje 
gyveilb he sūdmių, bet latvių 
paderime.

Spręsdami iš latvių kalbos 
Sėnūmo bei jos artimumo indo- 
germanų prokalbei, daugelis 
mokšlininkų išėję iš Azijos ii 
iš karto husidahginę ligi Bal
tijos paki^iščių. Begyvendam 
skyrium nuo 'kitų tautų užkam
py, gausfngaiihč balomis bei 
miškais, lilettlViai ir bus išlai
kę savo senoviškumą. Theodb- 
Vas Poesche yra "suktfrsę savo
tišką teortją apie arijų gim
tinę rie Azijoj, o Europoj — 
Rokitnos balose tarp Nemuno 

šis mokslininkas
kad lietuviams “perėji- 
iš Rokitnos balų pane-

diėnų ir kitokių parengiau išlaidas, maršrutų išlaidas 
88.00 P^r kolohijas, lakūnų algas <ir t. t.

OPgūnižūčijos vedimo reikalams, įskaitant čia ir 
pašto sąskaitas, telegramas, klišes, stenograferkos algą 
ir t. t, išleista daugiau kaip per metus laiko viso tik 
$1,068.95. Mes norėtume matyti, kuri draugija arba įs
taiga, turinti labdarybės, švietimo ar kitą panašų tiks
lą, yra atlikusi šitokį milžinišką darbą su tiek mažai 
išlaidą. Apie biznio firmas mes čia visai nekalbame.

ALTASS centras galėjo šitaip ekonomiškai vesti 
šios orgahizacijos reikalus tiktai dėl to, kad kiekvienas 
Valdybos narys savo laiką ir darbą aukojo; aukojo di
delėje daugumoje atsitikime ir savo išlaidas, pasidaran
čias sąryšyje su organizacijos reikalais.

ALTASS Valdyba ir visi tranzatlantinio skridimo 
rėmėjai gali su pasididžiavimu pažvelgti į atliktąjį iki 
šiol darbą. Jisai bus užbaigtas su pasisekimu, nežiūrint 
kiek kas, darytų jam kliūčių!

4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
Savaitė!18c 

Mėnesiui ________________ 75c
Suvienytose Valetijose^ ne Chicagoj, 

paltai
Metams__ —_____ 87.00
Pusei metų _ _______  3.50
Trims mėnesiams -------  1.75
Dviem mėnesiams —------ — 1-25
Vienam mėnesiui------------------ 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuos* 
z (Atpiginta)

Metams . ........... —
Pusei metų -------
Trims mėnesiams ------- — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PAVOJUS DAR NEPRAeJO

18.00

Apžvalga
Nors jau praėjo kelios savaitės po Jugoslavijos ka

raliaus ir Franci jos ministeriį nužudymo Marseilles 
mieste, bet pavojus tarptautinei taikai, kilęs iš to aten
tato, dar anaiptol hera pašalintas. Jugoslavija ir jos 
draugai atvirai kaltina Vengriją ir Italiją, kad jos ne 
tik duoda prieglaudą, bet ir finansinę paramą teroris
tams, kurie organizuoja pasikėsinimus prieš Jugoslavi
jos valdžios atstovus.

Franci ja pareikalavo, kad Italijos valdžia išduotų 
du kroatu, Dr. Paveličą ir Kvaterniką, apie kuriuos ke
letas suimtųjų sąryšyje su augščiaus paminėtuoju aten
tatu iiaršeilles’e, liudijo, kad juodu tą piktadarybę su
planavę. Bet Mussolini jos reikalavimą atmetė.

Dabar Jugoslavija padarė dar griežtesni žinksnį. 
Ji padavė skundą Tautų Sąjungai prieš Vengriją, rei
kalaudama, kad Tautų Sąjunga priverstų Vengriją ne
duoti paramos Jugoslavijos valdžios priešams. Šis Ju
goslavijos skundas iššaukė piktus protestus iš vengrų 
ir italų pusės. Jiems pritaria ir klerikališkai-fašistinė 
Austrijos valdžia. Jie grasina sutartinai išeiti prieš Ju
goslaviją ir ją Genevoje “numaskuoti”.

Tokiu budu santykiai pietiriėje Europoje vis labiau 
^aštrėja, ir . vieną gražią dieną kuri nors tų įsikarščia
vusių Valdžių gali pasiųsti armiją į kaimyho žemę savo 
Įžeistai “garbei” ginti.

1914 metais, po Austrijos erę-hercogo Ferdinando 
hužūdymo, per pusantro mėnesio tęsėsi diplomatiniai 
ginčai, kurie, galų gale, visą Europą įtraukė į karą. 
Toki pat ginčai eina dabar, ir jeigu jie nebus kokiu nors 
budu numalšinti, tai Europą gali ištikti nauja kata-* 
strofa.

Padėtį, gal būt, išgelbės šį kartą tas faktas, kad 
yra Tautų Sąjunga, ktiViąi šhsipykusiOs valdžios gali 
pasiskųsti ir kurioje jų kivirčai gali būt kaip nors iš
lyginti.

PO BOLŠEVIKIŠKO DESPO
TIZMO LETENA

ALTASS ATSKAITA

Amerikos Lietuvių Trans-Atlantinio Skridimo Są
junga Vakar pabaigė skėlbti savo 'mėtinę atskaitą. Jos 
kopijos yra siunčiamos ne tik spaudai, bet ir Visiems 
lokaliems komitetams, idant tranzatlantinio skridimo 
rėmėjai matytų, kiek pinigų tam reikalui buvo sukelta, 
kiek ir kokiems dalykams jų išleista, ir kokiomis įtaisO- 
mis yra aprūpinta “Lituanica II”. Smulkesnės ir pilnes^ 
nes atskaitos, tūr būt, dar nebus iki šiol patiekusi pub
likai nė viena musų visuomeninė organizacija.

Turime dar čionai pastebėti, kad be šitos ALTASS 
pajamų ir išlaidų Sutraukos, yra skelbiama “Naujieno
se” detalis aukų sąrašas, kuriame paduota aukų rinkė
jų ir aukotojų vardai iš kiekvienos atskiros kolonijos, 
taip kad kiekvienas asmuo, davęs tranzatlantiniam) skri
dimui bent vieną kvoterj (jeigu tik jisai pridavė savo 
vardą aukų rinkėjui arba centro ofisui) gali patikrinti, 
ar, jo auka buvo priimta ir užrašyta.

ALTASS priešai, stengdamiesi apjuodinti asmenis, 
kurie stovi šios organizacijos priešakyje, skleidė viso
kius piktus gandus, mėgindami sukelti publikoje įtari
mą, kad kas ten “naudojasi” arba “pasipinigaūja” iš tų 
visuomenės aukų. Bet metinė ALTASS atskaita rodo,; 
kad tie gandų skleidėjai yra žemos rųšies šmeižikai, 
daugiaus niekas.

Iki spalių mėnesio pabaigos ALTASS turėjo viso 
$21,242.67 grynų pajamų. Tais pinigais nupirkta lėktu
vas ir jo jtaisos, kartu kaštavę $19,330.22; atlj^iiitš 
mechanikų darbas ($461.70) ir apmokėta išlaidos sąry< 
šyje su lėktuvo pargabenimu iš Californijos, jo dalių ir 
in^tfūmefttų pirkimu bei pnetūtymū ir .Takuhd prisi
rengimo darbais; šitų išlaidų, smulkiai išdėstytų atskai
toje, buvo viso $1,395.55.

Bolševikiški' ir klenkališki melagiai putė burbulą, 
kad ALTASS, girdi, sukėlusi trisdešimts tūkstančių do
lerių šu Viršum, kudtaėt lėktuvui išpirkti ir įrengti 
reikėję tik apie dvidešimts tūkstančių. Jie nutylėjo tą

Komunistų judėjimas visame 
pasaulyje taip nusigyvenęs, kad 
jo bosai nebedrįsta nė šaukti 
kongresą. Jau nuo 1928 metų 
komunistų internacionalas -kon
greso neturėjo. Galų gale, bu
vo paskelbta, kad jisai įvyks 
šiemet. Tačiau jisai neįvyko. 
Stalino gizeliai, susirinkę Mask
vos kremliuje, nutarė atidėti 
kongresą iki ateinančių metų. 
O 1935 m. jisai gal bus dar kar
tą atidėtas...

kada komunizmas šitaip mo
rališkai subankrotavo, tai jo 
Vadai pradėjo dabar manievrus 
su tariamu “bendru frontū”. 
Kominternas pasiuntė du saVo 
įgaliotiniu tartis su Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo 
viršininkais apie įsteigimą “vei
kimo vienybės” kbVai prieš fa
šizmą. Tiems įgaliotiniams bu
vo atskkyta, kad bepdras vei
kimai prt’ęš $p^qįąį 4?utį 
priimtinas dalykas, jeigu komu
nistai yra nuoširdus savo pasiū
lyme. Komunistų nuoširdumo 
įrodymui reikia, kad “Sovietų 
valdžia suteiktų pilną pilietinę 
laisvę Rusijos fibcialistaftis”.

Rodos, visai paprastas reika
lavimas. liet komunistams jisai 
buvo, kaip lazda per galvą.

Kaip tik socialistų Intetha- 
cionalas pastate bolševikams; 
tą sąlygą, tai visose maskvinio 
despotizmo agentūrose (komu
nistų “partijose”) kilo vilkų 
staugimas. Aha, girdi, Ve ko 
nori tie “social-pardavikai”! Jie 
reikalauja iaisVŠs savo vienmin- 
čiams sovietų rojuje. Juk tenai 
pilną laisvę turi visi komisarai, 
žvalgybininkai ir policistai. O 
paprastiems žmonėms kaip gi; 
galima duoti laisvę: kaip juos 
tuomet “tautos vadas” Stalinas 
suvaldytų? Stalinas negali duo
ti daugiau laisvės žmonėms, 
kaip kiti tautos vadai — Mus- 
šolini, Hitleris ir t. t.
'Panašus “nesusipratimas” tar

pe socialistų ir komunistų įvy
ko jau ir prieš dvyliką metų. 
Tuomet susirinko Berlyne ko^ 
minterno, socialistų Internacio
nalo ir Vienos “tarptautinės 
darbo sąjungos” atstovai tartis 
apie darbininkų judėjimo su
vienijimą. Socialistų Interna
cionalo ir Vienos organizacijos 
atstovai sutiko 'su komunistais 
tartis, Jeigu bus priimtos se
kančios sąlygos: kad socialistų 
Internacionalui butų leista pa
skinti du advokatu ginti Rusi
jos socialistus revoliucionierius/ 
kuriuos sovietų valdžia buvo 
melagingai apkaltinusi “valsty
bės išdaviYnu”, ir kad bešališ
kai komisijai butų leista nuvyk
ti į Gruziją ir ištirti aplinky
bes, kūriose Maskva tą nelai- 
fningą Kaukazo respubliką už
kariavo. x

Komunistų įgaliotiniai Berly
no konferencijoje tas socialistų 
sąlygas priėmė, bet tuPjaus at
ėjo jiems įsakymas iš Maskvos 
sabotažuoti konferenciją, ir ji 
pakriko. Kada /paskui Emile

odor Liebknecht (Karolio Lieb- 
knech'to brolis) visgi nuvažiavo 
į Maskvą’ ginti socialistus revo
liucionierius, tai bolševikų su
kurstyta gauja juodu ką tik ne- 
nulinčiavo. O apie Gruzijos už
kariavimo tyrinėjimą Maskva 
atsisakė toliaus ir kalbėti. Ta 
respublika, komunistų raudono
sios armijos banditiškai užpul
ta, ir Šiandie tebėra prislėgta 
po Maskvos despotų letena.

Šituos faktus turi atsiminti 
kiekvienas darbininkas, kuris 
girdi komunistų deklamacijas 
apie “bendrą frontą”. Reikia 
žinoti, kad komunistams neva
lia nė nusičiaudėti be įsakymo

kurią

(Ostpreu-

*

savo 
bent 
me-

padermės 
nuo ledų 
ir dr. O. 
Pradžioje

Susipešė Kunigai Rokiškyje
Pralotas lUibahhūškas tris dienas ir tris naktis laikė 

uždaręs kambaryje kun. Runkelę. — ’ 
nių minia išdaužė klebonijos langus, 
simpatizuoja parapijonhms. 

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

Ką tik gauta iš Rokiškio laiš
kas, kuriarty| rašoma štai kas:

“Paį mus/Rokiškyj e, dabar 
didėli'jvykišti: inat, kunigai Šu-' 
sipošė/’ Pralotas Labanauskas 
įskundė vyskupui visų parapi- 
jonų myliiną kunigą Runkelę, 
kuris su visais labai gražiai su
gyveno. Parapijonų simpatijos 
linko link kęn. Runkelės todėl, 
kad jis labūi pigiai arba dykai 
laidodavo nabašninkus, ?kuoni6t 
pralotas šimtais lupdavo. Jis 
pašventino skautų vėliavą, už 
ką pralotas labai įniršo. Bend
rai kun. Runkelė buvo labai i 
šnekus, meilus: jam visi buvo 
lygus — davatka, stambus ūki
ninkas ar beturtis. Todėl jis ir, 
buvo visų mėgiamas. Kai jis sa-i 
kydavo pamokslus, tai visuomet 
žmonių būdavo pilna bažnyčia, 
o kai kiti pamokslus sakydavo, 
tai pasilikdavo tik davatkėlės.

Visa tai pralotui nepatikda
vo. Pagalios, jis nuvažiavo pas 
Panevėžio vyskupą ir prikalbė
jo, kad kun. įRunkelę iškeltų. 
Vyskupas pralotui dėdė, tai ir 
klauso, ką jisai sako. Nutarė 
slapta išvėžti, kad niekas neži
notų. Todėl prald’tas kun. Rū’n- 
kelę laikė pas save kambaryje 
užrakinęs tris dienas ir tris 
naktis.

“Apie tą įkalinimą žmonės 
kažkokiu budu patyrė. Kilo 
aliarmas. Subėgo keli šimtai 
žmonių ir norėjo įsiveržti į pra
loto butą, kad paliuosuoti ku
nigą. Išsigandęs minios, pralo
tas kunigą paleido.

“Vakare žmonių susirinko 
jaū 2,000, o Vėliau jų !WVb> 
net keli tūkstančiai. 'Prisidėjo 
Viši V^ldihihkhi, policija ir ap
skrities viršininkas. Visi reika
lavo grąžinti kunigą Runkelę, 
o pralotą su Baltrukėnu išvary-. 
ti. BuVo išrinkta delegkcija iš 
penkių asmenų, kurie nuvyko 
pas vyskupą. Vyskupas delega
ciją priėdę, bet reikalavimo ne
patenkino.

“Tada kun, Runkelė išvažia
vo į tėviškę. Apie I> ar 7 vai. 
vakaro vėl susirinko žmpnių 
minia. Ji buvo labai Suerzinta 
ir 
Kai kurie suėjo į kleboniją ir 
pradėjo atakuoti./Kadan^i po-

Įnirtusi žmO-
Policija

jie daro, kį nori, — išdaužė, 
klebonijos langus, išverto tvb- 
ras ir it. t.

' “Kiek Vėlia® -buvo v bahdoma 
padaryti nauja ataka, liet pra
lotas pradėjo šaudyti pro lan
gą. Dabar diėną ir naktį poli-: 
cija saugo pralotą Labahauskį.

“feėt žfnoh'es vis dar nenu
rimsta. Eina visokios kalbos, vi-, 
sokie gandai. Renkama ddega- 
cija, kuri vyks pas arkivysku
pą. Kuo visa tai pasibaigs, tik
rai sunku pasakyti. Dabar Visa 
Lietuva seka Rokiškio jvykiuš;; 
Mat, dar niekacl tokių dyvų nė-, 
buvo.”

tyrinėjimais iš

Niro kada Lietuva 
lietuvių gyvena-

Pabaltijo sritis, kuria sudaro 
Latvija, Lietuva ir dabartiniai 
Rytprūsiai, yra senai gyvena
mas kraštas. Visų pirma šiam 
reikalui yra reikšmingi vokie
čių itfdkfclininko Berėndt’o geo- 

griostihiai tyrinėjimai, kurie 
rodo, kad žiloje senovėje Ne
muno srovė yra ėjusi Įsručio 
ir Prėgliaus žemuma. Pasak 
Berendt’o Nemtfno srovė, susi
tvenkusi apie Ragainę, labai se
nais laikais, sudarydavo didelę 
balą— jurą, kurios vakarinis 
kampas būdavęs ten, kur te
ka dabartinė Juros upė (Nemu
no prteupis).

Lietuvių bei latvių kalbų vi- 
šošž tarmėse “jura” reiškia di- 

“mares”, ir
tokiu vardu4 yra vadinami Bal
tijos vandenys. Vadinimas Ju
ro vardu vieno Nemuno prie- 
upio, esančio dabar toli nu u 
j*utos, tenka aiškinti tuo, kad 
žilos senovės vietiniai gyvento-* 
jai tai upei tokį vardą yra da- 
Vę, tuYėdaini įiriėš akis aną 
susitvėnkhsid Nėfriuno “jurą”. 
Kadangi “jit'rh” yra lietuvių- 
latvių kalbos žodis-r-tai daro
ma išvada, kad gyventojai, da
vusieji tai upei “tokį vardą* bus

delius vandenis

pradėjo grūmoti pralotui. btfvę lietuviu—latvių protėviai 
i kurie suėio i klebonija ir (BeuMhdt. G^ognoštteche Blicke

in Alt. Preussen Vrzeit, Ber

&?;s
X

galima žfnoguibuvo
Kad Baltijos pajūris 

labai senai gyvenamas 
pripažįsta ir prof. dr. 
kuris sako: “Gintaro

ir Dniepro; 
mah, 
mas” 
munėn buvo lengva’S, o panemu
nėje Šioji giminė sudulusi lyg 
tykioje, ramioje įlankoje”. 
(Dįė Arier 1872 Jena p. 25).

Prof. dr. Bezzenberger’is ma- 
Ub lietuvių—latvių tautą ’ėriiuš 
Baltijos pajūriu gyventi iš ži
liausios senovės, kaip tik čia 
bendrai 
gyventi, 
yra nuo 
kraštas, 
Knaake,
šaly gyveno žmones jau ak
mens amžiuje, kuris vidurinėje 
ir šiaurinėje Europoje SiėlctA 
ligi 2000 metų prieš Kristaus 
gimimą. Tai rodo randami ak
mens kirvukai, ugnies akmens, 
kaulinės adatos, ir t.t.” (Prof. 
dr. Knaake Gesch. von Ost.-u. 
Westpreussen Berlin Lėipžig 
1923 mt. p. 9).

Prof. dr.' Bezzėnbergerio pa 
žiūros laikosi ir prof. dr. Lul
lies, kuris , kalbėdamas 
ftytprtisiūs, prasitaria
kaip: “Gausingi radihiai gink
lų ir padargų, padarytų iš ak
mens, ragų arba kaulų, įga
lina sužinoti, lead vadinamaja
me akmens amžiuje, kuris ma- 
Žiaūšia siekia 2,000 metų prieš 
terist. gimimą, čia jau gyveno 
žmonės”. (Ostpreussen {Geolo- 
giė, Klimą...] Kbnigsbei’g i. Pi\

apie

“KVLTVkA* No. 10.
Tik ką atėjo iš Lietuvos 

, Tai vienas įdomiausių Lietu- 
Vos žurnalų.

Šio numerio turinys seka
mas:

Aūtarkinis ūkis Lietuvoje — 
P. Kopustinskas,

Ekonominės Lenkijos būklė 
ii* ekonominė politika—D. Pum
putis.

Jurgis Baltrušaitis—S. Kara- 
Muf’za.

Apskrities miestas— Petras 
Cvirka.

Du’jos—-Stefan Faber.
Autoanalizė—Stasys Anglie- 

kas.
Aleksis Kivį—J. R.
Elektibnų mikroskopas—A. 

Žvironas.
GALIMA GAUTI NAUJlE- 

\OSE—Kaina 45 centai

v

E
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Naujienos brišketbail

I LIETUVĄ

RADIO
Budniko Programai

ReikalaukitGerkit MERICAN LINE

130

Puikiausi Parlor SetaiADDRESS

The English toluma

Pasirinkimas po

lengvus išmokėsimai

PRIT.

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Ddgtfnėk

that 
you 
and 
pcp

Tūkstančiai žmonių gerojasi musų darytais setais, nes jie 
gražiau atrodo, ilgiau tarnauja ir mažiau* kaštuoja. Duo
kite užsakymus dabar, turėsite puikiausi setą Kalėdoms

re, 7:30 
bus Budriko 
savaitinis 
klausysime

Stanley P. Mažeika has 
Entered a Team

Musų Krautuvėse rasite šimtus visokių-visokiausių 
lyčiom Setų dėl užganėdijimo kiekvieno pirkėjo.

We wish to thank Mr. Ma 
žeika for the wonderful coope

Naujienos” Basket 
bąli Tournament

Seknfadiėriio rhdid progra
ma būVo tikrai ko pasiklau 
syt, ko laukti. Orkestras bu 
to nepaprastai gerai prisiren-

this example and 
wihout 

DO NOT 
— IT MAT

GREIČIAUSIA KE
LIONĖ Į SENĄJĄ 
TĖVYNĘ

Cagers, Here’s the 
Dope for the 

Tournament!
Cicero Liet. Seserų 

vakaras nusisėkč

T h r e e Jankaitis 
brothers to play with 
j. J. Bagdonas Aces DĖDE SAMAS 

PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

0FFIC1AL ENTRY BLANK-(1931-35)
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET- 

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)

Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of 
team) ................................................ -.............
MANAGER’S name ............................................. ....................

Chicagos distriktus reprezen 
tuos lošėjų komandos Bu 
laiv.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Musų Dirbtuves į Tamstų Namus!
UŽTIKRINA DIDĮ PINIGŲ SUČĖDINIMĄ 

GAUNANT GERESNI SETĄ

Pirmas “Naujienų” basketball 
suinteresavo lietuvių pub-

to play
full of 
toumamen't.

be long and 
am sure that

Makalų Šeimyna, rišdama 
sAvo bizniškus ir šeimyninius 
klausimus, visus klausytojus 
ne tik užihtcrefcuoja, bet ir net

Jei negalite jus patys vykti i užjuri, tai at- 
sikvieskite savo gimines iš Europos atlankyti 
jumis Amerikoje šiomis žemomis kelionės 
kainomis.

Klauskite artimiausio jums 
Laivakorčių Agento.

there is every reason to believc 
that he will arrange for the 
Richmond Flashes to particip- 
hte in the greatest event of the 
year 
tournament.

At the present the team is 
playing iri another toiirnament 
at McKinley Bark ori Friday 
evenings and they are vvinning 
right along. T*hey will be in 
great shape for this tourna
ment when it starts tnis Sun- 
day afternoon at Fuller Park 
located at 45 • and Princeton 
Avenue at 2 P. M. Bevvare of 
The Richmond Flashes.

* W . S 1 .

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi- 
'nifrus irraėityje iŠmofkė- 

5&. I)el
2fafų, krėitlkitės i bfisų.

tournament 
and more 
study these 

and get

Appoinit a Reporter for Your 
IVam

A team alvvays plays heffer1 
when they have irioral stTp- 
pėrt ~ IherėTore, to get a Tol-, 
lovvtng čroWd, appoiht A 'repor- 
ter from your team to take 
bare of the publicity. We realy 
want you to do this. Ali 
you havė to ’io is write 
lip ahyt-h'ing yoū w$nt about 
your pląyers andsend it in to 
Uie Sporl’s DėpaiTėmėnt and

•Please
thoraghly

with them so
start playing
how

team

SPECIALIAI NUPIGINTO
MIS i ABI PUSI KAINOMIS 

l BREMENĄ AR HAMBURGĄ 
apribotam viešėjimui Europoje

užhipnotizuoja. Klausytojai 
apspitę radio klausėsi, pietūs 
liko atšalę, o šeimininkėms 
Makalai taip patiko, kad jos 
nei pykt negalėjo už pietų at
šalimą.

Rytoj (ketvirtadieny) vaka
re, 7:30 — 8:30 vai., WHFC., 

dižiulis Vidur- 
programas. Pasi- 

— Alsėdiškis.

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

AND.LOAN A5SOCIAT1ON
OF CHIOAGO

i • ■

Pirma Li'etttvių 'Federal Įstaiga
2324 So. Leavitt Street

EHONE CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Raift.

ration that he has shown by 
entoring in this team without 
much delay, thus saving us a 
lot of lašt minute rush. Just 
as soon as be heard of our 
tournament he roundcd up his 
players and sent in his entry.

Follovv 
send in your entries 
further dėlay. 
WAIT TOO LONG 
BE TOO LATE.

“Look out, you other teams 
for the STANLEY P. MAŽEI
KA ACES, we are out to win 
this tournament and we don’t 
intend to lose a single game”. 
Such are <the words that Mr. 
Mažeika stated in a telephone 
conversation with one of the 
reporters. I think that he really 
has got a gOod seraping tearti 
and will give. the other teams 
a lot of trouble.

Richmond Flashes Will 
Prohably Enter

After an interview with Mr. 
Al Krauklis this afternoon

Kviečia visus atsilankyti j 
Raudonos Rolės Kliubo su
kaktuves, kurios įvyks rytoj

CICERO — Lapkričio 17 d., 
Liuosybės svetainėje įvyko me
tinis Lietuvos Sešerų Tautiš
kos Draugijos metinis balius, 
kuriame'buvo pagerbtos ir ap
dovanotos narės neėmiišiOs 
pašalpos per 10 ir 20 metų. Per 
20 metų pašalpos neėmė tik 
viena narė, kuriai linkime dar 
20 metų pasekmingai i*r svei
kai darbuotis.

Parengimas nusisekė gerai 
ir prriėjo labai linksmai. Pir
miausiai norime tarti ačiū 
musų biznieriams, kurie pa
gadino musų vakarą, p. Bud
rikiu, Pcoples Furniture ir 
Progress Fufnitufre kraūtu-

kvtečia į Raudonos Rolės kl. 
tŽO melų sukaktuves

Negalime užmiršti ir jaunos 
lietuvaitės, pp. Pocių dukre
lės, kuri visus palinkšmino sa
vo dainelėmis. Taipgi nega
lime užmiršti ir publikas, ku
ri skaitlingai atsilhnkė ir link
smai su mumis praleido laiką.

Dabar primename visiems 
nepamiršti atsilankyti ketvir
tadienį vakare į Liuosybės 
svetainę, ir 'dalyvauti Lietuvių 
Raudonos Rožės Klubo Ž0 me
tų sukaktumėme. JOTs bus labai 
iškilmihgOs. A. S.

Oeutschlftnd — New Yotk 
Hamburg — Albert Ballin 

Garsus Hapag Ekspresiniai Garlaiviai

MANUFACTURING COMPANY©

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

ČHICAGO, ILL.

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

(Mail this entry blank, with entry fee, to the SpOrts t)ept. 
Naujienos, The Lithuanian Daily Nėws, 1739 South rfalsted 
Street. Canal 8500. Entry fee mušt be paid before playing the 
first game).

lt is včry important that each 
and every players in our tour
nament knows the rules and 
regulations. We have selec- 
ted sonie rules that we think 
will make the 
more interesting 
enjoyable 
rules 
acųuainted 
when you 
will know 
keep your 
throughout 
The rules may 
plentifnll, būt I 
vou vvill find them interest

LI^TUVfe ‘AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Telefonas Yards 1829

Nuiims Baskelball Tanmail?
DO IT N0W!

we will bė only too glad to 
insert it for you. Describe 
your players, tell of their 
recent experience of tlfe dif- 
ferent teams and tournamentš 
that they played in. Get yoūr 
team ačųuairited with thė 
•špectators so that you will 
have your rootėrs of the 
gamos.

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Td. YARUS <803

HAMBURG 
NORTH GERMAN LLOYD

WEST RANDOLPH STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Chicagos lietuviai pirmu 
kartu pamatys geriausius lie
tuvius sportininkus lošiarit 
“Naujienų” Basketball turny
re. Geriausius lošėjus dėl 
Chicagos čėmpijonatd.

Turnyras prasidės sekmadie
nį, gruodžio 2-trą dieną Fuller 
Parke prie 45 ir Princeton gat
vių, 'kur susirinkę lietuviai 
atydžiai tėmys gyvą ir atkak
lią spėrtiriirikų kovą. Tačiau 
kyla klatisihias: Kuriam 'Ch'i- 
cagos dišti’iktui spoiJtiriinkai 
iškovos tuos laurus? Vargti 
kas gali atspėti.

Sekmadienį visi turės susi
kibti su sau lygiais, o rezulta
tas bus geriau išsilavinusių 
štporlininkų pusėj. s

Sekmadienį pirmas sporti
ninkų susirėmimas prasidės 
2-rą vai. po pietų Fuller Park 
salėje ir tęsis apie 5 valandas. 
Salėj randasi 
dėl publikos.

“Naujienų” 
apie 10 savaičių.

Auna, B A Re p

vėms. širdingai ačiū “Naujie- gęs, grojo švelniai ir gražiai 
noms” už straipsnių talpinimą Musų mylimi dainininkai, te- 
ir ačiū musų kolonijos drau- noras Justas Kudirka, ir sop- 
gijoms, 'kurios gausiai prisidė- rano Ona Pieža, pasigirdo sa- 
jo prie musų parerigimų. Jdš vo tikrame gražuriie, dainuo 
yra Red Rose kliubas, Katei- daihi kaipo solistai ir due- 
Vių, Apšvietus, Vakarines luome.
žvaigždės ir Jaunuolių Kliu

$38.00 $47.50 $65.00
ir iki. $1^5.00 

MAŽAI TEREIKIA ĮMOKĖTI

Taisome senus rakandus arba mainofne ant riaujų. 
Duodame didelę nuolaidą.

“We have a championship 
team and we are going to win 
this tuornament. We are 
practising vėry hard and have 
rio doubt that when the tropines 
are given out, we will be on 
the receiving end. I feel1 safe 
In saying this becouse I have 
signed up three brothers to 
play with my tėririi and they 
rire the Jankaitis Bros.”

WELL, WELL> WĖLL. That 
is what Mr. J. J. BAGDONAS 
told one of thė Sport Editors 
and there is ėvėty ^ššibility 
that what be says he realy 
fneans. Comė, ydū other 
teams and practice as much as 
you crih, 'becšfasė ‘thošė J. J. 
BAGDONAS AtJĖS are Really; 
going out to win this tiior 
riament. Who is going to stop 
them ?

Mr. Bagdonas also said that 
on Wednesday evening the 
basketball team is going to 
have a large ‘plowout” to ce- 
lebrate their entering the 
tournariiėrit. Thėy tire going 
to have a fėw Svrestliilg inatehes 
and dancing and they are also 
going td ėfec’t a čaptain fo4 
their team.
The affair will take place a1 
55 ancl Craw'foiM AvOnrie.

jih’tto VhMSžia 
(U. S. Government)

dėda MhiKtra i 
Standard Eserai 
Sayings and Loan 

Assbcfatioh 
of Chtcago
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TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE
Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu pasišnekėt ir linksmai laika praleist 

draugingose lietuvių užeigose.

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIU VIETŲ
VISOSE MIESTO DALYSE________

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

BRIDGEPORTAS SOUTH SIDE 18-TA GATVĖ
BRIDGEPORT TAVERN 

3430 So. Halsted St.
Trečiadienio vakare lapkričio 28 d. musų 

užeigoje bus veltui skanus kepti jauno par
šiuko užkandžiai ir gera muzika. Kviečiame 
visus draugus, drauges ir pažįstamus atsilan
kyti trečiadienį į musų užeigų ant jauno par
ko puotos.

Kviečia savininkai
' JOS. ir MARIJONA IVINSKAI

Tel. Yards 08.32

MYKOLAS SRIUBAS RENGIA 
THANKSGIVING P ARE 

THE 543 CLUB 
įvyksta LAPKRIČIO 28 DIENĄ.

Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįs
tamus atsilankyti, bus puiki parė; bus ska
nių užkandžių: turkių, ančių ir naminių kil- 
basų. Taip pat gera muzika— linksminsis se
ni ir jauni iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai: M. ir B. SRIUBAI.
543 West 63rd Street

Tel. Englewood 10460

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street,
Telcphone Canal 1133 !

Salutaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui.
vienas. i 
gose 
taras Bitter.

Geriamas su degtine arba 
Galima gauti visose lietuviškose įstai- 

- Taverna. Visuomet reikalaukite Salų-

NORTH SIDE

rrm ........a       i... ■■■■m. 

[korespondencijos
Indiana Harbor, Ind

Aš esu pranašas

Pranašu būti yra gana sun
kus darbas. Išpranašauti atei
tį yra tikrai didelis dalykas.

Senovės laikais, kada nebu
vo laikraščių bei visokių su- 
nisiekimo priemonių (telefo
no, telegrafo, radio ir t. t.), 
tai žyniai visokių dalykų iš
pranašaudavo žmonėms.

Bet, nors aš žyniams ir ne
priklausau, vienok pranašau
ju, jog mes turėsime stebuklų 
vakarų. O tas vakaras įvyks 
(“for sure”) ‘lapkričio 28 <1.1 
Būtinai įsitėmykite laikų ir 
vietų: laikas — 7:30 vai. va
karo, o vieta — Iwanowo sve
tainė, ‘2101 Broadway.

Jeigu norite įsitikinti, kad 
mano pranašavimas teisingas, 
tai be niekur nieko seredos 
vakare atvykite į Iwanowo 
svetainę. Užtikrinu, kad pa
matysite tokių dalykų, kokių 
dar nematėte. O tai todėl, 
kad tų vakarų Ben Ali rodys 
fakiriškus stebuklus.

— Žilas Senelis.

Hammond, Ind

THANKSGIVING PARĖ 
3428 So. Halsted St.

Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįs
tamus ant Thanksgiving Parės, trečiadienį lap
kričio 28 . Bus skanus vištienos užkandžiai 
veltui ir gera muzika. Linksminsis jauni, se
ni, augšti ir žemi.

Kviečia savininkai
AGNĖS SIDLAUSKAS ir STEVE SVILAINIS 

Tel. Yards 2074

GARŠVAS TAVERN
1521 West 69th Street

Garšvas Tavern visados randasi geriausios 
rųšies alus, degtinė ir cigarai gražiai išpuošta 
užeiga randasi didelis naujai dekoruotas kam
barys dėl svečių; penktadieniais veltui žuvis, 
šeštadieniais gera muzika, kuri linksmina sve
čius.

EMMA’S CASTLE ČAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS

A. A. GARŠVAI. 
Savininkai.

ir

AUDITORIUM TAVERN 
JOS. ir PRUDENCIJA RACHUNA1 

3135-7 So. Halsted St. 
širdingai tariame ačiū visiems draugams

pažįstamiems už skaitlingų atsilankymų perei
tų šeštadienį į musų užeigų ant Turkes užkan
džių puotos. Taipat ir Thanksgiving Day bus 
ir duodami Turkes užkandžiai ir kas penkta
dienis duodame žuvį veltui.

Tel. Victory 6172

Didelis Paukštienos ir Kalakutienos 
IŠLAIMĖJIMAS 

6230 South Racine Avė.
Kiekvienas gerdamas stiklų alaus, degtinės 

ar vyno gaus veltui išlaimėjimo bilietų, dėl 
paukščių: kalakutų, žųsų, ančių ir tt. Pirmas 
išlaimėjimas bus lapkr. 28 d. trečiadienio va
kare, 9-lų valandų; kiti išlaimėjimai kas ket
virtadienio vakarais kas savaitę 9-tų vakare, 
šis paukščių išlaimėjimas musų užeigoje tęsis 
iki Naujų Metų. Kviečia savininkai visus drau
gus ir pažįstamus nepraleisti geros progos lai
mėti didelį 
dien.’
Savininkai: 

kas ir

kalakutę. Veltui užkandžiai kas-

C. P. Suromskis—Real Ęstatinin- 
Wzn. Sadauskas — Penteris. 
Tel. Englewood 1179.

stiklelio 
praleisti

šešta-

MARGIE’S TAVERN 
3141 So. Halsted St.

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno 
smagu pasišnekėti ir linksmai laikų 
draugingoj užeigoje Margies Tavern.
dieny, gruodžio 1 d. bus kepto jauno paršiuko 
užkandžiai veltui ir muzika. Kviečiu visus 
draugus, drauges ir pažįstamus šeštadieny at
silankyti ant kepto naršiuko puotos.

Kviečia savininkė
MARGIE RALCHER 

Tel. Victory 7694

ASHLAND INN.
FRANAS KAIRELIS

6746 So. Ashland Avė.
Patogi vieta užeiti visiems — moterims, vy

rams, seniems ir jauniems — susėdus ar sta- 
tiems išsigerti, pasišnekėti, čia maloni vieta 
visiems. Visados randasi geros rųšies alus, 
degtinė ir cigarai, kambariai dėl svečių — Fr. 
Kairelis yra žinomaš netik Chicagoje, bet ir 
Cbicagos apielinkėse kaipo draugiškas žmogus 
ir rėmėjas progresivės spaudos ir organizaci
jų musų užeigos visados yra mandagus patar
navimas.
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Arti vidurmiesčio, patogi vie
ta pasistatyti automobiliui. 
Būnant su reikalais mieste, 
prašau atsilankyti. Busite 
užganėdinti, šaltas alus, gar
di degtinė užkandžiai veltui. 
Muzika kas Vakaras.^Rfltar-; 
nauja dainuojančios veiter- 

7” kos.
Come up and see me sonie timcl” —EMMA. 

i

BRIGHTON PARK
b

ČALIFORNIA INN
MIKE BIAGO,

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

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

GRAND OPENING 
SENITA TAVERN

{VYKSTA GRUODŽIO 1 IR 2 DIENĄ.
Kviečiame visus draugus, drauges ir pažįsta

mus atsilankyti į musų naujos alinės atida
rymų Senita Tavern, 4704 So. Western Avė., 
bus įvairių skanių užkandžių veltui; gera mu
zika, galėsime linksmintis iki ankstyvo ryto.

Toji pati savininkė užlaiko ir kitų alinę, 
2455, West 43rd St. Kviečia savininkė:

MRS. A. S. WALLENT 
Tel. Lafayette 2649.

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

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

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

Šios visos slaunios vietos, kurias randate šiame puslapy;, 
kas sereda yra gražiai minimos Naujienų radio programe iš 
stoties WSBC, 9 vai. vakarė.
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Šiulenus, leidžiant ugnį iŠ bur
nos, stebino skaitlingų publi
kų.

Aktų protarpiais p-nios Al
kios duktė paskambino pianų; 
pradžioje programų p-lė Wi- 
rętez pašoko keletu klasiškų 
šokių.

Pasibaigus programui, susi
rinko skaitlingas būrys svečių 
pas pp. Atkins ir čia ilgokų 
laikų linksminos. Apie trečių 
valandų nakties fakiras Ben 
Ali ir kiti chicagiečiai apleido 
Grand Rapids. — /}. S.

Užsidaręs bankas išmokės 
$280,526.95 dividendų depo
zitoriams.

Hammond National Bank 
and Trust Company resyveris, 
George J. Nattkemper, paskel
bė, jog bus tuoj išmokėta 
$280,526.95 dividendų to ban
ko depozitoriams.

Tai sudarys 121/> nuošim
čių visų indėlių. Tas užsida
ręs bankas jau pirmiau per 
du kartus mokėjo dividendus. 
Viso su dabar paskelbtais di
videndais depozitoriai atgaus 
30% savo indėlių.

Dabartinis resyveris Natt
kemper deda visas pastangas,' 
kad užsidariusio banko turtų 
paversti j pinigus su kiek ga
lima mažesnėmis išlaidomis. 
Atrodo, kad toj šrityj jis labai 
daug padarė. Atskaitos rodo, 
jog išlaidų buvo įtik apie pen
ki nuošimčiai nuo įplaukų.

Kiek man žinoma, tame ban
ke laikė pasidėję savo pinigus 
ir daugelis lietuvių. Per tų 
laikų kai kurie permainė savo 
adresus. Todėl dabar pasi- 
matykite su resyveriu, kad 
gauti jums priklausančius di
videndus.

Detroit, Lviich
Susivienijimo 38-ta seimo 

, delegatų reikale

“Naujienų” No. 272 pastebė
jau Bridgeporto kolonijos atsi
minimus ir užmiršimus. Gal 
gerbiami delegatai suteiks ir 
man progos ką nors iš pereito 
seimo atsiminti ir pasakyti.

Nuo Pildomosios Tarybos ir 
aš gavau laiškų su atsiklausi- 
[mu, už kur; konstitucijos pro
jektų aš seime balsavau.

Turiu pasakyti, jog buvo 
vienbalsiai atmestas konstituci
jos pataisymo projektas, kuris 
lietė skyrių XIII (Ligoje pašal
pos). Kiek mažumos, tiek dau
gumos pasiūlymai buvo atmes
ti, kadangi jie sergantiems na

triams butų padarę didelių ap
sunkinimų. Delegatai tad ir pa
sisakė už tai, kad laikytis se
nosios konstitucijos patvarky
mų. Buvo pridėtas tik mažas 
pataisymas. Būtent, kad proto 
ligomis sergantiems nariams 
butų mokama pašalpa.

Filiomena Budvidienė,
SLA. 352 kuopos delegatė.

Moka dividendus ir First 
Trust and Savings Bank. Iš 
paskelbtų $124,000 dividendų 
dar neatmokėta $12,000.

Jei kurie lietuviai, to užsi
dariusio banko depozitoriai, 
dar Savo dividendus neatsiė
mė, tai patariu jiems nuvykti 
į Calumet State bankų. Tame 
banke yra išmokami dividen
dai.

4»

I,

1 Kenosha, Wis

- šoko

4.

Prieš bankų užsidarymo epi
demijų Lake kauntė įvairiuo
se bankuose turėjo pasidėjusi 
$1,133,312. Iš tos sumos ligi 
šiol kauntei pasisekė atgauti 
$190,593. Vadinasi, apie 83 
nuošimčiai indėlių “sušalo” už
sidariusiuose bankuose.

— Vietinis.

Grand Rapids, Mieli.
Čia buvo fakiras Ben Ali 

t"" .. . ■

šeštadienio vakare, lapkri
čio 24 d.» Švento Jurgio Drau
gijos svetainėje, prie Quarry 
ir Webster gatvių, įvyko faki- 
ro Ben Ali seansų vakaras. 
Vakarų surengė SLA. 60 kuo
pa. Publikos husirinko pusė
tinai daug. Galėjo būt apie

Bi Pavykęs parengimas
• ■ ny-ųT nty. vy

Sekmadienį, lapkričio 25 d., 
šv. Petro parapijos svetainėje, 
701 — 51 Si., įvyko pasekmin
gas fakiriškas seansų vakaras.

Kenošos skaitlinga publika 
buvo nepaprastai suįdominta fa- 
kiro Ben Ali seanso numeriais, 
kuriuos pildė su nepaprastu ap
sukrumu. Čia jis parodė įdo
miausius savo fakirizmo nume
rius: degino savo kūnų ugnimi, 
rankos buvo prikaltos prie me- 
įdžio, valgė ugnį, siuvo guzikų 
į ant savo odos, kepė kiaušinie- 
Inę, leisdamas ugnį iš burnos; 
rodė balanso atrakcijų, gulėjo 
ant aštrių vinių, gulėjo ant ašt
rių kardų ir t. t.

Ypačiai gardaus juoko pada
rė vienas smalsuolis, kuris ma
nė, kad ugnis, kuria Ben Ali 
degina savo kūnų, nėra karšta. 
Bet kada pabandė prie degan
čios ugnies savo rankų 
tarsi perkūno trenktas.

Programe dalyvavo p-lės Rim- 
kaitės r— gražiai sudainavo due
te ir solose, taipgi Jurgis Ste
ponavičius tinkamai skambino 
pianų laike viso programo. Pro
gramas buvo nepaprastai įdo
mus; pirmų karta Kenošiaus 
lietuvių istorijoje turėjome pro
gos matyti fakiriškus seansus. 
Ilgai, ilgai Šito miesto lietuviai 
neužmirš šito įdomaus vakaro.

Vakaro publika irgi maloni. 
Publikos sąstatas gana įvairus. 
Matės kunigų, vienuolių ir svie- 
itiškių žymesnių darbuotojų. Vi
si tarpusavyje gražiai sugyve
na. Pasibaigus programui vie
tos klebonas Urbonavičius pra
tarė keletu reikšmingų žodžių, 
linkėdamas fakirui Ben Ali 
sėkmingai darbuotis fakirizmo 
srityje.

Vėliau gerb. klebonas pakvie
tė Chicagos svečius: fakirų Ben 
Alį, Steponavičius ir kai ku
riuos kitus pas save trumpai 
pasišvečiuoti.

šito sėkmingo vakaro suren- 
, gimė daugiausia pasidarbavo 

p. Martin; taipgi vietos klebo- 
, nui priklauso didelis kreditas

- ■ V r

Musų fakiras Ben Ali sirgo, 
tad negalėjo visų numerių pa
rodyti, Bet ir tais numeriais, 
kuriuos parodė, publika buvo 
pilnai patenkinta. Ypačiai ug-’už suteikimų vietos dykai ir pa- 
riies valgymas, kepimas kiau- reklamavimų. —Sorgus.
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
TVARKOJE

susirasti

Vakar rytą

viešbučio lango
Canal 8500

Dvimetinės Mirties Sukaktuvės

Helen Sudentienė

SPAUDOS DARBAI

Lawndale

ma

216

KemėšisJuozapas

šiandien

CLEANERS & D VERS

OppoųiteDayįs Store, 2d Floor
Chicago,

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

IMPS twice victors 
want to win third

$6.00
$6.25

$4.75 
5.75 
6.00 
6.50

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

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

gyslas ir
iš/ 21-mo

Palmei’

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri

movė 
Mušt

STOGAI 
ROOFING

versti busime greit laiškus^ grą
žinti S. Valst. paštui.

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

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

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

Siuvimo Mokyklos 
DRESSMAKING SCHOOLSRAKANDŲ Bargenai

FURNITURE BARGAINS

Balkis, Joė 
Dambrauskiene, Pranė 
Gatawecki, Ant. iš Lietuvos 
Gechius, Mr. iš Lietuvos 
Gillette, Clara 
Kiškiui, Kaz. iš Lietuvos 
Lalorenicius, A.
La tonas, John 2
Navickas, St. iš Lietuvos 
Paulauskas, Mrs. Mary 
Petrauskis, 
šileikiutė, Agota iš Lietuvos 
Stavras, Mrs.
Urban, P. W.
Wagner, Allen F.
Wilimas, M. 
Zack, Dom. 
Zalatoris, John.

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

INGAUOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

ANGLIS 
COAL

KANARKOS
CANARIES

Vakar palaidota ne 
laimingai mirusi 

Elena Slakis

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

T T?TY A C!

ICE

Thanksgiving vaka 
ras Balchuno ir 

Baužos salėje

jums reikia

Pick FRIARS A. A. as vietinis 
for Thanksgiving game

KAILIAI
FURS

Pašaukite mus ir mes pasa- 
kiek kaštuos pataisyti. Mes 
darome visokj blėkorystės

Kepto jauno paršiuko 
užkandžiai veltui

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St,

Old Timers Tavem. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkimų, kiekvienų 
dienų, skanių gėrimų ir valgių už 
žemiausių kainų. Atsilankykite! Bu- 
sit svetingai priimti. 1400 S. Union ąV.

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

Ryt vakare 
susirinks į 

kuris 
rengiamas Balchunas ir 

158 East

LAIVAKORTES 
STEAMSHIP TICKETS

ANGLIS! Kędel mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuota svarumų ir žilumų 
Tūkstančiai užganėdintų kostiumie- 
rių Chičagoje 
Mine run — 
— $6.00.

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

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

ir Mariona Ivinskiai yra drau
giški, daugelio mėgiami žmo
nės. Jų garsinimas eina per 
radio ir šio dienraščio skilty
se.—^Senas Petras.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

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

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, 
telefonas Yardsll38.

AUTO DALIS 
WHOLESALE IR RETAIL

Laiškai Naujienų 
Ofise

Krautuvių Fikčeriai 
STORE FIXTURES

Bandė nusižudyti 
Brighton parkietis 

Matas Vilas

Dėl jos mirties įkalinti du bro
liai ; gruodžio 5 d., inkvestas

Lithuanian 
have loud 
not spare

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

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

tu jau nebesugryžti. 
bėgant gal kas ir pa- 
tave, bet tu, musų 
pasiliksi musų širdy-

BĮUGHTON PARK — Paini 
damas nuodų strichn'inos va

T> A &AlVr A ■pfYPTET? A OIVJLA. Jl vi irUuKrk
WRITING PAPER

Mylėjome tave, kuomet buvai gyva, taipgi neuž
miršime tavęs ir dabar. Tu pas mus jau nebesugryši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!*

Nuliūdę liekame
Tavo vyras Petras, Sūnūs Raymondas, Motina, 

Broliai ir Seserys.

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

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
leans, Jącksonville, Miami, Nashville, 
Birminghani, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Cal. 4668.

persiskyrė' su šiuo pasauliu 28 
dieną lapkričio mėn. 1932 m., 
sulaukus 23 metų amžiaus, gi
mus Tauragėje, Lietuvoje,

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Petrą, sūnų Raymondą, 
motiną Elzbietą, brolį Edvin, 
seserį Marthą ir gimines.

Jau praslinko du metai, kai 
tave, mano mylima Helenukė, 
nelaimingoji mirtis ištraukė 
iš musų tarpo. Tavo vyras ir 
sūnelis tave, musų brangioji, 
laukiame sugryžtant, bet mu
sų laukimas veltui. Visokios 
gėlės pranyksta ir vėl sugryž- 
ta, bet 
Laikui 
miršfta 
brangi, 
se amžinai

Pinigus praradęs brokeris no 
rėjo būti tikras, kad įnirs

DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.
Speciallis 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

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1789 So. Halsted St.. Chicago, III.

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

BRIDGEPORT.
vakare Bridgeport Tavern, 3430 
South Halsted Street, teiks sa
vo kostumėriams veltui jauno 
paršiuko užkandžius ir gerą 
muziką, prie kurios galės links
mintis jauni, seni, aukšti ir 
žemi.

Bridgeport Tavern savinin
kai kviečia Visus savo draugus 
atsilankyti, užkandžių paragau
ti ir kojas pamiklinti. Juozas

Screenings — $4.75; 
$5.75; Lump arba egg
ERN COAL CO., 
(16 —<-Mųrrimac 2524

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

$ftOO Patalus padarom su jūsų O naujų užvalkalu ir pamu
šalu. Už šitų kainų tik kada atsi
neši! ši skelbimų. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena dienų, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4?66.

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

IŠMOKIT PELNINGO AMATO 
Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi- 

Pradėkit tuojaus.
CHICAGO SCHOOL OF 

DRESSMAKING,
W. Jackson Blvd. Dearborn 9092

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

PASTOVIAI ŽEMOS OJNOS

Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedanias su 
musų ŠIA 
šilku .......... ■ V
Kailiu perdirbimas i 
vėliausios
mados ....... fcU
Kailių perdirbimas 
j vėliausios ma
dos dže- $1 fi
ketus ........... ■ V

Persiskyrė su Šiuo pasau
liu lapkričio 25 d. 6:45 
vai. vakare 1934 m., su
laukęs 40 metų amžiaus; 
gimęs Alvito parap., Vil
kaviškio apskr. Ameriko
je išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nubudi
me moterį Marijoną, po 
tėvais Oželiu te, seserį 
Magdaleną' ir švogerj Da- 
nasevičius ir jų šeimyną, 
Waterbury, Conn., o Lie
tuvoj seną motinėlę, bro
lius, seseris ir daug kitų 
giminių. Kunas bus pa
šarvotas lutarninke po 
piet 812 W. 33. St.

Laidotuvės įvyks pėt- 
nyčioj, lapkričio 30 dieną, 
1:30 vai. po piet iš namų 
bus nulydėtas į Oak 
Wood krematoriją, 1035 
E. 67th St.

BRIDGEPORT
į kapus buvo nuvežta ir palai
dota jauna lietuvaitė, Elena 
Slakis, kuri mirė . nelaimingo 
ir paslaptinga mirtimi.

Pasiėmęs skustuvą pinigus 
praradęs brokeris pirmiausiai 
perkirto savo rankų 
atidaręs langą, iššoko 
aukšto kambario 
House viešbutyje.

Tai buvo LeRoy F. Harris, 
60 metų brokeris, 1216 Madi
son Park.

Nušokęs nuo lango jis at
simušė į viešbučio kiemą ir 
užsimušė vietoje. Pirm pra
dedant naikinti savo gyvybę, 
Harris parašė laiškus visiems 
savo draugams, kuriems pa
reiškė, kad lygiai 10 vai. nu
sižudys. Po to nuėjo į Pal- 
mer viešbutį, pasisamdė kam
barį ir sekantį rytą pasidarė 
sau galą.

Visi a. a. Juozapo Kemėšio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir paternų darymas 

(Tool and Die Making) 
Automatiškos šriubinės mašinos.
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir geras uzmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

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

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

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami C r*
tik po ........................................

EMPIRE LAUNDRY
330 West 47th St. — Yards Ž828

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

Pirkite geriausi angį; pas
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. *4028

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.

Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515 
Tel. Dearborn 2977

Plaster 
. 4 kom-
Adverijos.

Po pamaldų vielikės parapi
jos bažnyčioje ji buvo nuga
benta iš namų, 843 West 33rd 
Street., į šv. Kazimiero kapi
nes, kur ilsėsis, nors keletą 
dienų atgal buvo visai sveika it 
linksma.

Dėl jos mirties apskričio ka
lėjime buvo įkalinti du broliai, 
John Riordan, 32 m., ir Pat- 
rick Riordan, 37 m., 945 West 
32nd Street. Iš jų buvo reika
lauta po $5,000 kaucijos, bet 
kai jos negalėjo užsistatyti, tai 
buvo įkalinti.

Prieš felony teismo teisėją 
Cartigan abu vyrai aiškinosi 
neturėję nieko bendra su mer
ginos mirtimi. Bet jų likimas 
bus nuspręstas gruodžio 5 d., 
kai daktarai patieks savo ra
portą koronerio inkveste.

Angliši Koksas, Medis, Kuras 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS
PAKAITAI

2 colių screanings ....................
Mine run ar nut .................
Egg ............i....... .......................
šmotais — lump .....................

PEARLESS COAL CO.
___ Monroe 4442____ _

Cohen Bros Furniture 
Company • 

1401—09 S. HiJsted St.
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuve Chicagcje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinšit patys.

Jeigu butumet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setų, krėslus, lovų, pataline, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia. ______ _ ___________

Nuliūdę liekame
Moteris, Sesuo ir Giminės.

will take place at McKinley 
Park, Archer and Western 
avenue, at 2 P. M.

Wanted 
rooters. 
voices and mušt 
them. To apply for position 
be at McKinley Park Thurs- 
day a t 2 P. M. After tryouts 
all will go home and wrestle 
around. with their turkeys.

1’11 be seeing you all tomor- 
row at the game. Don’t disap- 
point me.

T/ie Gossiping hnp.

ROSELAND
Roselandiečiai
Thanksgiving Vakarą 
yra
Baužos svetainėje 
107th Street.

Už ką kiekvienas atsilankęs 
dėkos netiek svarbu, kiek svar
bus bus kalakutai, kuriais sve
čiai bus vaišinami, ir jauni 
paršiukai.

Bus nemažai skanių užkan
džių, o kad vakarą padaryti 
tikrai pasekmingu, tai bus ir 
gyva muzika šokiams. Vaka
ras prasidės 6:30. įžanga 50 
centų asmeniui. N.

Perdirbame Kailius Pataisome. 
Expertu darbas — žemos kainos. 
Aprokavimas dykai.
Pataisykite savo kautų pirm negu 

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing . $2.00 
Pamušalo atnaujinimas su

musų pamušalu .................. $7.75
IRVING PENNER FUR SHOP 

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg.

_______ Tel. Dearborn 7184

KNYGOS 
BOOKS

JONAS DIDUOLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 dienų, 2:25 valan
dų po pietų 1934 in., sulaukęs 
45 metu amžiaus, gimęs Lietu
voje, Vėbriškių kaime, Pane
munėlio paran., Rokiškio ap.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudimė 

moteri Barbora, po tėvais čes- 
nauskaitė. 2 pusseseres Karoli
na Bitinienė, Bronislava Chi* 
nas, o Lietuvoj 8 seseris Ane- 
Jijų, Karalinų ir Juliana. 2 bro
lius Aleksandrų ir Antanu,

Kunas pašarvotas, randasi 
11820 So. Emerald Avė.

Laidotuvės jvyks ~ šeštadieni 
gruodžio 1 dienų. 1:30 vai. po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jono Diduolio gi
minės, draugai ir nažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse j ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų it 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Moteris, Pusseserės, 
Seserys, Broliai 
Ir Giminės.

Laidotuvėse pptąrnau,ta gra
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Repubjic 3100.

kar bandė nusinuodinti Brigh
ton Parko lietuvis Matas Vi
las, 42 metų, 4200 So. Mozart 
Street. Jis buvo skubiai nu
gabentas į apskričio ligoninę, 
kur greičiausiai pasveiks. Prie
žastys, kurios vertusios Vilą 
nusinuodyti > buvusios bloga 
sveikata ir nedarbas.

Well, the IMPS are out for 
their third vietory tomorrovv 
and I believe that about 4:30 
P. M. they will have it.

Lašt Sunday the IMPS 
walked all over the LeMoyne 
A. C. team. They really em- 
barrassed the long unde- 
feated LeMoyneans by winning 
6 to 0, and at that xvith a 
team that \Vas organized just 
this sumnier. It looks likę 
the IMPS finally hil their truc 
stride.

Tomorrow they will clash 
with the Friars A. A., another 
team of good standing. With 
the support the Lithuanian 
public is giving the team, I 
believe the IMPS will once 
more be vietoriaus. The game

THE BRIDGEPORT’ROOFING CO
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo ? 
kyšime 
taipgi 
darbų.

8216 So. Halsted Street. 
_______Tel. VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

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

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hormitage av., Boul.10170
A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. Marųuette Rd? Rep. 8222.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25% ,KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
kampas Marshficld

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.__________

Sviestas — Wholesale 
BUTTER — WHOLESALE

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

2655 W, 48 St. Tęl. Lafayette IgK

VARTOTI TAIRAI 
USED TIRES

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

MUZIKA
MUSIC

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $C E A 
nia ir smičium tik .......W«wW

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos.

914 Maxwell st.
________ prie Sangamon _______

APTIEKOS
DRUG STORES

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

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

PINIGU SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

ERNSTER BROS
Išdirbėjai “Purity” Sviesto

2303 W.. Cermak Rd. Chicago
Telefonas Haymarket 2330

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežių “Purity” svie
stų kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te- 
lefonu.

UŽEIGOS
TAVERNS

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO

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

. ienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago. III,____________________

RADIOS
< RADIO

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Western Avė.

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

MAUDYNES 
BATHS

VIEŠBUČIAI
HOTELS

VICTORIA HOTEL 
kamnas Clark ir Van Buren gtv, 

Kambariai $1 ir augščiau.
WM. -McCOY, ųavinipkas

Tel. Wabash 2280. <

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

KELIONE BUSAIS
TRAVEL BY BUS

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

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

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

KVIETKININKAI 
FLORIST

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

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

LIGONINES
HOSPITALS

U SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

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

nėje ..............
Hemoroidų opera

racija .............
Medikale egzami-

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

1900 S. Kedzie Avė.
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TEL. REPUBLIC 8402

MORTGAGE BANKERS

RE A L ĖST ATE

CLASSIFIED ADS

Automobiles

DIDŽIAUSIS

RADIO
Personai

PRANEŠIMAI

BUDRIKO AKORDIJONŲ MOKYKLOS MOKINIAI
nuo

Kitų Radio pasirinkimas

$19.50 iki $175.00
Lengvus išmokėjimai

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Didelė nuolaida už senus 
radios mainant ant naujų

melu 
išeik- 
salio-

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

K r u 
n uos

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Progress

FURNITURE C0
KRAUTUVĖJE

WGES 
1360 kilocycles

Rytoj Kipšai lošia su 
18tos apielinkes 
“Friars A. A.”

Tavern, 2710 W 
ros

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Midget Radios
$15.00 ik

tiktai kurios turi

be skirtumo 
50 metų, 

kad turėtu užsiėmimą 
Esu 43 metų 

Rašykite

PAIEŠKAI! apsivedimui doro vy 
ro. vaikino ar našlio, 
pažiūrų, nuo 40 ~ 50 metų. Geis 
tina 
turiu keletą centų, 
sena, našlė,. be vaiku. 

Box 194 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

Moderniškas Bolrinzonas 
zas linksmai suliko

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

Visų bangų Radios 1935 m. 
Mados, gauna tolimų šalių 

broadeastinimus

verti 
$20.00

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedėlių, li
tą vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kilocycles.

59th St., tu- 
gyvų turkę- 

Bilietai yra 
su kiekvienu

Prisitaikė, kad porų 
atgal Nicholas Sclnvall 
vojo $56,000 NVilmcttc 
nal banko pinigų.

Matydamas, kad jį sugaus, 
Scliwall išdūmė iš Chicagos ir 
apsigyveno tolimoj 
dalyje Wisconsi 
kuose išbuvo vic 
virš metus laiko 
milyviškai, kaip 
binzonas.

Vėliau Schvvall

progų gauti 
kalakutų dykai, 
duodama dykai 
pirkimu.

G. K. Budria '

Philco, Crosley,
Zenith,
R. C. A. Victor
ir kitų 1935 Metų Mados

NUO

Tvirtina Ben Ali ste 
buklai negalimi 

ir tiek

akordijono pirkėjas gauna 25 lekcijas 
vakarų, .7 vai., Mark White Sųuare sve- 

mėnesio, bus duodamos kontestantams dovanos. Visi kvie-

ATIDA !
Žmones kurie dabar Kauna anglis iš 
Illinois Eniergency Relief Stočių — 
gal juos gauti per

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

Pasakykite klerkui Emergency Re- 
l.ef stoty, kad jus norite gauti ang
lis iš musų kompanijos. •

3222-26 S. Halsted St 
Tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

ar Tamošius 
degtuku nusi- 
jį tuojau ki- 

Jeigu 
menk li
tai no

kini o 
ugnies” 

padarus.

vakarų, kurie atsilankys 
a. K.v Budri, i Paradise

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

BRIGHTON PARK MOTOR 
SALES, 

4391 Archer Avė. 
Pontiac Dealers 

Klauskite Paul Bruchas

PARSIDUODA Tavern, visų arba 
puse, biznis išdirbtas per daug me
tų. 6818 So. Ashlana Avė.

Biznis pamatuotas teisingumu
NSURANCE, NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musų spulka

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 VVest 17th St..

Help Wanted—Female 
Darbininkių .Reikia___

MOTERIS 
patyrimų tegul atsišaukia prie sor- 
tavimo skudurų. Continental Paper 
Grading Co., 1623 So. Lumber St.

berniukai mė- 
sesulėms 

Sesutei 
kėdės 

į kain
ais i sė

tai mn-

PAMATYKITE 2 flatų, murini 
namų ir 6 kambariu murini cottage 
adresu 6501-03 So. Bishop St., ga
ru anšildomi. Savininkas parduo
da už dideli bargenų. Pasimatykite 
su

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

2 lubos 
Klauskite p. Lemke

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

REIKALINGI agentai lietuviai iš 
visu Suvienytų valstijų miestų ir 
miestelių. Geras uždarbis. Rašykit 
lietuvių kalboje, jei norite. United 
Products Co., 1242 E. 60 Street, 
Cleveland, Ohio.

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
2 krėslų barbernę.

6909 So. Rockwell St.

P. C0NRA1)
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

neatsilaikytų prieš lokį žalo
jimų. Užmiršus apie skausmų, 
kūnas vien nuo žaizdų ir to
kio negeriausio apsiėjimo su 
juo užsikrėstų visokiausiais 
purvais ir bakterijomis ir 
pradėtų protestuoti su įvairio
mis ligomis. Pačios žaizdos 
nuo varstymo ar deginimo ne
paliktų jo labai geroje padė-

CICERO NAUJIENIEČIU ATIDAI!
Šiuomi pranešu visiems Naujienų 

Skaitytojams, kad aš persikėliau gy
venti j naujų vietų. Kas turės 
prie manęs reikalų, prašau kreipties 
i Barbcr Shop, 1405 So.. 49th Avė., 
arba pas manę ypatiškai 1609 So. 
50th Avė., Frank Lukoševičius (Nau
jienų Agentas Ciceroje).

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

k i, kad jiems tas pasiseks.
Lošimas bus smarkus ir įdo

mus, lad visi, pavalgę kala
kuto pietų, turėtų nutraukti į 
McKinley parkų ir pamatyti 
kaip KIPŠAI darbuojasi.

Lietuvių Namų Savininkų kliubas 
nuo Town of Lake (Lithuanian Im- 
provement Association) laikys mėne
sini susirinkimų 
kričio 29. 1934 parapijos svetainėje 
8 vai. vakare

siaurinėje 
no’ ir ten miš- 
*nui vienas su- 
. Gyveno pri

tik ras Roz-

kaip žmogaus 
skausmo.

Jeigu kunas 
“■knopkčs”, 
bijos vinių 
kuriuos Ben Ali sakosi kiau
rai perveriųs per savo kimų. 
Jis to negali padaryti. Jo ku
nas nėra kitoks negu Jono, 
Petro ar Tamošiaus kūnas. Jo
nas, Petras ar Tamošius tik 
kariamas dasileis, kad į jo kū
nų vinį įvarytų, o po to jis 
per visų savaitę gydys žaizdas.

Jei netikit — patys pamė
ginkite.

kia 
s tymas 
imtų fakirizmu. Žmogaus ku
nas gali pakęsti tiek ir nedau
giau. Jeigu Ben Ali nuolati
niai turėtų kentėti, jis greit 
susiieškotų netiek skaudų 
pragyvenimo šaltinį. Pagaliau, 
jeigu jis tikrai ir degintų ir 
varstytų kūnų, tai pats kunas

įvaro į kimų ir kelias “knop- 
kes” — “Ihumbtacks”. Ir gu- 
zikų prie jo prisiuva. Ben Ali į 
demonstruoja ir kitus šposus ‘ 
ir visaip kankina savo kimų 
su įvairiais pabūklais.

Bet ta i j) kaip moteriškės 
galvos, kojų ir rankų nukir
timas ir prilipdymas atgal nė
ra galima, taip, mano nuo
mone, nėra galimi ir Ben Ali 
“stebuklai”.

TAVERN PARDAVIMUI
Gerai įsteigtas, moderniškas ta

vern, dideliame hotelio buildinge. 
darantis gerų bizni. Parduosiu ne
brangiai. Užsidėkite bizni Ciceroje. 
kur laisnis kainuoja tiktai $300 i 
metus.

A. MILIAUCKAS.
4909% W. 14 St., Cicero.

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

šia
x Lošimas 

Parke, 
a venų 
sidės antrų valandų po pietų.

Nors tik šįmet susiorganiza
vę KIPŠAI jau spėjo tiek pra
silavinti ir susikišti, kad perei
tų sekmadienį smarkiai su
pliekė senų ir per tris metus 
nenukištų komandų, LcMoync 
A. (L Rytoj susitikdami su 
Friars A. A. mėgins išpliekti 
Aštuoniolik tiečiams kailį ir ti-

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

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Ciucago. UL

PARSIDUODA tavernas pigiai t 
geroj vietoj prie dirbtuvių. Renda 
$25.00. 3000 W. 47 St.

Budriko krautuvė parduoda piano-akordijonus ir ant jų groti išmokina. Kiekvienas 
dykai. Koncertas ir kontestas visų muzikantų ir dainininkų atsibuna kas seredos 
tainėje, prie 30th ir Halsted. šios seredos vakare, 
čiami atsilankyti ir pasiklausyti. Įžanga dykai.

BRIDGEPORT — John Bu- 
drik, 30, 930 Wcst 37th Place 
pakliuvo į ginčų su kitu vyru, 
kuris ginčų rišo kumštimis. 
Jis Budrikų skaudžiai sumušė.

Kaip negalima nuplautos gal
vos prilipinti atgal prie kū
no, taip negalimi ir lietuvi^ 
fakiro darbai.

'Senatcr ————— 
Arthur H. Vandenberg

senatorius iš Michigano, vienas 
iš nedaugelio republikonų, lai
mėjusių pereituose rinkiniuose, 
Bet jis atsisakė viešai išeiti 
prieš prezidentų* Roosevellų.

Ben Ali fokusai negalimi.
Taigi, atsižvelgiant į visus 

tuos faktus, atrodo, kad žmo
gus negali padaryti tokius da
lykus, kokius Ben Ali sakosi 
padarus. Tad, jeigu jis negali 
jų padaryti, Ben Ali, kaip 
moteriškę piaustęs magikąs, 
naudojosi akių monijimu ir 
tam tikrais prietaisais, su ku
rių pagalba gulima žmonių 
akis apgauti. Tad, Ben Ali, 
turėtų būti ne “stebukladaris” 
ar fakiras Ben Ali, bet pap
rastas magikas Ben Ali, kuris 
su “hokus-pokus” pagalba 
dirba ir pelno If> pragyvenimų, 
o ne durstydamas ir kepda
mas savo kūnų. Kitaip/jis ne
ilgai tarp musų butų. Visi ir 
taip miršta nebadydami sa
vo kūnų. —A.'Šimkus.

Nubaustas 2 metu 
kalėjimo už $56,000 

išeikvojimą

liuvo sugau
tas. Vakar jis buvo nubaus
tas 2 metams į Leavcnworth 
kalėjimų. Kalinys ne tik, kad 
nenuliudo, bet nudžiugo išgir
dęs teismo nuosprendį.

Laimėję du lošimus paeiliui, 
KIPŠAI yra pasiryžę ryt padi
dinti savo laimėjimų skaičių 
dar vienu triumfu.

Jie loš rytoj, tai yra Padė
kos Dienų su 18-tos Apielin- 
kės footbalininkų komanda, 
th? FRIARS A. A., kurioje lo- 

keletas lietuvių.
i įvyks McKinley 
Archer ir Western 
Brighton Parke. Pra-

nckaltos 
tuo labiau jis 

adatų ir dralų,

Jonas, Petras 
keikia, jeigu su 
degina pirštų, ii 
ša po šaltu vandeniu 
pirštas skauda nuo 
čio degtuko liepsnos, 
galimas ir deginimas 
ugnimi ar “valgymas 
kų Ben Ali giriasi 
Jeigu kas iš skaitytojų netiki, 
tai lai užsižiebia degtukų ir 
padegina juo pirštų, arba lai 
uždeda rankų ant įkaitusio 
pečiaus.

Ben Ali, atsakydamas vie
nam kritikui, pasakė, kad rei
kia mokėti kęsti skausmų. 
Jeigu Ben Ali ir galėtų pakęs
ti didelį skausmų, kokį sutei- 

deginimas arba kūno var
tai jis neilgai užsi-

Kartų man teko matyti daž
nai demonstruojamų magijos 
trinkį. Į ilgų dėžę buvo pagul
dyta moteriškė. Iš los dėžės 
vieno galo kyšojo moteriškės 
kojos, iš kito galo — moteriš
kės galva ir rankos.

Kad parodyti publikai, jog 
tai tikrai jos kojos, ranka ir 
galva, tai moteriškė judėjo. 
Lingavo galvų, lankstė rankų 
ir kraipė kojas.

Po publikos pertikrinimo, 
magikas pasiėmė didelį kar
dų, ir, šveist, šveist, nukirto 
moteriškės ir galvų, ir kojas 
ir rankas. Iškėlė ir rodė pub
likai nupiautas kūno dalis, 
kad jos buvo tikros, ir kad iš 
jų kraujas bėga.

"liukus pakus”.
Po to, magikas visas kimo 

dalis prilipino atgal prie taip 
sužaloto moteriškės lavono, 
ir, hokus-pokus, moteriškė iš
lipo iš dėžės visai sveika.

Kiekvienas sveikai protau
jantis žmogus žino, kad su 
žmogaus kimu taip darbuotis 
negalima. Neprilipinsi atgal 
prie kaklo nupiautos žmogaus 
galvos ir, tuo labiau, jo neat
gaivinsi. Kartų nupiauni žmo
gui galvų, tai, paprastai jį ir 
reikia laidoti. Jeigu “prilipini- 
mas” butų galimas, tai dauge
lis nugalabintų žmonių dar ir 
šiandien vaikščiotų visai svei
ki ir gyvi. Bet ne tame daly
kas.

Pastebėjęs “Naujienose” gin
čus apie lietuvio “fakiro” Ben 
Ali Pilkausko “stebuklus”, no
riu pridėti ir savo trigrašį.
‘ ‘T/? u mbtaek” eks peri m entas.

Ben Ali valgo ugnį. Ben Ali 
varsto kimų su kuo tik nori: 
su cvekais, su adatomis, su 
Uratai?. Dėl geresnės mieros

Proga gauti gyvą 
turkę dykai

Dažnai maži 
gsta savo jaunoms 
iškirsti šitokį šposų 
nežiūrint, padeda ant 
“thumbtack”, nudūlina 
pų ir laukia sesutės 
danl. Kai ji atsisėda, 
žas berniukas negali trivoti iš 
pasitehkinimo, pamatęs kaip 
sesutė staigiai pašoko ir su
rinka iš skausmo.

tik parodo 
kunas bijo

Išpardavimas
Kainos Negirdėtai 

Sumažintos

dabar praplėtė 
savo biznį, steigdamas butelinių 
prekių krautuvę. Yra didžiau
sias pasirinkimas visokių gėri
mų dėl švenčių i.’rnio kaino
mis. s į vakarų bus geri muzi
kantai, skanus užkandžiai z vėl-1 
tui.—Kaimynas.

po $9.50
Console Radios, verti nuo 

$65.00 iki $95.00

Real Estate For Sale 
yąmąLŽemB Pardavimui 

PAAUKAUSIU 2 augštų, 2 flati 
ir štora, kad išparduoti nuosavybę. 
Padaryk savo pasiulijimą. Namas 
randasi 2039 W. 21 St. Agentas 

1837 W. Roosevelt Rd.

Business Service
_______Biznio Patarnavimas_______  

NAMU SAVININKU ATYDAI
Musu biuras suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narini 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 ryto iki piet. įžymus 
namai originalin ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CH'CAGO 

Tnkonoruotas 
1642 Wesi Division St 

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

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio i Tavern biz
ni, geistina singelio. Man vienai 
per sunku apsidirbti. Biznis geras. 
959 W. 71 St.. Tel. Vincennes 2075.

ketvirtadieni lap
Raštininkau,

IETKIEWICZ£
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