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/Gaivinimo Darbams
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Nauji lietuvių suiminėjimai Vilnijoj

Bet prezidentas nesistengs pakelti taksus 
Dagiausia pinigų eis viešiems darbams

WASHINGTON, lapkr. 30. — Aiškėja, kad prezidentas 
Roosevetlas turės prašyti kongreso paskirti tarp $8,000,000,000 
ir $10,000,000,000 šalies gaivinimo darbams. Bet j’s neprašysiąs 
padidinti taksus.

Valdžios paprastos išlaidos ir pajamos jau yra numatytos, 
bet kiek bus skiriama pinigų Naujosios Dalybos darbams, palie
kama pačiam prezidentu*! išspręsti. Tikimąsi, kad reikės paskir
ti naujas sumas tiesioginiam bedarbių šelpimui, bet daugiausia 
pinigų bus skiriama viešiems darbams, kad prie jų galima birtų 
pastatyti kuodaugiausia bedarbių. Taipgi bus žiūrima, kad tie 
darbai apsimokėtų ir kad išleisti tiems darbams pinigai ilgainiui 
sugryštų j valdžios iždą.

Paprastas valdžios išlaidas bus stengiamąsi padengti laukia
momis pajamomis, taip kad nedaryti biudžete deficito. Pajamos 
apskaičiuojamos pasiremiant dabartine padėtimi, nors ir tiki
mąsi žymaus biznio pagerėjimo ateinančiais metais.

Jungt Valstijose da 
bar esą 10.671,000 

bedarbių
Bedarbė šiais metais padidėjusi, 

palyginant su pereitais me
tais, sako Wm. Green •

VVASHINGTON, lapkr. 3Q.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green sa
ko, kad bedarbėj pastaruoju 
laiku ėmė didėtų ir* dabar yra 
550,000 bedarbių daugiau, ne
gu jų buvo šiuo laiku pereitais 
metais.

Green sako, kad spalio mėn. 
bedarbių Amerikoje buvo 10,- 
671,000, kuomet pernai spalio 
mėn. bedarbių buvo 10,122,000.

Biznis šį saplio mėn. irgi su
mažėjęs 2.6 nuoš., palyginus 
su pereitais metais.

Šią žiemą priseisią šelpti dau 
giau* bedarbių, negu kuriais 
kitais metais, neš pdidėjęs ne
pilno laiko darbas, iš kurio 
darbininkai negali pragyventi, 
padidėjo bedarbių skaičius, be 
to išsibaigė ištekliai ir tų be
darbių, kurie ikišiol patys ga
lėjo prasimaitinti.

Bet visgi spalio mėn. buvo 
biskį geriau, negu 
mėn 
buvo dar didesnis.

Prie viešųjų darbų, nežiūrint 
valdžios skiriamų tiems dar
bams didelių sumų pinigų, šiuo 
laiku dirba tik 508,000 darbi
ninkų. Kitų darbų valdžia ne
įstengia pradėti delei įvairių 
kliūčių, daugiausia delei loka
lių—miestų ir valstijų— val
džių biurokratizmo. Prie FERA 
(bedarbių šelpimo) darbų dir
ba 1,392,000 bedarbių ir CCG 
stovyklose randasi 362,000 
darbininkų.

rugsėjo
kada bedarbių skaičius

ATHENAI, 1. 30. --Graikija 
pirmoji užprotestavo prieš Tur
kijos uždraudimą nešioti kuni
gams gatvėje kunigiškus dra
bužius. Graikija" prigrūmojo 
Turkijai įtemptais santykiais, 
jei tas patvarkymas bus taiko
mas ir pravoslavų popams-ku- 
nigams.

-m
Chicagai ir apielinkei federar 

(io oro biurą# šiai dienai prana* 
sauja:

Apsiniaukę, daug šalčiau; 
galbūt sniegas.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4> 
20.

Stengsis įtraukti pri 
vatinį kapitalą 
namų statybon

WĄSIHNGTON, 1. 30.—Na
mų statybos administracija vy
riausia stengsis į namų staty
bą jtraukti privatinį kapitalu, 
garantuojant morgičiirts iki pil
nos namo kainos.

Valdžios pinigais bus vyki
nami tik didieji statybos pro
jektai, kaip griovimas lūšnų ir 
jų vieton statymas tinkamų gyr 
venimui namų, nes privatinį 
kapitalą butų sunkų įtraukti.

Identifikavo tris 
rastas Pa. negy
vas mergaites

CARLISLE, Pa., L 30. —Po- 
licija susilaukė pirmos žinios, 
kuri kiek tiksliau identifikavo 
tris negyvas mergaites.

Telegrama iš Roseville, Cal.. 
spėja, kad jos bus ’ dukterys 
našlio Elmo Noakes. Spėjama, 
kad ir kitoj vietoj rasti vyro ir 
moteries lavonai bus pats Noa
kes ir jo giminaitė, kuri dir
bo už šeimininkę ir augimo jo 
dukteris jo žmonai mirus.

Jie liko susenkti iš automo
bilio, kuris buvo paliktas Alto- 
na, Pa., garaže. Sužinota, kad 
Noakes su visa šeimyna taip 
skubiai išvyko automobiliu iš 
namų, kad nepasiėmė ir savo 
algos už dviejų savaičių dar
bą ir niekam apie išvykimą ne
pranešė. Bet į tai nebuvo kreip
ta didelės domės, kadangi jis ir 
pirmiau tiek pat staigiai buvo 
išvažiavęs ir negryžo per pen
kis metus.

Mirė Chicagos ug
niagesių viršininkas

CHICAGO—Vakar po ilgos 
ligos Henrotian ligoninėj pasi
mirė ugniagesių komisionierius 
Arthur R. Seyferlich. Jo gy
vastį btfvo galima išgelbėti nu
pjovus koją, bet jis atisakė 
leisti daryti operaciją, nes 
vienokajis ugniagesis esą ne? 
butų ugnaigesiu.

Sniego audros 5 
valstijose

CHICAGO.—Vakar smarkios 
sniego audros perėjo penkiose 
valstijose j vakarus nuo Missis- 
sippi upes. Smarktfs vėjas at
nešė šalt; ir Chicago, kuris tę
sis veikiausia keliąs dienas.

Kryžkelė prie Barrington, III., miestelio, netoli Chicagos, kurioj pereitą antradienį įvyko 
šaudymas tarp dviejų federalinių agentų ir dįviejų gangsterių ir moteries. Automobiliai 
maždaug toj pačioj vietoj, kurioj stovėjo agentų ir gangsterių automobiliai. Kovoj žuvo du 
raliniai agentai 
Facc) Nelson (Lešter M. Gillis), kuris vėliau jo draugų liko pamestas 
Center miestelyje.
' • '   1 ~I ■|II rIbi'M1 «' I ■■!■■■■■■     ■ ”

4 vokiečiai pasmerk
ti mirčiai Rusijoje
NOVOSIBIRSK, 1. 30. —Va

karinės Siberijos teismas pa
smerkė mirčiai keturius narius 
vokiečių kolėktyvės farmos 
“Baudonąą ^Frontas”, kuri šie
met pristatė tik ’40 tiuoš. savo 
grudų kvotos. Jie buvo pa
smerkti už vogimą kolektyvo 
grudų ir už . vedimą agitacijos 
prieš valdžios grudų rinkimą.

Juozas Pocius pasi* 
mirė besivyda

mas vagilių
CHICAGO.—Lieutvis Juozas 

Pocius, 40 m., gyvenęs 1719 
W. 33 PI., su’krito negyvas be
sivydamas vagilių, kuris iš jo 
žmonos Marės buvo pastvėręs 
krepšelį, kuriame buvo $150.’ 
Jie ėję iš teatro, kai prie 1342 
W. 35 St., vagilius pastvėrė jos 
‘paketbuką”. Pocius ėmė va
gilių vytis, bet nubėgęs visą 
bloką sukrito negyvas.

Valo Uzbekistano 
komunistus

TAŠKENTAS, L 30. — Uz
bekistano centralinis komunis
tų partijos komitetas pradėjo 
masinius šalinimus valstybės ii 
kolektyvių ūkių ir traktorių 
stočių vedėjų, kad sustabdyti 
“sabotažą” medvilnės derliaus. 
Daugelis viršininkų liko ati
duoti teismui u4/ apsileidimją 
einant pareigas, kiti gi liko 
pašalinti iš. komunistų partijos.

Pasimirė Wana- 
maker

.... ..... .......
NEW YORK, 1. 30. — Po 10 

dienų ligos pasimirė kapt. John 
Wanaihakėt, Jr.< 45 m., sūnūs 
velionio Rodman Wanamaker ir 
anūkas John Wanamaker, į- 
kurėjo garsiosios Wanamaker 
firmos.

Velionis kartu su savo dviem 
seserim iš savo tėvo buvo pa
veldėjęs $56,000,000.

NEVVTON, Mlss., 1. 80. —20 
žmonių liko sužeista audrai 
perėjus šį miestelį ir sugrio
vus daugelį namų/

susi- 
stovi 
fede- 

Hollis ir Cowley, taipgi ir vienas žymiausių gangsterių — George (Baby
jau nebegyvas Niles

..   ..į.„I   —....T.  

Bolivijos prezidentas 
areštuotas; pa
dėtis į netikra

pa-Karininkai gali * bandyti 
skelbti savo diktatūrą, kad 
galėjus /tęsti 'toliau karą

SANTIAGO, Cili, lapkr. 80. 
—Bolivijos prezidentas Daniel 
oalamanca i formai.' ai rezignavo 
vakar už 24 vai. po to, kai vice
prezidentas Soranzo jau buvę 
perėmęs valdžią į savo rankas.

Necenzuruotoihis žiniomis, 
prezidentas liko karininkų į areš
tuotas kai jis su dukterimis ir 
karo ministeriu atvyko j Gran 
Chaco karo frontą. Jis tapęs 
išgabentas į Santa Cruz, kur 
bus teisiamas karo teismo. 
Apie likimą dukterų ir minis- 
terio nėra jokių žinių.

žymiausiu Bolivijoj žmogum 
dabar yra gen, Penaranda, ko
manduoto jas Bolivijos kariuo
menės Gran Chaco raistuose. 
Jis dar nėra nusisprendęs kas 
daryti: ar paskelbti karinę dik
tatūrą ir tęsti toliau karą, ar 
pavesti visą valdžią vice-pre- 
zidentui Soranzo, kad tąsis pa
prašytų Paraguay taikos. So
ranzo jau tūry s sudaręs kabi
netą, bet dar nėra paskelbęs 
ką jis veiks, nes nesulaukia 
gen. Penaranda atsakymo. Te- 
čiaus klausimas galbūt greitai 
išsispręs, kadangi Bolivijos ar
mija traukiasi visu frontu ir 
tas traukimasis pamaži virsta į 
betvarkių bėgštą. Išrodo, kad 
greitai Bolivijai nieko kito ne
liks, kaip prašyti taikos.

Neramumai Urugay
BUENOS AIRES, 1. 30. — 

Iš Montevideo (kur gyvena ne
mažai ir lietuvių) gautomis ži
niomis, Uruguay iškilo didelių 
neramumų areštavus penkis žy
mius opozicijos politikus. Vai? 
džia įvedė aštrią telefonų ir 
telegrafo cenzūrą' Kariuomenė 
saugo Brazilijos sieną, kad su
gaudyti bėgančiu^ prezidento 
Tierra šalininkus,

• - '' ■ \ ■ ■ ■ ; - ' '
RANDOLPH, Vt„ 1. 80. - 

Paskaitęs juos už stirną, neži
nomas medžiotojas nušovė Mrs. 
Pratt ir jos ^vogc-r{ sužeidė.

j. ' **<

Meksika susilauks 
naujo prezidento

MEXICO CITY, 1. 30.— Ry
toj savo vietą ivžims 45-tas 
Meksikos prezidentas—gen. La- 
zaro Cardenaš, 39 m. Jis yra 
jauninusias prezidentas, bet jau 
yra< patyręs karininkas ir' įid- 
litikas. , >

Kadangi Meksika politiniai 
jau yra susitvarkiusi, tai dabar 
visą domę valdžia atkreips į 
socialį ir ekonominį šalies su
tvarkymą.

Japonija vadovau 
janti taikai ir “nu 

siginkluojanti”
TOKIO, 1. 30. -—Japonijos 

užsienio reikalų ministeris Hi- 
rota kalbėdamas didžiūnų bu
tui pareiškė, kad Japonija va
dovaujanti “taikos” judėjimui 
ir kad užsikirtusioj Londono 
laivynų konferencijoj stovinti 
už “nepuolimo ir negrąsinimo 
principą”’. Esą Japonija per
gyvenanti “nusiginklavimo dva
sią”.

Bet apie Japonijos pasiryži
mą atmesti laivynų sutartį, jis 
visai neužsiminė. Neužsiminė 
ir apie kitus konfliktus su sve
timomis valstybėmis.

‘ . I
Kalbėdamas apie “nusigink

lavimo dvasią“, Hirota betgi 
pasisakė už didinimą karo laivy
no ir jo sulyginimą su pačių 
didžiųjų juros valstybių laivy
nais.

Naciai nubaudė ame
rikietį už pasiun-

* timą $1
VienasBERLYNAS, 1. 30 

amerikietis įdėjo į laišką $1 ir 
pasiuntė namiškiams, kad Ka
lėdoms nesipirktų saldainių. Už 
tą Berlyno policija jį areštavo, 
bet kai jis parodė, kad tuos pi
nigus atsivežė iš Amerikos, tai 
policija sutiko tą dolerį kon
fiskuoti ir jį nubausti tik 8 
markėmis, kas visgi sudaro 
daugiau negu dolerį. Kartu į- 
spėjo, kad jis daugiau nelau
žytų Vokietijos įstatymų.

Tas incidentas parodė, kad 
Vokietijos naciai atplėšia visus 
laiškus ir juos cenzūruoja.

Jau pirmiau* buvo minėta K ilga ūda. Šie paskutinieji bu- 
apie kratas ir suėmimus Vil
niaus krašto lietuvių tarpe 
Dabar tenka patirti, kad su- 
ėminėjimų banga labai smar
kiai palietė to krašto lietuvius. 
Be minėtų suimtųjų: Mamins- 
ko, Ulozo, Pošiuno, Skirelio ir 
Gailiušo, tą pačią, spalių 14 d., 
buvo iškrėsti ir suimti dar šie 
lietuviai: Tverečiaus Ryto drau
gijos skaityklos vedėjas Leo
nas Bielinis, Mielagėnų Ryto 
skaityklos vedėjas Vaitiekus 
Subačius, Smilginskės kaimo 
naminis mokytojas A. Diską, 
Gantaunykų kaimo nam. mok. 
L. Radišonkas ir Navikų kai
mo nam. mokytojas Juozas

Vakar laike 
liko nuneštas

CHICAGO. - 
smarkaus vėjo 
stogas 1,000 galionų vandens 
bako virš Goetz trobėsio, 412 
Orleans St. Kadangi stogas 
sukliuvo kelioms sekundoms, tai 
dirbę gatvėj darbininkai spėjo 
pabėgti iŠ pavojaus vietos. Vi
sas judėjimas gatvėj liko su
stabdytas ir namas ištuštintas, 
nes išrodė, kad gali nugriūti 
ir pats bakas.

BRILUON, Wis., 1. 30. — 
Mrs. Geiger padovanojo šven
tėms vištą savo seserei Mrs. 
Rapel iš Sheboygan. Toji pa
plovusi vištą jos gurklyje ra
do deimantinį žiedą, kurį Mrs. 
Geiger pamatė pereitą žiemą. 

CHESTER, Pa., 1. 30. —Gro- 
ver Evans, 38 m., iŠ pavydo 
nušovė savo buvusią meilužę 
Mrs. Jenkins ir jo naują mei
lužį bedarbį jūreivį Harry Vo- 
linsky ir tada pats nusišovė.

=55

PROVIDENCE, R. I., 1, 30. 
—Vienas darbininkas liko už
muštas ir du sužeisti ekąplo- 
davtfs Standard Oil Co. bakui, mėn. į pataisos namus.

GIMINĖMS LIETUVOJ

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti, mums

• brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?

1 žinoma kad ne.
Siųskime todėl po Kalddų dovanllę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntė ten doleri—kitą, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėli 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, IU.

■. . y —:.............. r

vę smarkiai iškrėsti ir vėliau 
nuvaryti į Švenčionių kalėjimą. 
Po poros dienų, ir ištardžius, 
jie iš 'kalėjimo buvo išleisti. 
Tenka pažymėti, kad per kra
tas niekur nebuvę surasta nie
ko, kas bent mažiausiai galėtų 
jų suėmimą pateisinti.

Baudos ir baudos
Spalių mėn. 13 d. lenkų sani

tarinė komisija lankėsi lietuvių 
gyvenamuose namuose Vilniuj, 
(įdomu, kad net sanitarinė ko
misija lietuvius sanitariškai at 
skirai lanko nuo kitų miesto 
gyventojų). Komisija vaikšti
nėjo po lietuvių butus, ieško
dama sanitarinių trukumų. 
Greitai po to apžiūrėjimo mies
to starosta nubaudė laik. liet, 
kom. pirm. Stašį už tariamus 
surastus jo name nešvarumus. 
Iš tikrųjų gi K. Stašio namai 
yra vieni iš geriausiai užlaiko
mų Vilniuje.

i Nubaustas taip pat Kultūros 
draugijos pirmininkas P. Ka
razija už tai, kad nustatytu 
laiku neįteikęs miesto starosti- 
jai apyskaitos iš Kultūros 
draugijos veikimo.

Kun. Pr. Bieliauskas už šv.
BRIUSELIS, 1. 30. — 93 baM Zitos draugijos tokios pat apy- 

sais prieš 83 naujasis Belgijos skaitos neįteikimą nustaytu lai- 
kabinetas, kurį sudarė prėtyie- ku-nubaustas irgi 50 zlotų pa
ras Theunb, laimėjo pasitiktų L, 
mo balsavimą-atstovų bute. 5 
atstovai nedalyvavo posėdyje 
ar susilaikė nuo balsavimo. La
biausia bankierių valdžią puolė 
darbieČiai.

^9* . . .
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Treptia lietuvį veikėją
Rimšės valsčiaus,' Čižiūnų 

kaimo šv. Kazimiero dr-jos 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Maleiška gavo iš vietos polici
jos pranešimą, kad jis, kaipo 
įkyrus, iki spalio 81 dienos tu
rįs būti ištremtas iš Lenkų te- 
ritorijosį bet kurią kitą vals
tybę, ijskiriant Dancigą, či- 
Žinų kaime Maleiška gyvena su 
savo sena motina, kurią jis ir 
ū’Žlaiko.

MERKINĖ.—Netoli Merkinės 
12 metų amž. Savičius, matyda
mas, kaip jo motina su seserim 
baras, nutarė jai atkeršyti: nu
taikęs progą puolė su pagaliu 
savo tetą Kirkliauskienę ir ją 
sunkiai sužalojo.

Dabar posėdžiaująs Alytuje 
Kauno apyg. teismas Savičiaus 
bylą sprendė ir jį nubaudė 6

Lt
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

I ^ikraščių ir neatsižvelgiant į tai, kas tuos

DAKTARAI IR DENTISTAI
ADVOKATAI KITATAL'ČIAILIETUVIAI LIETUVIAI

9AKIU SPECIALISTAI

renkami 
žurnalai, 
užsienio 

užs. lie- 
pasiųsta

savo darbui
Liettfvos viMusų lietuviškai amerikoniš

ka ponija, vietos sandarięčiai,

Mintaujoj
Londono ii

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tol. 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.

-SLA. preziden- 
sakoma, atsivežė

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republie 9728

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki j.1 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Rusa?
Moteriškų, - »
.ų -rhrbnišku'bgu. ' 

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

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

diena. ‘

Ir vėl 20 metų sukaktuvių 
apvaikščiojimas

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republie 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 *

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

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

Dr. Margeris 
3325 Sd.1 Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Philip S. Rosenthal
ADVOKATAS 

4193 S. ARCHER AVENUE 
PHONE LAFAYETTE 44H8 

HOURS: Evoning 7 to 0 P. M, 
134 N. LA SALLE STREET 

PHONE CENTRAL 010(1 
HOURS: I) A, M, to 5 P. M.

buvo padvigubinta, 
vakarienė su-

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

Ofiso vali V Nilo 2* iki 4 ir do 6 iki 8‘
vak. Nedelioj pagal sutarimą:.

Ofiso Tek: Boulevard 7820f
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vat vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

metą ir 20 metų esu šį metą 
ir gal dar kitą. Ir va visai lo
giškai, kad patikrinti teisingu
mą, aš visada save dedu j tą 
vietą ir, jeigu aš bučiau gra
žioji mergaite, aš nenorėčiau 
būti senesnė, negu 17 metų. 
Jeigu aš bučiau* sandarietis, aš 
minėčiau ir vaikščiočiau 20 me
tų, o ne daugiau.

Bet čia nėra jokis juokas, 
čia yra svarbus klausimas, ar

praeitais metais minėjo 20 me- šiais metais jie sudarė reika
lų Sandaros Įsikūrimą, šiais lingą kvorumą šiame garsiame 
metais jie vėl vaikščioja ir mi- Sandaros minėjime, ar ne? Pa- 
ni tą patį įvykį antru kartu. stangos

Man negaila, kad jie taip garsi ir gardi 
dažnai vaikščioja ir vis mini, rengta svečiai pribuvo net ir 
ir mini tai, kas jų supratimu, iš tolimų miestų, iš SLA. 7-to 
yra verta minėti net po kelis 
kartus, čia tik noriu primin
ti tą faktą, kad jų vaikščio
jimai ir minėjimai nesuranda 
musų lietuvių tarpe paramos. 
Reiškia, visuomenė visai ne
įdomauja ta lietuviška ponija 
ir jos darbais.

Praeitais metais jie čia 
Brooklyne vaikščiojo Ir minėjo 
tas garsias Sandaros įsikūrimo 
20 metų sukaktuves ir taip 
prastai pavyko, kad jiems pa
tiems darė gėdą. Dalyvių su 
rengėjais buvo viso 48. Skir- 

- stant į politines grupes: 40 da
lyvių priklausė pažangiajai gru
pei, gi 8 buvo grynai beparty- 
vės partijos nariai — sanda- 
riečiai.

Atleiskite, aš nežinau, kiek 
tikrai yra reikalinga beparty- 
vės partijos narių, kad suda
ryti kvorumą, bet galima spė
ti, jog praeitais metais jų ap-; 
vaikščiojimas nesudarė kvoru
mo, todėl jie vėl šiais metais 
rengė kitą minėjimą ir vaikš
čiojimą, manydami si.«daryti 
reikalingą kvorumą. Nežinant 
jų kvorumo skaitlinės, negali
ma tikrinti — pasakyti, ar jų 
šitas antras 20 metų minėji
mas sudarė jų stebuklingą kvo
rumą, ar prisieis ir sekančiais 
metais vėl išnaujo rengti ir 
garsinti bei vėl vaikščioti ir 
minėti, kad musų panelė San
dara jau 20 metų sulaukė. Gi
riasi lyg mergina .sulaukus 17 
metų ir iš tų metų niekad ne
nori kraustytis. 17 metų šiais 
metais ir 17 busiu kitus kelis 
metus. 20 metų buvau praeitą jai pailso kalbėję ir rinktinė

publika sumigo, ponia Josefi- 
na juos visus pribudino su 
liaudies daina, — Ant kalno 
karklai “liūliavo”, o po “kojo
mis žemė siūbavo”.

Man šita dainiuška gana pa
tiko. Ačiū tau didširde už tuos 
garsius žodžius, kurie dar ir, 
šiandie kutena mano seną šir
dį. Ačiū jums, kad jus mane 
pasirinkote, bet aš negaliu bū
ti su jumis, ponai. Aš esu* Aš.

— Ten buvęs.
i

apskričio, 
tas Stasys, 
tautiškų klijų didelį puodą, kad 
sulipinti tautišką bendrą fron
tą. Bet juk ir šitam bendram 
frontui yra reikalingas kvoru
mas, nes lipinti bent ką iš nie
ko nėra galima; stebuklų šian
dien nėra. Reikia plytų. Kad 
pastatyti gerą namą,---
kia 
tos 
dai 
žai

DRAUGUOS UŽSIE
NIO LIETUVIAMS 
REMTI VEIKIMAS 

1934 METAIS

9. —Lietuvių mokyklai eta- i 
tyti Sao Paulo mieste Brazili
joje draugija davė 5,000 lt. ( 
sklypui mupideti. Bendrai, re-p 
mia visas ' lietuviškas mokyk
las užsieny. Amerikos lietuvių 
mokykloms pasiųsta virš pus-' 
ketvirto tūkstančio vadovėlių. ’

10. —1932 m. drauge su “Lie 
tuvos Vaiko” Draugija buvo 
atgabenta į Alytų 30 Prūsų 
lietuvių vaikų; praėjusią vasa
rą viešėjo draugijos išlaikomi! 
30 vaikų iš Rygos lietuvių ne-< 
turtingų mokinių. Reikalui iri 
progai esant, siunčiami Retu-, 
viški elementoriai, vadovėliai,? 
vaikų ir jaunimo knygos ir tt.J

Besimokinančiam užsieny jau-, 
nifnui teikiama parama stipen
dijomis, knygomis ir kitokiais 
būdais. Lietuvos jaunimas ra
ginamas susirašinėti su -užsie
nio jaunimu.

11.—Visuomenėje 
lietuviški laikraščiai, 
knygos ir siunčiami 
lietuviams. Įvairioms 
tuvių įstaigoms jau 
per 7,000 ekz.
žurnalų, nepriskaitant čia kny- darbuB dirba, kas parodo, kad 
gų ir vadovėlių. Lietuvių cho- draugija yra grynai beparty-

rams Užsieniuose siunčiama 
gaidų, plokštelių.

12.—Draugija priiminėja už 
sienio lietuvių kultūros eks
kursijas ir jau yra priėmusi 
Prūsų Lietuvos, 
Latvijos, Rygos, 
kitas ekskursijas.

Draugija renka 
pinigus tiktai iš,
suomenės, remia gi visus tau
tiškus užsienio lietuviu darbus.

viška organizacija. Draugija 
dar nė karto nesikreipė į Ame
rikos lietuvius, nei laiškais, nei 
per laikraščius, prašydama atf- 
kų, todėl paskleisti kai kuriuo 
se Amerikiečių laikraščiuose . 
paskalai, buk draugija užsimo- 
janti išnaudoti Amerikos lietu
vius, yra visai be pagrindo. 
Draugija nori tik padėti ame. 
rikieČiams ir kitų kraštų lie
tuviams - jų kovoje už savo 
kultūrą, kalbą iv išsilaikymą 
lietuviais.

— Karolis Vairas.

pa
yra 
Lig 
Lie- 
Tas 
kad

rei
dai- ir gerų plytų, čia vie- 
musų tautiški pagyrų puo- 
yra gana kiauri ir jų ma- 
kas paiso, ar jie čia yra,

ar ne; ar jie vaikščioja, ar jie 
stovi; ar jie mini, ar jie tyli, 
— didelės reikšmės tai nesu
daro. Aišku tai iš to, kad ii 
jų pastangas niekas neįverti
na. Todėl jiems yra reikalinga 
importuoti nauja jėga iš kie
tų anglies kasyklų, kad už juos 
pakalbėtų.

Čia laike šitos garsios vaka
rienės buvo kalbėta ir kalbėjo 
visi tie, kurie nesupranta, kad 
tyla yra auksas. Aš tylėjau, 
nes čia ponija lošė savo roles, 
čia publika buvo rinktinė, bet 
tos publikos gana mažai pri
rinkta. Sakoma, apie šimtas. 
Jeigu publikos rinkikas čia su
skaitė arti šimtą svečių, tai, 
jeigu tas garsus matematikas 
nepyks, tai aš juoksiifosi iš jo 
skaitlinės. Jis sak'* arti šimto; 
mano žodis yra taip gęras^kaip 

I ir jo, — todėl aš sakysiu, kad 
aš skaičiau ir skaitlines, dau
ginau, bet mano skaitline, vie
toj arti šimto, rodo gana toli 
nuo šimto. Laike skanios va
karienės, kuomet visi kalbėto-

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Pąlengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu~; 
nio, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Priren-- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminfiyįmas daromas sv 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam mo
kyklos vaikus.) Kleivos akys atitai-, 
somos. Valandos Jiuo .10 iki ’8 v. Ne- 
dėlioj /nuo 10 iki 12ų »
Daugely atsitikimų akys atitaiso- ' 

mos be akinių. Kainos pigiau i 
kaip pirųiiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard ,7589

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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienu.

Phone MIDWAY 2880

Tėlefonas 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. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Tėlephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth 
jas ir Chirurgas 
ikų, Vaiku ir visu

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

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

ginoms patari
mą! dovanai.

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597 ’

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.

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.

l’latt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo'.9:80 ryto aki' 8:80 ya-
kąro. Rooni 8. Nedėliomis uždaryta. 

■Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0528

Tek Boulevard 5914 Dieną ir Naktį, 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedai, nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 'ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

TeL ¥ątds:X^B29
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.'

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei įkaitant (raides susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. /

Dr. John J. Smetana
ORTOMETRISTAS

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akinių dėl visokių akių;

Telefonas Yards 1138

Oratorius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 Ir 8413 

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

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

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

668 W. 18th St. Tek Canal 6174
CHICAGO. ILL.

___ Lafayette .3572 
J.Liulevičuis

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicfi- 
gOje ir apiėlinkčje 

Didelė ir graži 
.koplyčia dykai 

4992 Archer av.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, ,o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal .2515 arba 2516 
SKYRIUS: ‘

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE

paskai-

4

Gerkit ir Reikalaukit

i'f

Garrlek Thealre Bldg

DISTRICT 
FURNITURE 

Company 
3621-23-25 South 

Halsted Street

skiria- 
Lietu-

kraštotyros ir pan. 
dienomis išsiuntinėta 
p. Rusecko paskaita

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Simon M. Skydas
T . . -I v i ■"

- A w- . . ■ •

(GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
JRątąrnąvimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monro© 8877

Liūdnoj Valandoj
' Pašaukite

2506 W. 63 St
Tel. Republie 3100

10784 ISOUTH
MICHIGAN AYE.

Telefonas
Pullmąn 4151

Visi Telefonai:
Yards 1741-

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
t| Moderniška Kop
lyčia ir Varganai 

DYKAI!

J. REMKIS
Laidoituvių Direkto
irius per 30 Metų

Skyrius
4447 S. Fairfield Avė

M

tt

Atwater Kent
RADIO

savo motinai, tėvui, sesu
tei. broliui, giminėms ar
ba draugams. Jie gavę to
kia naudingą dovana, vi
suomet bus jums dėkingi.

ATWATER KENT
RADIO

Tai p pigi ai, kai p>22.50
Tik $5.00 jmokėti ir po 
$5.00 i mčnesj išmokėjimais 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

BS

"“g"* *54.90

Visose AlinJse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN
KANTER

MutualliquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

1934 m. draugija, kai|) 
rodo jos darbų apyskaita, 
atliku’si visą eilę darbų, 
šio laiko ji suorganizavo 
tuvoje arti 90,000 rėmėjų, 
vienas faktas jau parodo,
draugijos tikslus Lietuvos 
žmonės gerai suprato ir jos 
darbui pritaria. Užsienio lie
tuviai, teikę savo laikais Lie
tuvai paramą, turėtų nudžiug
ti, matydami, jog Lietuvos 
žmonės, kuriems vadovauja 
Draugija Užs. Liet. Remti, taip 
rūpestingai padeda jai.

Reikalinga butų suminėti, 
kokius darbus draugija yra at
likusi vieneriais šiais metais. 
Paduodu juos sekančia eile:

1. —Įsteigta 17 skyrių, bū
tent: Kauno €entralinis, Val
stybės Kontrolės, Akademinis, 
Marijampolės, 'Slavikų, Kaiše- 
dorių, Klaipėdos, Pagėgių, Pa
nevėžio, Šiaulių, Ukmergės,; 
Telšių, Veiverių, Šilutės, Žei
melio. Užsieniuose skyriai įsi
kūrė šiose vietose: Buenos Ai
res, Montevideo, Eš sur Alzett 
ir Villepurt.

2. —Išleista 165,000 atsišau
kimų ir plakatų .'v Neseniai iš
leista 3,000 P. Riisecko kny
gutės “Užsienio Lietuviai”, ku
rios recenziją esu Jums pasiun
tęs. Greit bus išleistas “Met-, 
raštis”, kuriam surinkta ne
maža medžiagos ir kuriame 
bendradarbiauja daug užsienio 
lietuvių, šių metų pabaigoje 
ketinama pradėt- leisti užsie
nio lietuvių reikalams 
mą laikraštį “Užsienio 
vis”.

3. —Organizuojamos
tos iš Lietuvos istorijos, lite-' 
raturos, 
šiomis 
pirma
“1863 metų sukilimas”. Patar
tina butų susidomėti ta paskai-j 
ta. Girdėjome, jog didesnis 
skaičius ėkz. bus pasiųstas “Tė
vynės” Redakcijai, 807 West 
30th Str., New York. i

4. —.Įsteigta “Dariaus ir Gi
rėno Užsienio Lietuvių Liepos’ 
17 diena”. Tą dieną kas met 
visame lietuviškame pasauly 
bus minima lietuvių tautos žy
giai ir .pažymimas lietuvių tau
tos vieningumas. Daugely vie-i 
tų Lietuvoje ir užsieny ta die-. 
na buvo ir šiais metais pami
nėta.

5. —1935 metais ketinama su-* 
šaukti viso pasaulio užsienio’ 
lietuvių kongresas įvairiems 
tautiškos lietuvių kultūros bei 
ekonominiams reikalams svar
styti. Ta proga bus suorgani
zuota viso pasaulio lietuvių są
junga.

6. —Išleista 1,000 metrų fil
mą “Lietuva”., kuri :bus rodo
ma Amerikoje. •

7. —Draugija remja Lietuvių 
Namų steigimo* idėją kiekvie
noje žymesnėje lietuvių kolo
nijoje. Ji yra pinigais parėmu
si tokj sumanymą: davė 3,000 
litų Buenos Aires lietuvių na
mams ir 2,500 davė Aknystos 
lietuvių namams.

8. —Pietų Amerikos lietu
viams pavargėliams paremti 
buvo suorganizuota. Lietuvoje 
birželio m. 7 d. viešą rinklia
va ir surinkta 22,984 lt. ir 14c. 
Pinigai seniai pasiųsti Pietų 
Amerikos lietuviams,

PT T F S
Be peilio, deginimo arba skausmo

votis, spragas, fistulas, phuritis 
(McžtinfloH Pilės), TfcOSTATlTIS ir kitos 
meSIInSs Aistos K.vdamos -nnisą Mvelnu 'Ir :ne-' 
skaudžiu VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekę vilties būti pagydytais. Yra stačiok 
nuostabu kaip ton rūsčios, .be .vilties Ugoe 
greit atsiliepia I -SI tre^tmehta.
.Daugelis žmonių mano’, '“kad jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO, NEIIRITIS, NEURALGIA, 
ARTHR1TIS, NERVIŠKUMO. Urba INKSTU 
LIGOS, kuomet ’Jjj ligh tikrai paelila nuo 
VAR1COSE GYSEV, VAHICOSE VOČIŲ, SU- 
TINUSIU RLAUKOJD arba 4MK6LINRS U

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ABBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit tir hę Skausmo Panaikinamos 
The VARICŪR padarė .tūkstančius linksmais 
—KODĖL NB " 7 ' ’

REIKALAUKITE MUSU KNYGELU IDYKAI

Penktad. tiktai nuo 0 iki 6,—Nedaliomis 
nuo 0 iki 1 po .plot.

■ 7'75^įciiS
£4 WEST RAflfoOLPH ST.

4-t0S loboi

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. JLL.

A. MASALSKIS
> GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
-Tel. Boulevard 4139



NAUJIENOS, Chicago, 111,

Gamta keičia savo išvaizdą

traukia

NAUJOS
Radios

LINCOIN’S PRIDE DEGTINĖ

PETER PEN

KINO
CAPTUMD

H

BUDRIK JEWELRY 
3343 So. Halsted St

PHILCO, ARCADIA
CROSLEY, ZENITE

Dabar tie patys 
be galo pasikei- 
tolimą apylinkę, 
gamtoje skirtu- 
- šalnos nudažė

FETCU THE 
PRIS'ONERSOET A MOVĖ 

OKI / .

bet ar jąm tas pa 
jįelso.,patirti. či*

Netik kad pasiekia 
kitas dalis svieto, 
bet yra stebėtinai 
geros dėl gavimo 
mažučių stočių.

šeštadieni,s, gruod, 1, 1934

laiko apkeliaujame 
: — na, ir kij mes

MES PASIUNČIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS IMTOMIS

PHANTOM 
CHIP.

labai senai apie

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

Linija

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

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

E.

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

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO, ILL. '____ _

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

Nuo Geliamų 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain*Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

TARP NEW YORKO 
IR HARTFORDO

kelionė neturi galo ir ledynai, kurie prieš daug tuk-'vieno savo mėnulio. P»et štai 
nuo neatmenamu laikų jau yra 

atmainos. są Baltijos jurą, Pabaltijo vai- žemės traukos orbitoje sugau- 
kuo-'stybes, Vokietiją Rusijos šiai?-j tas kitas mėnulis, dabartinis 

Ar'rę, netoli Juodosios juros ir t.'musų mėnulis esąs negyvas, 
šių storų ledynų buvimu'apledėjęs, šis mėnulis irgi pa-

29.00 
175.00

New 
yra 
rus,

labai 
i pu- 
j liros 
giles-

RADIO VITAFONAS, kuris 
groja rekordus gražiai ir 
garsiai. Tai yra geriausis 
pasilinksminimo būdas na
muose.

go ir,
Paliaubų diena, 
pabaigos didžiojo karo — 
tė. Fabrikai vėl nedirba 
vėl traukiame į laukus per kai
mus ir miestukus pasimatyti 
su anų dienų kaimynais, drau
gais ir pažįstamais. Bet šį kar
tą medžiai ir senos obelys jau 
visai plikos. Jų lapus žiaurus 
rudens vėjai nešioja iš vietos 
į vietą, stumdo be jokio pasi-

f MAGlC 
CARPET

skystes- 
ledų ruo- 
plotus ir 
iškritimo 

ir mėlynas 
kodėl mes

mes priartės. Bet ir dabar jis 
vis iabiau ir labiau* traukia' 
vandenį prie pusiaujo. Ne tiki 
vandenį, bet ir orą. Taigi, prie 
polių turi pamažu'prasidėti ki
tų ledynų susidarymo laikotar
pis. Kitaip sakant, mėnulis vėl 
gręsia musų Europą storais le
dais apkloti. Vėliau jį musų 
žemė vėl prarys. Vėl bus di
delė katastrofa, žeme pakeis 
visą savo išvaizdą. Ar išliks ta- 

jda kokia gyvybė ir kaip iš- 
; liks, kas gali žinoti, šitokio aiš- 
; kinimo šalininkai tvirtina, kad 
į išliks 
imusų 
kuri 
nulio

rr looks’ uike 
TMS ENP 0P* 

OUfc 
JOURNEV .

Ar tai iš tikrųjų taip yra, 
šiandie dar niekas negali pa- 
sakyti. Bet tokia teorija yra 
ir turi pasisekimo. V. G.

ką daryti su karve, 
ser-

Dabar yra viena nauja teo
rija apie karščio, ir šalčio san
tykius. Ta teorija turi paaiš
kinti ir atmosferinių ledų su
sidarymą bei jų iškritimą kar
štomis vasaros dienomis. Esą, 
aukštai už debesų nuolat yra 
žemėn nukristi dar nespėjusių 
ledų, Tie ledai iškrinta tik ta
da, kai žemė labai įkaista ir 
kai nuo jos įkaitęs oras kyla 
aukštyn ir pasidąro 
nis. Pastebėtina, kad 
žai užima neplačius 
greitai pereina. I 
vėl šviečia saule 
dangus. Klausimas 
paprastai tų ledų nematome, 
kodėl jie tarp žemės ir dan
gaus gali išbūti?

Kas buvo dideliuose miestuo
se, tas žino, kad vasarą labai 
karštose krosnyse galima kep
ti ledus. Tai ne juokai, o tik
renybė. Tam tikruose restora
nuose vasaros karščių metu ga
lima gauti labai karštoje kro
snyje kepto ledo. Tam tikrų 
priemaišų turįs pledas, staiga 
įmestas į labai'1 karštą ugnį, 
ima ir apsitrauiua tam tikra 
pluta, kuri ugnyje jau Betirp
sta. Taip išimtas ledas su plu
ta gali ilgokai pastovėti.

Jeigu pluta ą^sitrairkusį le
dą paliksime karutyje, tai ži
noma jis ištirps, f Iš ledo pasi
darys vanduo. Savo plutoje tas 
vanduo pradės virti, garuoti ir 
tą plutą susprogdins. Šitie da
lykai yra jau gerokai ištirti. 
Kokių išvadų iš šio reiškinio 
daro mokslininkai?

Musų laukuose randame 
daug akmenų. Kai kurios vie
tos tais akmenimis yra ypatin
gai gausiai nusėtos. Dabar ži
nome, kad tie akmenys ne iš 
žemės išdygo, bet yra į musų 
kraštą iš kitur atnešti. Iš Eu
ropos šiaurės, iš Suomijos h 
iš Skandinavijos akmenis į 
musų kraštą atnešė didžiuliai

dabar yra jau ne gegužės mė- 
nesis. Dabar spalių 12, ruduo. 
Dabar flofa jau skubiai keičia 
savo išvaizdą. Obelys riogso 
pusplikės. Tarpe retų ir pusiau 
suvytusių lapų matosi prie pus
plikių šakų prikibę vaisiai — 
obuoliai. Prisimena ana patogi 
pavasario diena, — tie žali lar 
pai, tarpe kurių narstė nuo ša
kos ant kitos linksmi girios 
paukščiai. Bitės dūzgė nuo žie
do prie kito, rinkdamos sau 
medų. Gamta visur buvo gyva, 
viskas žaliavo, 
augmenys yra 
tę. žiūrint j 
matosi didelis 
mas. Ruduo - 
medžių lapus įvairių įvairiau
siomis varsomis ir sumargino 
apylinkę, kalnus ir klonius nu
piešė vienu dideliu gamtišku 
paveikslu, šitas rudeninis gam
tos apsireiškimas primena ir 
mums dvikojams, kad mes 
žmonės irgi keliaujame į tą 
pačią pusę, miisų gyvenimo ru
deniop link; kad ta galima se
natvės šalna nudažė daugelio 
musų galvas baltai ir nevie
nam praeitis nukrėtė geltuo- 
nuosius nuo viršugalvio ir pa
liko su plikais pakaušiais, lyg 
anas senas obelaites Connecti- 
cut pakeliuose, žmogus turė
tų pažinti gamtą ir jos paslap
tis. žmogus, pažindamas gam
tą, pažintų ir pats save.

Bet New Yorko gyventojas 
yra toli mio gamtos ir todėl 
jis pažint ją negali.

Mėnesis laiko greitai prabė- 
jau lapkričio 11 d., 

ptlsiminimaš 
šven-
mes

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

gyvybė. Esą, jau buvusi 
žemėje žmonių giminė, 

mačiusi bent vieno mė- 
prarijimą. Taigi, po tūk

stančių, po dešimčių tūkstan
čių metų musų žemelė bus pra
rijusi ir šį savo paskutinį mė
nulį ir nebus, kas naktyje ją 
apšviečia. Tiktai žemės si?nųs, 
tur būt, tada jau bus patys 
suradę tokią šviesą, kuri vi
soje žemėje iš dienos padarys 
naktį. Taigi, mėnulis pasidarys 
nebereikalingas. O jis žemėje 
padarys didelę, didžiulę revo
liuciją.

Milijonai Nev/ Yorko gyven
tojų neturi progos išvažiuoti iš 
miesto į laukus pamatyti gry
ną gamtą, nes Ne\v Yorke jos 
nėra.

Milijonai newyorkicčių, reikia 
sakyti, nė nežino ką reiškia 
gamta. Metų sezonai čia, New 
Yorke, nesudaro didelio skir
tumo, nes newyorkietis, kur 
jis neitų, vis jo akys atsimuša 
j aukštų mūrų sienas, tai ir 
viskas, čia žmogus jaučia tik 
karštį vasarą ir šaltį žiemą. 
Bet gražios gamtos paslaptys 
jam nėra žinomos. Mes — ku
rie turime progą 
me į laukus. Bet ir čia, kuomet 
autas skubiai neria tiesiu kie-

aš ateisiu ir 
kad karvė 

viskas gerai. 
Maldininkas, 

paėmęs $5, atėjo prie karvės, 
apžiurėjo ją, paliepė patrauk
ti į vidurį tvarto. Po to, pa
ėmęs knygą, pradėjo eiti apie 
karvę ir niurnėti sau po no- 
šia: Butų stebuklai, jeigu tu 
karvuke pasveiktum, bet jeigu 
tu nepasveiksi, tai ką aš galiu 
daryti ? Tai buvo jo malda.

Biedna moteris tą maldą nu
girdo, bet stebuklų nebuvo, 
karvė pakratė kojas. Vėliau 
pats maldininkas sunkiai su
sirgo ir visi gydytojai atsisa
kė maldininką išgydyti. Apie 
maldininko nelaimę sužinojo 
biedna moteris ir pasisiūlė mal
dininką išgydyti už $100. Mal
dininko užžiurėtojai sutiko. Bet 
atsitiko tas pat, kas su jos 
karve...

KALĖDŲ EmyiįJA 
| LIETUVA

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
M. L. GRIPSHOLM
Gruodžio 8 d., 1934

Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos, perkant j ten ir atgal (R. T.)

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

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis" pagelbsti laivo kapitonui 
Huniraati kelių per prisikimSu- 
sių prieplauka. Budrus biznie
rius jaučia, kad Sis BANKAS 
sugebąs pagelbėti jo biznio iš
taigai. kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimu per savo Biz
nio KoopCravimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
HATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

neabejoja, iioma, išeis dar daug tukstan 
gana įspūdinga ir | Klausimas, dėl kurių priešasčių čių metų, kol jis visai prie že 
kad buvau pasiil- Į ledai' buvo tiek daug Europos — ’- —— - ::

I uzgu.ę, ir dėl ki.’rių priežasčių 
i dabar jų* vėl čia nėra?

Dabar yra tokia teorija bu 
vusioms ledų gadynėms išaiš
kinti: senai 

i musų žemę skriejo ne vienas 
i dabartinis, bet keletas mėnu
lių. Beskriedami apie žemę, tie 
mėnuliai vienas po kito pama
žu vis artėjo prie žemės. O 
žinome, kad ir dabartinis mė
nulis žemei, turi didelės įtakos. 
Kaip tik jis sukelia jurų van
denų potvynį ir atoslūgį. Mė
nulio veikimo dėka kai kuriose 
jurose vanduo du kartu per 
parą pakyla ir du kartu nusi- 

| leidžia net ligi 12 metrų. Tai
gi, kai kitados buvusieji mu 
sų žemės draugai mėnuliai bu
vo jai? gana arti' prie žemės 
priartėję, vandenys ties pusiau
ju arba ekvatorium kilo 
aukštai, o nuo polių bčgo 
siaujus. Kitaip sakant, 
apie pusiau j į vis darėsi 
nes ir gilesnės ir užliejo tas 
legendarines žemes, kurių vie
na yra žinoma. Atlantidos var
du4. Apie pusiau j į arba ekva
torių, mėnulio traukos dėka, 
susirinkt) daugiau vandens ii 
oro. Nuo polių pasitraukė gy
vuliai ir Europa ir Sibiras bu
vo apdengti storu ledu. Taip 
tęsėsi tol, kol musų žemė, bū
dama dau4g galingesne, ėmė ir 
įtraukė į save per daug pri
siartinusį mėnulį. »

Mėnulio įtraukimas į žemės 
vidurius buvo baisi katastro
fa, kuri pakeitė visą žemes pa
viršių. Atsirado naujos juros, 
nauji kalnai, nauji slėniai. Ka
da mėnulis buvo įtrauktas j 
žemes vidurį,^.tai buvo ne tik 
baisus žemės drebėjimas, tai 
buvo įsiveržimas tūkstančių 
ugniakalnių ir verdančio van
dens. žemės paviršius daugu
moje vietų visai pasikeitė. Bet 
svarbiausias žemes praritk. mė
nulio padarinys buvo tai že
mės vandenų traukimo pagrin
dinis pakeitimas. Nuo pusiau
jo apie kurį buvo susitvenkę, 
žemės vandenys pasileido visu 
smarkumu atgal į polius. Pa
keliu j jie daug kur žemę už
liejo, padarė visuotiną tvaną. 
Ir pradėjo musų žemė gyven
ti naują amžių. Išnyko Euro
pos apledėjimas, žemė neteko

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <ĮĮ
arti St. Louls Av. Tel. Kędzie 8902 W
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. IR
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v.

Rinktinas dalys 
b tl p 1 a ktos iki 
Avelnaun sinctoj 
nuo to miAi- z- 
nio K r a f t , 
Miraele Whip ųvjs 
maAinoje. iSLa;

reiškinių
kur mes busime, 

met vėl obelys sužydės? 
teks gėrėtis ta gamtos grožy-'t. I 
be, — sunku atspėti. Bet šita prieš daug dešimčių tukstan-’ mažu artėjąs prie žemės 
kelionė tarp Hartfordo ir New čių metų, niekas 
Yorko man 
tik dėl to, 
gęs gamtos malonumų, kurių 

Yorke nėra, čia žmogus 
sukietėjęs ’r gana žiai?- 
kaip žiaurus yra girios' 

liūtas, kuris nepažįsta gamtos, 
bet gyvena tik instinktu. Ne
daug skiriasi ir New Yorko 
gyventojas, kuris gyvena tik 
instinktu ir kuriam gamtos 
reiškiniai yra svetimi.

i — Rytietis.

Tai buvo švento Kolumbo 
diena, spalių 12. čia, New Yor
ke, Kolumbo dienoje fabrikai 
nedirba, tad ir pasidarė proga 
išsprusti iš miesto į laukus, pa
sigerėti gamta.

Mano geresnė pusė pastatė 
man propoziciją važiuoti į New 
Britain, Conn., kuris randasi 
visai arti Hartfordo, Connecti- 
cut valstijos sostinės. Kadangi 
New Britain randasi tiek daug 
musų brolių tautininkų, kuriuos 
aš ir apskustus pažinčiau, tai 
nė neprotestavau prieš mano 
gerosios pusės. sumanymą va
žiuoti. Na, ir važiuojame.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Motery, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavieia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
I Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382—5383

tu keliu, reginiai visomis pusė- gailėjimo. Rudeninės gėlės, kur 
mis greit keičiasi. 'aną dieną dat taip skaisčiai musų kel’onės įspūdžiai yra tik staačių metų buvo užslinkę vi

Medžiai aną gegužės dieną žydėjo, dabar jai? dingo, šal- gamtos 
buvo visi jaunystės skraiste na viską sunaikino. Gamta šį 
pasipuošę, visi jie buvo žalumu kartą jau visai plika ir žymiai 
apsidengę. Senos šimtmetinės pasikeitus. Tolima apylinke 
obelys Connecticut pakeliuose stovi nuoga, žiūrėk, žmogau, 
žydėjo. Regis, viskas nauja, ka p viskas gamtoje keičiasi; 
viskas jauna. O, kaip malonu,;kaip metų sezonai vienas k-itą 
kaip linksma, kaip džiaugusi (vejasi, kaip skubiai dienos bė- 
siela! kew Yorke to nėra. Bet ga, mėnesiai slenka ir meta: 

verčiasi, lyg amžinos knygos 
lakštai. Taip ir žmogaus gy
venimas nejučiomis stumiasi 
vis tolyn ir tolyn j nežinomą 
ateitį.

Kuomet mes keliaujame au
tu, ar kitu civilizacijos įran
kiu4, mes matome, kaip apy
linkė slenka ir galop pasilie
ka ir dingsta iš akių, o nauji 
reginiai skubiai bėga artyn. 
Bet kuomet mes nuolat slen
kame gyvenimo keliu iT nuo
lat keliaujame apie saulę, ku
ri yra apie devynios dešimtys 
trys milijonai mylių atstumo 
nuo žemės ir mes bėgyje vie
nų metų ] 
aplink saulę 
toje kelinėje patyriame? Kas 
galėtų aprašyti šitos keliones 
įspūdžius, tam duočiau lietu
vių kalboje gerą knygą.

Aš gi keliaudamas autu iš 
New Yorko į Hartford kietu 
keliu, mačiau, kaip kiti pro 
mane greitai pranėrė •— kelia
vo daug greičiau, negu aš. Aš 
keliauju lėtai ir saugiai. Teo
riu matyti, kas dedasi maža, 
me kaimelyje, per kurį šitas 
kietas kelias nutiestas. Ir štai, 
va, mano akys užkliuvo už šio 
keisto reginio, žmogus su pli
ku pakaušiu ir atbulu kalnie- 
rium, mažame kaimelyje pa 
statęs savo automobilį kieme, 
pats nuolat eina ąpie automo
bilį su* knyga rankoje. Nežinia 
ką visa tai reiškia; vienok ga
lima spėti, kad jo autas susir
go ir jis bando jį maldomis 
pagydyti 
vyko, — 
matant tokį reginį, prisimena 
garsi pasaka apie biedną naš- 
lią, jos karvę ir maldininką 
— kunigą, ši pasaka skamba 
šiaip: Biedna našle turėjo kar
vę, kuri urnai susirgo. Pati 
moteris, buvo labai tikinti ir ji 
norėjo pas maldininką klausti 
rodos 
kuri guli kojas ištiesus ■ 
ga. Maldininkas atsako 
si man $5.00, tai 
paprašysiu4 Dievo, 
pasveiktų, ir bus 
Moteris sutiko.

L L_ b& 
tuan 

CAuMNJON 
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The Lithuanlan Newg Pub., Co., Ine.
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Subscription Ratęa:
88.f0 per year in Canadą
$7.p0 per year outaide of Chicagp
88.f0 per y$ar in ChĮcago
3c per copy.

Uf sakymo Ūtos y
Chicagoje — paltu:

Metams ........
Pusei metą
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iinešiotojus:
Viena kopija . .......... .................. 3c
Savaitei    18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijos^ no Chicagoj, 
paltu:

87.00 
3.50 
1.75 
1.25

88.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

L. P. S. ESĄS LEGALIZUO
TAS MASg. VALSTIJOJE H

Entered as Second Ctass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicagp, III. upder the act of 
March 3rd 1379.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 178$ S. Halsted St, Chlcago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui *—----- 75c

Lietuvon Įr kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _____—------------88 00
Pusei metų --------- ----------------4.00
Trims mėnesiams ~........  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KODĖL NEGRYįTA GERI LAIKAI

Nors jau metai ir trys ketvirtadaliai, kai Roosevel
tas perėmė valdžią, ir nesuskaitomos sumos pinigų bu
vo per tą laiką išleistos kovai su depresija, bet geri lai
kai dar vis negryžta. štai, Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green tik-ką paskelbė, kad bedarbių Jung
tinėse Valstijose dar tebesą 10,671,000. Ši skaitlinė, anot 
jo, reiškia, kad, palyginant su tuo pačiu laiku pernai 
metais, bedarbių skaičius ne tik nesumažėjo, bet dar 
padidėjo cĮaugiąu, kaip puse lųįliono.

Kokia to priežastis?
Ar yra bloga tai, kad Rooseveltas tęsia savo Nau

jąją Dalybą su NRA, AAA, FERA ir kitokiais “alfabe
tinių” reformų sumanymais?

Ar trukdo ekonominį krašto atgijimą teikiamos be
darbiams pašalpos?

Ar biznis nesjtaiso dėl dolerio ateities netikrumo, 
ąr dėl to, kad kapitalistai bijo Roosevelto “smegenų 
trusto” ?

.Vargiai. Jeigu čia paminėtieji dalykai gerovęs ne- 
ątsteigia, tai jie tikrai nesudaro ir kliūties jos atpigi
mui. Depresija iki šiol nepasiduoda nugalima dėl to, 
kad Amerikos valdžia, kaip ir dauguma kitų valdžių, 
nesistepgia pasalinti1 jos šaltinį.

Visiems šiandie jau turi būti aišku, kad ekonominis 
ir finansinių krizis, kuris nuo 1929 metų kamuoja Ame
riką, yra pasaulio krizis. Jisai ištiko ne tik Ameriką, 
bet visas šalis. Taigi ir kovoti su juo reikia visų-pųrna 
tarptautinėje plotmėje.

Vieną šalis ųavo pastangomis tokį krizį pašalinti 
negali. Teikdama pašalpas bedarbiams, steigdama vie
šus darbus, mokėdama premijas ūkininkams, kontro
liuodama bankus ir auksą, valdžia gali sušvelninti kai 
kurias krizio pasėkas, sumažinti masių kentėjimą, ap
saugoti tautą nuo dvasios puolimo ir cĮemoralizącijos. 
Bet ji negali pakelti iki klestėjimo laipsnio nusmukusią 
pramonę, susitraukusį kreditą, skurstantį žemės ūkį.

Šitiems tikslams reikia tarptautinės akcijos, taigi 
— sutartino daugelio valdžių veikimo.

Rooseveltas šito reikalo, matyt, nesupranta. Todėl 
jisai įr jo padėjėjai trypia ant vietos. Ir ekonominis 
krašto vežimas, kaip buvo įklimpęs iki ašių depresijos 
pelkėje, taip ir tebėra.

Apžvalga
NETIKĖTAI SUGRYŽO 

J. TYSLIAVA

Iš Kanados sugryžo j New 
Yorką poetas Juozas Tysliava, 
kuris redagavo “Vienybę”, bet, 
norėdamas gauti teisę pastoviai 
gyventi šiame krašte, turėjo 
laikinai apleisti Jungtines Val
stijas. Šią vasarą, iškeliavus 
jam į Kanadą, kaip rašo “Tė
vynė”, jp padėtyje buvo įvyku
si tokia painiava, “kad ir pats 
p. Tysliava nesitikėjo grįžti at
gal į Jungt. Valstijas ir jau 
buvo besirengiąs vykti į Pary
žių. Bet staiga viąas reikalas 
nukrypo gęrojon pusėn ir (Tys- 
liaYą) gavo eilinę emigranto vi
zą.1’

Jisai vėl stosiąs prįe savo 
darbo — redaguoti “Vienybę”, 
kurią pastaruoju ląikų nuvo ap
nikęs širvydinio plauko elemeų- 
tąs.

“keletą šimtų na
iki šiol priklausę 

S., kaipo pavieniai

Bolševikų susivienijimo orga
nas “Tiesą” rašo, kad jų orga
nizacija jau esanti įregistruota 
Massachusetts valstijoje. Ji te
nai turinti 
rių”, kurie 
prįe L. D. 
nariai.

Tai butų gerai, jeigu tas su
sivienijimas butų tikrai nepar
tinė fraternalė organizacija. Bet 
bėda, kad jame viešpatauja 
siaurą partijos, dagi ne parti
jos, o tik siauros frakcijos po
litika. Net opoziciniai komunis
tai toje organizacijoje yra trak
tuojami, kaip prastesnės rųšies 
nariai.

GVOLTŲ VERŽIASI Į TALKĄ

Komunistų spauda rašo, kad 
jų partija jau nutarė pasiųsti 
savo oficialius įgaliotinius į So
cialistų partijos vykdomojo ko
miteto suvažiavimą, kuris gruo
džio 30 d. įvyks Bostone. Jie 
tenai reikalaute reikalaus, kad 
socialistai priimtų komunistus 
į “bendrą frontą”.

Mat, koki “revoliucionieriai”! 
1919 metais tie elementai, ku
rie dabar tituluoja save “komu- 
nistąis”, suskaldė Socialistų 
partiją ir per 15 metų ją visaip 
niekino ir purvino. O dabar jie 
gvolfu siūlo socialistams “vie
nybę”..

Musų įsitikinimas, koks bu
vo, toks ir tebėra: kol komunis
tai bus akli Maskvos tarnai, ir 
kol Maskva smaugs socialistus, 
tol socialisĮąi negali su jais tu
rėti nieko bendro.

SVEIKATA
Rašo Dr. T. Dundulis, 

Gydytojas-Chirurgas/l Čhicago.

Kaip vezj

kgrštų 
valgių

laibųjų

nei per- 
bei gėri-

žarnų ve-

timis, • butų atatinkamai pritai
kytos.

’ Prisilaikant aukščiau minėtų 
taisyklių, reikią tą pat pasa
kyti ir apie skrandžio stem
plės vėžį. Valgis reikia gerai 
kramtyti, nevalgyti ir negerti 
nei perdaug 
daug šaltų 
mų.

Storųjų ir
žys nors daug rečiau pasireiš
kia, negu skrandyje, bet prie
žastis ta pati, — nepaprastas 
chroniškas erzinimas. Deliai to 
prąšalinimas priežasties irgi
pasilieka to paties pobūdžio,
— reikią kovoti su chroniš
kais vidurių užkietėjimąis, pri
silaikant atatinkąmos dietos. 
Pąsitąikius gauti viduriui už
kietėjimą, reikia imti atatin
kamų, sulig vįdurių netvarkin
gumo, liuosuotojų, o ne bet 
kokių abejotinos vertės žolių 
arba arbatos.

ĮVAIRENYBĖS
• ■

Dvidešimto amžiaus 
Don Kichotas

lapkričio 24 d. Tuo tarpu, kaip 
jąu buvo “Naujienose” minėtą, 
“Draugas” jau 23 dieną rašė, 
kad “vąkar ar užvąkąr” tie as
mens rezignavę. Reiškia, p. ši
mutis už juos nutarė tą klau
simą.

Jš p. Savicko, šalitįmiero, Bač- 
kienės ir Bacevičiaus pasirašyto 
dokumento aiškiai matyt, kad 
ne jie yra įr jo autoriai. Nes 
juk tie ąsmąns nebūtų galėję 
rąšyti tpkių nesąmonių, kokių 
tenai yra pripasakota. Pavyz
džiui, tenai nusiskundžiamą tuo, 
kad skridimas buvo atidėtas 
ateinančiam pavasariui iy kad 
jie esą tuo “apvilti”. Bet (tie 
nariai patys balsavo už atidėji
mą ir paskui jie visi balsavo 
už prailginimą sutarties su Įeit. 
Vaitkum!

Jie dar pasakoja, jogei jie 
reikaląvę, kad “kontroliųqjan- 
tiejį nariai“ išduotų atskaitas. 
Bet tai yra tiesiog melas. Nes, 
vieną, atskaitos buvo išduoda
mos, (taip kad reikalauti jų ne
buvo jokio reikalo; antra, vie
nam iš tų keturių šimučio įga
liotinių bityo dagi pąvesta at
likti dalį darbo atskaitų sutvar* 
kyme ir jo rankose dar tebėra 
kai kurie dokumentai.

Taigi, padėdami savo para
šus po tuo Marijonų pastogėje 
eufąbrįkuotu pohsepsu, tįp kę-

Jau pirmiau rašiau* bendrai 
apie vėžį, ypatingai plačiau ra
šiau apie vidurių vėžį, nuo ku
rio dažninusia žmonės gydosi 
patys nežinodami nuo ko gy
dosi ir, ant galo, kada liga ir 
tampa atspėta, tai jau ji ne
sulaikoma iš priežasties gau
saus plitimo po kitus orga
nus.

Dažnai žmonės klausia, kas 
daryti, kad sulaikyti vėžio vy
stymąsi. Tokis klausimas yra 
įvertinamas ir vedantis prie 
būtino reikalo supažindinti vi
suomenę šu svarba vėžio su
laikymo profilaktikos priemo
nėmis.

Medicinos mokslas laikosi ty
rinėjimo pagrindų nusistaty
mo, kad vėžio priežastis yra ne 
parazitai, bet chroniškas erzi
nimas, — kaip tai chemiškas, 
termiškas ir mechaniškas. Dė- 
liai to vėžio sulaikymas vaidi
na svarbiausią vaidmenį jo 
priežasčių prašalinime. šiuo 
klausimu kalbant, reikia paįm-- 
ti atskirus organus, kuriuose 
dažniausia vėžys pasireiškia.

Burnos vidaus vėžys, — kąip 
tai hipų, burnos, liežuvio ir 
ton šilų vėžys ątsirąpda pąpra- 
stai chroniškai erzinant dan
timis, kurių sugedę kraštai pa
sidaro aštrus. Taipgi iškrypę 
dantys, kurių Įęrą^fąi yrą per
daug išsikišę ir sudąro chro
nišką erzinimą lųpų. Chroniš
kas puliavimas ctonfų smegenų, 
(pyorrhęa) sudaro rimtą prie
žastį burnos vėžio. Pėrgausys 
vartojimas krąmtąmo tabako 
gali sudaryti chronišką burnos 
erzįnimą. Kai kurie gydytojai 
yra z linkę manyti, kad vėlybo 
laipsnio ęifilis išvystą vėžį.

Kas daryti ? Firmoj vietoj 
Švarus bprnoą vidaus laikymas 
ir įvairių erzinimų iš burnos 
y|daus< pašalinimas bus geriau
sia burnos profilaktiška prie- 
Tppųe prieš vėžio įšsivystymą. 
Taipgi bitinai rįiįjąlmga, kad

Mažoje Andoros respubliko
je, Pirnų kalnuose, vyras gi
męs Lietuvos sostinėje Vilniu
je, sakele audrą. Tas vyras 
yra Apdoros karalius Borisas 
I-sis. Jis, kaip jo pasas paro
do, yra Boris Skossyreff, gi
męs Vilniuje 1896 m. Jo tė
vai, kaip sako Ispanijos poli
ciją, buvę olandų kilmės.

Borisas I-sįs vadinamas kar
tais ir Don Kichotu. O vis tik 
labai įdomią avantiūrą jis; su
vaidino Andoroje.

Andoros “respubliką” suda
ro trisdešimt devyni valsčiai ir 
kaimeliai ir, per 7 tūkstančiai 
gyventojų.

Andora nuo 819 metų yra 
nepriklausoma. Tais metais jos 
gyventoją! ^ijo : musulmonus 
— moorps, -^rbą. maerųte. Ji 

pat rkavofid '* Didžiojo' lai
kų nekarjžvp. įęs suverenais 
globcjąis yra Seo de Urgel vy
skupas Ispanijoje ir Prancūzi
jos Ariegę 7apąkrities prefek
tas. Jiędp yą^nami “Co-prįnci- 
pes”. Jie skirią po vieną savo 
vietininką atstovą, “vįgųier”. 
Tie “yiguieriai” turi nemaža 
įtakos Ąndoros parlamentui, 
“Cpnsejo General”, kurį suda
ro 24 atstovai ir kuris posė
džiauja tris kąrtps metiįpiše. 
šiandien Andoroje prancūzų 
įtaka yra didesnė, nei ispanų. 
Ąndoriečiai kalba ispaniškai, 
katalonišku dialeMu.

Andora, tur būti, yra vie
nintelė pasaulyje organizuota 
valstybė, kurioje nėra sociali
nių nesusipratimų ir kurios 
ekonominio gyvenimo nepalie
tė šių dienų krizis. Gal-dėl to 
atsirado žmonių, norinčių įtai
syti Andoroję sau karališką so
stą. Nesepai yi®nas Kątąlonj- 
jos mnicįnipkąs, atėjęs, kąip 
ąakoma, iš Čekoslovakijos, pa
siūlė Apdoros valdžiai tris mi- 
lijopuą pesetų, MŽ teisę būti 
Andoros karalium per i>epkę- 
ris metus. Ahdoriečiąi pesu ti
ko parduoti, kad įr laikinai, sa
vo nepriklausomybės, p dėl f|- 
pansų, tąi reikale valdžia jų 
reikalaujanti iš piliečių po de
šimtį pesetų nuo galvos ir iž
das prisipildo.

Katalonijos milicininkui ne
pavyko pasidaryti Andoros ka
ralium. Vilnietis Borisas nuėjo 
kitu keliu: jis nesiderėjo su 
Andoros valdžios organais, bet 
pasiškelbe karalium ir išleido 
atsišąukimą į savo karalystes 
gyventoj ųs: “Jo pidybė Apdo • 
ras Karalius Borisas I-sis, Jo 
Didybės Prapcuzįjoą Kąrąliaus 
Gubernatorius, šipp savo raštu 
skelbia Andoroj Valstybės

tpri karinįnkai įr šeši viršilos. 
Kapitonas nęseniai buvo traną- 
vajaus konduktorium, paskui 
pasidarė teisėjų, o dabar yra 
kapitonų ir be to šųąugelįuoja 
tabaką. Karaliui prįklaitfsyįų 
Ąndoros užsienio reikalai, Be 
to, karalius turėtų būti nuo- 
lątįnįų Tąutų S-gos nariu. Jis 
turėtų taip jau teisę pąjeisfi 
Andoros pąriąmeųtą.
• PaskeĮbęą “konstituciją’1, Ęo- 
risas I-sis, paskelbė ir amnes
tiją visiems nusikaltėliarps.

Seo de Urgel vyskupas, de 
nomine Ąndoros suverenas, iš
girdęs žinią ąpie vilnietį Bori
są Į-jį, juokėsi. Jis manė, kad 
kas nors juokus krečia. Būtis 
surimtėjo, kai Borisas pradėjo 
verbuoti sau gvardiją ir pa
skelbė karą Seo de Ūrgel vy
skupui. Čia jau sųsirupįno ir 
Ispanijos valdžia: ji suėmė Bo
risą ip uždąrė Madrido kalėji
me.

Kąi Ęorisąs vąžiayo per Ęar- 
cęlpną, spauda jį gerąi pasi
tiko. Jam buvo Įrištą įšsikal- 
bėti sų* spaudos atstovais. Bo
risas — ąukštas, dailus, labai 
gražiai ąpsirengęs vjras, nu
degęs sąųĮo, su monoklių, ąe- 
rai vąrtoją 12 kąlby, gražiai 
kalba angliškai ir ispaniškai 
Jis pasakojo spaudai, kad 1932 
m. gruodžio mėn. jis buvo Is
panijos valdžios išprašytas iš 
Ispanijos; jis gyveno su tur
tinga amerikiete Florence Mar- 
moh, automobilių firmos f‘Mar- 
mon” savininko moterim. Jie 
gyvenų Majorka saloje. Boriso 
ruoštą Andoroje coup d’ėtat 
finansavo panelė Marmon. Ta 
panelė nėra jauna, bet ji yra 
turtinga ir nori būti karalie
ne, nors ir Andoros karaliene, 
nesvarbu.

Borisas dar pasakojo spau
dos atstovams, kad jis karo 
metu tarnavęs britų laivyne, 
buvęs ir Vokietijos fronte; Jo 
olandiškas pasas esąs jam pa
čios Olandijos karalienės para
šytas. Jo ruoštas cęup 
butų buvęs naudingas ir Ispa
nijai, nes jis butų galėjęs pa
kišti koją kitoms valstybėms, 
kurios jąu turinčios akį j An
dorą. Andoros karalium jis pa
siskelbė liepos mėn. 11 dieną. 
Jo pasakojimu, vieno ameri
kiečio milijonieriaus WiHima- 
no sekretorius Madride siimo-

prįęjnė, o atvykusį į Andora 
sekretorių deportavo ir konce
sijos nedavė. Borisas, siekda
mas sosto, yra pasirengęs ne
leisti, kad toki dalykai atsi- 
kąrtotų. Jo byla busianti svar
stoma net Boosevelto.

fcšeo de Urgel vyskupas yra 
dįdžiąusias Boriso neapykantos 
objektas. To vyskupo intere- 
saį Andoroje yra tie, kad Mon- 
serrąt’o vienuoliams priklauso 
viešbutis, garažas ir kinas An
doroje. “Aš paskelbiau karą 
Seo de Urgel vyskupui, mane 
remia Ąnglija ir Amerika. Be 
to aš esu laimingas ir pasiti
kiu savo laime. Aš paaukosiu 
savo gyvybę Andorąi išvaduo
ti“. Bajgė Borisas sąvo pasi
kalbėjimą su spaudos atsto
vais. /

Gal dar ir girdesime apie 
vįjnietj karalių? Yra kalbų, kad 
jis, pasilsėjęs Ispanijos kalė
jime, bus nugabentas prie Por
tugalijos sienos jy išvytas už 
sienos. K. V-as.

Ląivąi ir per ūkanas 
susiras kelią

Vienąs iš didžiausių šių die-r 
py laivybos priešų yra ūkana, 
kurį ypač dąžnai bupa šįaurės 
juroj, Ąpglijos, Prąncuzijos. 
Olandijos ir Belgijos pakraš
čiuose. Mokslininkai jau seniai 
jpėgįna išrasti priemones lai
vybos saugumui patikrinti ūka
notomis dienomis ir laivų su- 
sijurimams išvepgti. Mėginta 
įšrasti tąną tikra šviesa, kurios 
spinduliai galėtų prasimušti pro 
tirščiausią tačiau visi
tie męgįnimąi ligi šiol dar ne
davę pągęidaująmų vąisių.

Dabar Calais mieste, Pran
cūzijoj, buvo padaryti kitos 
rųšies bandymai laivybos sau
gumui patikrinti Lamanše, ir 
tirščiausiai nkąnai esant. Bū
tent, norima nutiesti povande- 
ninj kąbelį, jš kurio eitų elek
tromagnetiniai virpėjimai. Vir- 
šuml. kabelio .plaukiąs V'laivas 
specialiu priimtuvu sugautų 
tuos virpėjimus ir ''tuo budu 
nenukryptų nuo kabelio rodo
mo kelio. Tada laivai be dide
lio riziko galėtų plaukioti ' ir 
tirščiausiai ūkanai tąsant, ii 
lengvai- surastų įvažiavimą j 
uostą.

čiai, žipomam šiinų augintojui 
Winchpole Liverpooly pavyko 
išauginti porą šuniukų, kurie 
esą nedaug ką didesni už viš
tos kiaušinį, šie padarėliai sve
ria vos po 60—70 gramų, o vis 
dėlto loja ir kanda, kaip ir ki
ti šunes.

Winchpole augina neūžaugas 
šuniukus jau apie 30 metų ir, 
parduodamas juos, labai pra
turtėjo. Ir už naujai užaugin
tus jo šuniukus siūlomą nema
ža pinigų.

Vorai, kurie užmuša 
žmogų

Brazilijoj ir kituose Pietų 
Amerikos kraštuose yra vorų, 
kurių įkandimas žmogui yra 
lygiai pavojingas, kaip ir nuo
dingiausių gyvačių kandimas. 

(Brazilijoj yra didžiulių vorų, 
vadinamų vorų—paukštėdžių, 
kurių įkandimas tačiau nėra 
jau taip pavojingas. Pavojin
giausi yra nedideli vorai, mu
sų kryžinio voro didumo. Nuo 
jų įkandimo žmogus gali per 
2 — 3 valandas atsisveikinti 
su šiuo pasauliu.

Triukšmas kenkia akim

Okayamos universiteto (Ja
ponijoj) prof. Tąmura ištyrė, 
kad didelis triukšmas, kuris 
veikią ausis, tuo pačiu maži
ną ir regėjimą. Tik triukšmui 
nutilus, akims grįžta normalus 
regėjimo pajėgumas.

kėjęs Andoros valdžiai pusę 
milijono pesetų už Andoros pa- Šunes liliputai
šio koncesiją. Valdžia pinigus Kaip praneša miglų laikraš

“KULTŪRA” No. 10.
Tik ką atėjo iš Lietuvos
Tai vienas įdomiausių Lietu

vos žurnalų.
šio numerio turinys seka

mas:
Autarkinis ūkis Lietuvoje

P. Kopustinskas.
Ekonomines Lenkijos bukjė 

ir ekonomine politika—D. Pum-

Jurgis Baltrušaitis—S. Karą- 
Murza.

Apskrities miestas— Petrąs 
Cvirką.

Dujos—Stefan Faber.
Autoanalizė-—Stasys Angliu

kas.
Aleksis Ęivi—J. R.
Elektronų mikroskopas—Ą.

Žvironas.
GALIMA GAUTI NĄUJIE- 

NO^E—Kaina 45 centai.
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IjPILDį SAVO BOSQ VALU
» ■ ■ I......■■yyy.f

Ketųpi Marijonų Ideologijos 
aįstaraį kurie per Kelis mėne
sius buvę ĄLTAS3 valdyboje,

Simuti pąąkribti *‘Prau- _ ™
ge“ jų rezignaciją. Ji datuota j turi asmens patys save nuplakė, ^plokštelės su dirbtiniais dan-

Konstituciją”.
Bpriso I-jo konstitucija, An

dorą tupėtų trią ministerius, 
kurie butų ątsąkingi prieš An
deres parlamentą. Vilnietis ka
ralius Žadėjo įkurti Andoros 
armiją iš 600 žmonių. Dabar
tinę armiją. sudąro vienuolikę 
žmonių, kapitonas, ko*
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Daugelis draugijų 
ryt renkasi 1935 

m. valdybas
Rengiasi naujų metų darbui; 

ragina narius išrinkti tinka
mus asmenis į valdybas.

Atęjus gruodžiui, paskuti
niam metų mėnesiui, musų or
ganizacijos pradeda rengtis 
naujų, 1935 metų darbuotei.

Didžiutaa jų dabar renkasi 
naujas valdybas ir daro revi
zijas, kad pradėjus naujus me
tus tvarkiai ir tęsti paskuti
nių metų geruosius užsimoji
mus ir atitaisyti padarytas 
klaidas.

Keistučio kliubas renka 
valdybą

BRIGHTON PARK. —Stam
biausia iš visų organizacijų, 
kurios rytoj rinks valdybas, 
yra Lietuvių Keistučio Pašal
pos kliubas. Priešmetinis susi
rinkimas įvyks Liberty Grove 
svetainėje, 4615 South Mozart 
Street, 12 vąl. dienų. Apart 
valdybos, nariai rinks nuolati
nių komisijų narius, išgirs dau
gelį raportų ir nagrinės kon
stitucijos klausimą.

Ir šv. Petronėlės Draugija
BRIDGEPORT. — Ryt 1 vai. 

po pietų, šv. Jurgio Parapijos 
svetainėje rinks naują 1935 
metų valdybą šventos Petro
nėlės draugija, kuriai šįmet 
sekretoriavo p-le O. Kliučin 

skaitė. Atversdamos naują la
pą draugijos darbuotės, narės 
užbaigs susirinkime ir visus 
praeities reikalų?. Jos yra 
kviečiamos užsimokėti ir duo
kles, jeigu jos ^ra užsiliku 
sios.

Rinks valdybą antradienį

BRIDGEPORT. — Netolimo
je kaimynijoje nuo Petronėlės 
draugijos, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje valdybą 1935 me
tams rinksis Draugija ‘Sald
žiausios širdies Viešpaties Jė
zaus, kuri buvo įsteigta 86 me
tus atgal, 1899 metais. Drau 
gijos susirinkimas . įvyks an
tradienį, gruodžio 4 d., 7:30 
vai. vakare.

SLA. kuopa 260 lenkasi rytą j
MARQUETTĘ PARK. —Sek

madienį valdybą ripksis ir 
SLA. 260 kuopą Marųuettę 
Parke. Susirinkimas įvyks 2 
vai. po pietų, A. N. Masiulio 
real estate ofise, 5641 South 
Western avenue. Kuopa kvie
čia visus narius atsilankyti ir 
išrinkti į valdybą rimtus, darbš
čius ir teisingus veikėjus, ku
rie darbuosis kuopos ir ' SLĄ. 
gerovei ir atliks savo pareigas 
su geromis pasekmėmis.

Nagrinės nesusipra
timus SLA. 178 

kuopoje 
•>

MT. GREENWQQD. — Ryr 
toj, gruodžio 2 d., 1 vai. po 
pietų įvyks SLA. 178 kuopoj
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ii J

Haunted by aHoodoo
" '. ------------------By BURNLEY

DARTMOUTR HASAJEVfJ?

jog jis turi šąnsų nukanda vo
tį Londpsą.

Ristynęs promotuoja M- D. 
Feldman. Tikietų kainos gana 
prieinamos.

NAUJIENOS, Chįcago, UJ.

susirinkimas adresu, 3244 V^. 
lllth Street. Kuopęs ^ųsirįi)- 
kime, tikima, bus SLA. Cąn- 
tro atstovas, kuris atsilankys, 
kad ištirti nesusipratimų ir 
ginčų priežastis.

Lapkričio 16 d., “Naujieno
se’’ kuopos vardu tūlas kores
pondentas paskelbė pranešimą, 
kuriame apšmeižė kuopos pir
mininko asmenį. Tad šiame su
sirinkime bus daromi žygiai, 
kąd ginčo priežastis iškelti 
aikštėn ir patirti kieno yra tei
sybė.

SLA. 178 kuopos pirminin
kas B. Wąlantinas kviečia vi
sus narįųs susirinkime daly
vauti. B. Walantinas.

Dar vienas neatmez- 
gamas mazgas 
Town of Lake

Apsivedė Antoinette Grudis ii 
J. Poška

TOWN OF LAKE.— Town 
of Lake kolonija padidėjo dar 
vienu neamezgamu mazgų. 
Pereitą šventadienį, antrą va
landą po pietų buvo surišti 
amžinų mazgų p-Įė Antoinette 
Grudis ir J. Poška, abu šios 
kolonijos gyventojai, 4525 Sp. 
Hermitąge.

Jungtuvių ceremonijas atli
ko airių kunigus bažnyčioje 
prie 48th ir So. Ashland gat
vių. Vestuvių celebraciją bu
vo Poškos svetainėje, 4525 So. 
Hermitąge. Programas susidė
jo vien tik iš kalbų.

Pirmutinis kalbėjo p. Gru
dis, Jaunosios tėvas. Antras 
kalbėtojas buvo jaunosios dė
dė (kurio pavardės nenugir
dau). Po programo prasidėjo 
šokiai ir žaismės, kurios tęsėsi 
ligo vėlybai nakčiai. Tada ve)

ėrci d rivAt-Ryę* 

vakarienė ir vėl programą^ iš 
kajbų. Pirmutinė ^ąlbėtpja b#- 
vo jaunoji, kuri pasakė afatip- 
kamą kalbą šiam įvykiui. Ant
ras iš eilės K. Poška Jaunojo 
tėvas. Buvo ir 0ųgiąų kalbė
tojų, tik nenugirdau jų vardų. 
Prakalboms ir vakarienei pą- 
sibaigus užbaigėme ir vestuvių 
puotą. Stebėtina, kad Anykš
čių piliečių nesimatė vestuvių 
puotoje, nors jąunąvedžiąi pą- 
tys yya anykštįečiąj. Jaunave
džiai išvažiavo j Springvalley 
praleisti “Honey moon”.

—Singelis.
------ .....

Dėl “Lituanicos II” 
radio kompaso

-t" ...........
Vakar dienos “Naųjiepų” 

tilpusioj žinioj apįe anglų 
spaudas atsiliepimus apie “14- 
tuąnicą II“, buvo praleisti ke- 
Ii sakiniai. Turėjo skambėti 
sekamai:

Vaitkui nebus laiko nuobo
džiauti

Bet štai įdpmiąusią dalis, 
Jeigu lakūnas beskrisdąmąs 
prądės nuobodžiauti, tai jąip 
tereikės užsukti apąrątą j yįp- 
pą iš komercinių radio stočių 
ir klausytis muzikos, dainų, 
operos, simfonijos orkestrus, 
juokų, Amos and Andy, arba 
bet kurį kitą programą, kuris 
bus transliuojamas tuo laiku. 
Taigi, jeigu leitenantui F. Vait
kui pasidarys nuobodu arba jį 
ims snaudulys, tai jis pasuks 
radio aparato adatėlę ir, be- 
skrisdamas per Atlantiką, ga- 
|ęs sąų klausytis “Naųjiępų’k 
Budriko arba Pcoples Fųrnį- 
ture programų. Gulės ęąų riš
ti Jurgelionio misles, pasiklau
syti Makalų šeimynos pąąišne. 
k ėjimo arba rimtų daktarų pa
tarimų.

■ui-

Magikas Ben Ali sa
kė “Ranka greitesnė 

už aki”
Gyvenimas butų daug malor 

nesnis mums’ visiems, jei tik 
mes pasinaudattAne savo pro
gomis taip, kaip' Ben Ąli, gar^ 
sus lietuvis fakiras pasinaudo
ja stebuklais.

Reikia stebėtis kaip gėrius 
magikas lengvai gali mus ap- 
gąuti, ar priverkti mus maty
ti tokius dąiktųs, kurių viįsąi 
nėra. Tai yrą prįgąvim^s, ku-? 
ris nekenkią musų ąkįms. Ęęt 
jei kas nęgąli pąžipti sąyęi 
drąųgų kitpj pusęj gątyęs, ąr- 
bą jei raidėj sulieja baskai 
tanf smuikų rąstą, tai tas yra 
gamtos ženklas, kad akims rėk 
kalingą pagalbai Šitą kliųtį 
dažnai galima prašalint nešio
jant gerai pritaikintus aki
nius. v .

Naujai išrasti Soft Light 
šlifuoti stiklai yra daug geres
ni už paprastus stiklus. Jeigu 
akiniai neduoda tiek smagu
mo, kiek tikėtasi, tai pravar-

tu išbaidyti šitą naują stiklą. 
Pasekmę - ti&ai pt^ėtįųoų, 
Man bt^ jpąloaų dęmopstrųo 
ti vertę šito nuostabaus stik
lo. Dr. G. Semer.

. ......... ■■■■.■■■I.*— '

Pajauskų šeimyna 
dėkoja giminėms 

ir draugams
. i 11 . nĮ'igy .

Pąjąusky šeįmypa dėkąvoja 
vįsįeąi® gimime, pažįsta - 
miems Įr feugams už fląlyva- 
vimą įU motinos, Onos Pajaus- 
kienls, laidotuvėse.

Taipgi dėkavoja giminėms, 
pažįstamiems, draugams Įr 
draugystėms už užpirktas šven
tas ptišĮas. Širdingai ačiū.

Pąjauskąi.

r?”.’"". . 1 !■!■!'•*

SPORTAS
RISTYNfiS DEL PASAULIO 

ČEMPIONATO

gruodžio 3 d.. 
CoJĮseyme įvyks ristynės d£l 
pasaulio čempiopąto. Jįm Lan
dos, kuris per pąsktftiniųs ke
lis mėnesius nugalėjo visus sa
vo svarbesnius oponentus įr 
yra pripąžiųtąs pasaulio čem
pionų, risis su chicagĮęčiu Jack 
Smith.

Smith pradėję paąižymėti 
prieš ketvertą mėty. Ligi to 
laiko jis mažąi kam tebuvo ži
nomas, kadąngi bevejk nesiris- 
davo. Tačiau rįstyniy sportas 
jam nebuvo svetimas, nes jis 
per kelis metus viename kliu- 
be puvo ristynių instruktorius. 
Ęę tp, jįs buvo gana jaunas, tad 
sęnįęjį ris tikai j jį mažai dė
mesio tekreipę,

Beį Štai jis tąpipa profesio
nališkų rįstikų. Nuo pat savo 
pirmo pasirodys^ jis atkreipė 
publikos akis, kaip tikrai geras 
ris tikas. Savų oponentus jis 
pradėjo be didelio vargo įveik-

■. • . 'f!' <•
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NEW

-NAUJA DALYBA
Dėl Namų Savininkų!
Fedęralė valdžia pAdarė ga
limų dę| jūsų pasiakoJiuti 
pinigų taisymui naipo arba

Paskolos duodamos nuo 
oop iki $2,000 

išmokėjimais nuo 1 iki 5 
\ metų.

sų mumįs.

Halsted Eichange 
National Bank

19th Plaipę Įr 
Halsted Street

*   ' . III II ■■■II y II III III   Jll/
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tį. Laikui }?ęgapt jis tiek pa
sižymėję, jog atsidūrė geriausių 
ristikų eilęsę,

Todėl jam dabar ir duodama 
proga parodyti, ką jis gali pa
daryti čempionui JL-ondosui.

SjnĮth svepia 210 svarų ir 
yra kuo geriausiame fiziškame 
stovyje. Tad kąi kurie mąno,

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

KUR!
Įjįve Stock Banke aprūpinsite savo finansi
nius reikalus pilnu užganėdinimu sekamuo
se skyriuose:

ČEKIŲ
TAUPYMO
PERSIUNTIMO PINIGŲ

- MORGIČIŲ (Trust Dept)

Depositai yra garantuoti kaip numatoma 
Bankiniame Akte iš 1933 metų.

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANK 

OF CHICAGO
4150 SOUTH HALSTED STREET

Puikiausi Parlor Setai
Iš Musų Dirbtuves į Tamstų Namus!

UŽTIKRINA DIDI PINIGŲ SUCĖDINIMĄ 
. GAUNANT GERESNI jšETĄ.

■ji It .. ............■'■.'■i

Tūkstančiai žmonių geroj asi musų dąrytais setais, nęs jie 
gražiau atrodo, ilgiau tarnauja ir mažiau? kaštuoja. Duo
kite užsakymus dabar, turėsite puikiausį setą Kalėdoms

Musų Krautuvėse rasite šimtus visokių-vispkįausių Sek-

įpl<lll>»l<pi(||

-sgffli

Red
VAN W6Rmiš 
lN»Wk 

BREAK THE 31 AlX?

DĖDE ŠAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ IŠTAIGOJ

Z?.Wii'!!............

(V. S. Government) 
deda pinigus i

Standard Federgl

; «'T 
i!

lyčiom Setų dėl užganėdijimo kiekvienų pirkėjo.

IF a man bites a dog, tha$’» newa 
—and if the Bią Green can bite 
the Bulldog it will be an even 

more startling story for the pa
pers. Which, being translated, 
meaąs that if Dartmouth’s football 
teąra heats y alp’s ęleyen this coming 
Saturday, it wili bring to an end the 

•mostjmąf^iną jinx in the history of 

You see, ladies and 
smallest ^ąildren,' it
•11 the mahy yeats tl , 
fias been playing Vale on

mtlemen and

bnifdC 1fC^ry °Ver the pe8k?

• No matter how poverful the Big 
Green might be—and Dartmoutn 
hąė boasted of some mighty f ormid- 
ahle football teams; no matter hcw

pn oėcaaioih—neverthelĮBM the partr 
mouth team wbuld a)ways find 
themselvea on the short end pf the 
scorė after the smoke of battle had 
cleared.

iy malevoient demon casting an evil

te 

rootefs would by this time have be? 
cQipe resigned to losing at least one 
g?me—the one with Vale—every 
ygar. J ' * "*' =* r‘ ■"

Hąwwę», flfhge thfFe is lįfe t|iere 

at the helm, Dartmouth will sėt out 

tipne is over..
just the šame, you can get goodly 

odds that the game will wind up as 
it alvvays has In the pastr-rwith 
Daybpouth flat on its backl

PASKOLOMS J)fiL PIJUIŲ MQBpiCJŲ, NUO 5 IKI 
20 M^TŲ, ŲĘNGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

.......

; ■ Mokam djykĮendps kas 6

FederalSvings

Pįrnią FedęriU.

2324 So. Lepvitt Street

1lig

L • / »

Pasirinkimas po

$38.00 $47.50 865.08
ir iki $195.00

MAŽAI TĘREIKIA ĮMOKgTI.

Taisome senus rakandus arba mainome apį ųąųjų. 
Duodame didelę nuolaidą.

LENGVUS IŠMOKSJIMAJ

2536-40 W. 63rd St
3171 Tel. Hemlock 8400 

ęHLCAGp, ILL.

f
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Naujienos Basketball Tournament Starts Tomorrow
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“Naujienos” Basket
ball Tournament

Pirmi lošimai Įvyks rytoj po pietų Fuller 
Parko sporto salėje; lošia 12 komandų

A Crack Basketball Team Bulavv Aces

Ryt Didžioji Diena! Idžio lošimą ras labai Įdomiu ir
Ryt prasideda ilgai lauktas 

Naujienų basketball turnyras, 
kuriame los 12 jaunų lietuvių 
sportininkų komandų.

Lošimas įvyks Fuller Parko 
sporto salėje, prie 45-tos ir 
Princeton gatvių, kelis blokus j 
vakarus nuo State gatvės.

Turnyre dėl pirmenybės tr 
čempionato taurių Varžysis se
kamos komandos: (visos lietu
vių komandos)

1. Atlantic Villagers
2. Red birds
3. Banners A. C.

gražiu.
Į lošimą kviečiami atsilankyti 

visi tėvai, motinos, seserys ir 
draugai lošėjų, kurie turnyre 
dalyvauja, kad juos paskatinti 
ir priduoti daugiau ūpo.

Svarbiausiai. įžanga į visus 
ryC dienos lošimus yra veltui.

Vieta: FuJJer Park, 45th ir 
Princeton avenue.

Laikas: nuo 2-ros po pietų 
iki 8 vakare.

Kiekvienas lošimas užtruks 
apie valandą laiko. Viso bus še
ši lošimai.

4. Belskis Boosters
5. J. F. Eudeikis Blue Ribbon 

Boosters
6. Wsashington A. C.
7. J. J. Bagdonas Boosters
8. Red Rose Club
9. Bulaw Aces
10. Sleepers A. A.
11. Mažeika’s Aces
12. Imps.
Kas su kuo loŠ yra pažymė

ta kitoje vietoje.
Pirmoji turnyro diena prasi

dės su įvairiomis ceremonijo
mis, kuriose dalyvaus “Naujie
nų” vyriausias redaktorius P. 
Grigaitis, adv. K. Jurgelionis, 
C. Augustas, T. Rypkevičia ir 
kiti “Naujienų” štabo nariai ir 
žymus sportininkai.

lošimai tęsis nuo 2-tros va
landos po pietų iki astuonių va
kare.

Basketball, arba lietuviškai 
k rėpsiąs vydis yra labai įdomus 
ir greitas lošimas, kuriame lo
šėjai stengiasi su sviediniu pa
taikyti į aukštai pakabintą 
krepšį ir tokiu budu laimėti 
punktus, žinoma, oponentai ne
snaudžia, ir bando neleisti užsi
mojusiems pataikinti sviediniu 
j krepšį to padaryti ir rezulta
tas yra, kad prasideda smar
kios, bet švarios ir greitos var
žytinės. Kiekvienas krepšiasvy-

Schedule for
Tom6rrow’s Gamės
L J. J. Bagdonas Boosters vs 

Red Rose Club 2:00 P. M.
2. Banners A. C. vs Belskis 

Boosters 3:00 P. M.
3. J. F. Eudeikis Blue Ribbon 

Boosters vs Washingf.cn A. C. 
4:00 P. M.

4. Atlantic Villagers vs Red 
Birds 5:00 P. M.

5. Bulaw Aces vs Sleepers 
6:00 P. M.

6. IMPS vs Mažeikas Aces 
7:00 P. M.

Place: Fuller Park, 45th & 
Princeton Avenue.

Time 2:00 P. M__8:00 P. M.

Composed of high school and college luminaries of the game the Bulavv Aces are one of the 
outstanding Lithuanian basketball teams in the City. Managed by Frank Bulavv they are 
at present playing in a tournament sponsored by the Lithuanian Daily News for the champion- 
ship of the Chicago District.

The players are from left to right, back row, Adam Romonosky, Joe Gudaitis, Walter 
S'.arnis, Victor Jt/dis, Walter Petrulis.

Left to right front rovv, Milton Kampikas, Frank Kuchinskas, Frank Bulavv-Manager, Lo 
uis Eli, and Vytaut Rokus.

Vakar iškilmingai 
palaidotas velio
nis J. Kemėšis

Jo kūnas bu do sudegintas O ak 
Wood kapinių kretnatorijoje.

aukojo savo pinigus ir laiką, 
kad musų sceną palaikyti, kad 
į musų gyvenimą įnešti gra
žesnę, ryškesnę spalvą. Tur
tingam aukoti lengva. Bet 
neturtingo auka, yra tikrai 
auka.

“Scenos darbas vra nedė
kingas ir todėl”, tęsė adv. Jur- 
gelonis, “kad mes aktorius 
greičiau negu kitus meninin
kus užmirštame. Mes atsime
name poetus, rašytojus — nes 
jų darbai ant popicros pažy
mėti, bet aktoriui pasitraukus 
iš musų tarpo, jis už) savaitės 
išeina ir iš musų atminties”.

Kaimiečių kvartetui sudai
navus kelias giesmes prie gra
bo koplyčioje, kūnas buvo

išneštas į krematoriją, kur, 
anot culogisto adv. Jurgclonio 
žodžiais, “jis buvo palaidotas 
taip, kaip Lietuvoje karžy
gius laidojo. Jis buvo palai
dotas ugnyje”.

Po laidotuvių p. M. Kerne- 
šiene, vėlionio naši K surengė 
dalyviams vakarienę, kurioje 
dalyvavo artimesni giminai
čiai ir draugai.

★ STAR >
BR1DAL SHOPPE

Musu specialybė—šliubinės suknios 
ir veiionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių {vairių dresiu.

1516 MIIAVAUKEE AVĖ.
Phone Armita^e 2189.

šeimininką, o iš aktorių tarpą, 
mylimą ir gabų lošėją.

Dėdei Vaitiekūnui pabai
gus dainininkas Stasys Rim
kus sudainavo dvi giesmes, po 
kurių pagarbą velioniui ati
davė “Pirmyn” kaimiečių 
kvartetas, akompanuojant p. 
Anelei Steponavičienei. Kai
miečių kvartete dainavo p-lės

■—m———...... ■■■i itiė M.—MM——

KALĖDOMS PINIGINĖS 
PERLAIDOS Į SENĄJĄ 

TĖVYNE - LIETUVA

Jūsų, Piniginės Perlaidos išsiųstos dabar Giminėms arba 
Draugams į Senąją Tėvynę—Lietuvą pasieks juos į laiką 
—ir suteiks jiems LINKSMAS KALĖDAS.
Musų Pinigų Siuntimo Ratos yra nebrangios Kablegramo- 
mis, Radiogramomis, Telegramomis ir Bankų Draftais.

šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikala
vimu.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

Ashland Avenue prie 47th Street
Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 v. po piet.

šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet.

GAMĖS BEGIN AT 2 P. M.
AT FULLER PARK

The eyes of the Lithuanian 
world are focused on Fuller 
Park where the greatest e'vent 
of the year, the Naujienos bas
ketball tournament will start 
tomorrow.

The games will start prompt- 
ly at 2 o’clock and continue 
until 8 o’clock in the evening. 

Į There will be 6 games of high 
iclass basketball. The players 
thave been praoticing very hard 
'under the eyes of experienced 
Icoaches and they are in won- 
derful shape for their first 
games. We are predicting a lot 
of excitement for the speotators 
and a lot of good hard fdught 
exciting games. Do not miss 
the start- of Naujienos basket
ball tournament.

of parking space available. To 
get to the park by Street car 
take Wentworth Avenue to 45 
Street a n vvalk vvest to Princ
ton, a distance of two blocks. 
The gymnasium is located in 
the Center of the park and in 
the rear of the Fieldhouse. 
One may also take the 47th 
Street and vvalk vvest to Princ- 
vvalk north two blocks to the 
park.

EVERY BODY WELC0MED

The most importai) t part of 
a Basketball Tournament is 
that of the spectators. A team 
will always play at its best 
when there is a large gallery 
and somebody rooting for 
them. Help your favorite team 
win their first game by Corning 
out to watch them play. As we 
stated before, the games will 
be played at Fuller Park locat- 
ed at 45 ant Princton Avenife. 
There will be plenty of seats 
for everybody and a vvonderful 
birds eye view of the game.

The balcony at Fuller Park 
will hold approximately 2,000 
people. There wiil be plenty

Belskis Boosters to Play 
Banners A. C.

Mr. Belskis’ the manager of 
his team promises a good scoop- 
ing team on floor. “We vvill be 
yourig būt we vvill be very 
strong: we have Marųuette Ma- 
nor’s Best”. Such vvere the 
vvords stated by Mr. Belskis. 
The team vvill be led by captain 
Yuška. Some of the stars are: 
Eddie Boyle and Martle Fitz- 
gerald.

DOVANAI
ELEKTR. DULKIŲ VALYTUVAS

kaina

Dabar geriausis laikas

šie valytuvai yra 
vėliausios mados su 
visais pagerinimais. 
Jie jums padės už
laikyti namus šva
roje.

įsigykite šį puikų Elcktr.

DULKIŲ 
VALYTOJĄ

(karpetoms), kuris dabar 
parsiduoda už stebėtinai 
mažą

Šis Bargenas Neilgam — Pasinaudokite!

GRANT W0RKS 
C0AL YARD 

16th St. ir 49th Ct.
, CICERO

Phone Cicero 311 ., 1 ’ ..

IR GAUKITE 
DYKAI

šį $17.00 vertės elektrik. 
valytuvą (Su juo galite 
išvalyti Parlor Setus, lan
gų užlaidas, automobilių 
sėdynes ir ką tik panorė
site).

Adomas Bernadišius

Gal dar neturite anglių iki 
šiol?
pripildyti savo aruodą angli
mis. Nelaukit kol spėigai už
eis; pirkit anglis dabar iš 
musų sandelio, kol jos tebėra 
pigios.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
Pinigus Lietuvon
T lo prašo Lietuvos Žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

/. -iSLffit-............

ROOSEVELT 
FURNITURE CO. Ine.

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
CHICAGO, ILL.

Šalčiai
Artinasi

Trilikaitė, Rimkiutė, F. Pūkis 
ir V. Tarutis.
Adu. K. Jurgelionio e.ulogiją
Kapinėse eulogiją prie velio

nio grabo pasakė adv. K. Jur
gelionis, kuris gražiai apibudi- 
no j° gyvenimą ir nurodė ko
kią pagarbą mes lietuviai tu
rime jam atiduoti.

“Velionis beveik visą savo 
gyvenimą pašventė scenos 
darbui. Scenos darbas pas 
mus, lietuvius, yra labai ne
dėkingas. Jis neatneša jokio 
atlyginimo aktoriams.

“Velionis buvo neturtingas, 
bet ir būdamas neturtingas

Jis pareiškė, kad velionis, 
mėgdavo scena ir pašvęsda- 
mas savo laiką tam darbui, ir 
mirė beruošiant veikalą sce
nai. Velionis mirė, laike re- 
peticijų kurinio “Valkata”, ku
rios Jten įvyko mirties 
vakarą. Pabaigęs repeticiją 
ir aktoriams tebesikalbant 
apie veikalo pastatymą, gilti
nė netikėtai aplankė pp. Ke
mešiu namus ir ištraukė iš jų

“šiandien mes matome jo 
gyvenimo paskutinį aktą. Gy
vendamas jis lošė komedijas, 
tragedijas, dramas. Šiandien 
velionis lošia paskutinį gyve
nto dramos aktą, bet negali 
pajudinti rankų;'.jis negali pa
žvelgti į mus savo akimis. Gil
tinės šaltoji ranka sustabdė jo 
širdį, sustabdė jo kraują, ir 
atėmė iš jo viską, 'kas sudaro 
žmogaus gyvybę”.

Tokiais žodžiais kalbėjo adv. 
Kleofas Jurgelionis laidotuvė
se Juozo Kemėšio, kuris vakar 
buvo ‘sudegintas Oak Wood 
kapinių krematorijoje.

Laidotuvėse dalyvavo apie 
500 žmonių, kurie užpildė iki 
ribų ir dar nesutilpo į mažą 
kapinių krematorijos koplytė
lę, kur įvyko paskutinės atsi
sveikinimo su velioniu apei
gos.
Ir mirė bedirbdamas scenai
Juozo Kemėšio kūnas buvo 

atvežtas į kapines iš namų, 
812 West 33rd Street, kur jis 
buvo pašarvotas, po nelaimin
gos ir netikėtos mirties, lap
kričio 25 d. Prieš išgabenant 
kūną į kapines lietuvių sce
nos veteranas ir vėlionio ben
dradarbis scenoje Dėdė J. Vai
tiekūnas pasakė 
mo žodį.

atsisveikini

Washingf.cn
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i šį skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

Lietuvių Tautinių Ka
pinių reikalu

Teko patirti, kad per šių 
metų dešimts mėnesių Tautiš
kos Kapinės suteikė veltui že
mę palaidojimui 20 beturčių. 
Pasirodo, kad Tautiškos kapi
nės yra netik laisvos, bet ir 
geradarės. Jeigu ne Tautiškos 
kapinės, tai didžiuma iš tų be
turčių butų atsidūrę miesto ka
pinėse Potersfielde.

Buvo ir tokių, kurie buvo 
perkelti iš miesto kapinių į 
Tautiškas kapines, kai mirų-

šiųjų giminės ir draugai suži
nojo, kad Tautiškose kapinėse 
galima gauti žemės neturtin
gųjų palaidojimui.

Dabar pažvelgkime kas at
sitinka su kai kuriais laisvų 
minčių asmenimis, kurie pajė
gia įsigyti duobę. Kai liga juos 
paguldo į lovų ir privaro prie 
mirties, tai fanatikės davatkos 
apspinta ir siūlo kunigų. Jeigu

tas nepasiseka, tai visomis pa
stangomis bando prikalbėti gi
mines ar draugus, kad šerme
nys butų atliktos su bažnyti
nėmis apeigomis, nors gyvas 
būdamas velionis į bažnyčią 
visai netikėjo. Neminint kitas 
išvadas kokias galima padary
ti iš tokio “high pressure sales- 
manship”, pravartu priminti 
tik vienų, kad tai yra mirusių 
pažangių žmonių paniekinimas 
ir pažeminimas, o kai kam tai 
ekstra doleris. A. B.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

LEONARD ČESNAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 d. 1933 m. sulaukės 
12 metu amžiaus. Dabar il
sis Sv. Kazimiero kapinėse.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Zofija po tėvais Sprin- 
džiukaitė, tėvą Petrą, seseris ir 
broli.

Atsibus šv. Mišios gruodžio 
4 d. 8 vai. ryte toj pačioj baž
nyčioj iš kurios buvo išlydėtas 
i kapines. Užprašome atsilan
kyti (rimines ir pažistanius ant 
Mišią, o po pamaldų i 
4854 S. Keeler Avė.

Jau praslinko metai 
musu mylimą sūneli ir 
nelaiminga mirtis ištraukė iš 
musų tarpo. Musu širdyse 
paliko neužgydomas žaizdas, o 
namuose neužpildomą tuštybę. 
Mes tave laukėme sugrįžtant, 
bet musu laukimas veltui. Vi
sokios gėlės pranyksta ir vėl 
sugrįžta, bet tu brangiausis ne
besugrįžti. tiktai sulauksi musu 
ateinančiu.

Nuliude liekame.
Tėveliai, Seserys ir Brolis.

namus

kaip 
broleli

4 METU MIRTIES SU
KAKTUVĖS

GEORGE SHEPUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

26 diena lapkričio mėn. 1930 
m., sulaukęs 82 metu amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Elijošiu kai
mas, Pagramančiu parap., Tau
ragės apsk.

Paliko dideliame nuliudime 
broli, seseri ir švogeri, o Lie
tuvoj motina, broli, seserį ir 
giminės.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio George Sheputis 
bus laikomos Šv. Mišios St. 
Symphorosa bažnyčioje 62nd ir 
Mason Avė., 1 d. gruodžio m. 
1934 m. 8 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyt į pamal
das, o paskui ir į namus po 
nur. 5940 W. 63rd PI. Mes Ta
ve Musų brangusis brolelį nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes 
ankščiau ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus atei
nant!

Nuliude lieka
Brolis, Sesuo ir švogeris, 
Jonas Zautis.

Juozapas Pocius
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 29 d. 5 vai. va

kare 1934 m., sulaukęs 36 metų amžiaus; gimęs Mažeikių 
apskr., Sedos parap., Vaičaičių kaime. Amerikoj išgyveno 
21 metus. (Paliko dideliame nuliudime moterį Marijonų, po 
pirmu vyru Adomaitienė, posūnį Antanų, brolį Benediktų, 
seserį Padencijų ir švogerį Aleksandrų Budreckiai ir jų 
šeimyna, pusbrolį ir brolienė Kazimiera ir Pilkarija Du- 
linstkiai, švogerį ir švogerkų Kazimiera ir Veronika Kasiu- 
liauskiai ir jų šeimyna ir giminės, o Lietuvoj brolį, 2 se
seris ir giminės. Kūnas pašarvotas randasi 1719 W. 33 PI. 
Tel. Lafayette 8964.

Laidotuvės įvyksl utarninke, gruodžio 4 d. 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Pociaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimų ii; atsisveikinimų.

Nubudę liekame: Moteris, Posūnis, Sesuo, Brolienės, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. S. P. Mažeika, Ya^ds 1138.

METINES MIRTIES SUKAKTUVĖS

Stanislava Shatiene
Persiskyrė su šiud pasauliu 6 d. gruodžio men. 1933 m., 
sulaukus 30 metų amžiaus, gimus Rusijoje 1903 metais. 
Paliko dideliame nuliudime dukrelę Irene Shatas ir motinų 
Antaniną Drigotienę ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų brangios motinėlės ir dukre
lės bus laikomos šv. Mišios Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčioje 6 d. gruodžio mėn. 1934 m. 7:45 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas, o paskui ir j namus po num. 333r South 
Emerald Avenue. '

Jau praslinko metai kai tave, musų mylima motinėlė 
ir dukrelė, netikėtai ta nelaimingoji mirtis ištraukė iŠ 
musų tarpo. Musų širdyse palikai neužgydomų žaizdų. 
Mes tave, ‘brangi motinėlė ir dukrelė, laukiame su- 
gryžtant prie musų, bet musų laukimas veltui. •Visokios 
gėlės pranyksta, bet ir vėl sugrįžta, bet ttu nebegrįši. Lai
kui bėgant užmirš tave draugai, bet tu, musų brangioji, 

;paailiksi musų mintyse ir širdyse amžinai ir per musų 
maldas ir troškimus gal nueisi prie Dievo. Ilsėkis ramiai 
šaltoje žemėje ir lauk mus ateinant! Nuliūdę lieka

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

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

AKORDIONAI
ACCORDIONS LEDAS

ICE
RAKANDŲ Išdirbėjai

Fumiture Manufacturers

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

120 balsu chromatiški akordionai 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

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

su s ir a s it 
ko

VINCENTAS MIKUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 30 dieną, 3 valandą 
po piet 1934 n)., sulaukęs apie 
56 metų amžiaus, gimęs Kalti*, 
nėnu parap., Kiaukelių vienk 
Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 85 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Juzefą, 3 dukteris Ju 
zefą Scharf, Antaniną Mavee- 
ty, Ona Ogden, aunu Vincentą 
3 žentus, seseri Antaniną Pau
lauskienė ir švogeri, gimines 
jr draugus.

Kūnas pašarvotas randas) 
1646 W. 46 St., Zolpo koply
čioj.

Laidotuvės ivyks panedėly 
gruodžio 3 diena, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vincento Mikutis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
žentai, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
nus I. . J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI 

Smuiką $18 vertės su sjery- $C C A 
nia ir smičium tik ......

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

914 Maxwell st.
_________ prie Sangampn ______

APTIEKOS
DRUG STORES

.......................... . . ..............
A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. Marąuette Rd. Rep. 8222.

tik 
jums reikia

AUTO DALIS
yyHOLESALE IR RETAIL

Hub Auto Supply. 6324 S. Western 
Prbs. 4729. Pristatymo patarnavimas

t KVIETKININKAI
FLORIST

ANGLIS
COAL

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

Pirkite geriausi anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

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

Lawndale 4961 
' Mes pristatome visur

$6.00
$6.25

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

4710 W. Adams
4 Tel. Mansfield 0561.

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

KELIONE BUŠAIS
TRAVEL BY BUS

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or
leaną. Jaęksonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta. Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Ind. Tel. Gal. 4668.______________

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

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

KAILIAI
FURS

SIL-WAY FURRIERS

CALUMET CITY, 1LL.
, *4“ H

KASTANCIJA SK11BENT1ENĖ 
po tėvais Mačiukaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 dieną, 5:30 valan
da ryto 1934 m., sulaukus 49 
metu amžiaus, gimus Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskr., žalio
sios vals„ Juodupierių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Lauriną, 2 sūnūs Stanis
lovą ir Vincentą, 2 dukteris Bi
rute ir Eugenija Rumsey. žen
tą Irvin ir anūką Richard, se
serį Kotrina MakareyiČienę 
pussesere Ona česniėnę ir švo
geri Joną ir giminės, o Lietu
voj 8 seseris Viktoriją Mačiu
kaitė, Oną Valuckienė ir Mo- 

. niką Navickienė.
Kūnas pašarvotas randasi 

212—155 PI., Calumet City, III.
Laidotuvės ivyks utarninko 

gruodžio 4 diena, 9 vai. ryto 
iš namų i šv. Pranciškaus In
diana Harbor, Ind. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės ’ 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
Šy. Kazimiero kapines, Chicago.

Visi a. a. Kastancijos Ser- 
bentienės giminės,' draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Sunai, Dukterys, žentas, 
Sesuo, Pusseserė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Jos. Czechanski, Telefo
nas Hammopd 372. 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KAZIMIERA VALANČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

2 dieną gruodžio mėn. 1932 m. 
sulaukus 35 metų amžiaus, gi
mus Klibalių kaime. Pašalių 
parap., Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Stanislavą, seserį Sta
nislavą Sarviliene ir giminės.

• Tavp prasišalinimas suteikė 
man didele širdgėla kuri pasi
liks su mnnim amžinai.

Aš Tavęs mano brangiausioji 
motinėlė niekuomet neužmir
šiu. Tu jau nebesugr|ši 'pas 
mane, todėl lauk mane pas Ta
ve ateinant. Amžinai nuliū
dus duktė.

Stanislava.

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

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

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

Tonsilai išimami -
vaikams .............

Palagas ligoni
nėje ....................

Hemoroidų opera-
racija ................

Medikalė egzami-
nacija .................

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

KĄ TIK NORITE IŠ MEDŽIO—len- 
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 

čia.
West End Mill & Lumber Co.

Morgan ir 22-ra gtv. Tel. Ganai 1361

CZERWIEC WRECKING 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. WesĮtern Avė.

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

AND

Plaster 
4 kom- 

Adverijos.

MAUDYNES
BATHS

ANGLIS! Kode! mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą įtarumą ir šilumą 
Tūkstančiai užganėdintų kostiumie- 
rių Chicagoje. Screenings — $4.75; 
Mine run — $5.75; Lump arba egg 
— $6.00.

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366. — Marrimac 2524

Anglis, Koksas, Medis, Kuras 
AHeįius

GERIAUSI1 ’ P0COHONTAS
; PARAITAI

2 colių screanings ....................
Mine run ar nut*...................
Egg ........ .<...............................
Šmotais — lump.'....................

PEERLESS COAL CO
Mdnrofti 4442

$4.75
5.75
6.00
6.50

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO, 
Įrankių ir paternų darymas

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

ir geras užmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

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

Ine. Dept. 100
6094613 W. Lake St

Roselando Broliai ir
Seserys rengia balių

ROSELAND—Tautiečių Lie
tuvos Mylėtojų Brolių ir Sese
rų draugyste sumanė surengti 
jubiliejinį 22 metų sukaktu
vių balių, kuris įvyks gruodžio

A.+ A.
EDWA'RD KAMINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 dieną, 12:47 valan
dą po piet 1984 m., sulaukės 7 
mėnesiu 1 savaite amžiaus, gi
męs Chicagoje, Ąpril 25, 1934.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Oną po tėvais Jurgeliu- 
tę, tėvą Juozapa, broli Tamo
šių 8 metų. ’2 bobutes Marijo
na Šatkauskienė ir Barborą 
Kaminskienė ir tėvelis Juozas, 
7 tetas Mahv Ūsas, Helen ir 
Stella Šatkauskas, Stefaniją, 
Morta, Adele. Virginiją Kamin
skaitės <ir dėde I?aniel Kamin
ską. senoji teta Ona Simonienė, 
krikšto tėvai Stdlla Zaksas 'ir ' 
Pranciškus Šimonis i,r giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi . 
4848 So. California Avė.

Laidotuvės ivyks panedėlyj 
gruodžio 3 dieną, 8 vai. ryto 

•iŠ namų i St. Agnės parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu-

1 lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o išJten bus. nulydėtas i Šv, 
Kazimiero kapines.'

Visi a. a. E(iward Kamins
ko giminės, draugai ir pažįsta- .' 
mi esat nuoširdžiai . kviečiami . 
dalyvauti' laidotuvėse ir suteik- ' 
ti jam „paskutini patarnavimą !

dr atsisveikinimą.
Nuliude liekame,

Tėvai, Tėvukai, Tetos, Dėdė, 
Krikšto Tėvai :k Qindųės. ,

LaidotuVėsė patarhavtja gra- 
ar TęL

ros
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Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515 4
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų S1 A
šilku    1 V
Kailiu perdirbimas i 
vėliausios f) 
mados
Kailiu .perdirbimas

.....
$10

j vėliausios _ ma
dos dže- 
ketus .....

Gaukit musu pigų apskaitliavimą 
’ naujam kautu!

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

Perdirbame Kailius Pataisome. 
(Expertų darbas — Žemos kainos. 
Aprokavimas dykai. , 
Pataisykite savo kautą pirm 

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu ..............
IRVINO PENNER FUR SHOP 

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg. 

Tel. Dearborn 7184

negu

KNYGOS
BOOKS

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

MUZIKA
MUSIC

$2.00
$7.75!

t

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

KANARKOS
CANARIES

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen 'ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

1 d. 1934, Lietuvių Darbininkų 
svetainėje, 10413 S. Micliigan 
Avė. Pradžia 7 vai. vak. įžan
ga <25cypatai.

Bus puiki muzika, kuri grosi 
lietuviškus įr angliškus šokjusJ 
Skanius užliaudžius pagamino; 
^Roselando gaspadiųės.

Taip.e vakare galės įsirašyti! 
į šių draugystę kaip vyrai,t 
taip ir moterys nuo 18 iki 40 
metų amžiaus už $1.00. S. A.j

Apsisaugokite! Pieši-

liet jie nevogs “ pocketbookus 
ir .nekraustys kišenius.

Taip, iš anksto visiems pra
nešame, kad šį sekmadienį,: 
tai yra rytoj, Chicagos Lietu
vių Auditorijų užpuls plė^i-j 
kai!

DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.
Speciallio išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $89 ir augi. 
Darbas garantuotas.
FELIX KŪMAS ir JOE KAZĮ K, 

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

RADIO TAISYMAS
RAMO SERVICE

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

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emergld Avė. Tel. Victory7697

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovatedl

«* * ,
•.........-r—1 ■■ . ,,irmrT."',T-. ....... *..... J"$<>OO italus padarom su jūsų

O naujų užvalkalu ir pamu
šalu. Už šitą kainą tik 'kada atsi- 
nešit ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATOBS & BOILERS
RADIATORIAI IR BOILERIAI 

Kainos dabar numažintos 
25% IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshficld

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami C f*
tik po ....................................._ O G

EMPIRE LAUNDRY
330 West 47th St. — Yards 2828

Siuvimo Mokyklos
i DRESS^AKING SCHOOLSį

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
mą. Pradėkit tuo jaus. 
^•CHICAGO SCHOOL OF 

DRESSMAKING.
216 W. Jąckson JBlvd. Dearborn 9092

i Sviestas — Wholesale
BUTTEK _ WHOLESALEI‘ _ - - - - - ___  - -----

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir ta Vernams intaisy irtai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Didė
lis pasirinkimas.

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO .
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

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

Cohen Bros Fumiture j 
Company

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

kandų krautuvė Chicagoje
. Visi rakandai, kokių tik reikia jū
sų namams. > Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per-' 
sitikrinsit patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

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

treikia.

UŽEIGOS
TĄ.VJERNS

t)ld Timers Tarėm. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkime, kiekviena 
diepa, skaniu gėrimų ir valgiu už 
žemiausia Jcainą. Atsilankykite! Bu-

VARTOTI TATRAI
TiGiii’Ti rrr»<?c

Visokio didžio. BeLuxe Tire Co,, 
6418 So. Westem Avė. Hemlock 6099

HOTELS

Bet itie plėšikai nepadarys 
jums nieko blogo,, priešingai, 
gerai palinksmins. Jie neban
dys atimti iš gražių leidžiu jų 
“pocketbookus”, o iš vyriškių 
paimti jų pinigines.

VlfcTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv.

Kambariai $1 ir augščiau. • 
WM. E. McCOY, savininkas 

ĮTel. Wabnsh 2280. Chicago.

J. Yiduolis mirė šir- 
dies liga dirbtuvėj

Plėšikams vadovaus Jurgis 
Steponavičius, ,Ste,pliene Reve- 
lers orkestras vedėjas ir “Nau
jos Gadynės” choro dirigentas.

“Plėšikai“ bus trijų aktų 
operete, tūrių stato p. Stepo
navičiaus vodovaujamas cho
ras. Operetė yra linksma ir; 
ji duos progų visiems susipa-j 
žinti su plėšikų privatiniu, ių- 
tymių gyvenimu, yisi prašo-* 
mi i 
atsilankyti, kad su plėšikaisį
sueipųžinti. Po susipažinimo
bus šokiai, prie jkurių tų pa
žintį bus galima įprfttęsli. j

Kadangi -šitie Plėšikai yra b 
(tokie nepaprasti, tai, norirttie-; i 
ji su jais susipažinti turės pri
mokėti 60c. jei Išanksto vietų? i 
užsisakys, o 75c. jei — prie 
Auditorijos durų.

šiandien laidos tautiškose . 
kapinėse.

Lapkričio 25 d- po pietų Jo- 
Uias yiduolis staįga sugriuvo 
įdirbt u vėj ir netrukus mirė. Tį 
staigi mirtis nustebimo darb0 
mžveizdas, kurie tuojau pašauį. 
įkė gydytojus. Gydytojas kon
statavo širdies ligos anirlį. At
vykus policija velionį nuvežė

nenusigąsti ir sekmadieni « ltTu?»“s buv0. dt}°-
{ta zima velionio žmomai, p. 
(Barborai Viduolienei, kuri at
siskubino į nelaimės vietų.

J. Vidyoįis gyvepo pasitu- 
pn^Sai. Turejopuikius na* 
pnus. Buvo laisvų pažiūrų, 
(draugiškas Žmogus.

Šiądien velionis bus iKlydė-

Senas
į Tautiškas
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Fakiras Ben Ali ir J. Grigaitis sudėjo 
“Naujienose” po $200.00

Fakiras Ben Ali ir Jonas Gri-(žins daktarų komisija, tai Jo- 
gaitis vakar‘dieną abu sudėjo 
“Naujienų” ofise po $200 seka
momis sąlygomis: fakiras Ben 
Ali pasiduoda patikrinimui me
dicinos daktarams, kad jo da
romi seansai nėra apgaulingi— 
nėra nauduojama magijos, mo- 
nų bei deginant kūno nėra nau
dojami vaistai bei chemikalai, 
kad kūną apsaugojus nuo karš- v • CIO.

Ginčijami punktai, 
tirs daktarų komisija, 
kami:

1. Kad viela (drata)
įai per žandus perveriama;

2. Kad vinis tikrai per ran
ką yra perkalama ir kitoje pu
sėje rankos vinis j medį įlenda;

3. Kad guzikas prie jo odou 
yra tikrai prisiuvamas;

4. Kad prie! deginant1, savo 
kūną nesutepa jokiais vaistais 
bei chemikalais.

Jeigu šitie visi 4 aktai bus 
teisingai padaromi, kaip pripa-

nas Grigaitis netenka savo pa
dėtų $200. Bet jeigu bent vie
ną iš čia paminėtų keturių ak
tų nors vieną padarys neteisin
gai, tai fakiro Ben Ali padėti 
du šimtai eina naudai Jono Gri
gaičio.
laimėjusi čia 
apmoka daktarų 
išlaidas.

Tyrimas Ben 
seansų įvyks
gruodžio 5 d., Lietuvių Audito
rijoje, fakiro Ben Ali išleistu
vių vakare.

Plačiau bus pranešta pirma
dienio “Naujienų” laidoje.

Viena arba kita pusė 
pažymėtą sumą 

patarnavimo

ir važiuoti iki AVestcrn avc. 
ir Broadvvay, Blue Islande, 
Ten bus žmones, kurie paro
dys kur lošimo aikštė.

O po footballo lošimo KIP
ŠAI visus kviečia į BASKET
BALL TURYNĄ, kur jie irgi 
loš. TAI bus NAUJIENŲ 
BASKETBALL TURNYRAS, 
kuris prasideda rytoj, FUL- 
LER PARKE, prie 45-tos ir 
Princeton gatvių, kelis blokus 
į vakarus nuo State gatvės.

' . Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mef/ skilome sensacingiausias vertes iš naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga.dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pirkite sau automobilį dabar
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

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

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ.'f 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lumį) 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.76. Grundy Mining 
Co., Cedercrest 1131,

CLASSIFIED APS ]

kuriuos 
yra se-

Ali daromų 
trečiadienyje,

yra tik-

SLA. delegatai pri- i 
tarė mažumos 

projektui

CALIFORNIJOS SALDUS VYNAS 
$1.00 už galioną. 10 galionų—$9.00. 
NOVAK, 2720 S. Paulding.

60 metų lietuvis už 
muštas pabėgėlio 

motoristo

S. L. A. Pildomai Tarybai 
atsiklausus seimo delegatų! 
apie neaiškiai užrašytą proto-j 
kolc nutarimą, didelė daugu
ma delegatų pranešė, kad jie 
balsavo už mažumos projektą.

Klausimas liečia pašalpos

Progress

FURNITURE CO.
KRAUTUVĖJE

DIDŽIAUSIS

RADIO
Išpardavimas

Kainos Negirdėtai 
Sumažintos

BRIGHTON PARK — Neži
nomas motoristas, kuris iš ne
laimės vietos pabėgo, užvakar 
po pietų užmušė 60 metų lie
tuvį William Ivinską, 4615 
Springfield avenue.

Nelaimė įvyko prie kampo 
47-tos ir Archer avenue.

Užmušėjo kūnas buvo nuga
bentas į graboriaus Juliaus 
Liulcvičiaus lavoninę, 4907 
Archer avenue.

IMPS end football 
season tomorrow 
with South End A. C.

Play lašt game of year in Blue 
Island; allso enter team in 
NAUJIENAS BASKETBALL 
TOURNAMENT.

lėšų fondą. Mažumos projek
tas gavo pritarimą daugiau! 
kaip šimto delegatų iš 150 vi
sų atsakiusių į tą užklausimą.'

P aš a u t as Taverno 
apiplėšime Brighton 

Parke
BRIGHTON PARK — Anta- 

nas Paradowski, 4555 South 
Troy street, 22 metų, vakar 
buvo pašautas vagilio, kuris 
apiplėšė alinę adresu 2951 W. 
43rd street.

Kulka sužeidė kairiąją p. 
Paradowskio koją. Plėšikas 
užpuolė alinę vienui vienas.

Midget Radios, verti nuo 
$15.00 iki $20.00

po $9.50
Console Radios, verti nuo 

$65.00 iki $95.00

po $29.50 1
Visų bangų Radios 1935 m. 
Mados, gauna tolimų šalių 

broadeastinimus

po $38.75

The IMPS wįll play 
lašt game' of thė sėason 
the South End Athletic 
in what promises to be a fast 
and hard game.

The game will take place in 
Blue Island, III., at a field 
located at Broadway and Blue 
Island avenue. Boosters who 
will trcck after the footballers 
wil have to ūse either their 
own cars or hop on a Safeway 
Line bus at 63rd and Halsted 
street. The bus will take them 
to Western and Broadway, 
wherefrom the field will be 
found easily.

The IMPS have organized a 
basketball team which will 
play tomorrow in the ititial 
games of NAUJIENOS BAS
KETBALL TOURNAMENT. It 
Was learned yesterday that 
they are to meet the MAŽEI- 
KA’S ACES in one of the fea- 
ture games of the first day of 
the meet. ♦

Kitų Radio pasirinkimas:

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

NUO
$19.50 iki $175.00

Lengvus išmokėjimai.

Didelė nuolaida ui senus 
radios mainant ant naujų.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. Victory 4226 

Vedėins J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programos kas nedėlią, 11- 
tą vai. prieš piet iŠ stoties 

WGES, |360 kilocycles.

their 
with 
Club

Rytoj NAUJIENŲ 
KIPŠAI pabaigs 

footbolo sezoną
Lošia paskutinį kartą šiais me

tais su Blue Island South 
. End A. C.

“NAUJIENŲ” KIPŠAI — ar
ba IMPS rytoj baigia foųtballo 
sezoną ir lošia paskutinį kartą 
šiais metais. Paskutiniame 
susirėmime KIPŠAI susitiks 
su Blue Island, III., komanda, 
South End A. C.

Lošimas įvyks prie Broad- 
way ir Blue Island avenue, 
Blue Island miestelyje. Prasi
dės lygiai 2 vai. po pietų.

Kadangi šis yra jų paskuti
nis lošimas, KIPŠAI nuošird
žiai kviečia visus savo “toste
rius” atsilankyti ir lošimą pa
matyti. Jie tiki, kad šį pas
kutinį lošimą jie laimės, kaip 
laimėjo paskutinius tris.

| Blue Island reikia važiuo
ti arba automobiliais, arba pa
imti autobusą, Safeway Lines, 
prie 63-čios ir Halsted gatvių

RADIO
Jaunas, bet pagarsėjęs 
dirigentas General Mo

tors programe.
I ------------ ...

Werner Janssęn
Werner Janssen, jaunas New 

Ydrke gimęs dirigentas, kuris 
beveik į vieną dieną paliko gar
senybe, diriguos rytojaus Ge
neral Motors Simfonijos orkes
tras koncertą. Koncertas bus 
transliuojamas per National 
Broadcasting Company stotis, 
nuo 7-ių iki 8-ių vakare, Chi- 
cagos laiku.

Koncerte dalyvaus pianistai 
Vera Brodsky ir Harold Triggs 
ir j programą įeis sekanti nu
meriai:
1. OVERTURE: “FINGAL’S 

CAVE” ...... Mendelssohn
General Motors Symphony 

Orchestra
CONCERTO FOR/ TW0 
PIANOS AND ORCHESTRA 
IN E FLAT ........... Mozart
Andante-Rondo

Vera Brodsky and

2.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

YOURCTLd
NlghtSand Momlng to ketp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free **Eye Care** 
or ^‘Eye Beauty” Bpok

S..9B. Ohlo81.,CMc«4o

DODGE. valiausias 1932 me- 
tų DcLuxe sedan. Veik nevarto
ti*. Uan>htuująine, kad yra kaip 
visai naujas, {rengtas su sau
giu stintų. 6 uratiniai ratai ir 
6 tairai kaip Visai nauji. Kašta
vo $950, musų 
kaina lik ........ .......... ....... fe ■ w
CHRYSLER vėliausia 1932 sėdami, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iŠ 
dirbtuvės. Niekaip nėsakysit, kad 
Šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas 
Musų kaina tik .... ... wfeW
PONTIAC paskiausia 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei 3 sa
vaitės. ši puikų karą reikia pa 
matyti, kad įvertinti. Kainavo 
virš $i,20u, mažiau negu 3 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažą 
a<aeie onginaiės vertės. Taipgi 
1933 Pontiac kaip naujas 
atiduosiu už ......... ......... ‘♦vU
REO vėliausias 1932 De-( 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa- 
paprastą garantiją; $325

BUICK DeLuxe 1932 Coupe 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios $9 7 A 
dėmės; tik ................ fe ■ v
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tai rus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų 
kaina tik ............ ...... .......
CADILLAC 1931 sedan. šis 
karas priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $071% 
Musų kaina tik ...,........... fc f w
NASH vėliausias 1932 De- 
Luxe sodan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji._ 90
dienų garantija. Musų 
knirm tik 
DE SOTO ‘ 1932 DeLuxe ____
garantuotas kad geras,

STUDEBAKER 1934 DeLuxe se
dan — garantuotas $^AC% 
tobulumas, tik ..... ........ .

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

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

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWFORD AVĖ.

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

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

Pasakykite klerkui Emergency Re- 
ief stoty, kad jus norite gauti ang

lis iš musu kompani.ioo

įauji. 90

*275
sodan —

Furnished Rooms
RENDAI didelis ir šviesus kam

barys, karštu vandeniu šildomas. 
3437 Emerald Avė.

PASIRENDUOJA apšildomas kam- 
>arvs Marciuette Park apielinkėj dėl 
vieno arba dviejų vaikinų. Tel. 
Grovėhill 0586.

RENDON šviesus kambarys ant 
antru lubų. Galima valgyt gaminti. 
327 W. 34 PI. 1-mos lubos iš užpa
kalio.

P. CONRAib
PHOTOGRAFAH 

štidare nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewnod 5883-5840

KAMBARYS šviesus ir šiltas ve
dusiai porai ar vaikinui be valgio. 

7030 So. Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

Automobiles
PONTIAC paskiausia 1933 Sedai), 

mažai vartotas, išrodo kaip naujas, 
už

Harold Triggs
3. “DIE WALKUERE”—WO- 

TAN’S FAREWELL AND 
MAGIC FIRE SCENE 
..................  Wagner

General Motors Symphony 
Orchestra 1

PIANO DUETS
(a) RITMO MĖnnuel Infante
(b) BANJO
................ Gottschalk-Moross 

’ Vera Brodsky and
Harold v Triggs 

HUNGARIAN DANCE, 
No. 6 .......’A.L!..:?...;.... Brahma

General MoV(W ! Symphony 
Orchestra

4.

5.

Chicagoje, programą trans 
liuos stotys vWgNRnWI S.

Nedėldienio radio 
programas

Rytoj, nedėMienį, 11-tą va
landą prieš' Apsėtus Progress 
FurnitUre Company Krautuvė 
ir vėl yra pilnai prisirengusi 
smagiai palinksminti visus sa
vo radio klausytojus. Progra- 
mo išpildyme dalyvaus keletas 
rinktinų solistų, bus radio du
etas ir kvartetas.

Bus gražios muzikos ir ki
tokių žingeidų dalykų pasi
klausyti. Todėl, kas norite tik
rai smagią valandėlę praleisti, 
nepamirškite užsistatyti savo 
radio ant Stoties WG^ES, 1360 
kilocycles, 11-tą valandą rytą.

Budriko Radio 
Programas 

....... ;.....11 . ......

Choras, solistai, solistės, in
strumentiniai solistai — pa
linksmins klausytojus Bu‘driko 
krautuvės programe, rytoj 
(sekmadienį) 1:00—2:00 vai. 
po piet, iš Stoties W C F L, 
970 kilocycles.

Kadangi Budriko programas 
yra vienas iš gyviausių ir įvai
riausių, ir ateina tokiu laiku, 
kada klausytojai ydar namie, 
tai pravartu kiekvienam lietu
viui tokio gražaus programo 
pasiklausyt.

—- Klausytojas.

PRANEŠIMAI
■ " Į ,>l J ■■■■!>

Tautiškos Parapijos Balius 
Subatoje^ Gruodžio - Decem- 
ber 1 d., 1934 m. Pradžia 7 v.v. 
3501 So, Union Avė. Kviečia

Parapijos Klebonas 
ir Komitetas.

Chicagos Lietuviu Vyru Choras 
dainavilno pamokas laiko” kas nedel- 
Knuo 1Q vai. iki 12 vai. iš ryto 

šioj Meldažib svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuva Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai i suktšskime žemę 
gavę balsais! ? Valdybai;

II * w

Kruopiškių Pro#ršs« KJiubo prieŠ- 
metinis susirinkimai įvyks sekma-

1654 N. Damen Avė. Visi nariai esa-

te kviečiami atsilankyti, bus išduotas 
raportas iš atsibuvusio vakaro ir bus 
renkama valdyba ateinantiems 1985 
metams. V. čepulevičius rašt.

Simano Daukanto Draugija laikys 
priešmetinj susirinkimą sekmadieny 
gruodžio 2 diena 1934, 12 vai. diena 
Chicagos Lietuviu Auditorijos sve
tainėje 3133 So. Halsted St.

Nariai būtinai malonėkite pribūti 
nes turime svarbių klausimų, kuriuos 
reikės apsvarstyti, taippat, išrinkti 
valdyba sekantiems 1935 metams. 
Jeigu kurie draugai esate pasilikę 
su mokestimis. tai būtinai pasirūpin
kite apsimokėti už šiuos metus, kad 
neliktumėte suspenduoti.

P. K. sekr.

Kainavo $927.00, parduosiu 
$495.00.

BRIGHTON PARK MOTOR
SALES.

4391 Archer Avė. 
Pontiac Dealers 

Klauskite Paul Bruchas

TAVERN PARDAVIMUI .
Gerai {steigtas, moderniškas ta- 

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

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

NORTCAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite | musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Business Service
_______ Biznio Patarnayllnąa_______

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
renaauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninku reikalais. Me* 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu- 
namai originalin ir vienintelio namt 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHTCAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

PARDAVIMUI puikus tavern su 
valgvkla. lahai geroje apielinkėje- 
Atsišaukite Tel. Butterfield 1899 po 
6 vakare.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa. Vieta išdirbta per daug me
tų. Nemokantis galėtų išsimokinti. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. Adresas 2809 So. Hoyne Avė.
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PARDAVIMUI bučernė, geroj vie
toj, biznis išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis turiu 2 biznius.

12800 Emerald Avė.
.   . Į filiui-II yni     iumį 1.1 mi/ ■■      iįiR

PARDAVIMUI tavern. priežasti 
patirsit ant vietos. Pigi kaina. 
2023 So. Ashland Avė. Telefonas 
Canal 3528.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

GERBIAMI LIETUVIAI!
Parduodu Royal dulkių valytoįus, 
Sparton Radios, Refrigeratonus, 
Prosus, Laikrodžius ir pataisau lai
krodėlius už $1.00.

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

ANTON RAŽAITIS 
3408 So. Halsted St, 

Tel. Rockwell 4295.

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchrooin. Cash arba mainau ant 
Automobilio. Gera vieta. Priešais fa
briku. Pigiai. 3000 W. 47 St. Tel. 
Lafayette 5481.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
mašinos su Storu dr be. Mainysiu 
ant automobiliaus. 4456 S. Washte- 
naw Avė. Lafayette 6956.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Chicago, III

KANARKOS. Parsiduoda namie 
augintos kanarkos. Didelis pasirin
kimas. 833 W. 33 St., 3rd flat iš 
fronto.

EKTRA BARGENAS
FARMA — 150 akrų, rahdasi 150 

myliu nuo Chicagos ant Long Lake, 
Wis. kranto pusė mylios ežero fron
tas ir randasi vasarnamis dėl sve
čių. Pardiiosiu arba mainysiu ant 
mažesnės farmos ar Chicagoje ant 
namo, dėl informacijų kreipkitės. .

A. RUZGUS.
6227 So. Ashland Avė.

.......... . ........... .......... ,
PAIEŠKAU apsivedimui doro vy

ro, vaikino ar našlio, be skirtumo, 
pažiūrų, nuo 40 — 50 metų. Geis
tina. kad turėtu užsiėmimą. Aš 
turiu keletą centų. Esu 43 metų 
sena, našlė, be vaikų. Rašykite 

Box 194 
1739 So. Halsted St.

Chicago. III.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties .
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Situation Wanted
Darbo Ieško

SAVININKŲ ATYDAI!
Ieškau darbo, esu kairpenteris pa

tyręs toj srity j. daugiau kaip 20 me
tų. Taisau namus senus ir budavo- 
io naujus. Plasteriuoju, paintuoju. 
Trimus padarau kaip naujus ir tai- 
pat florus. Viską kas reikia patai
syti prie namo padarau už pigiausią 
kainą. Apskaitliavimas dykai, šau
kite telefonu ar ypatiškai A. Lipski, 
7019 S. Maplewood Avė. Telefonas 
Prospect 4202.

ANT PARDAVIMO
Vištų farma, 6 akeriai, gražioj vie

toj. prieina prie ežero ir prie kelio. 
Mylia ir pusė nuo miesto La Porte, 
Ind.

Del platesniu žinių matykit 
JOS. PUCETA- 

1634 W. Monroe St, Chicago. 111.

Real Ėstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAMATYKITE 2 flatų, murini 
namą ir 6 kambariu murini cottage 
adresu 6501-03 So. Bishop St, ga
ru apšildomi. Savininkas parduo
da už dideli bargeną. Pasimatykite 
su .»

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
83 W. Vashington St 

2 lubos 
Klauskite p. Lemke.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio i Tavern biz
ni. geistina singelio. 
per sunku apsidirbti. _____  „
969 W. 71 St., Tel. Vincennes 2075.

Man vienai 
Biznis geras.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

' t . ...

REIKALINGI agentai Chicagoje ir 
visame Cook Countv Paviete, geras 
komišinas. Atsišaukite 1828 Canal- 
port Avė.

PAMATYKITE ši didelį bargeną 
šiandien, arba rytoj. Savininkas bus 
vietoje nuo 1—5 vai .po piet. Turi 
būt tuojaus parduotas, 6 kambarių 
mūrinis bungalow garu apšildomas 
su 2 karų garądžium. Naujas kai
navo $8750. Greitam padavimui 
paaukausiu beveik už puse originales 
vertės. Be specialių assesmentų. 
Taksai užmokėti. Apžiūrėkite adre
su 7243 South Washtenaw Avė. šian
dien, o paskui pasimatykite su

W. R. LEMKE 
33 W, Washington St. 

Tel. Randolph 3750.
-    .............................—' ■ ■■•  

PARDAVIMUI naujas 2PARDAVIMUI naujas 2 flatų mū
rinis namas labai pigiai. Uždaryti 
porčiai. įvažiavimas iš fronto, 2 
karu garaažius. Alyva šildomas. 
Dekoruotas beįsmentas. Bargenas 
1424 S. Rldgeland, Berwyn.
Dekoruotas beismentas.

Countv Paviete, geras 
Atsišaukite 1828 Canal-

• REIKALINGAS vyras dirbti hote- 
Ivie. kambarys ir užmokestis. 2126 
So. Halsted vSt. Tel. Canal 8888.

For Reni
I RENDON Storas, barbemė išdirb- 
i tas biznis, tinka ir kitokiam biz
niui. 8316 S. Morgan St. Renda $20 
su kambariais.

RENDON galiūnas su visais mo
derniškais įtaisymais. Yrą turkiška
ir rusiška pirtis, biznis išdirbtas per 1
30 metų. 3318 S. Morgan St.

'r>-’Z • • :-j'. * -k*

BEVEIK DYKAI dviejų pagyveni
mu muro namas. Turi būt parduo
tas už $1600. 6 pagyvenimų medi
nis namas bus parduotas už $2500. 
Abu namai išrenduoti; geram padė
jime. Turime keletą gerų formų, la
bai pigiai arba mainymui.

J. SINKUS & CO. 
1039 W. 69 SL 

Tel. Normai 4400.
f 
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PARSIDUODA receiverio rankose 
buvę namai Marąuette Parke, Brigh
ton Parke ir pietų pusėje . miesto. 
Kaina už puse morgičio, parašykite 
atvirute ir aplaikyaite pilną apraši- 
mą, Jeigu ne bus dar parduoti.

CHAS. URNICH, 
156 W. Washington St, Room 514 

Chicago,




