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Rusijoje nušautas 
žymus komisaras

Kirov, narys valdančiojo politinio biuro, 
nušautas Leningrado komunistų raštinėje

MASKVA, gr. 2. — Vakar 
Leningrado komunistų partijos 
raštinėje liko nušautas Sergei 
Mironovič Kirov, 46 m., narys 
galingojo komunistų partijos 
politinio biuro.

Užmušėjas liko suimtas, bet 
nežiūrint tardymų, vistiek dar 
nepasiseko nustatyti jo asme
nybę. Tečiaus centralinis ko
munistų partijos komitetas jau 
pasiskubino paskelbti, kad už
mušėjas “buvo pasiųstas dar
bininkų klesos priešų.”

Politinis biuras, kuriam Ki
rov priklausė, susideda iš 9 na
rių ir nustato visų Rusijos val
džios politiką. Todėl tas biu
ras ir yra galingiausias visoje 
Rusijoje.
1 Jis taipgi buvo sekretorius 
komunistų partijos centralinio 
komiteto, iš kurio narių poli
tinis biuras yra skiriamas, 
taipgi buvo svarbiausias valdo
vas Leningrade.

Valdžia ruošiasi jį palaidoti 
didžiausiomis valstybinėmis iš

Teismas paremia 
NRA darbo-pro- 

vizijas
NEW YORK, gr. 2. — Teisė

jas Black davė savaitę laiko 
žaislų fabrikantams Ralph A. 
Freundlich, Ine., susitaikinti su 
darbininkų unija, kitaip jis pra
ves visu griežtumu NBA pro- 
vizijas, leidžiančias darbinin
kams organizuotis ir kolekty
viai tartis su samdytojais.

Ragina reorganizuot 
republikonus

WASHJNGTON, gr. 2. —At
sakydamas į repifblikonų cent 
ralinio komiteto nario Hilles 
atsišaukimą, kad partija sau
gotus! reorganizacijos, nes iš
kilus frakcijų kovai ji galėtų 
visai pražūti, senatorius Borah 
išleido pareiškimą, raginda
mas, kad jaunieji ir libera- 
liškesni republikonai padarytų 
partijoje revoliuciją ir pačią 
partiją pagrindiniai reorgani
zuotų, sukuriant ne trečią par
tiją, bet naują republikonų par
tiją, nes dabartinė partija yra 
netekusi žmonių pasitikėjimo.

CHICAGO.—Shields mieste
lio, Lake paviete, biednuomenė 
paragaus stirnienos. Tai dėka 
trijų Wisconsino farmerių, ku
rie nušovę tris stirnas vežėsi 
į Chicago. Jie buvo pagauti ne
toli Lake Forest. Taikos tei
sėjas kiekvieną jų nubaudė po 
$25, stirnas konfiskavo ir įsa
ke mėsą išdalinti biednuomenei. 

Chicagai ir apieUnkei tedera? 
lio oro biuras Šiai dienai praus* 
sauja:

Veikiausia .lietus ar sniegas, 
didelės permainos temperatū
roj nenumatoma.

Saulė teka 7, leidžiasi 4:20.

kilmėmis. Laidotuvės įvyks 
'gruodžio 6 d., Raudonojoj Aikš
tėj.

Kirov liko nušautas vakar 
4:30 v. po piet Leningrado ko> 
munistų partijos raštinėje (ji.3 
taipjau buvo sekretorius Le
ningrado komunistų partijos 
centralinio komiteto) Smolny 
Institute, kuriame pfrmiausia 
buvo įsitvirtinęs Leninas, kada 
bolševikai pasigrobė Rusijos 
valdžią.

Kirov gimė Viatkos redyboj. 
Jaunas liko našlaičiu’ ir pate
ko našlaičių prieglaudom Bū
damas 16 metų vaikas, 1904 
m. Tomske prisidėjo prie bok 
ševikų, bet pakliuvo ir liko į- 
kalintas. Išbuvęs 5 metus Sibe 
rijos kalėjime jis sugryžo prie 
partijos darbo, dalyvavo bolše
vikiškame perversme, buvo 11- 
tos armijos komanduotojas ir 
dalyvavo pilietiniame kare. Po 
to jis iškilo į pačias partijos 
viršūnes ir kartu su Stalinu 
diktavo Rusijos komunistų ir 
valdžios politiką.

13 žmonių žuvo
BEIRUT, Syrijoj, gr. 2. — 

13 žmonių liko užmiršta ir 11 
sunkiai sužeista sprogus mui
tinėje eksploduojančių medžia
gų sandėliui.

Rado nušautą ap- 
draudos kompanijos 

viršininką
SPRINGFIELD. III., gr. 2— 

Šalę didelio kelio į Beardtovvn, 
3 mylių atstume nuo čia, aU- 
tomobily rastas nušautas Har- 
ney B. Hill, 56 m., buvęs prezi
dentas Abraham Lincoln Life 
Insurance Co., dabar buvęs* tos 
kompanijos direktorių pirminių- 
kas. Jis buvo peršautas į gal
vą ir šalę jo gulėjo revolveris. 
TeČiaus jo automobilius irgi 
yra kulkų suvarstytas, bet jau 
iš kitokio revolverio. Be to ir 
rastojo revolverio numeriai yra 
išpeluoti, kas yra daroma 
gangsterių. Iš to spėjama, ar 
buvo sužaudystė, kuri buvo 
ruošiama taip, kad išrodytų į 
žmogžudystę; ar buvo papildy
ta žmogžudystė, bet taip, kad 
ji butų panaši į saužudyste.

Bet ar tai buvo žmogžudys
tė, ar saužudyste, ji turi tamp
rių ryšių su žulikų pasikėsini
mu pasigrobti tą kompaniją. 
Tą kompaniją nesenai buvo nu
pirkęs tūlas chicagietis Baiata, 
kuris apsuko Amalgamated 
banką Chicago ant $56,000. 
Baiata taipgi teikėsi nupirkti 
Indianapolis banką, kad galėtų 
abiejų įstaigų turtą paversti j 
vogtus bonus. Iš to Baiata 
butų pelnęs milionus dol. Bet 
Hill pastojo kelią ir neužilgo 
turėjo teisme liudyti prieš Baia
ta žulikus. Galbūt jis ir liko 
nušautas tų gangsterių. .

INDIANA, Pa., gr. 2. —Su* 
sibaręs su savo žmona, West- 
over, 28 m., peršovė ir gal mir
tinai sužeidė savo du kūdikius, 
kad Jie netektų jo žmonai, jei 
jis ją apleis.

MOTERYS KUOPIA I VALDŽIOS VIRŠŪNES

Jotenhine A. Roche Ruth Bryan Owen
Prezidento Roosevelto administracijoje moterys pradeda užimti vis svarbesnę vietą. Ąugščiausią I , '
vietą užima Frances Perkins. Ji yra darbo sekretorė, taigi kabineto narys. Sekamą po jos, sulig 
svarbumo, vietą užima nesenai prezidento paskirta iždo sekretoriaus pagelbininke p-lė Jose- 
phine A. Roche, iš Denver, Colo., prezidentė Rocky Mountain Fuel Co. Dar trys moterys užima 
svarbias vietas. Tai Nellie Tayloe Ross, kuri yra pinigų liejiklos direktorė, Marion G. Bannister, 
iždininko pagelbininke ir Ruth Bryan Owen,, Amerikos pasiuntine Danijoje.

Pasmerkta mirčiai 
už nužudymą be

pročio sunaus
Motina sako, kad ji savo sūnų 

nužpdė iš pasigailėjimo, kada 
jai pačiai gręsč mirtis

LEEDS, Anglijoj, gr. 2. — 
Anglijos teismas, prisilaikyda
mas įstatymų raidės, pasmer
kė pakorimui Mrs. May Brown- 
hill, 62 metų senutę, kuri nu
žudė savo 30 metų amžiaus 
beprotį sūnų. Jury rado ją 
kaltą dėl žmogžudystes, bet re
komendavo pasigailėjimą. Tei
sėjas pareiškė, kad rekomenda
vimą pasigailėjimo jis perduo- 
siąs tinkamoms įstaigoms, vei
kiausia vidaus reikalų ministe
rijai.

Buvo paliudyta, kad motina 
sudavė savo vaikui didelę do
žą migdančių vaistų po to, kai 
daktarai pripažino, kad ji gy
vens tik 6 mėnesius, jei nepa
siduos pavojingai . operacijai. 
Jai mirus jos sūnūs butų atsi
dūręs be priežiūros ir pagel- 
bos. Ji ‘ pati pasisakė teismui, 
kad ji nužudė savo sūnų iš pa
sigailėjimo.

Daugelis žmonių teisme ver
kė. Senutė mirties nuospren
dį pasitiko ramiai. Pats teisė
jas išreiškė viltį, kad ateis 
laikas, kada bus išleisti įstaty
mai leidžiantys žudyti tokius 
žmones (bepročius) be skaus
mo, kad išgelbėti juos nuo var
gų.

GLASGOW, gr. 2. — škotų 
tautinė garbė susilaukė didelio 
pažeminimo. O tai todėl, kad 
rungtynėse dėl Škotijos čem
pionato griežime tautiniais 
Škotų instrumentais bagpipes 
(kai kur jais griežiama ir Lie
tuvoj, kur tą instrumentą iš 
ukrainietišUo vadinama Šilei
ka) ir belows laimėjo vien tik 
iš žydų susidedantis orkestras. 
O ikišiol škotai tvirtino, kad 
niekas negali tais instrumen
tais taip gerai groti,, kaip tik
ri škotai.

4 užmušti po 3 dienų 
girtavimo

ROCHESTER, N. Y., gr. 2. 
—Keturi žmonės liko nužudyti 
po trijų dienų nepaliujamo gir
tavimo. Manoma, kad privati
nis detektyvas Ritchie, 60 m., 
nušovė du neidentifikuotus 
žmones po 42< m. amžiaus ir 
Mrs. Minnie Frary, 60 m., ku
rios bute girtavimas įvyko ir 
tada pats nusišovė, šaudymas 
įvyko kai du policistai barški
nosi į buto duris, gavę skundus 
iš kaimynų dėl keliamo triukš
mo.

3 rastos negyvos 
mergaitės palaidotos

CARLISLE, Pa., gr. 2.—Trys 
vaikai, kurie rasti negyvi apie- 
linkės miške, liko palaidoti vie
tos kapinėse. Spėjama, kad tai 
yra dukterys tūlo Noakes iš 
Calif orai jos, kurio kūnas kar
tu su1 jauna pussesere rasti ki
toje vietoje. Noakes ir jo pus
seserė betgi nėra laidojami, 
laukiant atvykstančių giminių 
iš Californijos, kad tikrai nu
statyti jų asmenybę ir išspręs
ti paslaptį, kuri ikišiol dengia 
šią žmogžudystę.

Vėliausias spėjimas yra, kad 
Noakes savo dukteris pasmau
gė ir tada nuvažiavęs kiton 
vieton nušovė savo jauną pus
seserę Winifred Prince ir tada 
pats nusižudė.

Vaikai liko palaidoti dalyvau
jant presbyterionų, episkopalų 
ir katalikų kunigams kurių 
kiekvienas atlaikė savo tikybos 
pamaldai

BLOOMINGTON, III., gr. 2. 
—McLean pavieto šelpimo sto
tis liko uždaryta neaprybotam 
laikui deleį prie jos komunistų 
sukeltų riaušitj.

.. .. ..... ............ . '
PENDER, Nebr., gr. 2.—Mrs. 

Caster, 25 m., kuri sudeginu 
savo 8 mėm kūdikį, liko išga
benta j beprotnamį. 1

Ir tolimam Egypte 
isisteige karaliaus 

diktatūra
'Karalius panaikino konstituci

ją, paleido parlamentą ir pa 
siskelbė save diktatorium

CAIRO, Egypte, gr. 2. — 
šiaurinės Afrikos kraštas Egyp- 
tas padarė perversmą. Egyptu 
karalius savo dekretu panaiki
no senąją šalies konstituciją, 
išvaikė parlamentą ir pasiskelbė 
diktatorium.

Karaliaus dekretą, paruošė 
naujasis premieras Nesshim Pa
ša. Einant tuo dekretu visas 
įstatymdavystės galios, kurias 
ikišiol turėjo parlamentas, tapo 
pavestos vienam karaliui —iki 
bus paruošta nauja konstituci
ja, kuri busianti liberališkesnė

Perversmas buvo padarytas 
su pritarimu Anglijos, kuri 
praktiškai valdo Egyptą, nors 
jis ir skaitosi “nepriklausoma” 
valstybe.

Nesshim Paša sako, kad ka
raliaus diktatūra liko įsteigta 
tikslu “susiaurinti” karaliaus 
galias, nes jis prie senosios kon 
stitucijos turėjęs perdaug ga
lių. Nesshim Paša yra žino* 
mas kaipo Anglijos šalininkas 
ir radikalai egyptiečiai kartą 
jau metė jam bombą.

Francija prieš naiki
nimą laivyno 

sutarties
TOKIO, gr. 2. — Francija 

pranešė Japonijos užsienio rei
kalų ministerijai, kad ji atme
ta Japonijos pasiūlymą bend
rai panaikinti Washingtono lai
vynų sutartį.

Italija dar nedavė savo at
sakymo.

♦
8 žuvo audroj Australijoj
MELBOURNE, gr. 2.—Smar

ki audra su lietum perėjo per 
pietinę Australiją, kurioj ma
giausia žuvo 8 žmonės ir 2,000 
žmonių liko be pastogės.

Dr. K. Grinius laimė
jo Kauno rinkimus

Kauno tarybos rin
kimuose Dr. K. Gri
nius gavo daugiau

sia balsų
Pavieniais sąrašais Kaune dau

giausia balsių gavo demokra
tinis sąrašas N r. 6

KAUNAS, lapkr. 14. — Va
kar vėlai vakare baigta skai
tyti balsai ir paskelbti Kauno 
miesto tarybos rinkimų rezul
tatai.

Išrinkti šie atstovai: iš I są
rašo: adv. J. Dargis (3157 bal
sais), solistas A. Sodeika 
(3227), prokur. pad. M. Kavo
lis (3172); iš II sąrašo: kun. 
VI. Mironas (3381), J. Indri- 
šiunas (3215), J. Tubelienė 
(2507); iš III sąrašo: ats. gen. 
J. Bulota (3832), J. Kalnėnas 
(3138), J. Žilinskus (3062); iš 
IV-to sąrašo — St. Digrys 
(1634); iš V-to sąrašo — L. 
Chodos (1701); iš Vl-to sąra
šo: dr. K. Grinius (4213), adv. 
M. Sleževičius (3529), adv. J. 
Vileišis (3330); iš VH-to sąra-
šo: adv. J. Gcldbergas (2569), 
Dovydas Icikovičius (2694), 
dr. L. Finkelšteinas (2557); iš 
VHI-to sąrašo verslininkų — 
rnž. Banaitis (2061H iš-IX-te 
sąrašo namų savin, adv. R. Ski
pitis ir A. Žmuidzinavičius; iš 
X-to sąrašo lenkų: kun. Liau- 
sas (1664), J. Vaitkevičius 
(1733), St. KutkeviČius (1523), 
iš XIII sąrašo R. Rubinšteinas 
(1805), viso 24.

Lietuvių išrinkta 16 atsto
vų, žydų 5, lenkų 3.

Balsų gavo: I sąrašas — 
47938, II sąrašas — 43001, III 
sąrašas — 51,253, IV sąrašas
— 22,202, V sąrašas — 20,204, 
VI sąrašas — 56,961, VII są
rašas — 52,434, VIII sąrašas
— 21,649, IX sąrašas — 30,- 
126, X sąrašas — 32,412, XI 
sąrašas — 14,182, XII sąrašas
— 26,550, XIII sarašas — 16,- 
945, XIV sąrašas — 13,877.

Taigi, iš lietuviškųjų sąrašų 
daugiausia balsų yra gavęs de
mokratų ir savivaldybininkų
— Vl-tasis — sąrašas.

GIMINĖMS LIETUVOJ į

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

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

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

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius 
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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Bendrai, lietuvių blokas ga
vo 142,256 korteles iš bendre 
paduoto kortelių skaičiaus — 
449,903.

žydai praėjusioj taryboj tu
rėjo 7 rinktus atstovus, dabar 
gavo tik 5 vietas. Be to, šiuo
se rinkimuose nedalyvavo vo
kiečiai.

Pabrėžtina, kad lenkų masė 
nusisuko nuo dvarininkų ir pa
davė balsus už darbininkus. Tik 
dar už kun. Liausą tikintieji 
lenkai pabalsavo. Be Jančaus- 
kio tarnybon nepraėjo ilgame
tis tarybos narys p. Stakelė, 
Roginskis.

Iš atskirų kandidatų dau
giausia balsų gavo Dr. K. Gri
nius. Po jo sekė gen. J. Bu
lota, M. Šleževičius, kun. Mi
ronas, J. Vileišis ir t.t.

Swanson reikalauja 
didžiausio laivyno

Amerikai
WASHINGTON. gr. 2. —Lai- 

vyno sekretorius Swanson sa
vo raporte prezidentui Roose- 
veltui rekomendavo, kad Ame
rika, jei ir mažintų savo ka
ro laivyną susitarusi su kito
mis šalimis, tai kad tą darytų 
taip,, jog jos laivynas vistiek 
pasiliktų didžiausias visame 

. pasaulyje x—.. 2.^2^ .:

Lieja stiklą didžiau
siam teleskopui

CORNIG, N. Y., gr. 2. —čia 
liejamas stiklas didžiausiam pa
saulyje teleskopui, kuris bus 
27 kartus didesnis už dabar 
esančius didžiausius teleskopus. 
Dabar yra daromas antras lie
jimas. Per tris savaites stik
las buvo tarpinamas iki jis pa
siekė 2,800 laipsnių karščio. 
Stiklas sudaro mažą ežerą, ku
ris sveria 65 tonus ir kuris 
galėtų sudeginti didelį miestą, 
jei jis išsilietų neataušęs.

PARYŽIUS, gr. 2. — Pre
mieras Flandin laimėjo didelę 
pergalę, kai attsovų butas pri
ėmė virš $3,000,000,000 Fran
cuos biudžetą.
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Karolis Vairas.

Valdovų Dvikova Oriento
Herojė, kuri jau penki šimtmečiai tebėra gyva arąbų 

dainpsę ir pasakoje.

Europa dar buvo savo įvai
rių karalių ir kunigaikščių tar
pusavio kovų draskoma, Ame
rika dąr nebuvo žipoipą euro
piečiams, kai rytuose ėjo di
dele dviejų galiupų drama. 
Azijoję 0^ nebuvo išgąišusįos 
Babilono, Asirijos, Chaldėjos 
ir Persijos tradicijos: dar n? 
kartą ten buvo minimi Tigla- 
to, Kambyzo, Kyraus įr žemės 
viešpaties čingis-Chano var
dai. Tos dramos arena buvo 
Azija, kur buvo susirėmusios 
dvi galiūnų jėgos — tai buvo 
otomanų turkų sultonas Baja- 
zetas I-sis ir totorių valdovas 
Timur-i-leng, Timuras šlubis, 
arba, kaip mums sako musų 
istorijos vadovėlis, Tamerla 
nas.

Bajazetas savo 
buvo pelnęs sau “ 
vardą. Tamerlanui, jo 
mo, kariškų gabumų, 
griežtumo dėka, buvo 
užvaldyti Samarkando 
Bajazetas plėtė savo imperiją 
į šiaurę ir į rytus. Tamerlanas 
į vakarus ir į pietus. Abu jie 
buvo oriento despotai, griežti 
ir žiaurus. Tamerlanas ėjo se
nais terorų ir žiaurumo tradi
cijų keliais. Po jo geležine le
tena buvo dvidešimts septynį 
kraštai, devynios karalijos, nuo 
Aralo ligi Gango ir Persijos 
Jlankos, nuo Kinijos Cienos li
gi Mažosios Azijos. Tamerla
nui kelią pastojo turkų Baja
zetas, kartų tautos vadas, ku
riam priklausė skaitlingos kur
dų, saracėnų, arabų, sirtečių, 
slavų minios. Priklausė jam ix 
totorių. Nei Tamerlanas, nei 
Bajazetas nenorėjo santarvės 
ir. talkos. Vienintelis kelias iš
spręsti; kuriam turi tekti jr 
imjperijų vado laurai, tebuvo 
Kąrąs.

Rytuose karas prasideda 
džiais. Biterąturos lobyne 
siliko įdomus dokumentai, 
tai yrą tų despotų susirašinė
jimas, buvęs jų milžiniškos 
dvikovos preliudija. Kiek re 

. mantiškumo, kiek kraujo, aša
rų ir Kančių tame dviejų mil-

• žinų susirėmime!
Stąi kkip rašė Tamerlanas 

savo prięšųi Bajazetui:

“Kur yra teisėtas tavo aki
plėšiškumo pamątas? Ar tu 
nesigiri savo kovomis, nors 
tu laimėjai tik šiaip pešty
nes Anatolijos miškuose? 
Ar gi tu drįstum staKyti. 
kad tokie tavo menki laimę- 
jimąi įrodo tavo gabumus 
ir galybę? Vien tik tai dėl 
to, kad tu esi mušęs neti
kintį krikščionį, kaip to rei
kalauja Koranu nuostatai, 
mes nepasielgėm su* tavim 
taip, kaip pasielgtų dram
blys su skruzde, vadinasi 
nesutrypėm tavęs po savą, 
koja. Neprovokuok musų, 
nes kitaip tavo kardas, Kad 
ir Dievo Apaštalo laimintas, 
kad ir tarnaująs šventojo 
Islamo atraunai ir gynimui 
bus tau išmuštas iš raukų. 
Gailėkis, kol dar ne vėlu ir. 
Griausmą, saugokis musų 
griausmo, ki^rs kabo virs tą^ 
vo pasinešusios puikybėje 
galvos!”*).
šitaip rašė totorius., Turko 

atsakymas sųbtele^ms, skau
desnis, labiau įžeidžiąs. Baja
zetas atsako Tamerlanui:

“Tegul sau tavo šalininkų 
armijos ir. butų nesuskaito
mos, o jų strėlės greičiau- 
sios, tačiau ką jie reiškia 
prieš mano neįveikiamų ža 
msarų
Aš saugosiu ir ginsiu tuos 
kunigaikščius, kurie ieško 
»au glęljv? Bjaijp. šešėlyje. Až

karingumu 
Griausmo” 

žiauru- 
budo 

pavykę 
sostą.

zo- 
už

juos apgyvendinsiu savo aba
ze. Tai gi, jei drįsti, ateik 
ir susirask jųps! Lai mano 
žiponps būną tįris kartus iš
skirtos nuo mano lovos, jei 
aš bėgčiau1 nuo tavęs; o jeį 
tų nętųrėsi drąsos sysįtiktį 
su manim, tai lai tavo žmo
nos tenka tau jau po to, kai 
jos bus tris kartus svetimų 
žmogaus glėbyje!”

j šį laišką Taiųerląnas atsa
kė mobilizaęijos įsakymu ir už
virę totorių aba^uoąe: po jq 
vėliava susirinkę aštuoni šim
tai tūkstančių karių-yilkų. Ei
dami pasitikti Bajazetą, jie 
plėšė ir naikino jo krašto mie
štis, pradėję nųp Si vos miesto 
Kapadokijoje. Kur jie perėjo 
buvo raudona nuo žmonių 
kraujo įr juoda nuo gaisrų 
liepsnos. Tamerlanas, palaužęs 
otomanų puikybę ir jėgas, pa
sitraukė. Ęet Bajazetas siekė 
keršto ir tame jo keršte bųvų 
jo likimo numatytąs jp paties 
galas!

Bajazetas 1402 metais iš Si- 
vos miesto ėjo prieš Tamerlą- 
ną Angoroje. Dar jaunąs, bet 
gyvenimo ir ekscesų palaužtas, 
negalęjo ątsilaikyti geležinės 
šlubio disciplinos išlavintai jė
gai. Tamer^nas ni/kreipė upės 
srovę kita Kryptim. Bąjazeto 
armija, netekusi vandens, mer
dėjo iš troškulio,. Bajazetas 
negeidė nieko, kąip tik savo 
priešo, Tamerlano, kraujo.

Bąjazeto desperatišką žygį 
mūšyje, kuriąme Tamerlano or- 
$}ps išblaškė neįveikiamuosius 
turkų janisarus, turkų istori
kas Spląkzadė keliais žodžiais 
apibudina:

“Griausmas” dar švaistė sun
kiu karo kirviu. Ki.*r jis kar
tą kirto, nebereikėjo jau an
tro smūgio. Jis blaškė priešių 
niūkus, kąip vilkas kad blaš
ko ąvių pulkus”. Bęt tų ąvii) 
buvo per daug: Otomanų tur
kų sultonas, Nikcpolio ir Ko- 
sovo kovų laimėtojas, Islamo 
atrama ir žmpnių nugalėtojas 
pateko Tamerlanui į pelais-, 
vę.

Dvikova buvo baigta, Baja
zetas. žinojo., kad malpąęs is 
Tameriaąo, nereikėjo laukti. 
Rytiečių stoicizmu1 puikusis 
turkas buvo vidurnąkly atves
tas pas žiauruną totorių vadą. 
Tamerląnas rodė noro pasigąi- 
lęti Bajazeto, nors šis to ii 
neprašė., bet kartu su tuo ruo
šė jam kur kas didesnes Kan
čias už tas, kokias butų turė
jęs pakelti, jei butų buvęs už
darytas nąrve ir vežiojamas 
totorių pajuokai, nors Eunh 
pos rąšytojąi Marlo.we ir Ra
tine, nežinodami Oriento, ra-r 
šė, buk taip buvę. Rojalistąs 
Tamerlanas nebūtų tokiu budu 
žeminęs kitą rojalistą ir pačią 
monarcho idėją.

t Rausmė, kurią Tamerlanas 
shyrę nugalėtam Bajazetui bų 
vo, s.kaudesnė, labai rafinuota.

dieną ii;
buvo pats

ginti ųųp ęąjązpįę grąįKųrro- 
menų cęzarių spą^inę KąpsĮtan- 
tinopplį. Bąjazętąs įveikę gig- 
noąntą tięs Nikoppliu ir sąvp 
pergalei atžymėti vedė impe- 
raiopąus ąnukę Mariją, Mū
rydamas ją savo hareme, kar
tu su princese Despina. Tre
čia žmona Engelina buvo grai- 
tų kilmės.

Buvo ir daugiau jp žiponų. 
kurių vardai ir likimas buvo 
susiėję su Bajazeto kariškų 
žygių atsiminimais. Jis visas 
jas laikė Brusoje, kaip kokio
je šventovėje. Ir jas Tamerla
nas lįepė atgabenti į Kiltąją, 
kur buvo jo abazas.

Tamerlanas šitaip keršijo už 
jo akįplėšpipą, už nesuvaldomą 
norą kautis su seniu šlubiu, 
už nenorą pripažinti jo virše
nybės, pagaliau už kruviną įca- 
rą Islamo sekėjų tarpe.

Tamerlanas iškėlė savo trium
fo puotą. Pati puota, kaip ir 
bendrai visas Tamerlano dva
ro gyvenimas, buvo apstatyta 
tam tikromis apeigomis ir grie
žtu rytietišku etikietu. Tiktai 
tokiose puotose Tamerlanas 
leisdavo savo dvarionims ir 
mirzoms gerti vyną. Vieną to
kių puotų aprašė tolimus nuo 
Tamerlano sosto Ispanjios am
basadorius :

“Puotą neskaitoma tikru 
pokyliu, jei svečiai nenusi
gertą taip, kad virsta tiesiog 
kiaulėmis. Vyno padavėjai 
— tarnai klupo ją prieš sve
čius. Kai tik taurė ištuštin
ta, tuoj kita pripilama. Vie
nam padavėjui pailsus, kitas 
ateina jo vieton. Tokių pa
davėjų tėra dvi pareigos: 
pripilti ir paduoti”.

“Nepianykit, kad toks pa
davėjas tarnąųja keliems sve- 

- jis turi ap tapiau-

Sųbteli. Bajazetas, 
naktį surakintas, 
vienas, mąstė apie savo žmp- 

’nas, savo garbingu Turkiją, 
i Bajazęto hareme pirma vię- 
ta buvo tekusi jo žmonai Des
pinai, Serbijos princesei. ^o 
Koso.vo serbų pralaimėjimo ka- 
,re. sų turkais, ji. buvo neteku-, 
si savo tėvo, žuvusio karo lau
kę,; tąs pats jos tėvas buvo 
nužudys sąvp. brolį JoKųbą, kąd 
gąvųą sąų. Serbijos, sps.tą. Peš 
piną būvy, dąįlį,/ bąjtąodė,. ser
bė ^rikščiopę. Vedęs ją, Bają- 
zetas pavedė jai teisėtus ir my-:

mo neįveikiamų za- sav^. žmonos vietą
kandife—skimitarus ?p|iarenxe< ‘

Anti& jf>, ^nop% buvo, Ven
grijos karaliaus Žięmunto, kurs 
paskui buvo ir> Germanuos ini- 
perą^riji^ ąnųkę. Tas pafiš 
Zįgmun.tM 8uvo. luiku. ateisi♦) Slg. F. Matania, R. J., “A Duel 

ųf Emperąc»”.

NAUJIENOS, Chicago, III.

bįną, tę pątį D jovę, Kurį ir j m 
žydų j§tą- 

tyn)M§ ir fju delęgąęija 
Kalbėję įr Uąpė ą^ukti sjną- 
gogon visus jų vadus ir kil- 
nia'įįsius jų bąųdryomenęą žmo
nes, žydai susirinko, kaip bu
vo įsakytą. Muhamadas po ti 
liepė uždaryti sinagogą ir pa
degti ją...

Bajazeto nelaisvės metu jo 
duktė buvo prievarta išleistą 
už Tamerlano totorių vado Je? 
ni šeiro. Ir Bajazetas, vos ke 
tųriąsdęšįmts aštuonių metų

y 1 ... 1 --------rr-y—
nualpęs: siela neiAlaiJpč KosO' 
¥Q, Nikcmoyo, Ęonstentinogpjįo 
kovų atsiminiipų ir savo įpy 
IjjnM Mąjįjps jp peso# — 
ypatingai Despinos pažeminimo 
~ vąiflįų.

Ilgai jis lauke ir tikėjosi 
kad įo šul?ąp jį išVąduos iš ne
laisvės. Bet vyriausia jų So- 
leimanas, nei nepasipriešinęs, 
pąritrąųkg prieš Tąmeriano 
arniką Muhamadą, kurio ordų 
arkliai buvo sustatyti turkų 
pranąšo mpskose. Tas Muha- 
rpądas bųvp nąilžinas-žiaurunas 
savo mirzų tarpe Brusos sky
dai siuntė pas jį delegaciją, 
kuri pareiškė, kad žydai garr

Pirmadienis, gruod. 3, 1934
ąmžiąus, mirė surakintas Ta- 
męrląno nelaisvėje.

Jo žmonos buvo totorių aba
ze ir dirbo vergių darbus ii 
gyveno tik neapykantos ir kan
čių valia. Iš visų jo žmonų tik
tai Ąngelina ir Marija susilau
kė laisvas. Ispanijos ambasadų- 
riu’i Clavijo vykstant į Ispa
niją, Tamerlanas, dideliu Ori- 
jento galiūno geraširdingumu, 
dovanojo 
Ispanijos 
III-jam 
Kilniajai

DAKTARAI

to Clavijo 
karaliui 

Angelinę ir 
'Serbija-’

valdovui. 
Henrikui

Mariją.
princai*

Despinai teko įamžinti savo 
vąrdą didele motinos meile ir 
pasiaukojimu.

(Iš “Literatūros Naujienų”).

SIUSKIT PER

NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r
pataria Lietuvos bankr

IR DENTISTAI
ADVOKATAI
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JOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard'2800 

Rez. 6515 So. RockweĮ) St.
Tel. Republie 9723

■ rr

LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

Philip Rosenthąl
ADVOKATAS 

4193 S. ARCHER AVENUE PHONE LAFĄYKTTK 4W 
HOPRS: Evoning 7 to 0 H. M. 

134 N. LA SALLE STREET 
HOm m.

AKIŲ SPECIALISTAI

Qfipp. Tel. Boulevard 5913
Rez. Tek Victery 2848

Dr. Bertash 
'756 West 35th St. 

Cpr. of 85th and Halsted Sts.
pfiso valandps nuo 1-3 nuo 0:30-8:80 

Nedėtomis pagal sutarti.

Dr. Pulsuotos
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

VAITUSH,mPT.
LIETUVIS

Phpnę Canal 6122

Dr. S/Riežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street 
Valąndos: nuo 1—8 ir 7—8

Sęredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez, 6631 Su. Califomia Avenue 

' Telefonas Republic 7808

Dr, V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų |r vaikų pagal nąu- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ąr Central 7464

ciams, 
ti tik tai du svečiu, nes ge
riama taip daug, kad dides
nio svečių skaičiaus padavė
jas negalėtų tinkamai aptar
nauti.

“Svečias, atsisakęs. i^ęnkti 
taurę, tpo pačid "įžeistų Jo 
Didenybę, kurio pakvietimu 
jis patęko pųoton. Kiekviena 
taure pripildoma ligi pat vir
šaite ir turi būti išlenkta Ii 
gi pat dugno...”

Puotos metu svečiai kaž ko 
laukė, čia pat buvo ant naštų 
sukaustytas Bajązetas. Puoto
je jis nędalyvauja, nes jis be
laisves, ne svečias. Jis tiktai 

žiūrovas ir 
pažeminimo

D
Optometrically Akių Specialistas.
‘Palengvins" akių “įtempimą, kųnh 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo* nervųė^ų? 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystė ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinįuą; V^ųusg įsiti
kimuose egzaminayimas daromas su 
elektra, parodančią mąžiąųąiąs klaidai Specialę ątyda - atkrėipiam į mo- 
kyklps vąikus. Kręivos akys atitai-. 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ęe- 
dėlioj nuo'10 iki 12i* '
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mus bę akinių. Ęąinos pigiau 
kąip pirmiau. ~

4712 South Ashland Av,
Phone Boul^rd 7£89 ,

DR.G.SERNER
L 

Tel.

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

Apąrt švęątiftdienio ir ketvirtadienio.

Tel; Ofice Wentwqrth 6330
Rez. Hyde Pąrk 3395

Dr. Sušauną Sląkįs
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

LIETUVIS
1829

Pritaiko Akinius 
Kreivąs Ąkis, 

h,4 Ištaiso.
Akinių Dirbtuve

Puotos sa-

Tąmęrląno, triumfo 
savo nelaimės ir 
liudininkas.

Švedai’ sulaukė.
lėn įėjo tarnaičių ir didelio mo
terų palydovių būrio lydima 
Serbijos princesę, Bajazeto 
žmoną Dęspina, liekna ir lai
ba, numuro baltumo kūnu, 
graži savo nuogybėje ii’ gėdin
gume, teisėta turkų sultonie- 
ne, karalienė ir deivė. Ji nuo
ga, kąd ją matytų Tamerlanp 
puotos mirząi, šeikai, kitų kra
štų atstovai, kad girta gauja 
gerętųs jtos grožiu ir pažemį 
nimų, Ji čia atėjo, kad jos vy
ras, surakintas Turkijos val
dovas Bąjązętaą regėtų jos gė
dingą; kanęią ir pažeminimą.

Kitos tųtęKą sultono žmonos 
ir kępkųbnips,.. Tamerlano lei- 
dimu, buvo apsirėdžiusios. Des
pina, teisėta sultono žmona 
turėjo ateiti puoton, turėjo at
siklaupti prięš Tapąerląn^ nuo
ga. Jei ji nebūtų atėjusi nuo
ga, Tąmęrląno bpvo įsakyta 
kankinti jos, l$ųdikitrs jos gi 
pačios akyvaizdoje. Ji — mo
tina pirma visoko. Ji nedvejo
jo. Ir šiandien, penkiems šimt
mečiams praėjus, Ųęspįna yrą 
gyva arabų dainose, ir pąsako 
se, ji, vardu Idįsini/ yra mo
tinos pasiaukojimo ir meiles 
gražiausią? pavyzdys.
' Bajazetui reikėjo matyti, tą 
sceną ir jis negalėjo griebtis 
kardo ir pulti savo lakinto
jo. jisai, kaip pirma jo Kali* 

tęgajejp norėti, kad žmo- 
jilįją b^tų; įk viena galva, kad 
,Xjąnų( kardo, užsimojimų butų 
gajimą, tą, galvą nukirsti/ \ < r

Jis buvo, išpeštas iš - putotos

Dr, T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0$J6 

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

Dr. Markeris 
3325 So, Hulsted St, 

Valandos; nuo410 r. ikf 2 po pietų

Phone Boulevard 8483

A. Muntvid, M, D.
Węst Town State Bank Bldg.

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

Tek Seęley' 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginią 0669

Dr. V. E, Siedlinskis
GĄS DENTISTAS X=-RAY
4143 Archer av.» kamp. Ęrąncisco av.

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauricę Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 įr do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tek: Ęoulevard 7820 
Namu Tel." Prospect 1930

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisais 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

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

diena.
‘ ' Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avę.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

A

Mrs. Ąnęlia K. Jarųaz

»

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akiniu dėl visokių aklą

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir N akt j" 
Ofisą Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:39 v. Nądęl. nąų 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

!
CHICĄGO. ILL.

Kės. 6600 South Artesian Avenue. 
Phoųe Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

1821 So. pfalsted Street 
CHICAGO, ILL.

Onšas ir
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
' Valandos up, 10—4, nųą 6, ibį! S 

Nedėlięnįis nuo 10 ikĮ 12 yal. dieną.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir ąugščiau. 

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

ęHięĄQpK ILL.~T" Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

Telefonas Yąrdę 1138

Stanley F, Mažeika
Graborius. ir 

Ęalzamųotoj^s
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems ręika- 
lajus. Kaina prieinama.

3319, Lituanica Ąvęnąę 
ęmcAęo. u-l.

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKĄI 

1410 South 49 Ct., 
CICERO. ILL.

ns'K. ..lj j; ....... ........... . .. -    <

Jųuząpą^ Entteifcis 
ir Tėvas

Jeigu ąorite dąilųmo ir nebrangumę 
' Laidotuvėse........... Pašaukit^...........

REPublic 8310 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Netųriiąe sąryšių su firma tuo 
' ' i. pąčiu vardu)

BP H:• WW
arba NAMU 
VARICOSE 

GYSLOS IR VOTYS
Greit Ir. be Skausmo Panaikinamos 4$^* '*****■ “k“”" 

REIKALAUKITE musu KNVOELę D^KAl 
Dykai Egzaminacija, ir Patarimas

nuo 0 iki 1 po plet.

VAROR .

M WBST
4>U>* labos

Jei kenkiate nuo, gąĮvos, skąudėjimo, 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą, 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
JĮęj skaitant arba nęrįąnt skaudą 

akys, tuomet jau ‘jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetaną
optometristas

1801 So. Ashland Ąyę.
Platt Bldg., kamp. iŠ St. 2r aukštas 
ValanM^sF^o W v8? 

karo. Robm "8. 'Nedaliomis uždarytą.
Kalbame Lietuviškai 

Phone Canal 0523

PIJUES
Be peilio, deginimti arba skausmo 
»«S.*’ W

® X’- M
arais;
ARTIIRITIS, NERVIŠKU! 
LIGOS, kuomet Jų Ilga

L

Thealt* Bldg.

1742 
LAIDO J AM PIGIAU NEGU Klįl 
Ambulance. Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Ropr 

tyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUBEIKIS
Laidotuvių, Djrektar 

30, Metų 
4$O5-W Š, Hęrą|Kaga 

Avenue 
Skyrius

; 4447 & įAijęfięld Avė.

Simon M. Skudas

fl8W.18th.St,
Tel. ’ Monroe 8377

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

J. BAtDOKAS
2506 W. 63 St

Tel. Republic 31Q0 
10734 SOUTH 

MICHIGAN AVĖ.
Telefonas

Pullman 4151

231,^ vy, ząrd Vk Vhicago 
Tel. Canal 2515 arba 2^iQ 

SKYRIUS:' \ 
1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 

TeL Cicero 5927

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 & Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimjymp nąmuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massapre 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blaiikpte ir tt 
Moterims, ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

TTT

Tel. Lafayette 3572
Lįufevįčius z

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica-

Didelę ir graži 
koplyčia dykai

4092 ARCHER ĄV.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

I, I. Z0L1-
»«st, 

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
1327 So, 49th Ct.

Tel. Cicero. 8724. Koplyčia dykai
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RUDUO LIETUVOJE
Kiek. Lietuvoje gamta vasa

ros metu* yra žavinga savo gra
žiais vaizdais, tiek rudenį ji 
yra monotoniška ir niūri. Ypač 
slėgianti įspūdį daro kaimai ir 
miestukai. Laukai tušti, kai
muose gatvės neišbrendamos. 
Miškuose medžių lapai nukri
tę ant žemės, tik žaliuojančios 
eglės šiek tiek pataiso nejau
kų vaizdų.

Diena iš dienos lietus, mig
los. Žmonės paskutinius linus 
veža iš laukų į kluonus ir ki
ša po pastogėmis Kur-ne-kur 
dar ganosi dobilų laukuose gy 
vuliai. Jauni berniukai ir mer 
gaitės pulkeliais traukia į mo 
kyklas. Vieni į mažųjų skyrių, 
kiti į didžiųjų, štai ateina ta- 
vorčka (taip jaunuoliai savo 
draugus bei drauges vadina) 
kviesti, kad lankytų mokyklų 
ir baigtų šeštą skyrių. Mat, 
tėvai užsispyrė ir nebenori sa
vo dukterį į mokyklų leisti 
Mergaitė verkia, nori lankyti 
mokyklą. Jos tavorčka laimin
gesnė, nes tėveliai ne tik ne
sipriešina, bet ir ragina, kad 
tęstų mokslą. Tad ji stengiasi 
ir savo draugės tėvus perkal
bėti, kad nesipriešintų.

Rudenį dienos, o ypač Lie
tuvoje,. nepaprastai trumpos. 
Vos spėjo išaušti, o Štai jau 
ir vakaras.* Jaunimas mažiau 
bėra spaudžiamas prie darbų. 
Na, o kadangi jis turi daugiau 
laiko, tai skaito knygas.

NAUJOS
Radios

■ ' < . V . •

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

Kainos nuo $ 29.00
S175.00

PHILCO, ARCADIA, 
. CROSLEY, ZENITH.

Jaunimas mėgsta 
romanus

Jaunimas yra labai pamėgęs 
skaityti romanus. Labiausiai, 
Žinoma, merginos. Jos tik ir 
gaudo naujai išleistus romanus 
oei apysakas. Knygos eina iš 
rankų į rankas, kol jos beveik 
visiškai nuplyšta. Skaito daž
nai slapta, nes tėveliai prieši
nasi: girdi, bereikalingai tik ži
balą deginate. Tad dėl skaity
mo merginos gana dažnai gau
na vėjo.

Labiausiai mėgiami jaunimo 
rašytojai yra Vienuolis — Žu
kauskas, Cvirka ii kiti.

Kiek man teko patirti, tai 
romanais ir apysakomis jauni
mą aprūpina jauni kunigėliai, 
žinoma, jie duoda tik “cenzū
ruotas” knygas, kurios yra pa
rašytos “krikščioniškoje dva
sioje”.

Vaiky prieglauda
Anų dieną teko iš miestelio 

eiti į kaimą. Apie pusę kilo
metro nuo miestelio randasi 
vaikų prieglauda. Toje prie
glaudoje auklėjama, taip sa
kant, nenusisekusios meilės 
vaisiai. Vadinasi pavainikių 
vaikai.

Prieglaudai lėšas duoda šiaiA 
lių apskričio valdyba. Iš lauko 
pusės atrodo visai neblogai, — 
gražus mūriniai namai, didelis 
švariai užlaikomas kiemas.

Nelaimingas pilietis
Netoli nuo prieglaudos pasi

vijau gana suvargusį pilietį. 
Prakalbinau. Sakau, iš kur 
tamsta keliauji. Atsako, kad iš 
Panevėžio ligoninės. Girdi, plie
kiau linus Žeimelyje. Pasitai 
kė, kad lino šaknis įkrito - ] 
akį ir perkirto leliutę. Siauro
jo gelžkelio traukinėliu buvau 
nuvežtas į Panevėžį, kur ligo
ninėje išgulėjau du mėnesius. 
Gydymas kainavo 244 litus, bet 
akį visvien praradau*. Iš ligo
ninės išėjau be akies ir be pi
nigų. Tad dabar ir tenka pės
čiam namo traukti. Jau ket
virta diena keliauju, šiandien, 
sako, išėjau iš Šiaulių ir iki 
sutemų pasiekiau Gruzdžius. 
Kur nors kaime ar vienkiemy
je gal gausiu nakvynę, o rytoj 
manau pasiekti Žagarę, savo 
namite.

Na, sakau, namiškiai tikrai 
nudžiugs, kai pareisi namo.

Et, sako jis, niekas manęs 
nelaukia. Ten turiu tik pasi- 
rendavęs kambarėlį, tai ir vis
kas. Buvau paimtas į karų, iš 
kurio grįžęs neberadau nei vai
kučių, nei žmonos. Vėliau pa
tyriau, jog ji apsivedė su ki
tu. Mat, manė, jog aš jau? žu
vęs. Tai taip dabar ir gyvenu, 
bet neduok Dieve niekam to
kio gyvenimo, — skundėsi pi
lietis.

Taip, tai tikrai baisus gyve
nimas. Grįš jis j savo mieste
lį be nieko, — nei duonos, nei 
kuro, o priegtam dar ir be 
akies.

Pėrsiskyrėme. Aš pasukau į 
kaimą, o jis vos pavilkdamas 
sunkius batus nuėjo keliu. Ap
sirengęs jis buvo dideliais kai
liniais, ant nugaros laikė mai
šelį, totemai, su duona, o 
rankdje tris silkes...

Turgus
Lapkričio 8 d. su savo gi

minaite Liudvina Dabrikiene 
nuvažiavome j Joniškio turgų. 
Turgus buvo labai didelis. Kai 
įvažiavome j Ditkės kiemų, tai 
jau ten stovėjo daugybė veži
mų. Mes už savo kviečius dar 
gavome po 8 litus už centne
rį. Kitiems, kurių kviečiai bu
vo prastesni, tai siūlė tik po 
6 litus už centnerį.

Didžiausias vargas Lietuvo
je dabar yra su pinigais. Net 
pardavę savo produktus žyde
liams ūkininkai turi laukti po 
kelis valandas, kol gauna pi
nigus. Mat, žydeliai dažnai pas 
save neturi pinigų. Tad jie bė
ga į bankų arba pas savo pa
žįstamus, kol sukrapšto kelis 
desėtkus litų.

Ūkininkai, kad sugriebti vie
nų kitų litų, veža į turgų vis
ką: malkų vežimų, grūdus, 
kiaušinius, gyvulius ir t. t. Kai 
kurie atvažiuoja iš vakaro ir 
laukia per visų n iktį, kol at
sidaro turgus.

Grįždami iš turgaus, mes su
tikome nemažai vežimų, prie 
kurių buvo pririštos po vienų 
arba dvi karves. Mat, buvo pa
skelbta, kad lapkričio 9 d. at
važiuos pirkliai iš sovietų Ru
sijos ir supirkinės veislines 
karves.

Jau vakaras. .Oras biaurus, 
linoja. Kelias — gyvas purvi
nas. Ir štai tiems ūkininkams 
teks per visų naktį klampoti, 
kol jie pasieks Joniškį. Blo
giausias dalykas, kad dauge
liui teks grįžti namo nieko ne
pešus, kadangi perka į sovie
tui tik geriausias karves.

Ūkininkai labai skun
džiasi

Savo laiku ūkininkai buvo 
raginami auginti bekonus, nes 
juos buvo galima lengvai par
duoti. Na, daugelis ūkininkų 
ir pradėjo bekonus auginti, šė
rė juos, kaip įmanydami. Daž
nai, kaip jie sako, sau maisto 
skupėjo, o viską bekonams da
vė, kad tik jie geriau' atrody
tų ir lengviau juos butų gali
ma parduoti.

Bet štai dabar valdžia jau 
liepia daugiau nebeauginti be
konų, bet sėti kiek galima dau
giau linų. Girdi, linai pabrang- 
sią, tai tada ūkininkams busią 
gerai. , t

Tačiau ūkininkai j tai žiuri 
gana skeptiškai. Jie sako, jog 
su* linais gali atsitikti tas pat, 
kas atsitiko su bekonais. Kai 
visi pradės linus auginti, tai 
kainos susmuks ir linus bus 
tiek jau sunku parduoti, kaip 
ir bekonus.

Valdžia su mokesniais ne
įmanomai spaudžia ūkininkui. 
Varžytinių skelbimais nulipin
tos visos valsčiaus sienos: par
duoda ne tik ukius, bet ir vi
sokius gyvulius.

— R. Šniukas.

I MUSU BENDRA
DARBIUS

Lietuvoje leidžiamos dabar 
“Lietuviškos Enciklopedijos” 
Redakcija yra susirupinusi 
turėti, kiek galint, geriausiai
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cagos teatro vargonininkė p. 
Agnės Yangel.

Vienas iš įdomiųjų numerių 
buvo dainos mažytės daininin
kės, Patricios PociiAės. Mažu
tė mergaitė taip laisvai ir įgu
dusiai užsilaikė scenoje, kad 
tikrai reikėjo stebėtis. Jai dai
nuojant daineles prie piano 
akompanavo dainininkės moti
na, p. F. J. Pocienė, žmona p. 
Pociaus, Improvement Kliubo 
pirmininko.

Raudonos Rožės “jumorai”
Jaunieji pildė ir kitą pro

gramų dalį. Taip vadinami 
Raudonos Rožes Kliubo “ju
niorai” suvaidino dviejų aktų 
komediją, “Lažybos”, kurioje 
roles turėjo — C. Deveikis .Ir., 
E. Deveikis, A. Kasmaitekas. 
U. Bagawich, II. Kaminskas ir 
B. Marcinkus.

Vienas iš dviejų kalbėtojų, 
kurie prabilo į publiką laike 
vakaro, pabrėžė faktų, kad 
Rąudonos Rožės kliubas yra 
viena iš neskaitlingų lietuvių 
organizacijų Amerikoje, kuri 
mokėjo pritraukti prie savęs 
jaunimų, ir jį nevien palaiky
ti, bet ir įtraukti į aktyvų dar
bą. Kliubo veteranai, žiūrėda
mi į ateitį, iš anksto pradėjo 
rengti jaunas jėgas, kad lai
kui atėjite jos sugebėtų kliu
bo gaires perimti ir organiza
cijos tikslus ir kilnius norus 
vykinti toliau.

Vakare kalbėjo vietinis den- 
tistas Dr. Gussen ir A. Vai
vada, ALTASS sekretorius ir 
Raudonos Rožės kliubo narys.

Pagerbti “veteranai”
Svarbiausias vakaro momen

tas atėjo, kai kliubas oficia
liai įteikė pagerbimo dovanas 
— 6-iems savo nariams — 
steigėjams, kurie per 20 me
tų, nuo pat organizacijos pra
džios, neėmė jokios pašalpos iš 
iždo. Tie garbingieji nariai 
buvo L. ^vegžda, dabartinis 
kliuvę ,pręąidentas, B. Tuma- 
vicb, dabartinis kliubo finan
sinis sekretorius, J. Krančiu-

prižiūrėtų Amerikos lietuvių 
biografijos skyrių ir lodei pa
kvietė amerikietį rašytojų ir 
publicistų V. K. Račkauskų- 
Vairų tuo skyrium rūpintis.

šiuo prašome savo nuolati
nius bendradarbius neatsisa
kyti pasiųsti Enciklopedijos 
Amerikos lietuvių biografijos 
skyriui trumpas savo biogra- 
fijeles, kuriose turi būti nu
rodyta: gimimo vieta ir data, 
laikraščiai, kuriuose bendra
darbiaujama, stambesnių raš
tų bibliografija, adresas. Pa
geidaujama , taip jau atžymė
ti dalyvavimus Amerikos lie
tuvių draugijų ir organizacijų 
gyvenimo ir darbuote karo ir 
-pokarinio Amerikos lietuvių 
veiklos melu.

Visų modžįagų prašoma sių
sti sekančiu adresu: V. K. 
Račkauskas-Vairas, Pašto Dė
žute 375, Kaunas, Lrthuania. A ’ »

Tarp Chicagos 
Lietuvių

____ □____ —

Raudonos Rožės
kliubas atšventė 20 

metų jubiliejų
Pradėjo naujį gyvavimo etapą 

paminėjusi sukaktuves iškil
mingu vakaru

CICERO. — Padėkos Dienų, 
ketvirtadienį, lapkričio 29 ,(d., 
Lietuvių Liuosybės svetainėje 
įvyko jubiliejinis Raudonos 
Rožės Kliubo vakaras.

Kliubas švente savo 20 me
tų sukaktuves ir į jas sutrau
kė apie 600 ^publikos, tarp ku<- 
rios didžiunia buvo vietinių, 

■j '

bet daugelis ir Iš kitų kolio- i*- to -mjų. *
Vakaro programas buvo pla

tus ir margas ir, matomai, ren
gimo komisija padėjo nemažai 
darbo, kad programe pasirod
žiusius jaunuosius talentus su
rinkti vakarui.

Daug jaunų talentų 
» J :

Programe dalyvavo St. Gri
galiaus choras, vedamas var
gonininko P. Mondeikos. Cho
ras buvo didelis, gražiai balan
suotas ir gerai išlavintas. Da
lyvavo programe visa eilė jau
nų instrumentalių solistų, tarp 
jų p-lės S. Bernadišiutė ir Ne- 
sladek sesutės-akordinistės, 
smuikininkė P. Albrikaitė ir 
smuikininkas C. bliva, pianis
tai ir pianistės R. Matulionis, 
S. Venckus, G. Zalatorius, D. 
Lipsky ir jų mokytoja, Chi-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Motery, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais. , ,/. 

kas, F. Kisielius, A. Zalato
rius ir A. Mikas.

Dovanas už pašalpos nečmi- 
mą per 10 metų gavo Frank 
šepet, John KriŠčiokas, Walter 
Geišler, V. Petrauskas, V. Ar- 
lauckas, J. Geišter, A. Balčas. 
P. Reika, P. Kavaliauskas, L. 
Valančiauskas, J. Šoris, J. Sta
šaitis, .1. Kamantus, A. Nagrec- 
kas, A. Butkus, G. Yasutis, J. 
Cerneviče, J. Gurskis, A. Lau
riuką ir J. Andrijauskas.

Šį pasekmingų kliubo vaka
rų surengė P. Yoike, F. Zala
torius, E. Skadau»kas, V. E. 
Pajaujis ir C. Jakubka. Da
bartinei! kliubo valdybom apart 
suminėtųjų, įeina, E. Skadau- 
skas, viae-pirm.; Chas. Devei
kis, užrašų sekretorius, Mike 
Rock, iždininkas ir V. Arlauc- 
kas, maršalka.

Nuo
PAIN-EXPELLER

Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 

Pain-Expelleri8 visuomet 
palengvina skausmus

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MES PASIUNČIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
RusiSka ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

LINCOLN'S FRIDE DEGTINE
Z

Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tinė, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite ją savo 

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

PABANDYKITE ją šiandien ir palys persitikrinkite,

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 5382-^5383

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pini rus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

.. .-j.

PASKOLOMS DEL PIRMŲ MORGICIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

žį Mokam dividendus kas 6
menesiai. Už padėtus pi-

FederalSaVinM 
ofAShicXm"'W — 1
Pirma Lietuvių Fedcral Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

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

PETER PEN

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

Tel. Boulevard 8167 
_______ CHICAGO, ILL 

BUDRIK JEWELRY
3343 So. Halsted St

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

V"™* A -

OIVE MB 
THE M AGI C 
. CARPETff

.šou
TO OO OLACET ANO . 
sss TuiNcę, oio \e»J 

W£LL, VOCl'L-L ęee 
PLEKlTV OF TMIKJO<r,

ALŲ HlCHT I

NITMOUT
THE

MAOIC
CARPET
WE ARE
SUNK

MA-Ma| MO-HOl -----
*50 YOU tmOugmt vou 
COULO 9UP A MOgTĄL, 
INTO -rUG LAK'D'oiJr'----- .

JUST SUPPOS'INJ'/ 
MY OOOO PPIBNJO, KJNJa 
Įnagiu, wAę vvatcMso 
youq evaav movė, 
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tmat you MBVfift _ 

", op ounsjWB AM 
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ON 
THB 

PMANTOM 
PIDATE 
SHIP.
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fublished Dąily Except Sunday by 
The Lithuaoian Newg Pub.» Co., Ine, 

1739 South Halsted Street 
Ttelephone- CANal 8500

Editoj P. GRIGAITIS

88.00 
4.00 
2;00 
1.50 
.75

nai negali kitokiu budu pasireikšti, kaip valdžios atsto
vų žudymais. Taip buvo, ir carizmo laikais. Tuomet re
voliucionieriai mėtydavo bombas ir šaudydavo iš revol
verių į caro ministerius, gubernatorius ir policijos vir
šininkus. Dabar šaudoma į Stalino komisarus.

SųbicripUoą. Ratas;, 
88.00 per year ta Capada 
87.00 per year outside of Chicago 
38.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Enteced M Seęond Oasa Matter. 
Manta 7tk 1914 at the Post Office 

o* Chįcago, I1L under the. act of 
Manta 3rd 1879.

Nagliepoa eina kasdien* išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted. SU Chicago, 
I1V Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina t
Chicago je — paštu;

Metams ~—..........—
Pusei metų
Trims mėnesiams 
Dviem mšpesiama 
Viepam mėnesiui

Cblcagįpj per išnešiotojus:
Viena kopija _____ ______ ___ — 3c
Savaitei „__ ,_____ 18c
Mėnesiui____.........__________75c

Suvienytos^ Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

• Metams__________ __ ......  87.00
Pusei metu___—................ 3.50
Trims mėnesiams  ~..... ..... 1.75
Dviem mėnesiams , 1.25 
Vięnam mėnesiui -------— 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

i Metams .......  — 88.00
Pusei metų ___ 4.00

, Trims mėnesiams  —------ 2.50,
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių kartu su užsakymu.

Dėl šmeižtų kampanijos prieš trans-atlan 
tinį skridimą

PASAULIO TAIKOS UŽTIKRINIMAS

Jungtinių Valstijų ambasadorius Anglijai, Robert 
W. Bingham>. rašo viename Anglijos laikraštyje, kad 
Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija laiko savo ran
kose raktą j pasaulio taiką. Tai yra tiesa, nors gal ir 
nevisai pilna, šios dvi valstybės yra taip galingos, kad 
jų dviejų pasiryžimui sutartinai- ginti tarptautinę tai
ką negalėtų pasipriešinti nė viena atskira valdžia arba 
valdžių kombinacija.

Prie Anglijos ir Amerikos reikėtų tačiau pridėti ir 
Franciją^ kurios padėtis yra nepaprastai stipri Europos 
kontinente. Šios trys demokratijos, jei norėtų, lengvai 
galėtų kontroliuoti, tarptautinę politiką ir diktuoti ki
toms tautoms sayo. valią. Jų galybė susideda ne tik iš 
milžiniškų karo laivynų arba armijų. Dar- labiau, negu 
ginklai, daro, jas stiprias jų begaliniai turtą!

Biedna šalis, nors ji butų ir dar taip apsiginklavu
sį šioje gadynėje negali atsilaikyti dideliam kare. Tai 
parodė pasaulio karas, kuriame rusiškas milžinas su-, 
smuko anksčiau, negu kitos mažesnės ir daug menkes
nes kariuomenes turėjusios šalys. Tame kare taip pat 
pasirodė esanti silpna ir didžioji austrų-vengrų monar
chija. Jos nugarkaulis sustiprėjo tiktai tuomet, kai jai 
atėjo į pagelbą Vokietija.

Bet šiandie Vokietija yra bankrotas, ir jeigu’jai 
tektų sumobilizuoti visas savo jėgas karui, tai joje ba
das prasidėtų ne už ketverių metų, bet veikiausia grei
čiau, negu už keturių mėnesių. Tokių šalių, kaip hitle
riška Vokietiją, bolševikų nuteriota Rusija, fašistų pri
smaugta Italija arba militarizmo avantiūromis nugy- 
vendinta Japonija, — Amerikai,, Anglijai ir Franci j ai 
nėra reikalo bijotis. Joms trims susitarus saugoti tarp
tautinę ramybę,' karo šmėkla, kurį šiandie gąsdina žmo
niją, išnyktų kaip bematant.

Gaila tačiau, kad šių trijų šalių valdžios nesisten
gia išdirbti bendrą taikos programą ir jį vykinti. Kiek
viena jų žiuri daugiausia tik savo siaurų nacionalinių 
interesų ir stengiasi arba pasinaudoti kylančiais tarpe 
kitų šalių kivirčiais* arba šalinasi nuo didžiųjų tarptau
tinių reikalų. Bet jeigu toltų didelis karas, tai vargiai 
bent viena, jų galėtų pasilikti n,eitralė. Todėl ta pasyvu
mo arba nacionalinio egoizmo politika turės būti anksr 
čiau ar vėliau atmestą.

TERORO AKTAS LENINGRADE
i n >i i. m t

Vienoje iš sovietų Rusijos sęsįinių, Leningrgde (bu
vusiame Peterburge), nežinomas teroristas ar teroris
tų grupė nužudė stambų bolševizmo šulą Kirovą. Tai 
yra, gal butx ne mažesnės politinės reikšmės įvykis, 
kaip diktatoriaus Dollfusso nugaląbinįmas Austrijoje.

Sergei Mironovič Kirov buvo visos Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro komiteto, sekretoriuj ir 
garsiojo ^polit-biuro” narys. Tas politinis biuras susi
deda iš 9 parinktų ir ižtikiiniaufiįųjų diktatūrai žmo
nių. Jisai sudaro tikrąją Rusijos valdžią. Komunistų 
partija yra tik “polit-biuro” įnagis, o vadinamieji °so- 
vietai” tai — paprastas biurokratijos aparatas (maši
na), kuris išpildo., tą, ką jam įsako, diktatorius, Stalinas 
arba jo klapčiukai. politiniame biure.

Kas užmušė Kirovą ir kodėl, sovietų valdžia nepra
neša. Bet yra žinoma, kad jisai buvo nušautas ar nu
durtas Leningrado partijos centre, t. y. toje įstaigoje,, 
kurioje jisai buvo pilnas “bosas”. Galima be dvejojimo,, 
sakyti, kad šis. teroro aktas buvo atkreiptas prieš pa* 
čią Stalino diktatūrą. Apie Kirovą sovietų, sluoksniuose 
buvo tokia nuomonėj kad jisai užimtų Stalino vietą, jei” 
gu pastarasis mirtų pirma jo. Prie Stalino jo priešai 
neprieina, nes jisai sėdi užsįdaręs Maskvos Kremliuje.

Koka Kirovae buvo, kaipo ašmuo, nesvarbu, nors ga-. 
lipia numanyti,, kad nebuvo angelas. Geri žmonės to-, 
kjoje žiajirioje; tvarkoje, kaip bolševikiškos Rusijos, į; 
valdžios viršūnes nepatenka. Ir gerų žmonių valdžios 
priešai despotiškose šalyse negalabija. \

MM. * . m * 1 « a ‘ • • _ • • « tr ■ •

Per paskutines dvi savaites 
iŠ komunistiškų, klerikališkų ir 
kjltų nešvarių šaltinių pradėjo 
nepaprastu smarkumu verstis 
melo ir šmeižto srutos prieš 
Antrojo Trana-A dantinio Skri
dimo organizaciją, atskirus jos 
darbuotojus ir lakūną Feliksą 
Vaitkų. $itos purvinos kampa
nijos centre atsistojo buvęs 
“Lituanicos II” pilotas, ponas 
James-Janušauskas, kuris vieną 
dieną savo melagingais prasi
manymais apie p. Vaitkų užpiL 
do Chicagos bimbininkų organo 
špaltas, kitą dieną giriasi tau
tininkų spaudoje, kad jisai pa
trauksiąs “tieson” Grigaitį ir 
“Naujienas”, o. trečią dieną Chi
cagos Marijonų laikraštyje “kri
tikuoja” ALTASS atskaitas.

Bus įdomu pažiūrėti, kaip il
gai tie dabartiniai James’o tal
kininkai su juo kooperuos. Mes 
galime tik palinkėti, kad šitas 
jų “bendras frontas” butų pa
tvarus. Juo ilgiau Andriulis su 
šimučiu ir Karpavičium laiky
sis kartu, juo geriau juos pa
žins publika, kuri žino tą pa
prastą gamtos taisyklę, kad 
“birds of a feather> Ilock to- 
gether” (vienodų plunksnų 
paukščiai spiečiasi į daiktą).

Bet jeigu tos srutų brolijos 
atstovai mano, kad jiems pa
vyks suardyti trans-atlantinio i 
skridimo darbą, tai jie labai 
klysta. Klerikalai; su komunis
tais ir tautininkais atakavo ji 
nuo pat pradžios, bet1 nieko ne- 1 
galėjo atsiekti. Jisai nesustojo 
ir tuomet, kai buvo nuvainikuo
tas tas nusiblofąvęs didvyris. 
!?er kvaili yra Bimbos ir Mari
jonų pastumdėliai, kad jų klau
sytų visuomenė, kuri remia Įeit. 
Vaitkaus žygį. Ji jį rėme ir 
rems iki galo, kol skridimas į 
Kauną bus įvykintas.

Dėl ĄLTASS atskaitų
Trans-atJanfinio skridimo nie

kintojai ypatingu, atkaklumu 
stengiasi paskleisti publikoje tą 
‘mintį, kad skridimo organizato
riai darą ką tai negera, sir pi
nigais, — nors šios organizaci
jos priešakyje stovi asmens, 
kurių sąžiningumu finansiniuo
se dalykuose dar niekuomet ne
buvo kam nors pagrindo abejo- 
ti. Kada ALTASS paskelbia sa
vo atskaitas — o ji skelbia jas 
regųlerišktau, negu bet kuri ki
ta iš savanorių, darbuotojų sur 
sidedanti visuomeninė organiza
cija* — tai tie nešvarus gaįvar 
tai bando jose surasti paslėptų, 
“komisų”, “pasipinigavimų”’ ir 
kitokių “netikslumų”.

šituo begėdišku budu mesti; 
dėmę ant dorų žmonių reputar 
cijos kėsinasi dabar James-Jar 
niišauskas. Pereito šeštadienio 
“Drauge” jisai prirašė kelias, 
šęaltas “pastabų” apie ALTĄSS 
metinę atskaitą, kuri neseniai 
buvo paskelbta. “Naujienose” ir 
išsiuntinėta lokaliniems komi
tetams į kolonijas. Nei mes, 
nei ALTASS valdyba neturi 
mažiausio reikalo aiškintis p. 
Janušauskui dėl to, kaip yra 
suvartojami šios organizacijos 
fondai, o juo labiau neturi rei
kalo gintis, nuo jo žioplų insi
nuacijų. Bet ne pro šalį čia bus 
parodyti keliatą pavyzdžių, jo 
paties išmanymo ir padorumo.

James tvirtina, kad tarpe ko
lonijų parengimu išlaidu 
($996.28) Chicagoje. ir Illinois 
valstijos miestuose esą “paslėp
ta” daugiau kaip $300.00 “at
lyginimas ‘Naujienoms’ už skri-

kas irgi

ir

P‘ 
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Mes nesame tokių teroro aK.tų pritarėjai. rpiiynę 
sistemą jąis pakeisti negalimą. Į juos tenka žiūrėki tik 
kąip į tam tikrus simptomus (ženklus). Rusijoje 
nės neturi jotoų teisių, ir imonįtĮ nepąsitenkinimas’ te

mo-

dijno garsinimą, reklamą etc.”, 
kas yra grynas melas, ka

dangi už skridįjno garsinimą 
ąrbarektamą “Naujienos” nie-» 
kuomet nėra ėmusios nė vieno

“Tiek daug visuomenes sun 
aukotą pinigų iššvaistė nusk 
politikavusio laikyčio vadas, 
kuris ir savo redakcijos rei
kalų neužmiršo sunkiais lai
kais ir pavedęs, prietaisus 
pirkti nekompetentingiems 
asmenims. O, gal, jie ir gavo 
mano aukščiaus suminėtas 
nuolaidas, bet ‘apyskaita.’ ro
do begalo stambių sumų iš
eikvojimų. šiaip, ar taip, bet 
tie $6,300 dol. (mažiausią) 
jau negrįS.”
Ginčytis su akyplėša, kuris 

drapsfosi šitokiais purvais, ar
ba su. p. šimučiu ir jo redaguo
jamu laikraščiu, kuris drįsta 
tokias insinuacijas spausdinti, 
mums čia, žinoma, nėra ma
žiausio ręikalo. Klausimą apie 
tai, ar kas gavo, ar ne, James’o 
“suminėtas nuolaidas”, teks pa
gvildenti kitoje, tam reikalui 
tinkamesnėje vietoje. Bet šiame 
momente mes norime įtik apsi
stoti. ties James-Jamjšauskoi pa
reiškimu apie “nusipolitikavusio 
aikraščio vadą”.

Kas yra ponas Janušauskas, 
kadi jisai šitokiais žodžiais ir 
šitokių tonu leidžia sau kalbėti 
apie “Naujienas”' ir jo redakto
rių? Kas jam davė teisę šitaip 
chamiškai tvarstytis prieš pub
liką? Tegu jisai neįsivaizduoja, 
tad lietuvių visuomenės kultū
ringumo laipsnis yra toks že
mas, kaip jo- paties!

(Pabaiga rytoj)
T
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cento, nei tiesioginiu, nei “pa
slėptu” budu.

Jisai (ivrtina, tolinus, kad 
bendrose kolonijų maršrutų iš
laidose ($838.11) “slepiasi AL- 
TASS’o sekretoriaus “užsivilku
si alga’.., $600.00
yra. kvailas išmistas, kadangi 
jokios alg'os ALTASS savo*sek
retoriui nemoka.'

Jisai, be tp,; mėgina įrodyti, 
kad ALTASS valdyba nemokė
jusi ekonomiškai elgtis, ir sa
ko, kad “Lituanicos II” įtaisos 
ir instrumentai buvę supirkinė
jami “iš katalogo” ir tuo budu 
buvę už viską baisiai daug per
mokėta. Sakysime, jisai suran
da, kad “iš katalogo” buvęs nu
pirktas motoras už $7,200, o 
buvę galima, girdi, jį nupirkti 
su 25% discount. Tuo gi tarpu 
visi žino, kad tas motoras buvo 
pirktas ne iš katalogo, bet su
lig specialiu užsakymu, kurį po 
ilgų derybų su Pratt &, Whįt- 
ney kompanija davė pats lakū
nas Vaitkus, Apie Vaitkaus at
silankymus į Hartford, Conn., 
tuo reikalu rašė spaudoje 
tos kolonijos Veikėjai.

“Drąsos” pavyzdys
Bet štai charakteringas 

James-Janušausko “drąsos” 
vyzdys.

Atskaitoje yra pažymėta, kad 
už sekstantą išmokėta p. Ar- 
thur C. Goebel $250.00, ir to
linus, nupirktųjų lėktuvo įtaisų 
sąraše pastebėta, kad tą instru- • 
mentą pirko ALTASS pinigais 
J*. James-Janušauskas, “bet iki 
šiol negrąžino”. Jokio kito seks
tanto atskaitoje nėra. O ve ką 
rašo apie tą pirkinį “Drauge” 
p. Janies-Janušauskas:

“Nors F. Vaitkus sake, kad 
astronomine navigacija jam 
nereikalinga, bet jam pirkta 
sekstantas.... $250.00.” 
Pats Janušauskas taiko tą 

instrumentą “savo globoje” nuo 
gegužes mėnesio ir išmetinėja 
ALTASS valdybai, kam ji. pir
ko sekstantą Vaitkui, kuris saT 
kęs, kad sekstanto nereikia!

O sekančiam sakinyje James 
daro šitokį pareiškimą:.

‘ “Už didžiuosius tankus 
(kurie aviacijos inspektorių 
sprendimu yra netinkami) 
$400.00.”
Kaip pavadinti šitokį pasaky

mą? James-Janušauskas įtaria 
ALTASS valdybą, kad ji išme
tusi bereikalingai keturis šimr 
tus dolerių,, mokėdama už ne
tinkamus tiaųkuS, ir kad tije, kur 
rie tuos tankus, darė, paėmė tą 
sumą, pinigų, už daįktą> kurį val
džia pripažino netinkamu! Ar 
James nusimano, kuo šitpki jtar 
riinai kvepia?- Ir- ar Marijonų 
organo redakcija supnanta, ką 
ji daro, talpindama, šitokius be
gėdiškus šmeižtus ?

Yra faktas, kacį didieji gazpr 
lino tankai, kuriuos padirbdino, 
inžinieriuj A.. Ęrotz, Kohlcr’yje,. 
niekuomet nebuvo aviacijos in
spektorių pripažinti “netinka
mais”; bet, priešingai, kada 
aviacijos inspektorius apžiurėjo 
lėktuvą ir visą jo “eąuipmcijt”, 
prieš duodant naują “laisnį”, 
tai jisai viską, surado geroje 
tvarkoje* taip pat ir tuos di
džiuosius tankus, ir tno pasire
miant b.uvzL duotas “taisnis”• 
“for trans-atlantic flight. and 
for tęst flighta”. •> 
‘ Ar valdžia butų, davusi tokios 
rųšies “laisnį” lėktuvui, kurio 
bent viena svarbesnė įrengimo, 
dalis butų buvusi inspektorių 
pripažinta “netinkama”?

Praeidami oro kitus to “kri-
tiko” begėdiškumus, pažymėsi 
mę čionai 
“pastabą”.
rąžo;
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Kritikuoja Pilsudskio 
politika

Lapkričio 6 d,, rašo, vienas 
aikraštis, Lenkijoj seimui svar
stant valstybei biudžetą, opo
zicijos , atstovai liaudininkas 
Rog’as ir socialistas, žuląvskis 
aštriai kritikavo valdžios, pol
itiką.

Atstovas Rogas savo kalbor 
je nurodė, kad valstybės lėšo* 
mis šelpiamos įvairios valdžios 
partijos, organizacijos, o tuo 
tarpu vis mažiau skiriama liau
dies švietimo reikalams. O 
Lenkijoje beraščių, yra 6 Bil
ijonai.
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tiktai dar vieną jo 
JąixiQs-Ją«ušauska3 11-Zt

Aplink valdžią susispietę vi
sokie savanaudžiai, svieto pe
rėjūnai ir pasipuošę valdžios 
partijos ženkleliais. Už tai jie 
apdovanojami visokiomis privi
legijomis. Daugeli j jų praeitis 
gana įtartina ir neaiški.

i Buvęs premjeras Pristoras 
žadėjęs tokius žmones lazda 
varyti lauk, bet dabar jo lazn 
da patekusi į jų rankas.

Rogas griežtai protestavo 
prieš koncentracijos stovyklų 
įsteigimą, nes jos esančios po 
litinės kovos priemonė su ki 
taip, negu valdžia, manan
čiais.

Koncentracijos stovyklų stei
gimas esąs smurtas, konstitu
cijos paneigimas;

Lenkijos valdžią savo siau 
rą partyviškumą parodo net to 
kiioje srityje,, kur jam negali 
būti vietos. Pavyzdžiui,. dauge-| 
lis nukentėjusių nuo potvynio ; 
gavo valstybės pašalpą tik ta 
da, kai užsirašė į valdžios par
tiją. Vietos storostos vertę ne
laiminguosius taip daryti.

Administracija ir policija ei 
gosi su kaimiečiais, kaip oku
pantai. Valstiečiai sako, kad 
atstatoma “ponų Lenkija”. Ko
vodami už nepriklausomybę, 
valstiečiai kovojo už laisvą val
stietišką Lenkiją, o ne už gro- 
vų Potockių, Zamoiskių ir Ra
dvilų dvarus, kurie turi būti 
padalinti.

Socialistas žulavskis dabar 
tinį Lenkijos režimą pavadino 
slogučiu,, kuris slegia plačias 
liaudies mases.

Valdžia vartojanti represijas 
prieš; darbininkus ir valstie
čius, kurie nenori partinės dik
tatūros.

Valdžios agentai, stengda
miesi patraukti žmones į savo 
pusę, paperka juos visokiomis 
privilegijomis, dovanomis1, len
gvatomis ir visokiais budais 
demoralizuoja.

i “Nepartinė vyriausybė” bru
kanti politiką net į kariuome
nės eiles, ko Lenkijoje dar ne
buvę ikį šiol’.

Pristoras: pašalinęs darbiniu- 
kų atstovus nuo socialės glo- 
įbos kontrolės, paskyręs savo 
komisarui ir dabar proteguo
ja tam tikras organizacijas.

Jis atėmęs pašalpą angliaka
sių našlėms, o davė 1,600,000 
zlotų visuomeninio darbo mo
terų “sąjungai”. Tai esanti ne- 
.rimta ponių organizacija.

Esą gandus kad asmuo, ku-

ris “rūpinasi” tautos paskola, 
už savo “darbą” gavo 100)000 
zlotų!

žulavskis prašo finansų mi- 
nisterį pasakyti, kas paėmė ky
šį už paskolos “organizavimą’* 
ir kiek paėmė.
' Iš Lvovo į Varšuvą perke
liamas mokyklinių vadovėlių 
spausdinimas tik dėl to, kad 
viena# valdžiai artimas to pa
norėjo, pareikšdamas, kad ; 
Lvovą nevažinėsiąs.

Jei opozicija iškelianti aik
štėn tokius valdžios darbus, tai 
susidurianti si? cenzūros kliū
timi. O ką reiškianti cenzū
ra?

Savo laiku maršalas Pilsud
skis rašęs, kad Lenkijoje ne
busią laisvės, kol lenkų iš kal
bos nebusiąs išmestas žodis 
“cenzorius”.

Dabar gi cenzorius tapo vi
sagalis, o paskui jį, kaip šmė
klos, slenka provokatoriai ir 
šnipai.

Smerkdamas koncentracijos 
stovyklų politiką, žulavskis pa
reiškė, kad pilietį galima tei
sti pagal baudžiamąjį kodeksą, 
o ne kankinti jį fiziškai.

Paliesdamas užsienių politi
ką, žulavskis pabrėžė Lenkijos 
valdžios tendenciją susiartinti 
suf Hitleriu.

— Ponai, — baigdamas pa
reiškė žulavskis, — jus dažna> 
minit savo nuopelnus 1905 — 
1914 m., laikotarpio, bet pasa
kykit,, ar daug dabartinių se
natorių dalyvavo tose kovose. 
Net Slavekas, Pristoras ir Ma- 
lino.vskis, kurie liejo, savo, krau 
ją,, dabar turėtų, pripažinti, kad 
jų aukos buvo veltui sudėtos 
Ar gali jie pasisavinti, sau ko
vos už. tajsvę garbę, kada mū
sų eilėse, sėdi tos kovos vete
ranai. O jus taikot jiems ca
riškas represi j as.
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Šiait laikau jokio, biznio įmo
nė bf reklamot negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek -daug, 
kad tik nuolatinių, kasdieninių 
tkelbimaų gali patraukti dides
nį Mijentųį ųkailu^

Ąpterikps įmonei getai 
pranta, kad. be getoų teJthunoa 
neapuisi, Kuo daugiau rėk- 
lamuojieei, tup geriau ųekau,

Rgkltuna, kuri atliekama dun
dant skelbimus į laikraUius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi ttNaujienoie,,t 
tas visuomet tų/i naudoj.
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bąli Tournament
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Banner A. C. 18 
Boo^ers 12.

J. F. Eudeikis B. R. Boosters
31 — Washington A. C. 9.

Plačiau rytoj.

p Tūkstantis sporto 
entuziastų “NAUJIE*

turnyre
Dideli būriai publikos, daugiau

siai jaunimo, atsilankė j tur
nyro pirmuosius lošimus.

Vakar Fuller Park sporto sa
lėje prasidėjo “Naujienų” bas- 
ketball turnyro pirmi lošimai. 
Į juos atsilankė! apie tūkstantis

■a1".......... . .  r
entuziastiškos ir gyvos publi
kos, kuri turėjo daug smagumo 
“rootydama” už savo favoritus 
ir “rezindama” priešus.

Publikoje daugiausiai buvo 
jaunimo, kuris su ypatingu at
sidėjimu ir užsimiršimu atsida
vė lošimo sekimui. Bet buvo ir 
daugelis “senių”, kurie (taipgi 
su dideliu pamėgimu sekė gyvą 
krepšiasvydžio lošimą.

šią žinią rašant buvo žinomi 
tik sekami lošimų rezultatai:

Red Rose Club 2 — J. J. Bag
donas Boosters — 0 (Pastarieji 
šį lošimą defoltavo).

KIPŠAI išėjo lygio
mis su stipria Blue 

Islando komanda
Nepasidavė stipresiam Ir sun

kesniam priešui South End 
A. C. vakarykščiame lošime.

ALFABETO 
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

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠASTVARK0JE

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

AKORDIONAI
ACCORDIONS Čia LEDAS

ICE
Radiatoriai ir Katilai

RADIATORS & BOILERS

KAZIMIERAS WALANTINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 dieną. 10:15 ’ va
landa vak. 1934 m., sulaukės 
56 metų amžiaus. gimęs Vi
duklės miesteli, užaugęs Vai
guvoj.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijona po tėvais Dvi- 
laitė. broli Juozapą Walantiną, 
o Lietuvoj 2 seseris Stanisla
va ir Ona ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
2000 So. Halsted St.

Laidotuvės ivyks 
Rruodžio 5 dieną, 8:30 
te iš namu i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Walan- 
tino Riminės. drauRai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co.

randasi
seredoj, 
vai. r y-

MOTIEJUS RAMUŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 2 diena, 1:25 valandą 
po piet 1934 m., sulaukės 65 
metu amžiaus, jjimęs Baistra- 
kiu kaime, Zižmarių parap., 
Vilniaus apsk.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijona, 4 dukteris, 
viena sūnų, 4 žentus John Ma« 
krickas, M. Biaga, K. Kūkalis 
ir Vilimas Bigei ir Riminės, o 
Lietuvoj motina, seesrys, bro
li, švogerius ir Rimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4358 S. California Avė. Tel 
Lafayette 1490.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
gruodžio 5 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų i Nekalto Prasid, 
Panelės šv. parapijos bažny- 

• čia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Motiejaus Ramu- 
šausko Riminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3377.

KIPŠAI su kiekvienu lošimu 
pasirodo geriau, 'Paskutiniu lai
ku jie taip išsilavino, kad ir ge
riausios komandos, egzistavu
sios per keletą metų, nepajėgia 
jų įveikti.

Vakarykščiam lošimui, kuris 
buvo paskutinis šį sezoną, Kip
šai pasirinko ypatingai stiprų 
priešą, gerai išdresiruotą ko
mandą, South End A. C. Blue 
Islande. Priešas buvo ir sunkes
nis svoriu ir stipresnis, Vienok 
Kipšai ne vien atsilaikė, bet lai
ke lošimo pasirodė sugebesni ir 
greitesni lošime.

Priešų goalas visuomet buvo 
pavojuje, ir, jeigu ne nepapras
tai slidus ir dumbluotas laukas, 
tai Kipšai butų laimėję ir gero
kai punktų. Lošimo rezultatas 
buvo 0—0. Plačiau apie lošimą 
rytoj.

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI 

Smuiką $18 vertės su'skry- $C 
nia ir smičium tik .. .

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonąi, trombonai, bubįnai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos. 

914 Maxwell st. 
prie Sangairion _______

APTIEKOS
DRUG STORES

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

ANGLIS
COAL

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

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė. z

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% Rupus $6.00
Screenings $4.75, Lumps $6.25

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.25

susirasti
ko
tik
jums reikia

AUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAIL

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

KVIETKININKAI
FLORIST

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

KELIONĖ BUSAIS
TRAVETį bx bus

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

5208-10-12 Wentworth Avė. 
šaukit Boulevard 04Į2-0413

LIGONINĖS
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

nėje ..............
Hemoroidų opera-

racija .............. .
Medikais ėgzami-

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

______ 1900 S. Kedzie Avė.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

Du lietuviai rasti ne 
gyvi Westsidės na

muose; nusižudė

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocahontas pakaitas 
Indianos Franklin pav. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4.75. TaipRi koksas. Už- 
sisakykit dabar Reriausią šilumą.

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

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

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

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

KAILIAI
FURS

KĄ TIK NORITE Iš MEDžIO-len- 
tų, langu, durų. sienojų, adverijų — 
gausit čia.

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

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Westem Avė.

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

MAUDYNES
BATHS

Plaster 
4 kom- 

Adverijos.

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

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. 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 visokį blėkorystės 
darbą.

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

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

EMPIRE LAUNDRY
330 West 47th St. — Yards 2828

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS

Vyriškis rasitas pasikoręs, o mo
teriškė negyva lovoje

WESTSIDE — Namuose ad
resu 2239 West 21 Place, buvo 
rasti du negyvi žmonės, lietu-

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

NORTHERN COAL CO„ 
Lawndale 7366 — Marrimac 2524

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 Marijoną, po 
pirmu vyru Adomaitienė, posūnį Antaną, brolį Benediktą, 
seserį Padenciją ir švogerį Aleksandrą Budreckiai ir jų 
šeimyna, pusbrolį ir brolienė Kazimiera ir Pilkarija Du- 
linskiai, švogerį ir švogerką Kazimiera ir Veronika Kasiu- 
liauskiaį ir jų šeimyna ir giminės, o Lietuvoj brolį, 2 se
seris ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 1719 W. 33 PI. 
Tel. Lafayette 8964.

Laidotuvės įvyks! utarninke, gruodžio 4 d. 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Pociąus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Posūnis, Sesuo, Brolienes, 
švogeriai ir Gimines.

t Laidotuvėse patarnauja grab. S. P. Mažeika, Yards 1138.

JUOZAPAS TRIJONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 diena 1934 m., su
laukęs gilios senatvės amžiaus, 
gimęs Tauragės ap., Šilalės pa
rapijos, Tūbinių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nubudime 3 

sūnūs. Joną, Pranciškų ir An
taną, 3 marčias Agniešką, Oną 
ir Johanną ir jų šeimynas ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
sunaus Pranciškaus namuose 
2519 W. 45 St.

Laidotuvės ivyks trečiadienį 
gruodžio 5 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų j St. Agnės para
pijos bažnyčią, 3$ ir South 
Washtenaw Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velioniu sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Trijonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Supai, Marčios ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Anglis. Kokias. Medis. Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI 

colių screanings ....................
Mine run ar nut ................
Egg ........................4.................. .
Šmotais —- lump ............... .....

PEERLESS COAL CO
Mopyoe 4442

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
Įrankių ir paternų darymas

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

ir geras užmokosnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIĘD 

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

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

2 $4.75
5.75
6.00
6.50

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su
K... *10
Kailių perdirbimas i 
vėliausios $9 H 
mados ......
Kailių perdirbimas 
T K Valiausios ma
dos dže- si n 
ketus ........... ■ V

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

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

IŠMOKIT PELNINGO AMATO 
Specialis pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas Reras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mą. Pradėkit tuojaus.

CHICAGO SCHOOL OF 
DRESSMAKING,

216 W, Jackson Blvd. Dearborn 9092

Sviestas — Wholesale
BUTTER — WHOLESALE

162
MUZIKA

MUSIC
ORCHESTRAS AR BENAS

Visokiems parengimams. Parduodu.
Mokinu įvairius muzikos instrumentus 

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

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovatedl

ERNSTER BROS
IŠDIBfiJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Pųrity” svie
stą kasdien. Parduodame tiktai 
vvholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te
lefonu. ■

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

$ROO Patalus padarom su jūsų
V nauju užvalkalu ir pamu

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

A & C BETTER BEDDING CO.
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

"1
UŽEIGOS
TAVERNS

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

VARTOTI TAIRAI
USED TIRES

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

vis ir lietuvė.’
Vyriškis buvo rastas pasiko

ręs lava tori j oje, o moteriškė 
gulėjo negyva lovoje.

Vyriškis buvo Petras August- 
Augustinas. Moteriškė lietuve 
Viktoria Kehny, apie 30 metų 
amžiaus. Petras Augustinas bu
vo apie 40 metų amžiaus.

Kodėl P. Augustinas pasikorė 
ir ar naturališka, mirtimi mirė 
moteriške, niekas nežino. Gal 
kas nors paaiškės koronerio in- 
kveste, kuris įvyks šįryt gra- 
boriaus, Lachawieziaus koplyčio
je, 23.14 West 23 J^lace. Smul
kesnės žipiosį apie šią tragediją 
bus paduotos rytoj.

Perdirbame Kailius Pataisome.
Expertu darbas — Žemos kainos.
Aprokavimas dykai. *
Pataisykite savo kautą pirm negu 

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

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

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg. 

Tek Dearborn 7184

KNYGOS
BOOKS

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

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

VIEŠBUČIAI
HOTELS

Senų ir naujų lietuviškų knygų
gausite Na
Halsted St.," Chicago, III.

visuomet gausite Naujienų knygyne.
1739 So. ‘

KANARKOS
CAN ARIES

Cohen Bros Furniture 
Company 

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

kandų krautuvė Chicagoje
Visi rakandai, kokiu tik reikia jū

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

Jeigu butumet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

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

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir aukščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tol. Wabash 2280.Chicago.

sudegė Šių metų skerdyklų gais
re.

Vagis nušovė savo 
sėbrą beplosiant 

krautuvę
PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place. 
prie Wood St.

organizacijose Grand Rapids, 
Mich.

Pp<
Chicagoje virš metus laiko at
gal ir užlaiko gražią ABC 
alinę, 1526 East 69th Place.

Senas Petras.

Aleksynai apsigyveno

susirgo pereitos savaitės pabai
goje. šaltis ir influenzos symp- 
tomai paguldė ją į lovą, nors 
ligonė tikisi greitu laiku grįžti 
darban. Ji dirba kaipo sekreto
rė vienoj Home Owners Loan 
Corporation Banko advokato.

Palaikė draugę už policistę

VAKAR IR 
ŠIANDIEN Išvažiavo su šeimyna 

Floridoji

Chicagoje atsidarė 
tarptautinė gal

viją paroda

Keturi banditai šeštadienį va
kare atvažiavo su automobiliu 
prie Chick-Chick vištų ir kitų 
paukščių krautuvės,8356 South 
Ashland Avė., ir nuėjo ją api
plėšti. Dviems vagiliams betuš- 
tinant krautuvės registerį, tre
čias vagis ni*ėjo į krautuvės už
pakalį apsidairyti ar iš ten kan
tais negręsia pavojus.

Stanislava Shatiene
Persiskyrė su šiuo pasauliu 6 d. gruodžio mėn. 1933 m., 
sulaukus 30 metų amžiaus, gimus Rusijoje 1903 metais. 
Paliko, dideliame nubudime dukrelę Irene Shatas ir motiną 
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 į namus po num. 3231 South 
Emęrald Avenųę.

Jau praslinko wętaj kai tave, musų mylima motinėlė 
ir dukrelė, netikėtai tą nelaimingoji mirtis ištraukė iŠ 
musų tarpo. Musų širdyse palikai neužgydomą žaizdą. 
Mes tave, brangi motinėlė ir dukrelė, laukiame su- 
gryžtant prie musų, bet musų laukimas veltui. Visokios 
gėlės pranyksta, bot ir vėl sugrįžta, bet tu nebegrįši, Lai
kui bėgant užmirš tave draugai, bet tu, musų brangioji, 
pasiliksi musų mintyse ir Širdyse amžinai ir per musų 
maldas ir troškinius gal, nueisi prie Dięvp. Ilsėkis ramiai 
šaltoje žemėje ir lauk mus ateinant! Nuįi.udę lieka 

pUKRELfi IR MOTINA.

VIKTORAS GRIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gruodžio 1 dieną. 8:30 valandą 
lyto 1934 nu sulaukės 4,4 n), 
amžiaus, ginies Raseinių aru 
Kelnudų parap.

Paliko dideliame nubudime 
dr.ąugus ir pažystamus.

Laidotuvėmis rūpinasi Sta
nislovas Bartkevičius.

Kūnas pašarvotas. randasi 
11026 So. Talman Avė.

Iškilmingos laidotuvės ivyka 
ufeąrniilke gruodžio 4 diena, 1 
yąl. 1)Q pięt iŠ ųa<mų i

• kas kapines.
Visi. a. as Viktoro Gijigo gi

minės, draugai ir pažįstami 
ęsat nuoširdžiai kviečiami, dar 

> lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutiąi patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nų||ude liekame,
Draugai ir Pažietamk

L Laidotuvėse patarnauja gra- 
borjus Jį. J. Bagdonas, Telefo
nas Ęųllmąn 4451.

Operaciją padalyta p-iai M. 
L Aleksynienei

P-ia M*. Aleksynienė, 1531 E. 
72nd Street, stąįgiai, susirgo pe
reitą savaitę ir buvo išgabenta 
i ligoninę. Ligoninėj jai buvo 
padaryta pasekminga operaciją, 

kurios, ligonė dabar eina ge
ryn ir mano dar šios savaites 
pabaigoje grįžti namo.

P-la Mk Aleksynienė yra žmo* 
na p. Tarno Aleksyno, kuris yra 
žinomas daugeliui lietuvių. Jis,

MARQUETTE PkRK — l 
šiltąją Floridą išvažiavo pp. W. 
F. Zablevičia ir šeimyna, 6229 
South Campbell avenue.

Pp. Zablcvičiai mano išbūti; 
pietuose iki kovo mėnesio ir 
ten praleisti , žiemą. Grįždami 
■Chicagpn atostogininkai sustos. 
Hot Springs, Arkansas valsUto- 
<j.e. —-V.v

Paroda. įrengta naujai pastaty
tam amfiteatre; pirmesnis su-

Tūkstantinių minių akyvaiz- 
doje ir su dūdų orkestrų muzi
ką ir daugeliu kalbų šeštadienį 
atsidarė kasmetinė Chicagos 
Tarptautini Galvijų paroda.

Parodoje yra išstatyti tūks
tančiai eksponatų įvairių ūkio 
produktų* ir šimtai įvairių veis- 
Utį gftlvijtį.

Paroda yra įrengta naujai

nėti užpakalines krautuvės du
ris ir jas atidarė. Tuo tarpu va
giliai, buvę krautuvėje, pama
nė, kad ten yra pohcistas ar 
kitas priešas ir apipylė savo 
sėbrą kulkomis. Jis mirė vieto- 
je. |

Nušautasis plėšikas buvo 
Frank Walla, 3085 Broad st 
Kiti vagiliai pabėgo.

. -rv- .

Susirgo p4e Sylvia Kiriutč^
11!" ’r 1,1 H ■ ‘

MAvRQUETTE PARK IMfi- pastatytam milžiniškame amft- 
daug darbavosi socialistų sąjun-Sylvia Kiriutč, duktė pp, M J. 

f Kirų, 6620 South Fairfieįdi(goje i? kitokiose, pi/ogresyvese
teatre. Pirmesnis amfiteatras, 
kuriamą parodos buvo laikomos,
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DR. DR. ŠIMKAUS. MONTVIDO IR ZALA- 
R1AUS KOMISIJA TIRS BEN ALI 

“STEBUKLUS”
Ben Ali ir J. Grigaitis sudėjo po, $200,00; 
tyrinėjimai Įvyks trečiadienį, Chicagos 

Lietuvių Auditorijoje
Trečiadienį, gruodžio 5 d., fesijų, amatų, biznių žmones. 

Lietuvių Auditorijoje įvyks! Publikos komisija susidės iš 9 
nepaprastai įdomus vakaras— ypatų ir jų vardai yra pas- 
medicinos daktarų komisija kelbti kitoj vietoj. Publikos
tirs Ben Ali rodomus seansų 
aktus: kad viela (dratas) 
tikrai per žandus perduria
ma; kad vinys tikrai yra per
kalamos per rankas ir kitoje 
pusėj rankos vinys į medį įlen
da; kad guzikai tikrai prisi
siuva prie savo odos ir kad 
prieš deginant savo kūnų ne
susitepa vaistais bei chemika
lais.

Visoje lietuvių tautoje yra 
tiktai vienas toks įdomus žmo
gus kaip Ben Ali — Antanas 
Pilkauskas. Portat atsirado 
drąsus žmogus, kuris reikalau
ja, kad fakiro Ben Ali daro
mus seansus patikrinus. Tai 
buvo p. Jonas Grigaitis.

P-s Grigaitis pasiūlė du šim
tu dolerių fakirui Ben Ali, 
kad jis pasiduotų daktarų eg- 
zaminacijai, kurioj jie nusta
tytų ar visi jo daromi aktai 
yra teisingar ar ne.
Daktarų komisija — Am. Liet.

Daktarų D-jos nariai
Daktaras V. A. Šimkus yra 

Lietuvių Daktarų Draugijos 
pirmininkas, o dr. A. Montvi- 
das ir dr. P. Z. Zalatorius — 
minėtos draugijos nariai. Visi 
trys daktarai yra pasižymėję 
medicinos srityje. Bus nepa
prastai įdomu išgirsti kų dak
tarai pasakys ištyrę Ben Ali 
numerius.

Jeigu suras, kad musų faki
ro rodomi aktai nėra apgau
lingi, tai ne tiktai visai lietu
vių visuomenei, bet taip' 
ir patiems medikams bus įdo
mus dalykas patirti. Jeigu p. 
J. Grigaitis, dviejų šimtų dole
rių ir netektų, bet jis atliks la
bai naudingr darbų — netik
tai pats sužinos grynų tiesų, 
bet ir tūkstančiams kitų savo 
tautiečių mintyse išblaškys 
abejojimo miglas.
Tyrinėjimas eis visai publikai 

matant
Jeigu musų fakiras Ben Ali 

visus arba kai kuriuos savo 
numerius atlieka magijos bei 
įvairių “triksų” pagalba, tai 
šiame vakare jo garbė, kaipo 
vienintelio lietuvio fakiro už
ges, ir dar jam tas garbės 
praradimas kainuos du šimtus 
dolerių. Daktarų komisija 
atliks savo tyrimo darbų es
tradoj, kada fakiras Ben Ali 
darys savo aktus — visai pub
likai matant.

Apart medikalės komisijos, 
dar bus publikos komisija — 
į šitų komisijų įeis įvairių pro-

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

komisija sykiu su medicinos 
daktarų komisija dalyvaus es
tradoj ir tčhnys fakiro Ben Ali 
aklus. * ■

Prayrame koncertinė dalis
Trečiadienio vakaras bus 

labai įdomus. Pirmiausia eis 
koncertinė dalis programe: 
solos, duetai, choras, o po kon- 
rertui seks Ben Ali seanso ak
tai ir komisijų tyrimai. Tam 
užsibaigus, šokiai griežiant 
Jurgio Steponavičiaus orkest
rai. Konertas prasidės lygiai 
7:30 vai. Ben Ali seansai ly
giai 8:45 v., programas baig
sis lygiai 9:30, vėliau eis šo
kiai iki vėlybai nakčiai.

Mari m Lupus.

Publikos Komisija
Trečiadienio vakare, gruod

žio 5 d., fakiro Ben Ali — A. 
Pilkausko, išleistuvių vakare, 
apart medicinos daktarų ko
misijos — Dr. V. A. Šimkaus, 
Dr. A. Montvido ir Dr. P. Z. 
Zalatoriaus, dar dalyvauja 
Publikos Komisija. Šita Ko
misija yra kviečiama sulig 
didžiumos musų publikos pa
geidavimo. Komisijon įei
na :

L K. Kairis, Kriaučių Uni
jos agentas,

2. Jos. F. Budrik, stambus 
radio — muzikalių instrumen
tų pardavėjas,

3. P. S. Rindokas, žymus 
darbuotojas, Indiana Harbor,

4. P-nas Nekrošius, Pcoples 
Furniture Co. vedėjas,

5. J. Martin, Kenosha, Wis. 
miesto aldermonas,

6. P-nas Jakavičius, Kęstu
čio Kliubo prezidentas,

7. J. Mitchell, Waukegan, 
III. žymus darbuotojas, ' ‘

8. P. Kuraitis, žymus biznie
rius — Pontiac automobilių 
pardavėjas, . >•

9. M. J. Jovarauskas, Roose- 
velt Furniture Co. vedėjas.
Alternatai:

1. B. Bulovas, “Naujienų” 
agentas,

2. Geo. Lucas, “Margučio” 
agentas,

3. P-nas Stančikas, “Drau
go” agentas,

4. A. Zalagėnas, žymus or
ganizacijų darbuotojas,

5. Paul Smith, žymus Brigb- 
ton Park biznierius,

6. P. K.. Deveikis, žymus Ci
cero organizacijų darbuotojas,

7. Ig. Orlakis, 18-tos apielin- 
kčs biznierius,

8. Kazys Pocius, West Pull- 
man darbuotojas ir biznierius,

9. J. Kaulinas, Northsidės 
lietuvių darbuotojas.

Maxim Lupus.

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos
Degtinis

/Įsose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bovbou

NATHAN 
KANTER

4707 & Halsted St

Moteriškė ateina į Penki užmušti auto 
talką fakirui Ben

Aliui; jį gina
mobilių: dviejų die-

Sako, kad Ben Ali ste
buklus padaro ir pa
sako kodėl juos gali 
padaryti

autoino- 
užmušti

su auto-

jie Pelnys didelį grobį. Bet ap- graborius Masalskis ir jo jau-’tad iš viso bus apie 42,000. Ger- 
siriko, nes kasoje stambių su- nas pagalbininkas p. Phillips, buvio laikais, 1929 metais apsi- 
mij nebuvo. Ištuštinę r^giste-
rj ir atėmę iš vienos moteriš- šinų, viskas praėjo labai tvar- depresijos” metais, 1932, apsi- 
kės ridikulį, piktadariai prasi
šalino. Policija, tačiau, mano, 
kad vagilius sugavusi, nes su
ėmė tris jaunus vyrukus, kai 
kuriuos lankančius Lihdblort
High School, kurie nužiūrimi

’D ’V—odmjĮ

Lydėtojų buvo apie 50 ma- vedė 43,119 poros. O “gilios

i- kingai ir iškilmingai. V7M. vedė tik 27,071 poros.

californijos saldus vynasMeiles ir vedybų se- 10 galionų—$9.00.
• 1 • • J NOVAK, 2720 S. Paulding.

rai smarkiai pakilo i

1934 metais

Kadangi gerbiamos “Naujie
nos” leido vyrams pareikšti sa
vo mintis apie Ben Ali stebuk
lus, tai aš manau, gal leis ir 
moterims. O aš, kaipo mote
ris, žinoma,' vyrą ginsiu ir 
bandysiu prirodyti savo supra
timu, kad Ben Ali akių nemo- 
nija ir jokių “hokus pokus” 
nedaro, kaip kad tūli mano. 
Jis padaro stebuklas vien tik 
gabumu ir kantrybe ir tai yra 
galima suprasti, tik reikia, ži
noma, truputį galvų pasukti, o 
nereikalauti, kad kas nors už 
pinigus į klausimą atsakytų.

Ben Ali — kaip 
moteriškė

Pirmiausiai pastudijuokim 
moterų ausų auskarus, ir bus 
galima lengvai suprasti Ben 
Ali stebuklus.

Musų daktarams nekartų pa
sitaiko, kad reikia žmogui iš 
ausies paimti kraujo dėl ligų 
ištyrimo. Kartais pasitaiko, 
kad žmogus pradeda slabti ar
ba alpti. O tuo tarpu, yra mo
terų, kurios pačios sau ausis 
išsiduria, padaro skyles ir iš- 
veria auskarus, kad butų už 
kitas gražesnės ir įdomesnės. 
Nemanykime, kad joms ne
skaudu, bet jos nealpsta aiš
ku, kad užsispyrimas nugali 
visus pavojus ir skausmus.

Todėl, aš manau, kad ir.iriu- ♦
sų gerb. Ben Ali panašiai, kaip 
moterys ausis, taip jis sau dur
sto kūną, o tas durstymas rei
kalauja kantrybės ir ištver
mės. Aišku, ką padarę vieiias, 
to negali padaryti ikitas, nes 
ir pati gamta iš prigimties ap
dovanoja kaip kuriuos žmones 
tam tikrais talentais bei ga
bumais, o kitus ne.

Ben Ali — artistas iš 
prigimties
• ‘ "• ' ' . '

Taigi, Ben Ali stebuklai yra 
suprantami ir neįmanomi* Ne
lengva yra sužavėti išlepintų 
amerikoniškų skonį. Vienok, aš 
pilnai atiduodu kredilųv gerb. 
Ben Ali už jo gabumus, nes 
jis yra iš prigimties apdova
notas artistiškais gabumais, 
mandagus, inteligentiškas vy
rukas, gerai išsilavinęs savo 
srity j. Jis akių ne monija ii 
jokių “hokus pokus” nedaro, 
kaip kad tūli mano. O vien tik 
daro artistišku gabumu ir kan
trybe. Butų galima jo tas vi
sas štukas išaiškinti, jeigu bu
tų reikalas. Bet padaryti taip 
kaip jis, aš visai atsisakau.

Jei žioplos kultūros ga
li — tai kodėl ne Ben Ali

Taipgi, gerbiamo Ben Ali 
(Pilkausko) maršrutu*! po ki
tas kolionijas galima' pilnai pri
tarti, nes jeigu visokie Vanar- 
gai, Margučiai su savo žioplo
mis kultūromis gali daryti iš 
žmonių lengvą pragyvenimą, 
tai dėl ko negali pasidaryti 
pragyvenimų artistas iš pri
gimties Ben Ali (Pilkauskas).

žmonės iriėgsta įdomybes ir 
lai pamato ir pasuka galvas, 
kaip vienas gali padaryti “ste
buklus”, o kitas negali nei su
prasti. Moteris.

Oii. ■■■kiiim, 

šeštadienį ir vakar 
bilių nelaimėse buvo 
penki žmones.

Du iš jų mirė, kai
mobiliu įvažiavo į ant kelio 
pastatytą trokų. Užsimušę yra, 
Joseph Gurgoyich, 30 metų, 
9204 Sagina^v < avenue, ir Er
nos! J. Klovucar, 30 m., 9930 
Avenue J. Nelaimė įvyko prie 
114th ir Torrcnce avenue.

Trys kiti buvo užmušti šeš
tadienio vakare, Suminite. Jie 
yra Lottio Kdntek, 18 metų, 
4840 So. Loomis Street, Ed- 
ward Mareliai, 4106 S. Albany 
ir Henry Węods, 4819 South 
Hoyne avenue.

Ar ateis ji prie kapo 
raudoti nužudyto 

vyro?
Federalės valdžios agentai ty

ko ir laukia nušautojo ban
dito George “Baby Pace” 
Nelson našlės.

Nors vėjas švilpia įsijuosęs 
ir žnaibo jų nosis ir ausis, du 
federaliai agentai kelintų nak
tį praleidžia St. Joseph’s kapi
nėse, Rivcr Grove. Jie lau
kia.

Jie slankioja* netoli kapo 
nesenai nužudyto bandito Ge
orge “Baby Face” Nelson. Jie 
lait&ia nužudytojo žmonas, 
Mrs.: Helen Gillis, kuri“ buvę 
prie savo vyro, kai tarp jo ir 
agentų įvyk(x .susišaudymas. 
Tame sus'išaudyTne žuvo Nel
son, bet žuvo ir du federaliai 
agentai, Sairiuęl CoxVley ir 
Herman Hollis. ‘

Agentai yra /pasiryžę mote
riškę suimti ir kad tai 
padarys. ;

Bandito žmona Mrs. Gillis 
esanti labai rel|giuga ir tiki
ma, kad ankščiau ar vėliau ji 
bandys aplankyti vyro kapų. 
O agentams to tik ir reikės.

■i , " . / ■

Nukritęs nuo laiptų 
60 metų vytas užsi
mušė Shatto viešb*
Mirė savo dviejų sūnų akyvaiz- 

doje; kūnas Apskričio ligo
ninėje

18 APIELINKĖ.—šeštadienio 
naktį Shatto viešbutyje, 1843 
South Halsted Street, mirė 60 
metų vyriškis, Michael O’Con- 
nor.

Policija spėja, kad mirties 
priežastis buvusi—-nugriuvimas 
nuo laiptų. Velionis gyvenęs 
antrame aukšte viešbučio, ir 
norėdamas nueiti žemyn., par
virto ir užmerkė akis.

M. O’Gonnor iriįrė akyvaiz- 
doje savo dviejų sūnų, kurie 
tuo laiku4 buvo pas jį atsilankę 
ir kartu su juo lipo žemyn 
Tėvui mirus, vienas iš sūnų 
puolė ant kelių ir verkdamas 
maldavo Dievo, kad j$m dova
notų, jeigu tas įvyko per jo 
kaltę.

Koronerio tardymas įvyks 
šįryt Cook apskričio ligoninėj, 
kur dabar randasi velionio kū
nas. ,

4»itiį^nįl>U.. .

Giltinė pradėjo skin 
ti urmu lietuvių 

gyvybes
Kasdien miršta po kelis Chi- 
cayos ir apielinkės lietuvių

Taip, vedybų ir meilės Šerai 
labai pakilo Chicagos teritori
joje. Amūras matomai dirba 
sušilęs ir pergyvena gerbūvio 
laikus, su kuriais susidūrė 1929 
metais.

šiais metais iki gruodžio pra
džios apsivedė 38,897 poros. 
Gruodžio mėnesį apsives 3,-000,

nOKTūAGE BANKERS

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

HoUywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 6883-5840

Mirė Motiejus Ramu- 
šauskas

PRANEŠIMAI

rūpinsis

BRIGHTON PARK — Vakar 
antrų valandų po pietų savo 
namuose mirė Motiejus Ramu- 
šauskas, 65 metų amžiaus, 
4358 South California avenue. 
Jis mirė po trumpos ligos.

Jis bus palaidotas trečiadie
nį. Laidotuvėmis
graborius S. M. Skudas, 718 W. 
18th Street.

Velionis paliko žmonų, Ma
rijonų Ramušauskas, keturias 
dukteris, vienų sūnų ir žentus, 
John Makrickas, Mr. Biaga, K. 
Kukales ir Vilimas Bigei.

Velionis mirė nuo žaizdų, 
kurias jis panešė apie metus 
laiko atgal Sawdust Shaving 
kompanijoje 23rd ir Western 
avenue. Ilgus metus gyveno 
Westsidėje, pirm persikeliant 
gyventi į Brighton Parkų.

Mirė Viktoras Grigas

MT. GREENWOOD — šešr 
tadienio rytų mirė Viktoras 
Grigas, 44 m., 11026 South 
Talman avenue. Velionis gi
minių greičiausiai neturėjo, 
tad jo laidotuvėmis rūpinasi 
draugai it pažįstami. Jis bus 
palaidotas antradienį, gruod
žio 4 d.,* Tautiškose kapinėse. 
Laidotuvėms patarnaus grabo
rius J. J. Bagdonas.

Oak Foreste mirė Juozapas 
Trijonis

OAK FOREST — Juozapas 
Trijonis mirė ligoninėj, Oak 
Foreste, po sunkios ligos. At- 
yažiavo jaunas iš Lietuvos ir 
apsigyveno So. Chicago, šv. 
Juozapo parapijoj. Tenais dar
bavosi, sutvėrė šv. Juozapo 
parapijų ir buvo labai veiklus 
šv. Izidoriaus draugijoj ir Si- 
mano Daukanto draugijoj.

Chicagos Lietuviu Vyry Choras 
dainavimo pamokas laiko kas nedel- 
dieni nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvy Vyry 
choro, kad sūriarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai sukrėskime žemę 
savo balsais! Valdyba.

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni gruodžio 4, 1934, 
7:30 vai. vak. Association House. 
2150 W. North Avė.

Visi nariai malonkite pribūti i ši 
svarbu priešmetini susirinkimą nes 
bus renkama nauja valdyba 1935 me
tams. •

Visi nariai atidžiai isitemykit ku
rie turite posmertinės paliudijimus 
užrašę svetimiems atsineškit ant su
sirinkimo dėl permainymo. Kurie na
riai turit pomirtines užrašę ne gi
minėms ale svetimiems, nes nau
ja konstitucija jeina galion sausip 1 
1935. Visi S. L. A. nariai turi po
mirtines užrašyti giminėms, o ne 
svetimiems 226 kp. bus išrinkta 
komisija kuri patikrins paliudijimus.

Ben. Aluzas užr. rašt.

Fakiro Gen Ali—A. Pilkausko Iš- 
leistuviy Vakaro, kuris jvyks sere- 
doje, gruodžio 5 d. Įžangos tikietus 
galima gauti nusipirkti iškalno seka
mose vietose: 
“Naujienos”, 1739 So- Halsted St. 
Jos. F. Budrik, 3417 So. Halsted St. 
Kartano Aptieka, 2557 W. 69 St. 
K. Cepukas, 1534 N. Oakley Blvd. 
K. Pocius. 720 W. 120 St., W.Pullman. 
Ig. Orlakis, 1730 So Halsted St. 
Morning Star Club. 1656 N. Damen

Avenue.
Senas Petras-Martinkaitis, Chicago. 
F. Lukoševičius, Cicero, III.
J. Mitchell, 906 Prescott Street, 

Waugekan, III.
J« Martin, 4508 —*8th St., Kenosha, 

Wis. . ■
P. S. Rindokas. 2111 Bmadway, In

diana Harbor, Ind.
P. Galskis, 1902 So. Western Avė. 
“Aušros” Knygynas, 3653 

Halsted St.

Ramygalos Aido Kliubas 
priešmetini susirinkimą antradieni, 
gruodžio 4 d. 8 vai. vak.. Barausko 
svetainėje, buvsioj Meldažio. Pra
šome visų susirinkti. Ramygalietis.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 1 musu spulką.

TEL, LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St..

Vat—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0761 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.
ippoalte Story, M Floor

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ClftSSIFIED APS ]
Business Service 
Biznio Patarnavimas

South

laikys

NAMU SAVtNINKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunihkais. Maža narini mokestis; 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalin ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHTCAGO 

Inkorporuotas 
1642 Wes: Division St 

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

, Apskričio ligoninėj mirė 
J. Balnis

BELW00D — Jokūbas Bal
nis pasimirė pavieto ligoninė
je. Jus buvo senas Belwoodo 
gyventojas. Gyveno, 630 So. 
22nd Avė. Laidotuvės įvyks 
šiandien, gruodžio 3 d., 1 vai. 
po pietų Tautiškose kapinėse. 
Patarnauja 
Skudas.
.moterį Stepanių Balnienę, 2 
sūnūs ir dukterį.

graborius S. M? 
Nubudime paliko

Tautiškose kapinėse 
iškilmingai palaidota 
Juzefą Narbutienė

Perei

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Miscellaneous for Sale 
, įvairus Pardavimai

KANARKOS. Parsiduoda namie 
augintos kanarkos. Didelis pasirin
kimas. 883 W. 33 St.. 3rd flat iš 
fronto. - •

Help Wanted—Malė 
, Darbininkų reikia

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa. Vieta išdirbta per daug me
tų. Nemokantis galėtų išsimokinti. 
Pardavimo priežasti patirsite ant vie
tos. Adresas 2809 So. Hoyne Avė.

Rado sušalusį pamestinuką

Netoli ežero kranto tuščiamb 
Jote prie Pratt Blvd., vakar 
buvo rastas sušalęs lavonėlis 
pamestinuko, apie vienos sa
vaitės amžiaus. Nuo kūnelio 
buvo nuimti visi rūbai. Nebu
vo jokių žymių, pagal kurias 
butų galima susekti kūdikio
.motinų. , >

T0WN OF LAKE 
tų trečiadienį, lapkričio 28 d., 
Tautiškose kapinėse iškilmin- 
mingai buvo palaidota Juzefą 
Narbutienė. . ... r į.

Velionė buvo laisvų pažval- 
gų moteris ir ji pati norėjo, 
kad jų palaidotų su laisvomis 
apeigomis.

Laidotuvės įvyko iš namų, 
kur vėlionė gyveno ir turėjo 
grosęrnės biznį per eilę metų. 
Išlydint iš namų, Stasys Rim
kus . sudainavo atatinkamas 
dainas p. Grušo dūdų muzikai 
pritariant; Kapinėse p. V. B.

3 jauni piktadariai 
apiplėš? Pankų;

suimti
■ i a r.i.'ibVę'.- ■

MARQUETTE PARK.—šį. rytų 
p. J. Pankus,1 2548 West 69th 
Street vyko į policijos centrų, 
kur bandys identifikuoti tris 
jaumts plėšikus, trečia
dienio vakare, lapkričio 28 d„ 
apiplėšė ję krautuvę. . ..........

Trys jauni valiai atėjo' į Ambrose, pasakė trumpų pra- 
krautuvę pavakaryje, tikėda- kalbą’ anglų ir lietuvių kal- 
mięs, . kad po švenčių /biznio, bose. Laidotuvėms patarnavo

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

PARDAVIMUI tavem, priežasti 
patirsit ant vietos. Pigi kaina. 
2028 So. Ashland Avė. Telefonas 
Canal 3528.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
mašinos su Storu ar be. Mainysiu 
ant automobiliaus. 4456 S. Washte- 
naw Avę. Lafayette 6993.

i.’ji Ii n i m ■irti ■■■   ■ i ■■■—i _ ■■■■!

Real Estate For Sale 
Nąmai-žemė Pardavimui

PAMATYKITE 2 flaty, 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. 
33 W. Washington St 

2 lubos 
Klauskite p. Lemke

PARSIDUODA receiverio rankose 
buvę namai Martjuette Parke, Brigh- 
tbn Parke ir pietų pusėje miesto. 
Kaina už pusę morgičio, parašykite 
atvirute ir aplankysite pilną apraši- 
mą. jeigu ne bus dar parduoti.

CHAS. URNICH,
56 W. Wasmngton St., Room 514 

Chicago.

NAMAS ir LOTAS tinkamas dėl 
tavam arba grosernes už 
Priverstas apleisti miestą, 
kitę 563 W. 31 St.

bargeną. 
Atsišau-




