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Balkanai Stato Naujo Karo Pavojun
Čechoslovakija Gru JAUNI TĖVAI

moja Karu
Grūmoja karu kiekvienam, kas palies ma
žąją entente. Balkanuose eina kariniai 

pasiruošimai. Jugoslavijos kareiviai 
jau buvo Įsiveržę Vengrijon

GENEVA, gr. 7. —- Tautų puldinėjimai per Vengrjjos sie- 
sąjungos tarybai svarstant Ju- ną ir erzinimai pasienio sargy- 
goslavijos kaltinimą, kad Veng- bos, privertė Vengriją atsi
riję yra dalinai kalta už Ju- traukti savo kariuomenę toliau 
gosią vi jos karaliaus Aleksand-’nuo sienos, kad išvengti kon- 
ro užmušimą, nes ji priglaudė 
Jugoslavijos tremtinius ir mo
kino juos naudoti ginklus, če- 
choslovakijos užsienio reikalų 
ministeris Edurad Benes atvi
rai prigrūmojo karu kiekvienai 
šaliai, kuri tik bandys paliesti 
mažąją entente — Rumuniją, 
Čechoslovakiją ir Jugoslaviją.

Vengrija atsakydama dėl Ju
goslavijos kaltinimo pareiškė, 
kad suokalbis nužudyti kara
lių buvo daromas kroatų veik 
visose šalyse, dagi ir Jungt. 
Valstijose kur apie tai buvo 
viešai paskelbta dideliame kroa
tų viešame susirinkime Youngs- 
town, Ohio. . . ?
Vengrija ir Balkanai ruošiasi 

prie karo

VIENNA, gr. 7. — Pasklido 
sensacinės žinios, kad Vengrijos 
valdžia atšaukė visus paliuosa- 
vimus iš kariuomenės, taipjau 
atšaukė visus karininkus iš 
Viennos, Prahos ’r Belgrado ir 
uždraudė valdžios darbinin
kams apleisti šalį. Delei to 
Viennos valdžia yra įsitikn- 
nusi, kad tik skubus didžiųjų 
valstybių įsimaišymas ir pada
rytas spaudimas gali neprileis
ti Centralinės Europos karo.

Santikiai tarp Vengrijos ir 
Jugoslavijos kas valandą daro
si vis labiau įtempti ir visoje 
pietrytinėj Europoj yra jau
čiamas didelis susirūpinimas.

Visoj Vengrijoj prasidėjo 
protestai prieš Jugoslavijos ma
sinius deportavimus vengrų.

Dar niekad nuo karaliaus už
mušimo nebuvo tokio didelio 
karinio sąjundžio Budapešte, 
Prahoj ir Belgrade.

Viennoje Vengrijos diploma
tiniuose rateliuose atvirai reiš
kiamas kaltinimas, kad Jugo
slavija “atvirai kursto karą”. 
Per pastarąsias 24 valandas 
Serbijos ginkluoti partizanai ir 
nacionalistai patruliuoja Veng
rijos sieną, bandydami išpro
vokuoti Vengrijos pasienio sar
gybą ir visaip ją koliodami, o 
kartais net ir .pereidami sieną. 
Esą Vengrijos sargyba turi pa- 
rodyti didelę kantrybę nesiduo- 
dama išprovokuoti.
Jugoslavija puldinėja per sieną

LONDONAS, gr. 7. — Spora- 
diški Jugoslavijos kariuomenės

flikto, kuris lengvai gali pa
virsti į naują karą.

Vengrija visaip bando vengti 
karo, nors ištrėmimas 27,000 
vengrų ir nuožmus jugoslavų 
elgimąsis su tais tremtiniais 
sujudino visą Vengriją.

Jugoslavai ginasi
BELGRADAS, gr. 7. — Val

džia tvirtina, kad nė vienas 
Jugoslavijos kareivis nebuvęs 
perėjęs Vengrijos sienos ir ne
są jokio kariuomenės koncent
ravimo palei sieną.

Bet, girdi, Vengrija tai tik
rai gabenanti artileriją į Ju
goslavijos sienos t apielinkę, o 
Vengrijos amunicijos dirbtuvės 
dirbančios dieną ir naktį.

Tremtinių vargai
SZEGER, Vengrijoj, gr. 7.— 

Čia per sieną perėjo jau tūks
tančiai vengrų tremtinių, ku
riuos ištrėmė Jugoslavija.

Tremiami yra visi—dagi pa- 
liegėliai ir Ifgonys, neduodant 
jiems dagi ir maisto pasiimti. 
Jų paliktus namus ir turtą da^ 
bar plėšia jugoslavų partiza
nai. v

Netoli nito čia Vengrijos sie
ną buvo perėjęs Jugoslavijos 
serbų kareivių būrys ir visaip 
tyčiodamies šaukė vengrus į 
kovą. Reikėjo Vengrijos kari
ninkams dėti dideles pastangas, 
kad suvaldyti savo kareivius ir 
neprileisti susirėmimo. Paskui 
betgi serbai pasitraukė

Italija akylai seka padėtį
RYMAS, gr. 7. — Vengrijos 

talkininkė Italija akylai seka 
padėlį Cen tralinė j e Europoje. 
Laukiama iš Italijos svarbių 
žingsnių, nes yra neabejotina, 
kad jei Jugoslavija pultų Ven
griją, tai Italija tufo pačiu lai
ku pultų Jugoslaviją.

Balkanai vėl pavirto “Euro
pos parako statine’*, iš kurios 
gali užsiliepsnoti busimasis Eu
ropos karas. Padėtis yra pa
vojinga.

Henry Bert Muiline
Kuomet didžiuma to amžiaus 

mergaičių dar tebežaidžia su lė- 
lėmis, Mrs. Eilėn Pauline Mul- / s 
lins, 14 metų, iš Fort Worth, ''
Texas, pagimdė pusšešto svaro 
mergaitę. Jos vyras ir kūdikio tėvas Henry Bert Muilins irgi 
yra 14 metų vaikas. Abu jie vedė dar nespėję baigti nė pra-< 
dinę mokyklą.

Idaho gubernato
riaus užmušėjas ■ 
gyvena. laisvėje

BOISE, Idaho; gri;:7. — Har- 
ry Orchard, kurte 1905 m^pa*' 
siuntė bombą, kuri užmušė gu
bernatorių Frank Steunenberjf, 
gyvena laisvėje nedideliame' 
baltame name ir prižiūri Idaho 
valstijos kalėjimo vištų ūkį. 
Jis yra vienintelis kalinys, ku
riam yra leista gyventi laisvai 
už kalėjimo rybų.

Harry Orchard buvo šnipas- 
provokatorius. Jis pasiuntė 
bombą gubernatoriui, kad nu
sikratyti palankaus darbinin
kam gubernatoriaus ir kad kar
tu galima butų kaltę suversti 
Vakarų Kalnakasių Federaci
jos viršininkams, kurie tuo 
laiku vedė didelį angliakasių 
streiką visose vakarinėse vals
tijose. Tuoj po užmušimo li
ko suimti trys tos Federacijos

Saar kraštą saugos 
internacionalinė

Tautų są- 
atė, kad

Chicagai ir aoieliiikei tedera* 
(io oro biuras šiai dienai praus- 
gauja*

Giedra; gal biskį šilčiau. x ' 
Saulė teka 7:06, leidžiasi 4:- 

19.

GENEVA, 
jungos taryi 
Saar kraštą laike plebiscito 
saugos internacionalinė polici
ja iŠ 4,500 ar 5,000 kareivių.

Su tuo sutiko ir Vokietija, 
bet tik su sąlyga, kad policija 
pasiliktų tik laike balsavimo ir 
kad j ją butų imami tik Ang* 
lijos, Italijos ir Holandijos ka
reiviai, o ne čečhoslovakijos ’r 
Rusijos.

Sov. Rusijos bolševi- Prasidėjo liudijimai; LIETUVOS ŽINIOS 
kai nužudė jau dau-,Martln by loie

glftU ZUU Žmonių prasidėjo liudijin
Jau užvakar 

imai Martin In- 
----------  sull byloje, kuris yra kaltina- 

Bolševikai tiesiog pamišo dėl mas, kad būdamas Middle Wegt 
nušovimo Kirovc ir dagi sa-, Utilities Co. prezidentu, pasi- 
vuosius žudo. Stalinas; tik ka
riuomene tepasitiki

Nuteisti sušaudyti, 
du piliečiai

Francija nuramino 
savo senąją talki- 

ninfoę, Rusiją
GENEVA, 7. — Franci- 

jai susitarus' Su Vokietija dęl 
Saar kasyklų, Rusija irgi pa- 
si juto atstumta. TeČiaus Ru
sijos užsienio reikalų komisa
rui Maksim Litvinov pasima- 
čius su Franci jos užsienio rei
kalų miiiisteriu Lavai įvyko 
naujas susitarimas tarp abie
jų šalių, Francijai .pasižadėjus 
nedaryti jokių naujų sutarčių 
su kitomis šalimis be pasitari
mo su Rusija. Tas susitari
mas veiks iki bus galutinai pa
sirašyta Rytų “Locarno” sutar
tis.. ' ■ ’ .

Suėmė narkotų
CHICAGO.—Po kelių mėnesių 

ruošimosi, policija padarė puo
limą La Šalie Manor Hotelyr

viršininkai, Haywood, Meyer ir 11039 n. La Šalie St, kur rado 
Pettibone, kurie vogtinai liko aįdelę skrynią pilną narkotikų,Pettibone, kurie vogtinai liko ( '
atgabenti iš kitos valstijos ii vertės $100,000. Suimti du žmo- 
atiduoti teismui. Vyriausiu 
prieš juos liudytoju ir buvo mi
nėtas Orchard, kuris prisipažino 
kartu su tais darbininkų vadais 
padėjęs bombą, ši provokaci
ja sujudino visos šalies darbi
ninkus, 
bininkų vadus pasiėmė ginti 
garsus 
Darrow. 'Visoje šalyje buvo 
ruošiami protestai ir nors šni
pai išvogė Darrow surinktus do 
kumentus, vistiek jam pasise
kė kaltinamuosius vadus ištei
sinti. Tada Darrow susigryžo 
ir gal pirmą sykį savo gyveni
me pavirto kaltintoju ir buvo 
prokuroro pagelbininku Orchard 
byloje. Orchard liko nuteistas 
visam amžiui kalėjimam

Kaltinamuosius dai*-

advokatas Clarence

nes, kurie dar nesenai išėjo iŠ 
kalėjimo už pardavinėjimą nar
kotikų.

Pradėtas vajus ir prieš nar
kotikų vartotojus ir suimta jau 
18 merginų, kurios dabar kan
kinasi kalėjime negaunamos 
narkotikų. Pagelbos jom nėra, 
nes tik nepaprastai reuiose at « 
siekimuose žmonėms tenka at
prasti nuo tų nuodų.

LANSING, Mich., gr. 7. —- 
Leroy Carson, 24 m., kuris pri
sipažino kelios dienos atgal nu
žudęs ir pakišęs patiltėn ėjusią 
mokyklon Leone Love, 12 m., 
liko nuteistas visam amžiui ka
lėjimam

$1%

ATHENAI, gr. 7. 
turkas turi labai smagų, bet 
kartu labai pavojingą darbą. 
Jis visur važinėja kartu su Ke
rnai Paša ir paragauja kiek
vieną diktatoriui nešamą vai* 
gį, kad valgyje nebūtų nuodų. 
Už tą ji gauna $15,000 į me
tus. Kernai Paša labai bijosis 
kad kas jį nenunnodytų ir to
dėl užlaiko speciali jam duo
damo maisto ragautųjų.

Suėmė mergaitės puolikus
CHICAGO.—Tėvui pasiskun

dus, už kelių valandų po to kai 
16 metų Franklin High School 
mergaitė pagimdė kudikj, poli*

Vienas

■įfrs.
Jenningg prane&įkaddu vyrai[cija’ arėStavo ketųrius jaunuo- 
pastvSrS jos dukterį ' Emaline " .
Harria, <10^m., etoj Rrie namų ■__ _ ..... . „

tant iŠ mokyklos.ir nusivežė automoį®^
■ ■'

į.ii* >143.. ■&*>H ■ ■

liūs, kurie ją kelis sykius buvo 
i-žpuolę ir išgėdinę jai gryš-

LONDONAS, gr. 7. —Varšu
vos žinia sako, kad sovietų Ru
sijoj per pastarąsias 24 valan
das įvyko masinis žudymas nu
žiūrėtų valdžios priešininkų. 
Jau daugiau kaip 200 žmonių 
liko sušaudyta, jų tarpe Kiro- 
vo užmušėjas Nikolajev ir daug 
moterų ir vaikų.

Nikolajevo žmona, sūnus, dvi 
dukterys, taip pat 85 metų mo
tina irgi liko sušaudyti.

14 GPU viršininkų Maskvoj 
irgi liko sušaudyti kaipo įspėji
mas visiems neištikimiems pi 
liečiams.

Leningrade įvyko susirėmi- 
inas tarp vietos ir iš Maskvos 
atsiųstų GPU narių. Susirėmi 
mas įvyko po to, kai Stalinas 
nepasitenkindamas Leningrado 
komunistais, pašalino komisarą 
Jagodą ir pasiuntė Maskvos če
kistų būrį areštuoti Leningra
do komisarus.

Kai Maskvos čekistai bandė 
įeit! į Lenfhgrado politinės p6- 
licijos nahią, jie buvo pasitik
ti šūviais; Užvirė mušis, ku
riame iš abiejų pusių žuvo ne
mažai žmonių. Karo komisaras 
Vorošilov, kuriam pasitaikė bū
ti Leningrade, tuojaus pasiuntė 
kariuomenę pulti Leningrado 
čekistus su kulkosvaidžiais ir 
rankinėmis granatomis. Mūšy j 
žuvę 10 čekistų. Visi kiti gi li
kę areštuoti ir gal irgi bus su
šaudyti;

Stalinas pašaukė armiją sau
goti jį ir kitus valdžios narius. 
Maskva todėl atrodo ginkluota 
stovykla ir kariuomenė gabe
nama iš įvairių Rusijos vietų.

Delei susirėmimo tarp pačių 
čekistų, Stalinas nebetekęs pa
sitikėjimo visa GPU (politi
nė policija—buvusia čeką), įsa
kė 14 jos viršininkų Maskvoj 
areštuoti ir tuojaus juos sušau
dė. šaudomi ir kiti jų drau
gai. Stalinas dabar pasitikys 
vien. tĮk raudonąja armija ir 
todėl ją gabena į Maskvą iš to« 
Ūmiausių Rusijos vietų;

Leningrade gi prie teismo rū
mų teisigirdi tik nuolatinis šau
dymas teismo pasmerktų j ų, 
kadangi kaip tik “teismas” spė
ja išnešti savo nuosprendį, au
ka tuojaus statoma prie sie
nos, einant komunistų partijos 
centralinio komiteto įsakymu to
kius tuojaus sušaudyti, nes 
jiems nebus teikiama jokio pa
sigailėjimo.

Nušautasis gi komisaras Ki- 
rov liko Maskvoj palaidotas di 
delėmią iškilmėmis. Kalbėjo vi
si žymesnieji bolševikų vadai, 
kurie jį vadino kankiniu ir 
šaukė be pasigailėjimo visus 
žudyti atgiežai už jo mirtį.

Tik vienas Stalinas, ? nors ir 
dalyvavo laidotuvėse, betgi jo
kios prakalbos nepasakė. Ki- 
rov kūnas liko sudegintas ir 
palaidotas netoli Benino kapo.

. ■' :
-..... 1 ,

NEW YORK, gt. 7. - Cin 
liko , ižstatytas naujas dirbti- 
nis šilkas, pagamintas iš pie
tinių pušų. Prie to išradimo 
buvo dirbai

KAUNAS.—1929 m. pavasa
rį buvo nužudytas Pilemontų 
km., Krakių v., Kėdainių ap, 
gyventojas Vlądas Macijaus
kas. Vieną vakarą atėjo pas Ma
cijauską 2 vyrai pasivadinę kri
minaline policija ir Macijauską 
‘■‘areštavo”. Jie Macijauską nu
sivedė Krakių link. Greit pasi
girdo šūviai ir... Jaugelių miške 
rastas Macijausko lavonas.

Manoma, kad jis nužudytas 
dėl to, kad įtarė jį skundžiant 
juos policijai ir 1.1.

Piktadariai dingo ir keletą me 
tų nesirodė. Pernai atvyko Lie
tuvon ir pasidavė policijai Kra
kių apylinkės gyventojai 
nas Daukša ir Mykolas 
cevičius, kuriuodu buvo 
ravę Okup. Lietuvon.

Kaip žinoma, Daukša su At- 
kocevičiUm kartu su Plečkaičiu 
vyko per Vokietiją sprogstamą
ja medžiaga nešini, bet ties Sta
lupėnais buvo suimti ir vokiečių 
pris. teismo nubausti.

Daukša su Atkocevičium buvo

ėmė $344,720 kompanijos tutro 
padengti nuostolius savo priva
tinių spekuliacijų.

Veik visą dieną užvakar su
gaišo prokuroras aiškindamas 
ką jis stengsis šioje byloje į- 
rodyti.

Jam pabaigus ilgą aiškinimą 
prasidėjo liudijimai, bet jau 
pirmieji liudininkų žodžiai su« 
silaukė griežto pasipriešinimo. 
Prokuroras atsivežė visą veži
mą kompanijos knygų, kurios 
pirmiau buvo naudojamos fe- 
deralinįame teisme Samufel In 
sull byloje. Bet kaip tik eks
pertai pradėjo liudyti kas tose 
knygose yra, taip ir Įvyko su
sikirtimas, nes kaltinamoji pu
sė pareikalavo, arba visai iš 
mesti tuos dokumentus, arba 
kad knygų užrašus liudytų, tik 
tie, kurie patys yra tas kny
gas vedę. Prokuroras pripažino, 
kad tokių liudytojų jis negali 
pristatyti. Teisėjas leido tęs
ti liudijimus, žadėdamas vėliau patraukti kaltinamaisiais pagal 
išnešti savo nuosprendį. u |tsatymą organizacijų daly

viams bausti ir B st. 453 str.
Jų bylą sprendė kariuomenės 

teismas ir paskelbė rezoliuciją, 
pagal kurią Daukša su Atkoce
vičium pripažįstami kaltais ir 
pasmerkiami mirti sušaudant.

■. V- ...i.. ... ..................... -' ■ . ' ? , .. -• ' : 
; CHICAGO.—. Eddyviile, Ky., 
kalėjime elektros kėdėj liko 
nužudytas chicagietis jaunuo
lis, laike plėšimo netyčiomis 
užmušęs žmogų. Jis iki mirties 
nępasisakė savo tikros, pavar
dės, x nes, matyt, jis buvo ki- • j- j v • i 
lęs iš geros šeimynos, pasiekęs SUZeide darbminkUS 
augštesnį mokslą ir gerai išsi
lavinęs, tad nenorėjo daryti tė
vams gėdos.

Anta-
Atko- 
emig-

WASHINGTON, gr. 7. — ‘j 
pasikalbėjimo su prezidentu 
Rooseveltu senatorius King pa
skelbė, kad federalinė valdžia 
ateinančiais metais nekels jo
kių taksų. ,

PHILADELPHIA, Pa., gr. 7. 
—Garsus dirigentas Lęopold 
Stokowski pasitraukė iš Phi- 
ladelphijos simfonijos orkestro, 
kurį jis vedė nuo 1912 m.

KAUNAS.—“Inkaro” fabrike 
darbininkui Juozui Dambraus
kui mašina nuplovė pirštus. 
Sužeistas paguldytas ligoninėn. 
Palemone plytų fabrike darbi
ninkas Viktoras Jančauskis nus
kribo nuo trečio aukšto ir pri- 
simušė. ' Ir Jančauskis pagul
dytas miesto

Veliuonoje, 
lune sunkiai 
darbininkas.

Aną dieną 
sužalojo A.
sargą Antanaitį, kuris nuvež
tas miesto ligoninėn mirė.

ligoninėje.
Budrikienės ma- 
sužeistas vienas

autobusas sunkiai
Panemunės tilto

GIMINĖMS LIETUVOJ

■

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

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

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

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius 
1739 So. Halsted St. Chicago, Ilk
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[korespondencijos]
Wilkes Barre, Pa.

Iš SLA. 7-tu apskričio, suva
žiavimo.

SLA. 7-to apskričio metinio 
suvažiavimas įvyko lapkričio 2> 
<L Apskričio pirmininkas V. 
Kamarauskas atidarė suvažia
vimą 1:15 vai. po pietų.

Kol mandatus sutvarkė buS 
vo pakviestas pakalbėti St. Ge
gužis. P-as Gegužis kalbėjo 
trumpai. Daugiausiai apie pra
eitą specialį suvažiavimą ir kad 
likęs apšmeižtas pasalinėje 
spaudoje bei priskaitytas “Se
najai Gvardijai”, kuri kelia su
irutę Susivienijime. Daugiausiai 
kliuvo man ir “Naujienoms”. 
Nors mano vardo ir neminėjo, 
bet buvo aišku visiems apie ką 
kalba.

P-as Gegužis sako: girdi, 
“Naujienos” mane apšmeižė, 
bet kai pasiunčiau pasiaiškini
mą, tai netalpino. Matomai, sa
ko Gegužis, buvo parkietas rie
šutas ir Grigaitis negalėj# .i i 
perkąsti.

Toliau suvažiavimas ėjo ge
roj tvarkoj-, kol priėjo prie 
protokolo specialio suvažiavimo 
skaitymo ir sekretoriaus ra
porto. Mat, protokole buvo pa
žymėta, kad M. Raginskas pa
reiškęs, jog išėmimas “indžionk- 
šino kaštuoja $25.30. Raginskas 
griežtai užsigynė, jog jis taip 
nesakė. Kilo diskusijos. Vieni 
delegatai tvirtino^ kad Ragin
skas sakė, kiti, kad nesakė. 
Padiek u savu s nutarta protoko
lą priimti su pataisymu, kad 
Raginskas nesakė.

Prieita prie sekretoriaus ra
porto. Vėl Raginskas pašoka, 
aukštyn iškelia “Naujienų” 230 
numerį, kur mano buvo apra
šytas specialis suvažiavinuu^ji 
sako: viso jo straipsnio neskai
tysiu, tik perskąitysiu pabaigą. 
Matysite, kaip mutsų Žukaus
kas apšmeižė.

Raginskas skaito iš “Naujie
nų”. Skamba taip: “Reiškia, 
senos gvardijos veikėjai prisi
rengę prie |<aro. Taigi, ar ne
būtų laikas Pildoma jai Tary
bai tuos ‘buliukus’ sudraust ir 
paimti jiems už ragučių, nes 
jie SLA, organizacijai kasa 
duobę”.

P*as Raginskas, pabaigęs 
skaitytis sako: girdim kaip tu 
drįsti mus senus veikėjus va
dinti buliukais. Tu pats buliu
kas, o ne mes. šalia Raginsko 
sėdėjo ir p, Gegužis. Tai jis 
net prasijuokė. Vienas delega
tas padaro pastabą Raginskui. 
Sako, teisybė, jus senieji vei
kėjai taip veikėt, kad šiandien 
SLA. visi fondai beveik tušti.

Raginskas apsiramina ir at
sisėda. Stojo kitas. Tat K. Kar
sokas iš Pittstono. Tas puola 
mane: kas tave įgaliojo rašy-

Žukauskas nesąmonių prirašė; 
Sako, kad mes davėm P, Tary
bai ultimatumą ir norim Cen
trą kelti į Wilkes Barre.

Aš jam pastebiu, kad mano
parašyta yra tikras faktas. O 
jeigu Tamsta pamiršai, kaip 
buvo, tarta, tai štai rezoliuci
ja, — aš ją perskaitysiu.

Aš skaitau rezoliucijos tą' 
punktą, kuris skamba taip:; 
“Toliaus, jei SLA. Pildomoji]
Taryba nenorės į tai atsižvelg
ti ir nepaklausys šito perspė
jimo: šis suvažiavimas nutaria1 
įgalioja, specialę šiam reikalui 
komisiją už dvidešimts (20) • 
dienų nuo pasiuntimo šios re-' 
žolinei jos Pildomąją! Tarybai

“čarterio”. Ar t&msta turi 
juodą

toje, ir neleidžiant seimo- ve
dėjams pradėti šeimą, buvo 
reikalinga pąlięija., Komunistei 
buvo žiopli, kad jie taip elgė
si, nes ramiu keliu eidami jie 
butų užvaldę seimą. Siurba į 
minėtas pastabas bandė atsa
kyti, bet tas jo atsakymas bu
vo nevykęs. — P. A. D.

Reading, Pa

imtis legališkų žinksnių minė
to reikalo sustabdymui, ir per
traukti SLA. Centro raštinę į 
Wilkes Barre, Lnzerne County. 
Penn.”

Man perskaičius rezoliuciją, 
ir p. Karsokas nutyla taip, 
kaip butų musę parkandęs.

Reiškia, pats p. Karsokas bus 
vo rezoliucijų komisijoj ir pats 
agitavo, o dabar jau viską pa
miršo, ir ką patys prikepė, jau 
nenori valgyti. Po tų visų už
sipuldinėjimų ant manęs visgi 
mano raportas buvo priimtas

te
Federalinis agentas Samuel 

Crowley, kuris liko mirtinai 
sužeistas kovoj su George 
(Baby Face) Nelson (Lester M. 
Gillis) gangsteriais prie Bar- 
rington, Ilk Bet jis kartu mir
tinai sužeidė ir patį Nelson. 
Abu vėliau mirė. Crowley mirė 
ligoninėj, o Nelson rastas negy
vas pamestas Niles Center prie
miesty. Toj pačioj kovoj žuvo 
ir kitas federalinis agentas, H. 
E. Hollis.

vienbalsiai. Po raporto priėmi
mo toliau buvo vėl gera tvar
ka.

Apskričio valdyba visa iš 
rinkta ta pati, išėmus sekre 
torių.. Sekretorium išrinktas K. 
Karsokas iš Pittstono.

Prie pabaigos dar turiu pa
stebėti, kad tiek p. Gegužis, 
tiek ir visi jo šalininkai pyk
sta ant manęs, kam aš juos 
pavadinau “senąją gvardija”. 
Bet dėl to, rodos, nėra ko pyk
ti.

Pav., Pennsylvanijos valsti
ją. valdė repirblikonai per 40 
ribėtų. Lapkričio 6 d. republiko- 
nai pralaimėjo ir demokratai 
nušlavė, kaip» su šluota. Ant 
rytojaus po rinkimų vietinė 
anglų spauda pranešė, kad 
“senoji gvardija” pralaimėjo, o 
demokratai visur laimėjo. Bet 
aš nemanau, kad tokiu pava
dinimu (“senoji gvardija”) bu
tų įsižeidęs nors vienas repu- 
blikonas.

Jeigu įsižeidė, tai tik tie 
kurie turėjo gerus darbus ir 
jų neteko.

Gal ir ponas Gegužis tą pa
čią mintį turi, jei įsižeidė.

— St. žtikauskas.

Rockford, III.
* 1

Sklokininkų ir “ščyrųjų” pra
kalbos

Lapkričio 25 d. čia kalbėjo 
/‘sklokininkų” Butkus iš Brook- 
lyno,; Taipgi tą pačią dieną ir 
ant rytojaus kalbėjo “kairių
jų” Siurba.

ti į laikraščius apie apskričio 
suvažiavimo tarimą? Aš jam 
pastebėjau, kad aš rašiau ne 
kaip apskričio sekretorius, bet 
kaip korespondentas, ir aš tą, 
darbą dirbu daugiau nei 15 
metų ir niekas man to uždrąU” 
sti negali. P-as Karsokas ap* 
siramina, bet neilgam.. Jis iŠ* 
sitrau’kia “Tėvynės” No. 42. 
Mat, ten buvo mano korespon? 
dencija, kur aprašyta SLA*. 68 
kuopos susirinkimas.

Karsokas skaito tą maup ko
respondenciją, kuri skamba 
taip: “Toliaus sekė delegatų ra? 
portas iš SLA. 7-to apskričio 
specialio suvažiavimo. Iš dele
gatų raporto pasirodė, kad 
SLA. 7rto apskričio veikėjoj 
pertoli nuėjo; Ne tik SLA, kon
stitucijos ir Seimo tarimo ne
pildo, bet dar davė P. Tary
bai “ultimatumą”, kad nekel
ti Centro iš Naw Yorko į Pitte*. 
burgh’ą, neg. pasidarys organi
zacijai dideli nuostoliai, o pa
tys nori Cenjtrą kelti. į Wilkes 
Baiję, tai nuostoliu nebus”.

P-as Karsokas, perskaitęs 
tą $taa0ą» sako :

Butkus kalbėjo dviem te
mom. Pirmoje apie fašizmą 
Amerikoje, o antroje apie “kai
riųjų” komunistų “veikimą” 
darbininkų tarpe, ir savitarpi
nę kovą. v

Reikia pasakyt, kad Butkus 
kalbėjo rimtai ir vaizdžiai. Pir
moje kalboje jis nurodė, kad 
po visą Ameriką jau* yra daug 
prisitvėrę įvairiais vardais or
ganizacijų fašistinio krypsnio, 
kurios betgi šiandie dar netu
ri vieno centro,. O apie, “kąi- 
riasparnius” komunistus taip
gi pasakė daug teisybės. Sulig 
Butkaus (ir visi tai žino), “kai- 
riasparniai” savo galvomis ne
pajėgią protauk, užtat jie klau
so* tik Maskvos, “ukasų”. Jjh 
nurodė, kaip “kąiriasparniai” 
;tverdąmi visokias atskirai 
“unijas” muu Am; Darbo Fe
deracijos ardė darbininkų vie
nybę ir pasitarnavo kapitalis
tams. Bet dabar jau su savo 
“unijomis” prašosi priimti • 
Am, Darbo, Federaciją. Socia
listus jie (“kairieji”) vadina 
“socialfašistais”, bet tas ter- 

yra netesingas — sa-

ko Butkus, nes fašistai valdo 
diktatūrą, k) socialistai stoja 
už parlamentą, — buržuazinį 
parlamentą.

Taigi, jeigu “sklokininkai’ 
(įgavę proto) pupažysta, kaa 
socialistus pravardžiuoti “so
cialfašistais” neteisinga ir ne
padoru, tai “sklokininkai” šian
die turi muštis į krutinę ir sa
kyti mea culpa, nes jie ir tą 
patį darė.

Kaip maskviniai nustojo 
darbininkų įtekmės ir kad dar
bininkai jų neklauso, tai But
kus nurodė ir į tą faktą, jog 
kada Vokietijos Hitleris ant 
rytojaus rengėsi užimti dabai- 
tinę vietą, tai iš vakaro Vo
kietijos komunistė 1 išlęido j 
darbininkus atsišA^tią į pa
skelbti generalį streiką. Na, ir 
kas atsitiko? Gi ne vienas dar
bininkas neišėjo į streiką! O 
pirmiaus Vokietijoj komunis
tai rinkimuose gaudavo apie 
šešis milionu's balsų.

» » »
“Kairiųjų” Siurba kalbėjo 

apie LDS. (darbininkų susivie
nijimą), ir kaip komunistus iš 
SLA. seimo svetaines Chicagoj^ 
policija mėtė laukan. LDS. iš
gyrė, o SLA. apšmeižė. SLA. 
esą išleido tūkstančius dolerių 
kad LDS. negautų “čarterio”, 
bet jis vistiek gavo. Kada ko
munistai išėjo iš SLA., tai 
“Tėvynė” džiaugėsi, kad SLA. 
augs, bet SLA. nuaugo devy
nis tūkstančius narių žemyn.

•SLA. kv/opos sudėjo Smeto
nai šimtą tūkstančių dolerių i- 
pasiuntė. O LDS. užaugo pen
kis tūkstančius narių (tiek iš 
viso teturi) ir kad įnešė į kon
gresą socialūs apdraudos bilių. 
Narys, prigulėdamas prie LDS. 
turi būt aprūpintas visu kuom, 
ir “darbininkiška politika”... O 
kad LDS. smarkiai neaugo, tai

tam yęa priežastis — dabar* 
tjnis krizis. ;

Po prakalbos oirvo leista 
duoti klausimai Tarpe klausi
mų buvo Siurbai padaryta ke
letas pastabų. Vietinės SLA. 
77-tos kuopos pirmininkas Sau- 
rusaitis, pasiprašęs balso atsi
stoja ir sako: “kalbėtojas sa
kei, jog SLA. išleido tūkstan
čius dolerių, kad LDS. negaiš
tų
tam prirodyti faktų 
ant balto?” Siurba Žiuri ištem
pęs akis, tik seilę rija ir tyli. 
O SLA. ku’opos narys D. pa
siprašęs balso pastebėjo Siur 
bai, kad jis sau matuoja vienu 
mastu, o kitiems kitu. Kad 
LDS. neaugo, tai priežastis da
bartinis krizis, o ,kad 'SLA. nu
stojo narių, tai ne krizių Vi
siems žinoma, kad šiais depre
sijos laikais daugelis draugijų 
sumažėjo, nariais. O {kuomet 
socialistai skelbdavo socialės 
apdraudos obalsį, tai komuni
stai sakydavo, kad socialė ap
draudė — tai “lopymas kapi
talizmo”. Kitas SLA. 77-tos 
kp. narys ir buvęs SLA. 36-to 
seimo delegatas A. Savickas 
prašo duoti jam pasakyt, ko
dėl komunistus, policija metė 
iš Seimo laukan. Ir jis gavęs 
balsą nurodė, kad. suvažiavus 
į seimą ir kuomet seimo dele
gatai dar neturi seimo ženk
lelių, tai yrą nėra patikrinti, 
kurie yra delegatais,
kas neturi teisės ’ iš publikos 
ir negali statyti seimo vedė
jams jokių reikalavimų. Todėl 
komunistų reikalavimas ir kū
limas triukšmo buvo ne vie-

nie-

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tek Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

Philip S. RosenthaI
ADVOKATAS 

4193 S. ARCHER AVENUE 
PHONE LAFĄYETTE 448« 

HOURS: Kvėpins 7 to O P. M. 
134 N. LA SALLE STREET 

PHONE CENTRAL OJOQ 
HOURS: 0 A. MJ tb 5 P. M.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelių per prisikimšu
sių prieplaukų. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbsti jp biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save/

Šis Bankas siūlo tąki pa
tarnavimų per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių,

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St

Readingo socialistai turėjo di
delį laimėjimą, sumušdami de
mokratus ir republikonus ir iš
rinkdami du* socialistus trečiam 
terminui į Pennsylvanijos val
stijos legislaturą.

Dabar paskelbta oficialiai, 
kiek komunistai gavo balsų. 
Komunistai šių metų rinkimuo
se statė savo kandidatus į vi
sas valdiškas vietas.

Kuomet socialistų kandidatai 
daugiausia gavo 15,029 balsus, 
tai komunistas kandidatas dan

gavo 58 balsus; kuo-

met socialistų kandidatas ma
žiausiai gavo 11,335 balsus, tai 
komunistų kandidatas mažiau
siai gavo 9 balsus. Na, o rei
kia atminti, kad Readingo mie
stas yra pusėtinai 
pramonės centras, — 
Ventoj ų virš 111,000.
sirodo kokią didelę “armiją 
komunistai turi.

St. Žukauskas.

stambus 
turi gy- 
Tad pa-

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

DAKTARAI IR DENTISTAI

Dar apie rinkimus

Kaip jau “Naujienos” rašė, giausiai

LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rez. Tel, Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

NedėEomis pagal sutarti.

Dr. Pulsuckis .
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vak, Nedėtomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS ....

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

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

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

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tet Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tek Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hydė Park 3395 

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

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0086 

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

Ofiso Tek Lafayette 3650
Rez. Tėl. Virginią 0669

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

Dr. Margeris
3325 Sol'Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 ‘
< Phone Boulevard 8488

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 

OEisas 4645. So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vate NedėiMj įSagal’^utariihų * 
Ofiso Tek: Beuleyard 7820 • 
Namu Tek Prosnect 1930

AKIU SI

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kurk 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyštę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si’ 
elektra, parodančių mažiausias klai 
dar. Specialė atyda atkreipiam i mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys, atitai 
somos. 'Valandos nuo 10' iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki. 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be. akiniu? Kainos pigiau <; 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v,
Phone Boulevard 7589.

DR.G.SERNER
LIETUMIS 

^Tell Yardb 1829
Pritąiko Akinius

. Kreivas. Akis,-.
-■ ■ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th St.

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

Nedėtomis nuo 19 3U 12 V4h dieną.

25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate: nuo galvos skaudėjimo, 
Jei skaitant raidės Susilieja i daiktų* 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arbą ; neriant skauda 

akys, tąomet jai* jums reikią 
akinių,

pr. Smetona
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Ąve.
piatii Bldg„ kamp. w st. 2 aukštas 

' Pastebėkite niąąū Iškabau.
yaląndos, nuo ryto. iki. 8:80 va
karo. Room 8.” Nedaliomis uždaryta,

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

2400 Weat Mądjaon Street

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

Dentistas

Telefonas Yards 0994 _
Dr. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po ptetų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moterišku, .yyriškų, Vaikų ir visų 
Į chroniškų ligų.

>; Ofisas’* 8102 So.' Halsted St.
( arti 8J«ą Street.

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

, , diena.

AKUŠERĖS

jyąl. lį iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 4645 So. Ashland Avė,M u pv pstsvia. v

- - Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

S ai. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
fiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7' 
Iki; 8:30 v. Ned61. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis I
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

( CHICAGO, ILL.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257.

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Liudnoj Valandoj 
Pašaukite

J. J. BAGDONAS
Z5«6 W. 03 St.

Tel. Republic 3100 
10734 SOUTH 

k MICH1GAN AVĖ. 
L Telefonas /

PuUman 4151 Jį

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany

Hemlock 9252

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

ginoms patari
mai. dovanai.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičhis

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkSje 

Didelė ir graži 
u koplyčia dykai 
h 4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:
Yards 1741-

? 1742
LAIDOJAM PIGIAU

NEGU KITI .
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop-
MM

Laidotuvių / Direkto
rius per 30 Metą .

4005-07 S. HermUago 
Avenue
Skyrius 

4447 S. Fairfįeld Avė.
■' M' 1 • v *’» *

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas ąeras ir nebrangus

718W.18ti»St.
. .TeL .Monroe 8877 - -

Tel; Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Gt.
CICERO. ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

JuozapasEudeikis 
, ir Tėvas

Jeigu noritę dailumo, ir nebrangumo 
LaidotuvėBe...........:paŠaukite........
REPublic 8340 

5340 So, Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)
.....\ P'l ,'L j,- ■ ■

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale' meldžiame atsišaukti, o mu-

2314 W. 23rd PL, Chicago
Tel. Canal 2515 arba 2516 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III 

; TeL Cicero 5927

Graborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovaną! 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama. 
3319: Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.

T T? I>AIWTITQ
Incorporąted 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augŠČiau. 

Modemiška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tek Canal 61

CHICAGO. ILL.

I.J.ZOLP
1646

Tel. Boulevard 5208 ir 8418 
1327 So. 49th Ct

Koplyčia dykaiTel. Cicero 8724.
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SAVE
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KALĖDOMS PINIGINES

j Ameriką

kur

BUDRIKMM

JEWELRY COLINCOLN'S FRIDE DEGTINĖ
Chicago, III

Td. VICTOKY 5382—5383

2-Diamond Ladies’
WRIST WATCH

Ir to nusprendimo 
du tuksiančiu mė

gta Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikalą 
vimu.

kad jat- 
buvo ta 
Bet jat-

tyrus ? 
svarbu ?
e. Tik

Aukštai gerbiamas pene Vit 
kauske!

Men’s Handsome
WRIST WATCH

Lengvais iš
mokėjimais. 

Su ’kožnu pir 
kimu duoda
ma dovanos.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 patys persitikrinkite.

1b prašo Lietuvos žmonėse 
teįp pataria Lietuvos bankai1

Vokiečių profesorius 
moka ir mokina lie* 

tuvių kalbą

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

SIUSKIT PSK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

naujus Radio 
Budriko krau 
tuvėje. 200 ra
dio turi būti 
parduota šioje 
savaitėje. Jų 
kainos žemos: 
Prasideda nuo 
$9.50 ir auk-Amerikoj jie pirmiausia spie

tėsi Pennsylvanijon, paskui 
Chicagon. Dabar lietuvių jau 
yra visose valstijose niro Ore- 
gano iki Maine.

Pirmoji lietuvių gentkartė 
Amerikoje jau pradėjo greitai 
mirti. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje rekordai ir Naujie
nose dedami nabašninkams 
kryžiai tą gerai paliudyja.

Antroji gentkartė pametė 
lietuvių kalbą. Tėvai vargia^ 
besusikalba su vaikais. Tėvų’ 
“veikimai” svetimi jų vaikams. 
Vaikai eina savo kęliais, sve
timais keliais.

UŽ 20 metų Amerikoje vei
kiausia nebebus nei lietuvių

Glv* hlm a man** gilt—a madam, ap-to. 
data wrlit watch. Thl» 1S»]«w«l modai Ii 
suarantaad to kaap accurata tinto— 
coma* tempiate, wlth modom link braca< 
lot to mateli.

OPEN AN ACCOUNT

An enaultlte, 8-dlamond Baguatta wrl*t 
watch, that comblne* baauty of daelgn, 
wlth unarrlng accuraey. An aacaptlon. 
ally approprlata Chriitma* gih for "Har" 
whlch wlll be a chacrful, daily remlndcr 
of tha gilbplvar. ,

SMALL WEEKLY FAYMENTS

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

SAVE «4 
34-Plece 
TUDOR

Amerikos 
giminės nesujudino.

Tik daug vėliau lietuvių gi 
mine pradėjo vėl stumtis j va 
kante

Prasidėjo tikras bėgimas į 
Ameriką. Kone trečdalis visos 
lietuvių giminės subėgo į Ame
riką. Kiti pakelyj užkliuvo Ško
tijoj, kiti net į Afriką nusiba- 
ladojo.

Jeigu Amerikos valdžia ne
būtų sustabdžius lietuvių imi
gracijos, tai šiandien jau du 
trečdaliai lietuvių giminės gy
ventų Amerikoje.

Matyt, kad senoji vieta, 
bėga Šešupė, kur Nemunas 
plaukia, lietuvių giminei jau 
nebepatinka.

Lietuviai vėl jaučia Amžino 
žydo bausmę, vėl nori keliau
ti, jieškoti ko nepametė.

Ar j šimtą metų jie iške
liaus visi iš savo senos tėvy
nės? Nebegalėdami atvažiuot 
Amerikon, ar jie išsisklaidys 
po visą svietą kaip žydo bi
tės?

Jie jau ir taip yra išsisklai-

Labai džiaugiaus gavęs Tam
stos meilingą atviruką, iš ku
rio sužinojau, kad mano kukli 
paskaita darė gero įspūdžio, ir 
kad net tolimoje Amerikoje 
apie ją skaitoma. (Apie profe
soriaus Fraenkelio paskaita 
Vilniuje buvo žinia lietuvių 
laikraščiuose visur.). Buvau 5 
savaites Vilniuje; prieš tai da
lyvavau Varšuvoje 2-me tarp
tautiniame slavistų suvažiavi
me. Vilniuje turėjau progos 
susipažinti su aibe lietuvių. 
Lietuvių mokslo draugijos vir
šininkas, p. kunigas dr. Vis
kantas, mane pakvietė skaityti 
paskaitą Vytauto Didžiojo gim
nazijoje apie savo naujausius 
tyrinėjimus Vilniaus kraštotar- 
mių srityje. Dabar mano pa
skaita bent dalinai išėjo italų 
žurnale “Studi baltici”. Ją ver
tė itališkai šito žurnalo redak
torius, Padovos universiteto

Kas mes esamo ?
Kas aš esu?
Ir kuo mes buvome, ir kuo 

aš buvau?
šiandien, vakar, šimtas, tūk

stantis ir dešimt tūkstančių 
metų atgal.

Amžinas žydas pradėjęs ke
liauti 1934 metai atgal ir sa
ko jis tebekeliaująs iki šiol.

Aš tiek ilgai nekeliavau.
Ar tai bloga, ar tai gera?
Nežinau.
Apie tiek pat laiko lietuviai 

ir apie Bal-gyveno panemunyj 
tijos jurą.

Jie tur būt buvo 
miau.

Kur? Po kokius
Ar tai jau taip
Matomai, kad r 

kam žingeidi.*.
Amžiną atilsį mano draugui 

Kaziui Būgai tai buvo labai 
žingeidi!. Iš kurios pusės lie
tuviai atėjo penemunin? Ar iš 
rytų ar iš vakarų?

Prusai-lietuviai gyveno va
karuose. Jatvingai-lietuviai gy
veno rytuose, žemaičiai-latviai- 
lieti.viai gyveno viduryj.

Vidurys paliko. Rytų ir va
karų kraštai pražudė savo lie
tuvius. Jatvingai ir prusai bu
vo tokie užsispyrėliai, kad jie 
kariaudavo iki paskutinis jų 
būdavo užmuštas. Todėl šian
dien nebėra nei jatvingų su 
galindais nei prūsų.

Kazys Būga atrado, 
vingų ir prūsų kalba 
pati ar beveik ta pati, 
vingai gyveno rytuose, o pru
sai vakaruose.

Tai kada lietuvių giminė ke
liavo, iš kur-gi ji keliavo: iš 
rytų ar iš vakarų? Matomai, 
ji nekeliavo iš pietų.

Ar prusai vedė lietuvius, ar 
jatvingai? Greičiausia, kad pru
sai. Bet kodėl viena prūsiška 
giminė ėjo priešakyj, o kita 
užpakalyj ?

Vienok iš kur lietuvių gimi
nė nebūtų, ėjusi, ji apsistojo. 
Nusprendė, kad jai nebėr kur 
toliaus eiti, 
laikėsi kone

Aš pasiusiu jūsų visai šei
mynai rubus pigiai. Bukit 
visi pasipuošę per šventes. 
Arba senus rubus pataisy
siu—išprosysiu; išrodys kaip- 
nauji.

SĖT OF 
PLATE

Pi«c«-by- 
Placa Prlca 

SI 9.50
Tha Colonlal Cha«t. Tha si ft "Sha" wants. 
Sarvlca for 8. Cholca of 34-piac« *at...
8 teaspoon*, 8 dassart spoons, 8 fork*, 8 
Grilla or dlnnar knives — DaLuxa staln* 
laši, amboised handla*, 1 >ugar shcll 
1 buttar knlfa.

TAKE ALU1935 TO PA Y

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

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

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

GEORGE SKOBY
MERCHANT TAILOR 

2415 W.Marquette Rd 
.Phone Hemlock 6296

Yra lietuvių, ypač jaunimo, 
kurie nemoka lietuvių kalbos... 
Toks lieti.’. įų likimas, kad iš
siskirstę iš savo krašto pate- 

kitu įtakas. Gi 
daugelyje žemes 

kraštų lietuvių kalbą išmoksta, 
ją tyrinėja ir mokina jos ki 
tus. čia paduodamas pavyzdys. 

(Vokietijoje, Kiel universiteto 
{profesorius Ernst Fraenkel lie
tuvių kalbą taip žino ir taip ja 
rūpinasi, kaip nedaug kas it 
iš pačių lietuvių tarpo... Kad 
tas yra faktas, rodo šis to pro
fesoriaus, taisyklingai parašy
tas laiškas, nušviečiąs jo dar
buotę lietuvių kalbos nau’dai:

Prof. Ernst Fraenkel, Kiel, 
Duevelsbekerweg 51-1.

M. Arėjas Vitkauskas, 2138 
W. Coulter Str., Chicago, III.,

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimminK pool. ''P ; <
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

laikraščių nei lietuvių kalbos 
O dar tik 20 metų atgal išro 
dė, kad lietuviai Amerikoje gy 
vuos amžinai.

žinoma, jie neišmirs. Lietu* . , i.,ail.ioo
vių "kraujas gal ir gyvuos , . .
amžinai. Tai yra. geras krau-' 
jas. žmonijos skruzdėlyne ma
žai yra giminių, kurios butų 
geriau gamtos apdovanotos ne 
gu lietuviai.

Mėlynos akys daug reiškia, 
šviesus plaukai taipgi daug 
reiškia. Tai šiaurės intaka. Tai 
tobulumo an tspauda. Mėlyn
akiai žmonės pralenkia visus 
savo patvarumu ir energija.

Tik nežinia kiek tos mėly
nos akys reikš, kada susimai
šys su rudom akim. Jeigu ką 
reikš, tai reikš daug mažiau. 
Mažiau patvarumo, mažiau už
sispyrimo, mažiau' energijos.

Besimaišant su kitais, gal 
bus sunku išlaikyti lietuviškas 
mėlynas akis. Kiti mėlynakiai 
žmonės, švedai, norvegai taip 
pat jų neišlaikys, besimaišyda
mi su kitais. Su švedais lietu
viai mažai tesueina.

Pražuvus lietuvių kalbai, po 
truputį dings ir mėlynos lie
tuviškos akys. Ateity gal pa
sikartos kaipo atavizmas.

Jeigu* žmonės Amerikoje 
kad nesusirupins žmonių veis
lės pagerinimu, kaip jie rūpi
nas gyvulių veisles gerinimu, 
tai visų žmonių asmenine lyg- 
malė eis žemyn. Amerikos žmo
nės apskritai jau ir dabar yra 
žemesnio antropologiško typo 
negu šiaurinės tautos.

žuvus lietuviams, kaipo to
kiems, Amerikoje, gal dar il
gokai gyvuos lietuviai, kaipo 
tokie, jų senobinėj tėvynėj.

Tečiaite ir ten jiems veikiau
sia bus lemta pranykti, nors 
ir ne taip greit.

Sekamas Europos karas bu; 
labai pavojingas lietuvių gimi
nei. Iš nepilnai dviejų milijo
nų lietuvių gali nelikti nei mi
lijono. Gal būt instinktiviai tą 
pavojų nujauzdami, lietuviai ir 
bėga iš savo tėvynės, žinoma, 
ir svetur neranda miltų kal
nų supiltų. ' •_ ■-

.Kol dar esame gyvi, čionai 
Amerikoj Ir visur kitur busi
me lietuviais. Kalbėsimas lie
tuviškai, rašysime lietuviškai.

Rašyti lietuviškai gana liūd
na. Rodos, kad tik pats su sa • 
vim kalbėtumais. Arba tai yra 
kalba vien su pasmerktais mir
ti labai neužilgo. Niekas kitas 
musų nebesupranta. Musų vai
kams tas visai negalvoj.

Bet mes esame lietuviai.
Ir aš esu lietuvis.
Viso pasaulio ir viso žmonių 

skruzdėlyno dalykai mums ir 
man yra matomi tik iš miteų 
regėjimo vietos. Kitaip mums 
yra gana sunku kas nors ma
tyti, nors tur-but ir galima. 
Mes dar neištirpom, nors ir 
žinom, kad ištirpsim.

u i ve a Sėt of 

COMMUNITY 
PLATE 

Save ’S” to *9’*
By the Ouantity Discount Plan

RRIDGEPORT LKJUOR COMPANY Ine
AVHOLESALE ONLY

SAVE S650
34-Piece SĖT OF 
COMMUNITY PLATE 
’35”

Tha Brido** V/Inged Cheit. Sarvlca for 8. 
Tha Ideal Chrlctmas Gift. Sat coniist* of 
8 taaipoons, 8 dassait cpoont, 8 fork**8 
Grilla or dlnnar knlva*—Daluxa hollow 
handla, ttainla** knlva*. 1 »u*ar shall 
1 buttar knifa.

CASH OR CRCD1T

JOS. F. BOM, Ine.
3417 SO. HALSTED STREET Tel. Boulevard 4705—8167
WCFL, 970 K., nedėlioję, Lietuvių Radio Programas duodamas Budriko Krautu- 

; vės nuo 1-mos iki *2-rai valandai po piet.

Tarnish-Proof 
Cheit 

2875
PIECE-BY-PIECE PRICE............................... 131.75
Your cholca of a 86 or S9>placa «et of Commtmlty 
Plota, In tha madam, naw, Black and Chromą 
Chatt. Sarvlca for 6, Including 6 taatpoon*, 6 da«- 
icrt tpoons, 6 fork», 6 Grllla or dlnnar knlva*, wlth 
DcLuxa ttainlati, hollow handla*, 1 buttar knifa 
1 eugar tpoon.

Pay After Christmas

DIENU IR AMŽIŲ KELIAIS
’ KL. JURGELIONIS

sptiudij. Priimu su mielu noru sN -g—.
Tamstos pasiūlymą palaikyti gj 
su Tamsta kulturinius santy- SS 
kius. Kad aš labai myliu lietu- \ 
vių Uutą, jų ka'bą ir ki.’.turą, \
aiškėja jau iš mano ligšioliniu \
darbų. Dėl to nuoširdžiai džinu- jgš \f
gilios, jei Tamsta maloncsi man įgs 7 pBMBy
atsiųsti savo raštus ir straip-
snius. 2 dienas buvau išvykęs Jjg /
nuo Vilniaus Dieveniškin, kur Jg IMK KHN S m /yri \
mane vaišingai priėmė kunigas ijji E TI J jkjuML %
Gedgaudas ir kur ti.vėjau pro- 
gos klausyti bent vieną iš Vii- 
niaus krašto tarmių. Viso la- $įį 
bo ir su širdinga padėka Er- SS
nestas Fraenkelis. SS M . W
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SKERDŽIA

Užsakyme kaina:
CMcagoje — paltu:

žiedams ^.^.......■■....^...,....■■■1

Pusei m>ctą
Trims mėnesiams ,_
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per iinežfotojus:
Viena kopija ................. .. 3c
Savaitei ■ ĮĮfAEf HSSfC _____ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijos* no Chicogoj, 
paltui

Metama _ |7.00

Trims mėnesiams „ 1.75
Dviem mėnesiams ------ —- 1-25
Vienam mėnesiui -—— 75c

Uetnvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..............      88.00
Pusei metą . ..........    4.00
Trims mėnesiams —...... .. ......  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu,
■'ĮJi.i.'.'my,miniu,  M U" V"

pos atsitikime tokio nario li
gos, už kurią' jisai gautų pa-1 
šelpą.” (O kaip su tais, kurie 
prie pašalpos skyriaus nepri
klauso?)
Iš šito Pild. Tarybos patvar

kymo yra aišku, kąd finansinė 
SLA. padėtis yra rimta.

Ji, i$ tiesų, yra rimta. Jos 
sustiprinimui neseniai buvo 
staigiai sušauktas nepaprastas 
Pild. Tarybos suvažiavimas.

Tačiau organizacijos nariai 
turėtų pasistengti be atidėlioji
mo išpildyti tą sekretoriaus pa
raginimą. Jeigu reikalinga, tai 
kuopų valdybos, gavusios teiš
bus iŠ sekretoriaus, turėtų su
šaukti ekstra mitingus kuopų 
ir nariams dalyką paaiškinti.

Maskvoje.

• -

šešiaadešimt-šešis savo ^priešus” komunistų valdžia 
Rusijoje jau nugalabijo, “keršydama” už Kirovo mirtį. 
Trisdešimt-septyni jų buvo sušaudyti Leningrade, kur 
įvyko pasikėsinimas prieš komisarą, ir 29
Viena sušaudytųjų yra moteris — Einalda Georgievna 
Sulygina.

Sovietų valdžia vadina tas savo keršto aukas “bal
tagvardiečiais”, bet Amerikos korespondentai, gyvenan
tieji Maskvoje, praneša, kad kai kurie nužudytųjų as
menų buvo komunistų partijos nariai.

Visus juos “teisė” slaptai politinė policija. “Teisia
miems” nebuvo leista net pasiaiškinti. “Nuteisti” jie bu
vo už akių, ir mirties sprendimai buvo tuojaus įvykinti.

Tokio žmonių žudymo negalima net pavadinti kerš
tu. Kerštas tai
dantis už dantį, akis už akį, gyvybė už gyvybę. Toksi 
buvo barbarizmo laikų “teisingumo” pagrindas. Bet ši
tame atsitikime apie kokį “atlyginimą” galima kalbėti?

Juk tie asmens, kuriuos Stalino budeliai nudaigojo 
Maskvoje, nebuvo net arti tos vietos, kur Nikolajevas 
nušovė Kirovą. Jie gyveno visai kitame mieste. Saky
tume, kad jie galėjo būti dalyviai sąmokslo, kurio pla
ną įvykdė Leningrade Nikolajevas. Bet, viena, pati so
vietų valdžia dar nieko apie tokį sąmokslą nėra pra-| 
nešusi. •

Antra, jeigu iš tiesų buvo toks platus sąmokslas, 
kurio dalyviai vieni gyveno Leningrade, kiti Maskvoje, 
tai kaip gi galėjo valdžia jį taip urnai susekti ir visus jo 
detalius ištirti? Tuo labiau, kad, kaip telegramose iš 
Leningrado ir Maskvos buvo pranešta, Nikolajevas bu
vo taip baisiai žvalgybininkų sumuštas, kad per dvi 
dienas jisai gulėjo be sąmonės. Jisai todėl negalėjo tų 
tariamų sąmokslininkų vardus tuojau išduoti. Jie buvo 
suareštuoti, pirma negu jisai suspėjo atsipeikėtti.

Vadinasi, tie 71 asmuo tapo sušaudyti ne už tai, 
kad jie buvo kokiu nors budu prisidėję prie Kirovo nu
žudymo. Jie buvo sušaudyti tik dėl to, kad žvalgyba bu
vo pirmiau juos nužiūrėjusi, kaipo valdžios priešus.

Taigi sušaudymo tikslas buvo ne atkeršyti už ko
misaro mirtį, bet nugąsdinti diktatūros oponentus.

Matyt, Nikolajevo atentatas prieš Kirovą įvarė I 
baisų kinkų) drebėjimą Stalinui ir klikai, ir jie ėmė šau
dyti, bijodami, kad paslaptingas “priešas” nepradėtų] 
šaudyti, juos pačius. Čia yra grynas valdžios persigan- 
dimo, panikos pavyzdys.

šitaip nuožmiai puola savo priešą žvėris, prispies- 
tas prie sienos.

Panašiai, kaip dabar Stalinas, pasielgė šių metų 
birželio 30 dieną Hitleris. Tik Hitleris buvo, iš tiesų, 
jspėtas apie sąmokslą, ir jisai savo priešus paskerdė, 
pirma negu jie buvo gavę progos bent vieną šūvį iš
šauti.

O Stalinas šaudo nežinia į ką ir nežinia dėl ko. Kaip 
beprotis, J kurio ranką pateko revolveris!

Dar niekuomet sovietų diktatūra taip nebuvo dis
kredituota civilizuoto pasaulio akyse, kaip po šitos be
protiškos skerdynės.

atlyginimas žiaurumu už žiaurumą:

Apžvalga
SLA, REIKALAUJA PASKO 

LŲ GRAŽINIMO '

Sekretorius M . J. Vinikas 
praneša “Tėvynėje”, kad SLA. 
Pildomoji Taryba savo suvažia
vime nutarė pareikalauti, kad 
nariai, ėmusieji paskolas duok
lėms užsimokėti, tas.paskoląa 
turi grąžinti prieš Naujus Me
tus arba, jeigu negalės jas grą
žinti, kad jie persikeltų j že
miausią apdraudos laipsnĮ. Tas 
nutarimas skamba'taip:

“Visą padėtį nuodugniai 
apsvarsčius nutarta ir įsa-

kos, per 14 metų nebuvo šau- todėl apie automobilį nieko ne- Lietuvos aero klubas Dariui ir 
doma į bolševizmo šulus, visai galvojo. Iš Viduramžių yra už- Girėnui pastatys akmeninį pa- 

Jminklą. Be to, visas išnuomuo- 
tas sklypelis bus aptvertas ak
menine tvora, pro kurte bus 
įeinama pro geležinius vartus. 
Tie vartai vaizduos musų tau
tos liaudies meną. Pats pa
minklas bus pastatytas iš di
delių akmenų, su geležiniu pa
matu. Dariui ir Girėnui pamin- 
iklas Soldine kaštuos apie 8000 
litų. Manoma, kad šis pamink* 
llas bus pastatytas ligi ateinan
čių metų gegužės mėn. prad* 

važiavusi. Jos pįrmgąly buvę žios. Taip pat bus pažymėtos 
įtaisytas didęjis mechanizmas, ir tos vietos, kur iš “Lituani- 
kuris ir stumęs karietą. Tojuos” buvo išmesti Darius ir 

Girėnas. Ten bus pastatyti 
kryžiai su koplytėle. Lietuvos 
aero klubo atstovai pažymėjo, 
jog matyti, kad šią vietą jau 
patys vokiečiai šiek tiek sau
goja. Stambesni medžiai, ka
riuos numušė “Lituanica”, dar 
tebeguli, o smulkesnes šakos 
jau surankiotos. Pati katostro- 
Ifos vieta yra pažymėta kuolu 
su atitinkamu parašu.

— Vykdami Vokietijon, tu-1 
rėjome dar vieną svarbų užda
vinį. Tai Užsakyti balzamuo
tiems didvyrių kūnams specia
lius karstus. Pats jų balzamo- 
vimas buvo vykdytas labai sun
kiomis sąlygomis: vasarą ir tik 
po 10 dienų nuo jų žuvimo. 
Kunus balzamavo Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius

heišeina, kad bolševikų valdžia silikęs tik vienas dokumentas,] 
Į liečiąs automobilį. Tai yra vie
nuolio Rogerio Ealono (XIII 
amž.) veikalas, kuriame rašo
ma “Reikėtų pagalvoti ir pada 
ryti vežimas, kuris be jokios 
gyvulių jėgos tik su mokslo pa
galba galėtų važiuoti.”

Bet tokiems žodžiams išsi
pildyti dar reikėjo daug daug 
laiko. Norimbergljos kronika 
mini, kad 1649 mot. buvusi pa
daryta tokia karieta, kuri pati

buvo gera; o išęina tiktai tas, 
kad bolševikų policija buvo ge
riau suorganizuota, negu caro, 
ir geriau mokėdavo apsaugoti 
komisarų gyvastis.

Tačiau ir su faktais skloki- 
ninkų lyderis elgiasi neatsar
giai. Viena> jau po 1918 metų 
buvo pasikėsinimas prieš patį 
Leniną: jį pašovė viena mergi
na, kuri priklausė kairiųjų so- 
cialistų-revolilicionierių parti
jai (tą kulką jisai ir į grabą 
nusinešė). Be to, buvo nušau
tas Šveicarijoje bolševikų am
basadorius Vorovski. O kiek 
buvo išžudyta Rusijos sodžiuje 
visokių mažesnių sovietų komi- 
sarukų, itai nė į jaučia kailį ne
surašytum !

L. Pruseika sako, kad “Nau- ‘Trečias Pruseikos argumen- 
jienų” cditorialas apie komisą- tas. Jisai tvirtina, kad Kirovą 
ro Kiro'vo užmušimą buvęs (nužudė “sauja” dar užsilikusių 
“kerštingas”, ir jisai bando 
įrodyti, kad bolševikų despotiz
mas nesąs visai panašus į ca
rišką despotizmą. Sklokininkų 
vadas rašo:

“Mes žinome, kad caro lai-1 turėjo ką nors bendra “kontr- 
kais nudėdavo labai daug (? revoliucionieriai”. Tuo tarpu 

! — “N.” Red.) ministerių. Bet Europos ir Amerikos spaudoje 
ir tuomet marksininkai griež- skelbiama pranešimai apie žut- 
tai atmesdavo tokį terorą, butinę kovą tarpe įvairių bolše- 
Mes žinome, kad caro valdžią vizmo klikų. Sakoma, kad* rau
nu vertė ne pavieniai teroris- donoj i armija su Maskvos žval
iai, bet sukilusios minios. gybininkais žudo Leningrado 

“Sovietų Sąjungoj įtokių žvalgybininkus; kad stambiau- 
‘šaudymų’, apie kuriuos kai- šieji GPU viršininkai net ir pa- 
ba IP. Grigaitis, beveik nėra, čioje Maskvoje esą atstatomi iš 
nes nuo 1918 metų tai tik vietų, areštuojami ir net su- 
pirmas toks teroro aktas, šaudomi.
Reiškia, net Grigaičio akimis Kurie jų “geresni”, o kurie] 
žiūrint, Sovietų valdžia ne- “blogesni”, mums čia visai ne
buvo (I — “N.” Red.) despo- svarbu. Bet jeigu bolševikiškos 
tiška, nes per 14 metų nenu- klikos tarp .ę^vęs piaujasl (pa- 
žudytas nei vienas kiek stam- našiai, kaip pereitą vasarą kad 
besnis vadas. Jis pats save sysipiovė tarpe savęs Vokiefi- 
sukritikuoja. x jos “nacių” vadai), tai nėra pa- 

“Nužudymas drg., Kirovo mato vieną pusę tituluoti “re- 
yra kerštas saujos dar užsi- voliucionieriais”, o antrą “kontr- 
likusių kontrrevoliucinių gdi- revoliucionieriais”.
valų, Bot tuos elementus ne- Aklas Pruspįkos pasmerkimas 
išgelbės , nuo ,upr^žiĮįtięš, tkeli Kirovo nužudy toj ui labai atsi- 
revolvėrio ŠdViaf?*3'*u duoda senomis carizmo garbin- 
čia Leonas pagiedojo, kaip |tojų pasakomis apie “1 

iš leninizmo kantičkų, ...
rint viso jo “opozicingumo”, ji- |šama koks caro valdžios šulas, 
sai vistiek nori
kimas Maskvai. Gaila tačiau, I čiai imdavo šaukti, kad, girdi, 
kad tas Pruseikos pasitursini- “saujelė kramolninkų” gerus 
mas prieš bolševikišką diktatu- krašto valdovu, žudo, 
rą visiškai nepaslepia jo šlu- . 0 musų nuomonė tokia: ką 
buojančios logikos. Imsime jo bolševikai pasėjo, tą jiė ir piau- 
argumentus vieną po kito. ja!

I Pirmiausia, apie marksininkų 
nusistatymą teroro klausimu. 
Tiesa, kad marksininkai griež
tai laikydavosi (ir tebesilaiko) 

J tos nuomonės, jogei atskirų val
džios atstovų žudymais negali
ma valdžią nuversti. Tokią pat 
nuomonę išreiškė ir “Naujie
nos” savo editoriale apie Kiro
vo mirtį. Bet atmetimas teroro, Į 
kaipo revoliucinės kovos įran
kio, visai nereiškia, kad reikią 
smerkti asmenis, kurie tokius 

: teroro aktus vykina, arba tei
sinti valdžios atstovus, prieš 
kuriuos tie aktai yra kreipiami. 

Tegu Pruseika pasako, ar 
Rusijos socialdemokratai (t. y. 
marksininkai) kada nors smer
kė Verą Zasulič, Kaliajevą, Ma
riją Spiridonovą arba kuriuos 
kitus teroristus, kurie žudė Ru
sijos carus ir carų meisterius? 
Niekuomet!

KAIP 1$ KANTIČKŲ

kuris ir stumęs karietą. Tol 
pirmo “automobilio” išradėjas] 
buvęs Jonas Rančas.

Vienas <toks “automobilis” 
buyo parodytas prancūzų kara
liui Liudvikui XV, kuriam jis 
labai patikęs. Karalius norėjęs, 
kad tokių vežimų butų padary 
ta daugiau, bet jį perspėjusi 
mokslo akademija, kad tokie 
“automobiliai” kraštui tik ne
laimių atnešią. (

1773 mt. prancūzas Cugnot 
padirbo garinį automobilį, kuris 
jau buvo nepalyginamai tobu
lesnis.

. Taip po biskį buvo pradėtas 
tobulinti automobilis, firmas 
patentuotas garinis automobilis 
pasirodė 1833 mt.» padarytas 
Walterio Hank’o. Netrukus bu
vo padaryta ir daugiau tokių t .

i automobilių ir jais net pradėtai Žilinskas. Tai buvo sunkus 9| 
susisiekimas Londono gatvėse, mėnesių darbas. Pradžioje bu‘-

1867 mt. pasirodė naujo ti- vo.manyta, kad palaikus reik- 
Į po automobiliai, dar tobulesni laikyti stikliniuose ir be oro 
ir geresni. Jie buvo gana dideli karstuose. Tačiau toliau buvo 
ir galėjo pavežti net iki 20—30 išaiškinta, kad karstai retkar* 
žmonių. pteis bus reikalingi vėdinti. Pa-

Musų laikų tipo automobiliai Profesorių nurodymus, mes 
pasirodė 1888 mt. lai jau bu- užsakėme metalinius su stiklo 
vo benzininis amtomobilis, su
konstruotas inž. Gotlibo Daim-

• I lerio.
Tokia maždaug paduodama 

automobilio istorija. Tai kas iš
rado automobilį? Ogi juk ir 
čia tą patį galime pasakyti, ką Į 
pasakėme apie ugnies atradimą, j 
.rato ir geležies * išradimus 1^.,.,. i. „ >.

kramol- t. t. Daug žmonių, daug tautų ^hme bažnyčią, didvyrių pa- 
Nežiu- ninkus”. Kai .tik būdavo užmu- ir įvairiais laikąis dėjo po kris- la_l ai bųą padėti Kauno kapi- 

leli savo natvrimo savo ’šmin- nese aviacijos rajone. Ten 4AVUH4UH1V , . icij savo patyr^jo, savo .smip .. • : . bus įrengtas
pasirodyti išti- tai visi “blagonadiožni” pilie- ties, kol pagaliau išaugo ąme<; įrengtas

1 - * rūmai. [“L. U.”] specialus rųsys.
, ________ Baigdami pasikalbėjimą, Lie-

Įtuvos aero klubo atstovai pa- 
kad jiems vokiečių

“kontr-revoliucionierių”. Bet i$ 
kur jisai tai žino? Sovietų val
džia iki šiol dar nėra paskelbu
si nė vieno fakto, iš kurio bu
tų matyt, kad su tuo atentatu

Išradimai ir
■, ■ ' ' j ’ . 1 - ‘

išradėjai

nai įsisteigė 30 įmonių, į ku
rias įdėta 1 milijonas litų, šie
met per visą statybos sezoną 
miestuose pastatyta ar baigia
ma statyti 1340 gyvenamųjų, 
66 įmonės ir 1393 kitos rųšies 
trobesiai. Į šią visą statybą su
dėta apie 19 milijonų litų. Šie- 
jmet pastatyta gyvenamųjų na
mų mažiau kaip pernai, bet į 
juos įdėta daugiau pinigo, nes 
namai statomi vis didesni, mo- 
derniškesni. Bankrotų buvo 
mažiau kaip pernai, šiemet 
bankrutavo 17 firmų su apie 
800,000 litų kapitalo. Pernai 
bankrutavo 19 firmų ir pada
rė apie 1 milijoną litų nuosto
lio.

Ligšiol Lietuvoje buvo 285,- 
000 nekilnojamojo turto var
žytinės. Tas turtas buvo įkai
nuotas apie 2 milijonus litų. 
Iš varžytinių parduodamojo 
turto įkainuotoji suma šiemet 
žymiai yra mažesnė nei per
nai. Protestuota vekselių iki- 
šiol už apie 18 milijonų litų.

Tsb.
.................... ....  --HM—..............

Netikrų pinigų padirbi 
mas smarkiai bau

džiamas

dalimis karstus, o patys ąžuo
lo sarkofagai bus padirbti Lie
tuvoje. Karstai iš Vokietijos į 
Lietuvą bug pristatyti apie 
gruodžio vidurį,

•— Dabar Dariaus ir Girė
no palaikai yra Vytauto Di
džiojo universiteto anatomiku-* 
mfe. Kol Kaune pas ta (y s prisi-

TAURAGĖ. — 1933 m. spa
lių 17. d. žem. Naumiesčio 
valsč. ir kitur pasklido netik
rų 5 litų monetų. Policija šių 
netikrų pinigų “specialistus” iš
aiškino ir suėmė. Pasirodė esą 
Antanas čėsna iš Šilalės, valsč., 
baustas 8 mėn. kai., Pranas 
Vaitkus iš žem. Naumiesčio ir 
Jonas Pagalys taip pat baus
tas kalėjimu. Rasti primityviš- 

I ki įrankiai pinigams dirbti ir 
netikrų 5 litų monetų, kurios 
padirbtos nevykusiai. Netikras 
monetas platino kaime. Šiau
lių apygardos teismas išvažiuo
jamo j 
19 d. 
baudė 
sunk.

u

sesijoj Tauragėj spalių , 
šią bylą sprendė ir nu- 
Antaną Čėsną 4 met.

<ląrbų kai., Praną Vait- 
2* met. 6 męą. s. d^dc.,

bėt kaip iiepilnjaiHėčiui trecua- 
į bausmės sumažino, o Joną 
Pagalį išteisino.

1934 m. balandžio 4 d. nak
tį Jakaičių k., žem. Naumies
čio valsč. išmuštis Elenos Pran- 
ckaitės gyvenamo namo langą 
nežinomi vagys pagrobė čemo
danėlį su įvairiomis brangeny
bėmis ir kitais daiktais, viso 
apie 5,000 lt. vertės. Vienas 
iš jų bebėgdamas paliko kalio
šus. žem. Naumiesčio policija, 
stropiai tyrinėdama šią vagy
stę, vagis susekė. Buvo suim
ti Jonas Oželis iš Kuosaičių k. 
ir Jonas Giedraitis iš Jurkai- 
čių k., abu Švėkšnos valsč., 
Tauragės apsk.

Spalių 22 d. Šiaulių apygar
dos teismas Tauragėj Joną 
Oželį ir Joną Giedraitį nubau
dę po 2 m. ir 6 mėn. sunk. d. 
kai.,
pilnamečiui, trečdalį bausmės 
sumažino.

LIETUVOS ŽINIOS SoldlM .KltaklŲ
---------- ventojai visur parodė nemaža

Soldine bus
tas Dariaus ir Girin .,

Į . • ; I . 11 ** J "I - w u r.i

| iu> vardas |ijetuvos Ekonominio 
Gyvenimo Apžvalga

Šiųmetine Lietuvos prekyba 
ir pramonė ėjo maždaug taja 
pačia kryptimi, kaip ir perei
tais metais. Ypač gyva preky- 

iba. buvo viduje, vaisių ir dar 
žovių rinkose. Tik laikinės že
mės ūkio gamybos rųšys, kaip 
obuoliai ir žąsys, didesnės apy
vartos neparodė. Tai buvo to
dėl, kad šiemet vokiečiai lie
tuviams žąsims ir obuoliams 
visai uždarė savo rinką. Da
bar Lietuvoje, kritus javų kai
noms, ūkininkai susilaiko nuo 
jų pardavimo ir laukia kainų 
pakilimo. Kai kurie pirkiai 
pigiai javų prisipirkę, taip pat 

(laukia kainų pagerėjimo. Lie-

Kas yra išradėjas?

i,............... .

Lapkričio viduryje musųl 
tautos didvyrių Dariaus ir Gi-I 
rėrio tragingo žuvimo vietoje 

,T . . i— Soldine lankėsi Lietuvos aę-
( ęsinysj l ^|ub0 atstovai: inž. Vytau-

Bet mašina skverbėsi gyve- tas Landsbergis ir ats. avia- 
niman vis smarkiau ir smar- c!jos kapitonas Vladas Morkus. | 
kiau. Įvairiose vietose ir įvairių Jų abiejų kelionės tikslas bUH 
tautų mokslininkai ją tobulino, vo išnuomuoti ar nupirkti žą«] 
kol pagaliau priėjo prie musų mes sklypelį “Lituanicos” ką- 
laikų garo mašinų. Taigi mato- tąstrofos vietoje. Abiejų Lie- 
me, kad ir naujoviškų garo ma- tuvos aero klubo atstovų ku
šinu išradimas priklauso dau- lionė Vokietijon davė pageį- 
geliui, daugeliui žmonių. Jeigu daujamų vaisių, iidk Lands- 
mes paimtumam ir kitus daik- bergis ir ats. kap. Morkus 
tus, tai matytumėm, kad ir jie “Talkos” spaudos biuro redak- 
ne iŠ karto atsirado, bet po bis- toriui suteikė pasikalbėjimą, 

Ikį, po biskį <buvo tobulinami, kuriame plačiau papasakojo
Taigi Pruseikai, kaip papras-gerinami, taip sakant, k|ekvte- apie savo kelionę ir apie did- 

tai, susimaišė galvoje visai skir- nas ątradimas ar išradimas tu- vyrių Dariaus ir Girėno vardo

— Lataių nelaimes vieta, Pramonė bendrai paėmus 
• pradėjo inž. Landsbergis, dirbo «ana normaliai. Kai ku-

■ Lietuvos aero klubas ižnuo if^08^ pramones sakos darbų net 
gumemą: kuo jeigu per 14 me-i manuieu yra auivma, kad tnavo 99 metams, mokėdamas jšPlct^,T®ks*ilCs 
tų nebuvo pasikėsinimų prieš mintis apie be arklių yąžjųo. kasmet 19 markių nuomos, Sob brikai tjek Kaune tiek Klaipė

te i ^..“stambesnius” bolševikų vadus, jamų vežimų yra kilusi jau se-ldino valdžia mnms pareiškė, “OJ® , , vel,k . vU| f..ą d*r“a 
laipsni, tai bolševikų valdžia “nebuvoInu senovėj. Senuose egiptiečių kad aero klubas pate gali nu-P9’ dviem^rtm darbininkų pa- 

ko MAsnntiška”. Juk tai vra i nnkin-lnaminkluose randame braižiniu, histatyti išnuomuojamo sklypo!,. om‘ labriKai
dirba ne visas d»onas per sa
vaitę. Mažiau turėjo darbo ir 
avalinės fabrikai, nes vis dar 
daug avalinės atveža iš užsie
nio, Alaus, degtukų, arbatžo
lių, tabako, degtinės, spirito n 
kitų akcizuojamy prekių ga
mybą sumažėjo. Tiįtai vyno 
gamyba žymiai padidėjo.

Šiemet įsisteigė 40 naujų 
pramonės įmonių, į kurias įdė-
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kalanti visų narių, kurie turi 
ėmę paskolas iš SLA. duok
lių užsimokėjimui ir kurių 
paskolų atmokė j imui laikas 
sukako, kad šiame gruodžio 
mėnesyje visi tokie nariai 
jiems suteiktas paskolas at
mokėtų, arba persikeltų į že- 
miausį apdraudos .. ......... x x .y ...  ..
Persikėlimo išlaidos__50 despotiška”. Juk tai yra juokiu- paminkluose randame brąižiniiiJ įstatyti jsnuomųojamo sklypo Į f
centų už naują narystes pa- ga šitaip “protauti”. | kurie vaizduoja bėgantį vežimą | didumą ir ribas, Mes ‘ Litua
liudijimą bus apmokėtos iŠ ^“Naujienos” pasakė, kad dąs- 
Bedarbių Fondo. Kurie že- potiškose šalyse valdžios prie- 
miausio apdraudos laipsnio šai gerų žmonių nešaudo. Tai 
nariai neišgalės gautas pabyra paprasta taisyklė, kuri, ži- 
skolas sugražinti, tokie na- noma, kaip ir kiekviena taisyk- 
riai turi sudėti raštiją pp-. lę» turėti išimčių. Bet ar# 
sižadėjimą paskolas grąžinti žmogus su logika gali apsukti 
laike vienų metų, arba sūdė- tą taisyklę ir sakyti, kad, jeigu 
ti SLA. Sekretoriuj raštišką ji teisinga, tai ir priešingas jai 
sutikimą, kad paskolinta su- tezis turi būti teisingas?

įamžinimą Soldino miške.
- - ----- - - .... „L Kas išrado, pav., automobilį?!

Automobilio išradimo istorija |-
Imkime antrą tPruseikos ar- yra paduodama tokia, 

gumentą: kad jeigu per 14 me- šiandien yra žinoma,

tingi dalykai. |ri savo istoriją.
Sovietų valdžia “nedespotiška’

ni» butų utitmj^sta *®;
S

kurio niekas netruųkią» o vir- iiw” Svirno vįetą išnuoma* 
šųm jo matyti maži garų ką? kome apvaliomis riboms. Sklyd 
■muoUųkai. . Reiškia, jau seno, pelis yra 314 kvadratinių ♦ mej? j 
Vės egiptiečiams buvo kilusi -U didumo; Nuomos sutartis 
gintis pasidftryti tokį, vėžimą, buvo pasirašyta Berlyne. Tarp! 
kuris gaUtą °paW? vąži^JhujnaWš,i 
niektepo petraitkiamas. Tokių kad miškelis atdty ii 
•RUnčfifir pas M* kutų isporceliųotas, tai ti» 
•tas’-stag|i?^asv • * W

■Viauramžlaiš žmonės buvo las, liks nepąlieąlas.
sklypelyje;

įjįOi

bet Giedraičiui, kaip ne-

< Užsiaugino antrą bul
vių derlių

KUPIŠKIS. — Kai kurie Ku
piškio miestelio gyventojai šie
met nuėmė pirmą ankstyvųjų 
bulvių derlių tuojau pasodino 
naujas bulves ir štai dabar jau 
nuėmė antrą derlių, kuris yra 
lygiai toks pat kaip ir pir
mas.

Nelaimė bekuliant
VAŠKAI. — Netoli Vaškų 

vieną dieną bekuliant javus 
Nakvosų kaime kuliamoji ma
gina nutraukė Anilionytei Onai 
kairę ranką ir Paslikio kaimo 
gyv. Gudui Petrui dešinę ko
te-

ta pusantro milijono litų. Per* PMno dėlei.

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
mt bilę kampo, kur parduoda
mi Jaikra$čtei» Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-
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Iš Draugijų Veikimo
Bilietus geriausiai įsigyti da-lgi dalyvauja lošime. Kiti ak 

bar, nes jų, manoma, pritruks, 
nes skaičius yra aprubežiuotas 
Bilietai tik 75 centai ypatai.

Smilius.

Bent vieną kartą, 
> daugiau darbų, ne

gu darbininkų
žiupsnelis žinių iš Dariaus-Gi

rėno Posto darbuotės

Geriausias gyvas paminklas 
musų tautos didvyriams, Dariui 
ir Girėnui, yra Dariaus ir Gi
rėno American Legion Postas.

Po vadovyste gabaus ir darb
štaus real estatininko, B. R 
Pietkiewicz, postas auga nepa
prastu greitumu. Kiekvienam 
susirinkime prisirašo po desct- 
ką naujų narių. Jei taip tęsis 
ir toliau, tai musų postas bus 
vienas iš didžiausių Chicagos 
apielinkėje.

Commander B. R. Pietkie- 
wicz labai stengiasi, kad gau
ti darbus visiems bedarbiams 
nariams ir tas jam gana ge
rai sekasi, nes jis praeitą mė-

nesį net šešis darbus turėjo, 
o tik vieną to amato bedarbį. 
Nei negalėjo visų vietų užpil
dyti. Geistina, kad lietuviai 
eks-kareiviai, nors ir ne posto 
nariai, užsiregistruotų ir kad 
reikalui esant, butų galima 
juos įtaisyti darban.

Naujų Metų Vakaras
Gruodžio 31 d., 1934, Lietu

vių Auditorijoj, Dariaus ir Gi
rėno postas rengia Naujų Me
tų sukaktuvių vakarą, su mu
zika, šokiais, kitokiais siurpri
zais, ir net dvylikes aktų “floot 
show”.

Tai bus vakaras, kad paly
dėti senus ir sutikti naujus me
tus. Tai bus vakaras, kokio dar 
tarpe lietuvių nebuvo. Bus sta
lai dėl valgymo ir gėrimo ir 
gana vietos dėl šokėjų. Patar
tina susitaisyti į grupes ir at
vykti į minėtą vakarą, kad tik
rai gerai laiką praleidus.

Iš Garfield Park Lietu 
vių Pašelpinio Kliubo

d'sMil

KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE
Atwater Kent

RADIO
savo motinu!, tėvui., sesu
tei, broliui, giminėms ar
ba draugams. Jie gavę to
kia naudinga dovana, vi
suomet bus jums dėkingi.

ATWATER KENT
RADIO

Taip pigiai, kaip

*22.50
Tik $5.00 jmokėti ir po 
$5.00 į mėnesį išmokėjimais 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL 
DISTRICT

, FURNITURE 
Company 

3621-23-25 South
Halsted Street “°X“ ’54.90

O

Garfield Parko Lietuvių Pa- 
šelpinis Kliubas susiorganizavo 
gruodžio 30 d. 1915 m. šian
dien, turėdamas gražų būrelį 
narių vyrų, moterų, vaikinų ir 
merginų, rengia įvairius paren
gimus, vasaros laiku piknikus, 
o žiemos balius.

Paskutiniam parengime, ku
ris įvyko keletą savaičių atgal, 
susirinko labai gražus būrelis 
kliubiečių ir svečių, kurie link
sminosi smagiai prie šaunios 
Steponavičiaus jaunuolių or- 
keštros.

Nariai yra priimami į kliu- 
bą už $1.00, o jaunuoliai nuo 
15 ligi 20 metų visai veltui.

Gruodžio 9 d., 1 valandą po 
piet įvyksta metinis susirinki
mas, Lawler Hali, 3929 West 
Madison gatvė. Visų kliubiečių 
pareiga dalyvauti, nes bus ren
kama 1935 metų valdyba, ku
ri turės progą veikti per visus 
metus dėl Kliubo ir visuome
nėj os labo, taip, kaip ir praei
tyje.

Kliubo Korespondentas.

toriai: Jadvyga Gricaitė, B. 
LudkeviČius, Juozas Uktveps, 
Ant. Rutkauskas, Zosė Bajo- 
rinaitė ir Bronė Stulgaitė.

Vakaras yra rengiamas Vin
co Stančiko teatralės grupės, 
ir prieš Kalėdas tur būt geres
nio parengimo nebus.

Patarimasšeiminin- 
kčms Bridgeporte ir 

Brighton Parke
Jau tur būt jus esate paste

bėjusios, kad dabar kasdien 
garsinasi Naujienose Supreme 
Meat Market, (3232 S. Morgan 
St. ir 4161 Archer Avė.) Savi
ninkas šių pirmos klesos bu- 
černių yra Walter Ramanaus
kas, sumanus ir apsukrus biz
nierius.

Patartina šeimininkėms nu
eiti į tas jo bučernes ir pasi
rinkti savo šeimynai tinkamos 
mėsos. Ponas Ramanauskas tu
rėdamas dvi dideles bučernes, 
perka iš sykio daug, mėsos. 
Pirkdamas daug, nuperka pi
giau; užtai ir savo kostume- 
riams gali parduoti pigiau. 
Pirkdamos mėsą šiose krautu 
vėse, sutaupysite pinigų.

Tėmykit- šių krautuvių bar 
genus kasdien Naujienose.

— Bridgeportietis.

ments in favor of your attend- 
ance at the Pirmyn Splash 
party you may docide from the 
fact that there will be nu- 
merous duckings performed; 
that Emma Shemaitis will be 
there to show you how ignoble 
your swimming style is; that 
therę will be bridge fiends who 
will have their minds sėt to 
trounce you heartily; there 
jvill be dančers who will step 
on your toes; there will be 
villains that will unawares push 
you into the water just when 
you will be getting ready to 
go home; then, lašt būt not 
least, if you do not have a 
ticket as yet, Aldona Grigonis 
will make a valiant attempt to 
collect 50 cents from you.

If, in spite of all the dangers 
you are to brave. you decide 
to go, you* should not be there 
earlier than 8:30 P. M.

The Duke.

rwi

BRIDAL SHOPPE
Musų specialybe—žliubinės suknios 
ir velįonai, gatavos arba užsaky
tos. Turime didelį pasirinkimą ir 
kitokiu ivairių dresių.

1516 MIbWAUKEE AVĖ.
Phone Armitage 2189.

Rytoj loš gabiausi 
aktoriai “Valkatoje”
Nabašninko Kemėšio rolę pa

ėmė J. Uktveris

Nabašninkas Juozas Kemė
šis turėjo lošti vyriausią rolę 
dramos veikale “Valkatoje”, 
kurį rytoj publika pamatys 
Lietuvių Auditorijoj.

Netikėtai mirus Juozui Ke- 
mėšiui, jo rolė buvo pavesta 
Juozui Uktveriiri.

Rytojaus i lošimo artistų są
statas yra tur 'toltt geriausias, 
kokį galima rasti Chicago j e. 
Režisierium yra “dramos tė
vas” B. Vaitiekūnas, kurs taip-

Susižeidė belošda- 
... mas f ootbola
BURNSIDE.—Jaunas 19 me

tų amžiaus Stasys Radzevičius, 
8150 Vincennes avenue, skau
džiai sužeidė koją belošdama? 
footbolą sekmadienį. Buvo ma
nyta, kad žaizda nepavojinga, 
bet kai koja vis negija, tai su
žeistasis buvo nugabentas į li
goninę, kur buvę padaryta ope
racija. Ligonis eina geryn.

Stasys Radzevičius yra dide- 
is sporto mėgėjas ir “Naujie
nų” išnešiotojai apielinkėj, ku
rioj gyvena.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Motery, 

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

Taiso senus svederius.#

F. Selemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Vtctory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
 sekmadieniais. 

Į The Englišh Column

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S, PETRAUSKO juodą duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietine duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirpsta, taip skanus.
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei
kalaukite Š,ttPĘTRAUSKO keptos 
duonos ir kSksu.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2616 W. 69th St 1721 S. Union Av.
Prospoet 6393 Canal 7358

JSt
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Naujienų Prenumeratai

I
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Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 
užrašo Naujienas visiems metams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. Vi
sa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dienų, 
bet šešias dienas Į savaitę per visus metus.

Išpildykit šitą kuponą šiandien

St 
SS

SS

An example of how a 
publicity artiele should 

not be written

Naujienos
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčia $8.00 už Naujienų prenumeratą 

visiems metams. Pradėkit Naujienas siuntinėti nuo 
............................ dienos šituo adresu:

Vardas ..
Adresas .

SS

as
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This bit of publicity does 
not apply to those who have 
already been approached by 
the feminine membership of 
Pirmyn chorus. We have had 
opportunity to experience their 
salesmanship ability and have 
no doubt that others approach- 
ed by them.have likewise pur-l 
chased tickets to the Splash 
Party of the chorus to be held 
tonight at the Medinah Ath- 
letic Club.

However, if you have had 
the good fortune. of not being 
sold a ticket re above, yoų 
should proceed to read tho 
contents below.'

Can you not feel the invit- 
ijig freshness and coolness of 
a pool of crystal clear water? 
Are you not wishing that you 
could hop into your bathing 
suit and’dive into such a pool 
of crystal clear water and 
swim around and splash around 
in it, and at more serious mo
mentą dust off the stroke, 
since it has not been in ;Ušą 
during September, October and 
November?

Yiou probably can neither 
feel nor are you moved by anjd 
such freshness, particularly, 
coolhess,

There is an abundance of 
coolness par excellence rigl|t 
outside of your door, you sayr 
and it likewise possesses fresį-l 
ness of an extraordinary de- 
gree. You’re right. it’s mighty| 
cold outside!

Whether there are any argų

GARSINKITeSI NAUJIENOSE
1

Walter P. Powers
IŠDIRBĖJAI

VYNO ir DEGTINES
15 to 23 N. Crawford' Avė.

Tel. Kedzie 5432
Išleidžia labai gerą degtinę 
yardais: “WO()DST0CK” 

ir “ANDERSO \ CLUB”, 
kurios yra nuo 10 iki 11 
mėnesių senumo stovėju
sios aržųolinėše bačkose.

i Reikalauki i < šių degtinių, 
kiekvienoje užeigoje. Kartą 
paragavęs, norėsite ir kitą.

Aludininkai užsisakykite Kalė
doms išanksto pašaukdami lietuvį 
S. A. S«ymkewicz Prospect 6004.

šs

Čia 1935 Metų Mados Ra- 
dio kainos yra labai mažos

Turės ilgesnę garanciją. 
Bus geriau apžiūrėtas. 
Tarnaus daug ilgiau!

Si
.w

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

CHICAGO, ILL. IS

fe

IŠ

Peoples Krautuvių 
Naujas RADIO Kalėdoms 
SUTEIKS DAUG MALONUMO!

Čia pirktas radio 
Mažiau Kaštuos

Specialiai lengvus 
išmokėjimai!

MIDGET

•H". 
*

RADIOS

CONSOLE RADIOS
Nuo $25.00 iki $75.00 

’ VISŲ BANGŲ RADIOS 
Nuo $29.50 iki $150.00

Pasirinkimas PHILCO, CROSLEY, 
R. C. A. VICTOR, ZENITU ir kitų.

Didelė nuolaida ui senus Iladios į mainus aid naujų.

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

■&
•J

7/;  ̂vi-

GARSINKI® “NAUJIENOSE

1

nanmci

.........................................   wi i

GRANT’S CHOICE
Tai yra musų nauja gera degtinė. Mes esame who- 
lesale distributoriai GRANT’S CHOICE degtinės. 
Ji yra Straight Kentucky Bourbon, 93 proof, devy
nių mėnesių senumo, distiliuota iš rinktinių grudu. 
GRANT’S CHOICE lai būna jūsų pasirinkimu.

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.
PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsįsakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimą ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir CORDIALS. 
Pirkdami pas mus likerius keisais arba mažiau, 
sutaupysite pinigų.

: « ■ • *

•Mt MlD#*

Bridgeport Liquor Co, Iii©.
WROLESALE ONLY

3252 SO. HĄLSTED STREET,
Tel. VICTORY 5382~5383

CHICAGO, ILL
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RIVALS IN TOURNAMENT PUT ASIDE ARMS TO GREET OFFICIALS

Atlantic

Boosters

Boosters
45th

DEAL

Washing

DOVANAI
ELEKTR. DULKIŲ VALYTUVAS

are

KAINA$€7.50

Porčių UžtvėrimasRADIOS po

Šis Bargenas Neilgam Pasinaudokite!

BUUD1RS

teams:
IM.PS

Vthe
not

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

$18.75
$7.95

$29.50

or any other of-
have such cards

Teams in Tonrna 
ment Meet Again To 
morrow Afternoon

will 
and 

win-

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus į 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

Second round of games 
will take place at Full- 
er Park, starting at 
2:00 P. M.

Wc advisc all cagers to clip 
out these rulcs and kcep them.

Study them carefullyl

Naujienos” Basket 
bąli Tournament

JADVYGA GRIGAITĖ 
BRONĖ STULGAITĖ 

ANTANAS RUTKAUSKAS

aujos Drabužiam Plovyklos

Mažai tereikia
po 500 į

Halsted Exchange 
National Bank 

19th Place ir 
Halsted Street

Pasitarkit su mumis

will reservc you

šie! valytuvai yra 
vėliausios mados su 
visais pagerinimais. 
Jie jums padės už
laikyti namus žva

11. Protest mušt be in the hands 
of th officials before leaving the 
building the night of the game.

(11a) A protest mušt be accompa- 
nied by $5.00. If the protest is 
granted the $5.00 will be refunded. 
If the team loses the protest, the 
$5,00 vvill be held for expenses.

12. Every game in which an ineli- 
gible player has played shall be 
forfeited.

13. A 15 minute period vvill be 
allowed for a team' to appear on 
the floor ready to plav..

14. Games will be staged at Fuller 
Park from 2 p. M. to 7 P. M.

15. Games vvill not be postponed 
under any circustances unless condi-

-NAUJA DALYBA
Dėl Namų Savininkų!

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

Didelė nuolaida už senus dalykus 
į mainus ant naujų.

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

tions arise to warrant postponing 
tlie entire card of that date.

16. A Round Robin will be played 
until all teams have net, Then the 
4 highest teams will meet in the 
semi-finals for further elimination.

17. A player mušt have played in 
at least four (4) games of the tour- 
jiament 'to be eiligable for play in 
semi-finals & finais.

Krautuvė atvira kas vakarą ir Ne 
dėlioj nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 

po piet.

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

‘NAUJIENOS55
Tournament wiJ 
stride fonvard tomorrovv after
noon when the teams meet for 
the second round of games.

Basketball
make one

a choice seat at ai! of the games. 
There will be aboul 70 of them 
to see. 70 games for 50 cents! 
Less than a cent for a game!

Purchase a membership card 
from one of the representatives 
of the club that may approach 
you or else, apply to the office 
of “NAUJIENOS”. 1739 South 
Halsted Street.

All of the proceeds of 
sale of membership cards 
be used to defray expenses 
purchase trophięs for the 
ning teams anjd players.

Įsigykite šį puikų Elektr.

DULKIŲ 
VALYTOJA

(karpetoms), kuris dabar 
parsiduoda už stebėtinai 
mažą

Duodam DYKAI
Sąmatą ir Pieną

Viškoms Plytų šonam
Porčiams Asbesto Šonam 
Porčių pribudavojimui
Beizmento kambariams

Insulacljai ir t. t.

Standard Padarymo Nauji 
Rcfrigeratoriai po .........

IIOOVER, kaip nauji Dulkių
Valytojai po ........................

NAUJI MIDGET RADIOS po
Nauji Console

Eederalč valdžia padare ga
limu dėl jūsų pasiskolinti 
pinigų taisymui namo arba 
biznio.

PROGRESS KRAUTUVĖJE
Dabar Eina Specialis
KALĖDINIS

IŠPARDAVIMAS

Schedule for Sunday, 
Dec. 9th

Mažeika’s Aces vs \Vashing- 
ton A. C., 2 P. M.

Red Birds vs Banner A. C, 
3 P. M.

Red Rose Club vs
Villagers, 4 P. M.

J. F. Eudeikis B. R
vs IMPS, 5 P. M.

Sleepers vs Belskis
6 P. M.

Bulaw Aces vs J. J. Bagdo 
nas Eagles, 7 P. M.

IR GAUKITE . 
DYKAI

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

To the managers
The games vvill begiu pompt- 

ly at 2:00 P. M. and all teams 
are reųi/ested to report to the 
gymnasium on the hour, as in- 
dicated in the schedule. No 
other than this vvill be given 
to managers of the teams.

Since action pietures are to 
be taken of all of the games, 
it is advisable that the teams

Paskolos duodamos nuo 
$100 iki $2,000 

išmokėjimais nuo 1 iki S 
metu.

Rules and Regula 
tions Governing 

Tournament

aftęr the finai list has been turned 
in.

6. If a man is- listed on more 
than one team, his choise shall be 
the finai as to which team he is to 
play with. The team losing the 
players shall not add a name to fili 
above vacancy.

7. A team mušt have at least 3 
Lithuanians on the floor at all 
times throughout the game.

(7a) If one of the three Lithua
nians playing on the floor is taken 
out of the game on fouls and the 
team hasn’t another Lithuanian to 
replace him, another player may be 
substituted for him. Before this 
can be done the matter mušt be dis- 
cussed with the officials of that 
game and if the officials approve, 
the subslitution may take place 
The official will have explicit orders 
to notice vvhether the man was sent 
in to purposely get thrown out on 
fouls so that he may be replaced 
vvith a star who is not Lithuanian. 
Tf«tv- official thinks thp* this is 
being done he will, after the man 
has four fouls, order him from the 
"ame and instruct the team to 
finish the game vvith only four 
players.

8. All amateurs are allovved to 
paYticipate in this tournament.

9. The game shall consist of two 
fifteen minute halves with five 
minute betvveen halves. In case 
of a tie, 5 minutes vvill be the over- 
time period.

10. No cash prizes vvill be awar-

After the first sėt of games 
that were mainly feelėrs-out 
for most of the teams, somo 
interesting and fast battles vvill 
be waged on the floor of Fullei 
Park Gymnasium, 
Princetori avenue.

Ali of the teams 
tall grooming since 
round and tomorrovv 
appear if not as yet in the best 
of form, then in a shape that 
vvill make the spectators šit 
on edge while vvatehing some 
of the battles that promise tu 
be knock-outs.

The schedule fbr tomorrovv 
vvill be found elsvvhere on this 
page.

Results of First Round
For the guidance of the 

spectators, the results of the 
first round of games shovv vic- 
tories for the follovving

Mažeika’s Aces—29;

Join Naujienos Basketball 
Club '

While admitance to all of 
the games is free to all en- 
thusiasts of basketball, in a 
vveek or so, free admission vvil? 
probably be diseontinued i n 
favor of the members of “NAU 
J IENOS” Basketball Tourna
ment.

Such members vvill have ' ' -i, h į- ■passes that vvill admit them to 
all games of the tournament, 
including the preliminaries, the 
semi-finals and the finais.

You may become ,a member 
of the Basketball Club by 
purchasing a membership card 
from any of the players in the 
tournament 
ficial vvho 
available.

The cards

Uk Mokam dividendus kas 6
mėnesiai. Už padėtys pi-

FederalSvIS
AND A°BArHIr^AAT,0N žtai’- k™’ki,fe ' 

Or vulvAvU
Pirma Lietuvių Federal įstaiga.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MAGKIEWICH, Rašt.

Mr. P. Grigaitis, Editor-in-Chief of “Naujienos”, sponsors of the basketball tournament, 
participated in the opening ceremonies of the meet ai Fuller Park, lašt Sunday,. Dec. 2nd.

He is shovvn here exchanging grectings with the Captains of John F. Eudeikis Blue Ribbon 
Boosters and Washington Athletic Club. The Captains are Lauraitis of Eudeikis and J. John
son of VVashington A. C.

In center of back rovv ate Mr. J. F. Eudeikis sponsor of the Bhiė Ribbon Boosters and 
manager Sirutis. Others are the players of both teams.

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

appear in their regular uni- 
forms, if such uniforms are 
available.

aid some 
the first 
thcy vvill

TAIP MAŽAI KAIP
Mokėt $3.50 i N 
tik w nes;

BIRTHDAY PARĖ
— įvyksta —

Šeštadienį, Gruodžio 8 d., 1934
Kviečiame visuą draugus, drauges ir pažįstamus į Onos 
Dambrauskienės gimimo dienos parę. Bus skanus užkan
džiai ir gera „muzika, linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Kviečia WM. O, DAMBRAUSKAI, 817 West 34th Street.

FiOtukeC0 i 
3222-24-26 SO. HALSTED STREET į 

Vieno aukšto baltu priekiu namas OS
J. KALEDINSKAS, Vedėjas.

Tel. Victory 4226

Banner A
Boosters—12

Red Bose Club—2; Bagdonas 
Eagles—0, (forfeit).

Atlantic Villagers—25; Red 
Birds—18.

J. F. Eudeikis 
ton A. C.—9.

Bulavv Aces—22; Sleepers

For the benefit of 
players vvho may have 
seon the rulcs of the tourna
ment given in this section 
some time ago, 
reprinted once mor

Attention of managers and 
players is called to Severai ad- 
ditions to the 'rule, namely, 
paragraphs, 11 A, 16 and 17.

The Rules are as folloivs:
1. The entree fee shall be $3.
2. The entry fee mušt be in be

fore playing the first game.
3. There shall be no more than 

10 players on the list of each team.
4. The finai list of players mušt 

be in before the begining of the 
second game.

5. A player cannoot change teams

“VALKATA”
Rengia V. Stančiko Teatralė Grupė 

RYTOJ, Gruodžio-Dec, 9 d., 1934 
CHIC. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street
Pradžia Lygiai 7 vai. vakaro
Lošime dalyvaus drąmos tėvas B. VAITEKŪNAS ir vete 

ranai artistai:
JUOZĄS UKTVERIS
ZOSĖ BAJORINAITĖ
B. LŲDKEVIČIUS
VALKATA yra visų mėgiamas veikalas. Jame yra liūdnų 

ir juokingų scenų.
Todėl prašome nepraleisti šitos progos, nes tai bus didžiausias šio 

sezono parengimas. Kviečiame visus rytoj vakare atvykti pamatyti 
ši veikalą ir laiką linksmai praleisti.

VINCO STANCIKO TEATRALĖ GRUPĖ.

RO OSE.VELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P.J o varaus kas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT R0AD 
CHICAGO, ILL.
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šeštadienis, gruod. 8, 1634 NAUJIENOS, Chicago, UI

Gerbkime mirusiųjų 
įsitikinimus” sako 

Dr. Montvidas
Pasmerkė

Mičiulio 
dienj

intervenciją Antano 
laidotuvėse ketvirtą

Mičiulienė nebuvo viena iš tų, 
kurie netoleruoja žmogaus įsi 
tikinimų. Pasielgė taip ,kaip 
velionis gyvas būdamas norė
jo. Tai yra gažu ir garbinga.

Reiškiu gilią užuojautą po
niai Mičiulienei ir jos dukrelei.

—PU.

SIDE.—LaidotuvėseNORTH
Antano Mičiulio, gruod. 6 d., 
dalyvavo didelis būrys žmonių. 
38 automobiliai nulydėjo velio
nio kūnų ( Tautiškas kapines.
. Koplyčioj, kur A. Mičiulio 

kūnas buvo pašarvotas, prieš 
išlydint, liūdnas dainas pada;- 
navo p. Rimkus. Kalbas pasa
kė Dr. Montvidas. J. Grigaitis 
ir vienas angliškai— nuo legio
nierių.

Dr. Montvidas pasakė labai 
reikšmingų kalbų, Nurodė kaip 
didelę ir nedovanotinų klaidų 
daro giminės ar globotojai kai 
kurių mirusiųjų, žmogus daž
nai turi vienokį ar kitokį nusi
statymų relegijos klausime, bet 
jam mirus, jo kūnų globėjai 
dažniausiai padaro priešingai 
jo įsitikinimams.

Daktaras priminė tų neteisin
gų ir nedovanotinų klaidų, pa
vyzdžiui: Vienas vyras, gyven
damas, visų laikų buvo laisvu 
žmogumi. Netikėjo į religi
nius burttfs, ir darbavosi lais 
vųjų tarpe. Jam mirus, našlė 
ar giminės, nešė kūnų į bažny
čių ir vežė į religines kapines 
Taip yra padaroma su dauge
liu.

Ištikrųjų, šitokis pasielgimas 
yra, negražus ir neteisingas 
Netik kad netoleruojama, ne
gerbiama žmogaus įsitikinimų, 
bet dagi bjauriai paniekinama 
velionio valių.

Antana Mičiulio kūnas tapo
palaidotas Tautiškose kapinėse slidumo negalėjo sulaikyti au
sų' laisvomis apeigomis. Ponia tomobilio, ketvirtadienio va-

Penki užmušti ket 
virtadienio automo 

bilių nelaimėse
Slidžios gatvės padarė 
važiavimą automobiliais 
pavojingu; daugybė su

žeistų

Ledas, kuriuo šaltis apkalė 
visas Cliicagos gatves po tre- 
čiadieno sniego audros, atne
šė mirtį penkiems žmonėms. 
Juos užmušė automobiliai, ne
galėję dėl ledo sustoti.

Sužeistų skaičius buvo ne
paprastai didelis, nes buvo 
mažai apieiinkių Chicagoje, 
kur ketvirtadienį arba vakar 
neįvyko didesnė ar mažesnė 
automobilio nelaimė.

Tarp užmuštų yra, 
Payne, 76 metų, 1807 
3rd avenue, Maywood.

Clarence Kumick, 26 
Hillside.

H. J., Fluck, 68 metų, iš 
Goodnow, III., buvo užmuštas, 
kai negalėdamas sustabdyti 
automobilio, pakliuvo po Chi- 
cago and Eastern Illinois 
traukiniu, ties Chicago Heights.

L. A. Crips, 65 melų, 7522 
North Ashland avenue.

ją mes 
South

metų,

Užmušė 6 metų berniuką 
belipant iš gatvekario

ATLANTIC — Automobilio 
valdytojas, kuris dėl gatvės

•kare užmušė 6 metų berniu
kų, kai jis lipo iŠ gatvekario.

Nelaimė įvyko prie 47-tos 
ir Normai gatvių kampo/ kur 
gatvekaris sustojo. Berniukas 
buvo William Malloy, 528 W. 
46th Place. Jis buvo kartu 
su motina, bet ji išliko, nesu
žeista. Automobilio savinin
kas pabėgo iš nelaimės vietos.

Sužeistos dvi bridge- 
portietčs .

BRIDGEPOBLT — Tarp su
žeistų nelaimėse, ketvirtadie
nį, buvo dvi bridgeportietės, 
Vanda Klix, 22 metų, 3645 So. 
Union avenue, ir Genevieve 
Sinilak, 3127 So. Union avė.

Jos važiavo Frank May, 
6838 So. Throop street, auto
mobilyj, į kurį įvažiavo pašto 
trokas. Nelaimė įvyko 
46-tos ir Union gatvių, 
kas negalėjo sustoti dėl 
vių šlidūmo.

prie
Tro- 
gat-

Šiuose susirinkimuo 
se visi nariai priva 

lo būti
SLA 301 kuopa ir kitos organi
zacijos renka valdybas 1935 m.

CICERO — Pirmadienio var 
kare įvyks SLA 301 kuopos su
sirinkimas šemetų svetainėje, 
1500 49th Avenue. Susirinki
mas prasidės 7:30 vai. vakare 
ir jame, itarp kito ko, bus ren
kama valdyba 1935 metams.

Teisybės Mylėtojų Dr-ja
BRIDGEPORT — Teisybės 

Mylėtojų Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 9 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Nariai-ės

A r

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

TVARKOJE
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

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMĖNTAI

Smuiką $18 vertės sų skry- $fi C A 
nia ir smičium tik .......

Kornetai, trunjpetai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žęnuaus kainos.

914 Maxwell st. 
prie Sapgamon

ANGLIS
COAL

Pocahontas $7.5T; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

NEWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crėwford Avė.•

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

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.00
$6.25

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

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

ANGLIS! Kode! mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą svarumą ir šilumą 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose”. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg 
— $6.00.

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 —- Marrimac 2524---------- ---------—---------------
Anglis, Koksas, Medis, Kuras, 

Aliejus
GERIAUSI POCOHONTAS ' 

PAKAITAI
2 colių screaningš .......................
Mine run ar nut.......................
Egg ...................... . ......................
šmotais — lump .......................

PEERLESS COAL CO., 
Monroe 4442 , ,

$4.75
5.75
6.00
6.50

Čia
sustrasit 
ko 
tįk 
įam» reikia

AUTO DALIS
VVHOLESALE IR RETAIL

Hub' Autov Supply, 6324 S. Węstern
Pros, 4729. Pristatymo patarnavimas

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai. 

CHICACO CABINET & MILL CO.
3012 Archer Avė. Lafayette 1235

KELIONE BUSAIS
TRAVEL BY BUS

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

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

Garfield Store Fixture Exch.
5800-14 S. Halsted St. Boųlevard 1600

KAILIAI
FURS

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N.162

JUBILERIJA
JEWELRY

KASS JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.

LIG ONIN ES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami flfl

Palagas ligoni- $46 (10
nėję .......... . ............ ..

Hemoroidų opera- $16 flfl
racija ........................... ■ w«W

Medikalė ęgzami- J 4 A A
nacija .................. I bUv

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25% IKI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
________kampas Marfhfield

RAKANDAI
FURNITURE

LENTOS ir Medžiai
T TTTLf DTTl?

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len- 
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
*\Vest End Mill & Lumber Co.
Morgan ir 22-ra gtv. Tel. Canal 1361

CZERWIEC WRECKING 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Westem Avė.

Virginia 0458
Ąžuolo ir klevo grindys.

AND

____  ____  „___ Plaster
Boacd. Stogams medžiaga. 4 kom- 

Ad verijos.binacijų durys. Langai.
Naujos lentos. Ateikit.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

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

KALĖDOMS PASIŪLYMAS
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdįrbam parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

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

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._______

Siuvimo Mokyklas
DRESSMAKING SCHOOLS

135F
♦ * ■ ĄS*‘

Trijų Metų Mirties Sukaktuvės

Birutė Yanulevičiutė
persiskyrė su šiuo pasauliu 11 dienų gruodžio mėn. 1931 
m., sulaukus 8 metus amžiaus, gimus Chicago, III. (Paliko 
dideliame nubudime motinų Marijonų, seserį Sofijų Lietie- 
nę, švogerį Vladislovų Lietus, 3 brolius Juozapų, Jonų ir 
Vladislovų ir daug kilų giminių. Liūdnai atminčiai musų 
brangios dukrelės Birutės bus laikomos šv. Mišios Apvaiz
dos Dievo parap. bažnyčioje 11 d. gruodžio mėn. 1934 m. 
7:30 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes tavęs, musų brangioji dukrele, niekuomet neuž
miršime. Jau praslinko trys metai kaip tave, musų myli
ma Birute, nelaimingoji mirtis ištraukė iš musų tarpo. 
Tavo motinėlė, seselė ir broleliai laukėme tavęs sugryž- 
tant, bet musų laukimas veltui. Visokios gėlės pranyksta 
ir vėl sugryžta, bet tu jau nebesugryžti, o mes anksčiau 
ar vėliau pas tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka
Motina, Sesuo, Broliai ir Giminės.

KASPARAS JONAITIS
Persiskyrė su 5iuq pasauliu 

gruodžio 6 dieną, 3:5,0 valan
dą po pietųt <1934 m., sulaukės 
50 metų amžiaus, gimęs Šiau
lių apskr., Legųmų parap., 
Ramonaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterj Petronėle po tėvais 
Lazdauskaitč. sūnų Bronislovą, 
14 metų, 2 dukteris Stanislovą 
11 metų, Lillian 7 metų, 2 
brolių Ignacą ir Jurgi, brolie
ne Magdaleną, pussesere Oną 
Kinderienę, 4 pusbrolius Juo
zą, Joną ir Ignacą Kazakaus- 
kus ir Ignacą Trinką, švogerį 
Izidorių Lazdauskį ir giminės, 
o Lietuvoj 3 brolius Pranciš
kų, Liudviką ir Alfonsą, sese
rį Valerija ir gimines.

Kūnas pašarvotas. randasi 
3309 Wallace St.

Laidotuvės i vyks panedėlį, 
gruodžio 10 dieną, 8:00 vai. 
ryte iš namų i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kasparo Jonaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs. Dukterys, 
Broliai, Brolienė, 
Pusseserė, Pusbroliai, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

privalo skaitlihgai susirinkti, 
nes yra daug svarbių konstitu
cinių reikalų šVarstymui. Apart 
kitko bus rinkimas valdybos 
1935 metams. Taipjau turėsime 
išrinkti darbininkus dėl meti
nio vakaro, kuris įvyks sausio 
5 d. 1935 m. 0

Nariai-ės, kurie esate pasili- 
• > « ,» t - • • /

kę su mokestimis, būtinai už
simokėkite šį^me susirinkime, 
kadi neliktumėiį išbraukti iš na
rių skaičiaus. —-Sekretorius,

STATE ST. CHICAGO
Kambarys 1515

Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, sta
žuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų fi
šilku ........... ■ U
Kailiu perdirbimas į
.^Wos.. . .

i mados ....
Kailių perdirbimas 
į vėliausios ma
dos dže- $ i n 
ketus ........... I V

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

MUZIKA
MUSIC

IŠMOKIT PELNINGO AMATO 
Specialis pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. Šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 18 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mą. Pridėkit tuojaUs.

CHICAGO SCHOOL OF 
DRESSMAKING.

216 W. Jackson Blvd. Dearborn 9092 

,1 Sviestas — Wholesale 
| BUTTER — WHOLESALE

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

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

Patalai ir Matracai
! QųiUs* & Mąttress RenOvatedsr

Dviguba operacija 
padaryta 7 mėtį 

berniukui

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

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu .... ......... $7.
IRVINO PENNER FUR SHOP 

39 South State St. 
15tos lubos Mentor Bldg. 

_______ Tel. Dearborn 7184

negu

$2.00

$7.75

Ma-

Patalus padarom su jūsų 
® naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šitą kainą tik kada atsi- 
nešit šį skolbiipą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY'’ 

SVIESTO 
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie- 

ri. Atvažiuokit arba pašaukit t»- 
lefonu. ; .. " ...y ■ v .<

I TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halsted St.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

MUŽEIGOS
TAVERNS

Padėkavone

subatoj,

MARQUETTE PARK. 
žai kam tenka pergyventi pa
vojų gyvybei, kurį pergyveno 
7 metų Ričardas Petrauskas, 
sūnūs pp. S. Petrauskų, savi
ninkų kepyklos, 2616 West 69
Str. <

Franpes Willard ligoninėje 
jam būvą padarytos dvi ope
racijos beveik vienu ir tuo pa
čiu laikų*. Buvo išimti “tonsi- 
lai” ir išimtas “appendix”.

Per kurį laikų jaunutis ligo
nis buvo pavojuje, bet pasku
tiniu laiku pradėjo eiti geryn.

. • i —J. Z.

KNYGOJ
BOOKS

3

Seną- ir naujų lietuvišku knygą 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 Soj Halsted St., Chicago, III.

KANARKOS 
CANAfclES.

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios. 

1750 W. 21st Place. 
prie Wood St..

Automobilis suvažinėjo 
J. Kazragį

BRIDGHPORT

Rytoj “Apšvietos” 
Bazaras

Old Timers Tftvern. Lietuvių Aludė 
rasit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skaniu Kerimų ir valgių už 
žemiausia kainą. Atsilankykite! Bu- 
sit svetingai priimtu 1400 S. Union av 

j VIEŠBUČIAI
HOTELS ‘

- Italo Dr. 
Louis Campone automobilis tre
čiadienį sužeidė bridgeportietį 
Joe Kazęągis, 837 W. 83rd PI. 
Nelaimė- įvyko ties 3311 South 
Halsted street.

Cohen Bros Furniture 
Company

1401—<09 S. Hi-Isted St.
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė Chicaguje
Visi rakandai, kokiu tik reikia ju- 

su namams. Parduodame kaip tik 
gulima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinsit patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

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

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv.. 

Kambariai $X ir augščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Td. Wabash 2280.Chicago.

Parduodam ųž storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORĄGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

kad vėl kada galėčiau išgirsti 
panelės gražaus halso.

Tikra pagarba,
Antanas Milleris

klausia lietuvių kalboje knygos 
apie vištų auginimą. Kitas iš 
Michigau klausia kaip bites au
ginti.. Kitas, net iš Texas, rei
kalauja daržininkystės knygos. 
Visiems tokiems klausėjams pa
tarimai būna duoti laiškais.

Nuo dabar iki Kalėdų, bizniui 
žymiai padidėjus, Budriko krau
tuvės būna atdaros kiekvieną 
vakarą.

Budriko Radio Administracija.

Progress radio

Pocius
Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 29 d. 5 valandą 

vakare 1934 m. sulaukės 36 metų amžiaus. Ir tapo palaidotas 
gruodžio 4 d. 1984 m. švento Kazimiero kapinėse.

širdingai dėkavoju švento Jurgio parapijos kunigams už atsi« 
lankymą i namus, atlaikymą šventų Mišių, pasakimą pamokslų ir 
atsilankymą ant kapinių, Pralotui Krušui. kunigui šiaulinskui ir 
kunigui Martinkui, dėkavoju Seserims už bažnyčios papuošimą. 
Taipgi vargonininkui už patatnavimą laike šventų pamaldų.

Dėkavoju visiems Šventų Mišių aukautojams ir visiems gėlių 
aukautojams. Keistučio Kliubui, giminėms, draugams ir pažįsta
miems. Dėkavoju kvietkų nešėjoms už nešimą gelių. raipat dė- 
kavoju muzikantams už paskutinį mano mylimo vyro liudėsio va
landoje grojimą, liūdesio melodijų ir grabnešiams už paskutinį 
patarnavimą.

širdingai dėkavoju visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems Už skaitlinga atsilankymą laidotuvėse, lankymą namų ir pa- 
lidčjjmą mano mylimo vyro i amžiną poilsio vietą, švento Kazimie
ro kapus. Taipat ir graboriui S. P: Mažeikai už. gražų laidotiįvių 
prįrengimą ir gražu patarnavimą.

Mano mylimas vyras Juozapai, palikai namus, neužpildomą 
tuštybe suteikdamas man savo gentims ir draugams skaudų širdies 
skausmą, bet mes tava neužmiršime kol gyvi busime.

Nuliūdo liekamo,

ALICE RINCK

Persiskyrė su šiuo ? pasauliu ( 
gruodžio 6 dieną, 6 valandą 
vakare 1934 m., sulaukus 48 
metų amžiaus, gimus Angli- • 
joje.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

vyrą Williamą ir draugus.
Gyveno 5533 Everett Avė.
Kūnas pašarvotas randasi J.

J. Bagdono koplyčioj, 2506 W. 
63rd St.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 8 dieną, 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydėta 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Alice Rlnck gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Draugai.

Laidotuvėse patarnaują gra- 
borius J. J. Bagdonas, Tele
fonas Republic 8100

Komisiją Moterų- Dr-j,os “Ap- 
išvietos” laukią visų atsilankant 
į rankdarbių bazarų, kuris 
įvyks Sąudąros svet., ?14 W. 
33rd St. 2 Vai. p. p^ Įžanga 15 
centų.

Bus įvaikių dalykėlių tinka
mų I£al$dų dovanoms r vaišių, 
kurias pagamins ąpšYįeUe^, 
Bus puikus programas, kurį iš
pildys apšvietiečių vaikučiai po^ 
vadovyste Jaunosios Birutės.; 
Jaipgi šokiai- prie jaunuolių or-į 
kestros, kurie grieš lietuviškas 
polkas ir kitus šokius.

Iki pasimatymo!
M* Žalpiene, piną, ?J

V

RADIO Budriko radio

radio iš stoties
T*

Rytoj, nedėlioj, susirinks dai
nininkai, muzikai, kalbėtojai ir 
pranešėjai išpildyti lietuvišką 
radio programą, kurie kas sek
madienį eina iŠ stoties WGES 
11 vai. prieš piet, pastangomis 
Progress Furniture Company, 
8224 S. Halsited St.

Teko nugirsti, kad programo 
spalva ir turinys bus pritaikin
ta žiemos laikui, kas suteikia 
daug gražaus ir įdomaus pasi
klausymo. Todėl nepamirškite 
uŽsistatyti savo radio. —X.

Budriko
WCFL arba W-9X-AA trumpa 
jtymga rytoj (sekmadieny) bus 
įvairus, grąžus, įdomus, žymus 
dainininkai ir kalbėtojai. Ma
kalų šeimyna daug juoko pa
darys. Programas tęsis vl$ų 
landų — nuo pirmos iki antros 
vajancĮos po piet, kaip ir kiek
vienų nedeldienį.

Daug laiškų,. įvairiausio tu^ 
rinio, gauna Budriko valanda, 
net iš tolimiausių kraštų, ka
dangi WCFL einą ir^ąnt trum
pųjų bangų, pasiekiant visų 
Ąmerikų. Kurie turi naujus ra
dio aparatus, gali girdėti iš vi
sur. Laiškais vienas iš Kanados

Patinka "Naujieną” 
valanda

V—..—m..,..—..

Gerbiamieji Radio Programo 
Rengėjai:

šį vakarų* mums teko išgirsti 
labai malonų programų iš sto 
ties. W$BC. Panelė Vespende- 
raitė turėjo labai gerų radi-i 
balsų iu labai maloniai padai-' 
navo mu$U daineles. Tokios 
dainininkės! retai kur. išgirsti ir 
lietuviu ar lenkų ar kitų sve- 
tiintąuČių : programuose. Jumis 
,už tai sveikinu.

Dabar klausysiuos da&iiauj

navo musų

Posūnis Antanas, brolis,
—. ... -
pinigus per

1 111 » /' ..... '
šmiės darbuojasi — Aųo, su 

kuriųom jis žaidė, įkanda to 
metų berniukų Janų Rimkų, 835 
West 33 Pi. Kitas šuo įkando 
taipgi 10 metų mergaitę Lily 
Ęantus, 1(153 Eoefflor street. -
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Čia verkė ne iš skausmo ir kankinimosi, 
bet iš susijaudinimo ir dėkingumo

Įspūdžiai iš fakiro Ben-Ali — A. Pilkausko atsi 
sveikinimo vakaro Auditorijoj

Tai buvo ypatingas vakaras, zamhluotos
Kalė jis vinis per rankų; de- smulkinenos Ben Alio 

gino kūnų su ugnimi; siuvo kad nuodugniai persitikrinti 
guziką prie kūno; kankino sa- jog apie tikslų ir teisingų tų 
ve ir kitokiais budais. Bet 
jis nedejavo; nesirauke iš 
skausmo, liet priešingai, ma
loniai šypsojosi į publikų, lyg 
norėdamas pasakyti, “Matot, 
aš tikrai tuos dalykus pada
rau. Jie nėra sunkus. Rei
kia lik mokėti pakentėti.“

Neverkusiam fakirui Ben 
Ali, kuris tuos eksperimentus 
darė prieš 600 publikos, susi
rinkusios. Chicago. Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
strect. trečiadienio vakare, bu
vo padovanoti du bukietai gė
lių. Mat, tai buvo jo atsisvei
kinimo vakaras. Gavęs gėles 
musų Ben Ali nustojo šypsotis 
ir nulenkęs galvų prie vyties, 
kuri buvo pastatyta scenoje, 
jis, pradėjo verkti. Verkė jis 
iš susijaudinimo, kad ('hiea- 
gos lietuviai jį taip maloniai 
sutiko ir pagerbė.

Taip, tai buvo kurjozų va
karas. Kaip neįtikėtinas bu
vo gėlių sukeltas susijaudini
mas. Ben Alyje, kuris save 
kankindamas šypsojosi, taip 
neįtikėtinai buvo ir eksperi
mentai, ypatingai kūno kan
kinimo, precizijos, ištvermės, 
balanso numeriai, kurie suda
rė didesnę dalį vakaro pro
gramų.
Be monų, be “hokus pokus”

Bet abejoti, ar tie numeriai 
buvo tikrai padaryti, publika 
neabejojo. Specialiai kviesta 
daktarų komisija, į kurių įėjo 
I)r. A. Montvidas ir Dr. A. 
Zins, ir 18 liudininkų iš pub
likos, kurie buvo scenoje lai
ke seanso, savo akimis iiidtė, 
turėjo progų pilniausiai persi
tikrinti, kad Ben Ali savo nu
merius atlieka be jokių vaistų, 
be jokių instrumentų ir be jo
kių monų pagalbos.

Jie lytėjo vinis, kurias Ben 
Ali kalė į rankų; jie egzami
navo vielą, kurią jis pervėrė 
per žandus; jie uostė alkoholį, 
kurį Ben Ali naudojo diz- 
infekcijai; jie jautė karštį 
nuo ugnies, kuria fakiras de
gino savo kūnų ir kuri veržėsi 
iš jo burnos kad iškepti kiau
šinienę; jie nepraleido ncišeg-

nei mažiausios 
aktų,

numerių padarymų negali bū
ti jokios abejonės.

Jie persitikrino nuodugniai 
ir perdavė tų persitikrinimų 
sales publikai, kuri, tiesų pa
sakius, pati kuo pilniausiai įsi
tikino apie numerių tikslumų, 
su didžiausiu atsidėjimu temi- 
jusi akcijų scenoje ir su nuste
bimo ar 
žiūrėjusi į 
f ak irų Ben
Ben Alio

užuojautos akimis 
visų atvdos centrų. 
Ali.
aktai tikri, sako 

daktarai
Komentuodami publikai, 

scenos liudininkai ir komisi
jos daktarai pareiškė, kad nė
ra jokios abejonės apie tai, 
kad Ben Ali nenaudoja jokių 
monų ir nėra jokis magikas, 
kuris publikai dumia akis sa
vo vikriais pirštais ir sklan
džiu licžiuviu. Daktarai taip
gi pripažino, kad Ben Alio pa
daryti numeriai yra galimi, ir 
nevienas iš publikos galėtų 
juos padaryti, jei atsidėjęs la-l 
vintusi ir pratintųsi prie 
skausmo panešimo.

Ben Alio seansas padare 
kuo didžiausį įspūdį į publikų, Į 
kuri fakirui pabaigus su karš-! 
tais aplodismentais išreiškė 
jam savo pritarimų, simpatijų 
ir padėkų už patiekimų tokio 
stebėtino programo, kuris di- 
džiumo buvo matytas tik pirmu 
kartu gyvenime.

Ben Ali susilaukė dar karš
tesnių katučių, kuomet atsisto
jo scenoje J. Grigaitis, su ku
pinom Ben Ali ėjo $200 laižy- 
bų dėl savo numerių teisingu
mo. J. Grigaitis pareiškė pu
blikai, kad jis pralaimėjo, bet 
nenusimena pralaimėjęs. Prie
šingai, džiaugiasi, kad pats 
persitikrino ir nustojo abejoti, 
ir kad davė progų taip skait
lingai publikai irgi persitik
rinti.

Taigi, laižybosc Ben Ali iš
ėjo laimėtoju, ir abejoti apie 
jo numerius, turbūt, niekas ne
galės ir neturės pamato abe
joti-

Hadži Ali programe
Apart Ben Alio, programe 

dalyvavo ir kitas keistas žmo-

gus. egiptietis, Hadži Ali, ku
ris yra didžiai draugingas lie
tuviams, o ypač, Ben Aliui, su 
kuriuo susipažino Chicagos pa
saulinėje Parodoje.

Hadži Ali demonstravo ste
bėtino viduriu kontroliavimo *■ »
numerius, kuriuose jis parodė, 
kad galima išgerti iki 50 stik- 
ų vandens ir tuoj tų vandenį 

atgal grąžinti iš vidurių. Tų 
faktų iliustravo prarijęs ir at
gal grąžinęs 30 riešutų su ke
valais, ir išgėręs pusę galiono 
vandens ir kvortų kerosino. 
Pirmiausiai išpurkštęs kerosi- 
nų, Hadži sukėlė Auditorijoje 
nemažų “gaisrų”, o vėliau iš
purkštęs vandenį, ta gaisrų už
gesino. Jis pasirodė su savo 
dukterę ir su Mr. Savoy, ku
ris yra jo impresarius.

Apart dviejų stebukladarių, 
prograine dalyvavo, smuiki
ninkė p-lė V. čepukaitė, dai
nininkė p'-lė II. Pečiukai tė, 4 
metų balerina Bita Mario 
Schultz, “Kaimiečių Kvarte
tas”, ir solistes p-lės Trilikaitė 
ir Grigoniutė su “Pirmyn“ cho
ru.

Po programo tęsėsi šakiai.
av.

Antra serija lošimu 
Naujienų turnyre 

įvyksta rytoj
Visi sporto mėgėjai kviečiami 

į Fuller Park.. sporto Salę, 
45th ir Princeton avenue; j- 
žanga veltui

Antra serija lošimų tarp bas 
ketball komandų lošiančių 
“NAUJIENŲ“ Basketball Tur
nyre, įvyksta rytoj po pietų 
Fuller Park sporto salėje, 45tb 
ir Princeton avenue.

Lošimai prasidės lygiai 2 vai 
po pietų ir tęsis iki 8 vakare. 
Loš 12 komandų, kurios vienų 
kartų jau persiėmė. Tų pirmų 

įlosimų rezultatai paduoti 
[kitoje vietoje. Taipgi kitoje 
vietoje šiame puslapyje yra su
žymėtos komandos, kurios loš 
rytoj.

Visi lietuviai, kurie tik turi 
progų, prašomi atsilankyti j 
Fuller Parkų, j45th ir Pinceton 
avenue ,ir pamatyti nepaprastai 
įdomius basketball lošimus, 
Įžanga yra veltui visiems. .

Bengfrno vakarų darbų tęs 
Frank Bulaw, tad tolimesnių ( 
kolonijų* lietuviai prašomi su
sirašinėti su juo “Naujienų” ad
resu.

..................... -

. Kemesiene dėkoja 
prįsidejusiems prie 
Kemėšio laidotuvių

rių pareiga atsilankyti paskirtu lai- f 
ku, už neatsilankymą yra bausmė 
sulig konstitucija. Sekretorius.

18tos Apielinkfs — S. L. A. 129tos 
kuopos priešmetinis susirinkimas 
ivyks sekmadieni gruodžio 9 d. 2 
vai. po piet, G. Chernausko svet. I 
1900 S. Union Avė. Visi nariai ma-1
metiniam .susirinkime yra daug svar

CLASSIFIEDADS
z

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

Ben Ali-Pilkauskas 
ir F. Bulaw šįryt iš
važiavo Westvillėn

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ
RAUDONAS FRONTAS

JAUTIENA (Short ribs of beef), 
arba POT ROAST,.... svarui

VIŠTIENA Kepimui arba virimui, -i q 
svarui 10 '

Gerkit ir Reikalaukit

iuUi'S-i'

Visose Alinėse 
Mutual Trij 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN
KANTER

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803 c

Praėjus, liūdnam gyvenimo 
momentui, noriu išreikšti nuo
širdžiausių padėką visiems gera
širdžiams lietuviams, kurie pa
gelbėjo man mirties suteiktą 
smūgį pergyventi.

Skaitlingas būrys draugų 
man pagelbėjo įvairiausiais bu
dais laidotuvių, prisirengimo 
prie laidotuvių ir kituose reika
luose surištuose su paskutiniu 
patarnavimu mano vyrui, ve
lioniui J. Kemešiui, kuris mirė 
lapkričio 25 d.

Pirmiausiai, mano padėka ei
na drg. J. Ųktverįdį-Kuzmickui, 
Dėdei Vaitiekupui ir Jucių šei
mynai, kurie pirmutiniai gelbė
jo ir dėjo didžiausias pastan
gas, kad J. Kemešio gyvybę pa
laikyti iki atvyks daktarai.

Mano gili padėka eina K. 
Jurgelioniui, , kuris pagelbėjo 
prie grabo pirkimo ir sutvarkė 
tokį gražų liūdną programų 
laike laidotuvių. Taipgi K. Ste
ponavičiams, Kaimiečių Kvar
tetui, S< Rimkui ir visiems ki
tiems, kurte dalyvavo progra
me. /

Esu dėkinga pp. Milerienei, 
P. Mileriui, Gugienei, Gulbinie
nei, Kungienei, Zymontienei, 
Miščikaitienei, Zalatorienei, Ge- 
skiejiei, O Skinder ir A. Ambro- 
—. v 11

MADOS MADOS

zevičiui už įvairia pagalbų ir 
užuojautų.

Negaliu užmiršti Chicagos 
Lietuvių Draugijos, kuri parū
pino grabnešius, gėlių vainikų 
ir tvarkė kitus reikalus. Gėlės 
prisiuntė ir Birutes Choras ir 
Lovick’s.

Esu giliai dėkinga
rai“, kuri laike pašarvojimo su
stabdė savo salėje visų muzika
li ir draugijinį judėjimą. Esu 
dėkinga Budriko, Peoples radio 
stotims už pranešimus, o ypa
tingai “Naujienoms“ ne vien už 
radio, bot ir už visus* kitus už
uojautos ir draugiškumo ges
tus, kurie man buvo pareikšti.

Galiausiai mano padėka eina 
graboriui S. Mažeikai už tvar
kingas laidotuves i? visiems gi
miniems, draugams ir pažįsta
miems, kurie atsilankė laidotu
vėse ir suteikė J. Kemešiui pa
skutinį patarnavimą.

M. Kemėšienė.

For Rent
ANT RENDOS 4 kambariai ru 

lončkit dalyvauti, nes kaip prieš- va”a’. Pe^ium šildomi. Renda $16.00, 
metiniam nusirinkime yra daug svar- c’Vvena 406.) Archer Avė.
blų reikalu, taipgi bus renkama vai- 4622 S. Sacramento Avė.

Sanda- 4vha ateinantiems metams.oauuu- | mjj.gkjį atsivesti nauju narių prira 
Syti prie S. L. A. 129

Nepa
kuopos.

Valdyba.
Draugystės

Seserų prieš-

PASIRENDUOJA bizniavęs na
mas Tavern ir svetainė 1900 South 
Union Avė. arba parduosiu, gerai iš
dirbtą Tavern biznį. 7021 Stony 
Island Avė. Tel. Dorchester 3403.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuviu Vyry Choras 

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

West Pullman — S. L. A. 55 kp 
susirinkimas įvyks ateinanti sekma
dieni gruodžio 9 d.. 2 vai. po piet 
Parku svetainėje. Bus renkama val
dyba ateinantiems 1985 metams ir 
visokios komisijos. Be to bus svar
stoma svarbus reikalai. Visu na-

Lietuvių Tautiškos 
Susivienijimo Brolių ir . . 
metinis susirinkimas ivyks nedalioj 
gruodžio 9 d. 1 vai. po piet Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėje ant 
Jnion Avė. ir 18 St. Visų narių 
)areiga atsilankyti, vnač 20 wardo 
politikos ir pašalpos kliubas kuris 
yra susivienijęs su šia draugija. 
Visi 20 wardo kliubo nariai turite 
atsilankyti ir savo reikalus sutvar- AWIIluailu MIBVU
kyli npsimokSdaml uisiliukusiua mo-' Šildomas, muriname name. lralu. 
kesčme ir bua renkama nauja vai- eeriema žmonėms tik $25 i mėnesį, dyba 1935 metams ir kitokių apta- «- • - -- - - ----- - - -
rimu dėl draugystės labo. Kviečia 
atsilankyti

A. Zalagėnas buvusio kliubo pirm.
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 

Moterų Pašelpinio Kliubo priešmeti- 
nis susirinkimas ivyks nedėlioj, 
gruodžio 9, 1934 Lawler Hali 3929 
W. Madison St. 1 vai. po piet. Visi 
nariai būtinai atsilankykit į šį susi
rinkimą, nes bus vienas iš svarbiau
sių. Yra daug nauju dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus renkama valdy
ba ateinantiems 1935 metams.

M. Medalinskas sekr.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grandy Mining 
Co.. Cedercrest 1131.

Važinės po lietuvių kolonijas 
Amerikoje; rodys fakiršikas 
ir magšikas įdomybes

šįryt fakiras Ben Ali—rA. Pil
kauskas ir “Naujienų“ agen
tas Frank Bu‘law išvažiavo 
į Westville, III., pasimatyti ir 
tartis su vietos veikėjais dėl 
rengimo fakiriškų stebuklų va
karo Westvillėj.

Tikimasi, kad pirmas faki
riškų stebuklų vakaras įvyks 
trečiadienį, gruodžio 12 dienų. 
O tolimesni vakarai bus ren
giami Springfielde, Detroite, 
Clevelande, Pittsbrughe ir ki
tose lietuvių kolonijose.
Ginčas dėl numerių tikrumo 

išrištas
Ginčas dėl garsaus lietuvk 

fakiro Ben Ali stebuklų jau 
galutinai išrištas. Daktarų i? 
publikos komisijos pripažino, 
kad lietuvis fakiras Ben Ali 
tikrai gali perverti vielų per 

[savo veidus ir ant tos vielos 
pakabint 30 svarų gyras; gali 
su vinimis perkalti rankas; ga
li virš iš burnos einančios 
ugnies kepti kiaušinienę ir ga
li degint visų kūnų. Tad da
bar bus vienintėlė proga Ame
rikos lietuviams pamatyti tai 
įdomybes, 
kauskas, 
Amerikoj tik labai trumpam 
laikui. Chicagoj iebus tik kelia? l'į ... •'v’1 *•
dienas.

■ t

RENDON 6 kambariu fialas, 2 
lubos, karštu vandenio šildomas, 
taipat renduoju 3 kambarius ant 
pirmu lubų, garadžius. Renda $25.

8425 So. I^eavitt St.

MARQUETTE PARKE rendon 6 
kambariu flatas, karštu vandeniu 

Renda
Telefonas Hemlock 5545. Sekmadie
ni visą diena. Kazys Urnikis.

RENDON Storas, barbemė išdirb
tas biznis, tinka ir kitokiam biz
niui. 3816 S. Morgan St. Renda 
$20 su kambariais.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern biznis, ge
ro! vietoj, kito tokio biznio nėra per 
4 blokus. Virtuvė, stalai.

6142 So. Westcm Avė.

PARSIDUODA Tavern geroj vie
toj ir geras biznis, labai pigia kaina. 

1308 W. 79th St.

KALĖDOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. .Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par
duodame už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co. 

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su namu. Pigiai. Gera vieta 
dėl Tavern. 4550 So. Marshfield Avė 
Savininko telefonas Lafayette 0591.

PARDAVIMUI Tavern biznis, ge
ra vieta. Pigiai. Kito biznio nė
ra tame bloke. 6361 So. Kedzie Ave. 
Republic 6286.Grane Coal Co.

5332 So. Long Avė.
Chicago. Ilk

909
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PUBLIC.
PERKAM LIETUVIŠKUS _BONUS 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. UAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..

P.CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollywood šviesoms.
420W.63rdSt.
WileWobd 5883-5846

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA

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

CLASSIFIEDADS
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PARSIDUODA Tavern geroj vie
ptoj. geras biznis, renda pigi, prie- 
ižastis, turiu kita biznį. Pašaukite 
Victorv 8480, klauskite Theresa ar
ba Stewart 10021, klauskite Gritė- 
nas.

TEL. REPUBLIC 8402

M0RTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
t ' ’r .-v . , . ‘ „■ .į-;.-'

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Ben Ali—A. Pib 
pasiliko tolimesnei

3;

Automobiles
PARSIDUODA mašina Villis 

Knight 29 metų, gerame padėjime, 
mainysiu ant <roko ar loto, dadėsiu 
pinigų. Kas turite mainą atsišau
kite 6 valanda vakare.

4428 So. Western Avė.
1 lubos

Situation VVanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo, turiu savo troką. 
Kam reikalingas žmogus prie išva- 
žinejimo, mufinimo ar ko kito, duo
kit man žinią Stanley Gavcus, Tel. 
Republic 1562.___ .

SAVININKŲ ATYDAI!
Ieškau darbo, esu karpenteris pa

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

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i restauran-
to ir tavern biznį arba parduosiu
visa. E * ‘ ■"
14 St. Canal 9248.

Man vienai persunku, 671 W.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

vyras, nevedęsREIKALINGAS „ . .
prie aptaisymo namo, kad suprastų 
karpenderystę ir plumberystę. Kam
barys. valgis, apmokėjimas.

8738 So. Halsted St.______
REIKALINGAS patyręs bartende- 

ris, turi turėti gerus paliudijimus.
644 No. State St.

PARSIDUODA Tavern visas arba 
pusė, ant gero kampo. 135 E. 107 
St. Pullman 0287.

PARDAVIMUI Tavern arti dirb
tuvių. biznis išdirbtas, su gerais ra
kandais. Parduosiu už $150.

4352 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
jiė su namu, cash biznis. Nupirk- 
site visai pigiai už tokia * kaina ku
rios dhbar vėftes yra arba priimsiu 
maža mainyme ir cash arba Lie
tuvoj. kas turite ūke, priimsiu mai
nais; Atsišaukite greitai.

6001 So. Carpenter St

PARSIDUOŲA Valgykla visa ar
ba fikčeriai. Randasi arti dirbtu
vių. nriežastis pardavimo išvažiuoju 
ant farmų, 2721 So. Halsted St.

PARDUODU Tavern barus, 20 
pėdu ilgi, gerai atrodantis. Yra 
viskas, partitions, Icė bakais. Kam 
reikalinga parduosiu už teisingą pą- 
siulijimą. Antrašas 1809 W. 46 St. 
J. Augustinas.

EXTRA BARGENAS . Parsiduoda 
Tavern ir Motelis, biznis išdirbtas 
perdaug metų. Randasi arti vidur- 
miesčio. 1245 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI aludė, naujausios 
mados įrengimai, geroj vietoj. Prie
žastis turime 2 biznius.

4070 Archer Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
mašinos su Storu ar be. Mainvsiu 
ant automębiliaus. 4456 S. Washte- 
naw Avė. Lafayette 6993.

ii.

i '

909 — Graži suknele dėvėti ofise, 
arba mokykloj. Pilkos materijos su 
raudonu arbą mėlynu kaspinu pada
binta ji išrodys labai , elegantiška. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau-l 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome Iškirpti paduotą blan- 
kutę arija priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halstėd St., Chicago, III.

■ ■ - - 1 •Ą

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

REIKALINGAS unijistas ji nito- 
riaus pagelbininkas, nevedęs, ant 
pirmo augšto pulruimi. 501 E. 63 St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemš Pardavimui

NAMAS ir LOTAS tinkamas dėl 
tavern arba grosemes už bargeną. 
Priverstas apleisti miestą. Atsišau
kite 553 W. 81 St

4

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia___

^V»WW***^A*a^Aai*RRA#**«***M*******

MERGINA prie abelno namu dar
bo. Atsišaukite šiandien vakare ar
ba rytoj. 6882 East End Avė. Tel. 
Fairfax 4893. ,,

PAMATYKITE 2 flatų. mūrinį 
namą ir 6 kambariu mūrinį cottage 
adresu 6501-08. Bishop St. gali būt 
atskirti, garu apšildomi. Savinin
kas parduoda už didelį bargeną. Pa- 
simatykite su

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

2 lubos 
Klauskite p. Lemke

Furnished Rooms
GREEN STREET HOTEL 

Valdo Lietuviai
Kambariai rendon vyrams ar mo

terims. Gera užeiga. Priešais 
Buriesąue teatrą. < 
savo kambariuose galit virti ir val
gyti. Rcndos pigios, 
nuo Halsted St.

822 W. Madison St.
Įeinamos duris 8 No. Green St.
FORNIšIUOTAS ruimas rendon, 

garu apšildomas su visais, patogu- 
jnais, 2154 W. 28 St

Valdo Lietuviai

Gera užeiga.
Garu apšildomi,

Pusė bloko

PARSIDUODA foreklozuoti už 
morgičius sekantis namai:

2—5 kambarius mūrinis su beis- 
mentu ir 4 kambariu cottage užpa
kalį, kaina $2,500.

5 kambariu medinis ant 2 lotų, 
Western Avė. ir lllth gatvekarių 
apielinkėj, kaina $1,800, Mt. Green- 
wood,

Medinis ant % akro žemės. Kaina 
$1,150; % akro be namo $250.

2—4 kambarius medinis, kaina $950.
2—5 kambariu medinis, mainau ant 

ūkės ar kitko.
4 pagyvenimu naujas 

Marquette Park $9,000.
Visi namai randasi lietuviu apie

linkėj. Pigiausia susinešimas adre
suokite atvirtą ir aplaikysite pilną 
aprašymą ir nurodimą namų apžiurai.

KAZYS URNIKIS
7026 So. Fairfield Avė.

mūrinis

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

! RENDON kambarys, apšildomas 
dėl vyro.

3434 So. Lowe Avė.

KAMBARYS dėl vedusios poros 
arba senyvos moteries, smagus ap
šildytas. geroj vietoj, nebrangiai.

Tol. Victory 6406

< For Reni
RENDON pekarnš su 2 pečiais 

visais įrengimais, pigiai.
4600 So. Francisco Avė.

ir

PARSIDUODA ar pasiren- 
duoja pigiai 4 kambarių cot- 
tage su visais parankamais dėl 
paukščių ir karvių, yra ganyk
los arti Crawford Avenue, 
4035 W. 69 St.

Au-į
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