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Klaipėdos Krašto Lietuviu Direktorija Rezignavo
Naują Direktoriją Su

darys Vokiečiai

KUR ŽUVO MILWAUKEE, WIS., BOMBININKAI Italai sunaikinę 
ethiopų amunici

jos karavaną

......................... i..................... 111

KAUNAS, lapkr. 5. — J. Bruvelaitis, lietuvis pirmininkas 
Klaipėdos krašto direktorijos, vakar įteikė direktorijos rezigna
ciją Klaipėdos gubernatoriui Kurkauskui.

Eina derybos su Einleitsliste, suvienyta vokiečių partija 
Klaipėdos krašte, kad vienas kuris jos narių sudarytų naują 
direktoriją.

(Klaipėdos kraštą valdo direktorija, kuri atsako prieš Klai
pėdos seimelį. Kadangi Ipaipėdos seimely visuomet vokiečiai 
turėdavo didžiumą, tai ir direktorija būdavo vokiečių rankose. 
Tik pereitam seimeliui pakrikus, kada vokiečiai pradėjo jį boi
kotuoti ir nedalyvauti jo posėdžiuose, delei ko negalima buvo 
sušaukti jo susirinkimų, nes vis trukdavo kvorumo, tai vięton 
pasitraukusios vokiečių direktorijos buvo sudarytos dvi lietuvių 
direktorijos, kurių paskiausieji buvo BrUvelaičio direktorija.

Pereituose Klaipėdos seimelio rinkimuose betgi visos vokiš
kos partijosjpradedant nuo nacių ir baigiant komunistais, su
sivienijo į vieną ir išstatė bendrą vokiškąjį vienybės sąrašą 
Einheitsliste, kuris, kaip žinoma, ir laimėjo rinkimus. Vokie
čiams laimėjus rinkimus, dabar turėjo pasitraukti ir lietuviš
koji direktorija. Jos vietą vėl turės^ užimti vokiškoji direkto
rija, šį kartą vokiškieji vienybininkai. Kaip jie pajėgs koope
ruoti su Lietuva, tai tik ateitis parodys).

Florida valosi nuo 
laužų, uraganui 

praėjus <
<.

Uraganas perėjo Skersai Flori-

ką. Nuostoliai ^.^iękia' virš
$1,000,000. X

MIAMI, Fla., lapkr. 5.—Ura
ganas jau perėjo per pietinę 
Floridą, visai nekliudęs pietinio 
iškišulio salelių Keys ir nuėji 
į Meksikos įlanką, kur jis da
rosi lėtesnis, kas rodo, kad jis 
ruošiasi pasisukti.'

Uraganas, nors ir nebuvo la
bai pragaištingas ^gyvastimis, 
tečiaus pietinei Floridai prida
rė nemažai nuostolių.

Pačiame Miami mieste žuvo 
keturi žmonės ir apie 120 žmo
nių liko sužeisti. Nuostoliai 
visoje apielinkėje siekia tarp 
$1,000,000 ir $2,000,000.

Stipresni namai mažai nu
kentėjo, bet sugriauta daug 
lengvesnių vasarnamių. Dides
nė dalis Miami tebėra be švie
sos, be telefonų ir be vandens.

Dabar Florida skubiai valo
si nuo laužų ir prie darbo pri
statė visus atliekamus bedar
bius, nes artinasi laikas važia
vimui žiemos turistų ir Flori
da nori būti tinkamai pasiruo
šusi juos sutikti, kad nebūtų 
jokių galinčių turistus baidyti 
uragano žymių.

OLDENBURG, Vokietijoj, L 
5.—2 Domininkai vienuoliai liko 
nuteisti dviems metams kalėj i- 
man ir užsimokėti didelę pabau
dą už siuntimą iŠ Vokietijos 
pinigų.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, nepastovus, gali 
būti ir sniego; šalčiau.

Temperatūra vakar 12 v. die-! 
ną »Chicagoje buvo 350.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 
4:39.
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Žinios
Franci jos Samoli

Nustatė žuvusius 
Milwaukee eksplo
zijoj bombinįnkus
MILWAUKEE, Wis., lapkr. 

5.— Policija mano, kad jai tik- 
rai- pąsišekė nuąt$tyti kas; Žuvo* 
eksplozijoj garažiujė, kur eks
plodavo apie 150 svarų , vogto 
dinamito, kuris buvo pertaiso
mas i bambas. 

* y

Manoma, kad vienu žyvusių- 
jų buvo HUght Rutwowski, 21 
m., kuris, kaip spėjama, pasi
vogė dinamitą ir paskui dirbo 
bombas, kurių penkias buvo jau 
išprogdinęs. Tas garažius pri 
klausė Rutkowskiams ir jau
nasis Rutkowski neužilgo prieš 
eksploziją išėjo į garažą dirbti. 
Jis jau daugelį sykių buvo areš
tuotas už įvairius mažus nu
sikaltimus.

Antras žuvusiųjų veikiausia 
buš jo draugas, Paul Chevanek, 
16 m., kuris išėjo pas Rutkows- 
kutį ir daugiau nebegryžo. Jų 
lavonų nesurasta, vien atskiri 
mėsos' šmotai, taipjau trupu
čiai drabužių.

Trečioji žuvusioji yra Patri
cia Mlnarek, 9 m., kuri liko Už
mušta savo namuose,- skersai 
elę nuo garažiaus, kai eksplo
zija nunešė dalį jos tėvų namų. 
Visa Mlnarek šeimyna liko su
žeista.

Lenkija areštavo 
Italijos karo 

dezertyrą
VARŠAVA, lapkr. 5. — Len

kijos pasienio sargyba Silezijoj 
areštavo Italijos puskarininką, 
kuris pabėgo iš Italijos kariuo
menės, kad nereikėtų važiuoti 
kariauti j Afriką ir paskui pėš- 
čias perėjo per tris valstybes.

Dezertyras ėjo pas Lenkijoj 
gyvenančią savo seserį ir pės
čias gerėjo Jugoslaviją, Aust
riją ir čechoslovakiją.

Mirė 112 metų senutė
CZERNOWITZ, Rumunijoj, 1 

5.-—čia pasimirė seniausia Ru
munijos moteris, žyde Miriam 
Ėsther Moldawer, ’ 112 m. am
žiaus. Jos jauniausia duktė 
yra 64 m. amžiaus.

WJS
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RYMAS, lapkr. 5. 
iš Djibouti, 
žemės, praneša, kad Italijos lėk* 
tuvai veik visai sunaikino Et- 
hiopijos karavaną, kuris nešė 
ginklus ir amuniciją iš Anglijos 
Samoli į Harar.

žinia sako, kad 500 ethiopd 
kareivių liko užmušta. Visas gi 
pulkas iš kareivių ir civilių sie
kė 600 žmonių.

Karavanas iš daugelio trokų 
ir šimtų kupranugarių išyko 
iš Berberą į Harar, su reikme
nimis dėl pietinės Ethiopijds 
armijos.

Pusiaukely tarp Jijiga ir Ha
rar karavaną pastebėjo italų 
lėktuvai ir pradėjo mėtyti bom
bas. Nuo bombų užsidegė ga- 
solinas. Tada lakūnai pUole 
žudyti kupranugarius su amu
nicija. Po to lėktuvai nuskri
do, bet kada iš krūmų išlindo; 
pasislėpę ethiopai, lėktuvai vėl 
sugryžo ir ugnimi iš kulkosvai
džių veik visus juos išžudė.
Liūtys sulaikė italus Makale 

kalnuose » • \
ASMARA, Eritrea, 1. 5. — 

Didelė Italijos kariuomenė, 4ku- 
.yj.' eina, linkui Makale ir kuri 
buvo pasiekusi kalnus, kuri-?
supa derlingą Makale klonį, liko 
kelioms dienoms Sulaikyta dide-- 
lių liūčių. Sustojimo laikas bus 
sunaudotas taisymui praskydo 
šių kelių, kad galima butų pri 
vežti kareiviams reikmenis.

Apačioj garažas, kuriame bombininkai dirbo iš vogto dinamite bombas, kai dinamitas staigiai 
eksplodavo. Manoma; kad garaže žuvo pats bombininkas Hugh Rutkowski, 21 m. ir jo draugas, 
Paul Chevanėk, 16 m. Viršuj — dinamito eksplozijos apgriautas namas, kuriame žuvo 9 metų
Patricia Mlnarek. ■ ', . ' 1 . ’ , ■

Čechoslovakija areš
tuoja Vokietijos 

šnipus
PRAHA, lapkr. 5. —: Dardu 

Vokietijos šnipai tapo areštuo
ti čeęhoslovakijoje. Tokiu bu- 
du pastaromis dienomis čia ta
po areštuota 30 Vokietijos šni
pų, kurie rinko dėl Vokietijos 
žiiiias apie karinį čechoslovaki- 
jos prisiruošimą. Tarp suimtų
jų esąs ir vienas čechų kariuo
menės majoras. Jie bus teisia
mi už militarinę šalies išdavys
tę-

12 šnipų byla jau prasidėjo 
Breux. s

Ethiopai atmuša ita
lus Eritrea pasieny

ADDIS ABABA. lapkr. 5.— 
šiandie paskelbta, kad Italijos 
kareiviai Danakil tyruose liko 
atmušti ties Mussa Ali kalnu.

Danakil gentys apgulė italus, 
kurie buvo užėmę augštesnes 
pozicijas. Ethiopai italus nu
galėjo, daugelį jų išžudė, o ki
tus nuvarė per Eritrea sieną.

LONDONAS, lapkr. 5. —Na
rūnai sakosi suradę’ vokiečių 
paskandintų laivą Lusitania. 
Kad surasti tą laivą buvo dir
bama visą vasarą. Dabąrjpus 
bandoma išimti iš laivo visą 
auksą, kur j jis gabeno.

“Tobacco Road” už
darytas Detroite

Sklandymo mokykla 
baigė sezono darbą

KLAIPĖDA.— Lietuvos aero 
klubo sklandymo mokykla Ni
doje jau baigė savo darbą ligi 
ateinančio pavasario. Per šių 
metų sezoną, t. y. nuo gegu
žės mėn. 15 d. ligi spalių mėn. 
1 d. buvo atlikta 1830 startų, 
iš jų: 1606 mokomieji sklen- 
djmai, 93 bandomieji, 22 de
monstravimai, 89 skriejimai ir 
20 velkamųjų skridimų. Bend 
roję sumoje išbūta ore per 60 
valandų, padaryta egzaminų: A 
—pilotų, 34 B—pilotų— 24, C 
—pilotų 18. Mokyklos patalpoms 
ir turtui saugoti paliktas vie-. 
nas sklandytojas, kuriam už
duota remontuoti palikusius Ni
doje sklandytuvus ir paruošti 
atsarginių dalių.

Rusiją nori tartis su 
Japonija dėl 
susirėmimų

MASKVA, lapkr. 5.— Rusi
ja vėl pareikalavo iš Japonijos 
oficialiai apsvarstyti susirėmi
mą pasieny, kuris pereitą mė
nesy įvyko tarp Rusijos ir Ja- 
ponijos-Manchukuo kareivių.

Rusijos ambasadorius įteikė 
antrą notą Japonijos užsienio 
reikalų ministerijai, kurioj 'siu 
loma paskirti maišytą komisiją, 
kuri ištirtų tą' incidentą..

DETROIT, Mich., lapkr. 5.— 
Pasekdamas Chjcagos merą 
Kelly, kuris uždraudė Chicagoje 
rodyti veikalą ^Tobacco Road”, 
tą patį dabar padarė circuit 
teisėjas Miller, kuris uždraudė 
tą veikalą rodyti Detroite, ku
ris ten buvo rėdomas jau kė‘ 
turios savaitės. Teisėjas irgi 
nusprendė, kad tas veikalas 
yra “nepadorus”, “vulgariškas” 
ir neturys artistinės vertės. 
Veikale vaizduojamas Georgia 
nuskurusių tabako augintojų 
gyvenimas.

Japonai pašalino 
Peiping merą

Lietus, sniegas, 
šalčiai

Dar 2 New Yorko 
gangsteriai 'užmušti

MONTICELLO, N. Y., lapkr. 
5.—Lavonai dviejų Nėw Yorko 
gangsterių liko surasti šioj 
apielinkėj, kuri pavirto tikru 
New Yorko nužudytų gangste
rių dumpingo lauku. Vienas 
nužudytųjų yra gangsterių va
do Duteh priešininkas, o kitas? 
tebėra neidentifikuotas.

• ■ ■ ‘ —-------------------

PEIPING, lapkr. 5. — Pa- 
karotini japonų reikalavimai 
privertė pasitraukti Peipingo 
(Pekino) merą Yuan Ling. Jis 
geriau tvarkė miesto reikalus, 
negu kuris kitas buvusių me
rų, bet jis nepatiko japonams 
ir todėl turėjo pasitraukti.

$1.28 už galioną ga- 
zolino-ltalijoj

- RYMAS, i. b. — Rymas pra
neša, kad Italija siunčia į Af
riką dar 100 karo lėktuvų.

LONDONAS, lapkr. 5. —Ry
mo žiniomis, Italijos valdžia, 
delei didelio gasolino pareikala
vimo karo reikalams, pakels ga
solino kainą po 26c ant galiono 
ir dabar galionas gasolino Ita
lijoj kainuoja net $1.28.

Danijos kabinetas 
reorganizuotas; įei- 

alaina ir r
COPENHAGENA Danijoj, 1. 

5.—Iš priežasties įvykusių nau
jų atstovų buto rinkimų, ku
riuose laimėjo socialistai, tapo 
reorganizuotas Danijos kabine
tas, paskiriant naujus šešius 
ministerius, kurių trys yra ra
dikalai; o likusieji 
yra socialistai.

Premieru pasiliko 
Theodore Stai/ning, 
sisakė nuo krašto apsaugos mi- 
nisterio vietos.

ministeriai

socialistas 
tik jis at

Vokietijos mokyklo 
se įvedamos naciš

kos apeigos
BERLYNAS, lapkr. 5. — 

Stargard, Pomeranijoj, mokyk
lose liko panaikintos rytmeti
nės pamaldos ir vieton jų liko 
įvestos naciškos apeigos.

Tokios pat naciškos apeigos, 
vieton rytmetinių pamaldų, ta
po įvestos ir Treuenbrietzen, 
Prūsijos, gimnazijose.

G

Naciai • nuteisė vie- 
' iiuolę 10 metą ' 

kalejimah
BERLYNAS, lapkr. 5. —Vie

nuolė Anna Schoer iš Muehl- 
hausen, liko nuleista 10 metų 
kalėjimai! už bandymą išga
benti užsienin pinigų.

Vėjas nunešė auto 
mobilį Į griovį

SHEFFIELD, III., 
—Mrs. Snedakers, 
Hjenderson, III., liko 
kai vėjas nunešė automobilį 
į griovį. • Automobilių vairavo 
jos vyras, kuris smarkiam vė
jui pūstelėjus nebeįstengė su
valdyti automobilių ir tasis nu
sirito į griovį, apsiversdamas ir 
moterį vietoj užmušdamas.

Sniegds vakar padengė Colo- 
rado kalnus ir šiaurines lygu
mas. Sniego buvo Wyoming, 
Montana ir Minnesota valstijo
se.

Oras visose vakarinėse vals
tijose, nuo Texas iki Kanados 
yra nepaprastai šaltas. Pacifiko 
šiaurvakariuose šaltis atslūgo, 
bet jis jau sunaikino obuolius, 
salotas,' spanguoles ir t.t . .i

šaltas lietus lijo KansaSį 
Okla., Texas, Mo. ir la. vaiste 
jose. Du Kansas vieškeliai li
ko uždaryti potvynių ties Folt 
Scott. Niekurie Iowa 
irgi .patvyno.

upeliai

PHLADĖLPHIA, j?a 
Brangmenys 
Mrs. Edith Hutchinson 
rių verte sieke $1,000,000, li« 
citacijoje davė tiktai $155,787

kuriuos paliko 
ir ku-

lapkr. 5.
69 m., iš 
užmušta,

GENEVA, lapkr. 5. — Pat; 
tautiį sąjunga susilaukė keblu
mų dėl Italijos boikoto.

Ji. lapkr. 15 d. ruošėsi išsi
kelti į savo naujus rumus. Bet 
tų rūmų vidus turėjo būti ištai
sytas Italijos marmuru. Pa
skelbus Italijai boikotą dabai 
tautų sąjunga negali pirkti 
marmuro iš Italijos ir jį turės 
pirktis iš kitų šalių.

KALĖDOS JAU 
NETOLI-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 

'ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO A§A- 
R$" IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMĄ. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST„ 

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.
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ADVOKATAI

the Ethio

new

Gerkit ir Reikalaukit
were

bloody

AKIU SPECIALISTAIDirektoriaiLaidot
whom were

8319 Lituanika Avenue

icalth

A, Montvid. M. D

so that he 
before his 
had seen

physician 
very indig-

Lietuviškos
Degtinis

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

civilized— 
and giria, 
Gas, drop- 
will choke

pro- 
were

7330 
unsvick 0597

Mussolini T akės Castor Oil
Bloody Pulp
Off the Dole
Huey Lang Marches On 
Ladies of the Lorries.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

over- 
hours of

Musie has 
less about

2400 West Madlson Street 
Vak 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeI.Se? "—
Namų telefonas

The atars, my Galateą, the stars are 
large and light,

They wheel forever westward and 
wander down the night;

Ąnd once again the foolish prayer to 
gods' preoccupied,

And <all the atars are sad for 
Beauty dead, that never died.

Chuck Matekunas and Johnny Ca- 
robus were rather busy chaps all 
evening. On their shoulders rested 
the resposibility of seeing that the 
evening ran smoothly and they did 
their respective jobs commendably. 
In the hands of Andy Norbut rested

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

solve 
way 

cavor- 
or why

NATHAN 
KANTER

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

i lt ąppears that Gąlatpą. is hover- 
ii)g ių the minda not only of our ąg- 
gregation, būt alsp of ope “R. H. į.” 
contributor. In yesterday’s “Line O* 
Type Or T^o” our faithful secretary 
Milda fopnd Pygmalion sighing and 
grięvipg thus:

FRAGMENT.

LACHAWICZ ir SŪNUS < 
2314 Wėst 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero ,5927

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

“Instead qf dying with Huey P. 
Long, the share-tho-wealth movė
me n t has just begun,” said Gerald 
L. K. Smith, dynamic preacher on 
whose ministerial shoulders fell the 
mantle of Kingfish Long.

Smith, who claims 10,000,000 fol- 
lowers for Long’s share-the-weąjth 
movement, will be a candidąte for

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjo m 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. Ganai 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA: Renublic 9723

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

inertia, 
and

S. M. SKUDAS
718 West 18ih Street Phone Monroe 8877

and
lest
and
four horsemen of heli, will stalk
war-gripped lands.

Unless we destroy, that
monster will destroy us.

įggF WeoeralSavings
liVAMMT LOAN ASIOC1AT1ON
ArMrV OF CHICAOO

Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių. - ‘

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj,! U. S. Government ištaigoj,

there was no difference between 
that game and waJking in the rain. 
The climąx of the eVeųihg wOs the 
costume judging' Frank Pūkis and 
Al Stupar ireceived the unąnimous 
vote of the judges for' their ehnrac- 
terization of respective ends of a 
horse. Even jtho the ręst did not . re- 
ceive prizes they v more than deserve 
favorable mention. Milda Baronas 
took a Page out of the Royal Courts 
of old. Stell Pūkis Avas natūrai as 
a Cdlonial Dame. Jackie Urbick pprt-i 
rayed a Puritan mąjd. Joe Drauge
lis tried his hąrtd at befng ą lazy, 
gadget encumbered negro. Pete was 
more than the silent, one ugh In- 
dian. And I beg all necessary par- 
dons for any overšights. I mušt 
confess that many narnės' escąpe 
my memory, thdrefore necessitating 
silence. One-o-cločk came and ‘ Hal- 
lowe’en was būried with proper 
rites. A hearty $png and a round; 
of ale concluded festivities.

After play mušt čome work. This 
week has been taken Over for re- 
hearsals^ąnd every boy and giri is 
seeing to it that the Corning concert

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1188

the president in the democratic pre- 
ferėntial primary in Georgia next 
Aprn.

<■ Long’s seven' point program with 
its educational rider, all of which 
made the rich and privileged rage, 
is tremendously important:

1) To limit poverty and share the 
wealth, so thąt every family shall 
owh property worth at least $5/)00, 
free from dėbt.

2) To limit private fortune to a 
fmv million dollars, so as to make 
this possible.

3) To pay old age pensioną of 
$30 a month to persons over 60, 
subject to šuitable income, proper
ty, and labor ųualifications.

4) To prevent industrial 
production by limjting 
work. •

5) Tq balance agricultural 'pro
duction “according to the laws of 
God.”

6) To care for the war veterans.
7) To support the government by 

taxation on big fortunes, and to 
ūse agricultural surpluses for crop 
holidays which will suppport public 
works.

Educational rider: The Govern
ment to assume the cost of college, 
professional, advočational education 
for all students.

Long’s program would directly 
benefit at least 95% of the people 
of this country, ąnd indirectly bene
fit all būt a very few of the remain- 
ing five per cent.

Putting this program into effect 
in the face of ignorance 
and the opposition of the rich 
privileged—that’s the rub.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS M1LK 
ITSELF1 ■

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ladies of the Lorries is the 
name Dr. E. T. Burke, British health 
officer, gives to the members of 
what Dr. Ben Reitman terms "the 
world’s oldest profession.

Between 18 and 30, these ampires 
of the shadows, “make friends with 
the drivers of long-distance motor- 
lorries-trucks,—and accompany them 
on their journeys.” Then, according 
to Physician Burke, these daughters 
of joy, now soldiers in England’s 
army of unemployed, carry on their 
immoral profession in the small and 
hitherto decent villąges and ham- 
lets where most roadside cafes and 
lodging houses are located.

Aroused by Dr. Burke’s broad- 
cast, clergmen and . reącŲse wprkers 
are insisting that * both- the police 
and the minister of transporst take 
effective action to stop this spread 
of prostitution from England’s cities 
into her rural regions.

Joblessness has in modern times 
always been an important cause of 
prostitution, as many studies show. 
When depressions throw workers on 
the Street, more and more women 
follow Mrs. Warren’s Profession. 
In Soviet Russia, according to tra- 
vellers, where all able-bodied 
adults mušt work, prostitution has 
disappeared.

Lesseping ’unemployment, clearing 
slums, paying a living wage to all- 
those are the most effective ways 
of handling the problem crcated by 
the Ladies of the Lorries.

Be it woe to me to dwell at 
lenth on the week-end weather and 
all resulting discomfitures. However, 
Sunday night’s intermittent deluges 
failed to detour pleasure-bent Pir- 
mynites from attending a sort of a 
family affair party and dance at 
Neffas’. i

As I stood sentinel duty at the 
doors I had occasion to observe the 
filing in at intervals of provoking- 
ly disguised, ridiculdusly dressed 
and prankish fol^song syncopa- 
tists. Each one brought upon him 
or her greetings, tiueries, catcalls, 
hoots and good-natured well-wish- 
ings. Why hot—for it was a belated 
Hallowe’en party that was in pro- 
čess. The not yet dead spirit of Hal- 
low loomed graciously over the 
pleasingly decked festive hall and 
environs. Care ,like the flying fin- 
gers of piano-pinging Georgie, was 
thrown to the winds. For a few 
fleeting hours the momentous 
blems confronting the world 
forgotten. Not a boy,' not a 
retired to corners to discuss or 
in scholarly and philosophical 
why Mussolini’s troops were 
ting all over Ethiopia 
Hearst was seeing speęialists to 
have red blood corpusclfes reriioved 
Obscųre corners 
young ideas, 
as I stood 
many things

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

is that I have a job 
John Garner, time- 

keeper for Uncle Sam in the šame 
office. ‘Tm earning my living and 
my family’s”. John, who before the 
deprcssion had a good position witb 
a brokerage firm, was also on the 
dole before he got this WPA work. 

“Did I grab' this job when it 
came along?” answered John Mc- 
Carthy, a 50-yeared, graying Irish- 
man with a broad brogue, now 
washing windows at Gamer’s Office. 
“Sure I did and now I’m myself 
again—a real he-man with a job.”

Those are typical examples of 
what WPA is doing for the person 
on the dole. Sočiai workers testify 
to the joy relief clients show when 
they get jobs,' as when two boys 
sang for hours in one relief station 
to celebrate their having secured 
WPA jobs.

Yet many Old Dealers condemn 
the Works Progresą Administration, 
just as they objected to the federal 
government’s insisting that no one 
should starve. Such Old Dealers, 
themselves usually having a good 
job or a satisfactory income witnout 
work, should try being on the dole 
for a few months. ’

, Then such reactionaries woųld 
learn how bitter is the breąd of 
charity,, and how glorious it is to 
have an income, again, if,pnly from 
a WPA job.

s A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
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THE WORLD AT 
A GLANCE

Hidden in Velveeta’s richly mild 
ęheddar Chvese flavor are 
protective elementą of many foods.

It’s wonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in 8andwichefl, in 
cooked dishes... ofient

Mussolini, Europe’s bad boy, is 
now ready to take the dose of castor 
oil which his bull-headedpess has 
forced the league doctor to pre- 
scribe for him. Benny, it seemą, de- 
veloped a bad case of stomadh ache 
from eating Ethiopian prickly pearg.

A less mulish lad would have been 
contented with the Ethiopian ripe 
apples and luscious grapes whichthe 
Geneva physician pffered Benito. 
Būt he had boasted before hjs boy 
gang that the league doctor could 
be damned; he would eat the forbi- 
dden prickly pears, if merely to 
show his opinion of the learned 
medico. Especially determined was 
Benny about the pears 
might shows his brAvery 
girl-friend, Italia, who 
him spanked at Aduwa.

So ii duče started on 
pian prickly pears. Būt before he 
had eaten many bites, he developed 
such a negus bellyache that he sent 
a friend for the league 
whose advice Benito had 
nantly refused.

Now. even pig-headed 
learned that he knew 
Ethiopian fruit than he had boasted, 
Hence, he is ready to take the 
league doctoris castor oil.

BAKING POWDER 
for flnest tekinus 

Šame price today 
as45years ago- 
35 ounces for 25^ 

Menufactured by bakingpavvder 
specialiu who malte nothiny 
būt baltini powd«r —unrfer 
•upevvblon of eepert chemhta 
O< Mtional reputation.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

if used, were for 
not worldly ideas. Yes. 
sentinel, there 
observed.

Bloody pulp is all the soldier is in 
war today, which is really eonfliet 
between machines.

Even during the World war a 
French officer served for two years 
on the Westem front without seeing 
a single German soldier. Thousands 
and thousands of Germans and 
French, of English, Russian, and 
Austrian soldiers died without ever 
catching even a glimpse of “the 
enemy”. It was a war of machines 
with the youth of the world merely 
bloody pulp.

In war today, bombs • will^iain 
from the sky, b^inrto bits^Iftffifėa' 
soldiers and unarmed 
men, and women, boys 
even babes in the cradle.

from roaring planes, 
bum to death with the horrib- 
suffering and agony. Death 
ruin, famine and disease, the

“Gee, it’s swell to be a self-res- 
pecting wage-earner again,” exclai- 
med Pearl Corcoran, who operates 
a comptometer in the office of the 
Works Progress Administration at 
the n avy pier. Pearl, after vainly 
hunting a job for four years, now 
supports herself, her sister, and her 
mother, all of 
dole.

“What counts 
now”, observed

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

KI. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Miesto ofisas

10 No. Clark St. 11 floras 
Tel. Dearborn 3984 
. Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
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MNMMIMĮ nu Mp ’i i

GĘRB. Naujienų ąkaityto- 
joi ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

■ ■w’"ll.l.,!ll''.''",,.ywiiVĮ« i^iį i ■ i* .■.i * ■ »"ii;i-»4- . I 1,1 . <''j " ■ ■■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
i YARds 1741—1742

J. E EliDEIKIS

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St.

Tel. YAKDS 0808

Now sūrely is it madness, būt I 
would have again

The 4ays when goda deacended to 
walk the ways o f men—

And foolish prayers were gtanted 
them, until the gods grew tired, 

For Ipve and fame and .riches were 
all that men desired.

The atars, my marble maiden, they 
cįrcle down the sky;

The dhafts of day advancing, the 
scattered shadows fly.

Būt all the gods are fast asleep, and 
take no thought of me.

And all the stars are dying nowand 
only I can see.

PYGMALION.

the duty of sąueezing tunps out' ąjuf opera is a suecess. Casuąl con- 
of his niusic box. Rhytmięally sway-1 versation reveals thąt every Pirmy- 
ipg couples on thp floor gavo proof| riite reąlizes what ą privilęge it is 
that Andy waą aį$gj»t« ThW tp be bplpltyf in putting over “Lo- 

vely Gąlątea”. There is no getting 
over lt that such produetions are 
gopd. They tickle the fąųcy or our 
audiencęs, Jn the ityidet of these 
times “Lovely Galatea” is a timely 
opera, not that it holds up a mirror 
to the contemporary scene būt that 
it is ancient, stimulating, satiric, 
hpmorous and entertaining. Youth is 
served būt Mge is respected and re- 
vered. bunni.

Bosses Woift 
Kire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fTlth the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tlve. In business life aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody auffem from thia 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tatlon of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most casea. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųuick, pieasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the ųuick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halta fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
vdi not offend ethers.

If you valuę your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe adtiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, S t. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis vrith LISTERINE

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy

> V and Midwife
6630 S. Westem

■ ; S Avė., 2nd floor 
Hcmlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse,

IKr duodu massage
Electric t r e a t- 
ment ir majrne- 

blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
ginoma patari
mai dovanai.

MILLIONS OF POUNDŠ HAVE BEEN 
USED BY OUR COVF.RNMENT

iniiH'ias h k
Gausite Musu

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nito 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

T

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
• Nedaliomis navai sutarti

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĘ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel:;Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE .r Telefonas Virsią 0036 ' 51
Ofiso valandos nuo 2—r4 ir nuo

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marųuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Kiti. Lietuvi^ Dak^ 

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir NakU 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

5

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po niietų

7 iki 8 vai. Nedfil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2406

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A,Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stonėy Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned«< 

liomis ir šventadieniais 19—12 
diena.
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A CONFUSING EVENING.

Again the sky is grey and a steal- 
thy rain darkens the Street outside. 
It is a glomy-looking Sunday, and 
your writer feels as though he had 
been given a ride inside of a wash- 
ing machine.

Lašt night I ventured out into 
the cold to visit a friend, only to 

' find myself in a whirl of activity.
It seems that therd was an un- 
expected dancing engagement to be 
attended to, so vhile my friend 
hastened to the performance, I 
found myself a part of a masque- 
rade dance.

In the midst of colorful Goucho, 
Scotch, Oriental, rustic, and other 
kinds of costumes, I felt very puny 
in my modest black attire. Būt the 
evening was čheered considerably 
by the presence of two Birute mem- 
bers, the Misses Helen and Gene- 
vieve Vespender. We exchanged a 
senes of pleasant remarks which 
made me feel almost at ease in an 
atmosphere reeking with hot jazz 
and loud voices.

After a few belated tums on the 
dance floor. I found that the even
ing was ended and hurried to the 
check-room where I received a tom 
top-coat, būt no hat. An extensive 
search was launched, būt nowhere 
was there any evidence of a blue 
hat dressed in fuzzy hair. The result 
of the whole business was my lea- 
ving the hall with a cute, little 
chapeau perched on my head likę a 
bird all sėt to fly off at a moment’s 
notice. It made me feel youthfu 
again; and some of my stadiness 
vanished as I strutted down the 
Street under the brown contraption.

A momentary visit to a party, a 
glass of beer, and a charming young 
lady added a few more twirls to a 
spinning evening, upsetting all of 
my scholarly dignity.

After wandering iq ’ the rkin, I 
found my home and mybed, where- 
upon, giving a few twists to the 
clock handles, I fell asleep, nothing 
that 4 A. M. had almost made its 
mark.

Late to Bed and Early to Rise.
My slumbers were disturbed by a 

histy voice proclaiming to. me, and 
to the world in general, that it was 
feeling great. I opened a pair of 
sleepy eyes, and there beside my 
bed stood the bewhiskered John J. 
Balanda, pounding his chest lustily 
in Tarzan fashion.

He had just retumed from a 
Birute principais’ reharsal, and was 
enthusiastic about it. I gathered 
that he was raving something about 
healthy gypsies getting up early in 
the morning while dissipated indi- 
viduals likę me were sleeping dream 
ily, oblivious to the wonders of the 
world.

Gazing at the Wonder before me, 
I climbed out or bed slowly, and, 
adjusting a pair of twisted pajama 
legs, inąuired for more news about 
the health-inspiring rehearsal.

What It was All About.
Winding up with a promising up- 

lift of his chest, he expounded the 
following revelant story.

It seems that one, Roto, gypsy 
chieftain de luxe, has a lovely wife, 
Era, whom he loves fiercely, jea- 
lousy. Būt this young lady is inter- 
ested in younger blood, and showers 
her affections on Grafas Garcija, 
who is, unknown to all concemed, 
the brother of Roto, who was kid- 
napped by his supposed gypsy mo- 
ther, the old hag, Karina. To add to 
the complications already present, 
Orijo, a young and stąlwart gypsy, 
experiences an uncontrollable heart 
throb everytime he gazes upon the 
intrigUing Era.

Būt Orijo knows that Era, and 
Grafas Garcija have had an affair, 
the result of which has been a child, 
which, Roto thinks, is his. Era near- 
ly stabs Orijo when the latter threa- 
tens to expose her to Roto when 
she* repulses his unwanted advances 
of love-making, būt Roto prevents 
the near blood-shed.

In the end, Era desides that. she 
- is in love with no one, that her 

whole life is a mess. She argues 
with Roto and with Grafas Garija, 
and to get revenge on all concerned, 
she kilis the child. Roto, as chief
tain of the gypsies, mėtės out the 
traditional gypsy punishment for 
murder —• death.

What happens to Roto, to Orijo, 
to Karina, and to the Grafas Garija, 
is something for you, the audience 
of November 17th, to see. (At the 
Lithuanian Auditorium),

Yorkan, praleidęs po prievarta kelis Pietus Europoje. Jis parvyko su žmona, Betty Gompton, ir 
buvo nepaprastai iškilmingai ir triukšmingai sutiktas New Yorkiečių, kurie jį tiesiog dievina.
Prašalintas iš majoro vietos už nešvarius darbus, Walkcr pabėgo Europon kai patyrė, kad fe-
deralė valdžia žada jį bausti už “income” mokesčių nemokėjimu Valdžia kiek laiko paskelbė, 
kad ji nebebausianti ir tokiu budu leido Walkeriui grįžti.

And that is what my enthusiastic 
cousin raved about - when he came 
i n to disturb my morning slumbers.

The day is štili grey and an 
intermittent* rain falls tantalizingly. 
I end my writing on an unfamiliar
typewriter and gaze dubiously at 
a glassl of beer beside me. Forgive 
me, patient readers, I mušt turn to 
the leisure of a Sunday.

Goombye! — A. A. Stelmok.

L. Y. S. 
Courier

i .

We wonder how come all the elfs 
and gnomes that we -were antici- 
pating of having present at our lašt 
Masąuerade, did not make their ap- 
pearance? Is it because the dance 
*was two days past Halloween? How- 
ever, we had a rich display of ge- 
nuine and colorful costumes. Birutė 
K. appeared very wiggly in her 
South Sea Island costume, John 
Stoker won first prize for his High- 
lander outfit. Second prize want to 
the charming couple Morex and Ro- 
setta who wore rich Argentinean 
costumes. By the way, Morex and
Rosetta,—fwe appreciate very much 
for the exhibition of your beautiful 
Tango number. Everyone of us en- 
joyed it and wished we could see 
some more of your work. Mrs. Ber- 
nard Gedroid wore her richly em- 
broidered Czechoslovak costume. 
Little Helen Vespender looked stun- 
ning in her gay Italian costume.

Let us say nothing of Vyt’s out- 
landish outfit. There were some pi- 
rates as well, naturally, you always 
find the bad men among the peace- 
loving and sedate folk. In general, 
although the costume wearing at- 
tendance was small the few ptesent 
were genuine and of a type that 
could be wom even in the most ex- 
clusive affairs of this type.

Now we mušt thank to those who 
have put in their utmost efforts for
the sucess of this affair. The very 
first mention goes to Bruno Bruk- 
nis who spent the whole afternoon 
and evening at the hall. He even 
sacrificed the exiting game between 
Notre Dame and Ohio. Ray Bruno 
Mathews, Christine Deikin, John 
Gelžainis, Judy žogas, Ella Zollan, 
Albina Budris, Kitty Svilainis, Hen
ry Kirchoff are the other members 
to whom we extend our greatest ap- 
preciation for their efforts. And 
did you all see Venus just running 
around “likę mad” doing her duty? 
I didn’t.

Irene Kantrimas was the only re-

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMU) PUODAI, kitul 
•varui 18o: musų < 
kaina________________
GROTELIAI, kitur svarui < AgA 
20c s musų kaina------
VANDENIUI VIEDBIUKAI, 
kitur svarui 22c: 
musų kaina------------- *
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22ej 
musų kaina ,

exhibitions, instruction etc.
(Sp.)

Next Meeting on Nov. 
lOth

_
The next regular meeting of 

the L. U. C. will take place on 
Sunday, November lOth, at the 
home of Miss Gėnevieve Ket
virtis, 1338 S. Cicero Avė.

Among the matters to !be 
discussed wiil be the proposai 
of conducting a winter member- 
ship drive, the schedule of 
<ectures to be presented at the 
meetingSj and the preparation 
of a planned stage debut bear- 
ing the tentative fitle, “A Night 
in Lithuania”.

Miss Helen G. Blauzdis, Vice 
President, ant one of the mos t 
active members of the Club, 
will give a talk on “the Lith
uanian Government”.

The meeting will begin 
promptly at 2 P. M., so all 
members and visitors should bo 
present at that time to avoid 
any interruption of the session.

(Sp.)

SVARBUS VYRAI, TOLI NUO KITS KITO, 
KONFERUOJA PER TELEFONĄ

GARSINKI'!®!
NAUJIENOSE

Konferencijų telefono patarnavi
mas suteikia progą dėl taip daug 
kaip Šešių ypatų, besirandančių 
^airiuose miestuose, laikyti pasi
kalbėjimus vienu ir tuo pačiu lai
ku. Tai yra taip lengva ir pato
gu, lyg jie visi sėdėtų prie vieno 
stalo. Šis patarnavimas gali būti 
įvairiai pritaikintas ir yra labai 
naudingas. Svarbus vyrai vartoja 
ji dėl operacijų koordinavimo ir 
kontroliavimo. Prekybų vedėjai 
laiko konferencijas su savo atsto
vais kitose vietose. Didieji ofisai 
ir jo skyriai apkalba Įvairius rei
kalus, maino kainas, patyria mar- 
keto stovi ir priima raportus. Tai 
sutaupo laiką ir pinigą. Užim
tiems vedėjams nėra reikalo ap

leisti savo deskas, kad atlaikyti 
konferencijas. Pasikalbėjimai yra 
asmeniški ir tiesiogini. Kiekvie
nas gali girdėti, ir jis girdi lyg 
žiūrėdamas tiesiog veidan. Tai 
prašalina atidėliojimus ir nesusi
pratimus. Klausimai išrišami taip 
greit kaip jie kila. Viskas urnai 
gali būti atlikta. Nutarimai gali 
būt padaryti ir jų išpildymas pa
skubintas. Toks patarnavimas yra 
pigus. Konferencijų telefono pa
tarnavimas yra patogus ir šeimy
noms kai jos laikinai išsiskirsto 
arba išvažiuoja atostogauti. Ne
sunku sutvarkyti tokią telefono 
konferencijį. Tik pašaukit Long 
Distance, klauskit Konferencijų 
Operatorkos ir paduokit jai smul
kmenas.

prešentantive from Roseland in cos- 
tume. What is the matter with 
Nancy Munarin? You seemed to be 
hear-broken or sad. *

The Roseland branch will com- 
mence meeting in their original
meeting place, back to the good and 
comfy home of Mr. and Mrs. Žlibi
nąs. The members radiated with joy 
hearing the news... Lašt Thursday, 
despite the heavy rains, Halloween 
parties were held In MarąuettC 
Park and the Laikaringen. The par- 
ticipants at both affairs had a en- 
joyable evening. In Marquette Park 
they celebrated in the dimness of 
candle lights. The Norwegians treat 
ed their guests very royally, with 
plenty of Norske herring sandwi- 
ches or rye, apple ciler and many 
other Scandinavian delicaeies..,

This t-Sattfftįay lėtus try and be 

and Lake Street. We antięipate an 
opening? of a new branch- of LYS 
during the revelry that will take 
place. Therefore your mass' attend- 
ance will be appreciated. Tuom 
kart viso labo. — XYZ.

Artists Prepare for 
Second Jungle Balt 

November 16 th

Preperątions are being made 
for the artists Annual Jungle 
Bali sponsored by the Chicago 
Artists Eąuity, on November 
16th at the Ste’vens Hotel 
Grand Ballroom. '

The purpose of the affair 
well merits the patronage of 
the public. It is to raiše funds 
for furthering the policies of 
the Eąuity’s vvelfare dep&rt- 
rnent, which exists for the 
sole purpose of aiding artists 
in dental, legal, medical and 
hospital matters. The Eąuity 
also fi'nances small loans for
artists and runs the annual 
cutdoor art fair. This open- 
air exhibit is free to all artists, 
members and non ^members of 
the Eąuity alike.

>Two hundred artists are 
lending their talents, the com- 
mittee informs us, to create 
mūrais, masks, caricatures and 
comical displays which wil] 
adorn 10,000 sq. ft. of ithe 
Stevens Hotel. Grand Ballroom, 
on the night of 16th.

PIGIAU

Mes turime pasirin
kimui pilnų atakų 

WHOLESALE IR 
BETAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
t o s proporcionallal 
pigiai.

ACME FURNACE REPAIR 123 
PARTS CO. [2 krautuvės]

BOILERIU
D AKYS

Musų patyrę darbininkai 
įdės, i jūsų boileri bile 
kokių dali labai pigiai.

Mes turime visokių var
totų dalių dėl pečių.

1 At this , Second Annual 
ungle Bali some of the extra- 

ordinary, featurės of the even
ing will be African native 
dances and 1 colossal jungle
masks. Huge pylons colorfully 
illustrated with 240 pabels, now 
under construction at ithe Oscar 
Ą. Turner Fabritecture Studio, 
"are bound to tcach the critięs ' ■ "įinew possibilities, in art pro-
cesses. ....... . , .

The Naujienos, is among the 
fiTst to encourage our young
Lithuanian reader the study
of the art of our nation and 
our readers sl^uld feel free to 
write to us fžr any Informa
tion concernųig’ artist fairš,

Rankomis padirbti 
ACCORDIONSi, 

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis 
nomis. Pamaty-G 
kit mus pirmiWE!^/ 
gu pirksit©. Be 
obligacijų; Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA

LOGAS.
INTERNATIONAL MUSIC Cp.

1014 Blue Island A ve. Chicago

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta

1

RACIONAS
1936 Metų Radio

Pamatykite tuos naujus 
RADIONUS ir kitus

RADIOS pas

Jos.F.Budrik
INCORPORATED
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Didžiausi Radio pardavėjai 
Chicagoje

BUDRIKO PROGRAMAI: 
Subatoje 9:30 vakare WCFL 

Nedėlioję WCFL nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų.

Nedėlioj WAAF, nuo 1:30 iki 2 
vai. po pietų.

^-Sutaupykite 
ant visokių —- 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

%

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile i$dir- 
bystės perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia Įsai naujas, tik

—UŽ $3 Į MENESI-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai- 
. nymo į naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444 
10®® O U TYPEWRITER 
M O 1 -rkrv. COMPANY 

189 WEST MADISON STREET
•* ' ... • 

> , - / . ■ - « V . ' • 1 " » • - \ V '• • ■■ • 4. ». , ■ f V ' J.

ILLINOIS BELL TELEPHONE C O.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J.. Vondrak Tel. Lafayette 45fi0

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
ITRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

AR JUS EINATE Į BIZNI?
Tavern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas. 

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FKTURE CO

644-648 W. Madison St, Monroe 5066.

f THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčips, subatos ir nedėlios vakarais.

PĖTNYČIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.
Subatos vakarais “BANK NIGHT“—$5.60 cash prizais laimėjusiems.
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųšies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. —BILL TH0MAS.£

SlifuiOtVĮ Išpardavimas

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandyk

Dr
LIETUVIS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. 
756 West 35th Street

šiuos nuostabius akinius.SERNER
AKIU GYDYTOJAS

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

JOHN P. EWA1J)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji : pinigu ant Pirmo Morgičif), 
apdraudos nuo ugnips. vejo. etc.. alsišaul

840 West 33rd Street
, TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTIN ĖJ E ; <

GARSINKITES “NAUJIENOSE”IN
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NAUJIENOS
thė Lithuihhm Kaily NėxVa 

Pablished Daily Excėpt Sunday by 
The Lithuaniah NetVs Pub;, Co.» Ine

1^39 Bdntk Haldied Street
Telephobe CANal 8500

r r.*;., a.į.i-.

SubseripUon Rates:
$8.00 per year iii Canada
$5.00 per year outside of Chiėagd
$8.00 Pef year in Chicago 
3ė per COpy.

Ėnterėd as Sėcond CSašb Mattel 
Mėrch 7th 1914 at 
ot Čhicago, Ui. ui 
Mareh 8rd 18M

the Pošt Office 
der thą ftct pi

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams .. $8.00
INisei metų ------------------ ...._ 4.00
Trims mčnesiams 2.00
Dviem mžhėsiams _____1.50
Viėnam mfihehiul

Chičagoį per išnešiotojus:
Viena kopija v------ »„.*■■■ 3c
Savaitei __ 18c 
Mėnesiui »>... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

Metama — 
Pūsėl metų 
Trims inėnesiaUui 
Dviem mėnesiams
Vienam menesim K*..*.**.***** »i l'Hį

Naujienos eina kasdien, IŠsklHftm 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 & Halšted Šių Chicago. 
III. Telefonas Ganai 8500*

i* $5.09 
2.75 
1.50 
1.00

,75
Lietuvai h kitai Ulėieiifaota 

(Atpittata)
Metami $8.00
Pusei metą ______ _______ , 4.oo
Triffiš mėnesiams — 2.50 
Pinigui reikia feiiisti pafitb Mbney 

Orderiu kartu tu užsakymu.VeL kapoja pašalpas
į.---

Federalinei valdžiai sumažinus vienu miftonu dole
rių paramą Illinois Valstijos bedarbių šelpimo komisi
jai* Ši matare nukapoti pašalpas 20 nuošimčių. Todėl 
bedarbiams bus duodama mažiau maišto* mažiau kuru 
ir kitokių gyvenimo reikmenų. Blogiausia* kad šitas 
pašalpų kap&jimaš Vykinama, kaip tik atėjUš šalčiams, 
kada vargšams yfra sunkiausia pragyventi*

Valdžia dabar taupo* tur būt, dėl to, kad ji nori tu
rėti daugiau pinigų ateinantiems metams, kada bus pre* 
židėhtb ir kongreso rinkimai.. gerovės Pranašai

ferenciją su Tarptautinio Profesinių Sąjūiigų SūšiViėnijitho gėhėfaiine taryba ir tą komin- terno pasiūlymą svarstė, Bendra abiejų darbininkų, internacionalų konferencija) nutarė ko- mintehįp pasiūlymą atmesti. Nutarimas skamba taip:“Kai dėl Komunistų Internacionalo kvietimo* kad mes susitiktume su keturiais tos organizacijos paskirtais atstovais, tai socialistinės partijos Didžiojoje Britanijoje, Holandijoje* Švedijoje, Danijoje ir Čekoslovakijoje pareiškė, kad jos šito kvietimo negali priimti, ne tik dėl Komunistų Internacionalo delegacijos sąstato* bet taip pat ir dėl to, kad jos atmeta bet kokį bendrą veikimą su komunistais savo šalyse ir bet kokį bendrą šių dviejų internaeionalų veikimą.“Socialistinio Darbininkų Internacionalo vykdomoji taryba turi skaitytis su pa- žvalgomis šitų didelių darbi* ninku klasės partijų ir todėl negali priimti Komunistų Internacionalo kvietimo/’ žodžiu, Socialistinis Darbininkų Internacionalas atsisakė ne tik veikti bendrai su Komunistų Internacionalu, bet ir su juo tartis apie bendrą yėikimą.
1 • S -■ -?t -g-

butų sudarytas —taip, kaip Francijoje. O Belgijos* Šveicarijos ir dar kai kurių šalių socialdemokratai pritaria tam, kad sd komihtėrnu butų vedamos. derybos^ i J.Galimu numanyti, kad prie šitokio nuomonių s pasidalinimo “bendro > frphto” idėjai nebus lemta greitai laimėti pasaulio darbininkų judėjime, jeigu ji laimės iš viso. Mes manome, kad sVUrbiąUšįbse Šalyse ji nebus priimta tol, kol komunistai griežtai nepakeis savo pozicijos. ...Dabar jie sėdi* ant dviejų kėdžių. Iš Vienos pusės jie garbina Rusijos diktatūrą, o iš antros pusės jie. pradėjo jau neva stoti. Už fdęmokrati ją (kurią jie niekino per daugelį metų). “Buržuaziškose” šalyse jie reikalauja ..laisvės, o Rusijoje komunistų valdžia jokios lais-

vės žmonėms neduoda. “Buržu- aziškų”1 šalių socialistus koinin* ternas kviečia į “bendrą frontą”', o kominterrio centre, Maskvoje, socialistai yra persekiojami taip pat, kaip hitleriškoje Vokietijoje arba fašistiškoje Italijoje.Ir kas dar keisčiausia. Rusijos socialdemokratai-menšeVi- kai priklauso pačiam kairiajam Sparnui socialistų internacionale* tačiau Rusijos komuništą valdžia apsieina su jais, kaip su baisiausiais kriminalistais! ’Bendrai veikti galima tiktai Su tais* kurie pripažįsta abiem pusėm lygias teises. Tol, kol Rusijos komunistų valdžia laikys socialdemokratus ir social- kalėjimUoše,revoliucionieriuskoncentracijos stovyklose ir iŠ- llėmime, tol Maskvos kvietimai į ‘‘bendrą frontą” paliks bergždi.
■ ,• j,.'..

Higiena, Sanitarija ir Sveikata

Finansininkai, biznio ekspertai ir kitokie ^žinovai’’ 
sako, kad biznis Amerikoje per paskutinį mėnesį žy* 
miai pagerėjęs, ir jie pranašauja, kad ateitis bizniui 
esanti gera.

Šitą savo; spėjimą jie remia tuo, kad padidėjo plie
no pramonės veikimas* geležinkeliai gabena daugiau 
prekių, apyvartoje plačiau vartojama kreditas (pav. 
čekiai). Pramonės gamyba trečiame šių mėtų bertainy-

KOMUNISTAI TURI PALIAU* 
TI SĖDĖJĘ ANT DVIEJŲ 

KĖDAIŲKaip hiūtonie iŠ aukščlūus pAdUbtd SbbiAlisitinio Darbiftiii- darbinin-
Gerai — pažiūrėsime, ar šitie pranašavimai išsipil

dys. Tuo tarpu yra pastebimas aiškus pagerėjimas au
tomobilių praftitmėjė, bėt kitUt fifematyt nlėkfc ypatingo

RYTINIS LAIKAS CUlCAGOJE

nuo ateinančio kovot mėnesio 1 d. įvesti “rytini laiką”r^: 
Eastern Standard Time, kuris eina viena valanda anks
čiau, negu vartojamas dabar “centralinis laikas* Už pa
keitimą balsavo 44 miesto tarybos nariai ir tik 3 baisa-* 
vo prieš. t \ . .■ ;«!

tlž šitą laiko pakeitimą stojo biznieriai1 ir geležiu-* 
keliai. Jam priešinosi darbininkų organizacijų atstovai, 
šie sakė, kad pavarius laikrodžius viena valanda prie* 
kyn, bus vargas žiemos metu, kai vaikams reikės kelti 
prieš saulei užtekant ir eiti į mokyklą.

Jei keblumas buš sū mokyklos lankymu, tai jį ne* 
sunku pašalinti.Mokyklų taryba galės nutarti, kad žie
mos metu mokyklose prasidėtų mokslas* sakysime* Vie* 
ha, valanda arba pusvalandžiu vėliau.

Bet geriau turėti vienodą* kad ir ankstybėshį laiką 
per ištisus metus* negu skirtingus laikus įvairiems me* 
tų stonams, kaip kad buvo Chieagoje praktikuojama 
per paskutinius 13 mėtų, įvedus “diehOš šviesos taupy
mo0 laiką vasaroms* Dabar bent nereikės laikrodžius 
sukinėti kas kelintas mėhėsiš, ir nebus tos maišaties 
tarpe vietinio laiko ir geležinkelių laiko*

Visai tikslų laiką turėti bent kiek didesnėje terito
rijoje negalima* Jeigu laikas butų tiksliai nustatomas 
pagal saulę, tai tarpe Turko ir Chicagos kiekvie
noje geležinkelio stotyje laikrodis turėtų rodyti kitokį 
laiką, hes važiuojant į vakarus saulė užteka vis vėliau 
ir vėliau. Bet tai yra nepraktiška. Vietoji to, kad viėhd 
miesto laikas skirtųsi kėlioms minutėms huo kito artb 
mo miesto* kraštas yra padalintas į didelius plotus, ku
riuose laikrodžiai rodo Vienodą laiką.

Chicaga nuo 1884 mėtų buvo priskirta prie “centrą* 
linės žonoš”, kurios laikas skiriasi hUO NėW Ybfko lai
ko ištisa valanda. Dabar Chicaga turės tą patį laiką, 
kaip ir rytinis Amerikos didmiestis.

Ar tai reiškia, kad Chicaga darosi New Yorko 
"priemiesčiu0? O gal atbulai?

■tt? i it, i įtar.-Į,, r, lav-.ifr ri.

Apžvalga
nwwi

ŠOCiAMŠtŲ INTBftNAIClG* 
MALAS ATMKTfi KOMiNu tekno Pasiūlymą.NAUjAšiš kdmrntėnid (komū- nis$| internacionalo) generalinis sekretorius Georgi Dimit- roff pasiuntė dvi tėtegrafoas

Sofetalistirtium DAfbittinkų in* tėmridiiAlUi* pf&šydmąš jį paskirti srn atstovus tartis su komintėrno įgaliotiniais apie bendrą veikimą prieš karą ir fašižihą*. Koftiinturnas tam pasitarimui paskyrė keturis de* legatus: Cachlft ir TėTez (iŠ Fraucijds)* IMlit (Anglija) ir Stehwarma (^kusiovakija);Spalių 11 ir 12 dd. Soęialis* tinio Darbininkų Internacįona* ld vykdomąjį teTba laikė kon*

r.ų Inbefhacionalo ir \ų unijų internacionalo pranešimo* “bendrą frontą” sU komunistais atmeta Višų-pirma didžiosios soėiAlištihės partijos: Britatiijos Darbo Partija* Švedijos* Danijos ir Hoiandijos socialdemokratai ir Čekoslovakijos socialistai;ŠitOš partijos atsisako eiti į aet kokį bendrą Veikimą šū komunistais šavb šalyse. Kodėl? Del to* kad tose Šalyse kęrhU-reikšmė* ^arbą ^tą^savd'iVdki- mu tarnauja reakcijai. Didžiom joje BritaftijOjė* pav* Darbo partija apima milžiniškas dar* bihihką minias. Ji du kartu jau turėjo valdžią savo rankose ir dabar, besiartinant parlamento rinkimams* stbvi klausimas, ar Darbo Partijai nepasiseks laimėti daugumą parlamente. O ką reiškia komunistai Didžiojoje Britanijoje? Niekų. Visoje šalyje jie kartais ištenka vieną aidermaną i kokio nors miesto tarybą* o kantais nė vieho. Taigi butų tiesiog, juokinga, jeigu tokia galinga orgahizacija, kaip Darbo Partija, darytą kokius tėti “bendrus frontus” su saujele komunistų.Panaši situacija yra ir Danijoje bei Švedijoje, šitose šaly* se taip pat* kaip ir Anglijoje, jeigu komunistams rūpėtų darbininkų klasės vienybė, tai jie savo nušbsušias partijėles uždarytų ir patartų Savo nariams Stoti į/ didžiąsias darbininkų partijas.čėkoslOvakijojė komunistai dar yra gana stiprus, bet jų rolė tenai visai negatyve, če* kų ir vokiečių SOCiūllstai Čekoslovakijoje • kOVoja bendromis jėgomis, kad butą išl'aikyta demokratine respublika, o komu- histai perša žmonėms bolševikiškos rąšies “sovietą diktatu* rą”* Aišku* kad jeigu socialdemokratai susidėtų su fta partija, tai darbo žmonės Čekoslovakijoje pradėtą abejoti, ar Verta ginti demokratiją. Iš to butų haUda, žinoma, tik fašistams.Dėl tų priežasčių paminėtose penkiose šalyse socialistai nenorį turėti eu komunistais nieko bendro. Kai kuriose kitose šalyse sočiūlįsitai žiūri p&* lankiau į “bendro frontu” sumanymą. Rusijos menševikai, kairieji AustrijOa sOciaidcmb- ■ .kratai ir dalis Italijos eootahs- tų nori, kad ^ąSras. frontas”

“Kas turi sveikata, tas turi .vilti, 
. Ir kas turi vilti-—tūri viską.” 
pM i -—Aristotelis.

“Visuomenes sveikata yra pamatąs 
^ūrit kurio rymo žmohiū gerovė ir 
šalies spėkos.”

— Disraeli.ŽOdiš HIGIĖNA paeina iš lotynų “hygea 
sveikatą. šiandien kad kas sveikata* yra mokslas. Higiena todėl yra mokslas ir dailė apsaugojimui nuo ligų ir pagerinimui sveikatos pavienio žmogaus, šeimynos ir draugi* jos. f .Kaipo mokslas higiena aįš- kjųh taisykles, kurios nurodą, žmogaus gerovę ir jo gyveni< mo vertę iki aukščiausio laip* snio. Jos dirva'fyrą labai pla* ti. Ji įihia viską, kas rišasi su žmogaus asmęųybė gyVoj ar negyvoj formoje — VA'Ądūb* maistas, švarą, .jkįimaiaS, ligos darbas, poilsis, .ji.r tt. Higiena* kaipo dailė (gerąu vadinti ąš-s '' bigieh a^hygCa et pėr- ’soneih) ' mokink' žmogų, kaip reikia švariai užlaikyti,-—odą, kvapas* dantis/ bUi-hą* vii-ški* himo tHktąj^fod jis dėvėtų ŠVariūš drapanas, mokėtų pats save apsivalyti, savo buto sanitariją sUpraąJįį; kad jis mo* kėtų naudotis gamtos doVana -^saule, tyru oru, dienos Šviesa^ kad jis Suprastų ir mokėtų išvengt užkrečiamų ligų.SANITARIJA taipgi yra paimta iš lotynų kalbos žodžio ir reįškia sveikatą. Sanitarijos mokslas yrą dalis higienos mokslo pritaikytų

” i.r Civilizuotų yra priimta rišasi su

“sanitas”

reiškia žmonių skaityti* žmogaus

kalinga ne tik tam* kuris nori daugiausia iš gyvenimo pasinaudoti, bet ir tam, kuris nori daugiausia prie gyVėfii- iho pridėti. Todėl sveikatos vertė yra matuojama pagal žmogaus atliktą naudingą darbą šeimai ir visuomenei.Bendrai imant,- higienos mokslas siekia sunaikinti vėžio plėtimąsi* epidemines Ii* gas ir t. t. Higiena eina prie to, kad pagerintų žmogaus gyvenimo, sąlygas, kad žmo* gus įgytų atsparumą prieš palvoj iingas ligas;

srutų ir paviršutine žemės nešvara. Žmbnės vartodami tokį vandenį negali išvengti neužsikrėtė kokia nors vidurių “kvaraba.” Negeriau yra sU piėttii, dtiona ir kitomis maisto reikmenimis.Ne vienas amerikietis, nuvykęs atlankyti savuosius gimines į provinciją* susirgo paragavęs žalios duonos ir blogo vandens. Kiek' į Kauno klinikas atvažiuoja kaimiečių su nusiskundimais, kad jų “vidurius kirminai užpuolė”. Musų viešoje spaudoje dažnai matome žinučių* kad vidurių šiltinė kankina vienoje ar kitoje provincijoje gyventojus po kelis metus pakartotinai kas vasara net su mirties rezultatais. “Keleivio” No. 34, p* 7* 1935 m,* korespondencija rašo: “Jau nuo pat ankstyvo pavasario Vilkijos valsčiaus Gailiunų, Vaitkunų, Lauksvi- dų it kituose kaimuose išsiplatinus Vidurių šiltinės liga dar ir Šiandien nepersto j a žmones kankinus. Vis girdėtis naujų Susirgimų. Yra net ir aukų.”Liėtuvdš Sveikatos Departamentas Katine mažai tesirūpina net apie savų miesto žmonių sveikatą, o ką jau bekalbėti apie provinciją.Bendrai Lietuvos kaimietis yra bemokslis žmogus. Jis tebėra pilnas senų prietarų, ig- norancijos, n.ežinojimo* Jis dar tebegyvena- supuvusiame kambary* o gerais medžiais kurėha pečių, kąd šilumos gautų, kad maistą pašildytų. Jo gyvenamas namas neretai yra prijungtas prie gyvulinio arba net kartais gyvena su gyvuliais ir kvėpuoja tą patį mėšlu dvokiantį orą. Kodėl taip yra? Atsakymas į tai yra trumpas: pats geriau nesū* pranta-, 0- pamokyt nėra kam*

metais geriausiai pasižymės ziškame auklėjime ir sportuose, šiais metais šią žymaus Lietuvos dtaUgo kanadiečio dOVaną laimėjo Aušros Berniukų Gimnazija sportų turriamente, kuris įvyko KaUiiė birželio 15 ir 16 dienomis. Toks Lietuvai palankumo ženklas iš pulkininko G. L. P. Grant-Suttie be abejojimo visti. lietuviu didžiai verti-
Nors Kaune per Nemuną,

Kaune per Nemuną no
ri statyti pantoninį tiltąKAUNAS. - yra trys tiltaitačiau? jų vis tiek per maža ir žmonėms tenka didelį vingį daryti arba keltis Valtimis, dėl ko susidaro nemaža išlaidų. Tai labiausia jaučia nepasiturintieji sluoksniai — darbininkai. Plėhtų Valdyba šį reikalu apsvarstė ir nutarė tarp Karo ligoninės gatvės ir Elevatoriaus per Nemuną pastatyti pahtohihį tiltą. Tiltas atsieitų apie 200,000 lt. Pinigų klausimas dar neišspręstas, bet manoma, kad 100,000 lt. skirtų Savivaldybė, 100*000 lt. Plentų ir vandehs kelių Valdyba.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant Bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai štbvi ne savo sma
gumui, .bet Jūsų pato
gumo deieL

•^7. • - --j.. —r. t, - ~ - t__ i—į,

Higienos klausimas Lietuvoje blogiausioj padėty, imkime* pavyzdžiui, kad ir geriamąjį vandenį*. Kiek Lietu* voš ž’mOnių turi gerą, švarų* sveiką vandenį gėrimui if valgiams gaminti? Ketas kai* mintie ir tik parinktose Lietu* vos vietose turi atatinkamą vandenį, — gamtos . dbyąną. Didžiumoj, , įšporceliuoti kaimiečiai pasitenkina pasiėmę vandens iš dumblino klonio ar bilų kokios paprastos duo* bes. . .Geras Šulinys ir tinka* moję vietoje, turėtų, rastis pas kiekvieną kaimietį. Jeigu ku* riš ir turi tc/kį šulinį tarp gyvenamojo buto ir gurbo dutų* tai ir ten Vanduo paprastai, yra suterštas gurbo mėšlinių ha'zijofns, kurios kiekvienais 
-— ------------- ' . w»ta.w<Ffrri nr ninruTif <

TOK Bttf, UžkIETeJO VIDURIAI

rr -1*.

18 LIETUVOS
Kanados taure-tro- 

fėja Lietuvos 
gihmažijbnis

* 1 ‘ r- f. -t. Kanados pulkininkas G. L* K. Graht-Šuttie, lankydamasis Lietuvoje* padovanojo Kanados tatirę*trof€ją kaip savo pareinamąją dovahą Lietuvos gitn-

■ ■iįiii r--iT r,

AMERIKOS 
PILIETIS

ir lab^i pHtP 
bingft knygelė tiemL ku
rie nori tapti iios Salite 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarki, 
apie jos Viršininką rih- 
kiintit if Viski kas teikiu 
lingft pUi čmiriKS 
meub rasite Šioj koyfbHJ 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta. . i

&AINA Tik 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHIČAtSO. ILL.
Siųskite money orderi arba krasos 

ženklelius.

*>*uiHVr an.itf nnrraTi»ii|ii!Mi

higienos mokslo principų aktualia žmogaus gyvenimo naudai. Jis turi daugiau . reikalo su maisto prezervacija, vandens prie* žiūra ir ligų pernešimu iš vienos vietos į kitą, šiandien sanitarija yra pirmaeilis klausimas visame pasauly. Sanita* rijos tikslas yra žmonių svei* kata ir priemonės pastoti epidemijoms kelią; ■Dabar kyla klausimas, kaš yra sveikata įH kas yra liga? Griežtos linijos tarp sveikatos ir ligos* tur būt, nėra it negalima tikrai nustatyti* nors daug apie tai yra kalbamą. Sveikata reiškią pozityvų žmb gaus kūno ir proto stovį. Kada išrodo gerai, tūri nor- kuno organų fiziold- f unkeijas, mes tokį paprastai Vadiname [gš*
žmogus malias giškas žmogų, paprastai Vadinai sveiku žmogum, šituo žvlį niu sveikata reiškia suderintą Veikimą visų riormališktį; funkcijų, kurios varo žmogaus mašineriją sū potenciale ir 'kihetiška energija., Bet jeigU žhiogahs mašinerija yra netvarkoj, fiziologiškos funkcijos yra sutrikę,—-mes sakome, kad taš. žmogus nesveikaS;Kaip matome iš šitos trumpos apžvalgos, tikrą liniją sunku yra nustatyti, kur sveikai baigiasi ir kur liga prasideda.Kokia yra ekonominė svei-
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Iš MUZIKOS 
PASAULIO

Opera “Martha” — publi
kos labiausiai numylėta

Sutaisė Nora

įdomumo žemiau pa
jos fabulą (turinį).

“Martai” parašė
von Flotow. Pirmą

šįvakar Chicagos City Opera 
stato* keturių aktų operą “Mar
tha”. Kadangi vięną iš rolių 
dainuos lietuvaitė, Helen Bar
tush ir daugelis lietuvių atsi
lankys veikalą pamatyti, ir, dėl 
“Marios” 
duodame

Muziką 
Friedrich
kartą ji buvo pastatyta Vie
noj (Austrijoj) 25 d. lapkr, 
1847. Pirmas perstatymas 
Amerikoje (angliškai) įvyko 1 
d. lapkr. 1852 New Yorke.
Iš visų operų Marta gal Užsi
tarnauja užvardijimą labiausiai 
mylimos.

Pirmas aktas
Jaunai, gražiai Lady Harriet, 

nusibosta būti prie Karalienės 
Anne svitos, atsibosta mono
tonija palociaus gyvenimo, ne
suskaitomi garbintojai, suk
nios, gėlės ir kitos palociaus 
distrakcijos. xViskas paliko jai 
tiktai tušitęnybe. Jos ištikima

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts Šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 

f'po piet. Po Įįo pagal susitarimą.

'* PAŠPORTŲ BIURAS1. Department of 
State, 433 West Van Buren St, 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

♦ ♦ ♦
EMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

tarnaitė, Nancy, suradus Lady 
Harriet beverkiant, mėgina ją 
suraminti. Bet Lady Harriet 
pė patį nežino prįežąsties savo 
tokio susigraudįnįmo.

Harriet turi giminaitį, links
mą, bet pusėtinai seną^ kavalie
rių vardu Sir Tristan. Turėda
mas nemažai patyrimo ir gerai 
pažindamas moterų būdą, jisai 
proponuoja Vis^ cil$ pasilinks
minimų giminaitei Lady Har
riet, bet ši atmeta visus jo 
planus.

Girdėdama tarnaičių, beei
nančių kermošiuj!, dainų gar
bus, ji gauna ypatingą norą — 
.eiti kartu su tarnaitėm. Nancy 
ir Tristan protestuoja, bet ji 
prisako ir jiems eiti kartu su 
ja.

Apsirėdę kaimiečiu kostiu
mais, kuriuos dėvėjo kelios sa
vaitės atgal vienąm Karalienės 
pokiįyje — Tristan buvo žino
mas kaipo Jonas, Nancy ėjo 
kaipo Julė, o pati Harriet — 
Martą.

Antroj scenoj pirmo akto, 
kermošius pilnam judėjime, 
daugybė ūkininkų, jų žmonų ir 
tarnų beieškančių sau vietų,— 
kadangi tuom laiku buvo pa
plotis samdyti tarnus laike 
kermošiaus. Pasirodo du jau
ni kaimiečiai — Lionei ir Plun- 
kett. Iš jų kalbos suprantama, 
kad Lionei yra tiktai priimtas 
brolis Plunkettui, ir kad Lio
nei tėvas buvo, koks misteriš
kas ponas, kuris paliko savo 
sūnų šioje apieunkėje, su žie
du ir instrukcijoms, kad jeigu 
kuomet nors jo sūnūs patektų 
bėdon, kad jisai tuomet prezen- 
tuotų tą žiedą pačiai Karalie
nei. Lionei taip susidraugavo 
su Plunkett- ir rado .tiek links
mumo kaimiečių gyvenime, kad 
jisai neturėjo noro eiti palo- 
eiun arba ištirti to žiedo pajė
gų.

Neužilgo ateina kermošiun ir 
persirengusios pąneles, kartu 
su nuvargintu Tristan. Jauni 
kaimiečiai pastebėję šias mar
gaites ir susidomėję jų gražu
mu, : nori. paimti jąą . už. tarnai
tes. Būdamos pagautos išdyku
mo ūpo, tos mergaitės priima 
kaimiečių pasiūlymą — nežiu-

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. TeL WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALU—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000,

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI 
FIRe

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjuslems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas 
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

fiei

KILUS, reikia šaukti 
1313.

Joseph Triner Company, Ohicago

L,J| li. ^’'.ji »~į n'.į... ,

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

..................... 1 "Oįij'i-I'l'll

ŽOLINIS GYDYMAS

rįnt Tristaų griežto pasiprieši
nimo, Jos priima siūlomus pi
nigus, nežinodamos, ' ką$ taip 
darydamos jos legališkai susi-f 
riša tarnauti visam metui. Tris- 
tan ipęĮfĮžįą, kad jos grįžtų pą- 
lociųn su jųom, bet veltui,'ir 
dabąr išsigandusios “tarnaitės” 
tampą kauniečių nuvestos. Dar
bas laukia jų.

» • ' ’
Antras aktas

Kaimiečių naipuose. Kaimie
čiai atranda, kad jiedu turi rei
kalą su keis/torą tarnąįtėm, Jos 
tuojaus pareiškė, kad. labai pa
vargusios ir nori užsidaryti 
kambaryje. Bet samdytojai pri
mena joms, jog jos turi darbo. 
Plunkett reikalauja, kad jo 
įsakymai butų tuojaus išpildy
ti, bęt Lionei, kurią turi įgim
tą mandagumą, yrą paliestas 
nelaimingų gražuolių padėtim 
ir duoda* sumanymą, kąd jos 

, pirmiausia Verptų. Verpti? Jos 
Į nežino kaip. Tuomet samdyto- 
jąį turi parodyti joms kaip 
verpti. Nancy padaro lekcijai 
galą, apversdama ant Plunket- 
to verptųvą ir išbėgdama iš 
kambario. Plunkett paskui ją.

Lionei tuomet turi, progą pa
reikšti savo jausmus Martai, 
Nors jisai užtikrina ją, jog jis 
bus geras ponas, bet ji šypso
dama atsako, kad jį nebus ge
ra tarnaitė, kadangi ji nieko 
nemoka dirbti, Liopelui tas nie
ko nereiškia, kadangi jis gei
džia, kad ji bųtų linksma, juok
tųs ir dainuotų. Jis prašo, kad 
ji padainuotų dabar, duodamas 
jai rožę, kurią ji dėvėjo. Toks 
jo gestas davė jaį idėją, ir ji 
tada dainuoja t^ seną ir myli
mą Airių meliodiją* 
tinė Vasaros Rožė”.

Sužavėtas jos daina, Lionei 
puola ant kelių pareikšdamas, 
kad jisai visai nemano apie 
jos (Tuomą”, kadangi medė iš
kėlė ją iki jo pozicijos. Marta 
gardžiai juokiasi iš minties, 
kad “ji” iškelta iki ūkininko 
aukštumos. Jos toks juokas ne
maloniai atsiliepia į įsimylė
jusį Lionei. \

Laimei, ši keista situacija 
yra pertraukta triukšmingo 
sugrįžimo Nancy, kurią Plun
kett laiko grąsidamas /‘Nemė
gink šių šposų daugiaus, mer
gaite”, ir tęsdamas sako — 
“Kur tu manai ji buvo? ši 
išdykėlė buvo virtuvėje kur ji 
daužė stiklus, indus, 
ir pylė laukan musų paiU 
riausią vypą, bet 
sugavau ją...* Prasideda, ne-; 
mažas triukšmas tųrp jnodyie-; 
jų, bet, laimė, ir pjrmiaųs 
kaip įvyko tikras karas, laikai 
rodis pradėjo mušti vąląndą ir I 
visi nustebo, kad ‘‘Vidiumak-į 
tis”. čia seką gražus kvartetas, 
Palinkėję gerų sapnų, p.onąij 
nueiną sau ir pirmų kartą pą-j 
sililtusios vienos mergaitės me-į 
gina surasti fondą išfoegtį, foetj 
kąip ? sakYtą KarMeH 
nė, jeigu ji išgwtų apie*išįj 
įvykį?* Jos dreba tiktai pa-j 
galvojusios. Kažkas subarški
no Langą. Tristan jų išgelbėto
jas. Jos pabėga su Tristąn ir 
važiuoja 'namon. 0

(Pabaiga seka rytoj)

Pasku

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6874, klauskit Miss Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W, 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

per žolių Specialistą > 
Amerikos, Indijos, Rytinės Indijos ir 
Europos žolių vaistai gali būt varto
jami po moksliška žolių Specialisto^ 
priežiūra. Atneša greitas ir saugias' 
pasekmes, visose nepalankiose i.x 
kroniškose ligose. Specialis pasiuljji- 
mas: Vienos savaitės žolių gydymąs 
Dykai. \
NATURAL HEALTH INSTITUTE 

Chicago’s Only Herb Institute 
1869 N. Damen Avė., ChicagO

OUiCKLY

TIRED 
REDPENED 

EYES

ViršminčtaĮSi;
(rausite

URINL
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RFCOMMENntD
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ių ir sekmadienį už prasižengi
mą sųtotįąutomobįiįų sa
vininkę- Jię visi bus baudžiu 
mi.

..... ..... •• £' ♦
Atėmė nuo lietuvio

$7 ir numovė 
. Čėverykus

BRiDGĖPORT;— Grįždama.^ 
vėlai iš vestuvių vakarėlio, Juo
zapas - ■ S į r AdąsrStradomskis, 
3264 Morgan; street, laukė Kat- 
vekąĮ*i© prię ^5th ir State. Be- 
laukiant atėjdTdu sjuodveidžiai? 
lietuvį sųėmėAir nusivedė jį į 
kokį tai tanašų užkampį,

Ten ištuštino suimtojo kiše- 
nius, pasiėmė $7.00 ir, nepa
sitenkindami numovė jam čeve- 
ryta. Išsigandęs, basas, var
gais negalais Stiradomąkis dasi- 
gavo nąmo. Laimei, jis turė
jo “trapąf erą”, tad galėjo bent 
parvažiuoti.

Ieško morono išgėdinu
sio mergaitę < 

“T-1 JĮ"1?!,")* .į.

Keli šimtai policijos laipioja 
po ketaus tąip Chįcągos ir Jo- 
įįęt,; ięšjįpdąmi pįktadąrio, kw- - 
ris šeštadienio yakąre pagrobė' 
18 metų Josephįne Seidel, 
12743 Węstern avenųę, ją įšsį- 
vežė j Laukus ir išgėdino, Ji 
bąndė gintis, bet buvo sumuš
tą. Dėl užpuolimo yra suimtas 
Mfobąįil Lipinėki, 23, bet ar jią 
iikraį kaltas — nežinią.

-r-—' ,•

Nusišovė bijodamas 
apakti

Suėmė keturis už- 
mušusius žmogų 

dėl 60centų
Racine avenue policija suė

mė keturis1 jaunuolius, nužiūri
mus kaltininkais Felix Kowals- 
kis, 41 metų, adresas nežino- 
mas, buvo užpultas, brutališkai 
nužudytas dėl 60 centų.

Suimtieji yra, Raymond Ma- 
jewski, 19, 1344 Holt st., Wal- 
ter Latkov, 20, 916 Noble st., 
George Novak, 18, 643 Bring- 
ham st., ir (joseph Bigacz, 22, 
1239 Cleaver st.

Du iš jų prisipažino sumušę 
Kowalskį.

miai sustiprėjo ir grįžo j savo 
namus.
Zacker 
goninę, 
minėtu,

Mathew Swatek kriaučiavo 
per 27 metus. Pagaliau, paste
bėjo, kad jo akys eina silpnyn. 
Bijojo, kad apaks. Nusiminęs, 
pasigriebė šautuvą ir nusišovė.

Taip bent aiškina nusišovu
sio žmona, Catherine Swatek, 
kai jos vyro kūnas buvo ras
tas su kulka širdyje. Bwatekai 
gyveno Berwyne, 1986 Cla- 
rence avė. z

M. Zakaras sveiksta
Bridgeportietis M. Zacker, 

savininkas aludės biznio, 8437 
So. Union avė., praeitą mėnesį 
buvo stipriai apsirgęs. Jis, kai
po eks-kareivis, buvo nugaben
tas į U. S. Armijos ligoninę, 
Spee<lway Hospital.

Šiomis dienomis ligonis žy-

Nežiūrint kokie, lengvi ar serioziški
PILĖS ’

Egzaminajcija '

Draugai, norinti M. 
aplankyti nevykite jlL 
bet į namus ankščiau 
antrašu.—Niekutis.

RAJDIO
Liaudies Dainos kaip 

liaudis jas dainuoja
Įdomus Chicagos dainininkų1 

tymas, Viktorija Gunauskienė 
ir Vincas Ascilla šįvakar dai
nuos ^‘Naujienų” radio progra
me iš stoties W.S.B.C. (9 vai- 
vakare).

Jie žada padainuoti eilę lie
tuvių liaudies dainų. Padainuo
ti jas taip, kaip Lietuvos liau
dis jas dainuoja.

Be “tymo”, prograpian 
ir kiti muzikaliai numeriai, 
tis W. S. B. C., laikas—9 
vakare. Paklausykite!

linksmina cliicagiečius ir kitų 
miestų lietuvius, bet nėra bu
vę daug tokių įspūdingų pro- 

kaįp pereitos subatos 
ir nedėlioję, nuo 5 iki 

po pietų iš didžiulės 
stoties.

Sto
vai.

Budriko Programas

vakare 
6 vąl. 
WCFL

Didelė orkestrą (iš 12 in- f 
strumentų) įspūdingai pildė į- 
vairius, linksmus, lietuviškus 
numerius—Niekaus kompozici
jas. Subartos programe gražiai 
skambėjo dainos iš operetės 
“Pinafore”, po vadovyste mu
ziko J. Saųrio, o nedėlioję, kaip 
didžiuma sako, Budriko progra
mas darę įspūdį NBC progra
mų.

Nedaug kas gali dainuoti taip 
kaip p, Helen Bartush, Chica
gos Operos artiste, ir Stasys 
Rimkus, o prie jų didelė Biiti- 
riko radio orkestrą. Programas 
praėjo lyg svajonių valanda.. 
Tokiais programais p. Budrikes 
žada kas nedėldienį visus pavai
šinti iš WCFL stoties,, kurį 
net už kelių šimtų mylių nuo 
Chicagos yra aiškiausiai girdi
ma.—X.

Jau septyni metai kaip Juo
zo Budriko radjo programai;

«' '"■'H. ............  1 " *""........... IK'

Garsinkltės Naujienose
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SUSIRINKIMAI
%

ŠIANDIEN
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Viliodavo bedarbes 
merginas į prosti

tucijos namus
Auna KraxVėžyk, 14221 Tor- 

rence avenue, kur užląikė ąlipę, 
buvo suimtą kartu su vyrų ir 
Hazel Martiniais, 2445 W. 43. 
street, už pajfęištuvystės namų* 
užlaikymą. Krawczykienė vi
liodavusi bedarbes merginas/, 
žadėdama joms darbus, o pri
viliojusi versdavo užsiimti pro* 
stituciją. (,

per specialistą 
jums reikalinga bus tiktai ne-

amas DY-
,, , ..... Jėjimas nę4
reikalauja operacijos. Naujas gydy-

Gal _ ..........,
brangus naminis gydymas. Išmėgini
mui naminis gydymas duodamas DY
KAI. Net ir rimtesnis padėjimas nę- 
reikalauja operacijos. Naujas gydy
mo būdas yra be skausmo. Be ligoni
nės ir išlikimo iš darbo. Kodėl ilgiau 
kankintis ? Kainuoja nedaug išsigy
dyti nuo Pilęs .ant visados. Pykai 
egzaminacija ir išmėginimo gydymas.

DR. P. R. SCHYMAN, 
Specialistas

1869 N. Daipen Avė., Chicago.
..........  ;»■ i i.n.’i , ■ .. > į......> .l.i- .................................. ,

Association of Lįth. Property Owners—Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted Street, 7:80 P. M. Bus svar

stomi svarbus namų savininkų reikalai Raštininkas
S. KUNEVIČIA, 3220 So. Union avė.

SLA. 36-ta Kuopa—Chicagos Lietuviu Auditorijoje, 8133 South 
Halsted street, 7:80 P. M.

Sekretorius J. BALČIŪNAS. 8200 S. Lowe avė.
SLA. 139-ta Kuopa—Palmer Park svetainėje, lllth ir Indiana 

avenue, 7:80 v. v. Už valdybų, A. Narbutas.

RYTOJ
Brighton Parko Moterų Kliubas—adresu, 2605 W. 43rd St., 

7:30 vai. vakare. Valdybą,
J^prpipg Star Kliubas, savo kliubo rūmuose, 2038 North Avė.,
8 v. v. M. Chepulis, raštininkas, -—

•*
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i Garsinkite
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ONA DAUOWW 

po tėvais Grimavai te . ; j
Persiskyrė są pąsąu|jji 1 

lapkričio 5 diena, vąląjjdfc ! 
ryto 1935 m., K
tų amžinus, Rainus Stasentyl į 
ąp., Kakinėnu iPStaPr. 
pirkęs kaime.

Amerikoj. a§»yveno 23 metų^
(Paliko dideliame jmhiriimę 

; tris dukteris Uršule Bladikie- j 
hę. Jęhąpąą Ręmęįkįępe, 
Žilienę sųnu Petrą Daukšą, į

žentus KązMęrą Remąikj 
ir Vincenta Žilių, arnikom- 

! 'kęę, švogeri Ptamslpvą Dąi|k- j 
šą i? KlWes* , , .i Kūpą? pąŠąrvotąs randasi' 

.ęapftlPprt Avė. .
. Laųiotųvės ivyks penktadieią 

i ilapk*wį° 8 dieną, 8 vėl, rytą 
Iš i Mova W j
įbus gedulingos nąpiąidoe UŽ 
vėlionės sielą, o iš tęn kufi nu- -

AHTANAS PEKORAITIS
persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lenkričio* 4 dieną, 6 valandą 
vakare 1935 m., sulaukęs puses 
ąiąlįaus, Rimes Šakalinės kai
line. 'Qąurės parap., Tauragės 
:ąpskr.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
beliko .dideliame nuliūdima... 

motari ®ne, Po tėvais Pikčių- * 
raita, 2 supus Stanislovą ir 
Bronislova švogeri Joną Epu- 
lak švogerka ir giminės, o 
liiėtuvoje 2 seseris Marcelę • 
Bartulięne ir Opą Eičięne ir 
giminės. t

Kūnas pąšąrvotąs randėsi 
8fnd Bąee. _ x. .

Uąidotųvės iyyks potnyčioję, 
Upkrišio 8 dieną, Of. Wl. ry- f

>nąįnu J Aušros Variai pa- ■ 
®ąpit|oą Bažnyčią, kurioje atsi: < 
bus gedulingos pamaldos už . 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv^Kązimiero kapines, j 

Visi ą. ą. Antano Pekoraičio. .
giminėj ,ir. pažystami 
esat nųpširdžiaį kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą Ir 
atsisveikinimą. .

Nuliūdę liekame.
Moteris, Supai Giminės,

Patarnauja laidotuvių direk
toriui Jjachąiyįoz ir Sppąi, Tel. 
Cąpal ’JĮfcta,

PARENGIMAI
LAPKRIČIO 10—“Pirmyn” choras stato operą “Gražioji Gala- 

tea,” ir rengia Liaudies Dainų koncertą, C. S. P. S. sve
tainėje,, 1126 W. J8th street. šokiai. Pradžia 5$Q P. M. 
Įžanga —65-75 centai.

LAPKRIČIO IV—’Biriitė stato Šimkaus operetę,, “čigonai” 
ir Koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted st. Pradžia 6:00 P. M. Bilietai ^-75c.
Keistučio Kliubo Vakaras, Sokol svetainėje, 2343 South 
Kedzie avenue. ^Naujosios Gadynės” choras vaidins ope- 

l retę, “Nastutę”. Prądžią 6.J00 p. M.
LAPKRIČIO 27—Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 

Liet. Auditorijoje. Specialia pagerbimo muzikėlis progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanicos II” ir skri
dimo filmai, šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viską) 
75c. Pradžia 7:00 P. M.

LAPKRIČIO 28—rV. Beliajaus ir grupes šokių vakaras, Chic. 
Lietuvių Auditorijoje.

, i . ll- iJ ■ . 11 1111 1

Chicagos policija dabar veda 
atkakta kaippanijiį prtet 
kurie palieka autęmbbiliue, kur 
uždraustą šeštadie-

■m
’bus
*_______ ______ ..
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Daukšienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotumėte dp, suteikti 
jai paskutini * patarnavim ą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame',
Lukterys, StpiUs. ^fintai, 
Švogeriai, Aniikąi-es Įį gimines i

Patarnauja lą^dotuviu direk
torius M. Skudas, Telefonas 
Monroe 8377.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVAKKOJB

Draugyste Lietuvos Kareiviu rengia

metinę, iškilmę, 
šeštadienį, LapkričiG-November, 9,1935 

Lietuvių Liuosybes Svetainėj, 14, St. ir 49 Ct.
. . c ’ > • i-ir* _
JULVVUYLU A4*, kJL. 11 w Vzt/.

Pradžia 7 vai. vakare. i ' / įžanga 35c.
Jaunoji Birutė išpildys programą iš šokių, juokų, dainų, taipgi suloš vaizdeli “IŠ KUR ATSIRADO 

VGINTARAI”. Po programai tęsis šokiai iki sekmadienio ryto, prie" geros‘ Henry i
Rengimo Komitetas užtikrina visiems - daug smagumo. KOMITETĄ^

JUOZAPAS ZEBA&
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 5 diena. 8:45 .valanda 
ryto 1935 nj,. sulaukės pusę? • 
amžiąug, gimęs Raseinių ap„ ; 
Nemakščių parap., Smeltyniu 
kaime.

Velionis buvo narys Did.Ljet. •; 
Kupigaikščio Vytauto dr-jos. !

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Antaną, broliene ir ,iu 
šeimyna ir gimines, o Lietuvoj 

■ seserį. Moniką Zp^retskiepę ir . 
gimines. 1

Kūnas pašarvotas randasi , 
838 W. 34 St. . . j

Laidotuvės ivyks penktadieni 
lapkričio 8 diena. 8 vąl. ryto ' 
iš mamų i šv. Dovydo parapi
josi. bažnyčią, kuripje atsibus 

. gedulingos (pamaldos už vėlio- * 
nio siela, o .iš ten bus nųlydė- 
>tasri šv. Kązįipferp kapines.

Visi a. a. Juozapo Zebo gi-

Įyvauti ląidotųvėsę ir suteikti 
jam ipaskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, Broljenė, Jų

,w<” i

atrasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprastu ir nepaprastu , 
daiktu, intaisu U reikmenų. Jeigu iš telpančiu čia skelbimu ae- 
galite susirasti ko JieSkot, pakaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik
jU bus gulimą gąuti.

■ < in i L U. M W B į!, m H ■■ g ■ m ..... ....

BOILERIAI
BOILERI

i m į lyi'im^'t" i... .. .....

«»wįajr» “
24 valandų patarnavimas.

; GUARANTEED BOILER AND
WELDING SERVICE 

■ 324Q South Archer Avenue.
2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 

TęL Virginia 1930.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk* mus dėl dykai 
apskaitliavimų. 25 metai patyrimo.
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street, 
Tel. Boulevard 0250

STOGU DENGIMAS
ROOFING

THE ĘRIDGEPORT ROOFING CO 
Ar. jum utąim reikalauja patai*

S o? Palaukite mps ir mus paša. 
iM m M&pi pataisyta Ma 

daromu ^risokį Nlkorystii 
4*d%ae.Bo. Habted StaMi.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės e 
teippatarią Ųętųvęsbankpi



CLASSIFIEDADS
Automobiles

$38

COAL
PRANEŠIMAI $150

tai nogite pamąstyti ar jis
yra lengvas, norite pamąstyti apie jo skonį

į/iĮi-l,

Plūs 
ins. $5.75

6.00
4.75

Neturtingas, staigiai palikęs 
turtingiausias Lietuvoj

Atsišatikit 
STANĮūmo 

skonio

i Wanted—Malė 
arbininkų, reikia

T 7 kambariu cottage 
Karšto vandens 

eto medžio grindis.

jog Klaipėdos die 
esančios suskaitytos. Gir-

AGENTAI REIKALINGA CHICA- 
GOJ.IR APIELINKfiSE SUPAŽIN
DINTI SU UTTLE GIANT COAL 
STOKERS IR SPECIAL STOKERS 
ANGLIMS. $4, 
PERKANT VI

) ir $5.75 UŽ TONĄ 
IIMAIS. C. O. D.

ACME FUEL CO.
3950 S- WABASH AVĖ. 

TELEFONAS YARDS 1550.

Dėl Lapėno aferos sujudusi visa Lietuva, 
sako chicagietis, p. Urbonas

Ūkininkai reikalauja valiutą nupiginti, nebegali 
skolų mokėti

i^Jabar, kalbėdami apie cigaretą kuris 
jums patiks

18 APIELINKfš.— Lapkričio 
4 d. anksti rytą, dar neišaušus, 
vagiliai „išlaužė Jono Skubaičio 
barzdaskutyklos, 1827 S. Hals- 
ted Street, užpakalinį langą. Su
lindę į vidų, išlauže duris ir 
įėjo į bar;?(|ąskutyklą, išnešė 
radio, registerį, laikrodėlį, rank
šluosčių, ketverius marškinius 
ir daugiai? mažmožių. Padarė 
nuostolių apie $100.

Skubaitis tepatyrė apie api
plėšimą atidaręs krautuvę pir
madienį rytą.—Senas Petras.

REIKALINGA mergina arba mo
teris, nuo 20 iki 30 metų amžiaus, 
dirbti už baro, tavernoj. Turi mo
kėti anglu kalbą. Rašykit laišką, 
1739 S. HąĮsted St. Box 345. .

Sekmadienį grįžo iš Lietuvos 
chicagietis p. Urbonas. Į Lietu; 
vą jis išvyko gegužės 25 d. Bu
vo manęs tėvynėje ilgiau pasi
likti, o, kad kokios, ir visai ten 
apsigyventi, šią žiemą tai tik
rai norėjo Lietuvoje praleisti. 
Bet atsitiko kitaip. Ekonominis 
krizisi, kuris juo tolyn, juo 
labiau įsigali Lietuvoj, priverto 
jį pakeisti savo nutarimą.

V alymas
DRESIŲ -

Su viena drese mu
su paprasta kai- 

_____ na 29c._____  
Mes paimam ir

I dastatom I

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MAN REIKIA TUOJAU 
KELETĄ AUTOMOBILIŲ 

Mokėsiu cash. 
Atsišaukite greitai 
P. WALTERAITIS, .

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

Pranašauja šalčius 
i J Chicagai

Jeigu yra tokių, kurie d 
neišsitraukė 
nukavotus paltus, tai ir Jie šį
ryt turės juos užsivilkti. Oro 
biuras pranašauja, kad šįryt 
Ghicago užklups šalčiai,'ir tem
peratūra nugarmės iki 30 laips
nių ar žemiau.

Lapenas, kuris prieš septy
nerius metus beveik nieko ne?- 
turėjo, staiga pasictare beveik 
turtingiausias žmogus Lietuvoj’. 
Kaune jis pasistatė gražiausius 
namus ir įsigijo tris dvarus. 
Tiesa, dvarus jis pirko ne sa
vo /vardu. Vienok visi žinojo; 
kad tie dvarai yra įgyti jo pi
nigais. Tai niekam „nebuvo pa
slaptis. Dabar, sako p. Urbo
nas, yra keliama byla, kad at
imtų iš Lapėno namu‘3 ir dva- 
rus. *

Pastaruoju laiku Kaune esą 
labai daug kalbama apie Glem- 
žą, “Pienocentro” direktorių. Jo 
meiliški prietikiai duodą pa-; 
grindo visokiems v gandams plis 
ti. Pasakojama Kaune, jog 
jis tris savo meilužes namais 
aprūpinęs, o ketvirtą “išpirkęs” 
iš vyro.

Prašymų prašymai
Kada buvo išleistas patvarky-

NAMU SAVIN: 
Mušu Mūras 
savininkams 
rendauninkai; 
tis. Atdari' 
•iki 8 vai i 
10 ryto , iki

FurnisbedRooitis
KAMBARYS RĘNDpN, apšildo

mas. karštas vanduo, Šviesus — ne
brangiai vienam, ar dviem vyram, 
arba ženotai porai. 3259 S. Halsted 
St. 3 lubos. Tdl. Victory 5259.

Dėl Jono Lapėno aferos, sa
ko p. Urbonas, yra sujudusi 
visa Lietuva. Apie jį visi kal
ba ir juo daugiau kalba, juo 
žmonėse reiškiasi didesnis ne
pasitenkinimas. Tauragėje li
ko areštuoti “Maisto” skyriaus 
direktorius ir Lapėno brolis, 
kuris varė su bekonais platų 
Šmugelį. Suprantama, tatai jis 
darė ne be Jono Lapėno žinios. 
Skandalas kilęs ir Panevėžio 
“Maisto” skyriuj, kurio direk 
torius taip pat esąs areštuotas.

Nuo Muskulų Gėlimo k 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

■ palengvinimą i

Apiplėšė J. Skubaičio 
barzdaskutyklą

VISI NESVEIKI ŽMONĖS GALI 
GAUTI DYKAI Vaistus iš Žolių arba 
$į t) A egzaminaciją ir įtikinantį 
ViUU Elektrišką Gy- $1 

dyma už .................... ........ ■
Chicago’s only Herbai Electric 

“NATURAL HEALTH INSTITUTE” 
1869 N. Damen Avė..

Vai.: 11 iki 7 v. vak. Nedėlioj iki 
2 vai. po piet.

CAPITOL CLEANERS
159 N. State St., Kamb. 1323 

Dearbom 8746

PARDAVIMU 
2 lotai, išmokėti, 
apšildymas. Ki 
Parduosiu nėbran 

5535 So. Wells St.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run .................
Lump, Egg ar Nut ... 
Screenings ..................

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 

Tel. KEDZIE 3882.

Educational 
Mokyklos

IšSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTĖS 

PAS MOLER’I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

JAUNA mergina prie abelno na
mu darbo. Trumpos valandos. Ma
ža šeimyna. Lawndale 5877.

i-į-MaJe-Fenlale 
dm Reikia

VEDUSI PORA arba brolis ir se
suo reikalingi dėl vietinio ' ofiso 
Gera alga ir bonus. Pastovus dar
bas reikalaujantis nemenko invest- 
męnto. Galėtinai užtikrintas. Mo
kėsiu . augštus nuošimčius, algą ir 
bonūsą. Rašykit Box 348, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

LIET. SPULKU IR VALDYBŲ 
ŽINIAI

Del svarbiu reikalu žinotinu vi
siems valdybos nariams ir direkto
riams Lietuvišku Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovių (Spulku) šaukiamas 
bertaininis susirinkimas “Lygos”. 
Lapkričio 8-tą, 1935 8-tą vai. vakare

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
3131 So. Halsted St.

. ; • Chicago, III. > ,
(1) Bus raportas delegato Adv. 

John Kuchinsko iš Konvencijos 
Illinois Lygos.

(2) Bus išdėstyta kaip reikia įvesti 
i savo spūlką "Direct Reduction 
Pląri” ir jo naudingumas.

(3) Apkalbėjimui klausymo Receive- 
rio, skiriamo dėl spulku “Cook” 
paviete ir kitų bėgančiu reikalų.

Visi valdybų nariai, rinkti atstovai 
ir direktoriai kviečiami atsilankyti i 
ši susirinkimą.

..J, P. varkalių
Sekretorius ir Auditorius.

Real Estete For Sale 
Nataai-teritŠ Pardavimui

PARDAVIMUI namas ar Storas 
ant tėiidos.. Gerą vieta dėl.grabo- 
riaiis ar dėl Lile kokio biznio, šau
kite šdyihinka Cicėro 247..________

BRIGHTON PA^K BARGENAS 
2 liktis, — kampinis mūrinis na
mas. 5 Ir 5 kambariai, 3 mieg- 
kambariai kiekviename flate.

V. 39th Place.
F ItEALTY CO. 
Washington St. 

Randblph 7055.

Grjžo iš Kauno sekmadieni; sako amerikiečiai 
turi daug nemalonumų dėl draudimo 

pinigų išvežti

CLASSIFIEDADS
Business Service

UNIVERSAL STORAGE 
V. Bagdonas, &»v.

- . Lpeal aftd Long Distance
Furnįturi ¥*4 Piano Movime

3406,S. Halsted Street
photie Yards 8408

Klaidos Atitaisymas
.■ - V - i

• ^Amerikos Legiono, Dariaus 
GirėnoPusto 'No. 2^1 aprašy- 
riie sekama klaida įvyko: vietoj 
1200 baro tikietų grąžintų Da
riaus-Girėno Paminklo • Fondo 
komitetui, turėjo būti 400.
Amerikos Legijono,

Business Chances
Pardavimui Bizniai ___

^M^^^WMV»Z*’>Z»*V*'*A*,'«'*'/****'/**‘<*'',>*'*<***‘***'^Z**''*'<'**

BARGENAS, PRAPĘRTĖ IR 
TAVERNAS.

4633 SO. ROCKWELL ST.
GERA PROGA dėl lietuvio kuris 

nori pirkti birii ir namą labai ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 13 
metų. Tavernoj parduodam degti
ne, vyną ir alų. Kas nori persitik
rinti. gali pats atvažiuoti arba savo 
pažįstamą pasiųsti. Parduosiu pi- 
giai. A. Vįtkauskas, 9800 Edgewood, 
Detroit, Mrėh.

PARSIDUODA arba ant rendos 
Bakery Shop. Vieta išdirbta per 
daug metų. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardaviihb, moteris mirė ir ap
leidžiu bizni, 1235 So. 50th Court. 
Cicero, III. *' '■

■ - ..i... , , -M....... ------------------------------------------------------------------

2 STORAI — tavernas ir fikče- 
riai pardavimui, Geroj vietoj. Pri
verstas parduoti dėl Bros, 4889 
Archer Avė. Lafayette 4766.

... bet, kada viskas pasa
kyta ir padaryta, vistiek 
priguli nuo pačio cigareto 

...klausimas yra, 
ar jis jums patinka?

ATYDAI 
<s patarimus namų 
e nesusipratimu su 

Maža narinė mokes- 
tdien nuo 8 vaL ryto 
:. šventadieniais nuo 
S* BUREAU hf 
) Inkorporuotas 

___ , ėst Division St.
, Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu viri 
50 met

Miscellaneous tpr Sale 
Ivaibųs Pardavimai

FURKOCIAt PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas .. 

Rudas cąraęul ...............
Jap mink .......................
Natūrai maskrat .......... .
Leopard Jcates ...............
American broadtail .....
Northern seal ...............
Tikra eaStem mink ..... 

Ir daug kitų 
JackottGs ......  . *
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

’ . 166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

mas, draudžiąs pinigus iš Lie
tuvos išvežti, tai kilo didžiau
sias sujudimas. Lietuvos Ban
ke per kelias dienas stovėjom mi 
nios žmonių. Sunki? į vidų bu
vę įsigrūsti. Amerikiečiams, 
sako Urbonas, tekę daug ne
smagumų pakelti. Ypač tiems, 
kurie turėjo bankuose pinigų 
pasidėję. Si? visokiais prašymais 
ir prašymėliais reikėję vaikš
čioti iš vienos įstaigos į kitą. 
Nori iš banko pinigus ištraukt 
—rašyk prašymą; nori tuos pi
nigus į užsienį išvežti — vėl 
rašyk prašymą. Prie kiekvie
no prašymo lipdyk žyminių mo
kesčių ženklus. Lietuvos Ban
kas per vieną dieną iš žyminių 
mokesčiu turėjęs 1,509 litų pa
jamų. O tai reiškia, jog pra
šymų buvo paduota 750.

Kol kas amerikiečiams pini
gus išvežti leido, nors nemalo
numų ir nemažai pridarė. Pa
vyzdžiui, kai kurie turėjo do
lerines sąskaitas bankuose. Bet 
išmokėjj> jiems litais. Išmokė
jo dienos kursu,—piaždapg 5 
litus 90 centų už dolerį. Bas
kui reikėjo pirkti dolerius ir 
mokėti po 5 litus ir 97 ėentus 
su viršum už dolerį.J

Viena chicagietė :Kaune tu
rinti namą. Atsiradęs jau pirkė
jas tiems namams pirkti. Ji nU> 
ėjusi į banką paklausti, ąr jai 
bus leista pinigus į. Ameriką 
išsivežti. .Gavusi atsakymą, jog 
galėsianti tik dalį išsivežti, o 
kiti turėsią pasilikti Lietuvoje.

šiaip Lietuvos piliečiai, ku
rie turi užsienio pasus, gali iš
sivežti tik 200 litų. Didesnei 
sumai reikalinga gauti specia
lus leidimas. Ūkininkai visur 
reikalauja litą nuvertinti, ka
dangi jie nebegali skolų mokė
ti. Prieš kelis metusi kada jie 
paskolas Užsitraukė, litas fak- 
tinai buvo apie penkis kartus 
pigesni nekaip dabar. O tai 
reiškia, jog jų skolos penkis 
kartus padidėjo. Blogiausias 
dalykas su ūkininkais esąs tas, 
kad jiems sunku savo produk- Dariaus-Girėno Postas No. 271

Kad Chesterfields yra lengvesni ir turi geresnį skonį 
nėr netikėtu daigtu.. .

Ūkininkas kuris augina tabaką, sąkrovinin- 
kas kuris jį parduoda augsčiausiui siūlytojai, 
kiekvienas vyras, kuris tik žino ką nors apie 
tabako lapus, jums pasakys, kad reikia turėti 
lengvo nunokusio tabako kad padarius gerą 
cigaretą.

Gamindami Chesterfields mes vartojame, lengvus, 
* ■■ \ ‘ . .. • . ■ 

nunokusius namie-augintus ir turkiškus tabakus.

: i'axm8-for Sale 
; ,, ūMįtl ftfrUrlmnt

BUILDINGU IR FARMV įremti- 
mai ant pardaviind, taipgi 40 skė
rių žemė rehdon. . Atsišaukit pas 
C. Boėtsrhd, 103 ir Harlėm Avė. 
Worth, III. .

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
• , •, . ■ • >

tai parduoti. Vąsftrą už dvie
jų šimtų svarų bekoną dar mo
kėjo 40 litų, o dabar bemoka 
<tik 35 litus. Didelė žąsis par
siduoda už pustrečio lito.

■ ■ . .■ 

Vaitkų sutinka entuziazmas ir 
tūkstančiai žmonių '

P-as Urbonas buvęs huvykęs 
į Kauną Vaitkaus pasitikti. To
kio didelio entuziazmo> sako jis; 
dar niekuomet nebuvęs matęs, 
Kai Vaitkus grįžo iš aerodro
mo gėlių papuoštu automobiliu, 
tai žmonės visas gėles išgaudę. 
Jie tas gėlęs pasilaikę sau kaip 
suvenirus. Provincijos mies
tuose, kur tik Vaitkus nuva
žiuoja, .irgi toks-; put entuziaz
mas: susirėnka tūkstančiai 
žmonių.

Rudeniop orUsį Lietuvoj e žy
miai pasitaisęs. Dėl labai lie
tingos vasaros ūkininkai dau- 

S; . \

gelyje vietų Jau buvo nusita
rę žiemkenčių’ visai nebesėti. 
Tačiau kai oras pasitaisė, tai 
visur laukai buvo žiemkenčių 
užsėti. ?':t t '

“Klaipėdos dieuos esančios 
suskiaitytos”

šiaip Lietuvoje žmonių nuo
taika esanti nekokią. Visi kaž
ko laukia. Daug kas kalba apie 
karą. Laukiąmą: puolimo iš 
Vokietijos pusčs. P-ui Urbonui 
tekę kartu ^įžti šu Viena Vo
kiete iš kląii>ėdos krašto. Iš; 
sikalbėj us Ji Visai nedvejodama 
pareiškusi, 
nos 
di, Vokietiją prie pirmos pro
gos ją pulsianti ir atsiimsiąpti

NIEKO NElMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto rądios. viriai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavinaas, tovwing dy- 
kni *

2511 Milwaukėe Avė. Bei. 4845 
WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935 Buickai — 1934 OlsmobiEai 
1934 Fordai — 1934 Buickai —

11933 Dodfte’ — 1934 Chevroletai — 
iš dėžių vasarai 1933 Buickai — 1933 Auburnai.

$350 karai dabar ..........   $200
$250 karai dabar ................  $125
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip ......     $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Furniture & Fixtures 
________ Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS, visokio didžio-su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pinų negu pirkaite kitur.
. S. E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIXTURES
1900 S. State St. CALumt 5269.

.J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST

Vn na didžiausių aptieku Chicagoi

V iršminetas ir 
Gausite M u

;■ Į- . t
j . . f-1. ,




