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Didelis Socialistų Laimė 
{imas Danijoj

Socialistų balsai parlamento rinkimuose 
paaugo 70,000; laimėjo atst. bute 62 vietas

Copenhagen, lapkr. 17. —Va
karykščiuose rinkimuose socia
listų partija laimėjo 62 vietas 
Danijos žemesniąjam atstovų 
bute—folketinge.

Premieras Theodore Stauning 
sako, kad tai yra didelis socia
listų laimėjimas, nes socialistų 
balsai paaugo 70,000. Tai yra 
pirmas atsitikimas Europos is
torijoje, sako Stauning, kad 
darbininkų kabinetas, išbuvęs 
valdžioje keturius metus, padi
dino savo atstovybę parlamen
te.

Liberalai laimėjo 38 vietas, 
konservatoriai 27, nepriklauso 
mieji liberalai 14, tiesioginių 
taksų partija 4 ir pirmą kartą

Korporacijos yra 
valdomos bankierių

Cincinnati, O., lapkr. 17. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
metalo darbininkų unijų kon
vencijoje Įteiktame ra|>orte ban- 
kicriai yra kaltinami, kaipo val
dantys korporacijas ir nusta
tantys tų korporacijų santykius 
su darbininkais.

tarp kitko

nuspren- 
buti nuka- 
praktiškai

Raportas, paduotas James O’- 
Coimell, prezidento, 
sako:

“Kada bankieriai 
džia, kad algos turi 
potos, korporacijos
yra priverstos su tuo sutikti. 
Kada korporacijos mano, kad 
algos turi būti pakeltos ir dar
bo valandos sutrumpintos, rei
kia gauti bankierių pritarimą, 
pirm galima padaryti permai
nas.

• “Bankierių įtaka Į biznio ir 
darbo klausimus darosi vis la
biau ir labiau dominuojanti, 
komercijai ir industrijai vis la
biau priklausant nuo bankierių 
teikiamų kreditų”.

O’Connell raportas rekomen
duoja reikalauti, kad butų pa
kelta metalo darbininkams mo
kestis už viršlaikj.

Chicagcs bravorai gavo 
rius

čarte-

Chicago.—Vakar 12 Chicagos 
bravorų gavo čarterius iš 
Springfieldo, kurie leidžia jiems 
gaminti ir pardavinėti alų ir 
salyklo produktus.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroj.

Saulė teka6:42, leidžiasi 4:- 

-v

komunistai pravedė 2 atstovus.
(Daniją socialistai valdo jau 

nuo kelių metų. Socialistai jau 
kelis kartus bandė pravesti 
svarbesnių reformų, bet visuo
met jiems kelią pastodavo se
natas. Iškilus naujam ginčui 
su senatu ir senatui netvirti
nant buto priimtą sumanymą, 
kabinetas nesenai atstovų butą 
paleido ir paskelbė naujus rin
kimus, kad patys žmonės ga
lėtų pasisakyti ką jie remia: 
senato ar atstovų buto nusi-kJVi * VA t V A W "-r W

statymą. Ir žmonės aiškiai pa- l Pikietuotojai neleido 
sisakė ką jie remia, nes socia
listų balsai rinkimuose ne tik 
sumažėjo, bet dar žymiai paau
go).

Mussolini “mielaširdy- 
stė”

Rymas, lapkr. 17. — Musso
lini kabinetas nutarė sugrąžin
ti pilietybė ir konfiskuotus tur
tus 17 garsių antifašsitų, dau
gelis kurių gyvena užsieny. Bet 
ta Mussolinio “mielaširdystė” 
neturi jokios reikšmės, nes var
giai kuris tremtinių gali gryšti 
į Italiją, kur juos vistiek lauks 
teisinas ir kalėjimas, nuo kurių 
jie gelbėdamiesi ir pabėgo už
sienin.

Tarp kitų, šios Mussolinio 
“mielaširdystės” susilaukė ir 
buvęs stambus fašistų šulas 
Cesare Rossi, prisidėjęs prie so
cialisto Matteotti 
Rossi, 
solini, 
Pynė Į 
solini.
bėgti Šveicarijon, iš kur vogti
nai buvo atvežtas Italijon ir 
pasodintas 30 metų kalėjiman. 
Jis ir dabar tebesėdi kalėjime 
ir apie jo paliuosavimą nė ne
mąstoma.

nužudymo.
susipykęs su Mus- 

išd^vė užmušėjus ir į- 
žmogžudystę patį Mus- 
Delei to Rossi turėjo

Airiai Ulstery 1 išardė 
geležinkelio bėgius

Belfast, šiaurinėj Airijoj, 
lapkr. 17.—Airiai respublikonai 
išardė geležinkelio bėgius, kad 
žmonės negalėtų atvažiuoti į 
Belfastą pamatyti Valijos prin
cą, kuris buvo atvykęs atidary
ti naujus šiaurinės Airijos (Uis- 
terio) parlamento rumus.

Nors geležinkelių bėgiai buvo 
išardyti keliose vietose, bet ne
laimių neįvyko.

Trockis Athenuose, reikalauja 
didelės policijos *

Athenai, lapkr. 17. — Vakar 
laivu Praga atvyko iš Turkijos 
Leonas Trockis, kuris vyksta į 
Daniją. Pačiam Trockiui pra* 
šant buvo suteikta jam nepa
prastai didelė policijos apsauga. 
Jis nesutiko matytis dagi su 
savo draugais.

Didelis darbininką 
persekiojimas so 

vietų Rusijoj

Maskva, lapkr. 17. — Sovie
tų valdžia paskelbė dekretą, su
lig kurio bus pašalinti iš darbo 
visi darbininkai, kurie be rimto 
pasiteisinimo neateis j darbą 
nors vieną dieną Į mėnesį.

Be to, tokie “tinginiai” ne
teks maisto kortelių ir butų, 
taip kad bus palikti be pasto
gės ir be maisto, 

o

Ikišiol darbininkams buvo lei
džiama išlikti iš darbo tris die
nas Į mėnesį, bet dabar nelei
džiama išlikti ne vieną dieną.

Spirngfield, III., lapkr. 17. — 
1,000 pikietuotojų neleido ati
daryti Cora kasyklą, kuri pri
klauso Peabody Coal Co., kuri 
griežtai atsisako pripažinti nau
jąją angliakasių uniją ir bando 
operuoti savo kasyklas su mili
cijos ir senosios unijom narių 
pagelta.

šerifo pagelbin inkai ir vieške
lių policija susilaukė nesmagių 
“komplimentų”, kai jie ašarinių 
dujų bombų pagelba bandė iš
vaikyti pikietuotojus. Nors po
licija ir numetė keletą dujų 
bombų, bet minios neišsklaidė ir 
pamačiusi, kad tuo nieko neat
sieks, liovėsi bombas mėčiusi.

Moteris perskrido Sa- 
haros tyrlaukius

Londonas, lapkr. 17. — Garsi 
anglų aviatorė Amy Johnson 
perskrido per pavojingiausius 
Saharos tyrlaukius. Ji bando 
sumušti savo vyro rekordą skri 
dimo iš Londono į Pietinę Af
riką. Ir kaip išrodo, ji laimės, 
nes ji dabar yra 24 valandas 
prieky savo vyro rekordo.

Suėmė komunistų puo
likus

Long Beach, Gal., lapkr. 17. 
—Policija suėmė 16 žmonių, ku
rie užpuolė nedidelį komunistų 
susirinkimą Davė Mikler namuo
se. Grūmodami ginklais, puo
likai skaudžiai sumušė 3 žmo
nes ir norėjo juos išvogti. Puo
likai dėjosi esą ku-klux-klanie- 
čiai. -

Rašo Indijai naujų kon 
stituciją

Londonas, lapkr. 17. — šian
die lordų bute prasidėjo trečia 
Indijos apskrito stalo konferen
cija, kuri turės parašyti Indi
jai naują konstituciją, kuri tu
rės suteikti Indijai savy valdą.

2 medžiotojai sudegė
Ai Nli4 ——»—»

Danbury, Wis„ lapkr. 17. •— 
Dr. St. Clair Darden, 40 m. ir 
Frank Fritzer, 52 m., abu iš' 
South Bend, Ind., sudegė gaiš 
rui sunaikinus jų bakūžę, ku
rioj jie buvo apsigyvenę medžio
jimo laikui

800,000 šelpiamų bedar
bių Kanadoje

Ottavva, Ont., lapkr. 17. — 
Darbo ministeris Gordon pa
skelbė parlamente, kad Kana
doje yra šelpiami apie 800,000 
žmonių—bedarbių ir jų šeimy
nų.

Hooveris pasirašysiąs 
alaus bilių

DiWashington, lapkr. 17. 
džiumai kongreso esant už alų, 
manoma, kad prohibicija bus 
labai greitai pakeista. Niekurie 
Hooverio draugų mano, kad ir 
pats prezidentas sutiks pasira
šyti alaus bilių ir atsižadėti sa 
vo “kilnaus eksperimento”.

88,376 bedarbių Airijoj
Londonas, lapkr. 17. — Domi-, 

nijų ministeris Thomas paskel
bė, kad gautomis iš Dublino ži
niomis, spalio 12 d., Airijoje 
buvo 88,376 bedarbiai, kuomet 
pereito kovo 14 d. bedarbių ten 
buvo tik 30,398.

Spartanbudg, S. C., lapkr. 17. 
—Bovelnos audinyčių institutas 
užgyrė sutrumpinimą darbo va 
landų ir panaikinimą moterų ir 
vaikų naktinio darbo.

New York, lapkr. 17.— Bol
ševikų prekybos atstovybė Am- 
torg paskelbė, kad nuo 1931 m. 
Rusijos pirkimas Jungt. Valsti-' 
jose sumažėjo daugiau kaip 50 
nuoš.

Varšava^ lapkr. 17. — Lenki 
ja nedalyvaus visasvietinėj pa
rodoj Chicagoj.

Rusija vėl mažina 
būtiniausio maisto

Maskva, lapkr. 17. — Baigian- 
ties piatiletkai, kuri turėjo Ru
siją išganyti ir paversti ją Į 
turtingiausią šalį pasaulyje, 
Rusijos liaudis ne tik nemato 
žadėtų gerumų, bet neturi net 
paties būtiniausio maisto, b 
dabar valdžia išleido naujus su
varžymus mėsai, sviestui ir cuk
rui, kurių ir šiaip darbininkai 
jau senai nebegali gauti reikia
mam pragyvenimui kiekyje.

Didžiausiuose miestuose yra 
užtektinai tiktai duonos ir dar
žovių, sezono liaku. Visokio gi 
kito maisto trūksta. O mėsa ir 
sviestas yra .reti skanumynai. 
Darbininkai turėtų gauti nedi
deles mėsos, cukraus ir svies
to porcijas, (2-3 kilogramus mė
sos ir 1 kilo, sviesto į mėnesį 
laiko), bet ir to negauna, nes 
jų ne visuomet galima gauti 
kooperatyvuose. Prisieina pirk
ti atviroje rinkoje, kur kainos 
yra tokios augštos, kad už savo 
algą darbininkas tik trupinius 
tegali* pusipirkti.

Daugelis didžiųjų dirbtuvių 
užlaiko savo valgyklas, kuriose 
maitina savo darbininkus.

Spalių 14 d. Sedoje paslaptin
gai kaž kur dingo batsiuvio 
Girdvainio žmona. Tuojau kilo 
Įtarimas, kad Gintvainienę bus 
nužudyta dailidės Mickaus. Mic
kus su Gintvainienę sugyveno 
jau kelinti metai. Gintvainis 
žmonos laisvės nevaržė.

Mickus šiomis dienomis norė
jo Gintvainienę išsivežti i Klai
pėdą, nes Mickus paskutiniu 
laiku Klaipėdoje dirbęs. Gintvai 
nienė nesutiko. Tada jie abu 
nutarė kartu nusiskandinti.

Prieš Įvykdant susitarimą, 
gerokai pasigėrė degtinės ir 
nuėjo ant Sedos klebono tilto, 
kur Gintvaiienė Mickaus, kaip 
spėjama, buvo nuskandinta 
Varduvos upėje.

Darant skrodimą, ant kaklo 
buvo pastebėtos pirštų spaudi
mo žymės ,iš kur aiškėja, kad 
Mickus prievarta Gintvainienę 
nuskandinęs.

Skenduolė palaidota ne kata
likų kapinėse, mat nerasta jo
kių škaplierių.

Mickus areštuotas ir laiko
mas Sedos valsčiaus savivaldy
bės daboklėje.

Lenkai konfiskavo 
“Sakalėlius”

, Kaunas.—Koop. S-ga “Spau
dos Fondas” siuntė, per p. Šla
pelienės knygyną, Vilniaus lie
tuviškoms mokykloms Esmaičib 
“Sakalėlio” I d., elementorius, 
bet lenkų valdžia juos visus 
konfiskavo.

Panevėžys.—Paskutiniais sta* 
tistikos davniais, Panevėžy da
bar yra apie 80 
tojų.

tukst. gyven

V-.J į

Hindenburgas Priėmė Ka 
bineto Rezignaciją

Kabinetas rezignavo visoms partijoms pa 
reiškus jam griežtą pasipriešinimą.

Berlynas, lapkr. 17. — Visas 
Vokietijos kabinetas, kuriam va
dovavo kancleris von Papen, 
šiandie rezignavo ir jo rezig
naciją prezidentas von Hinden- 
burgas jau priėmė.

Von Papeno kabineto rezigna- siančio kabineto sąstato. Spėja- 
cija nebuvo visai netikėta. Jau 
vakar buvo pasklydusios ži
nios, kad vienas kancleris von 
Papen, ar gal ir visas kabine
tas rezignuosiąs.

Kaip vakar įvyko von Pape
no pasitarimas su visų reich
stago partijų vadais, kuriame 
socialistai atsisakė dalyvauti, 
šįryt gi įvyko kabineto susirin
kimas, kuriame, kaip buvo skel
biama, nebuvo susitarta, apie 
rezignaciją. Tečiaus prieš piet 
kancleris apsilankė pas prezi
dentą ir Įteikė jam kabineto re
zignaciją. -

Buvo manoma, kad preziden
tas vom<Hjndenburg norės as
meniškai pasitarti su partijų 
vadais, pirm priimti von Pape
no rezignaciją. Tečiaus Hin- 
denburgas, netikėtai, kabinete 
rezignaciją skubiai priėmė.

Von Papeno kabinetą privertė 
rezignuoti visiškas neturėjimas 
paramos reichstage, kur jį re
mia tik apie 10 nuoš. atstovų. 
Visos gi kitos partijos.yra griež
toje jam opozicijoje.

Kas bus sekamu premieru, 
dar nežinoma. Pirmiausia bu
vo minimas buvęs karo minis
teris Otto Gessler, dabar gi 
tankiausia minimas yra Dr. 
Henrich Schnee, kuris nesenai 
sugryžo iš Manžurijos, kur, 
kaipo Vokietijos atstovas Lyt- 
tono komisijoje, tyrinėjo pa
dėtį dėl tautų sąjungos. Kiek 
žinoma, jis stovi už dešiniųjų 
partijų koaliciją ir buvo prie
šingas von Papeno diktatoriškai 
taktikai.

Von Papeno ’ kabinetas betgi 
ir toliau eis savo pareigas iki 
prezidentas paskirs naują kanc-

Von Papenui pasitraukus, ma-

r>

M

noma, kad dabar bus bandoma 
sudaryti koaliciją iš dešiniųjų 
partijų: hitlerininkų, centro 
ir nacionalistų. Tokia koalici
ja turėtų didžiumą reichstage. 
Daromi spėjimai ir dėl bu- 

ma, kad buv. kancleriui Brue- 
ningui teks užsienio reikalų mi- 
nisterio vieta, hitlerininkai gau
sią porą vietų, nors jie ir rei
kalauja Hitleriui premiero vie
tos.
Socialistai atsisakė tartis su von 

Papenu
Socialdemokratai, antra di

džiausia partija reichstage, at
metė kanclerio von Papen pa
kvietimą dalyvauti jo pasitari
me su partijų vadovais. Priim
toji rezoliucija sako, kad “vi
sas kanclerio elgimasis daro ne- 
galiihas su juo jokias derybas”. 
. Socialistų susirinkime Paul 
Loebe ir kiti kalbėjo apie rei
kalą sudaryti bendrą darbinin
kų frontą, j kurį įeitų ir ko
munistai. Tas parodo, kad so
cialistai krypsta nuo savo se
nosios taktikos pakantos, ačiū 
kuriai ir pasilaikė Brueningo 
kabinetas.

Kiduliai, šakių aps. šiaudinės 
kaimo ūkininkų daržuose šie
met labai daug užaugo krienų. 
Kadangi jie, palyginus su ki
tais žemės ūkio gaminiais, yra 
brangus (moka 25-30 litų už 
centn..), todėl juo čia naktimis 
labai vagia. Pastaruoju laiku 
policija keletą krienvagių pa
gavo. Pasirodo, jie yra atėję 
net iš anapus Nemuno.

Pittsburgh, Pa., lapkr. 16. — 
šiandie užsidarė Real Estate 
Savings & Trust Co. of Alle- 
gheny bankas, turėjęs $2,600,- 
000 depozitų.
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[korespondencijos
Reading, Pa Wilkes Barte, Pa

Didelis socialistų laimėjimas. Po rinkimų.

Lapkričio 8 d. rinkimuose 
socialistų balsai paaugo ne
kurtose vietose pusantro ir net 
du kartu. Socialistai išrinkti į 
Pennsylvanijos legislaturą 
tram terminui drg.

Darlington Hoopes ir 
Lilith M. Wilson.

Rezultaįhi
Hoopes (soc.)
Wilson (soc.)
Dippery (rep.)
Kulp. (rep.)
Filbert (dem.)
Arndt (dem.)

an-

tokie:
11,828
11,290
10,278 bal.
<1,997
8,958
8,463

Į kongresą:
Mieste

bal. 
bal.

bal. 
bal. 
bal.

J
Richardson 9,796 

(d«m.)
Rhoods 9.657

Hofses
(soc.)

Norton

Kauntėj

18.262

Viso 
balsų 

28.058

11.296

Į senatą
Mieste

10.573

12.314

7,105

21,971

19.401

9.032
11.123 

iš šių

Kauntėj

16.08 3

16.736

8,433

i skaitlinių aiš- 
kad socialistai

Viso 
balsų 

26,656

25.768
19,556

Kauntėj

13,684

18.354

Viso 
balsų 

25,25 1

9.544

paėmus 
balsavimo

5.690

prieš

28.276

15,234

ke’.urius
rezultatus

Ringler
(dem.) 

Williams
(soc.)

Taigi
kiai matyti 
Readingo mieste užima pirmą 
vietą.

Ant prezidento balsai dali
nosi taip:

Mieste

Hoovcris 1 1.567
(rep.)

Rooseveltas 9.922
(dem.) 

Thomjs 
(soc.)
Bet 

metus
ant prezidento ir palyginus šių 
metų, mes matome, kad balsai 
paaugo kuone du kartu.

1928 m. mieste
Ant prezidento:

4,406 bal. 
į kongresą:

6904 bal.
1 senatą:

7,922 bal.
1928 m. kaunt.

Ant prezidento:
bal.

1932 m.

9,544*

11,296

11,828
1932

bal

bal. 
m.

2,961
Į kongresą:

3,663

5,690 bal.

bal. 7,105 bal.

bal. 8,433
butų ir

bal.
kitų

4,077
Taigi laikas 

miestų darbininkams imti pa
vyzdį iš Readingo miesto so
cialistų darbuotės.

Socialistų radio programas 
duodama kas sekmadienį kai 
12:15 po pietų. iš stoties W. 
E. E. U. 830 kil.

Taigi lietuviai darbininkai 
patinaudokite tais socialistų 
radio programais.

PAGELBA
nuo skaudėjimo

Daugelis dalykų gali iššaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pagelbą! Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspirin. Jūsų 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina 
tnojaus. nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas ~ 
negali paveikti Širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudėjimas 
“pats išnyks”. Bereikalinga yra k;sti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga« 
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus: vyrams, ku
rie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitą pagelbą nuo Šal
čiui nuo nturitis. reumatizmo, lumba- 
8o. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą

!ayer Aspirin — su Bayer ant dėžutės 
ir tabletėlių. Visi aptiekininkai turi 
Bayer Aspirin tabletes. ,

kongreso, se-

60,975
52,672

1,943
176

bal.
bal.
bal.
bal.

Luzerny kauntėj ant prezi
dento laimėjo demokratai, o 
į kitas vietas 
nato ir tt., laimėjo republiko- 
nai.

• Rezultatai tokie:
Roosevelt (dem.) 
Hoover (rep.) 
Thomas (soc.) 
Fostcris (kom.)
J kongresą buvo daugiausiai 

vedama agitacija už demokra? 
tą John J. Casey, nes Casey 
ėjo dviejų partijų remiamas 
—demokratų ir socialistų —ir 
buvo tikėtasi, kad bus išrink
tas, bet pralaimėjo.

tokie:
57,377 
54,049

1,601
, kad komur

Rezultatai
bal.
bal.
bal.

Casey (dem.)
” (s.oc.)

Reikia pastebėti 
nistai \aip nusigyveno, kad nei 
dviejų šimtų balsų negavo, 
kuomet socialistai surinko be
veik du tūkstančius. O D. Mk 
šolomskas prieš rinkimus va
žinėjo po šią apylinkę su pra
kalbomis ir agitavo, už ką 
turi susipratę darbininkai bal
suoti. Vienok kaip ten nebūtų, 
bet turiu pripažinti, kad ko
munistai progresuoja, nes 
1924 metais “draugas” Foste- 
ris gavo šioj apylinkėj tik 88 
balsus, o šiemet jau 176. Ir 
jeigu taip progresuos ir toliau, 
tai Amerikos darbininkai ne
sulauks sovietų valdžios šioj 
šalyj nei už tūkstančių metų.

— St. Žukauskas.

čiau man atrodo, jog jam ne
užilgo teks “nagla mirtimi’’ 
numirti. Jis nenormaliai gi
mė, tad; visai nebus ko' stebė
tis, jeigu jį ištiks “staiga mir
tis”.

Stalino klapčiukai savo la- 
pelyj džiūgauja, kad kanadie
čiai juos labai remia. Tuo, 
esą, ypač pasižymėjo vvinnipe- 
giečiai. liesa, iš paskelbto 
sąrašo matyti, jog faktinei 
“Darbininkų žodj” išleido ne 
tuo pat vardu bendrovė, bet 
kai kurie Winnipego piliečiai.

Apie tą reikalą aš bučiau ty
lėjęs, jeigu bolševikai nebūtų 
pasižymėję suktu, tiesiog čigo
nišku kvotcrių gaudymu. Nors 
trumpai apie tą reikalą aš čia 
ir noriu pakalbėti. Komunis
tų ubagavimas tiesiog pereina 
visokias padorumo ribas. Net 
šlykštu darosi.

štai kaip tas ubagavimo 
darbas buvo varomas. Eina, 
sakysime, stalincas gatve ir 
susitinka kokį lietuvį. Jis 
tuoj išsitraukia iš kišenes au
ką sąrašą ir sako: 
drauge, paaukosi kiek 
čiui ?” Kai nustebęs 
klausia: “Kokiam
čiui?’’ 
tai tokio atsakymo: “To
ronte yra “Darbininkų žodžio’ 
Draugija, kuri leidžia tuo pat 
vardu nepartinį laikrašti.”

Pakrapšto pilietis pakaušį ii 
mano: gal tai ir geras daly
kas. Mums visgi reikalingas 
kad ir mažas laikraštukas, ku

NAUJIENOS, Chicago, UI.

RICHARD U. RUSSELL. 
Georgln,

išrinktas Jungt. Valstijų, 
senatan.

Kingston, Pa
Įtariamas žmogžudys 

sintas.
J ----------------

, Kaip “Naujienom?”;

ištei-

buva0 
pranešęs, kad tapo sugautas 
Joseph Roselli, italasi iŠ Buf- 
falo, N. Y., kuris buvo nužiū
rimas nužudymu Antano Dir- 
kaus gruodžio 26 d. 1923 m. 
Dabar įvyko teismas ir Roselli 
liko išteisintas, nes nebuvo iš 
velionio Antano pusės liudi
ninkų, kurie butų matę tikrai, 
kad Roselli dūrė peiliu. Rosel- 
li sako, kad Antanas jį užpuo
lė, o kitas italas pribėgęs dūrė 
peiliu. Julia Grigaliūnienė sa
kė, kad jai išbėgus ant porčių 
Roselli pasakęs: “Eik greičiau 
į šlubą, ba ir tu gausi su pei
liu.” K. Cicelauskas, pas kurį 
Antanas buvo ant burdo, pa
sakojo, kaip Antaną nuvežė 
į ligoninę ir, esą, Antanas sa
kęs, jog Roselli dūręs su pei
liu.

O jeigu Roselli nedarė, kaip 
jos tvirtina, tai kam jam rei-

Velionio pusę gynė kauntės 
advokatas, o Roselli turėjo du 
advokatu. Ir taip atrado, kaip 
sako lietuvių priežodis, kad 
sauso niekas neklauso.

—Rep.

Winnipeg, Kanada
Ir mes turime “gazielą

Lietuviški slalincai Kana
doj, surinkę keletą desėtkų 
dolerių, išleido lapelį, kurį jie 
pavadino “Darbininkų Žodis”. 
Kyla klausimas, — kam rei
kalingas tas lapelis?

Kanados lietuviams, kurie 
negarbina Staliną, tas lapelis 
nėra reikalingas. , 0 bolševi- 
kelianis jis gal reikalingas tik 
tam, kad butų galima tinka
mai išplūsti visus tuos, kurie 
nesutinka su jais, žinoma, 
jie nesidrovi niekinti ir visai 
nieko bendro su politika netu
rinčius žmones. Prie progos 
jie ir tarp savęs pasikolioja. 
Vadinami, mėgina parodyti sa
vo “revoliucinius gabumus”. 
Kas be ko, tikisi jie padaryti 
ir šiokį) tokį biznį.
J Nenoriu būti pranašu,

“Gal, 
laikraš- 
pilietis 

laikraš-
Tai susilaukia papraš- 

tokio atsakymo:

Telšiškiai* fabriku* džiaugia
si, nes syėjjama* kad’ jame 
gaus darbo kelios dešimtys 
darbininkų. (

Kova deb cerkves.
Telšiuose dabar vyksta arši 

kova katalikų* vyskupijos su 
vietos stačiatikiais d61 iš jų 
teismo keliu atimtos, žemės, 
kur yra rusų cerkvė. Rusai sa
vo cerkvę įkainavo vienaip ir 
reikalaują- tos sumos iš vys
kupijoj o šįojįi siūlo mažiau 
ir nemaųo' nusileisti,. Kuom tas 
baigsis sunku, pasakyti, tačiau 

būti

kelius pristatytų cukraus fab
rikui. Bet kadangi tie mažaže- 
iniai neužsiręgistravę ir neturi 
sutarčių* tai jie perdavė savo 
cukraus runkelius stambes- 
nįeins* ukipinkams. Dabar ant 
kaikurių, skambesnių ūkinin
kų pinigų, cukraus fabrikoje 
uždėjo areštą skolininkai už 
skolas, tai sykiu ir mažaže-' 
miams pinigai prapuolė už 
runkelius.

Malūnų darbininkų vargai.
Suvalkijos kviečiai miltams 

netinkami* nes> Suvalkijoje 
kviečiai sudygo. Į Marijam
polę jau vagonais gabenama 
iš Tauragės malūno “Ekspres” 
miltai iš vėlybesnių žemaitiš
kų kviečių. Marijampolės ma
lūnuose jau krizis. Darbinin
kams duodama darbo 24-30 v. 
savaitėj, 
per

Juknevičiui grąžino, bet bau
džiama byla vis tiek jam buvo 
iškelta, o Kauno apygardos 
teismas jį nubaudė 1 metusi 
paprasto kalėjimo.

Pavojingas ežerėlis

liais dingo ežerėlio nasruose. 
Tik į antrą dieną vos surasti 
lavonai, šiais metais taip pat 
įvažiavo ūkininkas Adomynas 
ir prigėrė kartu su arkliais. 
Senesnieji pasakoja, kad pa
našių atsitikimų dažnai bū
davę.

Užtvėrus ežerėlio pavojingas 
vietas tvora ar pakeitus kelio 
kryptį, netektų žmonėms susi
durti su nelaimingais atsitiki
mais.

uždirba 12-15 lt. 
savaitę.

Alytus
Nubaudė nesąžiningus pašlo 

tarnautojus.

S u Vi Kalvar i ja. —Apie porą 
kilometrų nuo miesto yra eže
rėlis, kuris net jokio pavadini
mo neturi, nes yra tik apie 
pusę ha. ploto. Pro pat ežerė
lį eina kelias nuo stataus kak 
no, kuriuo nemažai važinėja
ma* Pravažiuojantieji nežino
dami apie ežerėlio paslaptį Iš
važiuoja jame pasigirdyti ar
klių; tačiau ežerėlio vandeny 
krantai status, kaip stogas ir 
įvažiavusia nugrimsta ežerė
lio dugnan draug su vežimu ir 
arkliais:*. Jau daug šis ežerėlis 
taip apgavęs žmonių ir nema
ža pasiėmęs aukų. Keli metai 
atgal įvažiavo vežimas su 6 
žmonėmis ir kartu su gyvu- duoti Lietuvai.

I 11 — ....       1 ... -- T| Z. ..........-....................... -.................

Latviai sugavo Lietu
vos plėšiką

Prieš kurį laiką iš Marijam
polės kalėjimo buvo pabėgęs 
plėšikas Nenartas. Jis pabėgo 
okupuoton Lietuvon ir ten pa
darė kelis plėšimus. Iš Vil
niaus krašto Nenartas greit, 
persikėlė Latvijon ir Rygoj 
apiplėšė vieną galanterijos 
parduotuvę, bet latvių policija 
jį sučiupo ir dabar rengiasi iš-

spėjama, kad vėl turės 
teismas.

Marijampole

reikalams. Pagalvoja, pagal
voja ir duoda kvolerį ar dau
giau.

Aš iš daugelio girdėjau, kad 
jie tokiu budu buvo prigauti. 
Ypač komunistams sekėsi 
kvoterius žvejoti tarp nepar
tinių. Tačiau neaplenkta nei 
katalikai. Ir iš jų buvo kvote- 
riai kolektuojama. Kolektuo- 
jama neva katalikiškam laik-, 
raščiui. Didesnio begėdiškumo 
juk negalima sau nei įsivaiz
duoti. |

Pr i ė j o net prio^^ad >W. L. 
D. P. Draugijos ‘ susirinkime 
komunistų lyderis J. Urbona
vičius pareiškė, kad jis aukas 
renkąs socialistinės minties 
laikraščio leidimui. Supranta
mas daiktas, kad neatsisakė 
po kelis centus aukoti. Komu
nistų vardo visur gynėsi, kaip 
šv. Petras kad užsigynė Kris
taus. Jei kam tekdavo su 
Maskvos klapčiuku susitikti 
vienas ant vieno, tai ir tame 
atvejyje būdavo sunku išsisu
kti. Jei kas atsisakydavo au
koti pinigų tam neva laikraš
čiui, tai tuoj stalincas pradė
davo kolioti.

Rezultate viso to čigoniško 
sukčiavimo pasirodė tuščiomis 
revoliucinėmis frazėmis ope
ruojantis komunistų lapelis. 
Ir štai dabar komunistų vadu
kai šūkauja, kad su jais eina 
šimtai darbininkų. Tuo tarpu 
tie darbininkai buvo tiesiog 
apgauti ir visai prieš savo no
rą liko komunistiškos “gazie- 
tos” rėmėjais.

Prie pabaigos tenka paste
bėti vienas labai charak'terfar 
gas faktas: komunistiško lai
kraščio rėmėjų sąraše randar 
me ir Winnipego tautininkus, 
kurie ščyrai garbina Smetoną. 
Kaip tai galėjo atsitikti, — 
spręsti nesiimu. Gal, kaip yra 
sakoma, toks tokį pažino ir 
ant alaus pavadino, o gal kor 
munistai ir juos apšmutino, 
kaip ir visus kitus.

—Žaiginių Jonas.

-.‘■■ff."

Studentai grįžta
Dūliai, sunkaus ekonominio 

krizių kai* kurie studentų tė
vai neturi lėšų sumokėti! L. 
Universitetui, už mokslą. ir pra
gyvenimą Kaune, todėl daug 
studentų ir studenčių grįžta iš 
mokslo.

Marijampolės vaikų prie
glaudose

yra 43 vaikai^ Senelių prieg
laudose 80 senelių. Vaikų dar
žely 70i vaikų.
Mažažemiai kenčia dėl didžia- 

žemių.
Kai kurie Marijampolės apy

linkės. mažažemiai pasodino 
runkelių; kad‘ cukraus fabrikd 
sezono iaiięotan>yją tuos run-

Kauno apygardos teismas 
išvažiuojamojo j sesijoj Aly
tuje sprendė keletą baudžia
mųjų bylų, jų tarpe ir dviejų 
pašto tarnautojų.

Buvo pastebėta, kad Butri
monių pašto įstaigoj neįregis
truojami pasikalbėjimai tele
fonu. Tieson patrauktas pašto 
virš. Bagdonavičius; teismas 
nubaudė 3 įpėn, paprasto kaJ 
Įėjimo lygtinai.

šuščiakalnio km. Nedzingės 
vals. gyventojas Z. JukneviJ 
čius i*u kvietimu nuėjo Daugų 
valsčiui! apdraustos kores
pondencijos atsiimti. Laiška
nešys atidavė Juknevičiui 3 
dol. ir suklamžytą voką, ku
riame sukišti kažkokie vokiš
ki popieriukai. Neužilgo iš 
Argentinos grįžo pil. Volunge
vičius, kuris Juknevičiui bu
vęs siuntęs 13 doL ir laišką. 
Dabar Juknevičius pradėjo | 
reikalauti laiškanešį Sasnaus- 
ką, kad doi>
Vėliai) SasMkaė iš žydų 
banko pasiskolinęs 100 litų,,

Jqs ratdtc šią Old Dutch 
Guminę Valymui Kem
pinę labai patogia ir 
praktiška. Vartokite >e- 
miaUH paduota !:uponą.

NĖRA VALYMO TAKSU
. ...štai kodėl Old Dutch Cleanser visuomet 

visų šeimininkių pasirenl^ajuas. OJjl Dutch ne
uždeda tąksų ant jų .ęnergįjp^ todęk ^ad jisai r 
valo greičiau ir lengviau. Nė t aks uo j a pavir
šių, nes jisai ne nubruožia; jisai palaiko gra
žius dalykus, gražiais*

B
centų į dieną

šiai yra Old Dntdi flnmlnC Valymui Ifomplnf. Patmrt ir praktiš
ka, Truputis Old Dutch ant Stos kempines rrelt padaro darbą.— 
numlusmiai išvalo. Labai Kiažus maudynės papuoialas. Reika
laukite Ji šiandie. Pašiurkite 10c kartu «u windmlll paneliu iš 
Old Dutch Oleanaer lėbelio jeiru norite rauti kempine. Adresus
Old Dutch Clcanser. Dept. D3»3. N. Šalie St„ Chlca<o,IIL 

Vardas

Adresas ........ ....................

Miestas ..............    Valst. -----------------------

LIETUVOS ŽINIOS
Telšiuose

Steigiamas audimo fabrikas.

Telšių elektros stoties savi- 
ninkaą, žymus vietom biznie? 
rius p. A'ugustinavičius Tel
šiuose organizuoja naują ano
dinių fabriką. Žada pradėti 
darbą šių metų pabaigoje. Iš 
karto fabrike busianti audžia
ma medžiaga maišams. Vėliau 
ausią įvairius audinius.

Ne <akftuoja jų pinigų mašneles dėl dviejų 
priežasčių—pirmiausia, kainuoja mažiau nes 
jo mažiaus suvartojama—antra ,tai vienintelis 
valytojas koks joms yra reikalingas turėti na
muose; ir todėl joms ne reikia pirkinėti viso
kių rūšių ir išdirbysčių valymui medžiagas, jis 
yra ne tik ekonomiškesnis, bet ir taupesnis. 
Vartokime Old Dutch Cleanser — vcngkitc va
lymo taksų savo valymo darbe.

SPECIALUS 
KOMBINACIJOS ĘAŠIULYMA1 ------------ - ----------- :------
Federal , Skalbimui niuMou. norcolenot 

tiib. plluuH au baloųn*roil skal
biniams itožti.. nHęt.aisu <8i>.00

Federal Rotary Prosinlniul Prie
taisus sU keliais kontroliuoju* 
niu ir automatiška prosini
mui prlespaudi. pilnus; su 
lengvai apsiverčiunciu prosi
nimui) ritūlėliu — ... — OSOiBO*

Visd ......... »118,oA
Speciali) Kombinacijos? kalnu 0100.00

SUTAUPYSITE
-----  —2-——
Modelis 70. Federal Splnner Skąlp. .

Prietaisas, porcelano tub. pil
nas su. apalvorfilančiiu džiovin
toji! ............... ^190.00

Modelis 10, Federal Rotary Pro- 
sinimo. Prietaisas (toks kaip 
.aprašyta. Paslulime* No. 1); *80.00.

■ į vi9o •... ... mo.oo.
SįecluK) Kohiblnueljos k^inū *180,00

' SUTAUPYSITE *30.00
■i, ' ...... ............... i. .....................i... .

centų f utentf 
, (per 18 mėnesių)

užmokės už šią skalbimui mašiną arba šį 
prosinimui prietaisą 

. 'V? ;': . *

J1EDĘRAL SKALBIMUI MAŠINOS 
yra labai geros. Federal Prosinimui 

Prietaisai gerai prosina. Abi yra augš- 
tos, rūšies mašinos. EDISON SERVICE 
išbandyti ir garantuoti.

Už taip, mažai, kaip 17% cento į dieną, 
mokama kas mėnesį kartu su šviesos 
sąskaita pratusiam* peri 18 mėnesių. Kad 
jus sutaupysite sau itiką, darbą ir pini
gą su byle vienu iš jų pilnai užtik
rinta. Mųsų specialė, kombinacijos kaina 
ir, išlygos, jus, galite gauti abi ir mokė
dami ne daugiaus kaip 24 centus į die
na; arba; $7.13 į. mėnesį per du metus 
ląijįęo. Tclefonuokife Randolpb 1200, 
Locab 66. Galite' vieną savaitę be mo
kesnių; išbandyti. Išbandykite juos savp 
namuose ir patys persitikrinsite kaip 
greit if lengva sąvaitės skalbiniai bus 
padaryti. Be. jokios nupirkimo prievar- 

!- tOS, ' . ■ .' ‘

$5.16 
mėnesiui ant 
jūsų šviesosgfr JI- sąskaita.

Prie . viny ant 15* 
mokėjimo Nekalti; 

TlMCllC f’.’T'T Piano .mažas durno* 
JinVIkJj. A * kėlimas prlskaltoma

I,

lt DIENŲ
F IŠBAN-

; DYMAS,
UYK A I

C a M M O N WEALT M JB.» ĮSOJI
ELECTRIC SKOPS

' ■fafonu RANdąląb
... e Skyrių įkrovos ĄtdarOs l«. Vakare.

U.P 0 N A i » U O p ĄM L
i '

Avė, 
,e St.

SI.

...  ....I

A 
. < •

. 1 ' '■ ' ,1**. - ■ ■1
IMS

ANGLYS

$6.00
,, . t

Tikros
•• .

; Black Bandlt tanilt—$7.50
Atvešime prie jūsų durų,,.z ■ •

Geriausios rųšies Pocahontas On n n
Lump, su pristatymu, tonui

Pocahontas main run, 4 tonai 0 a *||-
ar daugiau, tonui ............ ...,.......,..,**O» l w

‘ ’ • ••

Indiana Egg
Indiana Lunį

• • • • * 

ip .. .■

. $6.00
. $6.50

Indiana Nut
Anglių kainos pakils. Užtąt pirkite dabar, sutaupysite 

pinigą.

2426, So. Halsted St.
Phone CANAL 505!>

■ ’ r, >
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moterų griaučiai, ir prie kara
lienės buvusio medinio guolio 
galvos ir prie jos kojų. Prie

dien vartoti, ir rodei vertėtų jų kiek 
galima daugiaus nusipirkti, nes už to
kias žemas kainas sunku bus ateity juos 
įsigyti.

Be to norima joms priminti, kad šių 
produktų kokybė yra augščiausios ru-

^4

Sies. Kad taip yra, galite persitikrinti 
pažiūrėję j tabelius ir ant pakavimo bu
do.

Taigi, nepraleiskite šią progą ir pa
sinaudokite šiuo išpardavimu. kuris 
jums sutaupys nemažai pinigų.

RYTŲ VALDOVO 
KAPAS

Ligi šių laikų apie šimtą ki
lometrų nuo Eufrato upės žio
čių aziatų valdomuose plotuose 
išliko kadaise buvusio didelio 
Uro miesto griuvėsiai. Gilioj 
senovėj šis miestas yra buvęs 
didelės valstybes sostinė. Ga
lime drąsiai sakyti , kad jau 
spėjo praslinkti apie 4000 me
tų nuo to laiko, kada šitoj 
vietoj buvo šumerų valstybė. 
Šią tautą mini ligi musų laikų 
išlikę babiloniečių užrašai. Be 
to, musų laikų mokslininkams 
pavyko surasti šumerų tautos 
įdomių užrašų. Aišku, šitie, už
rašai buvo parašyti ne šiandie
niniame popieriuje, be*t tam 
tikrose molinėse plytelėse, o 
kai kurie išbraižyti akmenyse. 
Jau vienas faktas, kad sumę- 
riečiai galėjo turėti rašmeniją, 
liudija sumeriečius buvus aukš
tos kultūros žmones.

Taigi šitose vietose, kur yra 
buvęs Uro miestas, dabarti
niais laikais ten kasinėjama. 
Nuo 1919 m. ligi 1930 m. ten 

* rasta daug mokslui vertingos 
medžiagos. Jau pirmais kasinė
jimo metais archeologams pa
vyko rasti dievo Mėnulio mal
dyklą, kurioj sumeriečiai gar
bindavę šį, anais laikais, po
puliarų dievą. Aišku, iš šitos 
maldyklos beliko tik griuvė
siai.

Šie kasinėjimo darbai buvo 
tęsiami ligi 1928 ne nelabai 
sėkmingai, bet pradedant 1928 
m. kasinėjimo darbus vedu
sioms mokslininkams-arpheold- 
gams laimė šyptelėjo, t. y. at
rado vieno sumeriečių valdovo 
kapą. Nežiūrint į tai, kad se
niau šių kapų patalpon buvo 
Įsibrovę vagys ir išnešę daug 
vertingų daiktų, vis dėlto jame 
dar buvo atrasta daug įdomaus 
ir mokslui vertingo turto. Dar 
vėliau paaiškėjo, kad visiškai 
buvo apvogtas tik pirmasai po- 
i:mių kambarys, kuris buvo 
atskirtas nuo antrojo kamba
rio, gulinčio kiek giliau, murinę 
pertvara.

Prie pat įėjimo stovėjo miru
siųjų sargyba, — šeši vyriški 
griaučiai su perkeltais galvos 
kiaušais, kurie buvo padengti 
variniais šalmais, šio Rytų val
dovo sargyba saugojo jį ir po 
mirties. Kiek toliau dviejų iš
taigingų vežimų ratų liekanos, 
kurių medinės dalys jau senai 
sutrūnijusios, o išliko tik va-

Travls, Staten Island.

GARO IR

PAIN-EXPELLER

300 INDBPBHDENr ĮHONffT

ga
na*

maloniai 
mirusios, 
išmėtyti

KURIUOS GALITE PASIUSTI 
SAVIEMSIEMS LIETUVON

TĖVELI, MOTUTĘ,
BROLI IR SESUTĘ, 
— PASVEIKINTI SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!!!

Kaina Tiktai 5 Centai

Užsbakant paštu, prisiųskite 3c 
persiuntimo lėšoms. Gausite:

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. 

Keturkampis, Sekci
jinis, katštu vande
niu apšildymui boi
leris taip žemai kaip 
Extra už padangalą

Grynų Daržovių Vidurių Liuosuotojas, 
Garsi Kuropiška Preparacija.

NE KEKTfiK NUO DIEGLIU! Nuo su
kietėjimo vidurių, ražų viduriuose Hemo- 
roidų ir t. t. Klausk savo vaistininko, 
pašauk arba rašyk dėl dykai sampellų. 
Kainuoja 26c už 35 piliules. Prisiusime 
už persiuntimų neskaitant iš laboratorijos 

LEO LABORATORIES, Ine.
934 Fullerton Avė., Chicago, 111.

STORES
NEIGHHUKHOOD ETUHKM

WISSIG,

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Andarson, Presldant Talephona Ragistrar, State 4145
(Ėst. Feb. 5, 18PŠ)

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00. 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw 
1

LABAI GRAŽUS 
SIDABRINIAI f R 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO 

LAIŠKAI

viniai ratų stipinai ir pakinktų 
metalinės dalys: pakinktai bu
vo išpuošti sidabru ir gražiais 
tamsiais žydrios spalvos akme
nimis. čia pat, šalia gulėjo su
kritę jaučių kaulai, kurie, ma
tyt, buvo Įkinkyti Į šiuos puoš
nius vežimus ir greta jų dar 
gulėjo trijų žmonių griaučiai: 
— dviejų piemenų ir vežiko, 
šio kambario likusioji dalis ne
noromis primindavo atkastąjį 
kapinyną, — tiek daug čia bu
vo žmonių kaulų, čia buvo vy
rų ir moterų griaučių. Vagys 
apiplėšę šį kapą vis dėlto ant 
moterų griaučių paliko pakan
kamai daug brangenybių: auk
sinių sagų plaukams, ilgus 
aukso auskarus, auksines gran
dinėles su tamsiais žydrių 
brangakmenių papuošimais ir

gulėjo sidabrinė palmos 
kurios ilgosios dalys 
auksiniais žiedeliais, ir 
prieš kiekvieną jų sto-

pavidalo 
buvo 

nes viso 
buvo su-

Beveik ant kiekvienos moters 
galvos 
šakelė, 
baigėsi 
be to, 
vėjo iš perlamutro padirbdinti 
puodeliai: tai matyt tarnavo 
anų laikų kosmetikai, k. a.: da
žams skruostams parausvinti 
bei pabaltinti. Kiek toliau nuo 
moteriškų griaučių, aukštesnėj 
vietoj buvo jaučių 
dirbiniai, kurie, matyt, 
padaryti iš medžio, 
kūno buvusios formos 
trūnijusios; išliko tik dvi gal
vos: viena auksinė su brangak
menių akimis, kita — varinė. 
Matyt, kad sumeriečiai tikėjo 
pomirtini gyvenimą, kuris, 
jiems atrodė, yra žemiškojo 
gyvenimo tęsinys. Todėl jų val
dovas pasiimdavo visa, ką tik 
galėjo turėti, būtent: artimes- 
niuosius karius, puošnius veži
mus ir, be to, visą savo hare
mą, t. y. visas jam priklausiu
sias moteris. Pagaliau, jo žmo
nos ir po mirties turėdavusios 
atrodyti gražiai, t. y. žavėti jį 
savo veido ir kūno grožiu. Ma
tyt, šitam reikalui turėjo tar
nauti šalia moterų griaučių pa
dėti puodeliai su įvairia anų 
laikų “kosmetika”.

Tarp kitų daiktų buvo ras
tas šešių irklų sidabrinis laive
lio modelis. Mokslininkai iš to 
sprendžia, kad sumeriečiai ti
kėję esant kažin kokią upę po
žemiuose, per kurią miręs tu
rėdavęs persikelti, kad galėtų 
patekti į laimingąjį pomirtinį 
gyvenimą.

šis valdovo kapas jungėsi su 
kitu šiame požemy esančiu ka
pu, bet jie buvę atskirti vienas 
nuo kito, tik užmūrytomis du
rimis. šiame antrame kambary 
buvo palaidota jo tikroji žmo
na, karaliene šub-au. šitame 
antrame kape surasta daug 
vertingų daiktų, k. a.: akme
ninių, molinių ir varinių indų, 
sidabrinių taurių — puodelių

Naujasai Plymouth Six Išstatytas Dabar pas DeSoto, Dodge ir Chrysler Dylerius

Downdraft carburetor with new comblnation 
•ir cleaner and intake siloncer

Floating Power englne mounttnga permita free 
motion of angine and keeps power abock f rom 

ear and paaaengera.

okite dfocs Inserted between apring ieavea 
•Uminate saueaka. Sllent U ehacklee on 
Bear and rubber-cored 
•backtee on fronL

NAUJASAI PLYMOUTH SIX sensacingai perstatytas keletą dienų at
gal pirmoj pasauly tarptautinėj radio konferencijoj dabar randasi jau

pas daugiau kaip 7,300 DeSoto, Dodge ir Chrysler dylerius. Kainos 
yra žemesnės, negu kada nors'pirmiaus buvo.

[Acme-P. U A. Photo]

William S. Brock, garsus 
aviatorius, kuris 1927 m. ban
dė skristi apie, visą pasaulį, o 
ir šiaip yra padaręs keletą 
skridimo rekordų. Šiomis die
nomis jis pasimirė nuo 1 
vienoje Chicagos ligoninių, su
laukęs vos 36 metų amžiaus.

ir dar daug įvairių papuošalų 
nuostabiai skoningo ir meniš
ko darbo.

Karalienės šub-au paskuti
nį miegą sergėjo jos ištikimos 
tarnaites bei drauges, o arfos 
garsai ir melodijos turėjo tik
slo teikti karalienei 
mingų pergyvenimų, 
kutenti, nors jau ir 
klausą. Visur buvo

.:•••
O

DYKAI! PATYRUSIŲ INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI! 
šaukite CALUMET 5200 dėl Musų Ekspertų Inžinierių Duoti Jums Pilną Ąpkainavi- 

mą Byle Patogiu Tamstai Laiku.

Sąuare Deal PLUMBING & HEATING Supply House
1725 So. STATE ST. . CALUMET 5200—Chicago,III.

Sekmadieniais iki 1 valandai. MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Ūse of non-burnlna alloy 
exhaust valve seat inaerta 
reducea need of valve grinalng.

Plymouth Slx Buiinea* Coupe...

vėžio i apyrankes.
• • •

fis’iės skeletas su sulenktomis 
rankomis ir ištiestomis į arfą. 
Visa lai darė įspūdžio, kad ji 
pasiruošusi skambinti. Visas 
šis vaizdas aiškiausiai tvirti
na, kad sumeriečiai buvo ver
gai neįmanomai žiaurių apei
gų: laidojo gyvus, valdovui 
priklausančius, žmones su mi
rusiais. Nuo paminėtos arfos 
tūkstantmetis laikas paliko 
vos keletą papuošalų, k. a.: 
jauno jaučiuko išvaizdos gal
vą ir kitų smulkmenų. Iš visų 
ki’;ų karalienės kape rastų 
daiktų mokslininkus labiau
siai nustebino įvairus papuo
šalai. Jų buvo įvairiausių: 
šukos, sagutės su žiedų vaisių 
ir lapų pavidalo galvutėmis; 
tat buvo padaryta iš sidabro 
—aukso ir papuošta perlų ir 
perlamutro akmenėliais. Kara
lienes įkib-au ausis puošė ilgi 
auksiniai auskarai, o ant ran
kų ir kojų buvo uždėtos, iš 
grandinėlių sudarytos, aukso

. * Ant visiškai su
trūnijusių rūbų išliko stam
bus perlai ir brangakmeniai; 
taip pat kelios auksinės roze
tės. Ant karalienes kaklo ka
bojo mažos sidabrines bei au
ksinės žuveles. Aukščiau prie
galvio gulėjo karūna (vaini
kas)' odinės kepuraites pavi
dalo, ji buvo išpuošta plonais 
aukso . ornamentais, vaizduo
jančiais įvairias gėles, vaisius 
ir gyvulius.

Laime, kad šio karalienės 
kapo nesurado plėšikai. Dabar 
mokslininkai galėjo patirti ši-

S:

'Š

KARSTO VANDENS 
Apšildymo 
Systemos

Radiatoriai, augšti ar 
žemi >3, 4, 5, 6 ar 7 
tūbų styliaus dezainų ■ ■P 
per ketviftainią pė- jfgp 
>dą ................ . 

to kapp amžių, 
bei griaučių pavyko nustatysi, 
kad apie 5 tūkstančius metų 
prieš Kristų sumeriečių kultū
ra klestėjo ir saviškai švietė 
ne tik Rytams, bet ir Vaka
rams. —Vld. *Ming.

Specialia Išparda 
vimas

“MIDWEST STORES” SANKROVOSE
GERIAUSIŲ MAISTO BARGENŲ

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Petnyčioj ir Subatoj, Lapkričio 18 ir 19

Šios dienos laikraščio laidoje telpa la
bai svarbus “Midwest Stores” sankrovų 
išpardavimo skelbimas, Jame duoda
ma taupioms šeimininkėms pastebėtina 
progą nusipirkti gerų dalykų labai že
momis kainomis.

Nors kainos ”Midwest Stores” vi
suomet būna žemesnės, bet per šį išpar
davimą šeimininkės turės progą pasinau
doti dar daugiaus nupigintomis kaino- | 
mis, nes šiai organizacijai pasisekė nu- j 
pirkti daug visokių dalykų tiesiog iš 
manufaktūrų dar daugiaus nupigintomis 
kainomis.

Visiems yra žinomi, “Midvvest Stores” 
supirkinėjimo budai. Jie perka daug 
išsykio, tiesiog iš manufaktūrų vago
nais, todėl jie ir gali siūlyti savo kostu- 
meriams tokias žemas kainas, ir tokius 
pastebėtinai gerus ir šviežius produktus. 
Bet dabar jiems pasitaikė proga nusi
pirkti iš manufaktūrų dar žemesnė kai
na, ir ”Midwest Stores” tuojaus tas 
sutaupąs nori pasidalinti su namų šei
mininkėmis, kurios be abejo pasistengs dėl 
savo labo jomis pasinaudoti.

Todėl patariama, kad namų šeiminin
kes tuojaus nevilkinant pasinaudotų ir 
nusipirktų kiek galima daugiaus visokių 
produktų ir padėių jas į savo pantry 
tolimesniam vartojimui. Visi šie pro
duktai yra tokie, jog juos galima kas

Buntiikinamas Peršalimas
bu Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų etiniu susirgo di
deliu persalimu. Aš ištepiau Pain- 
Ęxpellerlu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius, .$ekantj ryta peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D,

FOR LESS”

SVIESTAS 24c
P

TOMAČIU SRIUBA 3 nai 19C
PORK and BEANS ‘S-p‘ 4 ... 19c
“BARR’S" DIDELIS M
TOMATES ŠVI”^ KENAS Q „4 K p
"SINCLAIR" BALTI Ui UL 4L <■ |l
LIMA BEANS N°' 2 KENAS v w
JELL-0 Visų Skonių ....... . ......  3 pak. 17c

“SNIDER’S”

CATSUP MAŽOS MIEROS 10c
DIDELĖ 4 f- 
BONKA |

“BLUE VALLEY” Salad Dressing 8-unc. džiaras 15c
“WHEATIES” Wheat Flakes........ .................... 2 pak. 23c
“EAGLE BRAND” MII V A 0

CONDENSED lUlLIl/10 KENAS 19C
TlTIKTlji A D T) T "E1 RIEKUTĖS KAPA 4 CaPINE APPLE DIDELIS No. 2’4 KENAS ■

RAUG. AGURKAI Kvort7niEsR'džiaras 13C
PI TIZPTTQ * an<l H” Pauderis
VUllIlUO ar RUDAS

2 pak 15c

”DREXEL FARMS”

C ALI HAMS Be kauliukų . ..........  Sv. 12'/t C
Puikios Rinktinės

1 VlU A1 Ld CALIFORNIA
2 sv. 15c

CRYSTAL WHITE

BERMUDA CIBULIAI SALDŲS 3 Sv 13 C
JONATHAN OBUOLIAI u S. No. 1 C 

DIDELI vSv. fcOV

VIRIMUI OBUOLIAI 5Sv. 17c
“THRIFTISSUE”

TOILET TISSUE ' 3„ž 15c
“CAMAY” TUALETO MUILAS 4 šmot 19c

“BUDWEISER” ™,T,. SETAS 39C
PASTABA — Dauguma "Midtvest Stores” turi it misos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą misą, paukštieną it tt. už žemiausias kainas!

Apskriti Boileriai / 
Apskriti, sekcijiniai 
Boileriai dėl karšto 
vandens apšildymo 
taip žemai kaip

Chicago LAW School
-------- ------- -----------—ACCREDITED--------------------- -----------

The studY of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Leading Mon, including 
our Presidonts, have boen Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro l« always a Great 
Demand for Mon and Womon with Legal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subjoct at a timo. No Time Lošt. Now Classos 
fformod nlne Urnos a Yoar. Start Studylng and Earn- 
Ing Crodltt at any Time. ENTER NOW. LLB. Dogree 
In Three Years. Day and Evenlng Classos.

Plymouth Six 4-door flve paseenger aedan. A Full-eixe ear.

Plymouth ploneera the t ubui ar axla amonu low-prlco Bara. Thi» 
dėsi gi) afforda greater Btrength and safety with roductlon in welght.

In Plymouth Six Rigid X Double-Drop frame the X bracing 
forward to frame horna’ formina box aeotion of tramendoua si

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. RODSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
scredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kart
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą; gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5*8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

M
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Pnbliahed Daily Except Sunday by 
Xba Lithuanmn Neva Pub. Co.» Ine.

1739 South Balated Street 
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Editor P. GRIGAITIS

Subacriptlon Ratai:

0.OO per year in Canada
.00 per year outaida of Chicayo
.00 per year in Chleago 

8e per eopy

88.00
4.00
E.00
1.50 

.75

18c 
75c

Entcred M Second CIam Matter 
March 7th 1914 ai the Port Office 
Of Chicago, I1L under the art of 
March 8rd 1879.

drovi. 1789 S. Habted SU Chicago, 
I1L Telefonas Rooaęvelt 8500.

GlabakyMo kalia]
Chicagoja — paltui

Metanui ........ .............  .....
Pusei meta --------
Trims > mCneaiama —— 
Dviem mtneaiam -- 
Vienam mineaiol —

Chicagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija ....____

Savaitei —------ - - - -
Minėsiu! .....-...............

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
.paltai

Metama .......... —..... . 87.00
Pusei meta........... ............. — 8.50
Trims minėsiantis 1.75
Dviem minėsimus 1.25
Vienam minesiui .. ........75

Lietuvon ir kitur uiaienluoM 
(Atpiginta)

Metams ■-■■■...........   88.00
Pusei metų ... ... .......  4.00
Trims minėsianti ..... ............ 3.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su ulsakymu.

Šie rinkimai sustiprino socialdemokratų poziciją 
kovoje su atžagareiviais, kurie kontroliuoja Danijos 
senatą. Atstovų buto rinkimai tam ir buvo paskelbti, 
kad kraštas pasisakytų, kam, jisai pritaria: ar social
demokratų vadovaujamai valdžiai, ar reakcininkų kon
troliuojamam senatui.

Pasirodo, kad, nežiūrint į reakciją, kuri šiandie 
siaučia pasaulyje, socialistinis darbininkų judėjimas 
dar anaiptol nėra nugalėtas. Jeigu bolševikai to judė
jimo neardytų, tai jisai imtų visu frontu žengti prie- 
kyn.

Vincas Žilionis.

Kaip aš Virtau Valkata
(Kai ,kas ii Šiandieninio Lietuvos gyvenimo)

T' .... .
<1

VON PAPENAS NUVERSTAS

Vokietijos junkerių in generolų valdžia, pralaimė
jusi antrus reichstago (parlamento) rinkimus, atsista
tydino. Kas užims jos vietą, kolkas dar nežinia, bet 
gali būti, kad naują valdžią sudarys parlamento dau
gumos vadai. Reichstago dauguma dabar susideda iš 
nacionalsocialistų arba “nacių” (Hitlerio pasekėjų), 
nacionalistų, liaudies partijos ir katalikų Centro.

Iki šiol tos partijos tarp savęs kovojo. Katalikai 
ėjo prieš hitlerininkus, hitlerininkai prieš nacionalistus, 
kurie rėmė Von Papeno valdžią, ir prieš katalikus. 
Liaudies partijos svyravo tarpe nacionalistų ir fašistų. 
Bet jeigu tos partijos dabar tarp savęs nesusitars, tai 
vėl nebus galima suorganizuoti parlamentinę valdžią. 
Tuomet kraštą įr toliaus valdys kokia nors grupė, pa
siremdama prezidento Hindenburgo dekretais. Von 
Papeno atsistatydinimas tačiau leidžia manyti, kad 
tarpe didžiųjų Vokietijos partijų yra palinkimas eiti 
prie susitarimo ir atsteigti normalę konstitucinę tvar
ką.

Von Papeno vyriausybė buvo, taip sakant, “bėdos 
vyriausybė”. Nuo to laiko, kai Vokietija priėmė res
publikos konstituciją, parašytą steigiamam seime Wei- 
mare, ją valdė parlamento skiriamos valdžios. Jose vi
sose dalyvavo katalikų Centras, kuris eidavo į bloką 
tai su socialdemokratais, tai su nacionalistais. Papeno 
kabinetas buvo pirmutinis, į kurį neįėjo katalikai, nors 
pats Von Papenas pirmiaus buvo katalikų Centro na
rys. Tas kabinetas buvo sudarytas neva “išgelbėti kraš
tą” nuo krizio.

'Jame vyriausią rolę vaidino generolas Von Šleiche
ris. Jisai rėmėsi kuone išimtinai armija, nes parlamen
te už jį stojo tik neskaitlinga nacionalistų (monarchis- 
tų) partija. Von Papeno politika siekė atgaivinti Vo
kietijoje senųjų armijos generolų, junkerių (dvarponių) 
ir biurokratų galią. Šituo tikslu valdžia pradžioje stip
rino “nacius” (fašistus), norėdama sunaikinti social
demokratus, o paskui, kai su “naciais” ji susipyko, tai 
ji ryžosi diktatorišku budu sugriauti konstitucinę tvar
ką ir pravesti naują konstituciją.

Žymiausias Papeno vyriausybės žygis buvo nuver
timas teisėtos Prūsų valdžios, dėl ko ji susikirto ne tik 
su Prūsais, bet ir su dauguma kitų autonominių Vo
kietijos valstijų.

Tas smurtas prieš Prūsų valdžią iššaukė didelę 
suirutę Vokietijoje, ir dalykas atsidūrė net vyriausia
me Vokietijos teisme, kuris padarė sprendimą, dalinai 
palankų Papenui, dalinai jo oponentams.

Prašalinęs iš kelio demokratinę Prūsų valdžią, 
kancleris bandė pravesti ekonominį “rekonstrukcijos” 
planą, pagal kurį Vokietijos pramonininkai turėjo gau
ti milžiniškas pašalpas iš valstybės iždo, o darbininkams 
turėjo būt nukapotos algos ir pašalpos nuo nedarbo. Ši
tas valdžios pasikėsinimas prieš darbo žmonių reika
lus sukėlė prieš ją plačiausias minias.

Galų gale, nuėjo niekais ir Papeno pastangos pakeis
ti konstituciją, nes ir reichstage (parlamente), ir 
reichsrage (valstijų atstovų taryboje) jam nepasisekė 
gauti daugumą.

Tuo budu drąsus Vokietijos reakcininkų užsimoji
mas sutriuškinti Vokietijoje demokratiją pasibaigė tuo 
tarpu reakcijos pralaimėjimu. Nors demokratinei tvar
kai tapo suduota daug skaudžių smūgių, bet ji dar nė
ra sugriauta. Jos priešai, reakcininkai, nesugebėjo su
daryti bendrą frontą. Jeigu dabar Vokietijos darbi
ninkai atsikvošėtų ir paliautų kovoję tarp savęs, tai ne
ilgai trukus jie atkariautų savo pozicijas.

DANUOS DARBININKŲ LAIMĖJIMAS

GYVENIMĄ
SEKANT

Nužudytų dūšios nedave ra" 
iniuną. -Prieš kiek laiko laik 
Paščiuose buvo pranešta, kad 
Anglijoj nusižudė John Ellis, 
kuris per eiles metų ėjo kori
ko pareigas. Rodosi, Čia nieko 
svarbaus, žmogus, kuris per 
22 metus nužudė daugiau, ne
gu 200 visokių nusikaltėlių, 
ant galo, ir pats sau gyvastį 
atėmė. Tačiau tai nėra toks 
jau labai paprastas dalykas^ 
Net ir tokis žmogus, kuris per 
22 metus nėrė kilpą ant žmo
nių kaklų, kaip ant kokių rąs
tų, pajuto sąžinės graužimą. 
Pasak laikraščių, ant jo smar
kiausiai paveikė pakorimas 
Edith Thompson, kuri buvo nu
teista mirti kartu su jaunuoliu 
Frederick Bywaters birželio 9 
d. 1923 m. už nužudymą savo 
vyro, Korikas Ellis turėjo nu
alpusią moterį nuvilkti į ešo- 
fotą ir ją ten pakarti.

Tai buvo jo paskutinis dar
bas. .Po to jis tuoj rezignavo 
ir tų pačių metų rugsėjo 30 d. 
bandė nusižudyti. Iš revolve
rio paleido kulką į save ir 
sunkiai susižeidė. Tačiau dak
tarams pasisekė išgelbėti jo gy
vastį. Teisme jis pasižadėjo, 
kad daugiau nebesižudys. Sa
vo prižadą nesulaužė per de
vyni us metus. Vienok, ant ga
lo, visvien nusižudė. Matomai, 
tie du šimtai su viršum pa
smaugtų žmonių nedavė jam

Tai labai įdomus... reiškinys 
ir dalinai pamokinantis. Aš 
sakyčiau, kad visi tie, kurie 
stoja už mirties bausmę, turė
tų būti paskirti korikais. Ta
da jie gal suprastų, ką mir
ties bausmė reiškia. Ir jeigu 
pas juos butų bent tiek sąži
nes, kaip pas koriką Ellis, tai 
jie ne kitaip ir pasielgtų.

Kitas dalykas yra tas, kad 
išleisti įstatymai yra kur kas 
lengviau, negu juos vykdyti. 
Galima manyti, jog ne vienas 
tų, kurie karštai stoja už mir
ties bausmę, perplautų sau 
gerklę, jeigu jam reikėtų mir
ties nuosprendį vykdyti. Gal 
pasiliktų ramus lik aziatiško 
žiaurumo žmogus, kokiu, 
vyzdžiui, yra Stalinas.

žmogus ne iš savo noro 
siranda šiame pasaulyje, 
paprastai turi augti tam 
rose aplinkybėse, kurios
nuo jo tepriklauso. Gyvenimas 
dažnai susideda t/iip, kad 
žmogus nebepajėgia atsilaiky
ti ir vienokiu ar kitokiu budu 
nusideda įstatymams. Vadina
si, gyvenimo aplinkybės jį pri
verčia nusikalsti, o paskui jis 
už tai yra baudžiamas.

Bet ką čia kalbėti apie silp
ną žmogų, kuomet tokiomis 
keistenybėmis yra paremta 
daugelis religijų. Tik pagal
vokite: Dievas neva sutvėrė 
žmogų, kad jis džiaugtųsi že
mės gerybėmis, Bet tuo pačiu
laiku jis neužmiršo sukurti ir 
pragarą. Dievas apleido žmo
gų visokiais velniais, kad iš
vesti jį iš gero kelio. O kada 
jis nusikalsta, tai po mirties 
jo siela, turį eiti į pragarą ir 
ten degti per aidžių amžius. 
Stebėtinas teisingumas,

l>a-

at- 
Jis 

tik- 
ne

kaip
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yra tik tas, kad jie priversti 
buvo gyventi tokiose aplinky
bėse, kurios pastūmėjo juos 
prie kriminalizmo. štai ir pas 
lietuvius juk pasitaiko tokių 
dalykų: tėvai, rodosi, labai 
geri žmonės, o jų vaikas kri
minalistas.

Socialistai ir kiti pažangus 
Žmonės tad ir sako, jog kri- 
minalizmą negalima panaikin
ti bausmėmis ir įstatymais. 
Jie sako, jog pirma reikia pa
naikinti tas priežastis*, kurios 
kriminalizmą gimdo. Vadina
si, pakeisti santvarką. Kitokios 
išeities nėra. —J. Ada,

-< i

(Tęsinys)
— Ignai, paskutinį kartą tark 

savo žodį!
Aš netenku kantrybės:
—Eik po velnių!—sušunku 

ir imu vaikščioti.
Ji traukiasi nuo manęs nu

sigandusi ir įžeista. Jos veidai 
parausta. Ji sukanda apatinę 
lupą ir išdidžiai pakelia gal
vą.

—Tai nesigraudink po laiko 
—aš pati save mokėain apgin
ti! Aito tamsta amžinai gailė
siesi!...

Mane paima piktas džiaug
smas, Kad viskam padarytas 
nusprendimas.

Tuo tarpu įeina policinin
kas ir ištaria mano vardą. Į- 
einu. Inspektorius jau stovi 
prie teismo stalo dešinėje. Jo 
veidas susirūpinęs.

Žmogaus būdas ir 
jo akys

ir

greitu ir

j mane, 
paaiškini-

Rinkimuose į Danijos atstovų butą laimėjo, 
praneša telegrama iš Kopenhagos, socialdemokratų dar
bininkų partija, kuri padidino savo balsų skaičių 70,- 
000 ir pravedė 62 atstovu/

Danijos socialdemokratai dar nęturės atstovų bute 
visiškos daugumos, kaip jie neturėjo jos iki šiol. Bet 
juos rėmė nepriklausomi (radtkališki) liberalai. Vei
kiausia tokia pat valdžia pasiliks ir toliau.

btebetmas -teisingumas, — ne- 
ra kas ir sakyti! Pirma deda
ma visus pastangos, kad su
gundyti žmogų, o paskui jau 
jis yra baudžiamas, —- ir tai 
baudžiamas žiauriausiu bukiut

Galima sakyti, jog didelė 
dauguma taip vadinamų kri
minalistų pasidar® tykiais ne 
iš liuoso noro. Kitaip sakant; 
jie kriminalistais nogime. Jų 
vienajĮms nusikaltimas gai

Kad žmogaus akys vadina
mos jo sielos langu, kad iš jų 
daug ką galima paskaityti, 
tai visi žino. Jeigu prityręs 
žmonių žinovas pažįsta žmo
gų iš jo eisenos, dantų, rankų 
formos, tai ką bekalbėti apie 
tokį reikšmingą organą, kaip 
akys!

šviesių spalvų akių žmonės 
esti judresni, lengviau prisi
taiką prie gyvenimo aplinky
bių. Tamsios akys reiškia di
delį impulsingumą (nesuval
domą reagaVihią j išorinius 
akstinus), temperamentą 
menką praktiškumą.

Bronzinės spalvos akys cha
rakterizuoja linksmus žmones 
ir kas yra pražtęs -jengvapediš- 
kai artimus aįBrti; žalios akys 
—reiškia intejigenciją, arba 
bent palinkimą jos įgyti, sis- 
tematingumą, įų sąžiningumą. 
Pilkas akis turf žmonės, ku
rių gudrumas Stelbia jausmin
gumą. Tai užsidarę savyje, 
dažnai beširdžiai ir labai pra
ktiški žmonės. Jiems sekasi 
gyventi, nes jie moka išnau
doti gyvenimą. Jie nesupranta, 
kas yra save patį peikti, kitus 
užtai jie moka smarkiai pakri
tikuoti.

Vyrų mėlynos akys, vadina
si, jų savininkai yra gilių 
jausmų, linkę puikauti, taurus 
ir kitus gerbią žmonės. Mėly
nakės moteriškės lengvai pa- 
myla ir būva visiems ištiki
mos. Negerai lemia kartkartė
mis pasitaikančios rausvos ug
nelės akyse. Blizgančios ir iš
sipūtę akys ręiškia greitą ir 
temperamentingą būdą. Jeigu 
jos būva labai išpustos, tai tu
rime reikalo su liguistu ąr ne
sveikų įpročių ašmenimi.

Aplamai, judrumas nurodo 
ir budo apsukrumą, Ramios ir 
nejudomos, ilgį žvilgesį leng
vai išlaiką akys reiškia stiprią 
valią, energiją ir hipnotizeriš- 
kus savumus. 'Toki žmonės 
mėgsta kitiems savo valią pri
mesti, valdyti. Apvalios akys 
yra šimpa tingesnės negu siau
ros ir piktos, kas pasitaiko su
maniems, bęt kerštingiems ir 
neatviriems žmonėms. Savai
me suprantama, kad ir akies 
blakstienos, antakiai ir veido 
odos a atspalvis turi labai svar
bios reikšmės ir dažnai pagra
žina pačias akis.

žinoma» paminėtų reiš- 
Iclnių nereikia suprasti pažo
džiui. Tai gal labai apiben<W

H 
iių ir viena ' akies ’ spalva ar 
forma dar ideko rimto nerei- 
žkiu. Auksrimiy ptir
stabos tai tik ilgame^nio kai 
kilritl »tebStojų pastabų api- 
hfitidriųijakH.^^.: ....—“I”-«<TTV A

ir, 
bę, 
aš
to,
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5.
Kaltinimas buvo surašytas 

tendencingai. Buvo nurodyt# 
data ir valanda, kada aš, tu
rėdamas kažkokius iš anksto 
sugalvotus planus, įsibrioviau 
į užrakintą mokytojos Zuza
nos B. butą ir, radęs ten mo
kyklų inspektorių Matonį, jį 
užpuoliau ir sužalojau, ką ro
do apskrities gydytojo pridė
tas pažymėjimas. Prašoma iš
šaukti liudininkę mokytoją B., 
kurios bute viskas atsitiko ir 
vyrus, kurie išgelbėję inspek
torių beveik nuo mirties.

Į teisėjo paklausimą, ar ieš
kovas palaiko savo kaltinimą, 
inspektorius atsakė 
griežtu “taip.” .

Teisėjas kreipėsi 
prašydamas duoti
mų. Kurį laiką tylėjau. Viskas 
turėjo priklausyti nuo Zuza
nos parodymų. Kuo ji man 
buvo, aš nenorėjau viešai sa- 
Uyth'O taskaip ir butų mano 
didžiausia apsigynimo priemo
nė. Galėjau pasakyti, kad ra
dau jį savo mylimosios bute 

gindamas jos ir savo gar- 
jį sumušiau. Tačiau, ar 

galėjau šitai pareikšti po 
kas atsitiko tarp manęs ir

Zuzanos? Todėl pasitenkinau 
tik tokiu paiškinimu:

—Atsitikimo aplinkybes pa
rodys liudininkė. Aš tiktai ga
liu pasakyti, kad įeidamas į 
mokytojos butą, jokių iš ank
sto sugalvotų planų neturėjau. 
Atsitikimas man buvo staigus, 
netikėtas, ir aš veikiau nesą
moningai.

—Kas privertė tamdą pulti 
inspektorių Matonį? — sausai 
paklausė teisėjas.

Mačiau, kad klausimas su
kasi apie tą patį, ko aš neno
rėjau pripažinti.

—Mane paėmė didelis pyk
tis, kad atvykęs pas ją į sve-' 
čius radau ją glėbyje slavo vir
šininko, kuris, aišku, naudojo
si savo padėtim. Jis—jos tie
sioginis viršininkas... Mano pa
reiga buvo ją užstoti.

Patsai jaučiau, kad pasako
ju niekus ir kad tokiais argu
mentais aš savo padėjimą dar 
pasunkinu. Teislėjas nusišyp
sojo. Jam pritarė inspektorius.

—1$ kur tamstai buvo žino
ma, kad mokytoja 
skriaudžiama?

Aš tylėjau.
■—Kalbinamasis, kokie tams 

tos buvo santykiai su mokyto 
ja? — rimtai vėl klausia teisė

Kas vertė tamstą, kaip

buvo

—Taip, mušiau kur pa
kliuvo!... Bet tik dabar aš pui
kiai žinau, kąip nedėkingai 
man susidėjo įvykiai, kad aš 
nežuvau nuo šito žmogaus 
brauningo kulkos, kurį moky
toja jam tada išmušė iš ran
kų. Jei aš bučiau tada buvęs 
nušautas 
atžvilgiais geriau: 
aš nebūčiau verčiamas viešai 
. ums čia rodyti savo sutriuš
kintą gyvenimą, kalbėti apie 
visas tas skriaudas, atsiminti 
tuos nelemtus įvykius, kurie 
mane sugniuždė. Taip tas ne
paprastai sunku... Bet ar jums 
as svarbu? Šiandien aš nusi

kaltėlis, purvais išmozo'iu vei
du 
calaukit iš manęs pasakyti to, 
<o aš pats nenoriu prisiminti, 
neverskit manęs pasakoti apie 
tuos dalykus, kurie kalba apie 
šių dienų žmonių gėdą, tvar
kos supuvimą, apie atėmimą 
šventų žmogaus teisių!... Prieš 
jus stovi vergas, auksinės šių 
dienų tvarkos ir “vienybės” 
auka, nusikaltėlis. Įstatymui 
to * pakanka — visa kita — 
eidamas! Aš nenoriu teisintis. 
Įstatymai nešildo tokių “tam
sių gaivalų” kaip aš..,

Teisėjas mane nutraukė, už
drausdamas liesai įstatymus.

—Tamsta nekalbi apie rei
kalą, tamsta mitinguoji!

Buvau įsivažiavęs. Kad ir 
nieko mano reikalui - tas ne
galėjo padėti, bet aš norėjau 
pasakyti juo daugiau pilnai 
salei žmonių, kurie bylos klau
sėsi su dideliu atsidėjimu.

—Kalbu dėl to ,kad jaučiu 
skriaudą. štai ponas inspekto
rius—jis šaltas, jam nėra ko 
rėkauti. 
Už jį stovi įstatymas, jis 
įstatymą. Jį šildo šilta vieta ir 
visokeriopa parama iš viršaus. 
Pareiga,) teisėtumas — atgy
venti dabar dalykai. Bet tokį 
ponai tur būt nepagalvoja, 
kad ateis laikai, kada iš visų 
bus pareikalauta sąskaitų už 
kiekvieną šiandien taip leng
vai jiems teikiamą duonos 
kąsnį!...

—Jei toliau taip tamsta kal
bėsi, aš atimsiu tamstai žodį. 
Kalbėk tamsta apie reikalą!

—Gerai, apie reikalą... Dau
giau kaip prieš metus, dėka 
šito pono užsispyrimui, aš be 
jokios rimtesnės priežasties 
buvau iškeltas iš mokyklos, 
kur dirbau atsidėjęs jau ke
linti metai. Iškeldamas mane, 
jis man tada atėmė ne tik ti
kėjimą bent kokiu teisėtumu, 
bet pagaliau jis man išplėšė 
ir patį brangiausią asmenį — 
mylimąją... Ir jeigu aš šian
dien jau netikiu iš gyvenimo 
nieko, jeigu aš stoviu štai čia 

> prieš teismą — tai išdava ge
ro šito pono inspektoriavimę 
vąrdan ateities žmonių auklė
jimo ir visuomenės gerovės!

—Užteks! — nutraukė teisė
jas. Prašau pašaukti liudi-

: ninkę B,
Teisėjas:
—Liudininke, pasakyk tam

sta, kokie buvo tamstos santy
kiai su kaltinamuoju Ignu 
Sidavičium?

• —Labai paprasti. Mes anks
čiau buvom kaimyninių mo-

ramiu

•t

jas.
tamHa sakai, ją užstoti?

—Ponas teisėjau, aš negaliu 
įrodyti savo jįeisių, bęt.,. nore* 
čiau žinoti, kaip pasielgtum 
tamsta po ilgo nesimatymo, 
pamatęs savo mylimąją kito 
glėbyje...

Teisėjas suraukė antakius.
—Prašau Mtiesiog atsakyti j 

klausimus, be jokių pašalinių 
kalbų! Ar tamsda prisipažįsti 
puolęs ■ tir mušęs Matonį ?

RĮan buvo prikli ir įkyri 
teisėjo fizionomija. Ir aš įsi-

: Mokiau;...:.... ...

lĄrgi ji galėtų taip akiplėšiš
kai meluoti?

Mane išpylė prakaitas. Ėmė 
virpėti rankos, šitokioj biau- 
rioj faktų akivaizdoj aš buvau 
bejėgis ir paskutiniai melagis. 
Rankomis sučiupau pupitrę 
briaunas ir taip sustingęs žiu
rėjau į anį stalo stovintį kry
žių.

—Priesaika, priesaika!... Ji 
turi prisiekti! — galvojau. U- 
mai aš atsiminiau: laiškai! 
juk ji man rašė laiškus! Jie 
galėtų parodyti, kad ji meluo-

man butų visais 
šiandien

teiskit mane, bet nerei-

Jis ieško teisybes...
—už

—Priesaika, priesaika!.. Ji 
turi prisiekti! — galvojau. U- 
mai aš atsiminiau: laiškai! juk 
ji man rašė laiškus! Jie galėtų 
parodyti, kad ji meluoja...

Buvau jau pasiryžęs per
traukti ją pasakojančią ir pa
reikšti teisėjui apie laiškus. 
Bet ar daug aš tuo sau bučiau 
padėjęs? Ko aš bučiau pasie
kęs, kad jos melagingą parody
mą bučiau ir įrodęs? Antra 
vertus, teismas mane nebaugi
no: mane graužė visai kas ki
ta, kas yra daugiau už baus
mes ir kalėjimą. Kas man bu
vo kalėjimo bausmė prieš šitas 
dvasios bausmes, kurioms pa
rašyti įstatymai musų širdy
se!? Tikrai, netikėjau, kad po 
visa tai, ką ji man padarė, su- 
teršdama mano meilę, gali dar 
būti kas nors skaudžiau ir 
niekšiškiau. Ir štai dabar aš 
įsitikinau, pajusdamas tokį su
krėtimą, kuris iš manęs išmušė 
ir menkiausią norą gintis. Aš 
nustojau vilties ieškoti bet ko
kio teisingumo gyvenimo klam
pynėje, kur nieku negalima pa
sitikėti.

Zuzana pasakojo įvykį. Kaip 
iš miego pabudęs, nugirdau 
teisėjo klausimą:

—Ar Matonis kėsinosi šauti 
brauningu ?

—Taip, jis buvo pamuštas 
ant žemės, išsisuko ir griebėsi 
už brauningo. Tada aš įsiki
šau ir išmušiau jam brauningą 
iš rankų. £

—Ko pas tamstą buvo atva
žiavęs ‘ inspektorius?

—Jis vizitavo mano mokyk
lą, Kadangi iš mano mokyklos 
į miestą tolimas kelias, tai li
ko pas mane nakvoti.

—Kaip tamsta manai, ku
riais tikslais Sidavičius įsiver
žė į tamstos butą?

—To aš negaliu pasakyti.
—Kaip tamstai atrodo, ar 

galėjo jis žinoti, kad tuo laiku 
pas tamstą yra atvažiavęs in
spektorius?

—Aš nežinau.
Teisėjas, paklausinėjęs jos 

dar kelių smulkmenų, pašaukė 
kitus liudininkus, kurie patvir
tino, ką buvo matę. Po to, jis 
pasiūlė mums, ar neturime ko 
dar liudininkų paklausti.

—Nieko neturi, — sausai ir 
trumpai galvojęs pasakė in
spektorius. Jo balsas buvo 
triumfuojantis. Matyt, bylos 
eiga jis buvo patenkintas.

Ir aš pasakiau tyliai, puse 
lupų:

—Nieko...
(Bus daugiau)

kyklų mokytojai, 
balsu atsakė Zuzana. Ji da
bar kalbėjo lygiai tokiu tonu, 
kaip mokykloje po to nelem
to įvykio.

—Ar tamsta pripažįsti, kad 
tarp jugų buvo iai. kas dau
giau, negu paprasti kaimynų 
mokytojų santykiai?

Kurį laiką guzam* tylėjo. Po 
to ji pasakė aiškiu balsu ir 
nesvyruodama:

—Ne. T^pp musy nieko ne
buvo. Męs esam pažįstami tiĮc 
iš bendro mokytojavimo lai
kų, Nuo to laiko, kai jis buvo 
ižkeltga, aš apie jį nieko neži
nau.——

Tai buvo 
aš * tiktai

. ■ . /

pasiutimas! si’p 
net nesapnavau!

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.

ANGLIŠKAL 
LIETU VISKAS

ŽODYNAS
.■ .J

Apie 400 puslapių

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogus ir būtinai reikalin
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengtas, pilnas ir aiikiai 

^didelėmis raidėmis atspausdintas.
Jame ne: tik pažymėti žodžiai, bet 
paduota ir jų įtarimas. Užsisa
kykite sau viena Šiandie.

NAUJIENOS
1739 So. HaMed St.

CHICAGO, ILL.
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Lietuviai Gydytojai .
4

Garfield Park
Lietuviui Vyrų ir Moterų Pą 

šalpos Kliubo, darbuotė

$3,000

of

Gugia, 
daini-

is in charge 
committee.

Edvardas Durba pašautas guli 
Cook lapkričio ligoninėje; 
žaidė su revolveriu

They are Dr. Jdhn Russelį andi 
Dr. John Šimkus.

Patartina kitiems būti atsar
giems nakties laiku, ir, užspre- 
giuoti langus.—Ji Rį.

Miller is said to 
contented and*

PRANE5IMAS
Persikėliau i erdvesne ir patogesnę vietą}.

3325 So. Halsted St. h- 
Valandos: nuo 10 ryto iki. 2 po pietį 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Htmlock 8151

DR, V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Macquette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

’ Gydytojai

DR.HERZMAN
— Ig RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St„ nttoli Morgtn St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai.

ffpds Park 6755 ar Ctntcal 7464

The English Cohimn: 
im ii (ii ■■ i i '.... ..Jr

CHICAGOS
ŽINIOS

Paskelbs raportą apie 
West Park komisio- 

nierius
Sekančią savaitę piliečių gru

pė paskelbs raportą apie vaka
rų Chicagos parkų komisionie- 
rių darbus ir finansinių reika
lų vedimą. Jie daro reviziją 
ekonominiais sumetimais, nes 
spėjama, kad komisionieriai 
kartoja tą patį, ką sanitarinio 
distrikto valdininkai darė su 
piliečių pinigais.

Neleis daugiau pinigų 
požeminių traukinių 

planams

fe

Požeminių traukinių inžinie
rius R. F. Kelker, pareiškė, 
kad miestas neturi leisti dau
giau pinigų įvairiems požeminių 
traukinių linijų planų gamini
mui. Visi darbininkai bus at
leisti, išskyrus vieną tclefonis-

12 Chicagos bravorų jau 
rengiasi alui

12 Chicagos bravorų, Bero- 
noff, Citizens, Eagle, Fortune, 
Hoffman, Independent, Old 
Style, Schoenhofen ir Seipps 
Brewing Company padavė val
stijos sekretoriui inkorporaci
jos dokumentus pasisiūlydami 
gaminti ir parduoti alų ir ki
tus gėrimus.

Pusė Chicagos policijos 
ieško jauno žmogžudžio

Pusė Chicagos policijos piet
vakarinėje miesto dalyje ieško 
jąuno žmogžudžio ir kidnape- 
rio, kuris užvakar naktį, nužu
dė automobilistą ir pagrobė 
merginą Lillian Henry, 20 me
tų, Chicagos policijos komisio- 
nieriaus Alcock giminaitę, 5720 
S. Lincoln Street.

Traukia atsakomybėn 
brokeri už pinigų iš

eikvojimų
Valstijos prokuroro asisten

tas Dufficy ieško arešto varan- 
tą prieš brokerį, Charles L. 
Strauss, žymios Chicagos in- 
vestmentų bendrovės viršinin
ką. Jis kaltinamas išeikvojęs 
$25,000. Pražuvo lapkričio 3 
d., bet buvo greitai surastas.

Reikalauja $36,000,000 
paskolos Chicagos san. 

distriktui
Kongresmanas Sabath įteikė 

peticiją federalės rekonstrukci
nės korporacijos tarybai reika
laudamas $36,000,000 paskolos 
Chicagos sanitariniam distrik- 
tui konstrukcijos reikalams. 
Tuo budu manoma žymiai su
mažinti bedarbę Chicagoje.

Vagis įsiveržė per 
langą į J. Rūtos 

namus
Pagrobė laikrodėlį, žiedų ir 35c 

pinigais

Vagilis vakar 1:30 ryto įsi
veržė į Juozo Rūtos namus, 3141 
S. Halsted Street, ir paspruko 
su $40 vertės dukters laikro
dėliu, mokyklos užbaigimų ženk
leliu, žiedu su Rūtos duters 
vardu ir 35 centais, kuriuos pa
ėmė iŠ paketbuko.

Vagilis įlindo j miegamąjį 
kambarį per langą1 ir pradėjo 
b raustis kambaryje, šuo paju
tęs vagį, pradėjo loti, o išbu
dintas Ryta ėmė šaukti polici
jų. Vagis tuojau^ puolė prie 
lango, per kurį įlindo ir spruko 
laukan, šuo įsivijo jį j ielą.

priešmetiniame susirihime. Vi- 
sų kuopos nariui priedermė atsi- 
lanyti.
į -—Kuopos narys,.

Šis lietuvys patyrė, 
kad neapsimoka žais

ti su revolveriu

gera pro^a? j ąunupmenėit ir se- 
niam^ imsišolcti. Prie to, gir-i 
dėjau; l<ad busi duodamos do-t 
vanos geriausioms šokėjams, 
Tad visi miklįnkim ko j utes, 
{Prisišoksimo iki* valios, o per 
pertraukas bus galima numak 
Sinti troškulį, su įvairiais minkšr 
tais gėrimais. Kadangi tai pir-» 
mas toks vakaras šį sezonu 
musų kolonijoje, reikia- tikuti, 
kad bus^ daug publikos* Man 
jau teko matyti, poniutes siu-* 
yaųt naujas suknias; šiam va-, 
karui. Ęe abejonės, ir vyrai ne
sėdės namįe prie pečiaus, nes 
tai vyrų balius.

Komiteto pirmininkas sako* 
kadi turėsimi ką tai, naujo šiam 
vakaruh Iki pasimatymo šeš
tadieny 7 vai. vąk, —-Frank.

* Lietuvių Vynų ir Moterų; Pa
šalpos kliubas spalių 9* d., tu
rėjo susirinkimą, kuriame nuta
rė surengti balių in išrinko ko
misiją iš. pp.. Karoblio; Manike 
ir Vilimaičio. Balius įvyko lap
kričio 5 d., Lawler Halk

Rengėjai prisiminė kaip buvo 
sunku kliubas organizuoti 16- 
18 metų atgal. Bet pakvietę 
talkon adv. K. Gugį ir Dr. A. 
Montvidą pajėgė atsistoti, ant 
kojų. Dabar kliubas turi po
rą šimtų narių ir apie 
ižde.

Baliuje kalbėjo, adv. 
dainavo žymus lietuvių
ninkai A. Steponavičienė-Sala- 
veičikiutė, S. Rimkus ir Ber- 
nice Vilimaičiutė. kliubo narys 
W. Kubaitis, kaipo farmeris, pa
aukavo du paršiuku ir pustu 
zinį lietuviškų .sūrių. Paršiukai 
buvm atiduoti loterijai.

Lapkričio 13 d., įvyko kliubo 
mitingas, kuriame priimtų du 
nauji nariai. Pasirodė, kad iš 
baliaus, kliubui liko $65 pelno.

Kliubas dėkoja rengimo ko
misijai, kliubiečiams W. Kubai- 
čiams, adv. K. Gugiui ir daini
ninkams už prisidėjimą prie 
pasekmingo vakaro surengimo^

—Kliubietis.

Edvardas Durba, .15 metų 
berniukas, 3530 Parnell Avė., 
:su savo draugu Dftn O’Malley, 
$550 Parnell Avė., krapštinėjo 
revolverį. Kurį laiką ėjo ge
rai, bet staiga, Dan O’Malley 
bestudijuojant pavojingą gink
lą, jis šovė ir kulką pataikė 
Edvardui į kaktą. Sužeistas 
Durba buvo tuojau nugabentas 
į Cook apskričio ligoninę, kur 
ir dabar tebeguli.

Gavo kulką į kaktą
Abu vyrukai susiradę ginklą, 

nuėjo; ji aiMŠiukoi namui skiepą1 
ir ten pradėjo jį studijuoti. Bell 
studįjps* nelaimingai pasibaigė.

Tąi, jau ne pirmas toks at
sitikimas. Laika nuo. laiko ten
ka išgirsti, kad veikėzaii žūna, 
pasigavę į savo rankas revol 
verj ar šautuvą* Tėvai turėtų 
prižiūrėti;, kad vaikai negalėtų 
prieiti prie ginklų, jeigu turi 
namie revolverį ar šautuvą.

Echoes from
Marųuette Park

Pbllyana Kaminskas, Helen 
Prosevičius and Cassie Vait
kus are three girls in Mar- 
ąuette Park who will never be; 
disappointed if they have to 
twalk home from a ride. You 
oan see them going on hikes 
every Sunday and* you know, 
there’s nothing likę practice.

»
! The most successful marri- 
!ages of 1932 seem to be Mr. 
& Mrs. J. Janonis, Mr. & Mrs. 
John Rimkus and Mr. & Mrs. J. 
Semaška.

Girls, here’s another pro- 
spective vietim for you: bache- 
lor Michael Šimkus, 5ft., light 
complexion, blond, 160 Ibs., 
pleasing personality and, above 
ąll, he’s working!

» » »
, Lambda Kappa Gamma is 
seeking prospective members. 
Jack Justine 
the initiation

Lietuviai Gydytojai

DR. MARKERIO Į Dr. Vincent C. Steele 
4180 Archer Avenue 

...... ..... . n........-IĮ -Ii... iii..........................į I ................

Phone Boulevard 70<2

Cicero

Iš SLA. 129 kuopos 
veikimo

Lietuvių, sūnus, ir dukterys 
Cicero mokyklose

Special Notice for marriage- 
able* guls; and brides to be. 
Kere is a.listof. promising young> 
future h.usbands. Consider 
them( bęfore you mąkO’ any 
other choice. George Šimonis,, 
5 ft. 10\ fair complėxion, 24 
years of age, very talkative. 
Bruno Krivickas, blond, 5 ft. 
8’, 23 years, dėcent and vir
timus chap. Joseph Zally, collegi- 
ąte type, neat, dark, convinc- 
ing personality. Charles Ma
žeika; 6 ft., dark, curly hair, 
college grad.

Mr. George 
be thc most 
successful unemployed> man in 
Marąiiette Park. —Lkg.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves* kurios skelbiasi 
N a u j i e u o s e.

Graboriai

Rengia balių lapkr. 19 d.; ne
susipratimai narių tarpe; lan
kytojai nelanko ligonių

Rooscvelt mokykloje susitvė
rė mokinių sveikatos taryba. 
įPirmininkė yra Elena Bapavi- 

pir- 
ko-

Lapkričio 13 d., Chernausko 
svetainėje įvyko 129-tos SLA 
kuopos susirinkimas. Priėmus 
pereito susirinkimo nutarimus 
ir apsvarsčius bėgančius kuo 
pos reikalus paaiškėjo, kad pa 
skirti ligonių lankytojai nepil
dė savo pareigų ir ligonių ne
lankė. O jeigu kurie ir lankė, 
tai neatėjo į susirinkimą. Tokiu! 
elgesiu nariai labai apsunkina; 
valdybos veikimą.

Taipgi yra išrinkti kuopos ko 
respondentas ir generalis orga 
nizatorius, bet ir. jie nieko ne
veikia kuopos naudai* tik vari 
nėja politiką narių tarpe. Iš to, 
tarp abiejų raštininkų kilo ne
susipratimas ir finansų rašti
ninkas, metęs knygas,, norėjo 
rezignuoti. Bet kuopos pirmi
ninkas A. Zalagėnas išrišo ne? 
susipratimą ir jį sulaikė nuo 
pasitraukimo iš valdybos.

Vakaro rengimo komisija* iš
davė raportą, iš kurio paaiškė
jo, kad balius su dovanomis į- 
vyks lapkričio 19 d;, Chernausko s 
svetainėje, 1900 S. Union Avė.

Pirmininkas tarp kito koį 
pranešė, kad kreipsis {> centrą, 
išgauti žinių apie narių stotįį. 
žinios bus patiektos nariam? 
... ......... . 1 ......... .

čiutė, Emilija Girskiutė 
mininkauja vienai tarybos 
misijai, ,

Ketvirtadienį, laipkričio 
d., Roosevelt mokyklos moki
niai. surengė iškilmes Didžiojo 
Karo Paliauboms paminėti. Pro- 
grame dalyvavo lietuviai ir 
lietuvaitės: Albertas Papilius, 
Antanas Pralganskis, Emilija 
Tunjavičiutė, Povilas Pudelka, 
Albertas Banis, Aldona šleiniu- 
tė. —N.

North Side

i

JOKIMAS BAUŽA

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 16 dieną. 1:00 valandą po 
pietų 19 32 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Batakių parap., 
Laukininkų kaimas, Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Jievą, švogerj Juozapa Lato- 
žą ir Švogerką Antaniną, o Lietu
voj 2 brolius Joną ir /Juozapą.

Kūnas pašarvotas randasi 4545 
So. Honore St.

Laidotuvės įvyks panedilyj lap
kričio 21 dieną,, 8 vai. ryto iš 
namų į Švento Kryžiaus parapijos 
bažnyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, -o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero * kapines. «

Visi* Jokimo Baužos gi
minės, draugai ir pažystami* esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikihiiną.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Švogerit, Švogerką 
it Giminės..

Laidotuvėse patarnauji grabo* 
rius Zolp, Tel. Boulevard 5203.

10

Humboldt Parko Lietuvių 
Politiško Kliubo vakaras

Sekantį; šeštadienį, lapkričio 
19 d., Masonic Hali, 3349 W? 
iNorth Avė.,/ Humboldt Parkoj 
Lietuvių Politiškas Kliubas ren
gia balių. Bus išpildytas gra* 
žus programas ir geras orchest
ras gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Bus ypatingai; 
. .r"'jJ.

į

H
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Did you know that 
member of Lambdą 
Gammai is of Lithuanian des- 
cent. Also, that in another year 
Lambda Kappą Gamma will be 
proud of 1avqi members, whoi 
are to make their debut in. 
the medicaL atidi dental world.

U» ■

Graboriai

every 
Kappa;

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja , laiodtuvese kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų., busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314’ W. 23r<T PU Cbicago 
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero* III. 
Tel, Cicero 5927

Telefonas JYards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius, ir 

Balzamuoto jas 
Modęrniška koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems, reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

S. M. SK¥D AS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel, Roosevelt, 7532

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

dBmL Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau > 
negu- kįt: todėl, kadi 
priklausau prie gra

bų, išdirbystės* 
OFISAS:

668 W. 18th Street; 
Tek Ganai 6174

SKYRIUS:
i | . 3238 Ss Halsted St.

Tel. Victory 4088
. .............    j , ..................... ..................

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų, Patarnavimas lai* 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

1 rių.
3307 Auburn Avė..

CHICAGO.. ILL.

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

I-v
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EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sųr WQ nupįigįnh’- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojaiųe už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų 
įstaigą iš bile kokios, miestu dftlies.

Reikalui esantį musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš J musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausi pasirinkimu grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinių lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tarnąutoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų.. Pašaukite EUDĘJKĮ pirm negu kreipsitės kur

* ■ '
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1646 W. 46th St

Telefonai'

1 Bbulevard 5203

Boulevard 8413

1327. So, 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Akiu Gydytojai

'f

i i

> kitur.

EUDEIKIS
■' . ' ' jūsų i;f; n1--!? h

DidoM Ofim ' ’ 1 ■ ' ' *

4605-07 South Hermitage Avenue
VMTel40»ąi: YĄPDS 1741 ir 1742

■i
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DR; vaitush/opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi* galvos, skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią* mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainoj per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi< 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

4'a,’
w Cit Ū '■
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Dr. C. K. Kliauga 
DANTISTAS

Utarninkais, Kttvergais ir, Subatomis l 
2420 W. Marqutttr Rd. arti. Wtatrm Av\ 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halttad Straat

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Europai ir vM praktikuoja 
tanojoj virtoj.

VALANDOS: 10.12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie-1

niais- pagal susitarimą. |

3335 So. Halsted St
Ttl. BOULEVARD 919»

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

2400 W. Maduon St.
Vali 1 iki 3 po: pietų, 6 iki. 8' vak. 

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A. L Davidonis, M.D
4910/ So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart ivrntadhnio ir katvirtadirnio
1

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1— ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Strrat 

Telefonas Republic 7868

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650 '

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th St' 

(Got. of 35th « Halsted Sts) 
, Ofiso valandos: nuo 2*-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 

blauzdų, gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 

Nedėliomis nuo 10 iki, 12; 
3343- South Haltted Street- 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Sužana A. Siakis
Mpterų, ir Vaikų ligų Specialiai 

4145 Archer Avė.
Ofiso Teli LAFAYETTE 7337

Ofiso vai, kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8* vai' vakare. Utarninkais Ir 
Ketvergais.

Rez. TeL HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS' 

414-2 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artetian Avenue 
Phone Proępcct 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IH! CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street. 
CHICAGO, ILL.

DR.M T. STRIKOk’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISĄ S:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo S iki 4 ir nuo 0 Ud 
8 vai. vak, Nedaliomis pasai sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westam Avenue 

Tel. Lafayette 4144 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė, 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki. 11 ryto, nuo 2*4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą.

Dentistas
.5 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

DR. CHARLES SEGAL
' Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną. 

Pbonc Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Athland Avinai 

Ofiso valandos: .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Teli Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR.A.A. ROTH
Rusas Gydytojas, ir Chirurgas 

Sptcialutat odot ligų ir vtneriikų ligų

3102 Halsted St.
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedaliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

K. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127' N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Ncdėlioj nuo, 9 iki 12 ryto

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofitaa 77 Wa»hington St.
Room 905’ . Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.-—6 iki 9 vaL 
.4145 Ąrchat Aoa, Ttl. Lafagatta 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Trltfonu CatM 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki. 6 
' 1 .. . .. ■■■" ......... . 1

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Monroe St,

Room 1005
Telefonas State 76601 Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. RockweU St 

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis’ Advokatas 

4631 South Athland Ava.
Tel. Boulevard 2800 

Ra*. 6515 So. Rocktorll St.
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St.-*—prie Michigan Avė.
t Tel, Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vale.
Tel. Lafayette 6393 t 

160, N. LaSalle S& — pagal sutartį
I T
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Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS/!

Pagyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

!

O

DK. A. J. GlISSEN
UĘTUVJS DANTISTAS t 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro* 
pagal; ųitaręL 

4847 W 14^4W

X*Ray f ,

; fe
W:

mą> Cicero 1260

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tekphone Hemk>ck 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedaliomis pagal sumetj.

i

v.
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PRANEŠIMAI

Cicero

it

Autoniobiles

Gyvenanti

Tikat-

TRUMPOS ŽINIOS

ir su- 
išradi*

Jį statė Keistučio Kliubassek- 
madienį, lapkr. 13 d.; veika
las įdomus ir įspūdingas

Personai 
Asmenų Ieško

Dėdės Šamo tei- 
ateiti jam į pa-

Daktarai sako, sirgęs per ilgą 
laiką; miręs širdies liga.

išsi-
ko-

mėgėjų 
išreiškė 
aplodis-

Organizuojama nauja grupė. 
Tėvai atverkite savo vaikus į 
šią mokyklą

RESTAURANTAS, 
gera apielinkė, 2 mokyklos, 
pigiai. 
6065. klauskite Joe.

Patent Attorney 
Patentai

Ma- 
Da- 
Pra- 

pa- 
arba

PARSIDUODA 
shop. 
gi renda. 
amato, atsišaukite 610 W. 47th St.

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime 
radime 
mams

dama visų artistų-čių 
vaidinimą, pilniausiai 
padėką savo garsiais 
mentais.—Kazys.

■

Lietuvaite dainavo American 
Legion radio programe

■ . O ' M.’' • '

PAIEŠKAU apšildytą kambarį. South 
Sidėj, prie mažos, blaivios, teisingos šei« 
mynos. Geistina kad ir valgį paga
mintų. Box 1506, “Naujienos” 1739 S. 
Halsted St.

tt.

auskarų, dgarnyčių, 
irgi už pu-

ANT RENDOS 2 po 5 kambarius 
vienas pečium šildomas, kitas vandeniu. 
Matykite po 5> vai. vak.

2506 W. 69 St.

“Musų

rinkų praktiškiems 
patarimas dykai.

H. SANDERS,
536 So. Clark St.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

PEKRAUSTYTOJAS 
CHICAGOJE

Nedaro skirtumo kiek toli gyvenate,
kaip toli kraustoties. Dieną ar naktį 
didelis darbas ar mažas: taipgi paran- 
duoju trokus, parduodu anglis kas ko
kias norite, didelis orderis ar mažas, 
tiek pat yra išpildomas. Reikalui esant 
prašome pašaukti

REPUBLIC 3713—3691 
6725 So. ROCKWELL ST. 

Cbicago, III.

PARDAVIMUI pigiai Chevrolet 1927 
J. YARUSH.

3303 So. Morgan St. išdirbtas biznis.
Parduosiu

išvažiuoju Lietuvon. Nevada

Elena pagarsėjusi Bostone, 
Mass., kaipo dirigentė ir 
smuikininkė; G. J. Stungis. 
Chicagos darbuotojas

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 10 
metų sukaktuvių vakarienę ir balių lap
kričio 20 d., Lietuvių Auditorijoj. Kiek
viena narė privalo dalyvauti šioje iš
kilmėje, nes tai visų užduotis pagerbti 
draugiją ir tas nares kurios nesigo pet 
10 metų ir neėmė pašalpos.' Kviečia 
visus Valdyba-

Business Chances
Paidavimui Bizniai 

•^***^M"**l^WlM*«*W***u^«*MW«»**«*^'^*''«*****WVV^^*WM*Wl*^**i*lW» 

eleetris sboe repai r 
Geroj vietoj, 4 kambariai. Pi- 

Jeigu norite išmokinsime

Furnished Rooms __
RENDAI kambarys dėl vaikino $7.00 

į mėnesį. Gali pasidaryti valgyti. 3253 
So. Halsted St. 3 užp.

.............o......... -

Radios
VWW*^*W^R>^*W*^#W*^^*W*^^****W**MR*******^WW*#W^*r

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. arba Philco Lo-BoyCon- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

For Rent
ANT RENDOS 4 kambarių fir.as 

pečium šildomas, pigi renda.
2434 W. 69 St.

Tel. Republic 6749 
—O—

“Neramumo” laikai Chicagoje; 
vardai ir užsidariusių bankų 
viršininkai; “raudonas ste
buklas”.

Business coupe

rumble coupe.

V
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Baisi lietuvio J. Baužos Mir- Ž“ kp±S,
nestatyti pavilionolis Hammond Skerdyklose

. .............. ....................................... . ’ 1 '■

Elevatorio kabelio pagriebtas, buvo suvy 
motas ant volo; kūnas sutriuš

kintas į bepavidalę masę

Lictuvių Paviliono Pasaulinėje 
Parodoje komisija nutarė, 
kad neapsimoka pavilįoną 
statyti dėl ekonominių prie
žasčių.

Išdirbo skerdyklose 6 metus; 
buvo pavyzdingas darbininkas

Suvyniotas ant eleveiterio ka
belio volo žuvo mirtinai su
triuškintas Joakimas Bauža, 44 
metų lietuvis, 4545 S. Honore 
St. Nelaimė j vyko užvakar, 
apie 12:50 po pietų, Hammond 
Packing Company skerdyklose, 
U. S. Yards. Joakimui Baužai 
bedirbant prie eleveiterių ma
šinerijos, 8-tam skerdyklų aukš
te, jį staiga pagriebė kabelis 
ir suvyniojo apie volą, kuris, 
eleveiteriui kylant, sukosi. Bau
ža buvo sutriuškintas. Kūnas 
visas sudraskytas, kaulai su
laužyti. Paliko tik bepavidalė 
krūva kaulų ir mėsos krūva.

Niekas tragedijos nematė
Nieks nebuvo šios baisios, 

tragingos mirties liudininku. 
Tik perverią,. skaudus nelai
mingojo šauksmai atkreipė ki
tų darbininkų atydą. Kūną nu
ėmus nuo volo, jis buvo nuga- dienj, lapkr. 21 d.

Vykusiai suvaidinta 
veikalas “Gyvenimo 

Verpete”

Lietuvos Dukterų 
, Dr-ja švęs 10 metų 

sukaktuves
Lapkr. 20 d’. rengia balių; pel 

nas eis bedarbių šelpimui

bentas į I. J. Zolpo lavoninę, 
1646 W. 46th St., kur vakar 
9:30 ryto įvyko coronerio pa-( 
mirtinis tyrinėjimas. Formalu
mo dėliai pripažino, kad mir
tis buvo “accidental”.
Bauža buvęs genas darbininkas, 

sako superintendentas
Kaip pasakojo Hammond 

dirbtuvių superintendentas H. 
Feinwerth, Bauža dirbo prie 
eleveiterių per šešis metus ir 
radęs j j pavyzdingu darbinin
ku. Nelaimė įvyko per neatsar
gumą.
Pirmadienį įvyksta laidotuvės

Amerikoje Joakimas Bauža 
išgyveno apie 20 metų. Gimė 
Lietuvoje, Batakių parapijoje, 
Laukininkų kaime. Jo žmona 
apie 36 metų amžiaus. Tragin- 
ga vyro mirtis labai paveikė 
į ją. Jos šeimyninis gyvenimas 
nebuvo malonus ir praeityje, 
nes turėjo du kūdikius ir abu 
mirė. Laidotuvės įvyks pirma-

G. J. Stungio ir Ele 
nos Kasparaitčs 

sužieduotuvės

G. J. Stungis, kuris yra či- 
kagiečiams žinomas, kaip visuo
menės darbuotojas, pereitą sa
vaitę susižiedavo su p-le Elena 
Kiasparaite, iš Boston, Mass. 
Panelė Elena Kasparaitė yra pa
garsėjusi Bostone, kaipo or
chestros vedėja ir gabi smuiki
ninkė. Prie to, draugiška ir

praeitą sekmadienį Paliulio 
svetainėje tapo suvaidinta ke
turių aktų drama “Gyvenimo 
Verpete”. Kalbamą veikalą sta 
te Keistučio Kliubas. Reikia 
duoti Kliubui kreditas, kad už
siima kultūros darbu ir stato 
scenoje tokius gerus ir realius 
gyvenimo veikalus.

“Gyvenimo Verpete” yra vy
kusiai parašytas. Jame atvaiz
duojama žemos rųšies karčiam- 
ninkas, jo pavyzdinga žmona ii 
jų jaunas sunūs, artistas-piešė- 
jas, kuris baigęs mokslą, nesu
tiko užimti tėvo vietą, )bet sten- mokanti pagerbti kiekvieną as- 
gėsi sekti savo pašaukimą. Jo menį. Gali būt, kad jos tas ge

rasis būdas palietė ir Stungio 
sielą.

Lapkričio 10 d. sužieduotiniai 
suruošė linksmą vakarėlį, su 
dainomis ir muzika pas pp. M a- 
siokus, 6628 S. Califomia Avė. 
Vakarėlyje dalyvavo didokas 
skaitlius p. Stungio draugų ‘v 
visi džiaugėsi, kad dar viena 
rytų žvaigždė nutarė apsigyven
ti vakaruose. Vjstik, reikia sa
kyti, kad chięagiečiai yra man- 
dri vyrai, kad pajėgia tokias 
puikias paneles sužavėti ir 
vilioti jas Chicagon.—K-s.

gėsi sekti savo pašaukimą, 
motina tam pritarė ir dėl tos 
priežasties, tarp tėvų kilo ne
susipratimai ir vaidai. Jaunas 
studentas įsimylėjo j biedną do
rą darbininko dukterį. Tai bu
vo maloni, linksma ir širdinga 
meilė, čia ir įsipina tikras 
voikalo antgalvis “Gyvenimo 

. ’petas”. Vienur žiaurios, 
v:. zdingos scenos, kitur vėl jei- 
i . nekultūringi, mažo išsilavi 
nimo žmonės ir padaro juokus 
su savo žioplomis kalbomis. 
Taip, kad susidaro vaizdai, ku 
rie iššaukia ašaras ir tuo pat 
sukelia juokus.
Artistai gerai atlikę savo roles

Veikale dalyvavo sekanti vai- 
dilos-megėjai: p-lė J. Julevičiu- 
tė, kuri turėjo vadovaujančią 
rolę ir ją išpildė taip gerai, kad 
jokios pastabos nebereikalingos. 
P-lė- Zosė Kundrotaitė, vaidino 
ne ilgą mandros panelės rolę. 
Vienok ji, kad ir trumpą rolę, 
padarė žymia. Pp. Stasė Bin
kienė ir E. Sakalauskienė, bu
vo taip tipingos namų gaspadi- 
nes, kad negalima buvo atsige
rėti jų geru vaidinimu. O ve, 
p-lė E. BuŠaitė, neatsiliko nuo 
kitų, bet kaip kur net tikrai 
gerai pasižymėjo.

Vyrai savo roles pildė nepras
čiau už artistes. Jiems kompli
mentai reikėtų pasakyti nema
žesni. Bet turės būt gerai, kad 
pasakysiu, jog visi buvo savo 
vietose ir visi gerai vaidino, k. 
t. p. M. Kasparaitis, p. J. Pui- 
kioskas, p. A. Daukša, A. Ju- 
sas, p. K. Budrys, p. V. Bui- 
šas. Bet kam čia man tatai sa
kyti, susirinkusi publikai kurios 
buvo apie keturi šimtai, jvertin-

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Pasaulinės 
Sekcijos 
nusprendė,

Parodos 
komisija 
kad lie- 

statyti

Specialė 
Lietuvių 
vienbalsiai 
tuviams neapsimokės
pavilionas. Susirinkime dalyva
vo “N.” redaktorius P. Grigai
tis, arch. žaldokas, “Draugo” 
redaktorius A. šimutis ir Lie
tuvos konsulas A. Kalvaitis.

Komisija rado, kad paviliono

Lapkričio 20 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje Lietuvos 
Dukterų Draugija rengia jubi
liejų, 10 metų sukaktuvėms pa
minėti. Be muzikalio progra 
mo ir šokių, laike vakarienes 
kalbės adv. K. Gugis ir Dr. Grai- 
čunas. Goriausiems šokejanis 
bus duodamos dovanos.

Baliaus pelnas eis bedarbių 
šelpimui. Kiekvienais metais, 
prieš Kalėdas, draugijos narės 
aplanko suvargusias šeimynas 
ir suteikia kiekvienai po buše
lį įvairių valgių. Draugija ti-

st

pastatymas su įrengimais kai- ki> kad visuomenė parems jos
nuotų apie $20,000, o tiek pi
nigų dabartiniais depresijos 
laikais jokiu bud u nebūtų ga
lima sukelti. Kaipo antra prie
žastį, komisija nurodo, kad Lie
tuvos vyriausybė sutinka pa
dėti Amerikos lietuviams, .bet 
ne oficialiai dalyvauti ir 
nėra numatoma, kad Lietu
vos pramonininkai turėtų gali
mumo parodoje savo ekspona
tus išstatyti.

labdaringą darbą ir priduos 
energijos jį tęsti toliau.

Prie progos 1 noriu priminti, 
kad’šeštadienį, lapkričio 19 d., 
7 vai. vakare įvyks draugijos 
susirinkimas. Narės ragina
mos sugrąžinti pinigus ir ne
parduotus tikietus * laike susi
rinkimo ar baliaus vakarą.

—A. Dudonienė.

Brighton Park

Seno Petro pastabos 
apie viską

šįmet Chicagoje. užėjo nera
mumo laikai, žmonės bylinėja
si po teismus ir vis dėl to pi
nigo. Bylinėjasi ne tik papras
ti žmoneliai, bet ir profesiona
lai. Štai Dievo Apveizdos baž
nyčios klebonas Albavičius pa
trauktas teisman dėl palikimo 
tūlo darbininko, kuris mirda
mas užrašė dalį įifiifeų bažny
čiai. Dabar velionio giminės 
neduoda kunigui ramybės.

Velionio pinigai susimaišė su 
pinigais, kuriuos sumoka par 
rapijonai ir kunigėlis negali jų 
atskirti. Užtai 
sėjas turėjo 
galbą.

Juokingai ir teisingai 
reiškė vienas advokatas, 
montuodamas apie užsidariusių 
bankų viršininkus. Advokatas 
sako, kad nėra reikalo stengtis 
teršti užsidariusių bankų vir
šininkus, nes jų vardai ir taip 
yra blogi žmonių tarpe.

D.ambrauskienė persikėlė 
naują vietą

Sena “Naujienų” rėmėja A. 
Dambrauskiene, kuri užlaikė 
grosernę ir saldainių krautuvę 
adresu 4612 So. <Wells St., da
bar persikėlė gyventi į Brigh
ton Parką, 2655 W. 43rd St. 
Ir naujoje vietoje A. Damb
rauskienė užlaikys valgomųjų 
daiktų krautuvę.

P. M. Kregždis.

Didžiojo karo paliaubų dieną, 
spalių 11, lietuvaitė Adelė Am- 
brozaitė, 1437 Sf 49th Avė., Ci
cero, dainavo per radio Ameri
can Legion programe. Jos dai
nelių buvo malonu klausytis ne 
vien lietuviams, bet ir svetim
taučiams.—“N.” raš.

Lovoje rastas negy
vas lietuvis Pranas 

Nikartas

Beeidama sugriuvo prie auto
mobilio ratų ir sunkiai susižei
dė dešinį šoną.
Patarimas kai kuriems: prleė 

pradedant ginčytis reikia 
paslėpti butelius

Kazimieras Blobikas, 40 me
tų lietuvis, 1817 S. Ruble
patyrė, jog prieš pradedant gin
čą su ’ savo žmona reikia pa
slėpti visus butelius ir stiklus, 
kad ji negalėtų jais naudotis 
ir mėginti tuo budu jį įtikin
ti, kad jos teisybe. Tarp Blo- 
biko ir žmonos kilp ginčas. Po 
žodžių, žmona pagriebė stiklą 
ir paleido jį į vyro galvą. Stik
las darbą atliko. Blobikas nu
tilo, bet prisiėjo gabenti jį į 
ligoninę. Policijos tardomas, 
Blobikas atsisakė išpirkti va- 
rantą prieš žmoną.
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Naujas Plymouth 
Six dabar išstaty

tas pas
DE SOTO, DODGE IR CHRYSLER 

DYLER1US
Moderniškas Stylius, 107 indų Wheel- 

base it 70-ties arklių spėkos

Detroit, Midi 17 lapkr. Naujasai 
Plymouth Six sensacingai perstatytas pir
moj tarptautinei radio konferencijoj 
prieš daugiau kaip 75,000 Plymouth’o 
dykrius ir jų tarnautojus, per Walter P. 
Chryslerį keletą dienų atgal. Dabar 
Plymouth jau išstatytas pas 7,300 De 
Soto, Dodge. ir Chrysler, dykrius viso
se Suv. Valstijase.

Visai naujai perdirbtas pradedant nuo 
bumperio iki bumperiui ir nuo viršaus 
iki tairų. Jisai turi puikiai nubalan- 
suotą formą ir yra pigesnis negu bik 
koks kitas išstatytas karas.

Pasak p. Chrysler jisai yra vidutiniš
kai imant $60.00 pigesniu už kitus ke
turių cylinderių karus.
kainuoja $495 (pigesnis ant $70) ; su 
užpakaline sėdyne
$545 (pigesnis ant $60) ; 4 durų se
danas $575, ($60 pigiaus) convertibk 
coupe $595 ($50 pigesnis).

Įtaisytas 107 inčių wheelbase, nau-

jasai Plymouth Six yra erdvus ir jame 
bus pakankamai vietos kaip dvivėriu: 
taip ir kitiems. Draiveriui pataisyta pa
togesnė sėdynė ir beveik vertikalis ke- 
ravojimui ratas. Pats karas yra 
rytas iš tvirtesnes medžiagos — 
jisai bus saugesnis.

70 arklių spėkos

Naujasai Plymouth Six pirmą 
siūlo šešių cylinderių lehgvai, nebėgantį, 
bet plaukiantį inžiną — žemiausia kai
na. Naujasai inžinas yra dviejose vie
tose įtaisytas su guma. Naujasai Ply
mouth turi 3Mi inčių “bore ir 414 
inčių “stroke” ir perstatymą iš 189,8 ku- 
biškų inčių, išvystą tuo budu 70 
“brake” arklių spiėkos, 3,600 apsisu
kimų per minutę.

Nelankstus—X dvigubus rėmai

Nelankstus—X rėmai iŠ kurių 
padarytas naujasai Plymouth Six duoda 
jam daugiaus tvirtumo ir atsilaikimo. Ji- 
si yra 13 nuošimčių lengvesnis, bet jo 
tvirtumas pasidaugino ant 36 nuošim
čių, todėl jį sunku bus iškraipyti.

Transmission ir liuosas tvheeling

Naujasai Plymouth Six turi liuosą 
transmisiją bet tvirtesnę formą. Helical 
nuolatini mesh gears duoda jam nejau
čiamą ir negirdimą antrojo gearo ope- 
ravimą. Lengvai pasukamas ir operuo
jamas. Liuosas wheelingas yra dabar 
naujai pegerintas Chrysler Motor inži
nierių.

Plymouth automatiškas Clutch

Automotiškas clutch mekanizmas nau
jame plymouth Six yra iš kairiosios 
inžino pusės, des>°8 priekio apačioj 
padaliaus. 
dalykas, vadinamas 
torius, kuris 
automatiškai 
puliacijas ir 
torį.

Jame yra 
kaip tai, pagerintas keravojimas, apsau
gojimas nuo didelio įšilimo, nauja van
deniui pumpa, Ir tt. Naujasai Ply
mouth Six yra daug erdvesnis, patoges
nis ir jo išlaukinė išveizda yra daug 
gražesnė, ir jisai yra tvirčiau ir daug 
geriau subudavotas.

pada- 
todel

kartą

yra

Dar yra pridėtas naujas 
inercijos compensa- 

operuoja kartu ir 
reguliuoja driverio mani- 
kojoms taikomas accelera-

ir daug kitų pagerinimų,

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČ1US. BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys-316. Atdara vakarais.

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų 1 biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teiktame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CH1CAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

v

v

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, 
ir t. t. r

ir pataisome pečius 
. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojamę už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 —

Naktinis Telefonas Columbus 7741

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis .......... . $1.50

Kansas City ........... $4.50
Detroit ............................ $2.00
Los Angeles ......... $20.00
New York .................... $10.00
Philadelphia ......... $12.00
Washington, D. C...... $12.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Cbicago

<•

Tėvai, kurie nori, kad jų vai 
kai gražiai ir naudingai pra
leistų liuošą laiką, turėtų juos 
atvežti į šią mokyklą. Vaikai, 
kurie lanko šią mokyklą yra už
ganėdinti ir džiaugiasi, kad tu
ri progos mokintis gražių gruv 
pinių šokių.

Taigi, subatoj, lapkričio 19, 1 
vai. po pietų, atvežkite savo vai 
kus į Gage Park svetainę, 55th 
St. ir S. Western Avė. čia bus 
mokytojas čunick ir mokyklos 
atstovas, kurie maloniai su ju
mis pasikalbės ir išaiškins mo
kyklos sąlygas. Tik duokit pro
gą savo vaikams pasimokinti ba
leto šokių, pamatysite,-kad jie 
ir jus busite užganėdinti.

... —Mokyklos Valdyba*

“Naujoji Gadynė” — skloki- 
ninkų organas rašo, kad ščy- 
rųjų komunistų lapelio redak
toriaus V. Andriulio paveiks
las pasirodęs Kaune leidžia
mam fašistų žurnale
Vilniuje”. V. Andriulis paveiks
le stovįs šalę kitų žymių fa
šistų veikėjų. Kaip tai įvyko? 
Dalykas nėra aiškus ir kai ku
riems komunistams. Tikrų fak
tų apie tai neturi nei Senas 
Petras.

Vienok patarčiau ščyriesiems 
perdaug galvų nesukti, nes tai 
gali būti tik vienas “raudonų
jų stebuklų”, kaip, pav., karo 
metu stebuklingas “Laisvės” 
redaktoriaus Mizaros įstojimas 
į Mass. valstijos miliciją.

O antra vertus, kam rūpin
tis, nes fašistų fanatizmas ir 
diktatūra nuo* komunizmo ski
riasi tik tuo, kad fašistai — 
juodi, o komunistai — raudoni.

Senas Petras.

Šios savaitės pradžioje lovo
je rastas negyvas (Pranas Ni
kartas, 37 metų, 629 W. 18th 
Street. Daktarai ir draugai sa
ko, kad Nikartas sirgęs per il
gą laiką, nuo gegužės mėnesio. 
Prieš atsigulsiant į lovą nesi
jautė’ labai gerai, o rytą jau 
buvo negyvas. Spėja, kad mirė 
nuo širdies ligos.

Lietuvis M. Kasperas susižeidė 
nukritęs nuo laiptų

50 metų vyras Mikas Kaspe- 
ras, 2918 Emerald Ave.\ šios 
savaitės pradžioje nukrito nuo 
2-ro aukšto laiptų, sunkiai su- 
žeizdamas kaktą ir akį.

Ėjo skersai gatvės; pateko 
po automobiliu

Emilija Mickis, 3230 Normai 
Avė., ėjo skersai gatvės, neto
li kampo 33-čios ir Union Avė.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, Žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, spil 
kų, branzalietų, i 
plunksnakočių,. kolonikų ■ 
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kplei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Cbica- 
gos —- reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai." ryte 
iki 6 vai. vakare, Šeštadieniais iki 8 vai, 
vakaro, d sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymų .
i • ■

PAIEŠKO Iš LIETUVOS. Sesuo 
Karusė Ramonienė paieško brolio Kazi
miero Pinkausko — Joniškio valsčiaus, 
Šiaulių ap. Jeigu gyvas randas sesuo 
prašo atsišaukti. Dirbo anglių kasyk
lose. Gal kas žinote kur ranadsi, pra
neškite. Sesuo Karusė-Kazimiera Pinkau- 
skaitė kreipėsi laišku iš Lietuvos prašy- 
dama surasti Pinkauską. Sesers Karusės 
laiškas iš Lietuvos yra prisiųstas pas 
B. Wajantina, 11116 So. Wbipple St., 
Cbicago, 111.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

STEBUKLINGAS BARGENAS. 
žas namelis, nępraleiskite progos, 
bar laikas pirkti, paskui gailėsitės. 
sidėjo geri laikai, namai pradės 
brangti, arba mainysiu ant didesnio 
į ką nors kitą.

FRANK RIDLAUSKIS 
4309% W. 63 St.

Telefonas Republic 9599

trumpam laikui
“Aušros” Knygynas 

'1,3653 So. Halsted St. 
Cbicago, 111. 

Tel. Yards 4754

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITEiį

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį

ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI
• ....

Subatoj 19 ir Sekmadieny 20 Novembėr
Jokonto farmoj, Lemom, Illinois šokiai su laimėjimu dovanų. Čia 
bus išdalinta daug kalakutų, žąsų, ančių ir kitų paukščių. Vienintėlė 

proga dėl pasilinksminimo ir laimėjimo doV^hų. Nepamirš
kite atsilankyti j Jokanto farthą Lemom, Illinois. Čia bus 
išpardavimas kiaulių nuų 50 sv. iki 900 sv. ir pigiai. 
Geriausia privažiuoti automobiliu, Archer Avė. iki Oaks 
Grove, už Oaks Grovc 1-mas kelias po tiesiai, McCarty 
Road. iki kapinių, pasuk po kairiai tiesiai į kiemą.

PRANEŠIMAS
Bonų savininkai ant nuosavybės, ku
ri randasi 332—342 So. Cicero Avė. 
prašomi atsišaukti dėl nuošimčių

S. ROSENTHAL 
336 So. Cicero Avė.

Saukite

•i S ■.k!

rJ. MACKIEWICH
Mortgage Banker

.2324 S. Leavitt St.
Phone Canal 1678

ROOSEVELT

8500

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti ▼
’t-




