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apmokėtų ap-
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Išvogė kandidatą

KALĖDOS NEBETOLI

derybų pri- 
su tarties,

tikisi paaks- 
padidinti Ita-

jis pagarsėjo 
Shakespeare 

veikalė, “Ro-

Vyriausias “tyrimo” tikslas į- 
rodyti, kad rytprusiuose lie
tuviai negyveno

Abi šalys susitarė palaikyti vie
nodą pinigų vertę, kad nesu
ardyti Anglijos prekybos

Visi jie nuteisti 6 mėnesiams 
kalėjimtan už teismo panie- 
k’nimą '

YORK, sp. 30.— šeš- 
naktį nuo plaučių už- 
pasimirė garsus akto-

LONDON, sp. 30. — 
sakoma, degtinės šmu- 

valtis, paskendo, o

nesutikimų 
progra- 
ir prie

Prezidentas tariasi su plieno 
kompanijomis dėl jų 

kasyklų

Viršuj — streikuojantys šilko darbininkai Patterson, N. 
J., mėto akmenimis policiją. IPolicija į tai atsakė kulkomis ir 
dujų bombomis. Trys streikieriai liko pašauti. Apačioj — areš
tuotieji streikieriai grūdami į policijos vežimą.
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Grūmoja pieno 
vartotojų streiku

Aldermanai kalba apie pieno vartotojų 
streiką, jei bus pakelta pieno kaina

CHICAGO.—Vakar Chicagos 
miesto tarybos pieno kainų pa
komisė svarstė reikalą pakelti 
pieno kainas Chicagoje.

Liudyti buvo pašauktas Don 
Geyer,' manažeris Pure Milk 
Assn.—pieno farmerių draugi
jos. Jis pareiškė, kad agrikul
tūros departamentas įsakė pa
kelti pieno kainą farmeriams 
ir kad tas pakėlimas prasidės 
nuo ateinančio trečiadienio. Pa
kėlus pieno kainą farmeriams, 
neišvengtinai turės pakilti ir 
pieno kaina Chicagoj—vartoto
jams. Manoma, kad pieno Chi
cagoje bus pakeltas po 1 c už 
kvortą.

Išklausius tokį Don Geyer 
pareiškimą, pakomisė pasmerkė 
asociaciją kaipo raketą ir tuo
jau^ telegrafavo agrikultūros 
sekretoriaus pagelbininkui p. 
Peek, prašydama, kad visi to
limesni pieno kodekso svarsty
mai butų laikomi Chicagoje ir 
kad butų išklausytas ir varto
tojų balsas, nes ikišiol kainų 
svarstymuose vartotojai nebuvo 
prileidžiami.

Aldermanai kaltina, kad ta 
asociacija iš farmerių kasmet 
surenka po milioną dol., kurie 
tenka jos viršininkams ir išlei
džiami “švietimui” farmerių.

Pakomisės pirmininkas alder- 
manas Sutton gi prigrūmojo 
paskelbi pieno vartotojų strei
ką, jei bus pakelta pieno kaina. 
Jis pareiškė: “Jei tas tiesa... 
mes turėsime paskelbti pieno 
streiką ir raginti žmones pa
liauti pieną pirkti, išėmus svar
bius atsitikimus.”

Nepriklausomieji pienininkai 
pranešė, kad trys jųjų . buvo 
teisiami Washingtone už nesi
laikymą valdžios nustatytos 
kainos ir kad ten buvo klausi
nėjami tik didžiųjų pieninių 
liudytojai. Nepriklausomieji sa
ko, kad pradėjus vykinti val
džios kodeksą, apie - 8,000 pie
no išvežiotojų netektų darbo. 
Jie ima už pieną 8c už kvortą, 
bet valdžia juos spiria pakelti 
kainą iki 10c. Jie patys prisi- 
pažysta, kad pieną su* pelnu 
galima pardavinėti po 6c už 
kvortą, jei nereikėtų jį prista
tinėti į namus.

Anglija ir ^nteriką Į jeik
sutarė laikinai sta 

bilizuoti pingus
ti sankrovą ko 

deksas

WASHINGTON, sp, 30. - 
Gręsiant pinigų karui su Jung. 
Valstijomis, iš priežasties pre
zidento Roosevelto nusitarimo 
pirkti auksą ir užsieny, Angli 
ja skubiai paprašė 
jas laimėjo.

Po kelių valandų 
eita prie sąlyginės
sulaikyti pinigų svyravimą už
sienio biržose ir bendromis jė
gomis laikinai stabilizuoti do
lerio ir svaro sterlingų vertę, 
kad palaikyti juos vienodoj au- 
gštumoj. Tas leis prezidentui 
Rooseveltui tęsti savo aukso 
pirkimo programą, kartu nesu- 
ardant Anglijos pasaulinės pre
kybos.

Smulkmenos susitarimo lai
komos paslaptyje.

WAiSHINGTON, sp. 30. — 
Šiandie pradėjo veikti smulk
meniškų sankrovų kodeksas — 
pirmos valdžios pastangos re
guliuoti “retail” prekybą.

Kodeksas ne tik kad nustato 
darbo valandas ir minimum ak 
gą, bet taipjau praveda ir visą 
eilę reguliacijų dėl paties biz
nio vedimo. Kodeksas uždrau
džia puolimą ar grūmojimą 
kompetitoriams, » klaidinančius 
apgarsinimus, bet vyriausia, 
pardavinėjimą žemiau kainos 
pačios prekės—savikainos. Jo
kios prekės negali būti parduo
damos žemiau 10 nuoš. pelno; 
negalima daryti ir slaptų nuo
laidų, kad tuo kenkti kompeti- 
toriui. Abelnai nusakoma biz
nį vesti teisingai— ir linkui 
kostumerio, ir linkui kompeti- 
toriaus.

WASHINGTON, sp.
Prezidenats Rooseveltas šiandie 
tarėsi su plieno kompanijomis 
dėl jų valdomų minkštųjų ang
lių kasyklų. Plieno kompani
jos, pranešė, kad jos neįstengė 
susitaikinti su angliakasiais ir 
kad todėl atėjo to susitarimo 
ieškoti pas prezidentą.

Prezidento žmona 
Chicagoje
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SLA. LAIMĖJO BY 
L| SU W0RCESTE 
RIO BOLŠEVIKAIS
BOSTON, Mass., sp. 30 (Te

legrama ^Naujienoms”)'.—Su
sivienijimais Lietuvių Ameri
koje laimėjo bylą Massachu- 
setts Augščiausiame Teisme su 
Worcesteę||.Masą^ bolš^y&ais. 
Teismo įsakymu tįųri bųti pra
vesti nauji nagrinėjimai atsi
skaitymo byloje.

Byla su Worcesterio bolševi
kais iškilo neužilgo po SLJ^. 
Seimo Chicagoje, kuriame bol
ševikai SLA. suskaldė, išeidami 
iš Seimo ir sukurdami savo 
Susivienijimą. Didelė dalis 
SLA. Worcester kuopos narių, 
kurią konroliavo bolševikai, nu
ėjo su bolševikais, nusinešda
mi ir visą kuopos iždą. Delei to 
kilo byla, kuri pasiekė ir augš- 
čiausį Mass. teismą. Tečiaus 
SLA. bylą laimėjo ir buvusieji 
bolševikai, kurie nusinešė kuo
pos iždą, dabar turės su SLA. 
atsiskaityti ir atsilyginti. Bylą 
prieš bolševikus vedė adv. F. 
J. Bagočius.

CHICAGO.—Vakar į Chicago 
dviems dienoms atvyko prezi
dento Roosevelto žmona. Pirmas 
jos darbas Chicagoj buvo ati
daryti moterų labdarybės vajų, 
kuris stengsis surinkti užtek
tinai pinigų šelpimui beturčių 
ateinančią žiemą, šiandie ji ap
lankys pasaulinę parodą.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: /

Galbūt giedra, tiek pat šilta.
Saulė teka 6:20, leidžiasi 

4:47

ši SEKMADIENI 
AVIACIJOS DIENA 

BINGHAMTONE
BINGHAMTON, N. Y., —šį 

sekmadienį Binghamton lietuvių 
kolonija susilauks nepaprasto 
svečio—lakūno Juozo R. James- 
Janušausko, kuris aeinantį pa- 

šiajį^skristi iš,‘^me-
Lietuvą. Jis dalyvaus 

lamoj Lietuvių Aviacijos

Streikuojantys far- 
meriai prašo guber

natorių pagelbos

PIKEVILLE, Ky„ sp. 30. — 
Keturi maskuoti žmonės pa
stvėrė netoli jo namų Willis 
Staton, kandidatą j Circuit teis
mo teisėjus. Tą pačią dieną 
netoli tos vištos sudegė tuščia 
bakūžė. Giminės spėja, kad 
pastverasis kandidatas veikiaur 
šia yra nužudytas ir sudegin
tas. Federalinė žvalgyba dar 
tik rengiasi pradėti tyrinėti 
išvogimą.

Nuteisė kalėjimai! 9 
vakarinių parkų 

viršininkus Tilžėj darbininkas už
mušė savo šeimininkę

Vokiečiai “tyrinėja” 
rytprusius

CHICAGO. — Teisėjas Wil- 
liams nuteisė 6 mėnesiams ka
lė j iman už teismo paniekinimą 
vakarinės miesto dalies parkų 
tarybos prezidentą Harry Jo- 
seph, penkis komisionierius — 
Petrillo, Flynn, Gordon, Kos-| 
telny, O’Keefe, buvusį komisio-l 
nierių Roehler ir tris parkų 
darbininkus — departamentų 
viršininkus. * Jie liko nuteisti 
kalėjimai! už atsisakymą pa
aiškinti kodėl tapo pašalintas 
iš darbo, cemento darbų for
malias Ferguson.

Visi nuteistieji pareikalavo 
naujo bylos nagrinėjimo, bet 
teisėjas tą reikalavimą atmetė 
ir įsakė nuteistuosius tuojaus 
išgabenti į kalėjimą, žinoma, 
nuteistieji paduos apeliaciją.

r

Pasįmirė garsus 
aktorius

TILŽE. — Tilžės apskrityje 
įvyko žiauri žmogžudystė. 17 
metų amžiaus darbininkas Val- 
zer dėl nežinomų priežasčių 
virtuvėj nužudė ūkininko Hahl- 
ka žmoną ir lavoną užkasė so
de. žmogžudys po to išvažia
vo į gretimą kaimą,( bet kai 
sugrįžo buvo suimtas. Jis tuoj 
prisipažino.

Prezidentas kryžke 
lėj; turės keisti pi

nigų politiką

ri

įčii
/Dienoj^ kuri įvyks patogiame 
Bęnnetf Aii;porte. Be paties 
Jan^^Jan^šausko dalyvaus ir 
kitiflįakunų. Pradžia 1 vai. po 
piet. j.
KITOS AVIACIJOS DIENOS 

Lakūno James - Janušausko
Aviacijos Dienos įvyks dar ir 
sekamose lietuvių kolonijose.

Lapkričio 12 d., Meriden Air- 
port, Meriden, Conn., arti Wa- 
terbury.

Lapkr. 19 d.—Boston, Mass. 
—Metropolitan Airport Nor- 
wood-Canton, Mass.

Lapkr. 26 d., Pittsburgh, Pa., 
Bettes Airport.

Lapkr. 30 d. (Dėkos Dienoj), 
Clęveland, Ohio, Mayfield Air
port.

NEW 
tadienio 
degimo 
rius Hugh Sothern, 73 m. Jis Į 
prieš kelias dienas persišaldė, 
iš to ir išsivystė plaučių užde
gimas.

Jis mirė ant rankų savo žmo
nos, garsios aktorės Jirtia Mar- 
lowe. fJam prašant, jo kūnas 
bus sudegintas.

Sothern gimė New Orleans, 
La,, sūnūs garsių Anglijos ak
torių. Jaunystėje mokinosi 
piešimo, bet perėjo į sceną, 
yra vaidinęs daug žymių veika-j 
lų, bet labiausia 
su savo žmona 
veikaluose, ypač 
meo and Juliet”.

Jo žmona jau
rado sveikatą ir paliovė vai
dinti jau daug mėtį atgal. Jis 
gi vadino iki 1925 m.

WASHINGTON, sp. 30. — 
Visų pripažystama, kad prezi
dentas Rooseveltas savo dar
buotėj už šalies atgaivinimą 
pasiekė kryžkelę ir turės, ypač 
pinigų politikoj, pasukti į vie
ną, ar kitą pusę.

Eina gandų, kad administra
cijoje kilo rimtų
dėl prezidento piniginės 
mos, kuri gali privesti 
rezignacijų.

Jis supirkinėdamas
bandė išsilaikyti vidury—tarp 

Į infliacijos ir tvirtų pinigų. Te
čiaus padėtis pasidarė neišlai
koma ir jis turės kurion nors 
pusėn pakrypti—ar eiti prie
infliacijos ir kainų kontroles,, 
ar- pasukti linkui pinigų. stabi
lizavimo,■ galbūt ^susitariant su 
kitomis šalimis.

Paskendo degtinės 
šmugelninkų laivas

TILŽE. — “Naujasis Tilžės 
Keleivis” rašo, kad nuo rugsė
jo 29 d. iki spalių 8 d. Kara
liaučiuje įvyksta Rytprūsių ir 
Vakarprufeių mokytojams kur
sai, kuriuos surengė dr-ja “Ve- 
reinigung zur Foerderung der 
vissenschaftl, Heimatkunde”. 
Kursai surengti tikslu, kad 
mokytojai pažintų geriau Ryt
prūsių praeitį, gyventojus, jų 
kalbą bei papročius. Visą eilę 
paskaitų šiuose kursuose skai
tysią geriausi šio krašto moks
lininkai. Be to, Vokietijos vy
riausybė paskyrė per 20,000 
markių šio krašto nuodugniam 
ištyrimui, kaip senkapių kasi
nėjimams ir t.t. Visa tai paro
do, kiek vokiečiai paskutiniuo
ju laiku4 yra susirūpinę Rytprū
sių kraštų praeities ištyrimu.

Bet visi tie krašto tyrinėji
mai yra daromi ne be reikalo. 
Jie nėra pagrįsti teisingo mo
kslo daviniais, bet vyriausias 
šių visų “tyrinėjimų” bei įvai
rių kursų tikslas yra vienas: 
įrodyti, kad šiame krašte lie
tuviai niekad negyveno. štai 
jau pirmose kursų dienose Ka
raliaučiaus “Prussia” muziejaus 
direktorius dr. Gaerte pasakė: 
Stalupėnų apygardoje ką tik 
atrastos kapinės turi neišpasa
kytoj svarbos krašto praeičiai 
ištirti. Juk reikia įrodyti, kad 
lietuvių tautos elementui nė 
jokiu budu negalima užleisti 
kokią nors vietą rytprusių pra
eities

Ar tas šių dienų mokslinin
kams tikrai galėtų pasisekti ? 
Ar lietuviai jau nieko prieš tai 
negalėtų padaryti?, — klausia 
“Nauj. T. K.” Ir į tai atsako: 
šiandien, didėjant pavojui mu
sų tautiškumui, jau ne tik 
raginame, bet ir reikalaujame 
rūpintis tuo reikalu4, nes tai 
yra ne atskiros draugijos in
teresas, bet visos tautos.

Masinės vedybos 
t Italijoj

, NEW 
Frances, 
gelninkų 
pakraščių sargybos laivas skau
džiai ntfkentėjo, abiem laivam 
susidūrus ties Black Point. 
Sargybos laivas tuo laiku vijo
si kitą šmugelninkų laivą.

Po susidūrimo ištiko persi- 
šaudymas, kuriame vienas iš 
šmugelninkų liko šitokiai su
žeistas ir trys suimti.

DĖS MOINES, lą., sp. 30. — 
Streikuojančių farmerių vadai 
kreipėsi į gubernatorių konfe
renciją, prašydami ją pagelbė
ti išrišti ūkininkų klausimus.

Nors farmerių streikas ikišiol 
nedavė jokių pasekmių, tečiaus 
streikieriai ruošiasi reikalauti, 
kad gubernatoriai paskelbtų 
ūkio produktų embargo.

Minia puolė dirbtu 
ves

DETROIT, Mich., sp. 30. — 
Policijos apskaitymu, minia iš 
apie 2,500 žmonių, važiuodama 
300 automobilių, pravažiavo 
gatvėmis, kur randasi “tool 
and die” dirbtuvės, mėtydama 
akmenis į dirbtuvių, langus, 
taipgi išvardydama sugryžusių 
į darbą darbininkų automobi
lius!

Dr. Kung Chinijos 
finansų ministeris
SHANGHAI, sp. 30. — Dr. 

H. H. Kung, tapo paskirtas 
naujuoju Chinijos  ̂finansų mi- 
nisteriu. Jis užėmė vietą T. 
V. Soong, kuiąs rezignavo 
Nanking valdžios susirinkime, 
kuriame pirmininkavo Chinijos 
diktatorius gen. Cliiang Kai- 
shek, kuris tuoj po to išskrido 
vadovauti Chinijos kariuome
nei, kuri kariauja su komu
nistais Kiangsi provincijoj.

Kung yra pusbrolis abiems 
—ir buvusiems ministeriui 
Soong ir diktatoriui Chiang. 
Soong pasitraukė todėl, kad 
jis neįstengė gauti naujos pa
skolos ir kartu neįstengė su
balansuoti biudžetą.

■■ » ->*'   1 ■ ■■■ in ’ / .

TACOMA, Wąąh., sp. 30. — 
Paul Raivda, 64 m., nors vi
sas subadytas ir sužalotas nu- 
galėjb įsiuvusį bulių ir jį pri
rišo. Tečiaus po to paėję# apie 
25 pėdas parkrito ir pasimirė.

RYMAS, sp. 30. —. šiandie 
masinėse vedybų apeigose liko 
apvesdintos 820 porų.Ryme ir 
2,200 porų provincijose.

Kiekviena pora gavo nuo 
Mussolini dovanų po $40 ir še
šiems mėnesiams 
draudą.

Tuo Mussolini 
tinti vedybas ir
Ii jos gyventojų skaičių, nors jis 
ir taip yra didelis, kad jau* sun
ku visiems italams išsitekti 
Italijoj ir daugelis jų yra pri
versti emigruoti j kitas šalis, 
kad galėtų užsidirbti pragyve
nimą. .

-T-1—.............................

3 žmonės žuvo

Jaunieji fašistai 
gavo kulkosvaidžius

' RYMAS, sp. 30.— Jaunųjų 
fašistų kovos būriai iš 92 pro
vincijų vakar formaliai gavo 
kulkosvaidžiui, kurie bus da
limis jų apsiginklavimo. Prie 

i tų burių priklauso nuo 18 iki 
21 m. fašistukai.

FORT MADISON, la., sp. 30. 
—Trys žmonės ir šuo liko už
mušti Santa Fe ekspresiniam 
raukiniui užgavus jų automo
bilių Illinois pusėj -Mississippi 
upės. Užmušti Walter Ęagles 
iš Gilassford, III., jo žmona it 
Frank Rosencrans iŠ Peoria, 
III.

PARYŽIUS, sp. 30. — Nub 
vidurių pakrikimo pasimirė Dr. 
C. Guerin, 70 m., kuris yra 
išradęs Čiepus vaikams nuo 
džiovos. Jis buvo pagalbinin
kas Pasteur instituto direkto
riaus.

Kilimas maisto kai 
nų apsistojęs

Nesėkmingos “Eksport
leso” ir miškų sindikato 

derybos
KLAIPĖDA.— Derybos tari) 

Klaipėdos miškų sindkiato ir 
tarp sovietų “Eksportleso” lig 
šiol nepasistūmėjo priekin. 
Klaipėdos miškų sindikatas 
stengiasi, kad sutartis, kuri 
baigėsi 30 rugsėjo, butų pra
tęsta. Deryboms su. “Eksport- 
lesu” tęsti šiomis dienomis Kau
nan atvyko Klaipėdos miškų 
sindikato pirmininkas Galva
nauskas.

Klaipėdoj kalbama, kad su
tartį tuomet pavyks atnaujin
ti, jei Lietuvos vyriausybė su
teiks “Eksportleso” reikalauja
mas garantijas. Atitinkamos 
Klaipėdos įstaigos, kurios lig 
šiol tas garantijas teikė, to-

WASHINGTON, sp. 30. — 
Darbo departamento statistikos 
biuras praneša, kad maisto kai
nų kilimas spalio mėn. apsisto
jęs. Mažas kainų pakilimas 
pasireiškęs tik dviejuose va
kariniuose miestuose—Denver,
Colo. ir Salt Lake City, Utah. liau nesutinka garantuoti.

• • •
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . ..Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.
'Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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NAUJIENOS, Chieago, Iii

ĮkorespondencijosĮ
Grand Rapids, Mich.
Visa cilg nelaimių lietuvių- 

tarpe

Tik visai neseniai lietuvį 
ūkininką patiko nelaimė: jo 
paties- užaugintas bulius mir* 
tinai jį subadė. Velionis ta
po palaidotas laisvose kapi
nėse. Tfti buvo bene geriau
sia gyvenantis lietuvis ūki
ninkas šioje apylinkėje.

Čia vėl tik kelios dienos at
gal rado negyvą jėloje Alek
sandrą Giedrį. Kokia mirčia 
jis taip staigiai pasimirė, — 
sunku ir pasakyti. Kai kurie, 
matę jį tik už poros valandų 
prieš mirtį, sako, kad links
mas buvęs ir gražiai apsirė-

staiga? Palaidotas katalikų- 
kapinėse.

Spalių”23 d-.? tai-yra pirma
dienį, patiko nelaimė Juozą 
Gluobisą, gyvenantį Lumbcg 
Lake, apie 4 mylios iš miesto. 
Kadangi už miesto ribų nėra 
šaligatvių, tai,* žmonės turi i ei
ti keliu. Taip ir J. Ghiobisas 
ėjo keliu 7 v. ryto j darbą. Ėjo 
kairia puse, betr kaip tik ties 
juo automobilis lenkė kitą ir 
pasuko, matyt, perdaug į kai
rę pwę. Parmušė Gluobisą 
taip smarkiai, kad tasai ant 
vietos mirė. Velionis paėjo iš 
Lietuvos Barbieriškio mieste
lio. Atvažiavo iš Lietuvos 
1905 metais į Pilė, Penn.

Taigi* lietuvių eilės juo- to
linę tuo sparčiau pradeda: re
tėti ir dd dėl tokių* nelaiųfiinr 
gų, mirčių** z Neilgai truks, 
kaip lietuvių išeiviją visai su-, 
retės. — Naudžius:

DVIKOVOS ANGLŲ 
KARIUOMENĖJE

Bet po jo mirties vietosdęs, 
laikraščiai paskelbė, kad jį ga
nai užmušė. augi

Grand Rapidš’c apsigyveno 
1923 m. ir iki šiam laikui pri
gulėjo prie S. L. A. 60 kuo
pos. Palaidotas laisvose ka- 

taip pinėse spalių 26 d.

Kedčl išnyko dvikovos 
Anglijoje
■■***■"■ ............— » „ t

Visuomenė visuomet smerkia 
dvikovą? laiko ją barbarišku 
papročiu, kuris pasidarė nesu
prantant tikybos pamokymų* ir 
neteisingo garbės supratimo. 
Ir iki šiolipi dvikova neišnai
kinta, ji puikiai gyvuoja be
veik visose valstybėse — kur 
slaptai, kur viešai, ypatingai 
karių tarpe. Išimtis yra Angli
ja, kur dvikova išnyko. Tuo 
tarpu anglai toli gražu nema
žiau jautrus garbės dalykuose, 
kaip kitos tautos, nežino dviko-
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I HA!/ MY BOYH
U- bu FRANCIS WALLACE Į 
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vos barbariško papročio^ Bet- 
taa- nevisuometi? taip^bUvo, iU 
dvikovų^ manijai išnykt’ AngliH 
jojd^ tik po^ilgos,-- nenustčjan- 
čios kovos.

Tas ataibiko..po) kautyniųbprią- 
Vatcrloę* % Dvijįovų.. man W P9- < 
ilgo* karo- sufitiprėjcM* Liūdniau
siai žinomas tuo atžvilgių bu
vo vienas iš stovčjųaiųt.GibraL 
tarė pulkui dvikovos'*jame bu
vo, , matomai,..nepanaikinamos.’ 
Pagaliauu pulko* vadč^ buvo^ at*- 
šauktas s ir /■ jp< vietom paskirtas 
žinomas- dėl!‘ savo> gelažinioe 
griežtumo - pulkininkas-’ Koppls-: 
tonds.

Atvykęs Į į pulką, jis tuojau 
pat nuvykb.. į > kareivine^, bičhii 
liškab' pasisveikind suv kariniu? 
kaiš i i* < iš karto- s& • jąiSb taip, su
sibičiuliavo?. kad j jie? stir baime 
laukusieji! griežto.’vado, atvažia
vimo?. nusMfamiiiOi Suruoštuose 
j am pietuose?. pulkininkas < pąsin 
rodė esąs linksmuti bendrakak 
biu, pasakojo anekdotus iŠ 
aukštosios visuomenės: gyveni^ 
mo ir,- lyg. kad* netyčia^ paliete 
dvikovos? kurios,* kaip! jis girdė
jo, padaugėjo pastaruoju. Idiku- 
pulke. KbppUtonUs; pareiškė: pa* 
sigailėjimo* dėl, to?kad( pikti 
susirėmimai- kliudo, susidaryti 
stipriai bičiulystei. karininkų 
tarpę*

—ponai* — turėt i jis baigda
mas,- — aš nieko ndtūriu , pasal

SYNOPSIS
“Big Jeff” Randolph, now in his 

second year on the Thorndyke var
ai t y and one of the nation’s great- 
est football atars, has had a bril- 
liant grid career ever since his 
high school days in little Athens, a 
m i d-w ėst factory town where he 
was born and where his family— 
Mom, Pop, brother Pete, Uncle 
Lonie, et a!—štili lives. “Big Jeff” 
is j>lam Tommy to them and other 
townspeople, some of whom are 
jealous neighbors forever annoying 
Mom by their “digs” at her col- 
legiate son. In high school days, he 
went with Dorothy Whitney, daugh- 
ter of Charlie, the richest and most 
poverful Citizen in Athens. Būt at 
swank Thorndyke in the east, he 
became enamoured of Elaine Win- 
throp — debutante, society artist, 
and daughter of a Wall Street mag« 
nate. Thorndyke’s big game that 
year was with Indiana State. The • 
former won, 7-0, after a gruelling 
struggle, thanks to an early touch- 
down pass by “Big Jeff” and his 
finai stopplng of Carlton, State’a 
plunging prodigy. . . . The Whit- 
neys saw this grilling contest, Dor> 
othy’s eseort, Jerry Randai!, an
noying her by his s n e e r i n g 
attitude towards “Jeff”. Their party 
congratulated “Jeff” (English ac- 
cent and all) after the game and 
he introduced them to the charming 
Elaine. . . . Back home, as usual. 
the Randolph family heard the 
game via radio, Mom being pleased 
because her boy’s team won and 
even more happy because he was 
not hurt. . . . Pop and Uncle Louie 
forgot football right by the radio 
to tangle in a political arg’ment. 
. . . Yes, Louie might be post- 
master IF Al Smith were to win....

mas^ — aš nieko ndturiu . padar
kyti f priešingo priq$ dvikovas? 
bet reikalausiu; kad kiekvienas 
karininkas duotų* man garbes 
žodį nesijauti be mario leidimo. 
Kaip, >jusų vadas, aš turiu pa
sirūpinti tuo, kad, mano auto
ritetas butų ■ pripažįstamas vi
sais atžvilgiais.

Karininkai nustebę pažvelgė 
vienas į kitą? ir pasidarė ka
muojanti tyla. ,'

—Nebijokite, ponais — kal
bėjo jis toliau, aš nesiprie
šinsiu jūsų norams dėl dviko
vų — priešingai^ $Š mielai su
tiksiu dėl dvikovos,. jeigu, iš
tyrus reikalų, įsitikinsiu tuo, 
kad užgautoji karininko garbė

įk. ginklu.
žbdj*

Mom and Pop were invited oflicially to šit at the head table when their 
boy, Tommy, was to be feted for “putting the home tovvn on the map.”
Mom and Pop were invited oflicially to šit at the head

CHAPTER TVVENTY-THREE
Būt Mom really felt sorry for 

him the night of the eleetion. He 
was around all day with his white 
tie and shirt and his chest stuck out 
vvorking at the polis and predieting 
a Democratic landslide; then he 
was around town all evening until 
late at night with a pencil and pa- 
per marking down returns and no- 
body could get near the radio būt 
him which made Mom a little miffed 
because there was a sport talk on 
from Chieago and she wanted to 
listen and hear if the man men- 
tioned Tommy.

Pop came home at ten-thirty, be
cause he had to work the next day. 
He said it was all over and he 
swore and said the Republicans 
were in with the bootleggers and 
didn’t want an honest man in the 
White House who wou!d give a 
workingman a glass of real beer 
after a hard day’s vvork, Įnstead of 
making him pay four prices for 
rotgut from a dago speakeasy guy 
who couldn’t talk good English būt 
was getting rich while honest 
Americans got poorer every day. . . 
Mom was glad when he fell asleep.

Uncle Louie came in at • one 
o’clock and hardly s'aid a vvord. 
Mom was vvorried about him and 
made him some hot coffee and a 
sandwich from the beef that was 
left over from supper. He hardly 
touched it and then she was wor- 
ried because Uncle Louie could al- 
ways eat. He couldn't sleep much 
either and was up early the next 
day. He moped around for days 
before he began to fee) better and 
Mom had to say it to Pop’s credit 
that he let Uncle Louie have his 
olfft w«y until he began to feei 
better. Then Uncle Louie said the 
re&son Al had lošt was because 
the Democrats wa» too split up 

fa&ong themselves and Al didn’t get 
^the right support from hia own 
party on account of the kukluxers 
and bootleggers.

“It waa Tammany did lt," Uncle 
Louie said. Pop went right up to 
the alr because he was a great *

against the Tiger. While they ar- 
gued back and forth Mom got to 
wondering how long it was going 
to go on because now Uncle Louie 
would be out for four more years 
and he was getting older and con- 
trarier and had no money left to 
speak of, and there was no place 
else for him to go būt to stay piled 
in on them. She always sėt a good 
table and with so many mouths to 
feed, and all hungry men, too, Pop 
didn’t make any too much — and 
Pop was getting older too. Pete was 
just making both ends meet at the 
garage^ and Steve was out there 
working with him most of the time 
in the evenings, and Mom didn’t 
doubt they’d be getting married 
when Pete got on his feet. If they 
would just hold off until Tommy 
got out of school and took one of 
the swell jobs the millionaires were 
offering him, everything would be 
all right.

She mentioncd to Pete about 
Uncle Louie helping around the 
garage to make it easier on him. 
Pete smiled and said: “Sure, if he 
would, he could take charge of the 
filling station and be a 
būt I’m afraid he’s too 
for that.”

Uncle Louie was too big. When 
Mom mentioncd that he might help 
out a little on Saturdays and Sun- 
days—she thought she’d break it 
to him easy—he looked so pained 
and horrified and even likę he 
thought Mom wasn’t in her right 
senses,

So- Mom shook her head and went 
on with her fruiteake. She was get
ting, ready for a big Christmas for 
Tommy. He would be an important 
mari in- the whole community, 
Smithville, too, and the least his 
mether could do wpuld be to give 
him plerity of good food to eat. 
Then she also began seraping here 
and there for money for a present 
for him, somethlrig ' real nice and 
unpsual, something.-he had talked 
about for years, būt, npver had. It 
was going to.be sūch a surprise 
that she hardly mentįoned it to 
herseif.

; Then came the banąuet.
it started when jack Chalmers, 

who kept the podlroom, came to 
k ‘ > one night about two 

store Christmas and told

big help— 
big a man

the, hėi 
vveėfcs^

Tammany man and. could never Mopi and Pop that tlie boys around 
staud for anybody to say anythlng the center had gdt together and de- |

cided that, since Tom had done «o 
much to put the town on the map, 
the-only fair thing was that the 
town should do something to show 
its appreciation and that they were 
going to get together and give him , 
a big banąuet some time during 
the holidays when he was home. 
It was just started that way būt, 
Mr. Chalmers told her, it got big- 
ger and bigger because everybody 
wanted to get in on>it.

So a committee was appointed 
and Mr. Chalmers had been sent 
as a committee of one to invite 
Toip’s parents to. šit at the head 
tablę with Tommy and the mayor 
and the school board, and they were 
also'going to invite the coach of 
State’s team because he lived in 
Smifhville during the winter and he 
tvaš going to make the main speech 
about Tommy; and thė sporting 
editor of the Smithville Gazette waa 
going to cpme and he was going to 
make a speech, and then the mayor 
was going to make the presentatipn 
speech because the boys were go< 
ing to būy Tom some kind of a 
present which anpthęr committee 
was working on.

And thėy vvanted Pop. to make a' 
speech;

Well, after Jack Chalmers had 
gone, Mom just had a little cry and 
Pop asked her what she was crying 
about becauso it was about time 
the town got wise to itself. Mom 
wipied her eyes with the corner of : 
her apron and smiled and told Pop t> 
she was only crying because thęy . 
had such a wonderful son.and*then į 
Pop told her to eut it out. And Mom > 
said it' was only the reforni people., 
lot of thlngs she had said about * 
Jaok Chalmers because he spėmed 
to be 4. real nice .man even if he 
did keep the pooi room, and Pop 
said it was only the churėh peoplef 
who did all that talkiną, and hpw4 
did they know because ttonė of them 
had ever been inside a pool room 
in their life and juąt vvanted people 
to sing .hymns all their life;. and 
Pop said* that some čf the best 
men in town had been saloon keep. 
ers before the country went dry 
and the dagos began getting rich,•' 
and he, guesged that whbn they -. 
called on him he’d juąt tell them 
a few fhirigĄ • beąausė all of the 
school bOard were drys ahyhow. j

, , (To Be Continuedj . : „ j .
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.kitąj, dieną, o* piątų* metu »puti 
kininkha; sutikbr* abuu ppiešus; 
leitenanto ranku buivo ppmš- 
tftą.

—Na, ką ar dvikova įvko?— 
gpęžiai paklausė puikiniu^ 
kas.

1 —Taip, — atsakė leitenan
tas. — Kapitonas gerokai nu- 
prąižė nian ranką.,

—Tą- jus vadinu te dvikovą, 
ponai.?! If»be* to?- kai reikalas 
yra < dobi tokiom svarbaus klausy
čio, kai#? karališkosios gvardi- 
jųsn šalmai? Malonėkite! at- 
naujinti1 dvikovą?! kitaip- busi
te* atleisti s iš karo tarnybom be 
prašymo

į Pasirinkimo nebuvo? iii su
sijaudinę karininkai- šaudėsi. 
Kapitonas* Karringtonas buvo 
rimtai sužeistas ir • du* mėnesiu 
sunkiai siugų?

j Kilusiejii tuo metu 
karininkui i tarpe.— 
davo< nuraminami? 
puikininkams* nedavė leidimo, 
nurodydUmasį taiijogų nežino 
kuo. baigsis kapitono Karring- 
tono ligą*

Ttio< tarpu? pulkininkas pra
nešė* aplė- įvykį k klaBObministe- 
riui, kuris griežtai įsakė, tą rei- 

vienin- 
telisA būdas išnaikinti nelemtą 
dvikovų- maniją.

Karringtonas pasitaisė ir 
pradėjo eiti* pasivaikščioti; 
pulkininkas-sutiki jį vaikščio
janti <su< savo, nesenai buvusiu 
priešu?. au> kuriuo, susitaikė.

- Pulkininkas malonini' pasi
sveikino,

—Man labai malonu, kad ka
pitonas pasitaisė ir garbės rei
kalas gali būti pabaigtas.

Karininkai su išgaščiu pa
žvelgė vienas į kitą; jų veiduo
se buvo matomas nusimini
mas.

—Tamstos, žinoma, sutiksi
te, ponai, kad“ ginčijamasis 
klausymas dėl-išalmų gali būti 
išspręstas tik vieno iš jūsų 
mirtimi. Aš pyąnešiau karo 
minisįeriui. apie tą atsitikimą 
• • 4 ••VI r 1m Ji^z/tViSiską 
nliomidnę..

kČ jiems, kad ir ateityje kiek
viena dvikova turi baigtis tik 
mirtimi vieno iš priešininkų. 
Nuo- to laiko dvikovų pulke ne
bebuvo. — y.

už bailiimą*.

ginčiii 
menki bu

ki tiems

kaląt visai i užbaigti,

įjali būti atitaisyti
Karininkai ,<dav£ 

nepriimti IŠŠdtlkiifią pulki
ninko leidimo. ; <

Jau kitą rytą pAlRiitinką pa
žadino *du karininl^? Karring
tonas ir Majersas.

—IJ? p; karininUfti-’ galėjote 
parinkti atsilankymui kitą lai-

_ 5 oi.4-.ilr/’> i,ir,c? niilliili 

ninkaž;
—Reikalas, liečiąs musų gar

bę, negali būti atidedama^, ir 
mes prašome, tamstos sutikimo 
dėl dvikovos? — atsakė kari? 
ninkai. .

—Kaip man žinoma*, jus bu
vote geriausiais bičiuliais.*

—Taip, ponas pulkininke? bet 
mes susipykome ir įkeistoji mu
sų garbė reikalauja patenkini
mo. , ,

—MMomui> — tįrė- pulkinin
kas, — kad j vyko kas nors lai
bai rimta?.. jeigu jųs.s.griebiatės 
giiiklo?) Vienas iš j uąą,: mato
mai, nereikalingas pasaulyje:? <

—Tamsta- teisingai šakai, 
ppnaš : pulkininke.1 Vdkarc aš 
pasdkidtt,' jOg. nori^' bųti k*atft- 
liško«ios gvardijos Londone 
leitenantu ir nešioti sidabrinį 
šalmą ant galvos.. Kaptonas 
Karringtonas nusijuokė ir ta
rė, kad mano ““moliūgui” pa
kanka ir odinio šalmo. Tą pa
juoką pagriebė ir-kiti karinin
kai. Beto, kapitonas tvirti
no*. kad* gvardijos- karininkai- 
nešioja varinius šalmus. Aš 
ginčijau. Musų- 4arpe įvyko 
rimlaš ginčas ir Aeapsiėjo be 
gtiėžtų išsirėiškiin^l dėlko ma
nau, jog thriU'-teisę1 prašyti lei* 
dimo dvikovai.*.

Mkininkas sutifeo; kad rei
kalas i labai; rimtai, nors šaU 
mai nesidabriniaiUr-ne vari
niai, o iš <bal^SApįąiddbfcuotm 
maugM. ‘ ;

.—Ponai, art jus griežtai np^j 
rite dvikovos?

—Taip!
—Ru|ku,. Aš- juiįis. nekliudy* 

siu? (beižinokite, kad. nebūtų 
komedijų? nės* juspatys sako 
te* jo^.:viena^ 1$.Jum) nereika-

Dvikėva įvyko anksti rytą

nu- 
ki- 
nu-

—Bet, ponas pulkininke, — 
mikčiodamas tarė Majersas,’— 
kapitonas dar neatsigavo nuo 
ligos...

.—Jeigu jis gali- vaikštinėti, 
įai jis! galės laikyti revolverį. 
Aš negaliu leisti, ked< du prie
šai vaikštinėtų ilgiau kuone 
rankomis susikabinę.

Karininkai, neslėpdami 
gimininio, ištiesė vienas 
tam rankas. Pulkininkas
sisuko, kad paslėpti savo jau
dinimosi, bet pareiga reikala
vo nenulenkiamo užsispyri
mo.

Karininkai nutarė aptarti 
reikalųsu* bičiuoliais ir pasi
elgti, kaip nutars diduma. Vi
si nutarė, kad dvikova butų 
atnahjinta, ir kariška garbė 
privertė nelaiminguosius kari
ninkus ateiti vėl dvikovom

Nelaimingieji dvikovininkai 
širdingai atsisveikino vienas 
su kitu ir užėmė nurodytas 
vietas/. Pasigirdo nelemti šū
viai ir leitenantas krito, kul
kos peršautas per širdį. Kar- 
ringtono, užmušusio savo bi
čiuli, sielvartas buvo beribis. 
Jis graudžiai verkė; liktis tar
nyboje jis nebeįstengė ir tų, 
pačių dieną • padavė prašymą 
dėl atsistatydinimo.

Pulkininkas pakvietė visus 
karininkus pas save ir pareiš-

Kodėl Gydytojai 
Prielankus Skys- 
tam Lauosuotojui?

Gydytojas jums pasakys, kad netinka
mai parinkti iioosuotojai yra paprasta 
priežastis krOnisko užkietėjimo.

Byle kuris ligonbutys gali suteikti 
įrodymų kiek daug bljtdies yrą pridarę 
aštrus liuosuotojal kurte sausina sys- 
temą, silpnina žarnų raumenis ir net 
yra kenksmingi kepenims ir inkstams.

Ant laimės, žmonės urnai grįžta prie 
liuosuotojų, kurie yra įkyitoi formot. 
Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite: jums 
nereikės priimti “dvigubu kiekį”, diena 
ar dvi vėliaus.

Dr. Caldveli’s Syrup Pepsin patai
so vidutiniško žmogaus vidurius taip 
reguliariškai kaip, laikrodį' į keletą sa
vaičių laiko. Kodėl jį neišmėginti? Kai 
kurias piliules arba tabktkas gal- leng
viau i nešiotis. Bet juk abelnai mažai 
“patogumo” byle kuriame iš liuosuo* 
tojų, kuris priimama tankiai, jus turi
te jį nešiotis su savim kur jus ne ei
tumėt!

Viena tik skonis Dr. CaldweH's Sy
rup Pepsin pasako jums, kad jis yra 
naudingas. Gera skonis, puikus veiki
mas. Saugus dėl nėščių motinų, ir kū
dikių. Pas visus vaistininkus buteliuose 
prirengtas vartojimui. Narys N. R. A.

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

e BREMEN
EUROPA

DIENAS

mano

yfcsmąM jUi, ■■■» —

Į u etų v

Rheumatizmas
PetiesSkausmas

i Krūtinei1 Šaltis
GREIT PALENGVINAMI

Yra tikrti faktu, kad jus galite

.1 . _. .
Specialiai traukiniai stovinti šalimai# i garlaivio M
Brcmerhavene užtikrina labai* patogią kelionę į' •

LIETUVĄ

iu formacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph S t., Chieago, III.

piktai sutiko juos pulkit'gauti palengvinimą i keletu minu
čių vartojant Dr. Levy Volvet Lotion 
nuo Rneurtiatismo, Neuritis, Lumba
go, "Artlifitis. sustingusių raumenų 
ir narių. Daugelis vartojo 
bevėik Viską be jokiu pasekmių. 
Jus- dabar, galite pamėginti Dr. Levy 
Velvet Lotion, sji.. pilna garantija, 
kad gąusite palengvinimą. Jeigu jis 
neparodys jums didžiausj pasisekimą. 
—jeigu pirmas išmėginimas nepra- 
šalihs didžiausius skausmus — jūsų 
pinigai bus sugražinti.. Pamėgin
kite jį šiandien. Nelaukite. Visose 
vaistinyčiose arba, prisiųskite 65c. 
krasds ženkleliais arba money orde
rį ir , mes prisiusime jums paštu. 
BOrdii Laboratories, 8000 N. Laramie 
Avė.? Chioago, III.

SERGANTIEJI!
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai;* 
apie savo ligą ar silpnumą? ;

Viliaus! ir gedausi < 
L gydymai išgydymui 

įvairių kraujo ligą, < 
m, reumatizmo* inkš-1 
K tų, puslis, , udria-J 
W rią ir visų užkre-( 
W iiamųjų ligą. Taį-( 

pgl * speciali gydy^ < 
^ mai sugrąžinimui * 
fl^energijos ir. stipru-* 
Sr’ md be laikO' nu-* 

silpusiems asine-' 
mmt . ir. lytiniai, 
silpniems vyrams. * 

i Sergantys žtnoųės yra . kviečianti 
Ateiti dėl sveikatai naudingą inforraą-1 
čijip kurios bris suteiktos dykai> be 
jokią , pareigų.; J

( Dr.. Ross kainos yra žemos ir vi-( 
(jiems pddnambsr GMilfta susitarti dėl< 
i lengvų išmokėjimų, kad ( kiekvienam i 
»duoti progos išsigydyti. '

! dr; b. m. ross

kampas Monroe SfrtM, Chieago. III. ( 
Imkite elevatorių iki penkto auglto.
Priėmimo karti 1J.’ 90<!*del vyrų ir 508' 
del.ri^te^ yėlMdūat. 10<MUlki' 
4 p, m.. Nedėlinmir 10 a. nu. iki 12< 
tsU Wrted?1iais; -T^dūirtis Ir SUbi- 

* wmt4.. 1 (įpau mir. S’iįp.
OfiSMų JO, metų ,tam«. pačiame. namt»J

« i **iI.m*^h>iiį?*i ."«*■*» i>n*>Mi

ii, m . m ,
t GElW. Nuu|iėnų skaitytb- 

ir skaifttbjdi prašomi
'rėijŠjluM eitf į'tas 

kVaulUvėsr Ihitidš skelbiaši 
Naujienose. f•

*19.95

GRAŽIAME KABINETE, su 10 tūbų .. .... 66.00

*—•■■■■ i

v.»: 
.r

NAUJOS 1934 RADIOS su visais naujais išradimais 
.Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbysČių.

‘■'NAUJAS'- “CROSLEY” RADIO, dual 4
* I / . ■
(.t • ' ■ ' • ; .........

9NAUJAS “GROSLEY” RADIO, duahi5

1NOOHPOBATED

3417S. Halsted Street
Tel. Boulevard 3167

BU DRIKO KRAUTUVES LlKTUVIšKI RADIO PROGRAMAI:
Nedeliomis: 8:00-vai. ryte ir l :00< v. po-pfeb <

W. C. F. Li, 97(YMtodes . . .
Ketvergals: 7:30 vai. vakare, w. H. F. YL

1420' kiloeycles



Mano atsakymas “tavorščiams
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Padarome Visiems Greitai
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Chicago, IU

THE TWO ORPHANS
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N\EAN* 
\NH\LF., A 
TVaAGEX>Y

TAKVHO 
PLACE IH 
AHOTHER, 
ęVTV'.VULL 

LOME 
TRIUtAPH 

INTHE 
EH£>? 

ACAV^EER, 
AT SVA*EV.

A U\FE 
BLA&TEfcĮ 

fEEAb
OHM

HE HOUSE 
OH THE 

iL^VUL”

buvau 
ėmiau

Bilas
Bizhid Kortelės ’
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

OF HE.R, EAGGE-GT TRAUtAPH 
tAN STAR, Trt&APPFARS'.'. J 
THOUSAH'BS AKt-T\Et>UP / 
>N THVS 6H0\NĮ A FUOP / 
V4VTHOUT WSS BE. MERE.U* 
< AtA FVeAHTKC!

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

sezono, 
gražų,

C AL t 
Attentvon 
OHCE VAOVSE 

TO THE 
RAtįT OUfE 

CHAVEACTEfeS 
ARE. PLA'YING- 

INTHte 
T5RAVAA OF 

X>ESTVHV

tiražus Nauji 
Kautai 

Sėą«acingomis 
Sutaupantis

OP 
THE THREAB 
OF OOR UTTLE 

STOR.V.

Uždirbau $50 ir dau- 
aš galėjau 
- taip sa- 

Ciceroje

Bet kokie
i tuos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS yffl8www^ 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louia Avė. Tel. Kedzie 8902 >s||||||

Vanoe, lietau* ir dnuko* vanoe. W|||| 
awimmiog pool.

Rueiika ir turkiika pirtie moterims 
įeredomis iki 7 v. ▼.

ne, nes už milioną 
ivo galima nei tiek

savo 
kau į 
miausiai, aš pasitariau su žmo

BUB AHBTESS'OUR TV4O 
MIA\F& THVeo\MN &V FATE. 
\HTO THE HOtAE. OF THE.
BSBOKEN OP BACHE uore 
T)\CK &VJAVST. TTR'VIH©. 5fO 
»N BACK BT LOME. ANŲ

YOVRtYEd 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Frec “Eye Care** 
ar “Eye Beauty” Book

Manse C<l, D«*t H. S.,9 E. Ohio St..Oūc«|e

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE!
• BRANGIAIS KAILIAIS

PADABINTI.
• HOLLYWOOD STYLIAI.
• ŠILTU PAMUŠALU

TARPELIUOSE.
• POPULIARlšKI MATERIJOLAI

Jus dabar galite Nusipirkti Holly- 
wood Mados Rūbą Outleto Kai
nomis. ' <

nieko negalįs matyti.
Galiu tik tiek pasakyti: ko

misarai tai tikra sulig savimi 
sprendžia. Faktas juk yra tas, 
kad toks Andrulis ir jo visa 
gengė tik iš “almužnų” ir gy
vena. Ir gyvena jau per ke
lis metus*. Jįe be pi^ovos ka
lėdoja ir kalėdoja. Jei tas al
mužnų rinkimas l pasiliautų, 
tai jie nebegalėtų sau pragy
venimą pasidaryti.

Įdomiausia yra tai, kad aš 
dabar jau esu ir šioks ir toks. 
Bet pirma, kol išpažinau bol
ševikišką vierą ir už ją galvą 
guldžiau, tai aš buvau pui
kiausias žmogus. Sakysime, 
cicericčiai gerai atsimena, kad 
aš visuomet būdavo pirmuti
nis ginti bolševizmą. Vilnie
čiai sako, kad aš buvęs aklas. 
Tikra tiesa: visi tie, kurie ima 
“Vilnies” pasakas už gryną pi
nigą, yra akli. Jų akys atsi
veria, kai jie nuvažiuoja į bol
ševikišką rojų ne atostogas 
praleisti, bet gyventi ir dirbti.

Kaip matėte, mane komisa
rai išvadino įtokiu žmogum, 
kuris ir gerais laikais iš gas- 
padinių “almužnos” gyvenęs 
ir negalėjęs sau pragyvenimo

Skrybėlių Special
Gražios, visai naujos skrybėlės — 
paskiausios mados styliat—AKSO
MINES, VAILOKINES, KREPOS, 
— didelis pasirinkimas naujausių 
rudeniniu spalvų, dėl mažų ir di
desnių galvų. Pheasant effektu, Ke
pi Krowns, Draped Turbanai, — tik 
ką gauti dėl šio didėlio ManacįŽe- 
riaus Išpardavimo. Ateikite anksti! 
Vertės iki $2.95. Per ši SOf* 
išpardavimą ...........  ’.

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets , 

. MARSHFIELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ.
Atdara Kasdien . 8 ryto iki 6 v.. Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8130

maisto nusipirkti, kad butų ga
lima vieną kartą žmoniškai pa
valgyti. . ,...

Dalinai taip yra ir Rusijoje, 
kur rublio perkamoji jėga pu
sėtinai nusmukusi. Pavyzdžiui, 
už pieno • kvortą reikia mokėti 
du rublius, ir tai už tiek tegali 
pirkti * tik privilegijuotieji, o 
“buržujams” tenka mokėti kur 
kas daugiau. Už duonos svarą 
mokama po kelis rublius. Tai 
tegul dabar “Vilnies” komisarai 
pajudina savo smegenis ir su
randa, kiek, iš tiesų, tas rub
lis yra vertas!

Kalbėkime toliau, 
labai didžiuojasi tuo, 
sijos darbininkai 
gauna 
na. Nagi, ar žinote kiek? Per 
mėnesj 20 rublių! Vadinasi, už 
mėnesio pensiją žmogus gali 
kartą sočiai pavalgyti.

“Poilsio namai”. . . Bubnija 
musų komisarai, kad bolševi- 
kijoje darbininkams yra įsteig
ti “poilsio namaj”. 
darbininkai patenka 
poilsio namus”? Tai daugu
moje kandidatai į amžiną “po
ilsį”, būtent, tie darbininkai, 
kurie absoliučiai nieko neturi 
ir kuriuos* jau baigia naikinti 
džiova ar kokia kita liga.

Kad mane visiškai “nunaiki- 
nus” savo parapijonų akyse, 
tai “Vilnies” komisarai nepasi- 
drovėjo stvertis šlkščiausio 
melo. Well, kada žmonės pra
randa visokią dorą ir gėdą, 
tai jiems visokios priemonės 
galimos.

Sako komisarai, kad aš ne 
darbininkas ir gyvenimą da
ręs* iš “butlegiariavimo”, todėl 
papratęs visą laiką lengvai 
gyventi. O kaip tokiam, tai, 
Žinoma, man nebuvę vietos So
vietų Rusijoje. Nieko tad 
man ir nelikę daryti, kaip tik 
bėgti iš ten, lyg kokiam zui
kiui. Tai, esą, ir suprantama: 
“darbininkų tėvynėje” nenau
dėliai nėra pageidaujami.

Ciceriečiai, kurie mane pa
žįsta, tikrai galėjo pasijuokti 
ir tuo pačiu laiku pasipiktinti 
dėliai to šmeižto. Žmonės sa
ko: meluok melą, bet išvesk 

komisarai 
truk-

■'* 1 ‘ —... . ' 11 ■' 1 - '■ -

garbintojai. Tačiau jie visgi 
turi tiek drąsos ir žmonišku
mo, kad pasakyti tikrą tiesą, 
ką jie matė ir patyrė bolše
vikiškame “rojuje 
prašau, bolševikiškame praga
re. Ir už tai, kad jie dabar ne
sibijo prisipažinti prie klaidos 
ir nenori veidmainiauti, tai 
komisarai, kurie iŠ sumulkin- 
tų darbininkų almužnų gyve
na, juos šlykščiausiu budu 
niekina ir purvais drabsto.

Co. — du metus.
3. American Flanch Co. — 

du metus.
Tai tiek apie mano darbus. 

Iš to kiekvienas supras, jog aš 
esu darbininkas.

Baisiai užsirūstino komisa
rai dėliai to, kad blogai atsi
liepiau apie Staliną, kurį jie 
skaito savo rųšies popiežium. 
Ką darysi 
mano didelė dauguma Rusijos 
žmonių. Jie tiesiog sako, jog 
Stalinas savo kolchozais ir 
“naktinėmis šluotomis” prive
dė žmones prie bado. Visai 
kitokios nuomonės Rusijos 
žmonės yra apie Leniną, ku
rį jie skaitė didelio proto 
žmogumi.

Kokie besąžiningi yra komi
sarai, parodys jums sekamas 
pavyzdys. “Vilnies” No. 214 
yra pritepta, kad J. Grobas ir 
geriausiais laikais negalėdavo 
užsidirbti sau pragyvenimą ir 
visados gyvenydavęs iš gaspa- 
dinių almužnos. Esą, jis bu
vęs biednas ir neturėdavęs ką 
valgyti. Na, o toks “mulkis”, 
kai nuvažiavo į Rusiją, tai, 
žinoma, ir ten turėjo skursti, 
kadangi jis toliau savo nosies

šis kautas grynų crepe 
Minų čharmant, kiekviena 
linija stylinga, šiltu pa
mušalu. tarpeliuose, paste- 
bėtinai ‘ gražus ir netikė
ta vertybė. ’ • <

butų, tai, žinoma, 
susičiaupti ir ty- 
turėtų būti ir kas 

tai du skirtingi daly-

■ ................. .. ■■■■■
pasidaryti. No, o kitoje vie- 
oje vėl sakoma, kad aš prieš 
švykimą į Rusiją buvau pri
pratęs prie lengvo ir gero gy
venimo!

Atrodo, kad tiems komisa
rams, kaip rusai sako, “protas 
už razumo užėjo”. čia aš 
biednas ir negalėjęs sau pra
gyvenimo pasidaryti, o Čia vėl 
lengvai ir gerai gyvenęs! Kut 
čia ręnsas? Bet, kaip visas jų 
veikimas parodo, komisarams 
senso nei nereikia. Visa, kas 
jiems reikalinga, — tai “gabu
mų” niekinti ir kolioti kitus.

Dar truputį apie save. Kaip 
aukščiau minėjau, aš esu ama- 
tninkas 
giau per savaitę, 
neblogai gyventi,* 
kant, vidutiniškai 
aš gyvenau p. A. Miliausko 
viešbutyje du metus. Vėliau 
išsikėliau pas ponds Lendau- 
čkus, pavyzdingą lietuvių šei
mą. Chicagoje gyvenau pas 
ponus Milerius,, inteligentiškus 
ir dorus žmones. Na, dabar 
prašau komisarų pasakyti vie
šai, prie kurios gaspadinės aš 

prisiplakęs ir iš kurios 
“ąlmužną”?
sakote, kad aš, palikęs 
moterį ir vaikus, išvy- 
Sovietų Rusiją. Pir-

galą. Bet “Vilnies 
nei to negali padaryti, 
sta jiems sumanumo.

Reikalauja komisarai iš ma
nęs, kad aš įrodyČiau, jog tik
rai savo gyvenime dirbau ko
kį darbą. Vaje, tu mano! 
Jeigu Andrulis butų tiek ga
lingas, kiek jis nėra, tai jis 
tuoj taptų prokuroras ir pra
dėtų mane kamantinėti, — 
kur, kaip ir kas.

Apie tai, kur aš dirbau, var
gu čia butų koks reikalas man 
rašyti. Tačiau, kad skaityto
jai nepamanytų, jog aš iš tie
sų esu “lengvos profesijos” 
žmogus, čia nurodysiu dirbtu
ves, kur man teko dirbti, pri
dursiu dar tiek, jog dirbau 
kaipo “tool and die maker” ir 
uždirbau po 50 ir 55 dolerius 
per savaitę. štai tos vietos, 
kur man teko dirbti:

1. PheolI Mpg. Co. išdirbau 
keturis metus.

2. Chicago Rivcts and Mateli

“Vilnies” No. 213 tilpo 
straipsnis vardu “Patys save 
sumuša”. Straipsnis patalpinta 
“Apžvalgos” skyriuje. Vadina
si, jį parašė pats redaktorius. 
Man piktai primetama, kad aš 
neteisingai aprašąs Sovietų Ru
sijos padėtį.

Jeigu aš neteisingai rašau 
apie tai, kas dedasi Rusijoje, 
tai “Vilnies” komisarai galėtų 
nurodyti, kur yra ta neteisybė. 
Tačiau su vilniečiais bėda yrą 
ta, kad jie seniai jau “atsidi- 
vorsavo” su dora ir teisybe, ir 
todėl su jais bus labai sunku 
susikalbėti Rusijos klausimu. 
Primetama man melagio var
das. Bet faktas yra tas, kad 
“Vilnies” komisarai apie Sovie
tų Rusiją meluoja jau per eilę 
metų; meluoja ir dumia akis 
savo parapijonams, kad iš to 
pasidaryti sau šiokį tokį pra
gyvenimą. Melavimas 
misarų profesija.

Štai ir faktai. Mano buvo pa
sakyta, kad bolševikijoje fabri
ko darbininkas mažiausiai už
dirba 102 rubliu per mėnesj. 
Na, “Vilnies” gudragalvis iš 
to tuoj padaro išvadą, kad 
amerikoniškais pinigais Rusijos 
darbininkas mažiausiai uždirba 
$13 per savaitę. Po to jis iš
kerta pamokslą; girdi, žiūrėki
te, Rusijos darbininkas gauna 
didesnę algą, negu Amerikos 
darbininkas, nes Amerikoje 
tūkstančiai žmonių per savaitę 
teuždirba penkis dolerius ir net 
mažiau.

Jeigu taip 
man reikėtų 
lėti. Bet kas 
yra, 
kai. Pirmiausiai turiu pasakyti, 
kad “Vilnies” komisaras arba 
tiesiog sužiniai per akis meluo
ja, arba neturi mažiausio su
pratimo apie bolševikų rublio 
vertę. Iš kur gi jis ištraukė to
kį dalyką, kad Amerikos do
leris tėra vertas du bolševikiš
ku rubliu? Tokią vertę teturi 
tik auksiniai rubliai, kurių Ru
sijoje ir dienos šviesoje su žva
ke nesurastum. Apyvarton iš
imtinai leidžiama popieriniai 
pinigai (banknotai). Na, o po
pierinio rublio vertė paprastai 
amerikoniškais pinigais lygina
si maždaug du centai!

Tegul dabar gudrusis “Vil
nies” komisaras paskaičiuoja, 
kiek amerikoniškais pinigais 
Rusijos darbininkas uždirba. 
Kadangi net Stalinui nepasise
kė išrasti “bolševikišką aritme
tiką”, tai noromis nenoromis 
prisieina tenkintis “buržuaziŠ- 
ku” apskaičiavimu, kuris rodo, 
jog mažiausia Rusijos darbinin
ko alga lyginasi $2.04 ameriko
niškais pinigais. Tiek jis gau
na per mėnesį. O per savaitę 
— 51 centą!

Ką jus dabar pasakysite, 
darbininkų mulkintojai ?

Noriu tarti dar vieną kitą 
žodį apie bolševikiškus pinigus, 
kad dėl jų nebūtų jokių abejo
nių. Mano laikais vyriausybės 
buvo nustatyta mokėti už do
lerį tik 1 rub. 94 kapeikas. Ban
kuose tiek ir temokėjo, kadan
gi daugiau buvo uždrausta mo
kėti. Jei kas mokėjo daugiau, 
tai jis buvo skaitomas valsty
bės grioviku ir didžiausiu nu
sikaltėliu. Vienok, nežiūrint to, 
“juodoje biržoje” rublis parsi- 
davinėjo už porą centų, o už
sieniuose ir dar pigiau.

Dabar pažiūrėkime į rublį iš 
kitos pusės. Pinigas pats per 
save mažai vertės teturi. Svar
biausias dalykas yra tas, kokia 
yra pinigų perkamoji jėga. Ki
tais Žodžiais sakant, kiek už 
dolerį, rublį, litą ir t. t. gali
ma nusipirkti gyvenimui reika
lingų dalykų. Sakysime, Vokie
tijoje po karo visi gyventojai 
buvo “milionieriai“. Bet ar tie 
milionai beverčių markių juos 
šildė? 1 
markių

3>000 DRESIŲ
ŠILKINES DRESfiS—qq 
SATINOS IR VILNŲ 
KOMBINAUJOS — ■ ---- -
AKSOMU PADABIN- ■ 
TOS.
Pratuštinimo Sensacija
Neturime visų šaižų visuose sty* 
liuose, bet yra tinkamas stylius dėl 
kiekvienos. Prieinama kaina dėl 
visu. . ' >

na ir su jos žinia išvažiavau. 
Antra, aš jokių vaikų neturiu, 
išėmus šuniuką.

Tai tokie faktai. Bet “Vil
nies” komisarams faktai neru
pi. Jie pasirengę kiekvieną 
išniekinti, apšmeižti ir su juo
da žemę sumaišyti, kuris tik 
pasitraukia iš jų parapijos. 
Niekiną jie visus žmones, ku
rie tik nepučia į jų dūdą, — 
žmones, kurie nieko blogo nė
ra jiems padarę ir jų nėra nu
skriaudę. Kaip tik priešingai, 
— tie žmones savo laiku karš
tai rėmė. Visas nusidėjimas 
tų žmonių yra tas, kad jie, 
komisarų suvilioti, * nuvažiavo 
į Rusiją ir savo akimis pama
tė ten ne rojų, bet pragarą. 
Jie pamatė Stalino “naktinę 
šluotą”, kuri triuškina viską 
be pasigailėjimo. Jie pabėgo 
iš to pragaro, ^bi jodami, kad ta 
šluota juos nesunaikintų.

Tie žmonės pirma buvo 
karšti bolševikai ir Stalino

Komisarai 
kad Ru
sena tvė j e 

pensiją. Taip, jie gau-

CHICAGO M A I L O R D E R 
Ekonomijos Outieto Sensacingas. Lapkričio 

Išpardavimas m°8'X Kautų
NRA Mad Order divizija mums isakS išparduoti jų stako pervirši 

šio sezono naujausius iki paskutinės minutės BRANGIAUS 
ĮKAINUOTUS KAUTUS — TODĖL VISI TURI BŪT IŠPAR- 
DUOTI! Tai yra jūsų proga nusipirkti naujus Hollywęod pa- 

mimmmm fortus stylius pratuštinimo kainomis pačioj pradžioj 
šis Outletas 'duoda proga kiekvienai moterei ir merginai turėti 
šiltą ir stylingą kautą. PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE!

7
. ■111H'" ; ■ THU POPOUAR STARi..

TH£. BACHtLOre S'MAR'V PAKTE JJ FROtA HtR, PROVJ>
H\& feoN\ANCt SHATTtR>.E.E>, V-OMEFt THKOuG-H HBP. 
PRAJSE. VAAH\UG- HitA A RECLU&E.. E>ETE.KN\\NAT\OH TO 
SHUHNkNG SOCIEVY,KBEP 
rrttureOFAHBBMCilHUA CAV5.EE.P.

O R D ER
ECONOMY OUTLETia



FARMERIŲ VADOVAI

KALĖJIMO BAUSMĖ KUNIGAMS

Apžvalga
3 sav. arešto

Robert Lotiis Sievėiison Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala

PASKUTINIŲ DIENŲ VAIZDAS NEW YORKE

DIKTATORIŲ BIČIULYSTĖ

Gehiušas

r®

jeigu tu 
tave sy-

apšviesta 
ilga eilė

98.00 
4.00 
2.00 
1.00

KOMUNISTAI TALKININ 
KAUJA FAŠISTAMS

nori 
kiu su

-— įspėti muilo 
jis sakė, beveik

padėkojau
ir mes nuė-

ŽYGELIS SU SAVO SĖBRAIS 
SUGRIOVĖ LIETUVOS MO

KYTOJŲ SĄJUNGĄ

piešia,
nors visas pa-

Viršuj kairėj
Į merių streikui 24 valstijose. Viršuj dešinėj 
beraatorius Charles AV. Bryai 
cijos ir remia farmerių kovą prieš NRA 
senatorius Norris (Nebraska) ir dešinėj 
soti (Mississippi) 
ei ją.

šaukia 
skaitytoju^ 
atsiginti nuo 
čių” ir skelbia 
irią tuo tikslu

Brooklyno 
niams, galų gale, nebeliks nie
ko kito, kaip įtik pasiimti sau 
už organą “Laisvę”. Klingą su 
Bimba mokės labai gerai •'sugy
venti, nės juodu taip vienas, 
kaip ir antras, daugiaufeia ne
apkenčia “buržuazinių demo
kratų” ir socialistų.

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATAI BOIKOTUOJA

HITLERĮ

Po visuotino Lietuvos Moky
tojų Profesinės Sąjungos stp 
'važiavimo, kuris neišrinko, p. 

kitų senųjų Sąjun- 
į jos centro- val-

kalėjimo. Ir 5 kaltinamieji išteisinti.
Taigi keletas kunigų ir krik.-demų partijos vadų 

gavo už “priešvaldišką veikimą” kalėjimo bausmes!
Jeigu dabar Lietuvą valdytų socialistai arba šiaip 

kokia radikališka valdžia, tai kunigai ir jų klapčiukai 
Šiandie rėktų, kad “katalikus smaugia bedieviai”. Bet 
dabartinę valdžią pastatė patys krik.-demai, įvykindami 
1926 metais ginkluotą perversmą kartu su tautininkais.

Už kelių mėnesių po to perversmo jau klerikalai 
ėmė dejuoti, kad tautininkai juos “skriaudžia”. Bet jie 
manė, kad tam kaltas esąs Voldemaras, kuris neduodąs 
geliuoti “geram katalikui” Smetonai. Jei tik “Ponas 
Dievas” tą nedorąjį Voldemarą pašalintų, tai katali
kams Lietuvoje prasidėtų aukso gadynė. Taip išvedžio
davo kun. Kemėšis, kun. Tumas ir kiti krik.-demų gal
vočiai.

Voldemaras buvo išspirtas. Tai atliko, žinoma, ne 
“Ponas ■ Dievas”, bet artimi Smetonai karininkai. Ta- 
ėiaus, ir Voldemarui išlėkus iš valdžios, klerikalai vis- 
tiek gauna į kailį. Dabar veikiausia ne vienas klerika
lizmo šulas Lietuvoje gailisi, kad jų partija susidėjo su 
“pučininkais”, sumindžiodama savo iškilmingas priesai
kas ir konstituciją.

Partijai, kuri ieško paramos plačiojoje liaudyje, 
smurto žygiai neapsimoka.

Milo Reno, kuris vadovauja 2,000,000 far- 
Nebraeka gu- 

kuris reikalauja pinigų inflia- 
Apačioj kairėj — 
senatorius Harri- 

kurie vadovauja farmerių kovai už inflia-

me beieškant mano motinos ir 
manęs paties; ir, nors nieko 
nebuvo išnešta, išskiriant ka
pitono pinigų maišelio ir bent 
kiek sidabrinių pinigų iš musų 
kasos, aš tuoj aus pamačiau, 
jog mes buvome sunaikinti. 
Tomas Dance nieko nesuprato 
iš tos scenos., ' '

“Jie pasiėmė pinigus, tu sa
kai? Gerai, Hawkins, tad kokių 
gi turtų jie ieškojo? Tai gal 
daugiau pinigų ?”

“Ne, tamsta; ne pinigų, aš 
manau”, aš atsakiau. “Tikre
nybėje, tamista, aš manau tu
riu tą daiktą savo kišenėje,

Kaune šį mėnesį pasibaigė labai išgarsinta “Lais
vės kovotojų” byla.

Tie “Laisvės kovotojai” tai — slapta krikščionių 
demokratų organizacija, kurios priešakyje stovėjo ke
letas jaunesniųjų kunigų ir pasaulinių klerikalinio nu
sistatymo inteligentų. Ji rašydavo ir skleisdavo slaptai 
atspausdintus lapelius, kuriuose būdavo atakuojama 
tautininkų valdžia.

Pernai policija suėmė 30 žmonių, sugautų beplau
nant “Laisvės kovotojų” lapelius arba įtartų dėl jų pla
tinimo. Bet daugelis jų buvo paleisti, ir byla buvo iš
kelta 17-kai. Kauno laikraščiai praneša’ teismo spren
dimą:

Kun. Korsaką, kun. Sarapą ir kun. Daukantą teis
mas nubaudė po 2 mėnesiu kalėjimo arba 2,00& litų pi4- 
ruginės baudos; dr. Karvelį ir kun. Adomaitį — po 1 
mėn. kalėjimo arba 1,000 litų; Banį 
arba 500 lt.; ateitininką J. Gratkauską, adv. St. Gąba 
liauską (kuris lankėsi Chicagoje šią vasarą), Pr. Bar

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos moterų }sekcijos susi
rinkimas Kaune priėmę tokio 
turinio rezoliuciją: ”

“1. Minėti Vokietijos re
voliucijos sukiktuvių dieną 
9 lapkričio {savaitės bėgyje), 
2. vesti griežtą ‘ boikoto akci
ją prieš fašistinę Vokietiją, 
net>erkant Vokietijos prekių, 
nelankant kino, kur rodo
mos Vokietijos Almos, ir pa
našiai, be to, kviesti visus, 
vyrus ir moteris, kam Vo
kietijos fašizmas yra nepa
keliamas, boikotuoti ją, 3. 
organizuoti plačią rinkliavą 
Vokietijos fašistų aukoms — 
emigrantams.” .

savo “susipratusius” 
padėti fašistams 

“socialsandarie- 
Klingos šaukia- 
mitingą.

šimtaprocenti-

Užsbakyma kaimu
Chicagoje — paltu:

Pusei metų, ......................... 
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams______
Vienam minėsiu!______

Chicagoj per išnešioto jus:
Viena kopija .............   ■
Savaitei 
Minėsiu! ........ ...... ....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams — 17.00 
Pusei metu --------------   8.60
Trims mėnesiams_____ _____ 1.75
Dviem mėnesiams___ ______ 1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

* Metama ....:___ ___________ $8.00
Pusei metu ----- —__ ____ — 4.00
Trims mšnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

sistoti prie Dardanelių sąsmaugos ir ją kontroliuo
ti. Graikija buvo užgrobusi Turkijos plotus ir jau 
sykį buvo visai prie pat Angoros, esamos Turkijos 
sostinės. Išrodė, kad Turkijos armija, vadovauja* 
ma Kernai Pašos, bus sukriušinta, ir Turkija teks 
plėšriesiems imperialistams.

“Tačiaus, pasiryžusi jaunos ^Turkijos (! — “N.” 
Red.) liaudis vedė griežtą kovą itj laimėjo.” 
Čia garbinama diktatorius Kernai Paša, “jaunoji 

Turkija” (turkų tautininkai-fašistai) ir karas. Bimbi- 
niftkų organas naiviai džiaugiasi, kad “jaunoji Turki
ja” nepasidarė plėšriųjų imperialistų auka, ir skiria 
prie tų imperialistų net Graikiją, kuri prieš turkus taip, 
kaip Meksika prieš Dėdę Šamą!

Kemalio pergalę ant graikų bimbininkai 
kaip Turkijos “liaudies laimėjimą 
saulis gerai žino, kad “jaunojoje Turkijoje” liaudis tu
ri ne daugiau teisių, kaip Mussolinio Italijoje arba Hit
lerio Vokietijoje.

Turkijoje laimėjo, žinoma, ne liaudis, bet buržua
zija.

Tai ve kur bimbininkai nuvažiavo su savo “leniniz
mu”. Bet suprantama, kad ne jie patys sugalvojo tuos 
pagyrus Kemalio buržuazinei diktatūrai. Jiems tai pa
diktavo Amerikos komunistų partijos “dvasiniai vadai”, 
o šie gavo įkvėpimą iš “pasaulio proletariato štabo”.

Maskvos diktatūra bučiuojasi su Ankoroš diktatū
ra — todėl visos bolševikiškos davatkos puola ant ke- 
liij prieš, turkų diktatorių.

Proletariškd revoliucionieriai^ kad juos kur bala!

“Vienybės” bendrovei subąn- 
krotavus, dabar organizuojama 
kita bendrovė laikraščiui to- 
liaus leisti. Į ją, kaip matyt iš 
pranešimų spaudoje, dedasi pa
žangesnio nusistatymo žmonės. 
O fašistai, - vadovaujami Sin
kaus ir Klingos (buvusio 
“marksisto”!) bando jų pastan
gas sutrukdyti. Fašistai nori 
sušaukti senųjų “Vienybės” 
bendrovės šėrininkų mitingą ir 
pasipriešinti bendrovės reorga
nizavimui.

Bet Ginkus su Klinga dabar 
neturi Brooklyne savo ‘laikraš
čio, per kurį jie galėtų vesti 
agitaciją. Jiems laikinai patar
nauja Worcesterio “Am. Lietu
vis”, kuris pastaruoju laiku vis 
arčiau glaudžiasi prie fašistų. 
Kybos (buvusio “aidoblisto” ir 
bolševiko!) organe vienas 
“šimtaprocentinis” kelia gvoltą, 
kad naująją bendrovę “Vieny
bei” leisti organizuoją "soeial- 
sandariečiai”, kurių priešakyje, 
girdi, stovį Vinikas, Vitaitis, 
Strimaitis ir Strumskis; o “ty
rieji tautininkai” esą visai pa
stumti į šalį.

Fašistiškai Ginkaus ir Klin
gos frakcijai tačiau atėjo į tal
ką ir Bimbos “Laisvė”. Ji rašo, 
kad “buržuaziniai demokratai” 
norį pasigriebti ir atimti nuo 
fašistų - “Vienybę”. Bimbiriin- 
kams baisiai širdį skauda, kad LžygėMo 
jų pusbroliams fašistams daro- jgOS viršininkų 
ma tokia skriauda, todėl jie sa- idybą, tie buvusieji viršininkai 
vo laikraščio špaltose įdėjo ilgą Isušaukė kitą, neteisėtą, suva- 
klinginių nusiskundimą, kaip gavimą. Tas antras suvažiavi- 
“buržuaziniai demokratai” pa- imas išrinko savo “valdybą” — 
sigrobsią visą “Vienybės” ben- ‘Dr. ą. Tamošaitį pirmininku ir 
drovės. turtą ir nušlųosią buvu- k. Kupčiūną sekretorium. Tuo 
sius jos šėririinktis. Girdi:

“Tuomi minėtų ponų gru
pė atsiektų keletą asmeninių 
ir ‘idėjinių’ tikslų. Pirmiau
sia ji nušluotų apie 900 ‘Vie- 

. nybės’ bendrovės šėrininkų 
ir pasiimtų jų pinigais įgytą) 
visą bendrovės turtą ir patį 
laikraštį. Su daugeliu smul
kių šėrininkų nebereikės 
skaitytis. Jie turės uždarą 15 

į žmonių korporaciją ir vado-| 
vaus svetimais pinigais įgy
tą laikraštį. Antras tikslas, 
tai nušluotų kreditorius ar
ba skolininkus.” ,

Tai, žinoma, yra blofas, nes 
senosios bendrovės šėrininkusj

■ ir kreditorius jau “nušlavė” tiėt' 
kufie apskundė bendrovę iteis- 
me ir užtraukė jki resiverį.

jbudu Lietuvos Mokytojų įPro- 
Įtfesinė Sąjunga tapo, suskaldyta

Dabar Tamošaičio-Kupčiuno 
organizacija “spenduoja” ir 
“braukia lauk” senuosius Są
jungos narius ir stengiasi ją; 
galutinai pakrikdyti.

Dėka suirutės, ? kilusios mo
kytoj ų sąjungoje, suktojo jos 
organas “Mokykla ir Gyveni-, 
mas”. Bet dabar pradėjo eiti 
naujas mokytojų reikalams pa
švęstas žurnalas: “Mokykla ir 

I Vi3uomenė”. Jį leidžia prof. A, 
Purenąs, prof. Pr. Augustaitis,, 

Imokytojai'
| Žiugžda ir k. Redaguoja žino
mas pedagogas K. Klimavičius.

i NAUJA “KULTŪRA”
**kulturosh žurnalų retfagud-

[prie krutinės; ir, tiesą pasa
kius, aš norėčiau padėti jį sau
gioje vietoje.”

■ “Iš tikro, vaikine; labai ge
rai”, jis tarė. “Aš paimsiu, jei
gu tau ^patiks.”

“A, maniau, kad gydytojas 
Livesey gal —” aš pradėjau.

“Tikra tiesa”, jis įsimaišė, 
labai linksmas, “jis yra džen- 
telmonas ir magistratas. O da
bar, prisiminus, bus geriausia 
man pačiam nujoti ten ir pra
nešti jam arba prokurorui. Po 
viskam, meistras Pew jau ne
gyvas; ir ne tas, kad aš gailc- 
čiau jo, bet jis jau yra numi
ręs, matote, ir žmonės kaltins 
karaliaus muito valdininkus, 
jeigu jie galės. O dabar aš tau 
pasakysiu, Hawkins 

aš pasiimsiu i
savim.” 
nuoširdžiai 

jam už pasiūlymą 
j ome į kaimą, kur bu vo ark
liai. Kol aš motinai papasako
jau apie savo užmanymą, jie 
jau buvo raiti.

“Dogger”, sakė ponas Dance, 
“tu turi gerą arklį: pasiimk 
šį bernelį užpakaly savęs.”

Kai jau aš buvau ant arklio 
ir laikinus už Dogger’io diržo, 
vadas davė žodį ir kuopa pasi
leido riščia keliu link gydyto
jo Livesey namų.

“Tai ten mes ir jojame, vy
ručiai,” tarė ponas Dance.

šį sykį^ckai jau 'buvo nebe
toli, aš nebejojau, bet nusitvė- 
tvėręs Dogger’io balno kilpos, 
bėgąu iki dvaro vartų, ir ilga, 
be lapų,mėnulio 
alėja, kur matėsi 
baltų dvaro budinkų į visas 
puses didelių senų daržų, čia 
iponas Dance nulipo nuo ark- 
ilio ir, pasiėmęs mane su sa
vim, žodį taręs, buvo įleistas 
•į vidų.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Ką jis galėjęs veikti, tai pasių 
sti vyrą į B 

I laivą. “O tas,
nieko nereiškįė^fjęįfi^visai leng
vai nuplaukė, kur norėjo, ir 
galas. Tik,” jis pridūrė, “aš 
esu linksmas užminęs meistro 
Pew nuospaudas”; nes iki šiol 
jis jau buvo girdėjęs mano 
pasakojimą.

Aš grįžau su juo į “Admiral 
Beribow” ir jus negalėtumėte 
įsivaizduoti, kaip name viskas 
buvo sutriuškinta. Net ir laik-i 
rodis neišliko nenumestas ant 
žemės, tiems žmonėms pašėli-

Kapitono užrašai.
Mes visu keliu smarkiai jo- 

ijome, kol prijojome gydytojo 
Livesey duris. Iš priešakib vi- 

• sas namas buvo tamsumoje.
Ponas Dance liepė man nu

šokti ir pabelsti duris, o Dog- 
geris paliuosavo kilpą, kad 
man butų lengviau nušokti 
nuo arklio. Beveik tuojau tar
naitė atidarė duris.

“Ar gydytojas Livesey na- 
jnrie?”, aš paklausiau.

“Ne,” ji sakė, jis parėjęs po 
pietų, bet išėjęs į Bumus va
karieniauti ir praleisti vaka-
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Pereitą sekmadienį Turkija šventė savo 10 metų 
respublikos sukaktuves. Vyriausias tų iškilmių herojus, 
žinoma, buvo Kernai Paša 
neribotas valdovas.

Pažymėtina tačiau, kad į tas iškilmes pasiuntė sa
vo oficialius atstovus ir sovietų Rusijos valdžia, ir tai 
ne bet kokius atstovus, bet paęius stambiausius šulus: 
karo komisarą Vorošilovą ir pagarsėjusį kavalerijos 
vadą, gen. Budenny.

Kas yra Turkija, kad “pasaulio proletariato vadai”, 
rodo jai tokį didelį draugingumą? Ar tai yra komunis
tų valdoma šalis? Nieko panašaus. Turkų diktatorius 
Kernai Paša komunistus karia. Kai Kemalio žvalgyba 
pagauna kokį turką komunistą, tai ji tuojaus jį įmeta 
j kalėjimą, ir neilgai trukus tas Maskvos sekėjas jau 
kabo ant kartuvių kokioje nors Ankaros ar kito miesto 
aikštėje — kad visi “valstybiniai nusiteikę” turkai ma
tytų, koks likimas laukia tuos, kurie turkų respublikoje 
bandys skleisti leninizmą!

Komunistus Kernai Paša karia, bet viso pasaulio 
komunistų vadai siunčia savo įgaliotinius dalyvauti 
kartu’ su Kemaiiu Paša turkų respublikos iškilmėse!

Ir ne tik sovietų valdžia lenkiasi Turkjjos diktato
riui. Jį garbina taip pat ir komunistų internacionalas 
kartu su visomis savo sekcijomis. Net mūsiškiai biedni 
bimbininkai turėjo prieš jį pasitursinti, nupiešdami Ke
malio diktatūrą kuone geriausia “pasaulio proletariato** 
atspara prieš imperializmą, štai ištrauka iš redakcinio 
‘Laisvės” straipsnio apie to “didvyrio” nuopelnus:

“Tuč tuojaus po imperialistiniam ikarui' (po
imperialistinio karo. — “N.” Red.), alijantai bandė gyvendino,"jau
pasidalinti Turkiją. Ypatingai AngHja l&Msf ;at^^ Tddėr“fcarsv
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Organizacija gyvai veikia, prie

vininkų

visos kuopos yra

National

Lietuves Akušerės

mes

MADOS MADOS

4729 • Sout

CHICAGO, ILL.

2995

Dr. Stri kol’is

4 V* **■»/*

urioje

TttafoaM(Miestas ir valstija)

vieta 
»tsd Strsvt

Nurodo Cicero; Lith- 
uaiūairlmp. Club nu

veiktus- darbus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE, 
Telefonas Virginia 0036

756 W. 35th St
(Coc. of35th StHalmd Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniau pagal sutarti

Ofiso TeL Boulevard 5914

J. J. BAGDONAS 
Lietuviu Graborius 

Liūdnoj. Valandoj Palaukite. Mani. 

2506 West 03M St 
Tek RBPUBLIC 3100

AURORA, ILL.—Nežinau ko
dėl iš musų kolonijos nesima
to jokių žinių “Naujienose”, 
lyg, kad čia nebūtų lietuvių ar
ba nieko neveikiama.

susirinko beveik puse 
lietuvių. Tarpe senų 
gyventojų matėsi p. 
U nikai, Domavičius,

Matote 2' 
pripuolė jos gi

Tel. Cicero. 2109 ir 859 J

Antenas Petkui

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

JOSEPH' J; GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South, Athland Aos.
. Tel. Boulevard 2800 

i # 6515 So. Rodkmalf St.
P TU. RapnbHc 9723

2422 V/. Marąuetti Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė, 

Telefonas, GrovehUl 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimu

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tek Victory 2343

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki- 4 ir nuo 7 iki

vai.. Nedėliomis nuo. 10 iki 12
3343 South Halsted. St.

Tel, Boulevard 1401 *

756 W. 35thSt 
(Co<. of 35tb H Habted Sts,) 

Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.
Tol. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9. 
s Nedildieniais pagal sutarti.To prašo Lietuvos žmonėse 

taip pataria Lietuvos bankai

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą,: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedilioj pagal- sutarimą 
Ofito Tekt Boulevard 7820 
Namų r Tel. t Prospect 19301

CICERO.—Noriu nors trum
pai, pabrėžti apie lietuvių..veiki? 
mą. Cicero lietuviai yra labai, 
gyvi. Jie čia tur daug pašei-' 
pinių draugijų ir šiaip. įvairių^ 
rųšių organizacijų. Visos gra
žiai gyvuoja. Namų savininkai 
taip jau turi stiprę organizaciją 
vadinamą Lithu'anian Improve- 
ment Club, šis klubas susi
deda iš rimtų žmonių. Jam pir
mininkauja namo savininkas ir 
biznierius A. F. Pocius. įga
liai daug lietuvių, namų savi
ninkų prie jo prisklauso ir kas 
susirinkimą daugiau* prisirašo. 
Lietuvių Improvement Klubo 
tikslas yra kelti visų lietuvių 
vardą, veikti dėl jų labo.

Klubas šiais metais parodė 
daug gyvumo < ir padarė daug 
pažangos, reikalaudamas mies
to valdybą, kad butų išlaidos 
sumažintos, vandens kainos nu
žemintos, įvesta geresnė ii 
švaresnų miesto tvarka. Šiuose 
reikalavimuose atsiekta daug 
laimėjimų.

šia tūlas politikieris svetim
tautis, kuris turėjo viešoje mo
kykloje darbą, politika prisi

dengęs, skrikud& lietuvius, ir 
iš jų tyčiojosi, sakydamas, kad 
lietuviai niekb negali’ jam- pa
daryti., Lietuvių Improvement 
KlUbass valdybos. pareikalavo, 
kad šis politikiėris iš lietuvių 
tarpo bubų> prašalintas. Tas 
klubo reikalavimas tapo išpil
dytas. šis lietuvių organizaci
jos rimtas veikimas Cicero 
mieste- pakėlė lietuvių}, vardą į 
pirmą vietą. Garbė lietuviams^ 
ypatingai energingam pirminin
kui A. F. Pociui už jų veiklu-

ie tuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros
Jeigu didžiuojatės dailumą ir tau-

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BAL8AMUGTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
iri- apylinkėje.

Didele ir, graži 
koplyčia dykai.

Kiekvienas lietuvis namo sa
vininkas, kuriat: dar nepriklau
so prie šios namų, savininkų ox> 
ganizaeijos ir kuriam- rupi sa-- 
vo paties', gerovė/ turėtų prisi
rašyti prie šio- klubo;

Lietuvių- Improvement Klu
bas laiko susirinkimus kas 
mėnesį pirmo trečiadienio va
kare, aštuntą vak J. Shamet 
(Lukštas svetainėj, Cicero, I1L

SIMONM. SKUDAS
GRABORIUS) IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus,!

718i W. 18th St
Tel, Monroe 3377

kampa* Halsted St.
Valandos nuo ,10-1—4, .nuo 6 iki 8 

Nedėliomis -10 iki 12 vak ryto

l ZOFIJA' ZEOGIENfi
po tėvais Malinauskaitė'

g Persiskyrė su šiuo paguliu, 
špalio 28 diena, 12 valandą 
naktį 1933 m., sulaukus 36 m. 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr,, 

/ Gruzdžių narap., Kantorėd dva
ras. Amerikoj išgyveno 20 met.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, 3 sūnūs 'Alber
tą, Pranciškų ir Vincentą, 2 
seseris Marijona Markunienę, 
švogerį Joną, Oną šusienę, 

s- švogeri Antaną, brolį Juozapą 
Malinauską ir giminės.

* Kūnas pašarvotas randasi 
i 4941 W. Roosevelt Rd. Cicero. 
> Laidotuvės Įvyks ketverge 

lapkričio 2 dieną, 8 vai. ryto 
r iš namu- į šv. Antano parapi- 
. jos bažnyčia, .Cicero, kurioje 

atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės siela, o iš ten bus nu- 

\ lydėta i šv. Kazimiero kapines.
Visi a, a. Zofijos Zeogienės 

giminės, draugai ir pąžjstami 
i esat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Seserys,

- Brolis, dvogeriai ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja grą- 

borius A. Petkus^ Tel. Cicero 
2109. .....;/ ?«, ... .....

Kitos visos lietuvių pašalpos 
organizacijos, kurios moka po
mirtines, Ilinois valstijoj^ nė
ra prisitaikiusios prie valsti- 
os įstatymų, gyvuoja nelega- 
iai. Kiekviena lietuvių pa

šalpos draugija, kuri rūpinasi 
savo narių pomirtinėmis pri- 
valb skubiu laiku įsiregistruo- 
i sulig reikalavimų Illinois 

valstijos Departmento of 
Trade and Gommerce — tas 
galima padaryti sulig dviem 
principais: kaipo Mutual Be- 
nefit Association arba Frater- 
nal Beneficiary Society. Šituo 
reikalu reikia kreiptis pas 
Ernest Palmer, Acting Diuec- 
tor of Trade and Commerce, 
Springfieldv I1L

Advokato Vaikas.

Auroros 
miestelio 
Svidarai, 
ponia Puronienė ir kiti, o, kad 
“parininke” linksmo budo mo
teriškė, tai ir visa parė buvo, 
gyva ir įdomk Pasilinksminę 
ligi ketvirtai valandai ryto, 
išsiskirstėme kas sau»< Pažymė
tina, kad Auroros jaunimas 
žaidžia išviono su senaisiais ir 
vartoja taisyklingą lietuvių’ kal
bą. Tai- pagirtina.

—Auroriečių, reporteris.

Ofisas k Laboratorija: 
, netoįi MorganSt* 
10—12 pktgik' 

6 iki. 7:30. vaL vakaro. 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hydi Patk 6755 ar Central 7464

Ketvergais 4
Šetadieniais sulig sutarties.

NAUJIENOS Pattern Dtpt.
1739 S. Halsted St., Cbicago. III.

čia įdedu 15 centą J ir. prašau 

atsiųsti Aan pavyzdį No........................

Mieors ............................... per krutini

Gerai lietuviams' žinomas pat 35 m* 
tus kaipo patyru lydytojas chirurgas ta 
aktršerte.'

Gr4O) t staigias ic cbroaial(as.ligas vyrą, 
moterų ir vaiką pagal naujausius m<- 
toduf’X-Ray k kitokias elektros prie
taisus.- j

1025 W. 18th St
Valandos > nuo 

nuo L — - .

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
, Ashland Avi.t 2 lutos 

CMCAG& ILL.
___ įaustas džiovos.

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:..

Ntfo. 10. iki 12 vaL tyre, nw JJkL? 
vai. po pietį;
vakaro.; Nsdel.

Phone Mtdway 2880

leistų įstatymų 1879 m. Dau
gumas musų lietuvių organi
zacijų, kurios rūpinasi savo 
narių pomirtinę, dar iki šiam 
laikui nesirūpina prisitaikyti 
prie valstijos-išleistų pagerin
tų įstatymų 1927. Toks ne
rangumas musų lietuvių pa
šalpos organizacijų stato į pa
vojų netiktai pačią organizaci
ją, bet ir pačią organizacijos 
valdybą.

Tiesa, gali bile kas pasakyti, 
kad tas naujas įstatymas gy
vuoja jau kelibliką metijį bet 
dar nesigirdi, kad bent viena 
lietuvių pašalpos* 
ja butų nubausta, 
šitoks argumentas

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South W»attrn Avtnat 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 J iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

sios prie įstatymų bei reikala
vimų Illinois valstijos Depart
ment of Trade-and Commerce. 
Kitos visos'lietuviui pašalpos 
organizacijos, ypačiai lokalės,

Suprise parė” att- 
rorietei p. JL Pau

lauskienei

Res. 6600 Sduth ’ Atteiitn Avimu 
Phoae Proapect 6659 ? 

Ofiso TcL Canal 0257

DR. P. Z.ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halited SttHt 
CHJCAGO, ILL.

Physical Therapy 
U Midwife 

6109 South Albany 
Avinui 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssagef electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai,

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1— 3 ir - 7—8 
Seredomis ir nedaliomis , _ 
Raidinei ja 66311 So. Califotnla Ava,

Tdefoha*: Rspublic 7868

2995 — I>abai elegantiška 
mui suknelė. Galima 
dviejų spalvų materijų, 
mieros 14, 16, 2 , 2?, ' 
ir 40 colių per krutinę.

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

Eadiavičli ir Simus 
,mETUVl8‘ GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu.. busite užgąoidintL 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rdJ PI, Chicago 
1439 S. 49 Ct.’ Cicero, HL 

Td. Cicero 5S27 ■

i eiejonas tarų* ujo

Stanley F. Mažeika 
Graborius- ir 

Balzamuoto jas.
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue.
CHICAGO, ILL,

laukti* lietuvių* pašalpos orga 
nizacijoms kolei jas kas aps
kųs — turi rūpintis savo tvar
ką pagerinti* tuoj. šmugeli a- 
yiino keliais lietuviškoms 
draugijoms eiti nėra gražu, 
valstija apgaudinėti irgi nėra 
padorus darbas. Ypačiai sa
vo, organizacijos garbę pur
vuose maudyti, tai per žemas 
dalbas patiems organizacijos 
nariams. Blogiausia, kam sta
tytis į pavojų prieš valstijos 
esamus įstatymus.
i Iš lietuvių; pašalpps organi
zacijų!, kurios veikia legaliai 
iilinois valstijoje, kaip minė
jai#; yra , tiktai penkios, bu-

Charles F. Batchelder, vice-prezidentas Chase 
Banko, New York, antro didžiausio banko Amerikoje, pri
saikdinamas pirm liudyti senato bankiniam komitetui apie to 
banko veikimą ir. spekuliacijas savais šėrais. Skrituly kitas 
banko vice-prezidentas Shephard Morgan, kuris ' prisipažino, 
kad bankas uždirbo $87,000,000 ant paskolos Kubai. Nors už 
paskolą dabar nemokama nė nuošimčių, bet bankui tas nė kiek 
nerupi, nes bankas visus Kubos paskolos bonus išpardavė pa
prastiems žmonėms ir tuo būdų savo pinigus jau senai artsi- 
ėinė.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18t* St; Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL,

.Tel. Yacdš 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. '

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai
dotuvėse kokiame reb 
kalei- visuomet- sstl sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- • 

A laidą užlaikymui i skyrių,:

Phone Boulevard- 7042

DK. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland^ Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

gija — legąlė Illinois v aistis

išėji- 
siudinti iš 

Sukirptos 
18. 20,' taipbgi 36, 38

begalės Lietuvių Pa
šalpos organizacijos 

DlinoisjaĮstijeje
Man peržiurėjus IHMois val

stijos Mutual Benefit' Associa- 
tions ir Franternal • Beneficia- 
ry Sijcieties sąrašą esamų lie
tuviui pašalpps organizacijų 
Illinois valstijoje, radau tiktai 
penkias lietuvių organizacijas, 
kurios yra pilnai prisitaikiu-

Lietuvių čia nedaug, bet vis 
gi veikiama pagal, išgalę, štai 
kad ir pereitą šeštadienį va 
kare, surengėme p. Paulauskiė 
nei “surprise parę’ 
dieną spalių 
mimo diena.

Taigi 
proga, 
vieni iš 
ventoj ų 
augino tris dukteris ir išmokino 
pagal išgalę kiek jų spėkos pa
velijo, taip kad iš darbo žmo
gaus ir norėti daugiau negali
ma.

Ofiso t<L? Lafayettt • 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

“riziką”, kaip kad- važiuotumei 
automobiliui be valstijos lei
dimo, varytume! - sąl-iunoi biz
nį be valstijos ir fedevalės val
džios leidimo bei pardayine- 
tum cigaretus neišsipirkęs lei
dimo. Aš pažįstu keletą lie
tuvių biznierių, kurie laike 
prohibicijos varė platų biznį 
— pardavinėdami • uždraustą 
skystimui! bet- nei sykio, nebiir 
vo pagautį. žinau vieną kairi 
myną, kuris antras-metas sa
vo automobiliui nėra- valsti
jos leidimo išsipirkęs — turi 
vien miesto leidimą, važinėjęs 
sau be “trubelio4’. Žinau vie
ną lietuvį. krautuvninką^ kuris 
virš . dešimts metų kaip, par
davinėja cigaretus, nors leidi
nio neturi, bet dar iki šiaip | 
laikui nieks jo neįskundė. Ne- 
kitaip yra ir su musų lietu
viškomis pašalpos draugijo
mis. Jeigu jų< dar -niekas ne- 
įskundė^ tai nęreįškia, kad jos 
gyvuoja legalia^ Yra sako
ma, kad nelaikąs ieškoti šauk
što, po pįet — nėra reikalo

483r®
CICERO, ILL,

Lietuviai Daktarai 
Amerikos , Lieturią Daktarą u Draugijos 

Nariai.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL rak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

r. Suzana Slakis
Gydytoja, Vaikų ir Moterų Ligų
4145 Archer: Avenue;
Ofiso Tel, Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
, — 9 —12 rytor Antradieftiais ir

8 vak. Trečiadieniais ir

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

a/Mrt Ivmtadiinid. ir kitvirtadiitiio.

\ DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

3325 So. Halsted’ St;
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

' it nuo 6 iki 8 . vatom 
Šventadieniais tnuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 8483

organizaci- 
Iš dalies 
yra teisin

gas. Man asmeniškai neteko 
nugirsti, kad bent vienos lie
tuvių pašalpos organizacijos 
valdyba buvo areštuota bei or
ganizacijos turtui ’ receiveris 
paskirtas, bet pas kitus tokiu 
įuotykių buvoi gana daug. Čia 
galima pasidėkuoti vien tam, 
kad lietuviai nemyli skundi
mais užsiimti, pertai musų lie
tuviškoms pašalpos organiza
cijoms dar kolei kas kojos nė- 
ta pakišta. Bet kiekviena to
kia organizacija ima tokia pat

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South1 Ashland Avinui 

CĮflsob valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietą

7 iki 8 vai, NedėL nuo 10 iki. 12
Rez. Tdeptone Plaza 3200

pasinaudojome
Paulauskai yra 

seniausių Auroros gy- 
mylinti apšvietą. Iš-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646? West' 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel, Cicero i 3724.’ Koplyčia dykai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE:

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų* todėl gali pigiau: patarnaut^

J«r Kr EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius/ kuns 
turi jrengęs grabų dirbtuvę

Puikiausios^ , modemiškai įrengtos trysi koplyčios su, 
vargonais DYĘAI !dėl‘ ŠęrmoiU^

Nubudimo- valandoje, t pašaukite šig ? )$taig&

J. F. EUDEHUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS < OFISAS'
4605^07 80. HERMITAGE A VE.

VW- r.W«>>* YArD$> 17.1—1741, ’ - CVKMKfA IBU

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

Tel. Kenwood 5107

! 1. Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje 
tegalės.
r 2; Susivienijimas Lietuvių 
Rymo. Katalikų — visos kuo
pos yra tegalės^
. 3. Draugija Lietuvių Darbi
ninkų — visos kuopos yra le- 
galės.

4. Amerikos Lietuvių Kata
likių Moterų Susivienijimas?— 
kuopos legalės.

5. Chicagos Lietuvių Drau-

Seniausi" tietuviiį (Iralioriai Chicagoje 
Budrikiu* patapuvimss yts pateąkini^ tųkstančius beveik 30 
metų.‘ — VlenintŽKs Li* ' —1 —*-
varomų.>. totebnną j su < Somftita durim 
pumu laidotuvėse, > — pašaukite

REPUBLIC 8340/ ir persitikdflkiF^ j

Juozapas Eiufeikis; iriam
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 
ėiryHų su .

K P. GUG18
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS: 
127? Nk Dambom St.,Roomt 1451-1434 i 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą?

Gyveni 
3323 South 

Tel. Boulevard 1310 
Valandom nuo 6 iki 8:30 vnb- kwb- 

▼itn| vakaru, išikyrut ketvergi 
NedėUoj nuo 9 iki 12 rytor

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West« Town State Bank Bldg. 
2400 W. Maduon St.

VaLi l iki 3 po. pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeltr 7330

Namą, telefonas Brunswick 0597

■ ■ji li , 11

Tarp Chicagoa 
Lietuvių-

DBtCa KASPUTIS 
IWTWtA&i . • 

Gritor ilsi JtoeOAOSi ift pmltolbtoj* 
VALANROSr? 
7-9 P, KL. St

ViM. .280^ Ur: 
____ _____ ____ nUiati ir etatviitak t 

dieniais pagal susitarimų.

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN

Ofiso Tel. .Victory 6893 
Rez. TeL’ Diesel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street 

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventa- 

njais 10—12 dieną.

Advokatai1"

SPE

OFISO VALANDOS:

ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
nuo 10 iki 12 diena e

. F" , A ■
. y i jv i . . . .

te.-'L' . i/ C f j ..
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Antradienis, spalių 31, 1933

RADI O PRANEŠIMAI

PEOPLES FURNITURE 
PROGRAMAS

jauną 
kaip

Nors ir didžiumas lietuvių, 
gyvenančių Amerikoj, yra ga
nėtinai atsitolinę nuo lietuvy
bės, nors ir daugeliui nerupi, 
kas dedasi su Lietuva, su jos 
progresu, su jos santikiais kas 
link kitų valstybių, nors ir 
daugelis nežingeidauja suvisai 
lietuviškais parengimais, lietu
viškais įpročiais, mene, istoriš
kais jos įvykiais; nors ir dau
gelis sau ramiai miega tautiš
ku miegu, sapnuodami, kaip 
daugiau dolerių užkalti, ska
niau pasisodinti, geriaus ir sma
ginus laiką praleisti svetimųjų 
rateliuose, užmiršus savo šven
tą pareigą ugdyti savyje užge
susius tautiškus jausmus, ug- 
dyti-žadinti priaugančią 
kartą prie lietuvybės, ■
štai bet kokis žymesnis įvykis 
Lietuvos labui sukrečia pana
šius žmones žaibo greitumu, jų 
mielos sudreba išgirdus tautišką 
angelišką himną, jie gražiomis 
spalvomis persistato tuomet 
savo kūdikystės kraštą-tėvynę, 
kur mažas būdamas basas bė
giojo po pievą, sodne, ar lau
kuose, kurie jam atrodydavo 
žydinčiu rojum, kur jis tėmy- 
davo net prasikalančius lizde 
paukštyčius, kur tekanti saulė 
jam atrodė milžinišku kraujo 
okeanu, kur laukai liūliavo ža
liuojančiais javais, miškai šla
mėjo savu maloniu ošimu, kur 
balsai paukščių rodės savi, ma
lonus ir artimi, kur beržas taip 
užjaučiančiai verkšleno jo kū
dikystės nusiminimus, kur pie
menėliai trimitavo ganant savo 
kaimenes, kur rodės, kad jis 
suaugęs kartu su gamta į vie
ną stebėtiną harmoningą viena- 
rą, kur net lietus, purvynas 
rudens ar pavasario metu bei 
audros buvo taip pažystami, 
artimi ir brangus dėl jautrių 
dirgsnelių širdies. Jam frbdfcš, 
kad nėra kito krašto, kur jis 
galėtų pavirsti į lietuvišką 
snausdalę. Ekstazas ir džiaug
smas lenktyniavosi tarpu sa-

vęs jo kūne, prote ir širdyj, at
siminus tą viską. Suerzintos 
ląstelės smegenų jau perstatė 
ryškiose spalvose visą, kaip to
li jis yra nuo Lietuvos ne tiktai 
kupu, bet ir siela. Spigliuotos 
mintys badinėja nervus, atmi
nus brangią Lietuvą ir jos žmo
nes bei veikėjus.

Jis atbunda iš letargiško tau
tinio miego tik tuomet, kuomet 
jis mato, kad jo brolis tautie
tis aukauja save Lietuvai, ku
ris. neturi savyj nei krislelio 
baimės žūti dėl Lietuvos, kad 
iškelti jos vardą, kad atbudinti 
Visus surambėjusius, surūdiju
sius jausmus prie tėvynės. Kaip 
perkūnai sukrečia juos, kurie 
tuomet žiuri nustebintomis aki
mis ir netiki, kad jie jau buvo 
pavirtę į šaltus, nebylius, be
jausmius stuobrius, kuomet ki
ti lietuviai kasdien tralialiuoja 
naujas psalmes savo didvy
riams I

Tad dar laikas sukrusti, at
sipeikėti ir pažvelgti pirmyn, 
kur ruošiasi naujas drąsuolis 
p. Janušauskas plezdenti už ju- 
rų-marių, už tolimųjų į musų 
brangiąją tėvynę!

Musų visų pareiga prisidėti, 
kuom ir kas kiek gali, pade
dant jam įvykinti užbrėžtą sie
kį; įamžinant į gilybes širdžių 
inusų kartų kartoms. Nors 
tiįom mes jausimės, kad pili- 
joninę dalelę esame išpildę iš 
savo šventos pareigos esant 
lietuviais.

Tad visi kartu, petis į petį, 
visi į bendrą frontą, pamiršus 
b:»rnius
čius tarpusavęs, — 
atsakančiai musų 
garbingą aro kelionę

Dr. S. Žmuidzinas.

šiandie, nup 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES, 1360 ki- 
ocycles, įvyksta nuolatinis an
tradienio radio programas, lei
džiamas Peoples Furniture Co. 
krautuvių.

Išpildyme programo dalyvaus 
žymus radio dainininkai, kaip 
tai- K. Sabonis,, A. Ančiutė, L. 
Sabonienė, A. čiapas, Peoples 
Paflor kvartetas, duetas ir ki
ti. Bus ir rinktinos muzikos 
ir gražaus humoro, kuTiuos pa
teiks juokdaris *čalis Kepu-

• S. L. A. 36 kuopa laikys susirinki
mą lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 
So. Halsted St. prašome visų narių 
pribūti, randasi svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi prašau užsimokėti už
silikusius mokestis, būdami skolingi 
negalėsite gauti pašalpos.

J. Balčiūnas, rašt..
Marųuette Par. — S. L. A. 260 kp. 

mėnesinis susirinkimas ivyks 1 die
ną lapkričio A. N. Masiulio Real 
Estate ofisan 6641 So. Western Avė. 
Visi nariai ir narės esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būti ap
tarti. M. P. sekr.

bus suairihkimas. Vienijimosi ko
misija iš duos raportą. Valdyba.

Susivienijimas Lietuviu Draugijų 
ir KHubu Bridgeporie turės mėnesi
nį susirinkimą utarninke 31 d. spa
lio, 6. m., 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuviu Auditorijos salėje, 3133 So. 
Halsted. St.

’ Visi atstovai ir taipgi administra
cijos meldžiame ant šio susirinkimo 
pribūti, nes daug svarbių dalykų tu
rime dėl apsvarstymo.

Tarnas Janulis prez.
M. Z. Kadziauskae sekr.

neapykantas ir kivir- 
priruošim 
drąsuolį į

Keli ALTASS nauji 
nariai suaukavo

VAULT
Gausiai remia lakūno J. R. 

James-Janušausko kelionę j 
Lietuvą sekantį pavasarį

SAFETY DEPOSIT
DĖŽĖS (Boxes)

Lietuvis p.
SEDEMKA

patarnaus jums
VALANDOS

Amerikos Lietuvių \Tranzat- 
lantinio Skridimo Sąjungos na
rių skaičius ir fondas nuolat 
didėja. Aukos, narysčių for
moje, nuolat plaukia į skridi
mo fondą, kuris pamažu* auga 
ir iki šių metų pabaigos pasieks 
stambią sumą.

Nauji nariai, kurių kvitos 
buvo pristatytos į ALTASS 
centrą yra sekami:

Anonimas— 
Jonas Grikšnis 
A. Šimkūnas 
E. Chepulis 
P. Norkus 
Antanas Yuscus 
Adomas Dikčius. 
Visi chicagiečiai. Be 

J. Viziris iš Stratford
pridavė centrui $12.00 auką, o 
iš daugelio ALTASS narių, ku
rie įstojo Detroite, šių kvitos 
yra priduotos: Dr. J. J. Joni
kai tis ir J. šaltis. Visų šių na
rių suaukoti pinigai sudaro apie 
$75.00.

Jeigu pas jus atsilankys 
ALTASS atstovas, kviesdamas 
prisidėti prie skridimo ir įstoti 
nariu, priimkite jį, išklausykite 
jo žodžių—ir įstokite nariu!

Conn

Pirm., Antr. ir Penkt. nup 
9 v. ryto iki 6 vai. vakaro 
ir Ketv. ir šeštadieny nuo 9 

v. ryto iki 9 vai; vakaro.

Vacek&Gompany
1751

(arti Wood St.)

steigta 1906
West 47th St

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas 11 

Rusijos

PER 28 METUS
______ _ ..EIŠGYDOMOS JOS

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir, pūslės, užnuo- 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
*******

per daugelį metų ir išgydė 
OFISO VALANDOS: Kasdie 

iy nuo 5—8 valandai vakare.
Ava. , Tel Crawford 5573

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTEI 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir 
YRA. Specialižkai 
dijimą kraujo, odos, 1 _ 
skausmus nugaroje, kosėjimą 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus 
ką jis jums 
tūkstančius 
nuo 10 vali 
Nedėli<

Tolimo Siamo, pietų Azijoj, Indo Chinijos iškišuly, kara
lius Prajadhipok ir karalienė Rambaibarni, kurilį sostas atsi- 
durg pavojuje, jų šalyje prasidėjus sukilimui. /

— ............=

Jaunas lietuvis den- 
tistas atidaro ofisą 
18-toje Apielinkėje

Viešnios iš N. J. p-lės 
Žolynaitės lankėsi 

Chicagoje

Kadangi šie programai yra 
leidžiami Peoples Furniture Co. 
krautuvės jau penktus metus, 
šiuo tikslu* Dr> Dundulis, M. D. 
ir kiti kalbės apie jų svarbą 
ir naudą dėl jų klausyojų ir 
musų tautos, nes mat Peoples 
Furniture Co. duodami progra
mai visuomet yra rimti, gražus 
ir įdomus kiekvienam pasiklau-

20to Wardo Liet. Pol. ir Paš. kliu- 
bo susiripkimas įvyks lapkričio 1 d. 
7:30 vnl. vak. O. Bagdonienės svet., 
1750 St Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes šis yra svar-

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, III 
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto Chicago, 
III., laikys mėnesinį susirinkimą, tre
čiadienį, lapkričio 1 dieną, 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
8133 S. Halsted St. Visi nariai na
mų savininkai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti, 
kurie esate pasilikę su mokesčiais 
ant šio susirinkimo malonėkite apsi
mokėti. S. KuneviČia rašt.

CLASSIFIEDADS

Atvyko aplankyti Pasaulinę 
Parodą

Nuo šiandien' pradeda prakti 
kuoti Dr. Jonas Šimkus, bai 
gęs Loyolos universitetą.

Siųskit pinigui per 
NAUJIENAS

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus _ir pristatau 
anglis už pigiausias 
$7.50 "
$9.75,

Vakar prieš piet Chicagon 
atvyko p-lės Marie ir Ann žo
lynaitės iš Verona, N. J., ap
lankyti Pasaulinę Parodą, kuri 
greitu laiku užsidaro.

Jos dirba Eąuitable Insu
rance Co., New Yorke. Turi 
Chicagoj giminių, tarp kitų pp. 
Miknaičius ir p-lę A. Schultz. 
Jos žada pasilikti vakarų met
ropolyje savaitę laiko ir po to 

dailyvėl grįžiti “to earn 
bread” New Yorkan

Digimą
PereitąBRIDGEPORTAS 

antradienį J. Digimui besitriu- 
siant savo batų taisymo šapoj, 
3127 S. Union Avė., užeina du 
jauni vyrai. Paprašo batams 
raiščių. Vienas perka raiščius, 
o kitas dairosi, norėdamas pa
matyti ar kas daugiau randasi 
namie. Ir jau buvo bepradėję 
teirautis, kiek Digimas turi pi
nigų kišeniuje. 
kartu pareina 
gaitė, septynių 
Taigi Digimas
vienas, paliko drąsesnis ir sve
čius ; išprašė lauk, o kad butų 
reikalas ir moka ir ginklą var
toti. To amato jį išmokino se
name “krajuje”.—R.

Kaip tik tuo 
namo jų mer- 
metų amžiaus, 

pasijutęs nebe-

Nusižudė 18-tos apie 
linkės lietuvis Am- 

Brazas* Utakis
Atsigulęs 

į šoną 
kūną

lovoje paleido kulką 
perėjo kiaurai visą

Ambrazas
50 m. amžiaus, va-

18 APIELINKĖ.—Jaunas lie
tuvis dentistas Dr. Jonas Šim
kus, kuris nesenai baigė den- 
tisterijos kursus Loyolos uni
versitete ir pasekmingai išlaikė 
valstijos reikalaujamitfs kvoti
mus, Šiandien atidaro ofisą ad
resu 1821 South Halsted street, 
18-toje Apielinkėje.

Ofisas randami 'šalę ofiso Dr. 
P. Zalatoriaus, Mename ir ta
me pačiame name. Vakar buvo 
baigti įrengti nauji dentisteri- 
jos instrumentai ir kiti reikme
nys. Pasisekimo naujam pro
fesionalui.—

H JO /j

Kalėdoms į Lietuvą
Gruodžio 16 d. populiarišku. Lloyd 

greituoju laivu Europa, iš New Yor- 
ko išvažiuoja grupė ' linksmų keliau
ninkų,-kurie džiaugiasi,, kad Kalėdų 
šventėms jie bus sil savais artymais 
žmonėmis. / ' .

North German Lloyd‘ pasirūpino, 
kelionė butų linksmą, smagi, 

kompetentiš- 
__  ___  Johlmuth as- 

Mr. Wahlmuth yra New
žinoma, jis teilęs visokią ke- 

rnavimą. 
lyvlai galės

x . . .. i-
labai kompętentiŠku tarnau-

nes ekskursantai turi 
ką vadovą Mr. John 
menyje. I ...
Yorke skyriuje trečios klasės vedė
jas. ir žinoma, jis teilęs visokią ke
leiviams pagalbą ir patarnavimą.

Be to, ekskursijos 
naudotis visais Ęuropą laivo potogu- 
mais ir labai kompętentiŠku tarnau
tojų patarnaviniu. '

Maistas laive geras, įvairus ir svei
kas. Be to, jo bus užtektinai.

Po smagios kelionės - per juras 
Bremenhavene keleivių lauks specia
lia traukinys, kiįris užtikrina greitą 
nuvažiavimą i Lietuvą. <

Visi, kurie nori šiais metais pralei
sti Kalėdas Lietuvoje su savo ginii- 
nėmis ir pažįstamais, gali tą pada
ryti labai, lengvai,; užsirezervuodami 
šiai ekskursijai vietas iš anksto pėr 
North German Lloyd skyrius arba 
per Naujienas. ..

Don’t 

neglect 
Colds

Grane Coal Co
5332 So. Long A ve 

Chicago, III.
TEL, REPUBLIC 8402

.ainas: Black Band 
Jacking $8.00; Millers Creek 
Pašaukit LAFayette 8980.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Bzper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki plet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagojr.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
TeL Armitage 2951-2952 

tfęs esame jau liuo adresu viri 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome ezperto darbi už jūsų 
pačių kaitų. Mes taipgi taisome rynas, 
"down spots’’ it visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

MORTGAGE BANKERS

MADOS

m

29-86

, REALESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Trt 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam: ir i tolesnias vietas 
i Supakavįmai, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

Prisiraiykitt i musų ipalk* 

TEL. LAFAYBTTB 1083 

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na- 

. muose arba stadijoj 
•023 S. Halsted St.

(Jansen S tu d.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Specialė priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234-KIMBALL BUILDING 
Jackson ir Wabash

ANGLIS!
TIKROS 60% RUPIOS WEST 

VIRGINIA 2% PELENŲ.
POCO M. RUN — $£ SE 
Už TONĄ............. O-Į U
Virš minėtos kainos yra už 2 to
nu tiktai. Geresnė kaina už di
desni kiekį. 
MILLER’S CREEK 
FANCY BLOCK ...
EASTERN KENTUCKY$ 
BLACK BAND ......... .
CHESNUT KIETOS $ 
ANGLYS .......... .......
ILL. LUMP ..................

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PAMEČIAU judgement notą $200 
vertės. Ant notos buvo pasirašyta 
Anthony Baklo. Atsišaukite ,William 
Yankus, 2107 So. Halsted St.

Help VVarited—-Female~ 
Darbininkių Reikią_

^MMV^^^f^^^^M^M*****1*^**^*****^*

IEŠKĄU šeimininkės prie! namų 
ant farmos, merginos arba našlės 
su vienu arba dviem kūdikiais. Aš 
esu nevedęs vyras. Parašykite man, 
o aš aprašysiu apie viską. William 
Czesna, Daggett, Mich.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAI siuvėjas kuris ga
lėtų dirbti prie seno ir naujo darbo 
Atsišaukite. 2415 W. Mamuette Road

REIKALINGAS kriaučius, apyse
nis, kambaris ir valgis, prižiūrėti 
krautuvę. 5239 So. Kedzie Avė. Tel. 
Prospect 0653.

For Rent

18 APIELINKĖ
Utakis, 45
Kar tarp 11:30 ir 12:00 prieš 
piet nusišovė savo namuose, 
552 West 18th street, Aštuo
nioliktoje apielinkėje.

Jo krautuvėje buvę žmonės, 
išgirdę šūvį, tuojau nubėgo į 
Utakio kambarį, kur rado • lo
voje begulintį, sunkiai sužeis
tą savižudei}. Netrukus mirė. 
Jie negalėjo pasakyti kodėl 
Utakis, kuris užlaikė lengvų 
gėrimų,x cigarų, etc., krautuvę 
atėmė savo gyvybę, bet sako, 
turį pamato spėti, kad tai į- 
vykę dėl šeimyniško gyvenimo.

Policija savo raporte pažy
mi, kad Utakis nusižudė. Jo, 
kūnas dabar yra graboriaus J. 
F. Radžiaus lavoninėje, 668 W. 
18th street, kur šįryt jvyks co- 
ronerio tyrinėjimas* f r

Šaltis krutlnfij Ir gerkl 
pasidaryti rlmUf.. Vali 
Juos I B minutė su 
rolę, pagelbsti J prikaliu 
tari Ja! Vartok’SYKĮ 
Į.ANDĄ, per penkias * n 
Jos turis pagelbsti. » 
vartoja per metus; ____
menduojamoi gydytojų U slau

1 iri- 
Į VA- 
landas, 
HJonnl 
Reko

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos 
a komfortą 
■■ skutimu 
■ namie

Joje atrodysite laibute jei- - - - - - • - ' - — — -*4
vienos spalvos materijos su ilgom 
arba trumpom rankovėm. Sukirptos 
mieros 12. 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 
ir 38 colių per krutinę.

Gorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą iY aiš
kiai parąŠyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžiokaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sy užsaky- 

LaiŠkus reikia adresuoti:

2986 _ f ... . . , . .
i pasisiūdinsite tokią suknelę iš .. !

Sukirptos

*9.50 
8.50 

13.25 
*7.40 
*7.10

POCO HONTAS LUMP ARBA 
EGG ................................ $10.00
POCO HONTAS PEA....... $7.55
B. Grigas, Agentas 

Dėl Retail Anglies už Wholesale 
Kainas šaukite;

, Tel. REPUBLIC 9875 '

KRAUTUVES PARENDAVOJIMUI 
3 krautuvės prie South East kam
po 85tos gatvės ir Halsted Street; 
garu šildomos: nebrangi renda.

GORDON REALTY COMPANY 
809 West 85th Street 

tel. Yards 4330.

ILL, EGG

Business Chances 
_ Pąrdavinsųl Bizniai

PARSIDUODA .Restauracija su 
Alum, už $600. 4- kambariai prie 
vietos. Labai svarbi priežastis. At- 
sišaukite: 1435 Saągamon St.

Real Estate For Sale 
Nąmąi-žęmė Pardavimui

PARDAVIMUI augšto narnai 
ir lotas —. 7 kambariai, karštu van
deniu apšildomi.

3630 Parnell Avė.

LAUKIATE?

mu
Naujienos, Pąttėrn Dept*, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.

.1739 8. Halsted St., Chicago, IU.

Čia įdedu 15 centą ir pralau at-

siųsti man pavyzdį No.........................
- - r'. ' ■ ■

Mieros .............  per krūtinį

..........................................
(Vardas i^vpavardi)

(Adresai)

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį butą, garadiių? jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite ui juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai iemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

CANAL 8500

m




