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Streikieriai sutiko 
arbitracijos planui

Kėsinosi nužudyti 
fašistų vadą

priimti jo

gubernato- 
Streikeiriai 
pasiūlymų,

AUSTIN, Minn., lapkr. 13.— 
čia streikuoja George A. Hor- 
mel & Co. 2,500 darbininkų. 
Jie reikalauja algų pakėlimo 10 
centų valandai.

Į Austi n atvyko 
rius F. B. Olson. 
suriko
kad jų reikalavimas butų pa
vestas 
keliu valstijos industrinei ko
misijai.

Tas pats pasiūlymas tapo į- 
teiktas kompanijos viršiloms, 
kurie tuojau sušaukė firmos di
rektorių tarybos konferenciją. 
Jei ir kompanija sutiks gu
bernatoriaus Olsono pasiūlymą 
primti, tai streikas taps likvi
duotas.

Tuo tarpu įvairiose apielin- 
kės vietose apie 300 milicinin
kų laikyta prisiruošusių vykti 
į Austin tvarkai palaikyti.

Streikieriai pikietuotojai lei
do kompanijos inžinieriams į- 
eiti į plentą ir atidaryti refri- 
geratorių (apšaldymo) sistemą, 
kad apsaugoti nuo sugedimo 
milioną svarų mėsos esančios 
plente. Mat, ledaunės tapo už
darytos, kai praėjusį šeštadienį 
streikieriai užėmė plentą.

išspręsti arbitracijos

~ ........ >— ♦
CADIZ, Ispanija, lapkr. 13. 

—Sekmadienį padaryta pasikė
sinimas nužudyti Jose Antonio 
Primo de Rivera. Tasai ilga 
pavarde vyras yra Ispanijos fa
šistų vadas ir buvusio Ispani
jos diktatoriaus sunūs.

Pasikėsinimas ant de Rive
ra gyvasties’ padaryta mieste 
San Fernando.

De Rivera išliko gyvas ir ne
sukeistas. Teroristo kulkos už
mušė viena ir sužeidė keturius 
asmenis.

Į de Riverą šauta fašistų mi
tinge, kuriame dalyvavo apie 
2,000 žmonių.

Teroristas ir jo draugas spė
jo pabėgti iš mitingo salės, bet 
vienas jų vėliau tapo pagautas.

Dar viena Litvinovo 
konferencija su 
prez. Rooseveltu

Pasita- 
ilgiau*,

konfe-

Prez. Rooseveltas 
tariasi pinigų 

klausimais
VVASHINGTON^ D. C./ lapkr 

13.— Prezidentas Rooseveltas 
sekmadienį turėjo ilgą konfe
renciją su savo patarėjais. Dis- 
kusuota administracijos pinigi
nė politika. Tačiau sakoma, 
kad pakeitimų piniginiame val
džios programe nebusią.

Konferencijoj tarp kitų da
lyvavo iždo sekretorius VVood
in. federalės rezervų tarybos 
gubernatorius Black, profesoriai 
Rodgers iš Yale ir Warren iš 
Cornell universitetų ir kiti.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13.—Sekmadienį įvyko dar vie
nas pasitarimas tarp prez. Roo
sevelto ir M. Litvinovo. 
rimas tęsėsi truputį 
kaip porą valandų.

Iš šios sekmadienio
rencijos daroma spėjimų, kad 
norima prieiti Rusijos pripaži
nimą pirm ateinančio penktadie
nio, kada prez. Roosevetlas iš
vyks atostogoms į Warm 
Springs, Ga.

Apleidęs konfeernciją Litvi- 
*‘|-nov pareiškė korespondentams:

“Nėra* kalbų Šį vakarą—nie
ko”. ' . ’

Bet ir vėl korespondentams 
leista suprasti, kad rimtų kliū
čių Rusijos pripažinimui nesą.

Litvinov palaiko nuolatinį su
sižinojimą su Maskvos vyriau
sybe.

Litvinov nusiėmė skry
bėlę prie Jurgio Wa- 

shingtono kapo
VVASHINGTON, D. C., lapkr. 

13.—Sekmadienį Maksim Litvi
nov, bolševikų komisaras, at
lankė Jurgio VVashingtono ka
pą Mount Vernon. Jisai čia 
stovėjo be kepurės kurį laiką. 
Vėliau jis ir jo palydovai ap
žiūrinėjo ten esantį namą.

Tęs ir toliau farmerių* 
streiką

SIOUX CITY, la., lapkr. 13. 
—Farmerių streiko vadai iš 
penkių valstijų sekmadienį nu
tarė tęsti toliau nepirkimo ir 
nepardavimo produktų kovą, 
kad tuo bi/du pakelti farmų 
produktų kainas iki jos padengs 
gamybos lėšas.

Reikalauja indžion- 
kšeno prieš kasyk

lų operuotojus
PEORIA, III., lapkr. 13. — 

Progresyvių mainierių unijos at
stovai įteikė Suvienytų* Valstijų 
Apskričio teismui peticiją iš
duoti laikiną indžionkšeną prieš 
septynius kasyklų operuotojus 
(kompanijas); tasai indžionk- 
šenas turėtų uždrausti kalba
miems operuotojams versti 
juos, angliakasius, stoti į orga
nizaciją, kuriai jie nepritaria.

Mat kalbami operatoriai 
((kompanijos) yra padarę su
tartį su John Lewiso vadovau
jama mainierių unija.

Abejoja Tautų 
likimu

lygos

8 DARBININKAI SUSTREI
KAVO

CANTON, III.,, lapkr. 13. — 
čia sustreikavo 8 Gavenda 
Bros, firmos darbininkai. Strei
kieriai sako, kad kompanija ne
pildo NRA. kodekso patvarky
mų, kurie liečia jų darbo Šaką.

Popiežius bara moteris

. *
Daugiausia apsiniaukę ir kiek 

šilčiau; vidutinio smari 
nepastovus vėjai pasikeiČlą | 
smarkų pietvakarių vėją.
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Trys vyrai, kurie daugiausiai figūravo paskutiniame Kubos sukilime. Iš kairės j dešinę: Carlos 
De Cespedes, nuverstas prezidentas; pulkininkas Carlos Meųdieta*<?'ir dabartinis prezidentas 
Grau San Martin. Tarp jų eina varžytinės dęl Kubos valdymo, žemai kariškas laivas “Cuba”. 
Tas laivas bombardavo sukilėlių stovyklą. Sukilime žuvo 50 su virsūm žmonių, o sužeistųjų

skaičius siekia ligi 200.

100 riaušininkų su 
žeista Viennoje

VIENNA, Austrija, lapkr. 
13.—Sekmadienį Viennoje ir ki
tuose šalies centruose įvyko 
demonstracijų prieš kanclerio 
Dollfuso vyriausybę. Buvo 
susirėmimų tarp"' "policijos «ir 
demonsrantų. Viennoje pasė
koj tų- demonstracijų areštuo
ta 450 asmenų. Sužeista apie 
100 asmenų.

Šimtai kitų areštuota Inns- 
bruoke, Grąže ir Linze.

Kadangi Austrijoj šiuo laiku 
yra paskelbta karo padėtis, tai 
areštuotiems grąsina karo pa
dėties teismas.

Woodin, Suv. Valsti
jų iždo -sekretorius, 
nusitaręs rezignuoti

■' ’■ t
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Tyrinės naziiį dar 
buotę Amerikoj

Nenori įleisti skolininkų 
vyno į Ameriką

SANDUSKY, O., lapkr. 13.— 
Xongresmanas W. L. Fiesinger 
pareiškė, kad ateinančioji Suv. 
Valstijų kongreso sesijoj jis 
neš bilių kontrolei vyno įga- 
lenimo j Ameriką iš užsienio.

Bilius bus taikomas tam, kad 
uždėti aukštus muitus ant vy
no įgabenamo iš tų šalių, ku
rios nemoka SUv. Valstijoms 
skolų.

Fiesinger yra Suv. Valstijų 
kongreso narys iš tokio apskri
čio, kuris pasižymi vyno išdir- 
byste Amerikoje.

VVASHINGTON, D. C. lapkr. 
13.—Eina ’ gandai, kad vienas 
svarbiausiųjų prez. Roosevelto 
kabineto narių, iždo sekreto
rius VVoodin, yra pasiryžęs 
rezignuoti?

Rezignacijos priežastis, tai 
menka sveikata. VVoodin plan- 
navęs rezignuoti šiomis dieno-! 
mis. Bet svarbus darbas ry
šy su administracijos finansų 
programo vykinimu sulaikęs jį 
nuo to žinksnio.

Taigi jis nutarę rezignacijos 
laiką atidėti, bet neilgam. Jo 
rezignacija galinti buti įteikta 
prezidentui dar iki ateinančio 
penktadienio.

Gandai buk VVoodin neprita
riąs administracijos finansinei 
politikai neturį pamato. VVood
in esąs pagyvenęs žmogus ir 
reikalaująs pasilsio. Kai rezig
nuosiąs, tai gyvensiąs pasi
traukęs nuo visokių biznio par
eigų.

VVASHINGTON, D. G., lapk. 
13.—Suvienytų Valstijų kon
greso komisija yra nutarusi pa
daryti tyrinėjimą hitlerininkų 
darbuotės Amerikoj. Kongreso 
imigracijos ir 'natūralizacijos 
komitetas buvo prisiruošęs kaip 
vakar (pirmadienį) pradėti šį 
darbą.

Komunistų riaušės 
ties vokiečių am
basada Londone

Ramina farmerius

Rusai-anglai derasi 
dėl komercinės 

sutarties
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

13.—šiuo laiku tarp Rusijos 
ir Anglijos vedama derybos ko- 
mericnei sutarčiai padaryti 
Sutarties padarymui kliudo tas 
faktas, kad rusai atsisako su
mokėti atlginimą tūlai anglų 
kompanijai. *

Rusai esą skolingi tai kom
panijai $65,000,000. Bet jie pa
siūlę tik $5,000,000. Anglai to
kio pasiūlymo nepriėmę. Ir da
bar, derantis dėl komercinės 
sutarties atnaujinimo, kalba
ma skola trukdo sutarties pa
darymą.

LONDON, Anglija, lapkr. 13. 
—Apie 4,000 Anglijos komu
nistų mėgino įsiveržti į Vokie
tijos ambasadą Londone. Poli
cija Jų neįleido, Įvyko susi
rėmimų, pasėkoj kurių 20 as
menų tapo sužeista.

Aeroplano nelaimėje 
žuvo trys asmenys

UETUVlh dNIO-
Lietuva karo metu bu

tų Vokietijos armi
jos bazė

žymus raudonosios armijos 
strategai apie Vokietiją, Len
kiją ir Lietuvą

“Gazeta Polska”

Nori nustatyti $41 kai
ną uncijai aukso

VVASHINGTON, D. C., lapkr. 
13.—Suv. Valstijų senatoirai 
Thomas ir Smith išleido atsi- 
šuakimą į finansinių klausimų 
žinovus ir biznio vadus kvies
dami juos suvažiavimui lapkri
čio 17 d.

Senatorius Thomas be to 
pareiškė, kad aukso kaina tu
rinti būti pakelta iki $41.34 
uncijai, jeigu norima, kad šalis 
vėl sugrįžtų prie aukso pama
to. Kitaip sakant, senatoriai^ 
Thomaso manymu aukso kaina 
turėtų būti pakelta kuonb dvi
gubai, jei palyginti ją su pra
eity nusakyta statutų kaina.

J -

Laivas, kuriaA.plauks 
, 100 mylių’per ' 

valanda
, SEATTLE, VVash., lapkr. 
—Kapitonas Harry Barlow 
Port Blakley) padarė planus 
laivui, kuris atrodys kaip bač
ka ir plauks vandeniu risda- 
mosi. Laivas girdi galėsiąs 
ristis 1(M) mylių greitumu per 
valandą.

13.

Laukia meteorų “lietaus”

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13.—Eina gandai, kad Italija 
planuojanti pasitraukti iš tautų 
lygos.

Jeigu tatai įvyktų, tai VVa- 
shingtono politikų manymu 
tautų lygą ištiktų liūdnas liki
mas. Nes iš jos pasitraukė 
jau Japonija ir Vokietija. Suv. 
Valstijos niekuomet joje ne
buvo. Dabar, pasitraukus ir 
Italijai, tautų lygos reikšmė, 
be šių valstybių ,visai sumen- 
kėtų.

VATIKANO MIESTAS, Ro
moj, lapkr. 13.— Sekmadienį 
popiežius Phvs pasakė kalbą. 
Katalikų bažnyčios viršilos aiš
kiną tą kalbą kaip kritiką at

kurtoskreiptą prieš moteris, 
lanko kumštynes.

Fordas, vyksiąs konfe
rencijai su prezidentu
DETROIT, Mich., lapkr. 13? 

—VHetos dienraštis “Detroit 
Free Press” praneša, kad Hen
ry Ford gavęs pakvietimą vyk
ti į Washingtoną konferenci
jai su prez. Rooseveltu ir kad 
jis priėmęs pakvietimą. Fordo 
ofisuose kalbama žinia tapo nu
ginčyta.

Atėmė 2 laisnius pieno 
bizniui

VVASHINGTON, D. C., lapkr. 
18.—Farmų administraciją pir
madienį atėmė laisnius iš F. S. 
Miley (Ephratą, Pa.) ir iš Stan
ley R. McCoy (HagerstoAvn, 
Md.) remdamosi tuo, kad jie 
nusikaltę sutartims pieną par
davinėti, kurios liečia Phila* 
delphijos apskritį.

Dės MOINES, Iowa, lapkr. 
12.—Suv. Valstijų ūkio depar
tamento sekretorius VVallace 
laikė prakalbą mieste Dės Moi- 
nes. Jo paklausyti susirinko 
7,000 žmonių.

VVallace kvietė' farmerius ko
operuoti su Washingtono Vy
riausybe, kuri vykdo progra
mą -farmerių . padėčiai gerinti. 
Jis pareiškė, kad Roosevelto 
administracijos pastangos ūkio 
reikaluose davusios farmeriams 
per 8 mėnesius daugiau gero
vės, negu republikonų politika 
per dvyliką metų. Jisai tikri
no,* kad dėka Roosevelto admi
nistracijos programo javų kai
nos šaly pakilsią ir sukeiksią 
farmeriams daugiau gerbūvio..

Klausytojai parodė nemažai 
užuojautos VVallace argumen
tams.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
13.—Pranešama, kąd New Yor- 
ko valstijos gubernatoriaus 
Lehmano sveikata tvirtėjanti. 
Jam buvo padaryta apendicito 

^operacija.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
13.—Sekmadienio rytmetį ae
roplanas, kuriuo skrido keturi 
jauni vyrai, smogė į apartmen- 
tinį trobesį Brooklyne ir. nu
krito gatvėn.

Nelaimėj žuvo Loįris Kuhn, 
19 m.; Henry Rothabolski, 19 
m.,, ir Adam Rovinski, 21 m. 
Ketvirtasis, pilotas Stanley Kap- 
kowic£, tapo svmkiai sužeistas.

Naktį iŠ šeštadienio į sek
madienį visi keturi dalyvavo 
baliuj Byooklyne.

. L _____________ _

Farmeriai pikietuoja 
kelius j Omahą

OMAHA, Neb., lapkr. 13. — 
Farmerių pikietai veikė visuo
se keliuose, kurie eina į Oma
hą ,Neb. Pikietų vadai pareiš
kė, kad keliai busią patroliuo- 
jami ir pirmadienį. Trokų Šo
feriams įsakyta nemėginti pra
važiuoti pro pikietų pa,trolius 
j Omahą.

()TTAWA, III., lapkr. 12. — 
AVilliam Hęm, 24 pietų* 920 W. 
42 plače (Chicago) užsimušė, 
kąi iššoko iš aeroplano su pa
rašu tu. Nelaimė atsitiko iškil
mėse surengtose ątįdarymiri 
"au j o tilto per Illinois upę.

KAUNAS 
spausdina savo Maskvos kores
pondento straipsnį, kuriame ci
tuojama iš sovietų raudonosios 
armijos organo “Bolševik” ar
mijos viršūnių nuomones ak
tualiais karo ir politikos klau
simais.

Straipsnių autoriai pasisako, 
kad etnografišku atžvilgiu Len
kija turi teisės į pajūrį ir ko
ridorių. Vokiečių armija taikos 
metu siekia iki vieno milijono 
galvų, iš kurių reichsvere — 
100,000, policijoje — 150,000, 
štalhelmo organizacijose — 
300,000 ir šturmininkuose — 
400,000 žmonių. Apginkluota 
Vokietija kaip reikiant,— su
darytų milžinišką pavojų Len
kijai.

Pagal žymaus raudonosios 
armijos vado nuomonę, kilus 
karui—Lietuva butų vokiečių 
armijos bazė. Vokiečių armija 
nori panaudoti Lietuvos gele
žinkelių tinklą, o karo metu* ji 
įruoštų čia savo amunicijos 
sandėlius, karo aerodromus ir 
dagi stengtųsi ir panaudoti Lie
tuvių armiją savo tikslams. 
Visokiais karo atvėjais, sako 
raudonosios armijĮos strategi- 
kas,—Vokietija iki tam tikro 
laipsnio į Lietuvą žiūrės kaip 
į vieną Rytų Prūsijos strategi
jos vienetą.

PHILADELPHIA, Pa., lapk. 
13.—šimtai astronomų antradie
nio, trečiadienio ir ketvirtadie
nio naktis lauks meteorų “lie
taus”, t. y vadinamų Leonidų 
žvaigždžių pasirodymo.

Leonidų meteorai, astronomų 
apskaičiavimu, turi pasirodyti 
tris kartus per šimtmetį. Ją 
pasirodymo laukta pernai; — 
bet veltui. Taigi astronomai ti
kisi, 
sius

bene pamatyk “suvėlavu- 
keliauninkus” šiemet.

Čia žiema—Californjjoj 
karščiai

LOS ANGELES, CaL, lapkr. 
13.—Chicagoj jau kuone žie
ma. Tas pats New Yorke. Tuo 
tarpu Los Angeles mieste, Cali- 
f orai j o jo,' praėjusį sekmadienį 
per vidurdienį karštis pasiekė 
91 laipsnių.

LANSING, Mich., lapkr. 13. 
—Per šešius pastaruosius mė
nesius alaus taksos davė Mi- 
chigan valstijos ir jos munici
palitetų vyriausybėms $2,155,- 
891.

Girtas šaudė žmones ir 
gavo 1 metus kalėjimo

MARIJAMPOLĖ.— Gegužės 
21 d. Marijampolėje buvo šau
lių suvažiavimas. Marijampolės 
pašto valdininkas Juozas Luko
ševičius pasikvietė pas save sa
vo pusbrolį Lukoševičių ir gi
rininką Joną žilaitį ir vaišino. 
Pasivaišinę suvažiavimo daly
viai Lukoševičius su žilaičiu 
rengės važiuoti Kauno autobu*- 
su į Ąžuolų Budą į' Šiaulių pa
silinksminimą. Pasisamdė pil. 
Rudašinsko taksi ir abu Luko
ševičiai, gir. žilaitis, Pr. Ra- 
žauskas, ir iPr. Stankevičius 
važiavo į Ąžuolų Budą. Pavažia
vę kelis kilometrus nuo Mari
jampolės pavijo paukščių pirk
lį Leizerį Grodzinską ir R. Ku- 
šelį. Lukoševičius iš automo
bilio pro langą pradėjo į pirk
lius šaudyti, bet nepataikė-. 
Pavažiavę dar kelis šimtus met
rų pavijo kitą vežimą: čia taip 
pat paukščius vežė Kaiman par
duoti šmerelis Blantas. Luko
ševičius pro langą pradėjo ir į 
Blantą šaudyti. Viena kulka 
pataikė Blantui į smilkinį ir 
jis. vietoje krito negyvas. To
liau važiuodami sutiko M. Ze- 
melaųną dviračiu1 bevažiuojant; 
šovė ir j tą, bet vėl nepataikė.

Spalių 13 d. Marijampolės 
apyg. teismas Lukoševičių nu
baudė 1 met. kalėjimo.

■■ Nmp     I

KALĖDOS NEBETOLI
jų Lietuvoje". . ...Sena motinėlė, sesu- 
Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų

Neužmirškite savųjų Lietuvoje 
tė, broliukas ... 
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai, ryto iki 8 vai. vato 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Td. Canal 8500



Klaipėdoje vokiečiai 
muša lietuvius

Faktai kuriuos perskaičius, 
kiekvieną šiurpas nukratys

“Musų Balse” buvo parašyta, 
kad Klaipėdos krašto policija 
dažnai muša žmones. Klaipė
dos krašto vyr. valstybės gy
nėjas prašė Šiaulių apygardos 
teismo valstybės gynėją, pagal 
Baudž. Stat. 533 slr. “M. B.” 
redaktoriui iškelti bylą už kraš
to policijos įžeidimą. Kvota 
buvo vedama, bet “M. B.” re
daktorių teismas išteisino. Tu‘o 
liko įrodyta, kad krašto poli
cija žiauriai elgiasi ir muša 
žmones.

Tačiau įsidėmėtina, kad vo
kiečių policijai į rankas pakliū
va vis lietuviai, kuriems dažnai 
tenka nukentėti. Apie krašto 
policijos žiaurų elgėsj su lietu
viais yra surinkta gausiai me-
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džiagoa, ktfrius dali čią noriu 
atpasakoti.

Pašlenio policijos vacĮi. Pet
raity krašto, policijos du kar
tų buyo žiąųyįąi sumuštas. Kar
tą jis ir matrosas Baranauskas 
buvo sumušti gatvėje; Bara
nauską išgelbėjo 7 p. kareivai, 
o Petraitį vachmistrai įsivedę 
komisariato bustinėn mušė gu
minėmis lazdelėmis ir rete
žiais, sukruvintą išmetė pro du
ris. Petraitis sirgęs skilvio Ii 
ga ir gątvėj pajutęs' skausmus 
praeinančių prašė paskambinti 
telefonu į ląivą “Prezidentas 
Smetona”, kad susirgo. Krašto 
policijos vachmistrai jį vėl įsi
vedę vidun, sumušė iki sąmo
nės m&tojimo. Atsigavęs tik 
matrosų pargabentas laiva n. 
Po to Petraitis greitosios pa
galbos automobiliu turėjo būti 
nuvežtas ligoninėn. Smarkiai, 
net iki sąmonės n u stojimo bu
vęs sumuštas taip pat ir ma
trosas Verba.

Matrosas Savickas eidamas į
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tarnybą buvo užkluptas krąšto 
pęMcijoą vachmistrų, sumuštas, 
suspardytas. Buvo atėmę gink
lą, kur| vėliau grąžino. Kiti 
krašto policijos vachmistrai ant 
tilto, sumušė matrosą Šulinską: 

Laivo vedėjas Kirilovas buvo 
užpultas krašto policijos vach
mistrų Torkelio ir kit., bet nuo 
mušimo pavyko išsisukti, Jis 
matęs kaip vachmistrai mušė 
Ciuliepą, kuris buvo sudaužy
tas ir sukruvintas. Ęy įlojau s 
dieną tas pilietis išėjęs iš ko
misariato skundėsi, kad nekal
tai žvėriškai buvęs krašto poli
cijos mietas.

žmonių mušimas čia kartoja
si periodiškai. 1931 m. krašto 
policijos vachmistrai gerokai 
įsigėrę, priešaky su komisarų 
Kuprat, šautuvų buožėmis, pli
kais kardais ir guminėm^ laz
delėmis vaikė darbininkus ir 
juos mušė. Uaug žmonių tuo
met buvo sumušta nieko bend
ro su darbininkų demonstracija 
neturėjusių. Komisaras Kup
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rat, pasienio policijos vachm. 
Kaušą, asntęniškgi pažindamas 
kaipę poHtiųėa poHęljps vąlcIV 
ninkfy kelia kątįųs mv^ę, ati
duodamas pliku kardu.

1932 m, kr.ąžtp nęlięijps vach
mistras Kiupel užgėręs užmušė 
restorano savininką.

Kiupel buvo nuteistas lygti
nai 2 menesiu.

Krašto policija pepaprastai 
daug žiaurumų pąrodė šiais me
tais išvaikant bedarbių demon
straciją.

Komisaras Kuprat vienam 
Ūkininkui kardu kijto per gal
vą, o motefiškęi sužeidė ranką. 
Aplamai visąi hekąlti žmonės 
buvo mušami guminėmis lązdo-
L’i— , .r,r- T.’/
kra&tu ; ųesipriešino.
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Vokietijoj išleistos knygos 
"Land in Ketten” 52 pusi, ra
šoma, kad lietuvių policija žiau
riai sumušė jauną krašto dar
bininką už vokišką nusistaty
mą ir, patalpinę į šaltą patal
pą, pušaldę kojas.

Reikia tik stebėtis, kad 'taip 
barbariškai su lietuviu (Pet
rauskas paeina iš Gargždų) pa
sielgę vokiečiai dar drįsta to
kių šlykščių insinuacijų prira
šyti.

Čia minimi faktai yra paliu
dijami įvykius mačiusių liudi
ninkų * parodymais. Krašto au
tonominės policijos buvo mu
šami ir kankinami šie asme
nys: Petraitis, Guščiauskas, Su- 
lauskas, Grigas, Kairys, Sir- 
vinskas, Krulis, Tvardauskas, 
Sutkevičius, Vaškienė, Valiužis, 
Butvilą, Tunaitis, Petrauskas 
ir kiti.

Sumuštieji aiškina, kad jie 
dėl sumušimų nesiskundė, nes 
policija dažniausia išteisinama, 
— sumuštieji — nukentėję — 
pakaltinami (pav. Bukauskas). 
Šaulys Sirvinskas buvo pada
vęs skundą, buvo vedama kvo
ta, bet policijos valdininkai ne
buvo bausti.

čia nesistebima vokiečių po
licijos žvėriškais pasielgimais, 
abelnai vokiečių žiaurumas yra 
žinomas. Kiek nesmagu, kad jų 
pamėgtas sauvaliavimas iki pa-

skutimų laikų vis nesiliauja. 
Vis delta jau butų laikas jų 
neribotus apetitus suturėti.

P. A. Rustutis.

m. krąšto policijos bu
vę užpultas mųHlhės vąldĮinin- 
kaą Tųn«itiaą buvę smar
kiai sųmųštąs, net du kąrtus 
buvo sąmonės nustojęs. Kąi Tų* 
naičjui pasisekė atsigavus pa
bėgti, krašto pohcijOs vachmis
trai į jį bėgantį šaudė. Tai įvy
ko Smalininkuose.

Visame krašte prie įvairiau
sių aplinkybių krašto policija 
daugelį žmonių — lietuvių yra 
sumušusi, įvairiausiais budais 
kankinusi. Tie "kultūringieji” 
barbarai pasirodo visai be žmo
niškumo jausmų, muša ir kan
kina suaugusius, moteris ir 
vaikus, čįa paminėta tik kele
tas faktų, bet jų yra visa eilė. 
Tačiau čia žemiau aprašomas 
vienas mušinąas ir kankinimas 
iki šiol dar neturi sau pavyz
džio.

Jau prieš keletą metų Pet
rauskas kelyje rado pasą su 
dokumentais, kuriuos šeiminin
ko liepiamas nupešė savininkui 
!ukim šakiniui. Pastarasis vai- 
iką nusigabeno į Dovilius pas 
vachmistrą Volfą ištardyti, nes 
jis manęs, kad vaikas (Pet
rauskas) bus radęs ir *pames- 
!tus pinigus. Petrauskas sakėsi 
pinigų neradęs. Tada Volfas 
jam sudavęs į veidą nusivedė į 
kitą kambarį ir nurengęs mu
šė. Mušamas Petrauskas pradė
jo meluoti, nurodinėjo pinigų 
padėjimo vietas, nes manęs tuo 
greičiau išsilaisvinsiąs. Kiek 
>kai’tų’ -Volfas vaiką kankinda
mas mušė, 'tiek kartų tas me
lavo. K&i patikrinęs nurodytas 
vietas pinigų nerasdavo, vėl 
vaiką iš naujo mušė. Nugabe
nęs vaiką pas jo šeimininką 
Naujoką skiepe pririšęs prie 

•■suolo mušė lazda ir rykštėmis."
Paskui vėl parsivežė pas sa

ve, laikė šaltame skiepe ir kas
dien mušdavęs. 'Pagaliau vaiką 
pakorė po gluosniu už virvės, 
bet kai tas nusilpo, paleido, 

i Petrauskas buvo Volfo laiko
mas skiepe apie savaitę suriš
tomis kojomis. Buvo dar pri
rištas prie ■kuaferišrengtas nuo
gas, žemyn galva pririštas prie 
kopėčių ir vis mušamas, Buvo 
vedžiojamas i basomis 
po sniegą.

Kai . buvo laikomas 
Petrauskas gaudavo į 

‘nas > gabaliuką duonos, 
laikomo kojos visai apmirė. Po 
kurio laiko atvažiavo Šakinis, 

»išnešė vaiką iš skiepo ir parsi
vežė namo tvarte paguldė ant 
mėšlų. Petrauskas paeiti jau 
nebegalėjo: kur buvo virve su
rištos kojos buvo pajuodavę. 
Nuvežė jį; į Gargždus pas gy
dytoją, bet tas gydyti neapsi
ėmė, nes kojos jau buvę gan
grenuotos. Ant rytojaus nuve
žė Petrauską Klaipėdos ligoni
nėj? kur jam abi kojas nupjo
vė.

L Volfas buk už tą sėdėjęs ka
lėjime pusantrų metų. Petrau
skas dabar iš krašto direktori
jos į mėnesį gauna po 120 litų. 
į?er policijos žiaurumą žmogus 
visam amžiui liko elgeta.

Kodėl Ligonines 
Vartoja Skystą 

Liuosuotoją?
Ligoninės ir gydytojai visuomet vaito
jo skystus Kuosuotojus. Ir žmonės greit 
grįžta prie skystų liuosuotojų. Ar jus 
žinote kodėl?

Skystą liuosuotoją labai lengva yra 
numieruoti. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo ne priprasiu: 
Jums nereikia imti "dvigubą kiekį" die
na ar dvi vėliau. Ir ivtlnųt tkyttat liuo- 
suotojat ne irituot jutų inkitut.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
iivalys jūsų vidurius be jokių nesma
gumų laikę išėjimo arba vėliaus.

Netinkanti liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosite! Ir priprastas būdas vartoti įri
tuojančias druskas, arba kitus tvirtus ir 
stiprius vaistus formoje piliulės arba 
tabletkos gali padaryti daug žalos.

Tiktai savaitė su tinkamai prireng
to skystaus liuosuotojo panašaus į Dr. 
Caldwęll’s Syrup Pepsin pasakys jums 
labai daug. Keletą savaičių laiko ir jūsų 
viduriai gali būt "taip reguliariškiBaip 
laikrodys’" Dr. Caidwell's Syrup <Pep- 
sin yra užgirtas skystas liuosuotojas ku
rį užlaiko kiekviena vaistinyčia priren
gtą vartojimui. Jis padaro ideališką 
liuosuotoją dėl visos šeimos; veikia ant 
visokio amžiaus žmonių ir galima duo
ti jauniausiam kūdikiui. Narys N.R.A.
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mis, per gąįvą,. , nįekaa 
krąMo policini’' ųesipriešino, 
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Ypątmgąi ^ruštą jpolicija ne- 

apkeučiu šaulių ir kur nuo
šalesnė j vietoj šaulį rauda, už
puolę sumuša. Uosto darbiniu^ 
kąs šaulys Kąjrys, viename uos
to rajono kieme staiga iš už
pakalio .gavo smūgį į galvą. 
Atsigręžęs pamatę ,du krašto 
policijos vachmistrus, kurie jį 
nusivedę j jų bucinę ir vėl mu
šė. Kairys turėjo šaulio ženk
lą, kurį vienas vachmisitrų nu
metęs ant žemės kojomis min
džiojo, sakydamas, kad tokius 
ženklus nešioja tik šunys.

Kairys prieš tai užprotesta
vo ir už tai vėl buvo muša
mas, nuo ko jis apsvaigo. At7 
sipeikčjęs ant grindų gulįs apB 
piltas vandenių. Kai Kairys pa-, 
prašė pasakyti - ųž l;ą jją yra 
mušamas, vachmistrai jį..muš
dami iš antro aukšto nustūmė 
žemyn. Kairys buvo labai su- 
dau^'ths, sukruyintį|s. Taip pat 
keturi krašto į įibllcijos vach
mistrai prispaudę prie sienos 
labai sumušė kitą uosto darbi
ninką šaulį Širvintą: jam bu
vo sudaužyta galva; užtinusios 
akys. Abiem -buvus • suteikta 
medicinos pagelba^ ! *

Krašto policija neaplenkia nė 
(kitų centralinės valdžios įstai
gų valdininkų. (Pašto , valdinin
kas Lukoševičius su vajdininku 
Kovaliunu kartą ėjo. Laukinin
kų gatve uniformuoti. Į^ukoše- 
vičius staiga iš užpakalio gavo 
smūgį į veidą. Kaį i jie paklausė 
priežasties, vachmistras gumi
ne . lazdele dar kelis kartus 
smogė į galvą. Buvo išėmęs 
gydytojo liudijimą apie surnu-’ 
Šimą, norėję skųstis teismui, 
bet žinodami teisėjo Lindei’ ša
liškumą, nesiskundė.

Bukauskui vienas krašto po^- 
licijos vąchmistraš, &ų revolve
riu prakirto galvą.' Bukauskas 
padavė teisipm skundą. Teisme 
jis aiškino, kad vachmįstras jį 
už nieką žiauriai sumušė, pa
rodė teisėjams iį sukrųyin'tą 
kepurę. 1

Teismo pirmininkas svetim
šalis Linder atsakęs, kad dar 
per mažai gavęs, mušti, reikėjo 
daugiau gauti. LTž policijos 
"šmeižimą” Bukauską nubau^ 
dė vienu mėnesiu arešto.

Elaine VVinthrop was bundled in mink as she sat in the stands, her 
“emotional bodyguard” in black bear coat standing 

beside her

Tu \ir My Boy!'7
bu FRANCIS WAL!.ACE
J AUTHQR. O F "HUDDLE" Garsinkites “N- nose”

SYNOPS1S
The c o lorful career of “Big Jeff" 

Randolph, now a national football 
hero, has been traced from his 
humble home in tfay Athena. a mid- 
west factory town, through high 
whool gridiron stardom that m adė 
him a magnet for scouts from big 
colleges and through two yeara of 
backfield glory m a superstar at 
Thorndyke. rich and historic east- 
ern university. He’s the idol of fan- 
dom, the pet of society, the envy of 
back * home aeighbors, and “my 
boy” to his adoring Mom and Pop. 
To the former. he’s štili her Iittle 
Tomtny and to father. well-----
Tom's manners and clothes annoy 
the veteran glassworker who se- 
cretly, however. rates his boy on a 
par with Pop’s supreme poli tie ai 
favorite. Al Smith. Before Thorn
dyke had put a high hat sort of 
halo on him, Tommy’a best giri 
was Dorothy Whitney. daughter of 
the richest and most important 
eitizen in Athena. Būt in New York, 
Tomray has met Elaine Winthrop, 
society artist and daughter of a 
Wall Street magnate. As the cli- 
max to his most brilliant season, 
‘The Kid’s Lašt Game” comes, 
with Yale leading Thorndyke. 7-0. 
as the first half ends. . . . Jerry 
Randai], Dorothy VVhitney’s eseort 
to the game, seems pleased with 
“Big Jeff’s” diseomfiture that day.

kojomis
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CHAPTER THIRTY-THREE
“I should think so.” Jerry said in 

-elief, “who do these Yales think 
,hey are. anyhow—don’t they know 
it’s the Kid’s lašt game?”

A touch of defeat might be good 
for Jeff Randolph—and Tommy. lt 
•night let him know there was 
?omething else in the world than 
vietory and adulation and pamper- 
ing. Unconsciously Dorothy’s eyes 
wandered to Elaine Winthrop. The 
young lady was bundled in mink 
today būt she štili revealed plenty 
of waxen limb to appreciative 
malęs; her chin and her nose were < 
a Iittle sharper than Dorothy had I 
thought; her eyes were disapprov- ; 
ing and her lips petulant. There 
ivas something about the thinness 
t f the giri that convinced Dorothy 
jf something a boy likę Tommy 
would never suspect — that there 
įvore tiny lines beneath the chem- 
istry of her complexion, that Elaine 
was older than she appeared, a 
woman more than a giri lt was 
vaguely disųuieting.

Their eyes met. Elaine did not 
alter her expre?*uon būt her glance 
frankly inspected Dorothy’s eloth- 
ing and then, without giving a ver- 
diet, returned to the marching 
bands on the field. Dorothy won- 
:lercd v, hat Tom had told Elaine of 
her. Tue hoy with the black bear 
ioat, .Langing to his heels likę a 
:assock, wa.«i Elaine’s eseort, he 
vas stansiing, waving his shaggy 
*rms at a group ten rows down.

“Who iš Freddy?” Dorothy 
askod.

“Freddy,” Jerry answered with 
an arnused smile, “is a sort of 
emotional bodyguard- She’s been 
carrying him around for years." 

“Bhie-btood?”
“So refined it’U be alcohol in an- 

other generation.”
Yale knew it was the Kid’s lašt 

game. Yale had been tellipg him 
with savage tackles, with hefty 
blockings. with the conversational 
pleasantries reserved for the star 
of the year on the day when he is 
not elicking-—when nothing is go- 
ing right.

Nothing went right for Tom, He 
couldn’t get started; his men 
weren’t Hocking—or, as sometimes 
happened, the Q p P o a i t i o n jus 
vvoųldn’t be blockeų. Eli was ridini 
high, wide and handsome and aras

V tosiing the oil of recklessness upon 
the flames of vietory.
- Tom went out in the second half 
determined to a ha U e U off; h# 
brought back the klckoff to thė 25- 
yard line būt was stopped abrūptly 
wben two men, who had brushed by sUrgiųg.,

blockers, hit him high-low. As they 
got up one said to the other: “Do I 
you smėli anytbing around here?" '

Tom bit his lips. He rammed into i 
the line—for two yards. Grogan, 
the Yale tąckle, had him pinned. 
“You don’t seem to be feeling well, i 
Jeff—and it don’t took likę you’ll 
be going to California to recuper- 
ate."

Tom kicked—a long one which 
Verger picked out of the air on a 
high bounce and brought back 13 
yards for a first down on the Eli 
37-yard line. The Bulldogs bristled 
aB along the line. The Pilgrims 
dug in — Rafidolph shuttled back 
and forth, encouraging them.

“Save it for the reportere, Jeff,” 
Grogan laughcd. "We’re on our 
way.”

And they, were. In four plays 
Yale travelled 63 yards for another 
touchdown. Harlow made nine at 
tackle; Verger skimmed the šame 
ėnd fot 15—then Jardien went wide 
on the šame side. caught a lateral 
in tho clear as the defenders dove 
fot Verger. and was off along the 
sidelines; four times he was 
bumped būt he refused to go down 
until Randolph caught him with a 
spread-eagle swoop on the tįhree- 
yard line.

Harlow rammed through for the 
touchdown on the first play.

Harlow kicked the god.
The score was Yale 14, Thorn

dyke 0.
Dorothy wątched Tom trudgipg 

to hia place. He seemed spirittoss. 
Evon Jerry Was sorry for him. The 
Thorndyke crowd was asking what 
was wrong with Big Jeff; Elaine 
was calmly touching up her dėl- 
icately generous lips. Freddy was 
up, pleading with Jeff, his team, the 
coaąh and the goda to do aomething.

“What te it, Dad?"
Charlie Whitney ahrugged his 

! shoulders. “They’re just too good, 
that’a all. Yale H a good team; 
right now they’rą. a great team; 
whon a team getą red hot they juąt 
tide everything out of the w'ay. 
We*l> have to get some kind of a 
break to ahaka (hem off. If Toih 
could oniy get away once—būt his 
Ūockers can’t stop those iinemen. 
Nobody can do the job alone."

On the field the Bulldogs werė

Barton had brought the kickoft 
back to the Pilgrim 20-yard line. 
Tom took the bąli and was svvarmed 
upon; the play was getting rough 
Randolph was the target.

“They’re making Tom likę it,1 
Charlie Whitney said.

They were. Again he carried the 
bąli—and was stopped with a two- 
yard gain—this time the piling on 
was so evident that the stands 
booed. The referee paced off 15 
y artis for unnecessary roughness; 
būt Yale’s spirit wasn’t dampened.

“What’s the matter, jeff—” Har- 
ow called, "don’t you likę the game 

any more?”
“It isn’t that," Grogan bavzled, 

“he’s sore—the pay check didn’t 
come this week."

Tom dashed aeross the line, shout- 
ing: “You flannel-mouth l’ll show 
yoų—”

“Come on, you old pro," Grogan 
bristled. Men of both teams and 
officials kept them apart. Randolph 
jerked off his headgear and chal- 
lenged the Yale team. Barton 
calmed him.

“Pipe down, Jeff—you’ll get all 
the fight you want and you’ll have 
ten men with you. Let’s go.” v

Randolph. on a whirling, banging 
dash, made seven yards. The Thorn
dyke team pounded his back; lined 
up with new spirit. The end, play- 
ing opnosite Grogan, grlnned at the 
Yale tackle. “Thanks, old man," he 
said, “that Iittle crack was just 
what we needed; I hope you’re well 
čovered by Insurance.?

The. most sanguine Thorndyke 
supporter had Iittle hope of vietory 
as the Pilgrįms gradually work6d 
thei.r way down field; there wą« 
nothing spectacular about tįie 
march būt each down gained some- 
thlng, each series of; do.wns becąme 
a ftrst down.

Charite Whitney said, as if he 
wore almost afraid to say so and 
thus break the ępell: “Thetf're 
elicking; whatever happoned tą 
Tommy has done lt;, he made hil 
ov^p way at ftr$t apd now his mep 
are beginnUg to mop up. Thąrę’J 
štili time—■ if we get the Arsi, 
scęre— ”
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OUTLETAS TŪKSTANČIŲ RARGENŲ"

C H I C A G O M A I L O R D E R
ECONOMY OUTLETn

4r

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets 

MARSHF1ELD “L” IR GATVEKAR1S IKI PAT DURŲ-
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8:30

,GH®(aAMSJ|AS KBUAS l .TĖVYNĘ

BREMEN
EUROPA

7 DIENAS i ‘

gr

A-

socialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
.Brei,RerhavėRe u^ikrhjft labai patogią kelionę į

> UĘTVVĄs.1 • ■;

WISSIG,
Specialistais ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame ka -• * * i * ‘

* GYDO VISAS LIGAS VYRU "IR MOTERŲ PER 28 METUS o 
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių it* pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, rem»atiznaą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ątbikite čip ,ir pėrsifikrinkite 
ką jis junig gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metą ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS r Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai, ir nUp .5—8 vąląndai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. ( ■ ' ■
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Yel. Crawford 5573

HKSKHHS

Rusiška ir Turkiška 
DOUGLAS BATUS 

3514-1<> W. ROOSEVELT RQAD 
arti St. Loui« Ava. Tek Kedzie 8902 

i; Vanoa. lietam it draikoa vanos. 
iwiraming pool.

Rnaiška ir turkiška pirtie moterims 
teredoosU iki
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JUOKAI
i KĄ ŽMONĖS MANO
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Prieš ištekėjimą

kas ten
ne

tamsta esi

aš esu vy

GARINE ŠILUMA
Vertės $50.00 už

Vertės $100.00 už

P AREND A VOJIMUI
muilas ir pin

MttMca

CASHPRICE

andien—pri^ųskite mums ši kuponą
11 tūbų Columbia,

© 1033. The P G L & C Co Midget Radios po

Vardan

Adresas

Telef.Miestas

SAMEPRICE

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Gas<team 
Radiatoriai 
aptarnauja

59.00
49.00

DYKAI prosymo lenta 
tinę f‘clothes basket.”

THAT5
HEME.R. KH’EAN

THEV£E VJERE.

< THE GARX>EU'

Budrikas parduoda 
abidvi; už ................

' AS42YE
25ounc«for254

Full hck... No S!»ck Filling

RADIO 
rai

Dėl Namų, Ofisų arba Krautuvių - dėl Atskiro 
Kambario arba dėl Viso Jūsų Buildingo

Jam buvo
- kad 
liutus

Valkata paprašo cirko savi
ninko darbo. Jam buvo pra
nešta, kad jis gali gauti liūtų 
ramdytojo vietų 
tikinta, jog tas lengva 
visa paslaptis priversti 
patikėti, jog jis ant jų nepyk

Abiejų mašinų vertė $«| 00
68*00

Į (MM 105) 

REDUCED TO

diatorius be vieno cento jmokejimų. Vieną syk 
j mSnesj laiku kuomet šiluma vartojama (septy- 
nius žieminius mėnesius) jus mokate tik mažą

” . * ' :r
už vieną radiatorių. Ji iškaitoma i sąskaitą kaip

ir ru-

Be jokių jmokejimų
Mes įtaisysime vieną ar daugiau Gazogarų ra
diatorius be vieno cento jmokejimų. "" 
j mSnesj laiku kuomet šiluma vartojama (šepty- 
1......................._ * "L
už parendavojima kainą—taip mažai kaip $1.00 
už vieną radiatorių. Ji iškaitoma i sąskaitą kaip 
mokate už gazą, kuri vartojate. Pasinaudokite 
Šiuo pasiulijimu. Prašalinkite netvarką ir rū
pesčius kuriuos, suteikia užkurimas pečiaus, ve
žimas anglių ir išvalymas pelenų. Gazo'šiluma

“Ar tu butum
pinigus?”

“Ne, aš bučiau juos iš tavęs 
pasiskolinęs”.

f“Der Brummer”, Berlin).

GAZU-DEGĄ gariniai radiatoriai dabar gali 
būt įtaisyti jūsų namuose, ofisuose ar krau

tuvėse labai liberališku parendavojimo planu. 
Dabar ant galo savininkai ir rendauninkai gali 
pamėginti gazo šilumą buildinguose, kur nėra 
centralinės apšildymo systemos—arba “laiki
nam vartojimui“ tose buildingo dalyse, kur cen- 
tralinis apšildymo niautas neduoda malonios ši
lumos. Musų naujai Muštruotoj knygutėj pilnai 
viskas aprašyta taipgi paduota tikros apšildimo 
kainos.

per žiemą kainuos jums taip nedaug. Gazogarų 
radiatoriai yra paprasti vartoti. į Tik pasukite 
rankeną ir uždegkjtė. Be abejo lėpgviąUs negu 
Srižiurėti senovišką pečių. Jus > gaunate daug 

durnos—kada tik ją norite—kur ją--norite. 
Kiekvienas radiatorius yra savistovis apšildymo 
plentas, šimtas tūkstančių dabar jj vartoja.

Greit jtaisomas. '*•’*
Susipažinkite ir sužinokite viską apie Gazogarų 
radiatorius ir musų liberališką parendavojimo 
planą. Jie greit {taisomi, kada ir kur jų s. nori t e. 
Dabar————šii . _ .. _ .
reikalaudami iliustruotos knygutės.

“Ar tu girdėjai? Meri ką tik 
ištekėjo už Bilio Hendriks!”

“Už Bilio Hendriks! Netie
sa! Juk, tai buvo žmogus, su 
kuriuo ji buvo sbsižiedavus!”

(“Tiger”)

Vyras (mandagiai): “Gerai! 
Ir kai jis bus miręs, ar tu ne
atsimintum įsiūti man šį sak- 
tuką?”

(“Rages Gaics”, Yvcrdon).
'.„U'lįl^N.11,   ......  ................... '■..................... , | ...............

“Ne”, tarė valkata, “aš i 
galiu tai0 meluoti”.

(“Good Hardware”)

paskelbei 
žmdnos ieškojimą. Ar yra ak 
sakymų ?”

“Taip, šimtai.”
“Puiku! Ką atsakymai sa

ko?”
“O, jie visi sako ‘Tamsta gfk 

Ii imti manąją/ ” 
(“Illustrated Leicestet

Chronicle”).

nui, ar mokslininkui. Net kū
dikiai ir moterys, demokrati
joje, turi pilniausias žmogaus 
teises.

Augštos kultūros pasiekusi 
tauta, tiktai demokratinę val
džią su piliečių iniciatyva ir 
referendumu tegali remti. At
stovybe, su atšaukimo grasi
nimu atstovuose auklėja pasi
aukojimą visuomenės labui, o 
kartu ir sau užtikrina vietoje 
išsilaikymą. Demokratiją ter
šia be demokratinio išauklėji
mo tarnybon patekę “valdi
ninkai”.

vieno ir kiekvienas dėl visų 
labo veikia iš liuosos valios. 
Apšviestas protas tokj veiki
mą užgiriu. Neigti demokra
tiją gali tiktai tyrojo žmoniš
kumo priešai. Prieštaravimai, 
ginčai, nuskriaustų užtarimai, 
tai teisybės grudų vėtymas. 
Daugumos' žmonių veržimasis 

visų pi- 
patvarkymus. liečiu labo, visokius pasiprie-

«f Buildipgus su centraliniu ap- 
I šildymui įlentu,
O Buildingtis su centraliniu ap- 

šildyniuj plentu dėl to “šalto 
kambario“., '

Prisiųskite kuponą' — sužinokite 
kaip lerigva parenduoti garo šil
tumą. ’ ' t ■ '

This is the Gasteam 
radiator — each one 
an independent 
steam heating unit.

3UST \_OOK AT VHOSt- LOVE-Uf 
ALuTHK^ ASK

\C> A UTTLT. SDK AH^> RA\H > 
AHE> \t keep&’eta

h-L tOOKRA". ; ĮF'off

GOU?G HtCE. TO 
SEE. ŠOU AT THE TAELE1 

’TAtbCT NECE&SARS FOVfc. 
SA TO KKKF AV4AY

“THOR” 1934 SKAL
BYKLA, :.......:...... .......
MOGLIS (prosymo 
mašina) ......................

“Ar vedybos padare didelį 
skirtumą tamstos gyvenime?” 

“Visai ne
aš sėdėdavau iki paties ryto 
kol Leonas pareidavo namo, o 
dabar aš sėdžiu iki paties ryto 
kol jis pareis”.

(“P’st”, Constantinople).

----------
“Ar gali man paskolinti tris

dešimts markių trumpam lai
kui? *Aš užmokėjau siuvėjui 
paskutinias penkiasdešimts 
markių, kurias turėjau va
kar”.

“Kad tai bučiau aš vakar 
žinojęs”.

AHiS’hcthhr. thingA I 
SWT\H' THĄT VAUSTf 

ALŲ fcAY VtObČT 
KEBĄ? YA HAPV’Y \ 1 W£»H 
YOU> COtAE OUT J 
GARX>EH FOR SOVAE.

Vėlai naktį kai kurio namo 
šeimininkas buvo pažadintas 
gyventojo.

Gyventojas: “Ar gali šeimi
ninkas įsikišti, kai moteris 
trečiame aukšte ginčijasi sU 
savo vyru ir trukdo kaiffty«į 
nams naktį?”

šeimininkas: “Ar 
kaimynas^” 1

Gyventojas1: “Ne, 
ras”.
(“Luestige Koelner

Rašytojos vyras: “Ar tu dar 
ilgai rašysi tą apysaką??”

Žmona: “Aš dabar kaip tik 
rašau didvyrio mirties vaiz-

Budriką Kainos Nepakeltos!
Nors dolerio vertė užsieniuose yra vos 62 centai, kas reiškia, kad 
prekių kainos kils, Budriko krautuvė yra prisipirkus daugybę 
prekių, kurias parduoda dar senomis kainomis.

“Tamsta nesergi, tamstos 
tvinksnis toks tikras kaip lai
krodžio ėjimas”.

“Aš nesistebiu, tamsta lai
kai mano rankinį laikrodį”.

(“Ulk”, Berlin).

su daug patogumų, kurios ge- 
pagauna tolimas stotis, 1934 metų, 

10 tūbų, tiktai 0Q
’69J0 
’79.00 

’9.50

kus”.
“Kokiam reikalui tamsta 

jubs naudoji?”
“Mes nudažome kūdikio vei* 

dą jais ir paskui naktį mes 
galime duoti jam jo butelį «e 
šviesos užžiebimo”.

(“Pele Mele”, Paris).

“Tas tamstos sūnūs bus daili- 
ninkas. Kuo tamta rūpinies 
dėl to?”

“Aš leidžiu jo plaukams 
augti, o jis turi visą kitą žiū
rėti pats”.

(“Kikeriki”, Wien).

Pilniausia asmens laisvė da
ryti visuomenei gerovę, pagal 
pačių žmonių astovų nusista-! prie abelnos gerovė 
tytas taisykles, ] 
Žmones ne valdomi, bet kaipo šinimus nuramina geruoju 
piliečiai, kritikuoja ir net Visokie savmylybės šešėliai iš- 
baudžia apsileidėlius valstybi- j dyla kaip nebuvę prieš denio- 
nius tarnautojus. Iš valstybės kratij 
iždo algas imanti demokrati- kiausias žmogelis lygus milži 
jai tarnautojai, ne pagyrimus 
bet kritikos, ant kiekvieno 
žingsnio susilaukia. Valstybės 
tarnautojus kritikuoti visiems 
valia. Net ir patarlė sako: 
“Vienas visiems neįtiksi”. Vab» 
stybinis tarnautojas greitai 
nusideda, nes be klaidų neap
sieina, tai iš viešos tarnybos 
prašalinimas, o kitas, tinka
mesnis ton vieton pastato
mas. Naujas valstybinis tar- 
nautojasų norėdamas atsižymė
ti, ne vien taiso buvusiojo tar- 
natuojo klaidas, bet ir pageri
nimus išgalvoja. Taip visos 
tautos talentai pajungiami 
darban viešajam labui. Gabus 
asmuo jo draugų raginamas, 
užima jam tinkamas vietas 
prie darbų, kurie teikia vi
suomenei daugiausiai naudos. 
Kaip pašalinės draugijos na* 
riai sergsti draugijos iždą ir 
tą iždą didina, žinodami, kad 
su iždo didėjimu ir visų na
rių atvanga užtikrinta. Taip 
ir demokratinėje valstybėje, 
visi piliečiai yra valstybės nuo
širdus sargai. Samdyti “ins
pektoriai” arba slapti “šnipai” 
tiktai klastavimus. ištobulina 
Tie “bernai”, tai ne šeiminin
kai. Šnipai apgaulioja visus, 
ir iš augaulės jo .asmens* ger- 
(mvjs. užtĮK,riųamąs. “Tiktai 
surainfiėjęs vagis, geriausias 
vagių gaudytojas”. Vagies 
samdytojas turi būti dar ga
lingesnis ir už vagį sukčius, 
kad iš vagies paklusnybę lai
mėti. Jeigu vagies samdytojas 
suktybėmis neviršins pasam
dyto vagies, tai vagis vages 
negaudys, bet abu kartu ap
gaus pirmojo samdytoją. Tai 
yra monarchijose, aligarchijo- 
se, karalystėse ir diktatorių 
valdomose šalyse, šnipų ir ka
rininkų bauginimais liaudies 
valdoma. Demokratija tai 
žmonių draugingumo, sutarti
no veikimo idealas. Visi dėl

“Trina, aš galiu mirti tavo 
laimei”.

“Tu visuomet tą sakni, įjet 
niekuomet to .medavai”,

(“Faun”, Wien).

i i . I—.... .............  I ................ Ii irti

THE PEOPI.ES GAS LIOHT AND 
COKE COMFANY

Telefonas, IVabash 6000
122 S. Mlohigąn . Avė., Chlcago, Iii.

PraSau man prisilieti Jūsų knygute 
apie “Gasteam Radiators.”

“HOOVER” dulkių valytojas Model 105 
parsiduoda nupiginta ^40 QR 
kaina, tiktai ................. | V

Geriausia Dovana Šei
mininkėms!

Galima pirkti mokant tik po $1.00 
savaitėje.

“Jis taip užsispyręs, kad tie
siai nenori priimti gydytojo, 
kai jo žmona to nori”.

“Jis visuomet toks buvo. Bū
dami vaikais mes buvome lai
velyje, kai susiginčiojme ir jis 
buvo išmestas iš laivo su žod
žiais “Skęsk arba plauk”.

“Ką jis darė?”
“Nieko, jis gulėjo ant nuga

ros ir leidosi vandens neša
mas”.
• (“Pages Gaies”, Yverdon).

Mokytojas: “Anonymiškas 
asmuo yra toks, kuris nenori, 
kad apie jį žinotų 
juokėsi?”

Balsas: “Anonymiškas as 
niuo”.
(“Luestige Koclner Zeitung”)

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

LIGHT and COKE CO
122 South Michlgan Avė. I®

Deimantiniai žiedai yra brangi dovana 
kiekvienam.

Vertės $25.00 už .......... $i| g |«Q
25^06 
50.00

Padedant $1.00 rankpinigių,* daiktus 
palaikome iki Kalėdų.

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 So. Halsted Street.

fffS A SVARI, 
cS**® AHN'NAN!
perenAPa itss 
vuu. vivu THE 
GWtA BzemDR 

o ve va.
BŪT CAU SHE 

tAAKE. HttA
TOVeGET HIS 

SHATTEREb 
feOFAAHCE.

THE TWO ORPHANS fš

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street Boulevard 4705 ir 8167

HOOVER

Gryna*, priimna* Žemo sustabdo nle- 
iėjimų odos į penkias sekundas —- 
ir pagelbingas prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų, žemo be
velk stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacijas, L_2__ 1 „Z___
ypatybės .retai randamos kitose gy-

ir išbėrimų. Zėmo

kadangi jo gydymo__  ‘- 221—j gy- 
Visos vaistinyčios užlaiko 
Oc, $1, Ypatingai tvirtas 
syk geresni rezultatai $1.25

BAKING 
POWDER

| FOR BETTER BAKING ' 
AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAL'"'dEFFICIENT

žemo
Dtt SKIM IRRITATlONS

r Stop | 
Itching 
Skili

■ į- . ' ■
■* : j t■ 'r&i'liitlt'u'AiA. ii..
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PASAULIO PARODAI PASIBAIGUS

Sekmadienį užsidarė Chicagos pasaulio paroda — 
“Šimtmečio Pažanga”. Ji toli-gražu nebuvo tokia sėk
minga, kaip tikėjosi jos iniciatoriai prieš penketą me
tų, kada buvo pradėtas organizavimo darbas. Tada bu
vo pranašaujama, kad parodą atlankys kokie 60 milio- 
nų žmonių. Ją aplankė daug mažesnis skaičius. Už 
įžangą užsimokėjo viso 22,320,456 asmens, kurių tarpe 
daugelis ėjo į parodą veikiausia po du ir tris kartus 
(kiti dar daugiau), taip kad tikras lankytojų skaičius 
galėjo būti apie 10 milionų.

Nebuvo paroda ir tokia įdomi, kaip reikėjo tikėtis. 
Svetimos šalys joje beveik nedalyvavo. Mokslas ir me
nas buvo reprezentuoti gana paviršutiniškai. Publika, 
atvykusi j parodą, jautėsi patekusi į didelį jomarką, o 
ne j tokią vietą, kurion žmonės ateina patirti, kokį 
progresą pasaulis padarė per paskutinį šimtmetį įvai
riose mokslo, technikos ir socialinio gyvenimo srityse. 
Parodos įspūdį ypač gadino riksmas prie visokių cir- 
kiško pobūdžio pasilinksminimo vietų.

Tačiau reikia atsiminti, kad paroda įvyko sunkios 
ekonominės depresijos metu. Jos rengėjams teko viso
kiais budais ieškoti pajamų, kad butų padengtos milži
niškos išlaidos, kurios pasidarė, ištaisant parodos vietą 
ir aprūpinant ją šviesomis, patarnautojais ir t. t. Ge
resniais laikaia tokią parodą rengiant, butų buvę gali
ma ją sutvarkyti daug tinkamiau.

Paroda vėl bus atidaryta ateinančių metų birželio 
mėnesio L d. Ji nebus tokia naujiena publikai, kaip kad 
buvo šiemet, todėl, gal būt, ir žmonių atsilankys į ją 
mažiau. Bet jos išlaidos bus, žinoma, nepalyginti ma
žesnės, kadangi organizacija jau yra, trobos ir visa, 
kas buvo pastatyta ir įrengta šių metų parodai, galės 
būt suvartota ^ateinančiais metais, beveik nepridedant 
pinigo, — išimant prižiūrėjimo išlaidas nuo dabar iki. 
birželio mėnesio, ir kai kuriuos remontus.

Idėja vėl atidaryti parodą ateinančią vasarą liudi
ja, kad buvo padaryta klaida, kuomet parodos virši
ninkai atmetė sumanymą (kurį pradžioje jie buvo pri
ėmę) statyti parodoje pastovias trobas, kad paskui jos 
galėtų būti suvartotos didelėms metinėms mugėms, pa
našioms j kai kurių Europos šalių muges.

Biznio atžvilgiu, paroda buvo naudinga geležinke
liams, busų ir taksi kompanijoms, Chicagos gatveka- 
riams, vidurmiesčio koteliams ir departamentinėms 
krautuvėms. O tolimesni nuo parodos distriktai, gal būt, 
dar net nukentėjo, kadangi nuo jų buvo atitraukiami 
pirkikai. Vasaros kurortus Illinois valstijoje, Wisco.n- 
sine ir Michigane paroda kuone išvarė iš biznio.

Tarp kitų tautinių grupių, kurios parodoje turėjo 
Savo “dienas”, lietuviai pasirodė labai stipriai (ųors, 
deja, nelabai tvarkingai). Lietuvių Dienos komitetas, 
beje, dar iki šiol nėra pagaminęs atskaitos, nes apie 
pifpiininką nieko negirdėti, o komisijos jaučiasi turin
čias “autonomiją”. Taip būna, kada į atsakomingas vie
tas įsiskverbia politinių grupių atstovai, kuriems rupi 
ambicijas, ;o ne darbas.

-

Apžvalga
ŽIAURUS APSIĖJIMAS SU 

KALINIAIS ITALIJOJE

Su politiniais kaliniais Mus- 
solinio valdžia elgiasi be galo 
žiauriai. Europos darbininką 
spaudoje pasklido daug žinią 
apie kalinių kankinimus Romos 
kalėjimuose- Kaliniai ypač žiau-

buvo laikomas nuogas per vi
są naktį šaltyje, nežiūrint kad 
jisai serga tuberkuliozū (džio
va). Kitas kalinys, Sbardelotto 
buvo specialio tribunolo pa
smerktas mirčiai, o per tardy
mą jo rankos buvo įkištos į 
spausdinamąjį presą ir sutriuš
kintos.

Licera mieste kaliniui Gio- 
vetti policijos stotyje buvo per
skelta galva. Milane kalinys 
Celandro Filipo buvo plakamas 
nągaika, j kurią yra įsuktas 
spygliuotos vielos galas. Bo-

VIS BANDO MEŠKERIOTI 
« i ;

Didelį džiaugsmą apturi L. 
Pruseika, kąi jisai pamato, kad 
tarpe socialistų atsiranda “kai
resnis” elementas, kuris reika
lauja “revoliucingesnės” takti
kos. Jam atrodo, kad tai ženk
las, jogei socialistai jau prade
da “susiprasti”. Dar praeisią 
kiek laiko, ir tie socialistai gal 
nuvesią darbininkų klasę į ko
munizmą (bet ne stalinišką, o 
<‘sklokišką”).

Prieš kiek laiko Pruseika gy
rė Anglijos Nepriklausomosios 
Darbo Partijos vadus, kurie sa
vo partijos suvažiavime 'perva
rė rezoliuciją apie pasitrauki
mą iš Darbo Partijos ir iš So
cialistinio Darbininkų Interna
cionalo. Dabar jisai cituoja ne- 
priklausomiečių organo “New 
Leader” (kuris eina Londone) 
straipsnį, kuriame kritikuoja
ma Francijos socialistai ir Is
panijos socialistai. Bet mes esa
me tikri, kad “sklokininką” 
vadas neilgai džiaugsis anglų 
nepriklausomiečiais. Faktas yra 
tas, kad ta “kairjaąparmą” or
ganizacija kuone subyrėjo, kai 
tik Maxton ėmė ją tempti į 
bolševizmą, ir iš jos dabar pa
sidarė uodega komunistą par
tijos, kuri Anglijoje nedaug 
daugiau tereiškia kaip zoro, 
SubolševikėJusie j i nepriklausp-
miečiai kartu su komunistais 
tyri tik tiek reikšmės Anglijos 
politikoje, kad jie kai kuriuose 
disitriktuose, statydami savo at
skirą kandidatą prieš Darbo 
Partiją, padeda laimėti rinki
mus konservatoriams arba Mac- 
Donaldo “nacionaliam darbui”, 

“Skloka” bando taip pat pa
meškerioti tarpe Amerikos so
cialistų, kuomet ji pastebi pas 
juos “kairumą”. Pavyzdžiui, jį 
giria mažumos rezoliuciją, ku
ri buvo pasiūlyta socialistų In
ternacionalo konferencijoje ir 
už kurią balsavo kai kurie 
Amerikos delegatai. Girdi:

“Mažumos rezoliucija pa
sisako ne už lepinimą buržu
azinės tvarkos, ‘sunaiki
nimą buržuazinės valstybės 
ir įsteigimą diktatūros re
voliucinės partijos laikotar
py socialistinės rekonstruk
cijos’.
Prie tos ištraukos Pruseika 

deda savo pastabą:
“Tame pareiškime daug 

miglotumo. Tai aišku. Be to, 
dalis socialistų,- karčių įvy
kių pamokintą, jau nesibijo 
kalbėti apie valstybines ga
lios paėmimą ir apie diktatū
rą. Jie jau nenori būti pri- 
smoku prie buržuazinės de
mokratijos, kuri ‘auga’ į far 
šizmą.”
Vadinasi, tik dar žinksnis, ir 

tie “kairieji” socialistai, apsi
kabinę su Pruseika, pradės gie
doti hymną Maskvai. Bėda ta
čiau, kad kiekvieną kartą, kai 
pati “skloka” nusiima kepurę 
prieš Maskvą, tai ši išpila kibi
rą pamazgų jai ant galvos!

Kai dėl “revoliucinės diktatū
ros” ir “buržuazinės demokra
tijos”, buriąs musų opozicionie
riai užtiko mažumos rezoliuci
joje, tai reikia pasakyti, jogei 
tai, iš tiesų, yra “migla”. žmo
nės, kurie tas frazes vartoja, 
patys nesižino ką jie šneką. 
Nes, diktatūra negali būti dar
bininkų klasės arba kitos ku
rios klasės. Kiekviena diktatū
ra yra klikos valdžia, kuri 
anksčiau ar vėliau išsigema į 
asmens valdžią. Italijoje yra 
diktatūra Mussolmio, o Rusijo
je — diktatūra Stalino. Jeigu 
darbininkų klasė yra taip silp^ 
na, kad ji nestehgia kitaip val
dyti, kaip tik atidavus visą ga
lia kokiam nors diktatoriui, tai
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bloga kaip tik /lėlto, kad jie 
demokratijos neteko. Todėl kąs 
demokratiją niekina, tas pade< 
da .darbininkų priešams.

Jeigu tarp socialistų atsiran
da tokių neišmanėlių, kurie su 
panieka kalba apie “buržuazinę

demokratiją”, tai, žinoma, ap
gailėtina. Bet mes abejojame, 
kad Pruseikai pavyktą juos į 
savo pusę pakreipti, nes jo idė
jose ne tik ‘‘migla”, o tikras 
chaosas. Jisai pats nežino, ko 
jisai nori ir kur jisai stovi. .

Vaikai, Išauginti Vilką Ir Meškų

iš
(Tąsa)

šitą kelią pavyzdžią 
kokios milžiniškos 

žmogui turi auklėj i-

- ir iš žmogaus pasidaro 
Stebėtmiąusįąs dalykas

Jau 
matome, 
reikšmės 
mas ir gyvenimo apylinkės. To
dėl įvairių auklėtojų gana tei
singai sakoma, kad mažytis 
vaikas yra žalia medžiaga, iš 
kurios, vienaip* ar kitaip auk
lėjant, pastatant į vienokias ar 
kitokias sąlygas, galima išau
ginti viską, ką -tiktai norima. 
Štai mažytis vaikas patenka į 
vilkų tarpą, visą laiką mato 
vilkus, su jais santykiauja- — 
ir jis pasijunta esąs toks pat 
vilkas, kaip ir tie, su kurjais 
jis gyvena, vaikas patenka j 
lokių tarpą — jis išąuga ko
ne tikru lokiu4; patenka į avių 
būrį 
avis,
yra tai, kad ir žmogaus protas 
anais atsitikimais, kaip mato
me, lyg atrofuojasi, lyg pra
nyksta, sumenkėja: protas, mat, 
taip pat reikalauja tam tikro 
lavinimo, vystymo, auklėjimo.

Vienas prancūzų rašytojas, 
Merimee, iš Lietuvos gyveni
mo yra parašęs novelę, pava
dintą “Loks” (“Lokys”). Pats 
rašytojas nerodo, kad jis sa
vo novelę parašęs iš tikrų at
sitikimų. Kai kurie kiti tyri
nėtojai taip pat pažymi, kad 
novelė tikrai turinti realų pa? 
grindą, kad panašus atsitiki
mas tikrai esąs užregistruotas 
senovės kronikose. Merimee sa
vo novelėj atvaizduoją vieną 
aukštos kilmės vyrą, kuris tu
rėjo lokiškų palinkimų: kar
tais užeidavę tokių momentų, 
kad jis virsdav^š tikru lokiu4. 
O šitie visi lokiški palinkimai 
pas ji atsiradę'’iodėl, kad vie
ną kartą jo motina artimai bu
vusi susidurusi su lokiu. Ir štai 
tas motinos išgąstis susitikus 
su lokiu4 persidavęs net sunui 
ir tas tam tikrais momentais 
virsdavęs tikru lokiu.

Atsitikimų, kuomet vaikai 
buvo išauginti gyvulių, galėtu
mėm papasakoti' ir daugiau, 
štai 1694 metais vienas anglų 
gydytojas, atvykęs Varšuvon, 
matęs vaiką, kuris.- buvęs at
imtas nuo vilkų. Anot to gy
dytojo vaikąs buvęs/sugautas 
milžiniškuose Lietuvos miškuo
se. Vaikas staugęs kąip vil
kas, mėgdavęs ėsti tik mėsą, 
o jo oda buvusi apžėlusį šiurk
štokais plaukais. Bet per dide
lį vargą vaikąs buvęs pramo
kytas tarti kelis žmoniškus žo
džius, nors šiaip paprastai kal
bėti negalėjęs. Todėl ir nepa
vykę sužinoti, lęaip vaikas gy
venęs tarp vilkų, ar gerai jam 
ten buvę ir t. t.

Bet daugiausia atsitikimų yra 
žinoma, kitomet vaikus pavagia 
beždžionės. Beždžionės, kaip ži
nome, gyvena tik šiltuose kraš
tuose. Daugiausia jų užtinka 
Afrikos ir Amerikos miškuose. 
Jų yra įvairių rųšių, prade
dant milžinais o^gąnKUtangais, 
baigiant hiaŽytėSiš? bezdžiopė- 
lėmis. Ir št$ jAįriįįos miškuo
se dažnai pasitailio, kad kokia 
nors beždžionė patelė, dėl ko
kių nors priežasčių neteku^/ 
savo vaiko} pasigrobia žmo
gaus ir jį kaip savo augina. 
Labai gražiai apie tokį beždžio
nės išąu4gintą Įųiogų yrą pa
rašęs vienas anglų rašytojas 
savo romane “Tarzane”. Tame
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dien tik su jomis santykiauja, 
todėl suprantama, kad jis per
siima visomis beždžionių ma
nieromis, gyvena taip, kaip ir 
visos beždžionės, žodžiu, jau
čiasi esąs tikras beždžionė. Ir 
šiek tiek paūgėjęs vaikas nie
kaip negali atsistebėti, kodėl 
jis savo kūno išvaizda skiriasi 
nuo kitą beždžionių. Vaikas 
įpranta bėgioti keturiomis, lai
pioti ir šokinėti po medžius, 
o esant žiauriems santykiams 
ir nuolat tenkant susidurti tai 
su kitomis beždžionėmis, tai su? 
žvėrimis, jis įgyja milžiniškos 
jėgos ir ištvermės.

Taip vos įžengiamuose Afri
kos miškuose augo žmogus — 
beždžionė, kol pagaliau jam te
ko susidurti su žmonėmis. Ra
šytojas savo romane atvaizduč- 
ja, kad žmogus-bezdžionė Tar
zanas, susidūręs su žmonėmis, 
greįtai ir pats pasijuto esąs 
žmogus ir pagaliau po kai ku
rio Wko virto tikru žmogumi, 
npr? vis dėlto dažnai pas jį pa
sireikšdavo ir beždžioniškų pa
linkimų. .0 iš tiesų žinoma, kad 
vaikai, išauginti beždžionių, be
veik niekuomet į tikrus žmo
nes nebeatvirsta. Nors Tarza
nas ir pramanytas asmuo, bet 
jo vaikystės dienų dienos mums 
gražiai pavaizduoja, kokiose 
sąlygose turi gyventi vaikas, 
patekęs beždžionių tarpam Apie 
vaikys beždžionių tarpe “Liet. 
Ūkininke” jau esame rašę.

Taigi matome, Jkaip keistai 
kartais gali susidėti žmogaus; 
gyvenimas. Baisu, žinoma, jr 
pamanyti, kad žmogus gali vir-J 
sti tikru žvėrimi: meška, vil
ku, avimi ir kt. Bet daugelis 
buvusių tokią atsitikimų mums 
paliudyja, kad iš tiesų kartais 
taip atsitinka. Mes tik galime 
stebėtis, 
reikšmės žmogui tyri auklėji
mas ir tam tikros gyvenimo 
aplinkybės: pąstatykit žmogų 
į vienokias gyvenimo aplinky
bes — jis išaugs vienoks, pa- 
keiskim gyvenimo aplinkybes 
— ir jis gali nebebūti pana
šus į pirmąjį.

kokios milžiniškos

(Tąsa)
Ilgasis Jonas papasakojo 

visą nuotykį, iš pradžių iki 
galo, gan jausmingai, saky
damas tikriausią tiesą. “Tai 
taip ir buvo, ar ne, Haw- 
kins?” jis paklausdavo, pro
tarpiais, o aš, žinomą, prita
riau jam.

Abu džentelmonai apgailes
tavo, kad Juodasis šuo pas
pruko; bet mes visi sutikom, 
jog daugiau nieko nei nebuvo 
galima nuveikti ir, gavęs pa
gyrimu pasiėmęs lazdą, Il
gasis Jonas išėjo.

“Visi laivo darbininkai pri
valo būti ant laivo ketvirtąjmų. Atvesk jį”, pasakė proku- 
valandą po piet, šiandie”, 
prokuroras surėkė jąm.

‘■Taip, taip, tamsta”, gar
siai atsakė virėjas, išeida
mas.

“Žinai, prokurore”, tarė gy
dytojas Livesey, “aš nedaug 
tepasitikiu tavo radiniais, ben
drai paėmus; bet aš pripa- 
žinsiu, jog Jonas Silyer man 
patinką.”

“Tas vyras tai yra mums 
tobulas tūzas”, pareiškė pro
kuroras.

“O dabar,” pridūrė gydyto
jas, “Žigmontas gali eiti ant 
laivo sykiu su mumisi ar ne?”

‘-Be abejonės, jis gali”, pa
sakė prokurorąs. “Pasiimk 
skrybėlę, Hawkins, ir mes ap
žiūrėsime laivą.”

IX.
Parakas ir ginklai.

Hispaniola pluduriojo kiek 
toliau nuo kranto ir mes pa
siekėme savo laivą, plaukda
mi po figūromis bei pirma
galiais daugybės kitų laivų 
o jų, vielos tęsėsi tai apačioje 
musų laivelio, tai viršuj nm- 
sų. Ant galo męs jau buvome 
pašonėje musų laivo ir mus 
pasitiko bei pasveikino kapi
tono pavaduotojas, ponas Ar- 
rdw, rudas, senas jūreivis, 
ausyse nešiojantis auskarus, ir 
žvairai prisimerkęs hesižval-

gautis.. Jis ir prokuroras buvo 
labai artimi bei draugiški, bet 
aš greitai pateinijau, jog tarp 
pono Trelawney ir kapitono, 
reikalai nebuvo taip geri.

Pastarasis buvo gan šiurkš
čios išvaizdos žmogus, kuris 
atrodė buvęs piktas ant visko, 
kas buvo ant laivo ir jis neuž
ilgo pasakė mums, kodėl jis 
piko, nes, mums nesuspėjus 
įieti į kajutę, tuojaus jūreivis 
pasekė mus.

“Kapitonas Smallett, tams
ta, norėtų pasikalbėti ou ju
mis,” jis tarė.

“Aš visuomet esu pasiren
gęs klausyti kapitono įsaky-

ir laivas 
paklausė 
supykęs,
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Tiek šiuo kartu apie vaikus, 
išaugintus vilkų ir meškų.
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iwas.
Kapitonas, buvęs visai arti 

užpakaly pasiuntinio, tuojaus 
įėjo ir uždarė duris.

“Na, kapitone Smallett, ką 
tyri papasakoti? Tikiuos^ vis
kas tvankoje; laivas sutvarky
tas ir tinka plaukti į jurą?* .

“Ną, tamsta”, pradėjo kapi
tonas, “geriau kalbėti atvirai, 
ąš manau, kad ir tuo nepa
tikčiau, Man nepatinka šioji 
kelionė; man nepatinka laivo 
vyrai; ir man nepatinka ma
no pavaduotojas. Tai trumpai 
ir aiškiai pareiškiu.’

“Gal būt, tamsta, 
tau nepatinka?,” 
prokuroras, labai 
kaip man atrodė.

“Apię tai aš negaliu pasisa
kyti, tamsta, nes aš nemačiau 
laivą išbandant,” pasakė kapi
tonas. -“Laivas atrodo gan get
rai padarytas; daugiau aš ne
galiu nieko pasakyti.”

“Galimas daiktas, tamsta, 
jog tau nepatinka samdyto
jas., taipgi?” sakė prokuroras. 
4 Bet gydytojas Livesey įsL 
maišė.

“Susilaikyk truputį,” jis ta
rė, “susilaikyk truputį. Iš to
kių klausimų nieko gero ne
bus, o tik sudarys blogą nuo
taiką. Kapitonas pasakė arba 
perdaug, arba jis nepasakė 
užtektinai, o aš esu priverstas 
reikalauti, kad jis» paaiškintų 
savo išsitarimą. Tau nepatin
ka šioji kelionė, tu sakai. Tai. 
kodėl?” (Bus daugiau).

NEGANĖTINAI GREITAI TUNKA

metų: tuo budu juodmarškinių 
policija stengiasi, kąip švento
sios inkvizicijos laikais, išgau
ti kalinių prisipažinimu ir išda- 
Mimjirdravsu-

Pranešaęna, pavyzdžiui, apie 
vieną respublikas partijos na- 
if Del&uį, kuris per tardymą 
buva Mp baisiai kąpkinąmas,

Jognoje vienam kaliniui, Pro- 
longo, buvo sužeista ausis.

. Bet Mussolinį, kuris šjtąip 
žvėriškai apsieina su savo po
etiniais priešais, Amerikos ka
pitalistų ^pauda piešia, kaip 
pasaulio taikos saugotoją, ir su 
tuo žvėrim draugiškus santy
kiu? palaiko net ir sovietų val
džia, kuri giriasi esanti vieniu- sunaikina

juk aišku, kad tokia klase jo
kio socializmo neįvykins.

Antra, yra absurdas kalbėti 
apie demokratiją, kaip apie ko
kį tai dalyką, 
buržuazija, 
ipąs”, f 
tik ir rodo, kkd buržuazija, kur 
tik gąunn Progos, demokratiją

Derpokratija yra

kurio f. trokšta 
“Kartus patyri- 

kurį mjni Pruseika, kaip

ctrtstas, t>et fašizmo priešas) toja tijoje šiandie darbininkams yra

romane aprašoma, kaip viena 
anglą šeima atvyksta į Afri
ką, čia jai gema vaikas, kurį 
vieną kartą ir pa^igroljįą bez- 
džionė padėję./ Sitai bpždži^nė 
neseniai netekusi savo’ vaiko, 
toi^l jos motinos širdis nega- 
tėjo nurimti tok kol ji aiejši- 
gijo, kito vaįko, nors \ir. visiš- 
kai svetimo. Vaikas auga tar
pe beždžionių, kasdien jis su? 
siduria su • beždžionėmis,, kiš
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9 iki 11 valandai ryte;

dirbtuves Chica

Siunčiame Gėles per Telegramą po

užlaikymui skyrių.

LAIDOJA)! PIGIAU NEGU KITI

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Dręxel 9191

rug 
p ra

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Padėkos laiškas p. 
Norai Gugienei Ch. 
L M. K. pirmininkei

Crane Co. dirbtuvės, 
Chicagoje, mažai 

tebedirbančios

jeigu 
darbiniu- 

neužsiima 
yra labai 
kitos gy-

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo 

darbuotė

JOSEPH J. GRISH 
-Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avi. 
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvill St. 
T*l. Republic 9723

pasireiškęs 
menesį greitai

Skaitytojos komentarai apie 
prakalbą Roselande

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Valandos* nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
Ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

DR. A. L. YUŠKA
. 2422 W. Marąuetti Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ava.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomii pagal susitarimą.

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuą. 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tek Boulevard 1401

CHICAGO, ILL

Tek Lafąyette 3572 
J. Liuievičius 

GRABORIUS ir 
BĄLSAMUOTOJAS 

Ratarųauja. Chicagoje 
ir apielinkeje.

Didele k graži 
koplyčia, dykai. 

409Ž ARCHER AV.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicago, Ilk 
i Spalis, 1933 m 

Gugienė, 
Liet. Moterų Klubo

kaktuvių apvaikščiojimą.
Po programai ir vakarienei 

tęsėsi smagus šokiai, pasišne
kėjimai ir viens kito draugiš
ki pasivaišinimai, nes gėrimė
lio buvo užtektinai visiems ir 
stebėtinai greitai atėjo rytas 
ir svečiai skirstėsi j savo na
mus; patenkinti, linksmus ir 
pilni gražių įspūdžių.—N.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimu lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet *sri sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

K. P. G U GIS
A D V O K A T A S 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St„Roomt 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Hahtid Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto*

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabants
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halated St., Chicago, III, 
Phone Boulevard 7314

Avė.
K 8340;

(NecnriiM sąryšių fkpM tuo pačia vardų)
i , **u \ \ t..’ i ifMl* o!

P, P, Tupikaičiai mi 
nėjo sidabrines ves 

tuvių sukaktuves

Pagerėjimas 
piučio 
nyko

Dainininkas J. Bab
ravičius apsigyveno

New Yorke
Prieš kiek laiko dainininkas' 

J. Babravičius su šeima išvy
ko į rytus ir apsigyveno New 
Yorke, N. Y., 36 W. 71 st. Pa
likęs savo šeimą New Yorke 
dainininkas išvyko į Boston ir 
Worchester, kur ketina kon- 
certuoti. Koncertus rengs ir 
kituose rytiniuose miestuose.

—M. J.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas t 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

BARBORA SNAUKŠTIENĖ 
po tėvais Jaunaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
lapkričio 10 dieną, 7 valandą 
vakare 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Švėkšnos parap., Koncaičiu kai
mo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

savo mylimą dukterį Teklę, se
serį Marcijoną, švogerį Anta
ną Kuncius ir sesers sūnų 
Pranciškus Klumbis ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4639 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks antradieny 
lapkričio 14 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Snaukš- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini pątarna- 
vima ir atsisveikinhpą.

Nuliude liekame,
Duktė, Sesuo, švogeris.
Sesers Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis. tel. Yards 1741.

Ona Pužauskienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 13 d., 4 vai. ry

to, 1933 m., sulaukusi 44 metų amžiaus; gimus kovo 7 d. 
1889 m. Naujininkų kaimo, Pajevoniu valse., Vilkaviškio 
apskr. Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nubudime vyrą Boleslovą, 2 dukte
ris Oną ir Heleną, 2 seseris, Uršulę Zadrauskienę ir Pet
ronėlę BarŠtienę, pusbrolį Joną Ragaišį, pusseserę Oną 
Dedurkevičienę, švogerį Aleksandrą Zadrauską, anūkus 
Kazimieras ir Jieva Olčikai ir gimines, o Lietuvoj 3 bro
lius, Juozapą, Viktorą ir Domininką Skirpstai, 4 seseris 
Veroniką Kruševičienę, Antaniną Grunienę, Barborą 
Skirpsčiutę, Marę Pačkauskienę, 3 pusbrolius Vincas, Juo
zas, Petras, Ragaišiai, 2 pusseseres Marijoną Skrelevičie-« 
nę ir Kamiliją Ragaišiute. Vyro Boleslovo Pužauskio gi
mines: Amerikoje — brolį Bronislovą 'Pužauską, o Lietu
voje švogerį Joną, seserį Vladislavą Vileikai, anūkės Ge
nytė Vileikaitė ir Jievutė Gurčinienė.

Kūnas pašarvotas randasi 645 West 18th St. Laido
tuvės įvyks ketvirtadieny, lapkričio 16 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos. Pužauskienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras Boleslovas, dukterys Ona ir Helena, Seserys 
Pusbroliai, Pusseserės, švogeriai, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnaują graborius A. Butkus, tel. 

Canal 3161.

akių karšt;
liregystę. 1 
suose ;
m a s s
klaidas.
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso 
mos. Valandos, nuo, 10 iki 8 v. Nedėlio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė

Phone Boulevard 7589

Šiomis laidotuvėmis rūpinasi 
John F. Eųdeikio graborių 
įstaiga. Kiek girdėjau, laido
tuvės busiančios labai iškil
mingos. Ir nėra abejonės, 
kad taip bus, nes John F. Eu- 
deikio graborių įstaiga visuo
met surengia įspūdingas ir il
gai neužmirštamas laidotuves.

— Kaimynas.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktarų Dantijo* 

Nariai.

Milleris kalba apie 
“Utopiją”, bet pats 

joj nepasiliko

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukit* Mane 

2506 West 68rd St 
T«L RBPUBUC J10«

Re*. 6600 South Artesian Avinui 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vąl. vakaro. Nedalioj sulig suterrion 

2403 W. 83rd St., Chicago

TeL Cicero 2109 U 859 4 

Antanas Petkus 
Graborius 

koplyčią dykai .

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2369 S. Leavitt Si. 

Tel. Canal 0706

MARIJONA JAKAITIENĖ 
po tėvais Skinsfęailaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 12 dieną, 10:55 valan
dą vakare 1933 m., sulaukus 26 
metų amžiaus, gimus Westville, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Mikolą, sūnų BobBy 6 Mie
tų, dukterį Jean 3 metų, moti
ną Rozaliją, 2 brolius Juozapą 
ir Kazimiera, dėdę Pranciškų 
Lausauskį, uošvienę Marijoną 
Jakaitienę, švogeri Juozapą Ja
kaiti, švogerką Kazimierą Kris- 
tapaitienė ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3303 S. Union Avė. Tel. Yards 
0989.

Laidotuvės įvyks ketverge 
lapkričio 16 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos Jakaitie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Motina, Broliai, 
Dėdė, Uošvienė, švogeris, 
Švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse pataranuja gra
borius S P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.___________ _

ROSELAND.—Plačiai žino
mi chicagiečiai, Antanas ir 
Liudvina Tupikaičiai, sulaukė 
25-tų ženybinio gyvenimo su
kaktuvių. (Paminėjimui [šių 
sukaktuvių, praeitos subatoš 
vakarą gražiai išpuoštoj Bal
čiūno svetainėje, Roselande, į- 
vyko putota. Kadangi p. Tupi- 
kaitis per desėtkus metų dar
buojasi prekyboje ir per kele
tą paskutinių metų yra Peoples 
Furniture Co. darbininkų na
riu, įsigijo gana daug nuošir
džių draugų. Todėl nestebėti
na, kad šitoje puotoje dalyva
vo apie 200, tarpe kurių buvo 
visa eilė jo kasdieninių bendra
darbių iš Peoples Furniture Co. 
organizacijos nariai.

Baigiant vakarieniauti, buvo 
gražus programėlis, kuris Susi
dėjo iš tam tikslui pritaikintų 
kalbelių, eilių ir muzikos. Sve
čių buvo * išreikšta daugybės 
linkėjimų “jaunavedžiams” gy
venti laimingai per ilgiausiuos 
metus, taip pat ir patys cele
brantai išreiškė savo dėkingu
mą už atmintį, už atsilankymą 
į tų jų svarbų gyvenimo su-

ROSELAND.— Gaila bran
giam laikraštyje užimti vietą, 
bet visgi nekantrumas paima 
žmogų ' beklausant pliauškalų, 
kuriais komunistas Miller’is 
pavaišino mus, atsilankęs i 
Roselandųį. Visko afcpasakoti 
neapsimoka, bet paminėsiu tik 
kai kuriuos dalykėlius.

Suprantama, gyrė sovietų 
Rusiją, bet to ir buvo galima 
tikėtis. Bėt ku'omet jir pra
dėjo “lyginti” Amerikos ir Lie
tuvos jaunimą su “nepaprastai 
kulturingu, moraliu ir 
vu’ Rusijos jaunimu’*, 
mas įvairias biaurias, 
grafiškas insinuacijas,

Nėra abejones, kad iškil
mingos laidotuvės visuomet | 
surengia John F. Eudeikis lai
dotuvių įstaiga, 4605 S. Her
mitage Avenue. Reikia atsi
minti, kad John F. Eudeikis 
jau nuo 1907 metų kaip yra 
šioje profesijoje; taigi yra 
tikrai ekspertas savo biznyje.

Ambulance patarnavimą su 
ekspertais lietuviais patarnau
tojais teikia dieną ir naktį. Tai 
yra vienatinė lietuvių grabo
rių įstaiga, kuri turi Ambu
lance.

šiandien įvyks laidotuvės a. 
a. Barboros šniaukštienės.

bolševikų ir žinoma 
Baigdamas noriu4 pa- 

kodėl Milleris 
ir “rojus 

r “jaunimas

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangu*., 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 3377

Lapkričio 26 d. Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas nuta
rė aplankyti “Oak Forest” scy 
nelius, apdovanoti juos cigare- 
tais, pavaišinti gerais pietais 
ir palinksminti lietuvišku pro
gramų.

Senelių lietuvių “Oak Fo* 
ręst” randasi apie šimtą. Skau
du, pažvelgus į tuos nelaimės 
paliestus musų tautiečius. Dau
gumas iš jų yra pamiršti, nei 
giminės, nei pažįstami jų ne
lanko.

Garbe Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo narėms, o ypač 
vadams, kaip gerbiamai pir
mininkei to klubo poniai N. 
Gugis ir p. Pivarunas. Jos nie
kuomet nepamiršta vargdie
niu, nenuilstamai darbuojasi, 
kad sukelti fondą dėl varg
stančių ir suteikti jiems nors 
dalelę to jausmo, kad jais kas 
nors rūpinasi. V. /.

Crane
goję randasi prie South Kedzie 
avenue ir 40-tos gatves. Jos

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wtilirn Avinui 

T*L Lafayett* 4146 
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL 
' Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avi., 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nao 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedel. nno 10 iki 12 v* (Mtof 

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

P. Nora 
Chicago 
pirm.,

3325 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Didžiai gerbiama ponia:
Aš žemiau pasirašęs, nuo vi

sos savo grynai lietuviškos šir
dies, nužemintai dėkoju Tams
tos atstovaujamai draugijai ir 
poniai Pivariunieneį už pagel
tą, kurią suteikėte man, varg
šui per paskutinius tris metus. 
Jeigu ne Jūsų pagelba, tai aš 
šiandien bučiau be pastogės ii 
manęs gal seniai nebūtų ant 
šio svieto.

Esu jau labai senas, turiu ar
ti 80 metų, todėl žadėti atsi
lyginti Jums, mano geradėjos, 
neturiu* vilties,— todėl, tegul 
aniolai danguje užrašo Jūsų 
gerus darbus, o mes vargšai 
šiame pasaulyje laiminsime 
kiekvieną Jūsų žingsni.

Jūsų, amžinai dėkingas
(pasir.) Adomas Kateliunas, 

1705 So. Jefferson St.

VALANDOS: 
nuo 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*. 

apart ivantadiihio ir kitvirtadianio.

Ofuo Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St

<Cor. oi J5th B HaUud So.) 
Ofho valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedšldieniaia pagal tutartj

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kutis esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
’'- ’ * *4. atitaiso trumparegyste ir to-

> Prirengia teisingai akinius. Vi- 
atsitfkimuose egzaminavimas daro- 

e’:ktra,. parodančią mažiausias 
Speciali atyda atkreipiam į, mo-

TeL Yard* 1829.

DR. G. SĘRNER
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Phone Boulevard 7042

DK. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street'

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti.

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 
moriHlJt yaikų pagal nauja 
todus X-Ray ir kitokiu elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18th St., netoli Morgan St.

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydi Park 6755 U Cintral 7464

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA 
DENTISTAS

6558 So. Westem Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL valu 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesne ir patogesni vietą

Seniam Lietuvių Giaboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinta tūkstančio*, beveik 30 
metų. *>* Vienintelis: Lietuvis. Graįborįu vw<ojwub moderpijiką, elektros 
varomą, karaboną sy šoųinjėm tįįirini. -r* Jei$ų didžįuųįąrės tlailumui U 
pumu laidotuvėse, -— pašaukite

REPUBLIC 834Q<

‘cnatly- 
daryda- 

pornor 
negali

ma nutylėti ir palikti to fakto 
nepabraukto.

Miller’iui nepatiko Dariaus ir 
Girėno žygis, nepatinka Janu
šausko planuojama kelionė, ne
patinka jam niekas tik tas, kas 
daroma 
Rusija, 
klausti, 
Rusijoje 
kams”, i 
gumos kramtymu ir 
“cnatlyvas” ir visos 
venimo sąlygos beveik siekia 
utopijos stadiją, kodėl jis ten 
nepasiliko, bet grįžo į musų 
“pragarą” ?

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Ofiso TeL Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb S Halsted 8U.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Nedėldicniau ragai sutartiDR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avinui 

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

7 iki 8 vaL NcdėL nuo 10 iki 12
Rez. Telephane Plaza 3200 \

DR. HERZMAN

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue 
Ofiso Tel. Ląfayėtte 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395
Vai. — 9 —12 ryto. Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais it 

Šetadieniais sulig sutarties.

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

Tel. Kenwood 5107

užima kelius liesto blokus ir 
geriausiais laikais dirbdavo de- 
sėtkai tūkstančių darbininkų. 
Užėjus nedarbui ir miesto na
mų statybos darbafaš susto
jus, gamyba sustojo ir didžiu
ma darbininkų pateko į bedar
bių eiles. Crane dirbtuvė spe
cializuojasi gaminime įvairių 
geležinių namų reikmenų.

į bedarbių eiles pateko ir 
darbininkai išetirbę bendrovei 
po 10, 15 ir daugiau metų. 
Kai kurie iš jų tebedirba, bet 
jau tik po dvi, tris dienas kas 
antrą savaitę.

Rugpiučio mėnesį dirbtuves 
pradėjo kiek daugiau ju’dėti ir 
priėmė didelę dalį senųjų dar
bininkų ir vieną Kitą naujoką, 
kuriems pasisekdavo įsigauti 
per favoritizmą. Bet spalių 
menesį ir vėl juos atleido ne* 
apribotam laikui.

Likusieji dirba po dvi, tris 
dienas, o kai kuriuose depar
tamentuose ir 4-5 d., į savaitę, 
bet tokių departamentų, ma
žai. —Sen'as Petras.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Juozapas Eudeikis ir Bas
5840 So. K 

Visi telefonai: R

Įvairus Gydytojai

_ , .Ofiso ttl. Lafay«m 7031

212O..W: RAlDr. V. E. Siedlinskia
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Lietuviai Daktarai
A. M0NTVID, M. D.

W«t Towa Suc« Bank Bld^. 
2400 W, Madiaon St.

VaL > iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonai Braniwkk 0597

Phone .Canal 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ’ ir nedėliomis pagal sutartį 
Rtzidtncija 6631 S o, California Avi.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS 

DENTISTAS
Grįžo ii Europai ir vii praktikuoja 

tinojoj virtoj. 
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir vigų 

chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 31 st Street
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2— 
7—9 vai. vak. Nedaliomis iš šventa* 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

E J. ZOLP
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai

-.................. 11 —t’R"1 ' .    i|i».-

Lachavidi ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse ' kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
, SKYRIUS:

M»Mb|M39 S. 49 Ctn Cicero, W 
Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas . 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

M s 1IIIHH Į m ■ ■» » I <1 HI«     II   aniem

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tb St. Tek Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
0U Midwife 

6109 South Albany 
Avinai 
Phone 

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



AR NORI TAPTI 
“ALTASS” NARIU?
Reikalingumas saugios ir pa

togios transportacijos yra vie
nas iš svarbiausių siekių žmo
gaus gyvenime, žmogų natu- 
ralis žingeidumas akstiną, kad 
išrasti ir padaryti tobulą ma
šiną, su kuria butų galima ap
lėkti šis žemes skritulis į ke
letą dienų arba į keletą valan
dų. Tuo reikalu buvo daugiau
siai rūpintasi ir visi žmogaus 
gabumai vartojami. Bet 
jutų vandenys, tirlaukiai 
iti šiauriniai ledų kalnai 
jo kelią, kad jis galėtų 
žingeidumo dėlei aplėkti 
mes skritulį su moderniškais 
laivais, traukiniais ir automo
biliais. Jis nekartą bandė net 
šunis pasikinkęs perlipti žiemi
nio ašigalio ledų kalnus. Jis 
bandė su kupranugarių pagal
ba ištirti Afrikos, Australijos 
ir kitų kontinentų tirlaukius. 
Bet žiauri mirtis pasiėmė jų 
gyvybes ir tuo viskas baigėsi. 
Bet žmogaus žingeidumui ribų 
įlėra ir jo nenugąsdino pirmta- 
kunų mirtis. Jis pagalios su
galvojo, kad padaryti tokius 
sparnus, su kuriais galėtų oru 
skraidyti, kad jam neužstotų 
kelio nei kalnai, nei tirlaukiai, 
nei platus jurų vandenys. Vie
nok tai idėjai ar tokiems ste
buklams kas galėjo tikėti?

Bet vos prieš keletą desėtkų 
metų, ačiū žmogaus gabumams 
ir technikos pagelbai, jis pakilo 
j orą. Plasnuoja virš debesų tas 
dvikojis žemės gyvūnas! Koks 
nusistebėjimas, koks žingeidu
mas. Tas atkreipė viso pasau
lio žmonijos dėmesį ir visi ga
biausi technikai su dideliu ryž
tumu pradėjo daryti naujus pa
gerinimus bei tvirtesnius spar
nus tam dvikojui gyvūnui, kad 
jis galėtų be sustojimo apskris- 
ti žemės kamuolį. Pirmieji ban
dymai nusinešė daug aukų, Bet 
dėl tokio kilnaus tikslo kiek
vienas iš tų drąsuolių skaitė 
sau už garbę pasiaukoti dėl 
žmonijos progreso.

Pirmutinis, vienas, kuris per
skrido Atlantiką, Charles Lind- 
bergh, parodė kitiems lakū
nams, kad reikia daryti dau
giau bandymų ir ištobulinti 
lėktuvą taip, kad nebūtų ma
žiausio pavojaus skrendant per 
juras, nei per šiaurės ledų kal
nus.

Jo keliu pasekė keletas drą
suolių, bet vėjai ir audros nu
laužė jų sparnus ir visi nib

Antradienis, lapkr. 14, 1933immENus, CHicago, m
-------------f ....... .................... . ! . - I • • •

tuvės erdviam požeminiam 
aukšte, kur bus visokių pre
kių bargenų - bargenai. Pa
našus programas taipgi bus ir 
kitą nedėldienį. Klausytojas.

I II II .    M l|l-fc.
X

the hobo, the lady from Spain, 
the jockey, the sissy, the Lith- 
uanian boy and giri, and many 
others—even the jail bird — 
Did you ever see such a group 
assembled in one place before?

It certainly was a gala af- 
fair.—J.

■-------- -------- ; *77.. ------------
ženklų tuomi, tad ant jų dabar 
yra uždėta apvali įamsiai žalios 
spalvos nauja antspauda:

1 “Lituanicos” laimėjimas te
gul stiprina Lietuvos sūnų dva
sią naujiems žygiams.”

Kalbamų ženklų serijų išviso 
yra penkios. Ketinių ženklų 
komplektas vienos serijos šiuo 
tarpu atsieina penki doleriai; 
keturių ženklų komplektas įvai
rių serijų atsieina šeši dole
riai. Visos pajamos eina Da- 
riau-Girėno įamžinimo tikslui.

Akyvaizdoje mažo ženklų 
skaitliaus, pirmenybę šiems 
ženklams įsigyti turi “Lituani
cos” garbės rėmėjai bei to skri
dimo įvairių komitetų dalyviai.

P. žadeikzs,
Lietuvos Generalinis Konsulas 

New Yorke.
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Nauja statybos korporacija, kuriai vadovaus Darbo Sek
retorius Miss Perkins, vidaus reikalų, sekretorius Ickes ir di
rektorius Robert D. Kohn. Korporacija statys pavyzdingus 
trobesius didmiesčiuose. Tų trobesių projektas yra atvaizduo
tas viršuj. Korporacija turi $200,000,000 kapitalo, i

Chi. Liet. Mot. Klubas 
rengia 11-tus meti

nius labdarybės 
šokius

gramzdoj o j jurų gelmes.
Kiek po to ir musų tautie

čiai lietuviai Darius ir Girėnas 
pasiaukavo. Perskrido Atlanti
ką ir nulėkė apie 4000 mylių. 
Bet neatsiekė užbrėžto tikslo 
— žuvo. Ir tą pareigą atlikti 
paliko kitiems lietuviams. O 
štai ir randasi J. R. Janušaus
kas. O kad jo skridimą sėk
mingai jvykdinti, kad iš to bu
tų lietuviams garbė ir visai 
žmonijai nauda, Amerikos lie
tuviai pasiryžo žygį finansuoti. 
O kad finansai vien tam tiks
lui patektų, įsiteigė “ALTASS” 
ir kiekvienas lietuvis, sumokė
damas $2 ar daugiau, gali tap
ti jos nariu ir tuom kartu su 
visais Amerikos lietuviais da
ryti tvirtesnius sparnus lietu
viui lakūnui. —F. Bulaw.

girną, kad susipažinus su mil
inis ir parodžius užuojautos. 
Parengimas įvyksta šį šešta
dienį, lapkričio 18 d., 8 vai. 
vakare, Univcrsal Kliube, 814 
W. 33rd St. Bilietų kainai 35c.

E. Mikužiute.

Lapkričio .29 d. Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas rengia 
puošnų balių, tai yra “Ele- 
venth Annual Charity Bali” 
Midland Clube, 172 W. Adams 
St. Bus geras orkestras, šo
kiai, gėrimai ir kitokie pasi
linksminimai. Kviečiame vi
sus gausingai atsilankyti į 
musų balių, nes kiekvienas 
užpelnytas centas bus sunau
dotas geram tikslui — labda
rybei. V. /.

Did you hear tell of the 
spooky evening in 27 feet west, 
52 feet north, 25 feet east, and 
then down, down, down at Gene 
Lenkart’s home? Or perhaps 
you heard them on tbat evening 
of Oct. 31, 1933. Did you4? Lady 
Lu’s trumulo rang far and 
clear amidst the biffs, banga, 
and booms of the efferescing 
unknown. The laughter? Oh, 
bushel basket was at the bottoin 
of that! Steady, steady —may- 
be the pole will tip the hat or 
—būt wait; no— the basket 
gavę away! Sides are splitt- 
ing, a light ir flashing, and a 
new sufferer is being 
to try bis skili.

Perhaps, you were 
peek in; to see the 
couples as they kept
the weired strains of the pho- 
nograph. And didn’t the flick- 
ering candles cast a bewitching 
glow over the drab meeting 
place where , strange people 
from various lands and pro- 
fessions had assembled to mundi 
sandwiches and enjoy them- 
selves? The nurse, the young 
American, Martha Washington,

Rheumatizmas
Peties Skausmas

Krūtinei Šaltis
GREIT PALENGVINAMI

Yra tikru faktu, kad jus galite 
gauti palengvinimą i keletą minu
čių vartojant Dr. Levy Velvet Lotion 
nuo Rheumatismo, Neuritis, Lumba
go. Arthritis, sustingusių raumenų 
ir narių. Daugelis vartojo 
beveik viską be jokių pasekmių. 
Jus dabar galite pamėginti Dr. Levy 
Velvet Lotion sų pilna garantija, 
kad gausite palengvinimą. Jeigu jis 
neparodys jums didžiausį pasisekimą 
—jeigu pirmas išmėginimas nepra
šalins didžiausius skausmus — jūsų 
pinigai bus sugražinti. Pamėgin
kite ji Šiandien. Nelaukite. Visose 
vaistinyčiose arba prisiųskite 65c. 
krasos ženkleliais arba money orde
ri ir mes prisiusime jums paštu. 
Berdu Laboratories, 3000 N. Laramie 
Ave.# Chicago, III.

CLASSIFIEDADS
Business Service 

Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI . 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
nendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninko ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

alighted

able to 
whirling 
time to

Bunco ir Card 
Party

ne-

Marąuette Parkas 
rengia “Card Party” 

antro skridimo 
naudai

Šiandien Chicagos?
Lietuvių Draugi 
jos susirinkimas

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, ,4down spots” ir visokį 
blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamą ir į tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating

* Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

Data paskirta lapkričio 25 
įžanga 35 centai

S. L. A. 313 kuopa, kuri 
seniai susitvėrė North Sidėj 
iš Amerikoj gimusių ir augu
sių lietuvių, pasirodys Chica- 
gos publikai pirmą kartą vie
šu parengimu. Tai yra jau
nuolių, bet ne vaikų kiropa. 
Kitų kuopų nariai turėtų atsi
lankyti į musų pirmą paren-

DAILYDĖS DARBAS ir ”Weather 
Stripings”, Pašaukite mus dėl žemų 
kainų. Mes padarome 4‘weather 
stripings”, caulting ir dailydės dar
bą. Vincennes 8442 arba Radcliff 
7698.

MADOS

Peter Conrad
Fotografuoju justi na* 

muosc arba studijoj 
•023 S. Halsted St

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62nd St- 
Tel. Engletvood 5840

Anglis
Tikros West Virginia 
Pocohontas Mine Run 

60% šmotais

’6.75
už toną

Garantuojame, kad busite 
Orderiai užsakyti 

pristatomi tą pačią

REAL ESTATE
Biznia pamatuotai teisingumą 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

MORTGAGE BANKERS
Financial 

Financai-Paskolos
CASH už jūsų morgičius ir Real 

Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

134 No. U Šalie St.

Susirinkimas senoj vietoj, 
1547 N. Leavitt St. Pradžia 
7:30 v. v. Nariąį .kviečiami at
silankyti skaitlingai— išgirsti 
gerą programą,u ir. pasitarsite 
organizacijos reikalais, taipgi 
tie, kurių užsivilkę mėnesiniai 
mokesčiai kviečiami užsimokė
ti. Kalbės Dr. A. Montvidas, 
mokytoja NarmQRtąitė, dainuos 
V. Ascilla in p-mą^ Gunauskie- 
nė.—Senas Narys. * • ■ * ‘ •'

Furniture & Fixtures
* Rakandai«ItaisaiMARQUETTE Mttk — Mar- 

ųuette Parko kolonijos veikė
jų būrelis, sušauktas pasitari
mui A. L. T. A. S. S. organiza
cijos pirmininko Antano Kar
tono iniciatyva, nutarė sureng
ti draugišką vakarėlį “Card 
Party” antro lietuvių tranz- 
atlantinio skridimo naudai lap
kričio 25 d., pp. Sabaliauskų 
svetainėje, 2540 West 70th St.

Vakarėlio surengimo suda
ryti planai, kurie liudija, kad 
jis bus naujienybe'kaipo pa
rengimas tarp' lietuvių. Įvai
rus margumynai, siurprizai 
laukia atsilankiusių, o įžanga 
į vakarėlį tik 35c., Visas pel
nas skiriamas lakūno Juozo 
R. James-Janušausko skridi
mui, kuris bus įvykintas se
kančią vasarą.

Į šio parengimo reng. komi
tetą įeina Antanas Kartanas, 
Wm. Buishas, G. Stungis, P. 
Miknaitis, P. Pudzvelis, D. 
Pratapas, M. Narvid ir eilė ki
tų vietinių, veikėjų, kurie yra 
dideli antro skridimo entuzi
astai ir rėmėjai. Pasisekimo 
jų darbe, o lai visi marąuette- 
parkiečiai remia jų darbą įsi
gydami bilietus ir atsilanky
dami į vakarą! — N,

RADIO

gedima atminčiai įsigyti, Li©

New Yorke.

Peoples Furniture 
programe kalbės 

Dr. S. Biežis

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOl )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS 
■17.39 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS

Pruiraiykitt j muių tpulki 

TEL. LAPAYETTE 1083 

2608 West 47th St

VARTOTAS 6x8 bučerio baksas, 
aržuolas ir kempinė, kaip naujas. 
Marmoro kauteriai, svarstyklės, slice- 
ris, grinderis ir registeris, pigiai. 
Lengvus išmokėjimai.

4704-05 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
. Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti j mainus. Dideli Bar
genai. $35 ir augščiau. Economy 
Section, Mitler & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.*

.... - —

Dariaus-Girėno at 
mintiniai pašto 

ženklai

Primenama, kad šiandien, 
nuo 7 iki 8 vai. vakare, stotis 
W. G. E. S., 1360 kilocycles, 
perduos įdomų įr. gražų nuo
latinį antradienio radio pra- 
gramą, leidžiamą pastangoms 
Peoples Furniture Co. krautu
vių.

šio programo išpildyme da
lyvaus p. E. Balįtušh, O. Ške- 
yeriutė, {Antanas ^iapas, taip
gi garstišis Pedpleš raęlio kvar
tetas įr duetas, i Apie sveikatą 
kalbės Dr. S t,j ’BieŽis, M. D. 
Dalyvaus ir čalis Kepurė ir 
kiti. Bus gražios muzikos, 
įdomių pranešimų ir visokių 
kitokių gražių >]ir naudingų 
dalykų pasiklausyti, nepamir
škite. — N,

Help Wanted—-Female 
Dąrbininkiy Reikia -<^*^w**ww^www*w^*^w^w**ww**w*^*w^****>**ww«w-—*-->

REIKALINGA senyva moteris 
prie namų darbo, guolis ir valgis 
ant vietos. 5526 Lake Park Avenue. 
Tel. Fairfax 2619.

2874
Business Chances 

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI vagykla su namu 

arba be namo, 6 kambariai užpakaly 
dėl pagyvenimo. 5642 W. 65 St.

Musų didvyriškų lakūnų fi
nansinius sunkumus žymiai 
palengvino Lietuvos oro pašto 
markutės su antspauda ant 
kiekvieno pašto ženklelio:

Darius-Girėnas
New.. York—1933——Kaunas
Nežymus /įkalbamų f pašto _____ ___ _________ _

ženklelių likutis, Lietuvos Paš- J vyrų radio kvartėtas fr duetas 
to Valdybai sutikus, dabar yra įr programo vąd?jas J. Roma- 
prieinamas visuomenei Jr juos na9. .'

----------- prie to buvo^nktinos mu- 
tuvos (Seneraliniame Konsulate, zikos ir įdomių pranešimų,:

| tarpe kurių pranešta, kad
Sis pašto ženklų liktftis ski- Progress Furniture Co. kra^i 

riasi nuo pirmiau išplatintų tųvė atidarė ‘skyrių savo krau

DEL LIGOS parsiduoda arba išsi
maino kendžių, icecream ir Chile 
Parloris priešais viešą mokyklą da
rantis gerą biznį. 242 W. 51 St.2874 — Naująsis šio rudens Uio-Į 

delis iš juodos satinos ir juodos vil
nonas materijos. Toks modelis tinka Į 
bile progai. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 86, 88 ir 40 colių 
per krutiną.

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-1 
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais Įtartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

užganėdinti, 
prieš piet, 
diena.,

pilnai

B. GRIGAS
TEL. REPUBLIC 9875

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. pigiai arba priimsiu pusininką, 
kad ir nemokanti darbo, vienam per- 
sunku, arba mainysiu ant automobi- 
liaus.' Renda nebrangi, 6 kamba
riai gyvenimui.

Tel. Yards 2527

KO JUS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

SEKMADIENIO RADIO 
PROGRAMAS

->’Ą iir

Praeitą nędėldįenį, 11-tą va
landą prieš piet, iš stoties W. 
G. E. S., pastangomis Progrešs 
Furniture Co. krautuves, 3224 
So. Halsted St., ,buvo sureng
tas gražus ir įdegnus radio pro
gramas. Dainavo — Progress

Kodėl jums nepaskelbti liuosą kamba
rį, buįą, garadžių? 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 žemos.

4 cANAL 8500 A




