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Visa Italija Yra Paverčiama į Didele Kariuomenę
Italijoj Kareiviavimas 
Prasidės nuo 8 Metų

Fašistų nuosprendžiu, nuo 8 metų prasidė
jęs verstinas kareiviavimas tęsis iki 33 m

RYMAS, rūgs. 18.— 
jos fašistų ministerių kabine
tas paskelbė dekretą, kokio dar 
niekad nebuvo pasaulio isto
rijoje. Einant tuo dekretu 
'\(jrs tinas kareiviavimas Itali
joje prasidės nuo 8 metų ir tę- 
sisi iki 33 metų amžiaus.

Pareiškęs, kad “kareivio 
funkcijos nėra atidalinamos fa
šistinėj tvalstybej”, kabinetas 
sudarė tris verstino kareivia
vimo

kuris
2.

kuris

kaileiviavimbs, 
nuo 8 metų.
kareiviavimas, 
nuo 21 metų.

kategorijas:
Pradinis
prasideda
Militaris 
prasideda
Post-militaris kareiviavi

mas, kuris tęsiasi iki 33 metų 
amžiaus.

Dekretas sako, kad tikslas 
pradinio, premilitarinio versti
no kareiviavimo, yra pakurs
tyti vaikus garbinti kareivius 
ir kareiviavimą, tankiai* juos 
suvedant su kareiviais, taipgi 
išmokinti garbinti karus ir 
juose pasiekiamą “garbę”.

Toliau jau prasidės tikras ka
rinis lavinimas, kad vaikus iš- kariavimo ir žudynių.

3.

Itali- auklėti, fiziškai ir techniškai, 
tinkamus karinei tarnybai. 
Taipjau Juos prirengti specia- 
lei tarnybai, ypač karo laivyne 
ir aviacijoje.

Sulaukęs 18 metų jaunuolis 
bus skaitomas kareiviu ir bus 
priverstas nešioti girklą. f

Iki 21 metų jis bus vis dar 
jurisdikcijoj (žinioj) fašistų 
organizacijos. Bet sulaukęs 21 
metų jis pereis armijos juris
dikcijom

Atitarnavę reguliarėje ka
riuomenėje jis pasiliks atsar
goje dar 10 metų ir bus toliau 
lavinamas, kad “palaikyti re
zervistuose karinę dvasią, prisi
rišimą savo pulkui ir nuolatos 
juos lavinti vartojime naujų 
ginklų ir taktikos”.

Dekretas parėdo: “Post-mili- 
taris lavinamasis yra versti
nas visiems vyrams per 10 me
tų nuo dienos jų paliuosavimo 
iš armijos”.

Tokiu budu visa Italija 
virs j vieną didelę karinę 
vykią, ki.T kiekvienas, nuo
ko iki suagusio bus lavinamas

pa- 
sto- 
vai-

Drabužių valytojai 
susitaikė ir lokau

tas užsibaigė

Didelė monarchisti 
nė demonstracija 

Austrijoj

t •,

NEVYKSTA TAIKINTI AUDINYčIų STREIKĄ

Smith Gov. John G. Winant Ingersoll
Prezidento Roosevelto paskirtoji taryba taikinti audinyčių 

streiką. Smith yra advokatas iš Atlanta, Ga., Winant — New 
Hampshire gubernatorius ’ir Ingersoll — Brooklyn, N. Y. pre
zidentas. Tečiaus tarybai streiką taikinti nevyksta.

Viso virš 420,00(1 au- 
dinyčių darbininką 

streikuoja

Šiandie Rusija for
maliai bus priimta 

tautų sąjungon

LIETUVOS ŽINIOS
r ■ A ........................... . I* I

Pienocentras Kaune 
statys didelius šal

dytuvus

Valdžia šelps skurs 
tančius audinyčių 

streikierius

Sudegė garsusis
Alaskos aukso mie

stas Nome

Su- 
ir 

lai- 
au-

WASHINGTON, r. 18.-^ 
rinktomis žiniomis, kurias 
samdytojai patvirtina, šiuo 
ku streikuoja viso 420,000 
dinyčių darbininkų.

Pietinėse valstijose audiny- 
ėias bandoma atidaryti po au- 
ss.ugo milicijos, bet jos užsi
daro kitur, taip kad streikierių 
skaičius ne tik nemažėja, bet 
dar didėja, Georgia valstijoj li
ko paskelbtas net karo stovis, 
kad pagelbėti samdytojams su
laužyti streiką.

GENEVA, r. 18.—Rytoj tau4- 
tų sąjunga pilnaties susirinki
mas formaliai priims sovietų 
Rusiją tautų sąjungon ir su
teiks jai pastovią vietą tautų 
sąjungos taryboje greta Ang
lijos, Francijos ir Italijos.

Politinis komitetas jau re
komendavo priimti Rusiją tau
tų sąjungon. Prieš rekomen
daciją balsavo tik Holandija, 
Portugalija ir Šveicarija.

KAUNAS.— Reikalo verčia
mas Pienocentras nutr.rė ties 
stotimi pastatyti didelius mo
derniškus šaldytuvus, kurie kaš
tuos apie 200,000 litų.

Maistas parduoda SSSR 
dadg gyvulių ir mėsos

CHICAGO.—Lokalias drabu
žių valymo ir dažymo pramo
nėje užsibaigė ir šiandie visi 
darbininkai sugryš į darbą, o 
padavę kriaučiams valyti savo 
drabužius dabar galės juos at
gauti.

Lokautas liko atšauktas su
sitaikius dėl drabužių valymo 
kainų. Naujos kainos bus 69c 
už siutą, jei atnešama pas kriau
čių ir 85c jei pristatoma į na
mus.

Lokautas buvv paskelbtas 
grandinių kriaučiams ėmus ka
poti kainas. Jos moka labai 
mažai savo darbininkams, tad 
galėjo pigiau prastą darbą at
likti. Uniniai valytojai nega
lėjo kompeticijos atlaikyti ir 
paskelbė lokautą. Tada kilo 
streikas ir grandinių dirbtuvė
se.

Dabar visos dirbtuvės 
uniriės ir darbininkai gaus 
nes algas, todėl ir kainos 
vienodos.

VIENNA, r. 18.— Svarbiau
sia monarchistinė demonstraci
ja po pasaulinio karo įvyko 
Eisenstadte, Burgenland sosti
nėj, žemojoj Austrijoj. Sosti
nė ir 25 kiti provincijos mies
tai buvo pavesti— “atiduoti” 
erzchercogui Eugene Hapsbur- 
gui, pasiuntiniui princo Otto 
HapsbuTgo, pretendento J Aus
trijos sostą. Eugene įbuvo 
pasirėdęs fieldmaršalo unifor
moj ir oficialiai buvo sutiktas 
gubernatoriaus ir didžiūnų prie 
provincijos sienos. Jis savo kal
bose Otto vadino karalium ir 
imperatorium. 

»
Tai buvo ruošimas kelio 

Hapsburgų atgavimui Austri
jos sosto.

VVASHINGTON, r. 18. —Fe
deralinis šelpimo administrato
rius Hopkins paskelbė, kad 
valdžia ir toliau šelps skurs
tančius audinyčių streikierius, 
nors NRA administratorius 
Johnson ir paskelbė, kad tas 
streikas esąs neteisėtas ir ne
pateisinamas. Hoj^ms sako, kad 
Johnsono pareiškimas čia nie
ko nereiškia, turi jam apie tai 
pranešti darbo sekretorė Per- 
kins.

Streiko vadas Gorman sako, 
kad Carolina valstijose lokaliai 
šelpimo komitetai atsisako šelp
ti streikierius. Hopkins parei
kalavo, kad butų priduoti var
dai tų, kuriems atsakyta pašel- 
pa. Tečiaus Gorman sako, kad 
jis skundo neduosiąs, nes pati 
unija stengiasi streikieriams 
pagelbėti, kur tik ji gali.

Japonija reikalauja 
demilitarizuoti Man- 

chukuo pasieni

NOME, Alaska, r. 18.—Nome, 
garsusis Alaskos aukso ieško
tojų miestas, liko vakar sunai
kintas gaisro. Išliko tik du 
biznio namai, hotelis ir keli 
gyvenamieji namui šiaurinėj 
miesto daly.

Kad gaisrą sulaikyti, buvo 
stvertųsi ir ?&inahiito, sprogdi
nant gaisro kely esančius na
mus, bet ir tas negelbėjo ir 
gaisro nė kiek nesulaikė. Dar
bas kasyklose visoj apielinkėj 
apsistojo ir visi vyko gelbėti 
miestą.

Visos miesto sankrovos sude
gė ir mažai maisto išgelbėta, 
taip kad miestui gręsia didelis 
maisto trukumas. O privežti iš 
kituT Čia nelengva. Nuostoliai 
siekia galbūt $1,00'0,000.

Nors Nome yra iš seno 
garsėjęs, nes čia sustodavo 
si aukso ieškotojai, tečiaus
nebuvo didelis miestas ir 1900 
m. turėjo tik 12,000 gyventojų, 
kurių skaičius pastaraisiais me
tais

NEWP0RT, R. I., r. 18.
Amerikiečių buorinė
Rainbovv jau* du sykiu—vakar 
ir šiandie—pralaimėjo lenktynes 
Anglijos jachtai Endeavour. Tai 
yra pirmas amerikiečių pralai
mėjimas per 83 metus.

Lenktynės dar nėra baigtos.

jachta

Amerikiečiai svaigu 
lams i š 1 e i d o 

$2,000,000,000
> WASHJNGTON, r. 18.-^Pro- 
hibicionininkų organizacija, An- 
ti-iSaloon League of Am., kuri 
daugiausia pasidarbavo įvedi
mui prohibicijos Amerikoje, 
sako, kad per pereitus 12 mėn. 
amerikiečiai svaigalams išleido 
“migliausia” $2,000,000,000.

Farmeriai profesorių 
išvoliojo purvyne

pa- 
vi- 
jis

sumažėjo.

bus 
uni
tus

Buvęs turtuolis pateko 
kalėjiman už skolas

Amerikos firmos pa 
deda Vokietijai 

ginkluotis
WASHINGTON, r. 18. — Se

nato komiteto tyrimuose paaiš
kėjo, kad Amerikos lėktuvų 
fabrikantai yra pardavę Vokie
tijai daug lėktuvų ir jų dalių, 
nors žinojo, kad Vokietija at- 
siginkluoja ir nors valstybės 
departamento buvo įspėti, kad 
pardavinėjimas Vokietijai gin
klų yra laužymas Verąallęs su
tarties. Pardavinėjo ir pa.ten- 
tds/ . •'< •

Vienas nuodingų dujų fabri
kantas prisipažino, kad prasi
dėjus audinyčių darbininkų 
streikui, nuodingų dujų parda
vimas padidėjo “5 ar 10 nuoš.”

KAUNAS.— Jūsų korespon
dentas, sužinojęs, kad Maistas 
baigė derybas su SSSR atsto
vais dėl mėsos ir gyvulių im
porto j SSSR, kreipėsi j Mais
to vyr. direktorių J. Lapeną ir 
sužinojo, kad Maistas jau pasi 
rašė sutartį pristatyti 20,000 
bekoninio tipo kiaulių, 6,000 
lašininių kiaulių ir 3,000 kar
vių ir bulių mėsai. Gyvulių ir 
mėsos statymas jau pradėtas.

Nubaudė už išeikvo
jimą

Už kvitų

Laive buvo kilę du 
gaisrai

Ko-
tyrinėja Morro

FORT MORGAN Colo., r. 18. 
—Ūkininkas Roy Regel su pa
galiu užmušė savo žmoną ir du 
vaikus ir paskui pasikorė prie 
vėjinio malimo.

ORH

CHICAGO.—August F. Poehl- 
mann, 64 m., buvęs turtingas 
Morton Grove daržininkas, ban
ko prezidentas ir direktorius 
kelių didelių kompanijų, liko 
pasodintas kalėj iman už nega
lėjimą sumokėti $10,000 skolos.

1930 m. jis susfdurė su kitu 
automobiliu. Nelaimėj žuvo 
vaikas, o mergaitė liko sužeis
ta. 'Poehlmann automobilius

TOKIO, r. 18.— Užsienio rei
kalų ministerija viešai pasiūlė 
Rusijai atitraukti kariuomenę 
nuo' Machukuo pasienio, kad tuo 
pataisyti įtemptus Rusijos-Ja- 
ponijos santikins. Tą galima 
padaryti einant Portsmouth su
tartim, kuria buvo baigtas Ru
si jos-Japonijos karas 1905 m.

Rusija Manchtfkuo pasieny 
turi apie 200,000 kareivių ir 
stiprias fortifikacijas, taipgi 
yra apgyvendinusi, kolektyviuo
se ūkiuose 150,000 rezervistų. 
Japonija norėtų, kad Rusija vi
sus tuos kareivius atitrauktų 
50 mylių nuo sienos, o forti
fikacijas ir kolektyvius ukius 
panaikintų.

Nušovė kunigą už nesikrauš^ 
mą iŠ namo

18 užmušta Manžu- 
rijoj

GautomisTOKIO, r. 18.
iš Mukdeno žiniomis, banditai 
pietinėje Manžuriioje (Manchu4- 
kuo) užmušė mažiausia 18 
žmonių, užpuolę 20 stipriai sau
gomus trokus.

Generalinis sterikas Pa
ra, Brazilijoj

LANSINGi, Mich., r. 18. — 
Farmerių susirinkimas išviliojo 
purvyne Michigan State kole
gijos ūkio vedimo profesorių 
Hill, paskaitę j j už pieninių 
šnipą. Susirinkimas buvo lai
komas mokyklos salėj^Tr jame 
dalyvavo apie 3,000 ūkininkų, 
kurie svarstė pieno kainas. 
Ūkių žinovas, prof. Hill atėjo 
į susirinkimą pasiklausyti far
merių nuomonės apie ūkinin
kams mokamas žemas kainas 
už pieną. Jam darant užrašus, 
kalbėtojas; Nelson, Detroito ad
vokatas, ėmė šaukti, kad jis 
yra pieninių šnipas. Pirm pro
fesorius spėjo pasiaiškinti, far
meriai jį pastvėrė, išvedė iš sa
lės ir išvoliojo purvyne. s

Farmeriai reikalauja $2.68 
už 100 svarų pieno.

ta

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:- 

55.

susitaikinta dėl vaiko/ užmuši
mo, tečiaus bankrutjjo apdrau- 
dos kompanija. Mergaitės tė
vai patraukė teisman dėl jos 
sužeidimo ir laimėjo $10,000 
nuosprendį. Poehlmann nega
li skolos sumokėti, nes visus

SAN ANTONIO, Tex., r. 18. 
—Kun. Henry C. Wehmeyer, 
42 m., liko nušautas ant savo 
buto pcįrčių, po akių jo žmonos 
ir dukters. Jį nušovė namo 
savininkas Ezzell, 62 m., kuris 
prieš porą dienų pranešė, kačt 
jis išsikraustytų iki sekniadie- 
nioz Jis atėjo pasiteirauti ko
dėl kunigas neišsikraustė ir kai 
kunigas* atsakė/kad jis netu
rėjo laiko'•« susirasti kitą butą,

PARA, Brazilijoj, r. 18. 
čia tapo paskelbtas generali
nis streikas ir jau 40,000 dar
bininkų streikuoja. Prie streiko 
ketina prisidėti ir elektros' dar
bininkai, taip kad miestas 
apielinkės paskęs tamsoje.

Vokietija gerinosi 
Japonijai

ir

18

pinigus praradęs ir todėl at- Ezzell šovęs kunigą, nukauda-
sidurė kalėjime. mas vietoj.

NEW ORLEANS, U., r 
šis miestas, kuris yra pagar- 
sėjęs savo linksmumu ir kad 
jis visuomet buvo “atdaras’J 
liko mėro apvalytas irį Visi 
gembleriavimo, tvirkavimo ir 
nešvaraus pasilinksminimo ur
vai uždaryti. Mėra kova su* se
natorium Long nors sykį pa
darė miestą švarų, bent laiki- 

v.' ?'■nai.
s'

v 'ilty

RYMAS, r. 18. — Hitlerio 
diplomatai bando užmegsti nau
ją sąjungą tarp Vokietijos ir 
Japonijos,, sako gautosios iš 
Berlyno žinios. Dar nežinia ar 
bus padaryta Japonijos-Vokieti- 
jos sutartis, ar tik susitari
mas, 

■■ ... ...........-

RYMĄS, r. 18.— Vokietijos 
naciai iant kiekvieno žingsnio, 
sveikindamiesi ir atsisveikinda- 
mis vis šaukia ‘Heil Hitler.’ Da
bar tą madą ketina pasiimti ir 
fašistai. Fašistų sekretorius 
visiems partijos nariams jau 
sakė baigti laiškus žodžiais 
“Viva II Duče”. > 

r ■ /. y

ar tik susitari

•b

NEW YORK, r. 18. 
misijai, kuri 
Castle laivo gaisrą, vienas lai
vo darbininkų liudijo, kad laive 
buvo kilę ne vienas, bet du 
gaisrai. Vienas kilo skaityk
los šepoje, o kitas laivo dug
ne, kur buvo sukrautos prekės.

Taipjau išsiaiškino, kad ant 
laivo nebuvo daromi tinkami 
gaisro pratimai, kad jurininkai 
žinotų ką jie turi daryti gaisrui 
kilus. Esą tų pratimų nebuvo 
daroma, kad negąsdinti pasar 
žierių. Paaiškėjo, kad ir einan
tis kapitono pareigas Warms 
jau kartą buvo baustas u4ž ne
darymą pratimų kai jis tarna
vo ant kito laivo.

Vienas pasažierių liudijo, kad 
gaisrui kilus niekur nesimatė 
jurininkų ir jie nesuteikė pasa- 
žieriams mažiausios pagelbos. 
Taipgi paaiškėjo, kad daug 
pasažierių užsimušė šokdami j 
vandenį iŠ 40 pėdų augštumos,

Nelaimę dabar tyria ir fede
ralinis grand jury, kuriam bet
gi nebus parodyti laivo virši
ninkų raportai kompanijai.

PANEVĖŽYS, 
klastojimą ir išeikvojimą val
diškų pinigų apie 2,000 litų, 
jrugp. mėn. 25 ji. Panevėžio 
apygardos teismas nubaudė 
Juozą čerėčką trimis metais 
s. d. kalėjimo.
Už kiekvieną išeikvojimą ir pa

rašų dirbimą 4 mėn. s. d.
kalėjimo

Kilęs iš Palangos, ir atvykęs 
į Panevėžį Juozas Targončius, 
gavo tarnybą Panevėžio sena
miesčio vaisė, v-boje, užimda
mas raštininko vietą. Kiek pa
tarnavęs įsigijo pasitikėjimą ir 
pradėjo priiminėti pinigus. Bet 
dėl lengvo budo išeikvojo s-bės 
pinigų, klastuodamas kvituose 
parašus.

Panevėžio apygardos teismas 
Targončių nubaudė 4 mėn. s.

kalėjimo.d.

Įvairus įvykiai
Du Kražių vaisė, gyventojai, 

J. Deringis ir A. Mažeikis, ant 
Kražių-ĮCaltinėnų vieškelio Arn- 
vo užpulti plėšikų. Iš pirmojo 
plėšikai atėmė 1,948 litus Kra
žių pieninės pinigų ir 99 jo 
paties litus, o iš Mažeikio 19 
litų. Abu kaimynus plėšikai 
surišo ir paliko krūmuose.

i—Biržų vaisė. Semeniškių 
kaime perkūnas nutrenkė A. 
čigą.

—Tauragės apylinkėje vieno 
ūkininko piktas avinas užpuo
lė seną moteriškę ir smarkiai 
ją pritrenkė. Nukentėjusi nu
vežta ligoninėn mirė.

Areštai Austrijoj
... . .1.-1..................

' LINZ, Austrijoj, r. 18. — 
Gautomis žiniomis, Linz, Wels, 
Steyr, Gmungen ir Salzburge 
liko areštuota daugiau kaip 1,- 
000 nacių ir komunistų, kurie 
buk planavę pradėti sukilimą 
ateinančią savaitę.

MADRIDAS, Ispanijoj, r. 
18.— Teatrų, magikas, vardu 
Kaseikis, liko užmuštas, o jo 
pagelbininkas ir šoferis liko 
sužeisti apvirtus trokul, ku
riuo vaŽiavo trupė.

M;

'■•r



Visi šiė trys se

LIETUVIS pas LIETUVĮ

KUR TIK GALIMA IR KADA TIK GALIMA

tai jie greit PADVIGUBINS SAVO BIZNI

Kalva

sani

LIETUVOS ŽINIOS

Visi pagelbėkime vykin

Gerkit ir ReikalaukitRockford. III

PALAIDUNAVIMAS

Lietuviškos
Degtinės

kas 
mą

NATHAN 
KANTER

ir pagelbėti mums dažniau 
atsiliepti.

Lietuviai Chicagoje daro $40,- 
000,000 metinio biznio, bet tik 
$10,000,000 tų pinigų eina per 
lietuvių rankas

Čia nereikia naujų pinigų. 
Reikia tik tuos pačius su- 
tartiniau ir dažniau tarp 
savųjų apversti.

Vienam miestelyje 
trys knygnešiai

knygnešiai, dabar
seneliai
Suvalkijos knygnešių karalius,
Kanclierius
nukai knygnešiai dabar gauna 
valdžios skirtas pensijas.

nuo to bus geriau.
Lietuvių Biznio Sąjunga.

Kl. Jurgelionis, Pirm.
Visų lietuvių naudai už 

šio apskelbimo vietą laik
raštyje apmokėjo sekami 
profesionalai ir biznieriai:

Advokatas Kazys P. Gu- 
gis, 127 N. Dearborn Si.

Advokatas A. A. Šlakis, 
77 W. Washington St

Advokatas Jonas T. Žū
tis, 105 W. Madison St

Advokatas Ch. Kai, val
stijos prokuroro padėjėjas, 
756 W. 35th St

> Dr. F|. Zalatorius, 1821 
So. Halsted St

Prašome kitų prisidėti

nes ‘jie 
supranta1, ir

NečiupinSkime svetimų 
laikraščių, ieškodami “bar
menų”, bet ieškokime jų iš 
savo lietuviškų laikraščių.

Kybartuose ir apylinkėse daž
nai tenka matyti jaunuolius 
garsiai gatvėje chuliganiškas 
dainas dainuojant, stumdantis, 
užkabinėjant ramius praeivius. 
Taip pat Kybartuose ir pešty

nių pradėjo gausėti. Neperse
niai Gegužių k. Kybartų v., dėl 
lašo degtinės, brolis užmušė 
brolį, vėl sekmadienį pačiuose 
Kybartuose svarbiausioj gatvėj 
taip susimušė du žmonės, kad 
tik nuovadoj atsigavo.

Mirė kun. Gediminų Beržians 
kių giminės narys

Kada reikia ko pirktis, 
nevažinėkite “down town” 
ar į kokias svetimas apie- 
linkes. Pirkimės viską sa
vo apielinkėse, pas lietu-

Atleido daugelį darbininkų 
iš čeverykų dirbtuvės ir iš 
Sangamon Meters Work dirb
tuvės. Na, ir su tuo pailgina 
jaunuolių bedarbių eiles.

PIENO ŠAMPANAS PROVIN 
CIJOJE

Baigiamas Širvintų-Vilniaus 
plentas

Lietuvių Biznio Sąjunga, 
su gerų lietuvių parama, 
todėl ir vėl ragina lietuvius 
visuomet daryti bizni su 
lietuviais — kur tik gali
ma ir kada tik galima. Tuo 
pačiu sykiu kviečia visus 
biznierius ir profesionalus 
kuogeriausia lietuviams 
patarnauti, kad užsipelnius

Kalvarijos pieno perdirbimo 
b-vės “Gerovės” pieninė gami
na iš pieno ‘labai skanų pieno 
šampaną.

Ūkininkai saugosi me 
džiotojų

Ukmergės kelių rajono pas
tangomis, baigiamas statyti šir- 
vintų-Vilniaus plentas nuo Šir
vintų iki demarkacijos. Kas
dien dirba apie 70 darbininkų

SUV. KALVARIJA 
rijoje gyvenų ir trys spaudos 
draudimo laikais pasižymėję

kopūstų, rūgusio pieno ir 
kitų sveikų lietuviškų val
gių.

Lietuvių krautuvėse pir
kimės rakandu^-" radio, 
skalbimo mašinSš ir kitus 
namų reikmenis.

Visokiose bėdose ir biz
nio reikaluose eikime tik
tai pas lietuvius advokatus, 
kurie visuomet geriaus 
mums patarnaus negu sve
timi.

Taip pat ligose ir sveika
tos reikaluose'šaukimės tik 
lietuvių daktarų 
mus geriau 
duoda sąžiningą pagelbą.

Biznierius mes šaukiame 
daugiau apie save pasiskel
bti musų laikraščiuose. Ka
da mes norime, kad lietu
viai pas mus eitų, mes tu
rime jiems duoti žinią, kur 
mes esame ir kokį biznį da
rome. To kitaip negalima 
paskelbti, kaip tik per laik
raščius. Svetimi atitraukia 
nuo musų žmones tiktai 
skelbimais. Taigi skelbi
mais mes turime juos prie 
savęs pasilaikyti. Kol musų 
biznieriai nesiskelbs lietu
vių laikraščiuose, tol sun
ku bus pilnai įvykinti obal-Rugsėjo 12 dienų pačiam vi

durdienyje, 11:15 ryto, apsi
ginklavę banditai išplėšė Home 
Building and Loan Association 
ofisų, pasigrobdami $.300 iš 
stalčiaus ir* nuo ofise buvusių 
$50 nuo Mr. Hunt, $30 nuo 
Pierik ir $5 nuo Mrs. Bohun- 
horst. Kai išplėšimas įvyko ofi
se radosi 9 ypatos. Visus su
guldė kniupščius ant grindų.

Nėra tos dienos, kad apiplė
šimai kur nors neįvyktų, jei ne 
vienur 
luo daugyn

tai kitur. Kuo tolyn 
Ainis.

Angliakasyklos suvis menkai 
dirba. Anglį irgi pabrangino 43 
centus ant tono. Viską brangi
na, bet darbai mažėja ir užmo
kestis už darbą nekyla. Atro
do, kad ateinanti žiema darbo 
žmonėms bus labai sunki.

Dešimties melų ųedybų 
pa m i liejimas

Nubaudė už lupikavimą
ROKIŠKIS —Rugp. m6n. 8 d. 

aplinkės teisėjas, nubaudė pil. 
Z. Efonavičių, vietos gyventoją, 
3 mėn. paprasto kalėjimo už 
tai, kad jis išmokėtus Žmonių 
vekselius protestavo ir ieškojo 
antrusyk išmokėjimo.

OIL 
vienodai 

uodą

Kada pasuksime visą 
musų biznį pas savuosius, 
tai ir musų biznieriai galės 
jums daug geriau ir pigiau 
patarnauti.

nai Alinauskai yra 
vyzd i n gi Rockfordo 
P-ia Alinauskicnė 
rimta moteris. Ji 
pianų ir turi didelį 
prie muzikos

PANEVĖŽYS. — Laukuose 
ūkininkai pradeda jau prikali
nėti lentas su užrašais “Me
džioti drai/džiama”, nes prasi
dėjus tnedžiojimo sezonui be 
ūkininkų žinios jų laukuose me
džiotojai šaudydami išgązdiną 
vaikus ir iki pašėlimo nuosto
lių padarų išmindžiodami ru
gius ir klt.

Autobusai konkursuoja
Panevėžio autobusų stoty nė

ra bilietų kasos, todėl autobusų 
savininkai keleivius gaudo ir iš 
rankų plėšia daiktus nokiami 
keleivius paveržti į savo auto
busą. Varžydamiesi tarpusavy, 
pradėjo konkurencijų, veždami 
keleivius po 3 lit. j Kauną. Va
dinasi į abu galu atseina tik 6 
litai, o ankščiau kainavo 16 li
tų. žmonės pigumu paten
kinti.

Rugsėjo 8 d. turėjau progos 
dalyvauti ponų Alinauskų de
šimties metų vedybų sukaktu
vėse. Tąja proga jiems buvo 
surengtas gražus pokylis ar
ba, kaip paprastai sakoma, pa
irę. Už paros surengimą di
džiausias kreditas tenka po
niai Luomanicnei. Tai buvo 
jos iniciatyva ir jinai dau
giausiai pasidarbavo. ParČ 
visais atžv>lgais buvo jauki ir 
linksma. Net Dr. Yovaish, 
kuris yra labai šykštus kalbė
ti ir iš jo sunku žodis išgauti, 
šioje parėjo kalbėjo

Rugp. 23 d. Kauno ligoninėj 
mirė kung. Antanas Gedimi
nas Beržanskis Klausutis, tar
navęs Amerikos lietuvių pre
kybos bendrovėje Velionis gi
męs 1875 m. Kretingoje. Buvo 
karštas lietuvis patriotas ir 
šaulys.

jau bežylą
Luobikis, Agnrkis ir

Vieną sykį Čia kalbėdamas 
tavorščius Bimba pasakė: “UŽ 
dviejų mėnesių visapasaulinė 
koifctinistų revoliucija jau tik
rai įvyks ir išnaikins visus ka
pitalistus ir buržujus, o užvieš
pataus visame pasaulyje prole
taro diktatūra. Todėl kiek tik 
galite visi tam tikslui aukau
kite dolerių.” Tikintieji Bim
bos pasakoms dolerius aukau
davo nesiskupedami ir vis lau
kė pasaulinės revoliucijos. Na, 
ir taip nuo to laiko, kaip Bim
ba revoliuciją užsakė, praslin
ko 15 metų. Ir nors diktatūrų 
priviso raudonų, juodų ir rudų, 
ate darbininkų būvis ne tik 
nepagerėjo, bet dar žymiai pa
blogėjo kuone visur. O pasau
linės revoliucijos kaip nėra, 
taip nėra. Revoliucinis ūpas pas 
musų tavorščius irgi žymiai at
aušo ir persimainė. Daugelis 
buvusiųjųHcarštuolių jau npse- 
no. Jų/plaukai paausiuose si
dabru pasipuošę, o viršugalviai 
mėnuliais pavirto. Nemažai jų 
jau ir pas Leninų amžinastin 
nukeliavo. Dabar musų tavorš- 
Čiai. kurie da gyvi be’vargstą, 
pradeda apsimislyti apie praei
ties griekus ir beprisiartinan
čią jiems sudną dieną. Naba
gėliai rašosi prie presbitirijonų. 
Presbitirijonų kunigužis aprū
pina juds savo dvasiškais pa
tarnavimais laidotuvėse, vestu
vėse ir t. t. Ir taip buvę karš
takošiai triukšmadariai iš vieno 
maišo išlipa ir į kitą maišą su
lenda.

Kas sakė, kad tavorščiai nP- 
progresuoja?

Kadangi demokratų partijos 
valdininkai visur persekioja 
progresyvius angliakasius ir 
sykiu eina su Peabody Coal 
Co., todėl nekurie progresyvįj 
angliakasių lokalai priima re
zoliucijas, kad ateinantį rudenį 
rinkimuose jie nerems demo
kratų partijos kandidatų ir ne
balsuos už juos.

rai padvigubinsime musą 
biznį, o iš to bus visiems 
geriau.

Dar nedaug turime dra
bužių krautuvių, bet jeigu 
visus savo drabužius pirk- 
simės iš lietuvių siuvėjų ar 
iš lietuvių drabužių krau
tuvių, tai šitos musų krau
tuvės darys milžinišką biz
nį ir galės pigiau parduoti. 
Taigi pirkimės drabužius 
tik lietuvių krautuvėse.

Viską ir visuomet kada 
tik galima pirkimės pas 
lietuvius.

Pirkimės sviestą, duoną, 
miltus ir mėsą tik lietuvių 
grosernėse ir bučernėse.

Pirkimės. vaistus, žoles, 
lašus ir visokias mestis tik 
lietuvių aptiekose.

Valgykim tik lietuvišką 
duoną, ypač kad ji yra 
sveikesnė už amerikonišką.

Pietaukime tik lietuvių 
valgyklose, kur gal i m a 
gauti lietuviškų , barščių,

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P iiiih J. K. iš Montronl, Canndn rašo, kad 
jum damr pilgflbCjO NUGA-TONE. Turi 
daugiau gyvumo ir nebejaučia pilvo skan
umų. Dabar gali valgyti vislių be blogų pa
sėkų. Tai liOra mokamas liudymas; jis bu
vo atstųstaii liilosa jo valia. Daug kitų 
praneša panašius reziiltatus. NUGA-TONE 
vartojama metų motais kaip pagolba mali
mo sistemai. Tai yra daktaro receptas ir 
turi gyduoles, kurios didina malimo orga
nų- ve.kfnę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turit vargo su nehiallihu — pamėginkite 
NUGA-TONE. Pajusite naudų j koletų die
ni). Mes žinome, kad patarsit ir kitam. 
Mėnesio trytmentas už Vienų Doleri. Par
duoda visi aptiekoriai su garantija grųžinti 
pinigus, jei busit nepatenkinti. Nepriimkite 
pamainų.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL— Ide
alų Liuosuotojų vidurių 25c ir 50c.

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803 ■

prartai mažai kalba, bet daug 
mąsto. Tačiau šioje parėję jis 
buvo itin gerai nusiteikęs ir 
todėl mažiau varžėsi su žod
žiais.

D.r. Luomans visuomet išsi
sukinėja nuo chemikalų stik
liuko, ypač kai jam tenka 
kompanijoje savo poziciją at
laikyti. &į kartą jam buvo su
teikta pilna laisvė: taip sa
kant, niekas nebandė jam nie
ko antmesti. Tad pas jį atsi
rado ambicijos ne tik pianą 
paskambinti, ale ir padespaną 
šauniai pašokti.

Man iš pavydo buvo pikta 
ant p. Vaišnoro, kad jis lai
mėjo ' “bunco” čempionatą ir 
magaryčioms dar gavo dova
ną. Tačiau iš nieko jokios už
uojautos nesusilaukiau.

P-ui Stružui visai netikėtai 
teko suvaidinti pryčerio rolę: 
jis, kaip čia pasakyti, jauna
vedžius palaimino. P-ia Ali- 
nauskienė ir atrodė kaip tik
ra jaunavedė, — apsirengusi 
buvo atatinkamais drabužiais, 
o priegtam laikė rankose gra- 
žij gėlių bukietą.

Kai ceremonijos pasibaigė, 
visi susėdome prie stalo, ku
rį tikrai rūpestingai priruošė 
ponios Luomanienė ir Vaišno
rienė. Bevalgant gardžius 
valgius, o prie progos neapsi
lenkiant ir su gėrimais, pas 
visus susidarė labai geras 
ūpas. Visi buvo linksmi ir 
šnekus. Tik p. Petras Ali- 
nauskas atrodė lyg ir susijau
dinęs. Tur būt, savo mintyse 
iis darė praeities apžvalgą. 
Be abejonės, jam prisiminė ir 
tą dieną ir tą vietą, kur jo pir
ma kartą mylėta. O gal tai 
b/ivo naktis, o ne diena! Bet 
tai jo ir p-ios Alinauskienės 
paslaptis... Bet kas praėjo, to 
nebešugrąžinsi. Viskas pasau- 
Jyje mainosi, viskas keičiasi. 
*Toks jau gamtos desniš.

Čia noriu pabrėžti, jog po- 
tikrai pa

piliečiai, 
maloni ir 
skambina 
palinkimą 

Muziką jinai 
ne tik mėgsta, bet ir ją studi
juoja. P-as Alinauskas yra 
patyręs ir pasekmingas biznie
rius. Dabartiniu laiku jis lai
ko aludę adresu 322 S. Main 

Jis su visais yra draugiš- 
ir malonus, o patarnavi- 
teikia kuo gerinusį. Dėl 
priežasties jam ir sekasi 

biznis varyti. — 'Žvalgas,

Suėmė du Vokietijos 
piliečius

BIRŽAI.—Biržų valsč., Skre- 
biškių k. ūkininko Vederio Jur
gio daržinėje, Šiomis dienomis 
rasti ir sulaikyti du, kaip save 
pavadipo, Vokietijos piliečiai 
K. Fricas ir Lina Lioliai bėgą 
iš Vokietijos. Jokių/asmens do
kumentų suimtieji neturėję. Šo
kosi bėgę iš Vokietijos dėl sun
kaus gyvenimo.

Visose AlinCse 
Mutual Triiij.

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bovrbon

OIL BURNERS
* | ■ ■_

Nauji moderniški Pečiai apšildymui kambarių, 
BURNERS” dega su aliejum. Stubą ūžia' 
šiltą, nereikia nei anglių nei pelenų nešti, 
tarišką sveiką šilumą.

Kainuoja Pigiau Kaip Anglis

*39.50 “ 99.00 
didumo ir gražumo padarymo.

PAMATYKITE DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE.

JOS. F.-BUDRIK, Ine.
Radžos, Rakandai, Oil Burners
Eiektrikiniai Dulkių Valy tėjai

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Oiicago

Telefonai: Botilevard 4705—8167— ---------------------- ----------------------------- ————----- *—
Lithuanian Radio Hour every Sunday from 1:00 to

2:00 P. M., over WCFL, 970 k. radio station.
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čiulis, \Vin. Rose (Rožinskas), 
Isadorius Raškauskas.

NESULAUKe svieto pabaigos

m

Pearl llarbor
$10.00 auka
Dr. John M. Bachulus.

$5.00 auka
Mrs. Antoinette M. Bachulus.

ILLINOIS
Auburn —

Rinkėjas: S. Petrila 
aukos 
Tutlis, Viktoras

Viso ......   $3.00
(Bus daugiau)

Įspūdingas Budriko Ra 
dio programas

50 centų 
Vincas 

žinąs.
25 centų

Kui-

aukos
Petrila, Juozas Žvin- 

gilas. Petras Trijonis, Kastan- 
Juozas And- 

Pie toris, 
Antanas 
Uleskas,

Antanas
Poška,*
Karolis

tas Bendoraitis, 
riejauskas, 
Dominikos 
Sinkauskas,
Antanas Seudvitis, Augustas 
Normantas, Jr., Antanas Rut
kauskas, Alex Rutkauskas, 
Marijona Rutkauskienė.
10 centu* 

Juozas 
lienė.

aukos
Turauskas. Ona Vic-

ir orą —
rinkėjai: A. Daujotienė, J.
\ Czerbauskis

aukos
Amanas Stankus, Juozapas

Czernauskis.
$2.00 aukos

SLĄ. 300 kuopa.
$1.00 aukos

Petras Vaicekauskas, Alex
Pocius, Marijona Czerbauskai-

50 centų aukos
Petras Vaišvilas, Juozas Cer- 

bauskas, Antonina Petraitienė.
25 centu aukos •
Juozas Sireikas, Anelė Dau

jotienė, Vincent Daujotis, An
tanas Guzauskas, Andrius Kri- 
stopaitis. Pranar Yankunas, 
pimicelė Baniušis. Jųliana 
J’agienė, Stanley 7 W. ;Bąltru- 
saitis, Stanislovas Stakauskis, 
Wiliam Kaskis, Antanas Ru
daitis, Andrius Kristopaitis.
10 centu auka

fc I

Magdalena Naurienė.

Budriko krautuvės radio 
programas praeitą sekmadie
ni. 1 vai. iš WCFL, buvo ski
riamas pagerbimui A. Smeto
nos. jo 60 metų gimimo sukak
tuvių proga. Programą išpil
dė Budriko Orkestras, Chica- 
gos operos dainininkė Barba
ra Darlys, Ona Piežienė, Jus
tas Kudirka ir Sasnausko Cho
ras po vadovyste A. Pociaus. 
Atatinkamas kalbas pasakė p. 
Pieša (angliškai) ir Liet. Kon
sulas Kalvaitis.

Programas buvo gražiai pri
rengtas ir gerai išpildytas. 
Barbara Darlys, kuri rodos 
liet, radio programuose ma
žai girdėta, sudainavo keletą 
dainų kaip operos artistei pri
tinka: balsas nepaprarto gro
žio, stiprus ir gerai išlavin
tas. Ona Piežienė, jau keletą 
kartų ant radio girdėta, savo 
švelniu, maloniu balseliu klau
sytojams labai patiko. Gi te
noras Justas Kudirka pasirodė 
pilnoje savo nuopelnų švieso
je: dainavo maloniai, švelniai, 
balsą valdydamas pilnoje kon
trolėje, reiškiantis pilną išsi
lavinimą.

Sasnausko choras dainavo 
gražiai ir taisykliškai. Akom- 
ponistais buvo p. Jonas Byan- 
skas ir p-lė Elena PeČiukaitė.

Budriko orkestras sugrojo 
keletą gražių numerių, links
mai ir harmoningai.

Sekantis Budriko radio pro
gramas bus rytoj vakare 7 vai., 
iš stoties WHFC, 1420 K. Pasi
klausykite.. — Lietuvis.

P-lė Estelie Bitaut 
išvyko Į Kaliforniją

Viso $19.00

Duktė veikėjos p. Bitauiienės 
dirba telefoną bendrovėje

Wilbur Glenn Voliva, dvasiškas vadas katalikų apaštališ
kos bažnyčios ir svietiškas galva Zion, III., kur viešpatauja 
pilna teokratija (t. y. kur bažnyčia valdo ne tik dvasiškus, bet 
ir svietiškus dalykus). Jis buvo išpranašavęs svieto pabaigą 
rugsėjo 10 d. Bet turbut ir pats tam nelabai tikėjo, nes už 
poros dienų prieš svieto pabaigą užsakė ąnglis savo pran^)nėm(s. 
Bet svietas dar nesibaigė. Jis dabar pranašauja, kad svieto 
pabaiga bus ne vėliau 1936 m. Beje, jis skelbia, kad žemė yra , 
plokščia kaip tylynas. z

p. Bronė Bitau'tienė jau ne nuo 
šiandie žinoma lietuvių visuo
menei. Ji puikiai pirmininka
vo ir “ant kojų pastatė” buvu
sią didelę moterų draugiją šv. 
Petronėlė, Bridgeporte. Dabar 
ji yra pirm. Mot. Sa-gos 1-mos 
kps. Centro narys A. R. D. 
taipgi komisijos narys Centro 
ALTASS. Poni Bitautienė pasi
žymi praktišku protu, maloniu 
ir taikiu budu.

P.p Bitautai ilgus metus gy
veno Bridgeporte. Pernai išsi
kėlė toliau4 į South Side, kur 
ir iki šiolei ,tebegyvena.

—Bridgeporto žvalgas.

miss, pientally gathering gossip 
for the Court Courier; Ray 
Matthews, a serious thinker, 
modestly explaining certain 
things; the Marųuette Manor 
Cliąue trailing down their prey; 
Aldona Grigonis, a (striking) 
example of the Lithuanian 
Blonde; Milda Baronas, an ex- 
ample of the alert business 
miss; Helen Vespejnder lending 
moral and vocal support to the 
sopranos; Charles Matekunas 
with his charaktęristic gesture 
of raising the right hand and 
shoulder; Frank Pūkis — what 
the thoughtfully dressed young 
man will wear;

conciously pursuing secretarial 
dutieš; the four lovely Sisters 
v.ucs — Rimkus, Valiui ®, Kaz* 
iaiifeki's and Maculis sisteis; 
Estelie Kay — the charming 
billbėard lady; Felix Mat’on and 
Al Spitlis discussing private 
matters; Bernard Mdier gain- 
ing the attributes of manhood 
toward the day of responsib- 
ilities; Mai y G valda doing like- 
wise; Felix Budrick practicing 
salesmanship; new members 
likę Helen Mikalauskas, Helen 

: Kable and John Pikciunas a.l- 
apting ithemsėlves to the new 
environment; Bruno Brooku 
clowning around; Pete Shemai- 
tis and Tony Mosteika the štai- 
wart banner bearers; Bruno 
Skever always ready to step 
cff; Bernice Nester intent on 
one thing or anolher; and all 
the ręst *making up what is 
called youth.

* * *
Beg your pardon. Las*t week 

one sentence should have read 
“composed of former and pre- 
sent Pirmyn, members.”* * *

To those of you writing to 
nie after this date, adress your 
correspondence to NAUJIE
NOS, 1739 So. Halsted St. City.* * * - r

1’11 bet that each stroller 
Wishes he could pin a “Please 
Do Not Disturb” card on his 
door and sleep right thru Fri
day inorning. The merriment 
and excitement of Thursday 
night is exacting and wearing 
on the constitution. Būt the 
benėfits gained from such ,ex- 
perience more than compens- 
ates for all that is lošt.* * *

After many weeks of antici- 
pation thč promise of a ride on 
the Sky Ride xvas finally fui- 
filled lašt ,week. The joy of the
group kuew no bounds. Each 
individual' abandoned himself 
to full appreciation of the ride, 
the view'|įpd the excitement of 
it. Ask any of the strollers

Stella Pūkis about it. —bunni sovetski.

TIKTAI DAR 
KELETĄ DIENŲ!
ŠALTESNIS ORAS ateis Už ke
leto dienų! Kodėl neprisirengti 
priėjo DABAR patelefonuojant 
mums ir užsakant vežimą GA
RANTUOTŲ ANGLIŲ ar KOK
SO?
Jus gausite greitą ir mandagų 
patarnavimą, geriausią rūšį an
glies ir garantiją, kad busite 
kiekvienu pristatymu pilnai už
ganėdinti.

elephone
FRANKU N ICOAL- COKE-ICE 

yBUILDING MATER1AL

akinių išpardavimas

ILLINOIS
Benton —

Rinkėjas: A. Paulavičius 
$2.00 aukos

Antanas Paulavičius, Ona 
Paulavičienė.
50 centų aukos

Mr. ir Mrs. Charles Moore, 
Petras Narbutas, FredBailey. 
25 centų aukos

Magaret Kunski, Anna Ba- 
kis, Alex Kansis, S. D. Cas^y, 
Clarence Odum, R. L. Knight, 
B. Crawford, B. Johnson, Ken- 
neth Odum, John Luduy, Wal- 
ter Schnade, Harold Gwin, C. 
Gwin, Art Wood, Dorothy 
Moore, S,. C. Moore, Jesse Bart- 
let, Ralpn Bartlett, O. R. Bes- 
ly, Ignas^Krutulis, Dominick 
Gilis, Vincas Karanauskas, 
Wm. G. Eovaldi, Anelė Yenie- 
nė, Jesse E. Jonės, Geo. Iva- 
noff, R. C. Schuman, Jonas 
Paulavičius, Dan Wood, Harry 
Kunian, T. Barny, T. Bearns, 
J. F. Thompson, John Finaz- 
zo, Mack McCreery, C. M. Mc- 
Keon, K. C. Uding, A. M. 
Thompson, Bill P. R.
Cash, L. Hanna, Noal Kelley, 
W. H. Martin, Joe Millėr, John 
H. Gnolden, J. Kanchaum, J. 
E. Swartz, Clyde Booten, G. 
E. Crissup, A. F. Klinnigger, 
B. A. Daniel, S. Myslecki, R. A. 
Bonifield, J. JI. H. Oyston, 
Earl Woods, Paul Klemson, 
Ignas Gaidegis, Pranas Šalto
kas.

Plė Bitautaitė, duktė žino
mos veikėjos p. Bronės Bitau- 
tienės, rugsėjo 14 d. išvyko au- 
tomobiliumi atostogas praleisti 
j tolimą Kaliforniją. Jos partija 
važiuos < sustodama įdomiausio
se vietose Su v. Valstijų. Tarpe 
kitų lankys ir garsųjį Holly- 
wood.

P-lė Bitaivtaitė yra graži, 
maloni ir išlavinta lietuvaitė. 
Ji nuo kelių metų turi atsako- 
mingą vietą Telephone Co. ofi
se. Linkime nuoširdžiai p-lfei 
Estelie laimingų atostogų ir 
linksmai grįžti namon.

Linkusi j dailę t
Jaunesnė duktė p.p. Bitautų, 

Aldoha, šiemet baigė High 
School ir tuoj gavo gerą darbą 
Spiegei & Co. ofise. Jauna Al
dona lankys vakarinę mokyk
lą, lavindamas! augštAsniuos 
moksluos. Ji turi palinkimą 
dailės srity j.

P-a B. Bitautiėnė
Tų gabių lietuvaičių motina

PIRMYN
SHARPS and FLATS 
——

THRU YOUNG SPECTACLES

They say that the younger 
generatįon is honest; that it 
looks you straight in the eye. 
They also say that the younger 
generation is ambitidus and 
vivacious. What is said is true. 
For an example of this' spirit 
I' can and will refer you to 
Pirmyn Choras. Visit us any 
Friday evening at Meldažis 
Hali. Here is youth in all its 
aspeets. You will see: Al Stu- 
par vigorously asserting to the 
members of the (Corporation) 
that the Lithuanian Football 
Team is one of the keenest 
things of its kind ever assem- 
beled... (Corporation) pointing 
out a few drawbacks and off- 
ering a few suggestions; Frank 
JakaviČhis amusing with his 
drolleries — a veritable Puck; 
Wennetta Grybas developing the 
wiles of her sex; THE DU- 
CHESS, a ųuiet, unassuming

1 - - ■ ----- - - ------------- - - .. -

PETER PEN

PRINCE'? 
?TORY 

CONTINUEf

Viso ......
Bumham
$2.00 auka

M. Chepulis.
Canton

Rinkėjai: Rožė Služeliutė
$1.00 aukos

Antanas Ūselis, Rose Siu-
žalis.
25 centų aukos.

Marė Burdulięnc, John Ma-

$20.75 LOOK 
WHAT 

HE 
MAS 

DISCOVBUE5

— į LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelione į Kauną.

Taipgi -reguliariai iš
plaukimai Kerai ži
nomais kabininiais 
garlaiviai^.

Patogusgeležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

Informacijų klauski
te pas vietini agen- 

• tą arba

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais. Garlaiviais:

DEUTSCHLAND 
HAMBURC 
N E V/YORK 

ALBERT B ALUM

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

" 130 w. KANDOLPII st., CHICAGO, ILL. ......——....... =

Th»C OfiAUTlCUL 0UUE \A/HITEš 
DIAKONO MEUD M& ęPELU- 
.B2^D--W^O COULO MAVB 
LEFT IT, FOQ US IKI TMI9 
«TQANQB DL.AC&? ' • ■ . •-......"; ■ - . . . ■

\V)QEACHEQ TO LIPT IT PQ,OM 
'THE PLOOO TO ęHOW IT TO 

twe paiNicE^ę; būt n- was 
ęSCUPBL-V ^TėNttiį TO THE 
ęroNis puooft

DIDELIS •. B 
PASIRINKIMAS

1 Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

&TN0S RUPTURA T>RAAvonNGA

Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržą (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimui
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės panėiakos) dėl varicose gyslą, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SU Arti Wells St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. ’X|I B

swimming pool. ML
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7 ▼. v. -_____ ..............

GARSINKITES “NAUJIENOSE

tfflITH ALŲ MV $TQBtMCTM I 
V* A PibJAL. TUG AT THE 
DIAMOND, AND SUODENUY THE 
FLOOQ SEEMED TO GlvG' WAY 
AMD I PUUNOED IMTO DAGKN&SS.

DowKJ, OO'A/N, i PEUI—WHEQ6 
WOULD i ENJp? WMO HAO SBT 
THI<T TQAP POQ MY 
pctiNCEęę, mow vvouuo smb eve 
I*NIOW WHAT HAD UAPPENSD1

LOOKS
LIKĘ
TMB

DOWNFALL
OP

THE: 
PRINCE.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newg Tub’. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephęhe CANal 8500

Ęditor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
38.00 per year in Canada
$7.00 per year outside oi Chicago
38.00 per year in Chicago * 
4c per copy

Chicago je — paltu:
Metams ................. ..........
Pusei metų'
Trims mėnesiams_____
Dviem menesiams
Vienam minėsiu!_____

Chicagoj per iineilotojus: 
Viena kopija ........ ...L

Savaitei ........—_____
ItlppiiH ---------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
taktui

Ifetama-------------------------- 37.00
Pwid metu 8.50

1.75
1.25

lyginti nedidelis skaičius labai turtingų žmonių, kų- 
L ts.oo riems rytojaus diena yra aprūpinta ir kurie gali, jeigu

4.00*
2.00
1.50

3<J 
18c 1*

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L ondar the act of 
March 8rd l879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
UL Telefonas Canal 8500.

Trims niinesiams 
Dviem mėnesiams -----
yienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams      . .....—. 38.00
Pusei metu —________ ___ 4.00
Trims mėnesiams  ______ 2.50
Pinigus reikia siusti Palto MoneP 

Orderiu kartu su užsakymu.

NEW YORKAS ĮVEDA LOTERIJĄ

New Yorko miesto taryba nutarė vartoti loteriją 
sukėlimui fondo bedarbiams ir beturčiams šelpti. Tai 
yra, kaip laikraščiai sako, “revoliucinis” žinksnis, nes 
Amerikoje loterija iki šiol buvo laikoma priešingu daly
ku ne tik moralybei, bet ir įstatymams. Už pašto nau
dojimą loterijos tikslams federalinė valdžia aštriai bau
džia. |

Visai kitaip žiuri į loteriją Europos šalys. Tenai ji 
yra labai populeriška priemonė įvairiems fondams su
kelti. Loterijas daro privatiniai asmens, labdaringos or
ganizacijos ir net valdžios. Loterijos formoje valdžios 
kartais užtraukia paskolas iš savo piliečių, ir niekas ne
mato tame nieko blogo. Kodėl Amerika yra priešinga 
loterijai, sunku suprasti. Jeigu ji yra smerktina dėl to, 
kad ji yra tam tikros rųšies azartinis lošimas (“gemble- 
riavimas”), tai reikia pasąkyti, kad “gembleriavimas” 
tarpe amerikiečių yra kaip tik labai praplitęs. Vieni lo
šia kortomis, kiti ant arklių, treti visokiomis lošimo 
mašinomis,. kurių gali užtikti kuone kiekvienoje užei
goje ir daugelyje krautuvių ir vaistinių (“drugštorių”).

New Yorko sumanymas įvesti loteriją (jeigu vals
tija arba federalinė valdžia neužkirs tam kelio) rodo, 
kad tame mieste norima legalizuoti tą, ką praktikoje 
žmonės jau seniai daro.

■nori, savo biznį varyt arba jį parduoti, arba kam nors 
kitam pavesti. Visi kiti žmonės yra daugiau ar mažiau 
ekonomiškai prispąųsti ię pavergti.

Dabartiniai valdžios bandymai sureguliuoti pramo
nės santykius tiems žmonėms vargiai gali atimti jų eko
nominę laisvę. Kadangi žmogui negalima atiinti to, ko 
jis neturi.

Ar valdžios reformos suteiks tiems žmonėms dau
giau ekonominės laisvės, tai jau kitas klausimas. Tai 
priklausys nuo to, į ką tos reformos, gąlų gale, išsivys
tys. Visi pripažįstą, kąd iki šiol jes pasirodė nepakan
kamos, nedrąsios, permažai apgalvotos. Dauguma ir tų 
žmonių, kurie valdžią remia, daro tai ųe dėl tp, kąd ji,e 
butų ja patenkinti, bet dėl to, kąd jį£ tįkisį, jogeį ji 
duos jiems daugiau. Jie laukia.

Ekpnominę laisvę žmonių mąsės gali įgyti Įtik^b 
suorganizavus pramonę, prekybą, žemės ūkį ir t. t. —r 
žodžiu, visą ekonominį gyvenimą. Be ekonominės orga
nizacijos negali būti ekonominės laisvės.

AL. MARGERIS

Chicago? Gaisras
(Tęsinys)

Aš- ryškiai regių, kaip iški
liai sėdi rnaųo augintinė grožio 
soste, o saulė apvainikuoja ją 
savo spindulių šviesiu vainiku 
ir paverčia ją mano karalaite... 
Aš nųsilaųžiu gražią gluosnio 
šakelę ir vėduoju 
kaip nuolankiausias 
nas...

Bet —
Mudviejų širdžių 

dievišką ramybę

jos galvą,
jos tar-

LAISVĖS KLAUSIMAS

sį — tenai, vakarų padangėje
— stipriai nušviestą palindu- 
sios po horizontu saulės? žiū
rėk, kokios ryškios jo spalvos, 
kokios įvairios, kontrąstiųgos 
jo formos! Ruožtais jis gelto
nas, kaip auksas, vietomis pil
kas, bet kokia stipri jo pilka 
spalva, o tarpais visai šviesus 
ir savo gilume mėlynas, kaip 
Lietuvos vosllkos. O tie tarpai, 
kaip milžiniški griuviai, kaip 
tarpkąlnės. Dėduk, jeigu jie 
nejturėtų žydrainio stogo, tai 
bųtų ąių^iųps kiaurynės... Ten
— tik tu žiūrėk, dėduk, ketur
sienis pąstątas, stovįs visai ar
ti ilgos prošvaistės.

—Tai piramidė, vaikeli, žiau
raus Aigipto karaliaus Cheopso 
pastatytą Nilo krante, — pa
statytą žmonių kraujų ir gy- 
yąs tiulis!». •

—O, tęn, žiūrėk, dėduk, koks 
baisus monstras, su Huto kunu 
ir žmogaus galvą!

—Tikrai, vaike|i, atrodo, kaip 
iš žemes įšmrąųsęs sfipksas.

—Ten, ąr matąi, dėduk, dvi 
prošvaistes, vienoj vietoj įsi
jungusios į vieną, kaip šito me
džio šakos į kamieną.

—• 1 ai "■ ........
—‘Žinau, žinau, dėduk, tu sa

kysi, jog tai yrą supuolimas 
Mėlynojo, Nilo yandąns su Bal-1 o žuvininkai sudėjo mephaniš- 
tojo Nilo vandenimis į vieną-kas, kąįp tų sąkai, šąltas akis, 
srovę, j bendruąikrantus.

—Taip, vaikeli, taip.
—Tik tu žiūrėk, dėduk, ten 

sparnuotas debesio šmotas. Jis 
atrodo visai kaip asirų jautis, 
su žmogaus galva ir ilga barz- , t * . •
da — kaip ožio.

—Tai “geroji” asirų dvasia, 
vaikeli.

—Ten,

Cjrięągųs uijįvęrsįteto jaunąs 
chemikas Dr. Ariptid yon 
Grosią, kuris izoliavo retą ir 
brangų metalą — proactipiųm, 
kurio viena uncija kainuoja 

000,00/). Jo žygis lyginasi 
Dr. Curię įšskųi/nui rądiumo.

abįęip rankom ir nunešė j bręs
tančios mergaitės tik ką pra
žydusį gėlyną... Aš visas jau
čiau jos jaunystės sparnus, 
plazdenančius piano lupose...

Automobilis bėgo siauru ke- 
iu, kurio kraštais niūksojo tam
sa, kaip dangoraižiai, užmūry
tais langais... Sutiko ir paliko 
mudu du stiprus žiburiai... že
mėje nieko nesimatė, o dangu
je visaip Įcryžiavosi vieškeliai, 
žaibo išcementuoti...

spaudžiau pirštais, nelyginant 
sinuiko stygas. Skardinukę (tuoj 
buvo sklindipa šilto, kvapnaus 
pieno. Dayiau jp savo auginti
nei ir pąts gpriau.

Juodmargis, didelis, bet jau 
nas bulius, įsibridęs upelyj li
gi papilves, stovėjo šalia visai 
baltos karvės ir labai nedrau
giškomis akimis žiurėjo į mus 
Paskui pakelta galva išbrido iš 
upelio ir drąsiai ėjo į musų 
draugiją. Mano augintinė krūp
telėjo ir nubėgo už medžio pa
sislėpti. Aš irgi pradėjau trauk
tis atopakaliu linkui medžio. 
Bulius dabar ėjo palengva, iš
didžiai rodydamas iškeltą savo 
galvą, lygias strėnas, tiesią, su 
pailgu bumburu ir stambiais 
obuoliais, papilvę ir rūsčias 
akis. Ir jis ir visi jo judesiai 
atrodę labai karingi —- visai 
buliški! Jo šnervių slankstelyj 
buvo įverta žibanti misingine 
rinkė. f v '

Mudu abudu pasislėpėme už 
seno medžio. Juodmargė apsi
dairę ir, daugiau ipądyiejų ne- 
|ięn)ątydąpią, tiągįąį grjžų upe
lių žįjyičip lapą pą^įskafcyti. O 
bųlįąs su keĮipąiis karvėmis 
pęrbpdp MP.olį įr, pyanyko kru- 
mpkšlįups.ę.

Sugrįžę pfpsyaistėn ir vėl 
ątįdayėiųę sąyp kunus saulei. 
Bet dabar saule buyp jąp ne 
per toliausiai nuę, Įjori&ppto 
briaunos iy bęvęik puse išrau
dusių savo skritulio slėpėsi; už 
seno inedžįo, mąsų naujo šios 
dienos pažįstamo ir nuo buliaus 
išsaugotojo...

Sulankstėme paklodę są gu- 
ne, sėdome luoteliu ir plaukė
me atgal į upę.

Upaii.s, yąinįkuodąjnąs jųusų 
galyas žaliu s^vo stogų, pešė 
kristalinėse sayo rankose iąu- 
sų luotelį.

Upes aplinkų (J&bar buvo ,dar 
labiau surimtėjus irz susimas
čius, tarytumei poetas, ieškąs 
naujausią id,eją įr prašmatniau
sių minčių.

Mano augintinė šoko j upes 
gelmęs, q lyg kažko gun
domas, pąskui ją, par kąrtą 
svečiayomės vandens rūmuose, 
gerdami gyvosios gamtos vy
ną sklindinomis aukso taurė
mis. <

Aplink šokinėjo žuvys. Ban
džiau jas pagauti. Bet jos iš
slydo iš manų rankų taip leng
vai, kaįp ir mano augi.ntme.

Saulės 'veidas, tarsi susigė- 
dusios ląbai drovios mergaitės, 
ryškiai raudonavo ir slėpėsi už 
kąlncĮįo.

Sušokome atgal yal,telę)ą ir 
nutarėme irtis toji, toli.

Aš skrodžiąu vąndęDj irklais, 
yąjtęlė sąvo krutinę, o mažos 
bangoj bęgo niip mūs ijr išiiy- 

. ko Jtrašto ąępaąiękę. ? .
Mano augintinės akis pasi

gavo tik ką nuįileidusiųs sau
les’ įvąiriašpąlyis, mąginaptis 
dąpgpvąi^dįs ir ji, žąviosę aukš
tybėse <

^-beduk^ ai“ matai tą debe-

... i..: ■.<11.1 .V>

dipną gęręjpm^ i? džiaugėmės 
Naktis pąverlė ją juodu kalnu

savo bur-

man j gal-

kur gi ma-
Ji pradėjo tankiąų ir smar

kiau skrosti vąndonį savo irk
lų. Aš neatsilikau nuo jos. Luo
telis net švi|pė vandens pavir
šium.

—Dėduk, žiūrėk, kokie aukš
ti krantai... jie slenka... jie ar
tinasi... jie juda, griūvą!... Grįž
kime!

—O, vaikeli, tu bereikalingai 
baiminiesi. Tie aukšti krantai 
— tai medžiai, kurie — matei 
dieną — giliauusia meile žalia
vo, ir išbučiuotų savo kvapniais 
lapais tave visą, jei tik pagau
tų į savo glėbį... Jie supasi nuo 
Vėjo, su juo. bpsimąlonėdami, o 
tu manai, kad jie gnu va ant 
musų galvų. Nusiramink, bran
gute. • ■

Aš ją ramipau, bet ji vis 
tankiau ir tankiau sąvo irklu 
( Sį ' > ’ ' J I ' ■ .. -'
kapojo vandenį. O aš taikiau į 
taktą. Valtelė dabar nerte nė
rė.

Kyląs vėjas' vis smarkiau 
stūmė taųisa pąspringusį debe
sį ir pagaliau užkimšo su juo 
visą padangę. Dabar buvo taip 
tarpiu ir klaiku, kaip Osirių 
požemių Valstybėję...

Staiga pasigavo musų lupte-

Vos tik dešimtis dienų tepra- 
bėgo po gaisro.

Pro rytų lango atėję saules 
spinduliai gaudė labai trumpą, 
kuone ligi pačiam galui nura
šytą mano paišelį, greitai bė
ginėjantį didelio popiergalio nu
gara. Nušvietė jie kartu ir krei
vas raides, ir žodžius, ir ryš
kino miglotą jų prasmę...

Ąš kažką rašiau, o bekraštis 
pavasario ryto gamtos vaizdin- 
ąunias teigiamai jaudino mano 
emocijas protą, iššaukdamas 
daugybę naują idėją ir minčią.

Netoliese stypsančio bažny
čioj bokšto varpas garsiai su
skaitė lygiai devynias valandas 
ir, užčiaupęs plačią 
ną, nutilo.

Štaiga dingtelėjo 
vą mintis:

—Jau dešimta! O 
no augintinė?

Suspaudžiau nurašytą paiše
lio galą, palikau krūvą popier
galių, labai išsiklaipiusiom rai
dėm išmargintų, ir nusiskubi
nau jos žiūrėti.

Ji jau nebemiegojo.
—Labas rytas, vaikeli.• ** *
—Labas, dėduk.
—Nesijauti gerai, ar ką, vai

kelį, kad taip įlgąi nebekeli?
—Galvą lyg ir skauda...
Aš atsisėdau ant krašto jos 

lovos pąemiąų švelnutę jos 
rąąką. Ji bąyo šiltesnė nei pa
prastai. J03 gražioji (krūtinė 
(jąžniąu kilnojosi, (tarytumei 

smarkiau ygjul 
Pūstelėjus. Jos lupos atrodę 
sąusos, pavytusios. T jps yęidą 
ąejąbąį Įepgvai teįsiprašė šypr 
seną, yjsii fps. V,ęį<įo bpiožai iš 
tikrųjų buvo pas.upk.ėj^» lyg ir 
sustingu

AŠ Uždėjau savo ranką ant 
jps. kaktos. Ji buvo ką^šta.

Jos akys beminėjo lubomis, 
sienomis, langų užuolaidomis, 
o rettyąrčiais mano veidu. , 

Ji tylėjo.
pidelis jos syeikąta — if gy

vybe —susirūpinimas sulieps
nojo mano širdyję.

Vaikeb, tu sergi! Sakyk, 
Ingutę?

—O, dėduk, nesirūpink. Man 
vidurius piskį skauda, gąlya. su- 
kąsį. burna lyg įr išdž|ąvus...

^eęęis... If.ęlsiu iš- 
yirtį d.ęduk, kayos ir iš: 
kępltj kibini,9, su J^šjppkąi?... 
Ąš jflti vątatj yisąi lwJ?en<> 
pu— ji^pr, $luk, mapo ^ipro- 
>??• t?. Ji
— tu. sakąi — majjga jf gražj, 
kaj» Vj?.?s gėlių ijfifžclįs...

—Nę, n.ę, vaideli! Tu keįti 
nę^i, netUfi, Aš pąts pasi^ą- 
įpiijsiu —- -•

kąralijos 
pradėjo 

drumsti aštrus ūžesys, švelnu
tes platoniškos meilės bangas 
kapojo savo sparnais sumecha- 
nizuotas padangių paukštis — 
galingos žmogaus vaizduotės 
padaras. Jis nusileido žemai, 
visai žemai ir perlėkė per mu
du. Smalsios vyro ir moteys 
akys atėjo į mųdv^jų grynus 
kunus iš viršaus — iš orlaivio.. 
O jo jėgomis sukeltos oro ban
gos lėtai persirito per įpudu, 
sutaršydamos mudviejų plau
kus ir sugerdamos saulės spin
dulių iššauktą prakaitą...

Iš kažkur ėjo šlamėjimo, 
braškėjimo įr lėto ajsąvimo 
garsai. Kažkas ąrtipoąj prie 
musų prošvaistes — ąąogos 
gamtos rųipų- Pąkęlęųię ąkis 
ir pamątėųię raguotas galvas, 
horizontaliai stovinčius s.tąųmę- 

inis ir apię juos besisųjkįnėjąų- 
čiaą ilgas uodegas — kaip šluo
tas.

Besiganydama pamažėliais 
slinko didelė galvijų banda. ' 

Į mano augintinės veidą įėjo 
nemalonus svečias — baimes 
griipasa — ir žaidė rūpestin
gais savisaugos bruožais. Jinai, 
mat, baiminosi buliaus.

I Raguočiai suskubę j o. Mągi-

Konstitucijos dieną, kuri buvo užvakar, buvo paša? 
kyta daug kalbų apie “laisvę”. Politikieriai, laikraščių 
redaktori 
neužmiršt^ kad laisvė tai brangiausias turtas, kurią 

 

kiekvienas ašmuo privaląs ginti iki paskutinosios.

Tiesa, kad laisvė yra labai brangus daiktas, bet 
kas yra laisvė ir kaip ji turi būti saugojama?

Visi esame girdėję apie laisvę asmens. Ji susidedu 
iš žmogaus teisės gyventi kur jam patinka, pasirinkti 
darbą, protauti, reikšti savo mintis žodžiu ir per spau
dą, sueiti su kitais žmonėmis, diskusuoti su jais įvairius 
klausimus, steigti organizacijas ir t. t. Asmens laisvė 
nereiškia, kad žmogus gali daryti kas jam patinka, ne
paisydamas kitų 'žmonių patogumo ir interesų. Ji reiš
kia, kad žmogus yra laisvas tam tikrose ribose -- kol 
jisai nedaro skriaudos kitiems žmonėms. Šis ąpribavi- 
mas yra tiesioginė pasėka to, kad žmones gyvena drau
gijoje.

Be assnens laisvės, yra dar politiška laisvė, kurios 
svarbiausią pagrindą sudaro žmonių teisė rinkti ir kri
tikuoti savo valdžią. Žmonių renkama valdžia yra lais
vų piliečių valdžia.

Konstitucijos dienos oratoriai, graudendami žmo- no juos tyras upcljo vanduo it 
nes ginti savo laisvę, vargiai galėjo įrodyti, kad šitų vėsus jo oras. Jię daug gėrę, 
dviejų rųšių laisvei šiandie grasiną bent Kiek didesnis 
pavojus, negu kad grąsjno metai, dveji metai arba de
šimtis metų atgal. Tąi kodėl gi jie taip gąsdino sąvo 
klausytojus ir dėjo tiek daug pastangų sužadinti juose 
laisvės troškimą?

Jie turėjo galvoje kitokios rųšies laisvę, būtent: I 
ekonominę laisvę. Jie pasakojo apie tai, kad Amerikos' 
valdžia dabar bando kontroliuoti biznį; diktuoja sam
dytojams, kokios algos turi būti mokamos jų darbinin
kams ių kiek valandų turi būti dirbama jų įmonėse. Jie 
aiškino, kad privatinio asmens iniciatyvą (sumanumą) 
jau mėgina ^nuslopinti valdžia ir jos paskirtieji biuro
kratai.

Bąt kaip, is tiesų, yra su šita laisve? Ar tikpąi jai 
grasiną didelis pavojus? Pirmiausia, reikia pažvelgti, 
ar daug tos laisvės yra šiandie.

Jeigu atidžiai į tai pažvelgsime, tai pąmątysime, 
kad milžiniškam skaičiui žmonių yra tik kaip sapnas. 
Kokią ekoifominę laisvę, pavyzdžiui, turi darbininkas, 
kuris yra priverstas dirbti tokį darbą, kokį jisai gau
ną, ir už tiek, kiek jam jo samdytojas teikiasi užmokė
ti? Kokią ekonominę laisvę turi bedarbis, kuris jokio 
uždarbio negalį surasti ir dėl to turi kreiptis į pašalpos 
įstaigas, kad jos duotų jam duonos kąsnį? ‘

^Jįokią ekonominę laisvę turi farmerys^ukininkas, 
kuris negali nei pabėgti nuo savo ūkio (nes kitur dar
bų nėrą), nei išsimokėti skolos?..

ir universitetų profesoriai šaukė žmones

Ir kaip gražiai jie gėrę! kuo 
švelniausiai pąliesdajųi sayo lie
žuviais vandenį, lyg kokią šven- 
teąybę.

Juodmargė dąįli karvė priė
jo prie didelio gluosnio ir žil 
vičių krūmo ir skabė jų lapus. 
Ji švariu, žvilgančių apdaru 
dėvėjo. Jos" akys pągąvo ipų- 
dviejų šiltus žvilgsnius ir ji 
atėjo arčiau, visai arti. Aš at
sistojęs glosčiau jos galvą ir 
strėnas. Jos elektra kuteno ma
no delnus, o didelės, kaip auto- 
įmobilio lempos, jos akys, apmė
tė piane pasitenkinimo žvilgs
niais.

—Dėduk, daugi kartų man 
pasakojai, jog farmose kadaise 
dirbai, gyvulius Jabai mylėjai, 
tai milžti j.ųk tikrai moki?

-^-Kur čia nemokėsi, yąikęlį. 
Aš nuėjau ieškoti skardinu

kės. Ją radau pusiau nusken
dusią upelio pakraštyj. Išsi
traukiau, iškrąpščiau smėlį, iš
ploviau ir sugrįžau į prošvais-

■ vosi juodmargė viešnią. Ma.no 
" augintinė buvo ątsi^tojus ir 
Įmigtą savo dęląą sliuąiųėjo,

tikrą ekonominę nepriklausomybę, šiandie taįti tik paz|;».Uu’ los didelį, Ou

tę, kur musų draugijoj s'večią-

aug įntinė buvo ątsiptojųs
f ' l(. \ .. » w ne*,!*, < 'V"1 ■ i I

Ekonominę laisvę tijsr^ją to žodžio prasme, t. y. švelnia jos nųgarpT O aš'pašr

vaikeli

į» rytus, ir vėl dvi 
prošvaistės. Žiūrėk, dėduk, jos 
eina, kaip ilgos, kreivos juos
tos, ir pietuose susijungia.

—Tai Tigro ir Eufrato upės 
susilieję į bendrą vagą ir įteka 
į Persų įlanką.

—Dėduk, dėl Dievo meilės,' 
liaukis su ta savo geografija, 
prašau. >

-—Negaliu, vaikeli. Nuo ma
žų dienų rengiuosi keliauti ap
link pasaulį...

—B,et žiūrėk, dėduk, dideli 
ruožtai šito debesių — tik grįur 
yč§iaį, kaip, sudegusios Chįęar 
gos skerdyklos.

—Kaip senatvė
Dabar ilgai abudu tylėjome.
Tuo tarpu šyięsa, be jokio 

mūšio, kaip ir kiekvieną vaka
rą, įš lėto ųžlęįdų tamsai fron
tą'. f „ _ ...... ......

Ugi plepią siluętąii k,uo nę-|lį ašjtri vąndeps srovė ‘ ir spė- 
susisįękę vidųryję upęs, vos siąį ąešęsį į savo guolį — gęl- 
bępalikdąm.i siąurą vągą, męik mes... Mano augintinė ' veikiai 
kąį dąągąus tęapšyięstą. Ąš ląj- iššoko iš luotelių, o ap pudąrdė- 
kįąusi jos. yį,dųrį(ų, tįųgįąį ya; j^ą su luotelįu į šniokščįaųčįo 
rydamas l.uųtęlį. vaįdęns mipkštas pujtas...

Mirkstąąjtį’ vidųryję upęs są- Baimę pluĮcdę dabar mudu į, 
lą, yisą apaugusį ąjukštais mę- kraštą* 9 žaibąs rudę kelią... 
džįaįs, ^tro^e, įaip juodų ųųlų Tankiai ^tę
sįątus, paniuręs kąlnąs. Ji šaį; vandens lašai... Viršuj, kažkas 
dę mųdyįęjų ų.ųotįaįką, per dįę- ddsliai alsavo... Sriauni vandens 
ųą grąžiąį; įšilusią. srovė kųmščiąvo mudviejų šo-

P tamsą yįą jupfleją įy jyį|r nūs, bandydama nųbjokšti į 
ko. yįsą aplinką j baįąunąųčįo ųpėą gelmes... Nenugalėjo! 
siaubo apkąrą. Upęs kyąųtaį Aųtkrąntėję • atsistoję atsi- 
ątyąiįę dabar lyg ąąį$tos, ruę- ^yęlgęmę į ‘ųp$, žaįbąę dąžnąi 
čįos kalėjįmp. si.epps. jKųy-ųę- dęg.čįojp sąyų platakųątę Jęm 
kur menkai tęspįp(dW tąsaus pą ir pąrocįe aukštą tiltą, juų 
y??ai;ojįQjo ž^vipi^ų 1&- lėtai dundentį. frąukinį, kę- 
tąrųą, lėtos pędų nuo tiltų staliai n.U-

Mąją#. ąųgiųtinę ątęįsęjdo šajią sileidžiantį upės dugną ir sriau- 
mąąęs, pąėmę iš mąno raųkpą nų vandenkritį...
Mją. iy pąįyiiąi tarę: | J$ąųp ąųgbKti.nČ stipriai, lai

kėsi manų rankos.
Tylėjome... Lindome susigū

žę prų tankius medžius, žaibo 
dažnai ........

P?lfda

—Nyku.
—Nyku, 

kyti, bet susilaikiau, l£a(| d^l 
labiau nepakirsčiau jos dirks- 
nįus aštrią balinės peiliu........

—Aš pradedubijųtis, dęduk.
—Bijotis! O ko, vaikeli? ši-1 

tųj ąplinkoj iškvėpuoja gražy
bę ir meilę ta pati žąviųgojį 
gamta taip dieną, taip naktį. 
Ti.ęsa, jos vaiskiąją išorę įkišo I tai, įsigrieždaina pasiutiškai 
į teisęs miglyną ųąktis, bet sių^iąi ir sustodama visai le-

norėjau ir aš sa-

nušviečiamus... Nusi-• > _
‘ — plonai, kaip; 

jaunutis kumeliukas... Viena 
tenoru, kita baritonu kurkė 
dvi varlės... Lyg traukinio in- 
Žiną pamėgdžiodama, griežė 
ypątiųgą griežlė, pradėdama lė- 

, įsigrieždaina pasiutiškai

jos išyid.ę jęs širdis plakamai,.. Pąžųai pralėkė pro musų 
tuo pačiu saulėtu kraujų, kaip: ausis šikšnosparniai, medžioda- 
ir dieną. 04 kas gi rub^i prieš ’mi piktus vabzdžius, kurie mus 
širdj? labai puoly...

—Ęęt kac(... kad, dėduk, kąž-, Bplippipp i automobilį. Atsu
kąs labai juodas slenką pąskui kąų šviesą. Mano augintinės 
mus... Tiarai slenka... žiųrėk, veidas sužibėjo šiltu džiaugs- 

j<? akys... mu... Ji jsispraudė savo liek- 
Aš... ąš'bijausi... - niu kimu įtarp automobilio vai- 

to A ir- manęs, apkabino mane

PPspįijls, i< t^ų atitfr

(Bus dmįeu)

ATBJP NAUJAS
KplTUĘ A No. 8

Kurios turinys yra labai įdomus 
■* <’ ' ’ • ir tuttipgas

*’’'šventraščio’ medięina: ~ į. A.
^sStnduliavyn — Sir James Jean.

Kaip rišo musu rašytojai f V. My-

[č Tilvytis, V*.’‘Bičiūnas,'K. Kibia f.

!

Stebuklai — Aleksandras čaks.
Bandomasis laikas —- Sį. Kab’nys.
Skaitytojo Pastabos Maksim 
kaipgi Literatūros apžvalga. Įvai

renybės. Kronika.

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur'^ardūoda; 
mi laikraščiai. Pą^d^vąjąsjai- 
kraščių bus gatavas Jums pa- 
tarauti. $iai styy.i'np sa- 
vo smagumui, bet jąsą j^ątįo- 

:dęlei- ■



Trump

Oppotlte Dnvls Store, 2d Floor*

Lietuvos Akušeres

Graboriai

Pirmadie

inia 0669

Nakties (spūdžiai kad

Modernizmas
arba meile iš pirmo pasimatymo

geri filmai

M

Evergreen Park 7122

Advokatai
Visi Telefonai

Yards 1741-1742
ihnkŲ

LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

sekretorė ir Ang- 
laimingai gyvena 
Filmas pakenčia-

United
Arliss

(Lašt
Barr,

Nepriklausomi rūbų valytojai 
baigia streiką.—Vakar atsidarė 
nepriklausomos rūbų valytojų 
dirbtuvės ir krautuvės, kurios 
buvo uždarytos dėl streiko.

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS

■ų specialiai*
sted St

mergužėles, 
šios gražuolės, 
niekados!
žingsniais jisai

Nepatenkinti tuo, visi mokes
čių mokėtojai ėmė protestuoti. 
Vakar teisėjui Jareckiui buvo 
įteiktas protestas prieš mokes
čius visų mokesčių mokėtojų 
vardu.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Graborius
KOPLYČIA DYK 
1410So. 49 I 

eiCEsa ilk

sėmimo, nervuotu- 
U kariti, atitaiso

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dil visokiu akių

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

CROWN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9728

5IU5KTTPER
NAUJIKAS 
hNIGUS LIETUVON

357,000 Parodoj
nį į Parodą atsilankė 857,000 
žmonių. Mat, bilietai buvo nu
piginti ir visi tuo pasinaudojo. 
Tai buvo Konstitucijos diena. 
Repubtikonai ta proga išriejo 
dabartinę administraciją, tvir
tindami, - kad jį konstituciją 
siunčia į gurbą ir tramplioja pi
liečių laisves ir privilegijas.

Sarpaliaus grupės 
vaiku motinoms

“Miss Chicago”— 19 metų 
graži lenkaitė Alice Jaglowski, 
1740 West 18th street, btfvo 
išrinkta “Miss Chicago”^ Pa
saulinės Parodos konteste. Ji 
gauna kontraktą vieniems me
tams su Ziegfield Follies revue.

Vakarinės žvaigž 
dės Klube pasireiš 

kia ir raudona 
žvaigždė

1932 mokesčiai—1932 metų 
real-estate mokesčiai pereitą 
savaitę buvo sumažinti geležin
kelių linijoms ir stambioms 
Chicagos korporacijoms.

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46*5 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 įki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nerišlioj pagal suturimi 
Ofiso Teki Boulevard 7820 
Namu Tel. Frosnect 1989

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
Seredomis ir nedek pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M, 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: ♦

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo e iki 9 valandai vakaro.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Motinos vaikų, kurie pri
klauso prie Sarpaliaus grupes 
yra kviečiamos susirinkti šį
vakar, 8 vai.. Woodman’o sve
tainėj, Lime ii1 33rd Sts.

Motinos kviečiamos į šį su
sirinkimą, kad apkalbėti atei
ties planus ir kitus reikalus 
liečiančius draugijėlę.

Repeticija šiandien neįvyks. 
Repeticijos šeštadieniais.

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičhis 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Clnca- 
goje ir apielinkSje 

Didelė ir graži 
koplyčia .dykai.

Jis sutiko gražią mergę, 
skaistaveidę, 
geraširdę 
mergužėlę susitiko. 
Vienas žvilgsnis, 
žvilgsnis kitas, 
širdin smigo lyg žarijos 
ir žavėjo jojo mintis; 
ugdė jausmą karštos meilės. 
Audra siautė jo krūtinėj... 
Jis pamilo mergužėlę.

Jie žingsniavo mėnesienoj, 
lėtais žingsniais, pamažėliai — 
jie žingsniavo, romansavo. 
Tiktai kraujas jųjų virė... 
Tik šešėliai juodu sekė.

Kur tai bilvęs, kur nebuvęs, 
privažiavo gražus autas 
ir sustojo ties jų kojų. 
Jaunas ponas laikęs ratą, 
triubtelėjo skaistaveidei; 
metė žvilgsnį, metė ki'tą 
ir užburė josios Aširdį. 
Ir minutei vos praslinkus

Simon M. Skudas
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 3377

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

mergė aute nuvažiavo.
Jis pajuto didį skausmą 

liūdesys suspaudė širdį; 
kraujas šalo, veidas balo. 
ilgu, nyku mėnesienoj 
be mergelės skaistaveidės. 
Jis prisiekė garbei savo, 
neužmiršti 
neužmiršti 
neužmiršti 

Sunkiais
Nubudimas jįjį slėgė 
ir suspaustas didžio skausmo, 
jisai laukė ateities — 
tai rytojaus, tai mirties!... 
Jis žingsniavo ir žingsniavo, 
kol sutiko mergę kitą; 
Kita merge skaistayeįdė, 
kol užstojo jojo taką. '' 
žvilgsnis vienas, žvilgsnis kitas 
nauja meilė užliepsnojo 
ir paskendę meilės karštyj, 
jie žingsniavo pamažėliais, 
prie šviesos skaistaus menulio 
Tiktai kraujas jųjų virė... 
Tik šešėliai juodu sekė.

Juozas Kibeklis.

“Daines”
ROOSEVELT — Gražių mer 

ginų veideliai, kojos ir figūros 
lošia svarbiausią rolę šiame 
Warner Brothers paveiksle, ku
ris eina jau antrą savaitę Roo- 
sevelt teatro ekrane, šen ir ten 
dainele, baleto numeris, žiups
nis komedijos. Siužetas nudė
vėtas. šį filmą galite nubrauk
ti nuo savo sąrašo. Nieko nau
jo, nei ypatingo.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Automobilių 
niai”

Z.< paskutinio klubo susirinki 
mo: nauji nutarimai ir 

ginčai

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
R»z. T«l. VMnrv 2848 

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Oor, of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo l-3 nuo 6-80-8:80 

Nedlldieniai* pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road <W. 22 SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6. 

Vakarais: Panedėlio, Serettos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas CanaI 1175 
Namais 6459 S. Rodnvell Street 

Telefonas Republic 9600

Nužudytas precinkio kapito
nas.—Al Caesar, OSG^Eastvvood 
avenue vakar buvo raitas ne
gyvas prie 4253 Brodaway. Jis 
buvo nužudytas. 48 warde, 39- 
tam precinkte jis buvo demo
kratų partijos kapitonas.

Vienintelis 
Vault’as 

užgirtas U. S, 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

• vandens.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių t' 
mo. skaudamų a _____
trumparegyste ir toliregyStų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
dmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
rišlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

2400 Weat Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. G. SERNER 
LIETUVIS .

^^^TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St 

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

Nerišliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------_________________________  

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. J

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

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drenel 9191 __

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir riaų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vai vak. No- 
diliomis ir šventadieniais 10—>12 

dienų.

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
Evergreen Park, TU.

PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU.
Parduodam vien tik Graboriams.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimą 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktu 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
JPlatt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j3p ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nerišlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0528

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal -sutarti.

VINCENTAS CIBAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 16 dieną, 3:15 valandą 
1934 m., sulaukęs 55 metų am
žiaus, gimęs Smilgių parap., 
Panevėžio apskr.

Paliko dideliame nubudime 
žmoną Julią Cibauskienę, du 
švogeriu Kazimieras ir Adomai 
Veš i a ta i ir švogerką Pauliną, 
o Lietuvoj sūnų Juozą, dukteri 
Saliomiją.

Kūnas pašarvotas, randasi 
J. J. Bagdono koplyčioj 2506 
W. 68 St.

I>aidotuvemis rūpinasi žmo
na Julia ir jo draugas R. Ba
kutis.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 20 
dieną, 2:00 vai. po pietų iš 
koplyčios i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Cibausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja .gra
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3100.

įvairus Gydytojai

DR. HEBZMAN
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

FRANK SHIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 17 dieną, 4:30 vai. 
ryto 1934 m., sulaukęs 57 me
tų amžiaus, gimęs Sėdos mie
stely, Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Visą laiką gyveno Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Oną — Bronice, du sū
nūs Frank ir Ignacą, dukterį 
Tekle VirŠilienę, marti Bronice 
ir du anūkai, brolL Nikodemą 
ir pusbroli Joną 
daug kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi
5423 So. Spaulding Avė.

laidotuvės jvyks subatoj 
rugsėjo 22 dreną, 8:80 vai. ryto 
iŠ namu i Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Frank Shimkaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir nuteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boritts J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3100. ______

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
TeL Hemlock 6699 

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 arat vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 5 :80 vak 
vakaro.. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

už. Raudonos žvaigždės šali
ninkai įrodinėjo kaip tas nau
dinga darbininkams, etc. Pir
mininkas nurodinėjo, kad fa
šizmas ir diktatūra yra labai 
pragaištinga, kaip pasirodė 
Vokietijoje ir kitose šalyse, 
kur vyrauja dktatura.

Kačių koncertas.
Ta proga finansij raštininkas 

K. Y. patėmijo pirmininkui 
kodėl užmiršo paminėti Rusi
ją. Po raštininko paklausimo, 
kad pradėjo griežti komunistų 
orkestras iš septynių notų ir 
visokių balsų. “Tu buržua- 
zas, tu kraugeris, tu toks, tu 
kitoks...” Aš buvau girdėjęš 
apie bolševikų sukeltus kačių 
koncertus, bet tik pirmą kar
tą teko tokį koncertą išgirsti. 
To vieno karto užtenka.

Koncertą ši alp ine taip nu
malšinus ir paskyrus patį pir
mininką delegatu, pasipylė 
aukos delegatų išlaidoms pa
dengti. Kiek suaukota, nete
ko patirti.

Man tas pasirodė labai keis
ta. Juk bolševikai paprastai 
visokiausias aukas renka, o 
čia netik kad nerinko, bet dar 
patys aukavo! Patartina to- 
voršČiams apsisaugoti, nes jei
gu Bimba sužinos apie tokią 
herezija, tai jiems bus riesta.

Draugas.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
_ Rez. ----
Dr. V. E. Šiedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlntton SL 

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
Bes. 5jM9S°* Ave*

TefSprosoėct 1610

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

0and Midvrife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
/Moterims ir mer- 
ginoms patari
mai dovanai.

Pirmus Morcjičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted. 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

L0U1S M. CHAPMAN
INC?

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia jDovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

Kadangi kai kurie klausimai, 
liečią automobilių laisnius nė
ra aiškus automobilių savinin
kams, Čia paduodame įdomes
nes ištraukas iš Illinois valsti
jos Motor Vehicle Act.

1. Automobilio savininkas tu
ri paduoti aplikaciją valstijai 
dėl “laisnių” į dvidešimta ketu
rias valandas po automobilio 
nupirkimo.

2. Kad gauti sekančių metų 
“laisnius” su tuo pačiu nume
riu, kurį turite šiais metais, 
reikia priduoti aplikaciją val
džiai apie mėnesį prieš laisnių 
užsibai girną.

3. “Laisnius” mainyti nuo 
vieno automobilio ant kito ga
lima tik tuomet, kuomet ir vie
nas ir antras automobilis pri
klauso tam pačiam savininkui. 
Tam tikslui reikia paduoti ap
likaciją Valstijos sekretoriui.

Laisnius negalima nuimti 
nuo vienom savininko automobi
lio ir naudoti kito savininko 
automobiliui.

“British Agent
NEW GARRICK. — Turinys 

paini tas iš Anglijos konsulo 
Rusijoje, Bruce Lockhart kny
gos tuo pačiu vardu. Anglijos 
agentas ir Lenino sekretorė įsi
myli. Agentui kelius kartus 
gręsia sušaudymas, bet, kain 
ekrano lankytojai gerai žino, 
jis nėra sušaudytas. Po kompli
kacijų ir pavojų įvyksta vestu
vės ir Lenino 
Ii jos agentas 
per amžius, 
mas.

Nauji,
Netrukus Chicago pasieks fil 

mai, kurie jau turėjo pasekmin 
gas premjeras kituose miestuo 
se. Vienas jų paklius į 
Artists teatrą. George 
charakterizuoja “The 
Gentleman” — Cabotą 
žiaurų našlį. Filmo įdomumas 
G. Arliss vaidinime.

One Night of Lov®, antrasis 
filmas, kuris netrukus bus ro
domas Chicagoje, išreiškia ,ki- 
nomatografo pretenzijas į ope
rą. Vadovaujamoje rolėje Met
ropolitan operos dainininkė 
Grace Moore, kuri tas preten
zijas filme išreiškia su ištrau
komis iš La Traviata, ištisa 
scena iš Carmen ir vaizdeliais 
iš Madame Butterfly ir Lucia. 
One Night of Leve skaitomas 
geriausiu ikišiol pagamintu mu
zikaliu filmu.

I, J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th SL 
Tel. .Boulevard 5208 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja* laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, ^Cicero, BL 
TeL'Cicero 5927

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

-tventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

CICERO — Klubas laikė sa
vo susirinkimą rugsėjo 11 d., 
Liuosybės svetainėje.

Tarp kito ko, valdyba nuta
rė surengti balių ir pasamdė 
tim tikslui svetainę lapkričio 
2t d. Baliaus surengimui 
kirta trijų veiklių narių 
misija.

Susirinkime paaiškėjo, 
vietinė spulka yra prižadėjusi 
duoti draugijai kiek pinigų, 
bet prižado dab nepildo. Spul- 
koje draugija turi apie $400, 
bet negali atmokėti pomirti
nių, nei pašalpų ligoje, negau
dama tų pinigų.

Nutarimų raštininkas J. S. 
įnešė, kad klubas išrinktų de
legatą į priešfašistinį ir prieš
karinį kongresą, kuris įvyksta 
rūgs. 28 d. Kilo didžiausios 
diskusijos. Vieni prieš, kiti
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Diktatorius ir Pilietis

REAL ESTATEaš liepsiu — ne

vienas, išmanau,

ne-

josmus Dievassu-

mušeikų juk nereik.. 
amžini 
gryni.

Visi senieji dainininkai, kurio dai
navo Liet. Soc. Vyrų chore, vėliaus 
L. S. S. 81 k p. chore. Naujos Gūdy-

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

pamato p. Ja
ša vo nuomonę 
j rojų. Kaip

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Ūsai ir barzdos prieš dar 
išdygusius tisus.

REIKALINGAS batų taisymo dar
bininkas ŠiauČius, nuolatinis darbas.

2455 N. Laramee Avė

UŽ STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai 

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 RieŠ. Bedruimio setai dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove 

Atdara vak. iki 10. Nedelioj iki 5.

v* M

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........... $25.00
$300 kaurai ..............................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val

gomojo kamb.. rakandai .... $30.00 
ir viršaus.

Atdara vakarais ir nedėiioj. 
RAPP STORAGE, 

5746 So. Ashland Avė,

Storage, 5746 So. Ashland Avė.
—o—

burniture & Fixtures 
Rskandai-Įfalsi.i

Draus medžioti Illinois 
Dunes Parke

P. CONRAD!
PHOTOGRAFAS 

Ktidare nuosava mo-' 
ierniška studija su 
Hollvwood šviesoms. 

120 W. 63rd St.
EntrlewOnd 5RR3-5840

(dioloaas) 
DIKTATORIUS: 

pats, man tu

radio programas, 
maloni dainininke 
bus kaip visuo- 

WSBC,

Auditoriaus skaitlinės parodo maloniu dainų. 
kaip depozitoriai negauna sa- 

i)o pinigų.

—Tylintis.
1931 rūgs. 16 d.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS graborius į part
nerius su pinigais. Turiu gerą vie
tą Chicagoje. AtsiŠaukit pas J. J. 
Bagdonas, 2506 W. 63 St, Telefonas 
Republic 3100.

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia_____

REIKALINGA patyrus mergaitė 
prie abelno namų darbo. Gali eiti 
narna arba gyventi vietoj. M ra 
Levinį Hum. 1201.

NAUJIENOS, Chicago, m. Trečiadienis, rups. 19, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Musų lakūnas Įeit. F 
Vaitkus šiandien 
kalbės per radio

dainuos tas daineles, kurinę 
tada dainavę, tai tikiu, kad 
dabartinį chorą gali “subyty- 
ti” ir vietoj 25 Tųetų progreso 
gali pasirouyti regresas.

Sekantį sekmadienį visi bū
tinai turi dalyvauti praktiko
se kaip 10 vai. ryto buvusio 
M. Meldažio svetainėje.

—Senas choristas.

Vakar iš Kohler. Wis., atvy* 
ko Chicagon musų lakūnas Įeit. 
F. Vaitkuj su savo žmona Mar
ta Vaitkiene. Papasakojo kaip 
sklandžiai dabar progresuoja 
Lituanicos antrosios įrengimo 
darbas, kada nebereikia taip 
skubinti.

Idant patenkinus tūkstančių 
žmonių pageidavimus. Naujie
nų radio vedėjas pakvietė lei
tenantą F. Vaitkų šiandien va
kare prabilti j chicagiečius Nau
jienų radio valandoj.

Laukiame, kad šiandien va
kare Įeit. Vaitkus pasakys 
mums žingeidžių dalykų apie 
Lituanicą ir apie skridimą į 
Kauną.

Atsukite savo radio šiandien 
9 vai. vak. į stoti WSBC, 1210 
kilocycles.

1909 metai prieš
1934 metus susikibs 

lapkričio 4 dieną

Kadangi šiais metais 
kanka 25 metai nuo susitvėri- 
mo Chicagos Lietuvių Socia
listų Vyrų Choro, iš kurio iš
sivystė dabartinis Chicagos 
Lietuvių V Choras “Pirmyn”, 
tad paminėjimui 25 metų ju
biliejaus yra rengiamas dide
lis Jubiliejinis koncertas lap
kričio 4 d. 1934 m.

Kad parodyti progresą pa
darytą per tuos 25 metus, 
reikalingas dalyvavimas ir 
pirmutinio Chicagos Liet. So
cialistų Vyrų Choro su to lai
ko vedėjais. Tuom laiku ve
dėjais buvo J. Katilius, vėliau 
P. Dilius ir Mereckis.

Pereitą nedėldienį buvusio
je M. Mildažio svetainėje įvy
ko jSd choro repeticija ir susi
rinko virš 20 senų dainininkų. 
Buvo tikrai malonu pasiklau
syti tų senų dainelių, kurias 
dainavome 25 metus atgal.

Iš senų dainininkų prisiža
dėjo dalyvauti sekami:

J. Katilius, (mokytojas), J. 
Tuinosa, Kalpokas, Dr. T. 
Dundulis, J. Mickevičius, V. 
Pačkauskas, J. šmotelis, Juoz. 
Markus, Jonas Markus, J. De
gutis, P. Galskis, B. NamajuŠ- 
ka, J. Augustinavičius, T. Ry- 
pkevičius, J. Mankevičius, A. 
Lechavičius, P. Švelnis, J. 
Ascilla, Al. Brazys, V. Brazys, 
S. Danilavičia, R. Saikus, A. 
Vilis, X. Saikus, J. Chepaitis, 
P. Skurkis, J. Ascilla, J. Radi- 
šauskas, J. Virbickas, D. Mil
ler, P. Miller, T. Daukšas, P. 
Žalnieraitis, V. Jašmontas, C. 
Kairys, A. Rudinskas, J. Sto
nis, A. Badaukis, P. Vilčiu- 
lis, Mr. Mereckis, Mr. Dilis, A. 
Miliauskas ir dar keletas ki
tų.

Jeigu šie dainininkai pasi
praktikavę išeis scenon ir už-
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Pinniautiai, rojuje', dėl dide 
lių karščių ir smėlio neauga 
obuoliai, o, antra, rojuje neau
ga -nei figų medžiai, vtnd nėra 
nei figų lapų.

Tokias žinias praneša vienas^parite, 
; keliauninkas, kuris trumpą lai- 

Pirma sykį ištisa radio kon-’ką atgH padarė vizitą rojui, iš 
certa šiandien vakare chica- biblijos išskaitęs kur ir kokio- 
giečiams duos ponia Mariu- je vietoje jis randasi, 
te Shulcicųė. Minėtas keliauninkas nuvykęs

Ją jau ne sykį girdėjome.rojun rado, kad ten gali augti 
dainuojant per radio, ypatin- tik suliliputėjusios palmės, 

[gai duetuose ir trio, dažniau- Bet jeigu rojuje negali aug- 
Pečiu- ti obuoliai, tai kyla klausimas, 

kaip Ieva išvedė Adomą iš ke
lio? O jeigu nėn n?i figų la
pų, tai )kuo abu griešninkai 
prisidengė, J kuomet angelas su 
ugningu kardu jiA>s išvarė iš 
rojaus?

Gal ir ne be 
konis pakeitė 1 
apie važiavimą 
ten nebūtų, bent figų lapų rei
kia.

Mariutės Shulcienės, 
radio debiutas 

šiandien vakare

Tirpte tirpsta depo 
riterių pinigai uždą- 

rytuose bankuose SS
_______ dys visą programą. Savo re

pertuare ji turi daug gražių,

Nereikia nei kartoti, kad 
depozitoriai, kurių pinigai 

bankams su- 
nesitiki daug 
10 nuoš. ar 15 
jau ranką nu

gi audus duris, 
ką atgauti. Gąl 
nuoš. Didžiuma 
mojo ir nieko nebesitiki.

Kad padėtis bankų likvida
vime yra liūdna jau nekartą 
buvo minėta. Kiek anksčiau 
buvo paduotos skaitlinės, ku
rios parodė, kad bankus lik
viduojant nepaprastai auga 
advokatų ir receiverių išlai
dos, ir jos suėda didžiumą 
atgautų pinigų. Kuomet ad
vokatams ir receiveriams mo
kama milijonai, depozitoriai 
nieko negauna.

štai, žemiau paduotas žiup
snelis skaitlinių nušviečia pa
dėtį uždarytuose bankuose:

GRUODIS, 1933
Balansuose, kuriuos audito

rius Edward J. Barrett paskel
bė gruodžio 31 d., 1933, seka
mi uždaryti bankai turėjo te

ikias sumas pinigu, kurios bu
vo skirtos depozitoriams:

Phillip ...................  $25,695
<$1,935 
60,827 
10,039 
10,051 
2,179 

14,271 
2,886 

16,053 
5,089 

21,329

Wiersema ................
Forest Park .............
Fullerton ....................
Garfield
Italian Trust ...........
Lansing ..................
Millard ...................
Novak-Steiskal .......
Kapanek-Kovac .......
Progressive ..............

BIRžėLIS, 1934
Ir Štai kaip atrodo sumos 

pinigu skirtos depozitoriams 
birželio mėnesio, 1934 atskai
toje. Čia reikia pridurti, kad 
tie bankai per šešius mėne
sius, nuo gruodžio iki birže
lio, neišmokėjo depozitoriams 
nei vieno cento.

<$11,638 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
3,607 

00000 
00000 
00000 
4,313

trum-

Phillip ..............
Wiersema ........
Forest Park .....
Fullerton .........
Garfield ............
Italian Trust ... 
Lansing ...........
Millard ............
Novak-Steiskal . 
Kapanek-Kovac

* Progressive
Nors čia paduotas tik

pas sąrašas bankų, panaši pa
dėtis egzistuoja beveik visuo
se 460 uždarytuose bankuose 
Illinois valstijoje. Kur tie de
pozitoriams skirti pinigai nu
ėjo, galima tik spėti, bet at
skaitose auditorius skelbia, 
kad jie buvo sunaudoti advo
katams ir klerkų išlaidoms 
padengti.

Dunes Park of Illinois Asso
ciation skelbia, kad 1500 akrų 

Illinois-Wisconsin 
draudžiama me- 
randasi visokių 

ančių, briedžių, 
tuos laikinius

ir žvėris neišnaikin-

, prie 
rubežiaus bus 
džioti. Parke 
rųšių laukinių 
lapių ir kad 
paukščius 
ti, parkus bus paverstas j pre
servą.

nės chore ir Pirmyn chore, malonė-1 < 
kitę susirinkti i buvusia M. Mokia-1 
žio svetainėje, ncdėlioj, rugsėjų 23 
dieną kaip 10 valandą ryto ant 
repeticijos, kąd galėtumėm tinkamai 
prisi) engti prie buvusio 25 metų 
Jubiliejinio koncerto lapkričio 4 d 
1934 St, Agnės svetainėje.

Marųuette Park Lietuvių Demo
kratų kliubo 15 wardo mėnesinis su
sirinkimas {Vyks penktadienį rugsė
jo 21 d. 7:3o yal. vak., šv. P. M 
Gimimo svet.t, 68 ir Washtenaw Avė 
Visi khubiečiai prašomi skaitlingai 
susirinkti ir atsivest naujų narų 
nes turime ganėtinai svarbių reika
lų svarstymui. Po susirikimo bu;, 
ir alaus įsigerti. B. J. Z.

NAMŲ SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namu savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
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 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West DiVision St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Men esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Ponios Shulcienės 
yra labai malonaus tembro ir 
ypač gražiai jis skamba per 
radio.

Naujienų 
kuriame ši 
debiutuoja,
met iš radio stoties 
ir prasidės 9 vai. vakare.

Tokį, kaip
kovok.

Mušk... ką
galvok.

Aš, tik aš
Aš, tautos-vadas, jus ganau.
“Dekretai”...mano padarai.
Laisvę nutildo... kaip matai.
Man tik tarnauti jus aš

verčiu...
Artimo meilės... nekenčiu.

Meilė
ncpeik I

Meilei
Meilė ir darbas, —
Meilės siekimai tėr
Mokslą pažinti pravartu.
Dirbant, reik meilę jungt 

kartu.
Protą be meilės it liga
Biaurina nuolą| jpfyiga;
Garbę apmaino ant 'klastos,
Klastą... galiausiai ant 

lazdos.
Artimo meilė... tobula,
Liaudies vienybei tai uola...
Prote! prabilki... be melų, 
Šiandien kalbėk... ryt bus 

vėlu.

J. Jakonis žino, kur 
yra rojus, bet kas 

iš to
J. Jakonis, buvęs Westvillės 

policijos viršininkas, turi da
bar £erą biznį Chicagoje ant 
Kedzie avė., ir gražiai gyvena 
su savo žmona. Jis sakosi 
žinąs, kur yra rojus. Tai ten, 
kur jo dukrelė, ištekėjusi už 
ffraneuzo, išvažiavo— karštoj 
Afrikoj. Bet kas per rojus. 
Iš savo dukreles laiškų jis da
bar patyrė, kad tame rojuje 
esą baisiai karšta. Negalima 
esą nei drabužių dėvėti. Juko
ms manęs ir pats važiuoti į tą 
Afrikos rojų, bet, gavęs infor
macijų iš dukrelės, jau tos min
ties išsižadėjo. Tą patvirtinti 
gali ponas Nekrošius.

Kalbant apie rojų, verta 
stebėti, kad jis nėra toks, 
kiu jj atvaizduoja biblija.

pa
ko-

Du lietuviai pasižy 
mėję automobilių 
lenktynių sporte

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražių plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Dolerį
Jeigu materijolą pirkaite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 0912

Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Septem- 
ber) 20tą, 1934, 7:30 vai. vakare.

Kreipkitės prie

Joseph J. Grish, 
4631 So. Ashland Avenue 

Telephonas: Boulevard 2860.

| LINCOLN’S FRIDE
h| “Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

(IT’S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 
kaip ir BONDED degtinė.

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. Aštuonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St. Tel. Victory 5382-83

Dalyvausią lenktynėse Chica
goje, kurios įvyks rūgs. 30

Atsirado dar viena šaka spor
to, kurioje žyniią rolę lošia lie
tuviai sportininkai. Turėjome 
bokso čempionus, golfo čem
pionus, turime pustuzinį gerų 
profesionalų baseballninkų, foot- 
balininkų ir krėpšiasvydininkų. 
Dabar atrandame, kad yra lie
tuvių sportininkų, kurie pa
garsėjo automobilių lenktynia
vimo sporte, f b

Vienas iš jų Frank Brisko, 
o antras J. Zellers-Ziliauskas, 
tarp kito ko, ir clucagietis. Abu 
yra plačiau žinomi automobi
lių lenktynių mėgėjams, bet 
lietuviams beveik svetimi, nes 
iš jų pakeistų pavardžių vargu 
galima numanyti, kad jie lie
tuviai. r .

J. Zellers paskutinių kartu 
pasižymėjo autdmobiliiį lenkty
nėse, kurios įvyko rūgs. 9 d., 
Syracuse, N. Y. Jis taipgi da
lyvavo Indianapolis automobi
lių lenktynėse, bet laimėti ne
pasisekė.

Ir J. Zellers ir F. Brisko da
lyvaus auto lenktynėse, kurios 
yra rengiamos Chicagoje, rug
sėjo 30 d., specialėj vietoje, 
prie River Road Ir North Avė. 
Lenktynės eis dėl AAA (Au* 
tomobile Association of Ame
rica) vidurvakarių čempionato.

Planuojama federa- 
lizuoti Siniano Dau
kanto lietuvių spulka
Spulka galinti federalizuotis be 

nuodugnios revizijos

Simano Daukanto Skolinimo 
ir Būdavo jimo draugija (spul
ka) vakar gavo laišką iŠ Fede- 
ral Home LoanĮflank, Chicagos 
skyriaus, kuriame pranešama, 
kad ji gali būti federlizuota 
be nuodugnios revizijos ir be- 
kitų kliūčių.

Laiškas, adresuotas p. Ben J< 
Kazanauskul, S. Daukanto 
spulkos sekretoriui, 2224 W, 
43rd Place, skamba sekančiai :

September 15,1984 
My dear Mr. Kazanauskas: 
/The Federal Savings and 

Loan Division of the Federal 
Home Loan Bank Board has 
advised us, under date of Sep- 
tember 13th, that your Associa
tion may convett into a Fed
eral Association Upon a 100 
per cent basis withou( physical 
examinatpin.

We would suggest thatyou 
arrange to call at the Bank at 
the earliest posible date in or- 
der that we may advise you 
of the procedūra nėoeššary to 
complete the converafon.

Sincerely yburs,
\ (Signed) A. R. Gardnėr 

J •••■*-* Pr^sident.
(Sp.)

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon*$35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai scrafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

, Atdara vakarais

MORTGAGE BAHKERS

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulka-

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,MADOS
Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.

TEL. RE^UBLIC 8402

REIKALINGAS patyrusis vyras 
ant farmos, Michigane 140 mylių 
nuo Chicago, yalgis, kambarys ir 
užmokestis. Atsišaukite po 7 vakare 
Schneider, 6148 Hoyne Avė. 2 apt.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Ros. Prospect 4308

St. Maria & Ever
green Monuihent Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtine — 
$250.00.

Įsirašyti
Draugijon 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks Įrašyti Jus 
Draugijon.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIESKAU brolį Augustina Da- 
manauskis. Kas žino kur jis dabar 
randasi, patsai, ar kas kitas, pra
neškite. Apolonija Stemeckis, 632 
E. 89 PI. Tel. Radcliffe 7471.

Lošt and Found
__________Rasta Pamesta

PAMEČIAU raktus lipdama iš 
Halsted Street karo at lllth ir Sac-
ramento Avė., prie airiškų kapinių- 
Kas radote bučių raktų, pašaukite, 
atlyginimas. Boulevard 9437.

Fumished Rooms
PASIRENDUOJA geras kambarys 

garu apšildomas, prie mažos šeimy
nos — galima matyti visuomet — 
pirmas flatas, 2506 W. 69 St.

3283

galima matyti visuomet —
3283 — Tokia paprasta bet įdo

miai išrodanti suknelė. Ji pasiūta 
iš naujoviškos vilnoriies materijos. 
Sukirptos mieros 11, 13, 15, 17, ir 
19.

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

Į CLASSIFIEDADS
Business Chances

PARDAVIMUI Tavern ir Annex, 
gerai jrengtas, darantis gerą biznį 
priverstas parduoti dėl nesveikatos.

3313 W. 63 St.
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS 

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’iu 
8645' SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

BTOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprokuosime dykai. Šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFlNG CO. 
3216 S. Halsted St. Tel. Victory4965

SKUBIAM pardavimui naujai 
įrengtas TAVERN. laisnis apmokė
tas iki Naujų Metų. Pardavimo 
priežastis turiu kita biznį. Užpaka
lyj 5 kambariai pagyvenimui, kam
pinis muro namas. .Sulig sutarti 
duosiu dykai rendą iki ateinančių 
Naujų Metų. ’

šaukite savininkų vakarais tarp 7 
ir 10 vai.

Boulevard 6899

TAVERN pardavimui. Našlė ne 
gali vesti bizni

x 5545 So. Damen Avė.

GARSINKITeS
■ NAUJIENOSE |

■... ' ............... 1 • "i •

CARR BROS.
WRECKINGCO.

Antrų rankų budavojimui medžia
ga. Nauji ir vartoti medžiai sta
tybai.

3003—3089 So. Halsted St.
Victory 1272—1273

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3858 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St,
III.

40 AKERIŲ vaisių, vištų farma 
tinka rezortui, ežeras — Michigan 
Valstijoj, 120 mylių nuo Chicagos. 
prie 12 U. S. kelio, modemiškas 6 
kamb. namas, pardavimui arba mai
nysiu į biznį East sidėj. Pašaukite 
2 vai. po piet Canal 8500 klauskite 
M. Jurgelionis.

Real Estete*For*Sale
____Nąm&i-žemė Pardavimui

8 KAMBARIŲ medinė rezidencija 
— $500 įmokėti, lengvais išmokėji
mais Kiti bargenai už morgičių 
kaina, H. Barch & Son, 2442 W. 63 
St. Tel. Prospect 5900.




