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Tekstilės Darbininkai 
Siūlo Paliaubą

Lietuvos Naujienos
Kiek paskirta sauske- 
liams ir tiltams statyti

“Lipec będzie nasz”

Pasiūlė prezidentui Rooseveltui 6 men. in 
dustrinę paliaubą, jei tą patį padarys 

ir audinyčių savininkai
F

VVASHINGTON, spalio 3. — 
United Textile Workers unija 
laiške prezidentui Rooseveltui 

1 pasiūlė padaryti su samdyto
jais šešių mėnesių industrinę 
paliaubą, “su viltimi,. kad ji 
įus prailginta” ir prives prie 
pastovios taikos industrijoje, j joje galėtų užviešpatauti tai-

Tuo pačiu laiku prezidentas 
Rooseveltas tęsia pasitarimus 
su industrijų vadais, šiandie 
jis tarėsi su Wm. C. Potter, 
New Yorko fabrikantu ir prezi
dentu Guarantee Trust Co.

Vėliau prezidentas tarėsi su 
senatorių Wagner, kuris sulo
šė žymią rolę pravedime socia- 
lės apsaugos įstatymų.

Taikos pasiūlymą pasiuntė 
tekstilės streiko vadas Gorman 
atsakydamas j prezidento kal
bą, kurioj jis pasiūlė samdyto
jams ir darbininkams padaryti 
industrinę paliaubą.

Savo laiške prezidentas, teks
tilės darbininkų unija sutinka 
priimti šešiems mėnesiams vi
sus nuosprendžius tekstilės dar
bo santikių ir nacionalės darbo 
santikių tarybų. ,

Išrinko jury Samuel 
Insull ir 16 kitų 

byloje

“Ir mes neleisime sustabdy
mų darbo protestui prieš tų 
tarybų nuosprendžius”, sako 
Gorman.

Gorman išrešikė viltį, jog to
kias pats sąlygas priims ir 
samdytojai, kad toje industri-

“Radikalas” Ler 
roux liko Ispani 

jos premjeru
CHICAGO.—Vakar užsibai

gė rinkimas jury Samuel In
sull ir 16 kitų jo kompanijos 
viršininkų, kurie federalio teis
mo yra teisiami trib naudojimą 
pašto prigavingiems tikslams.

Tapo išrinkti ir du atterna- 
tai, kurie klausysis visos bylos 
ir užims jury nario vietą, jei premjeru, 
kuris jury narių susirgtų.

Dabar prasidės klausinėji
mas liudytojų.

Svarbiausi {teisiamieji yra 
Samuel Insull, jo sūnūs, tur
tuolis Stanley Field ir dabar
tinis Commonwealth Electric 

Edison Co. prezidentas Brady. 
Kiti kaltinamieji yra viršinin
kai Insull Securities Co.

•MADRIDAS, s. 3. — Rezig
navus premiero Samper kabi
netui, kuris sugriuvo pradėjus 
iš jo bėgti atskiriems ministe- 
riams, prezidentas Zamora pa
kvietė naują kabinetą sudary
ti “radikalą” Alejandro Ler- 
roux, kuris jau kartą buvo

Kadangi Lerroux yra didelis 
socialistų priešininkas ir dar 
didesnis “bedievis”, tai kad ga
lėtų jo kabinetas išsilaikyti be 
socialistų paramos, jis ketina 
kreiptis prie klerikalų ir pasiū
lys jiems tris ministerijas. Tas 
“bedeivis” jau ne pirmą kartą 
bendradarbiauja su klerika
lais.

Valdžia žudo galvijus North Dakotoj, kad juos išgelbėti nuo bado, nes dėlei sausros . 
ta pašaro žiemai. Mėsa bus atiduota Forit Berthold rezervacijos indėnams

truks-

Šiandie Darbo Fede-' Atėmė Mėlinąjį Arą p r e z. Rooseveltas 
pradėjo derybas dėl 

-ure uu., 4.14.i <3. iiuvmc * - . • «• |

gavo įsakymų skinti mduston. paliaubos
racija spręs labai 
svarbų klausimą
SAN FRANCISCO, Cal., s. 3. 

—Rytoj Amerikos Darbo Fede
racija turės išspręsti labai svar
bų klausimą, *kuris iššauks il
gas diskusijas ir nuo kurio tin
kamo išspręndimo priklausys 
pačių unijų ateitis. Būtent, bus 
sprendžiamas klausimas, at 
Amerikos darbininkai turi būti 
organizuojami sulig industrijų, 
ar vien į amatines unijas.

X *

Ikišiol unijos buvo organi
zuojamos amatiniais pagrin
dais, todėl jos negalėjo pasiek
ti darbininkų masių ir suorga
nizuoti didžiąsias /ipdustrijąs. 
Naujos sąlygos reikalauja in
dustrinių unijų ,kad viena uni
ja apimtų visą industriją, o ne 
tik kelis amatus.

šiandie į konvenciją atvyks
ta angliakasių unijos preziden
tas John L. Lewis, kuris irgi 
remia industrines unijas.

Ga. milicininkai puo 
la krosnių strei

kierius

International

KAUNOS.— Iš susisiekimo 
ministerijos paprastųjų išlaidų 
sauskeliams ir tiltams statyti, 
taisyti ir laikyti šiemet paskir
ta: plentams taisyti ir laikyti 
—1,620,000 litų, tiltams ir ke
lių įtvarams taisyti, laikyti ir! 
atstatyti—436,000 litų, specia
lioms mašinoms, prietaisoms ir 
plentų inventoriui naudoti — 
30,000 litų ir plentams ir til
tams tirti ir projektams ruoš
ti—5,000 litų, viso —2,091,000 
litų, i
Automat. telefono stotims 
met paskirta per l«/2 mil.

Statomiems automatinių
lefono stočių rūmams statyti iš 
šiemetinių susisiekimo ministe
rijos nepaprastųjų išlaidų yra

Me
litų
te-

Japonijos užsienio 
ministerija vengia 
ginčo su armija

Protestuoja prieš 
mažųjų partijų 

kandidatus

CHICAGO.
Furniture Co., 2127 S. Ručine’
Ave.į •
Mėlinąjį Arą, kadangi ji nesu
tiko kolektyviai tartis su dar
bininkais.

KAUNAS.—Vienas kaunietis 
nesenai važiavo Vidurinėn Eu
ropon. Pasitaikė jam važiuoti 
Vokietijos geležinkeliais vięna- 
me kupė su vienu vokiečiu ir 
dviem Lenkų karininkais, ku
rie, matyt, manydami, kad nie
kas jų lenkiškos kalbos nesu
pranta, drąsiai tarp savęs kal
bėjosi. ■'

Lenkų karininkai kalbėjosi . 
apie Lenkijos Vokietijos sutar
tį. Jie aiškinosi, kad ji numa
tanti Dancigo koridorių pakeis
ti išėjimu prie juros per Lie
tuvą ir Latviją.
: Vienas karininkas, aiškinda
mas 'kitam susitarimo paslap
tis vis kartojęs, kad po ir to 
“Lipec będzie nasz’.

Lietuvis, girėjęs tą pokal
bį, nesuprato, kas tas “Lipec”,

TOKIO, s. 3. — Konferen
cijoj su korespondentais užsie
nio reikalų ministerija griež
tai atsisakė pasisakyti dėl ar
mijos paskelbto fašistinio “val
stybinio socializmo”, kuris su
judino visus politinius ratelius.

Matyt, užsienio reikalų mi
nisterija bijosi užkbainti ga
lingus Japonijos
kurie reikalauja dar daugiau 
pinigų didinimui 
grūmoja padaryti fašistinį per
versmą, jei nebus jiems su
teikta užtektinai pinigų.

militaristus,

armijos ir

CHICAGO. — Cook pavieto 
rinkimų klerkui liko paduoti 
protestai prieš veik visus ma
žųjų partijų kandidatus— ne
priklausomųjų, progresyvės, ko
munistų ir socialistų partijų 
Padavimas protesto dar nereiš
kia, kad tų partijų kandidatai 
bus išmesti iš baloto, bet da
ro partijoms didelio nesmagu
mo, nes tenka gaišti laiką, daug 
įrodinėti iki pasiseka skundą 
atmesti. \ •

ROME, G(a., š. 3. —Georgia 
milicija, kuri nesenai gelbėjo 
laužyti audinyčių darbininkų 
streiką, dabai* liko pašaukta 
laužyti vietos keturių krosnių 
liejiklų darbininkų streiką, ku
ris tęsiasi nuo liepos 21 d. Iki- 
šiol dirbtuvės stovėjo uždary
tos, bet dabar jos bando atsi
daryti streiklaužių pagelba. To
dėl streikieriai pradėjo dirbtu
ves pikietuoti, o milicija pulti 
ir blaškyti streikierius. Į šį 
mažą miestelį liko prisiųsta net 
500 milicininkų. '■

Reikalaują ištirti 
vieną NRA ta- 
/ rybos narį

SAN FRANCISCO, Cal., s. 8. 
Amerikos DaĮrbo Federacijos 
kąnyėnčijąi liko pasiūlyta visa 
eilė rezoliucijų# kuriu viena rei 
kalauja, kad prezidentas ištir
tų kaltinimą, kad viėnas NRA 
administratyvęs tafybos naįįfys, 
Clay AViiliamsl' • ;yfa- nusistatę^ 
prieš kodeksus.

Kita rezoliucija reikalauja 
panaikinti kompanijų unijas ir 
uždrausti samdytojams truk
dyti darbininkų organizavimą. 
Yra daugelis pasiūlymų pašel- 
pų ir senatvės, pensijų.

Rusija “paliuosavo” 
3 Azijos ‘respublikas’

MASKVA,. s. 3. — Sovietų 
Rusija “paliuosavo” tris ceht- 
ralines Azijos “respublikas”— 
Tadžikistaną, Turkmenistaną ir 
Uzbekistaną. Tos trys “res
publikos” ikišiol buvo centra- 
linės komunistų valdžios prie
žiūroj, kuri galėjo atmainyti 
lokalių valdžių veikimą. Dabar 
gi centralinė valdžia daugiau 
neva nebesikiš į vidurinius tų 
“respublikų” reikalus, žinoma, 
jei jos visą laiką bus ištiki
mos Stalinui ir mokės jam tin
kamą “donių”. . .

WASHINGTON, s. 3— Nau- 
joji NRA taryba laikė savo pir
mą susirinkimą, kad susipažin
ti su savo naujomis pareigo
mis. '

Tufo pačiu laiku prezidentas 
Rooseveltas pradėjo pasitari
mus dėl pravedimo industrinės 
paliaubos, kurią jis pasiūlė sa
vo radio kalboj.

Pirmas jo pasitarimas buvo 
su W. R. Grace, galva laivų 
kompanijos Grace Lines. Vė
liau jis turės panašius pasita
rimus su kitais industriniais 
ir darbo vadais. Abelnos kon
ferencijos jis nemano šaukti, 
bet tikisi paliaubą atsiekti de
rybomis su atskirais industri- 
jo’s ir darbininkų vadąis.

. Griežtos formulos industri
nei paliaubai prezidentas ne- 
turys. Negi jis nemano keis
ti kodeksus, ar siaurinti dar
bininkų teises, organizuotis ir 
kolektyviai tartis su samdyto
jais.' . // / ■ ' \

paskirta 950,000 litų ir auto- fcet. veliąū, pasiteiravęs.. sužino- 
matams įsigyti ir įrengti — |j0 kad tai yra Latvijos uos- 
aorz aaa iHn vi«A __—1,575,000 

pat išlaidų 
stotims ir 
platinti —

625,000 litų, viso 
litų. Be to, iš tų 
papkijrta: telefono 
miesto tinklams 
75,000 litų, telefono ir telegra
fo laidams tiesti—50,000 litų, 
juodomąjam garsiakalbiui įsi
gyti 8,000 litų ir radio studi
jai stiprintuvui Įsigyti—32,000 
litų.

CHICAGO. —Theodore Koco- 
vinski, 21 m., 2849 W. 25 St., 
liko nuteistas vieniems metams 
kalėjimam už pasisavinimą 16,- 
000 svarų bedarbiams skirto 
sviesto ir jo pardavimą už $2,- 
500. Jo tėvas dėl to paties nu
sikaltimo bus teisiamas rytoj.

Mano, paskendo 
anglu laivas

NEW YORK, s. 3<— Mano
ma, kad anglų laivas Millpool, 
plaukęs su grūdais Iš Danzigo 
j ’Montreal, paskendo Atlanti- 
ko vandenyne ir kad kartu žu
vo visa laivo įgula iš 26 žmo
nių. Du laivai, kurie gavo šau- 
kimąsi pagelbės, nuvykę j nu
rodytą vietą, bet joj nieko ne
berado. > \

Tiek daug šlykštumo, 
kad uždarė teismą

Chicagai ir apielinkei tedera* 
Uo oro biuras šiai dienai prana* 
lauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
biskį šilčiau.

Saulė teka 5:49. liedžiasi 5:- 
29

DETROIT, Mich., s. 3. — 
šiandie prasidėjo besbolo 
“World Series” tarp St Louis 
Cardinals ir Dėtroit Tigers. 
Pirmą susikirtimą laimėjo St. 
Louis 8 išbėgimais prieš 8. Ne
žiūrint 
žiūrėti 
nių.

šalto oro, 'lošimo pa* 
susirinko 48,000 žmo-

NEW YORK, s. 3. — Jau 
kelios dienos yra nagrinėjamą 
byla jaunos milionierės našlės 
Mrs. Gloria Morgan Vander- 
bilt, kuri visą laiką gyvena 
Francijoj ir nori atgauti savo 
10 metų dukterį, kurią pasiėmę 
auklėti tėvo giminės. Teisme 
buvo liudijama apię tokias naš- 

| lės girtavimo Ir tvirkayimo ot- 
gijas, kad teismas nutraukė 
viešą bylos nagrinėjimą įr .pa-j 
skelbė, kad byla bus nagrinėja
ma prie uždarytų durų, nepri
leidžiant net ir korespondentų. 
Prieš našlę išėjo ir jos pačios 
matiW .kttri’ pripažino, , kad jį’ 
nėra tinkanti motina savo dūk* 
terj ąuklėti.

Duktė, kai suaugs, paveldės 
$4,000,000 tėvo turto.

V' ' f! ’

Ir Rumunijoj nau
jas kabinetas

—-----------T-..-

BUCHARES'TAS, s. 3. —’ 
Premiero Tatarescų kabinetas 
rezignavo iškilus nesutikimams 
tairp pačių mįnistėrią. Karaliui 
pakvietus, Tątąrešcų sudarė 
naują kažbihštąi

VIENNA, s. 3.— Rumunijos 
karalius Karolis gautomis Ži
niomis, atidėjo savo kelionę j 
Paryžių ir Londpną iki gruo
džio mėn. Spėjama, kad kelio
nė atidėtą iš bąiniės didelio 
skandalo., RąraliUą privatinio

£ ■ y' - I* 1 '

sekretoriaus tėvas, Benas ge? 
nerolas, pateko tėįsman už pa
sisavinimą valdžįoą ^pinigų. Jo 
suhus prigrūmojo Karoliui, kad 
jei jo tėvas bus nuteistas, tai 
jis iškels visus Karulio santi- 
kius su jo meiluže Lupescu. 
Delei to turbut karalius ėmė 
šalintis meilužės1 i? bando su
sitaikinti su save buvusia žmo- 
m, pripciųg

Hauptmanno byla 
bus spalio 11 d.

* <<s<-I-,'|V'j-,-C .1- riTi 'V I.:’ !’ ■ '' : ’ . ' ''

NEW YORK, s. 3. •— Bronx 
teismo teisėjas Barrett paski- 
rė spalio 11 d. pradėjimui na
grinėjimo Bruno / Hauptmanno 
bylos dėl išvyliojimo iš Lind- 
berghų $50,000 neva kūdikio iš
pirkimui. Hauptmanno advo
katas prašė bylą atidėti, kad 
galėtų geriau prie jošĮ prisiruoš
ti, bet teisėjas su tuė nesutiko. 

UžsimušeB^armijos 
lakūnai

Senovės knygos paroda
~~~~~~

ŠIAULIAI.—Nuv rugsėjo 2Š 
d. atidaromai Šiaulių “Aušros*4; 
muziejaus parodai rbošiamiėji 
darbai jau pradėti. Joje Žada
ma atvaizduoti Lietuvos ir pa
saulio knyga, jos šrifto, ilius
travimo, formato įrišimo ir kit. 
atžvilgiais, ęk. librjs?ai, f biblio
tekų plėtra. Paroda rUošiam’a 
30 m. spaudos atgavimui pami
nėti ir kartu knygos reikšmei 
ąikštėn iškelti bei patarnauti 
Lietuvos bibliografijai, suda
rant pilnesnius jos rinkinius į- 
vairiomis kalbomis. Jai turima 
jau nemaža gražių spaudos pa
vyzdžių retomis knygomis iš 
vietos bbiliotekų (Kraštotyros 
draugijos ir Valst. centrai, kny
gyno) ir šiaip priv. asmenų.

Parodos komitetą sudaro: 
pirm. P. Bugailiškis, vicepirm. 
B. Pečkauskis, sekr. VI. Zdzich- 
auskas, nariai, G Bagdonavi
čius ir St. Braškia.

tas Liepoja.
Iš to galima suprasti, kad 

Lenkija mananti užimti Liepo
jos uostą. Tam tikslui, kaip 
žinoma, dar ankščiau buvo pra
dėtas ruošti priėmimas per 6-is 
Latgalijos* valsčius, prieinant 
prie Liepojos Roįriunų geležin
kelio.

Tokiu budu, Lenkijos Vokieti
jos susitarimas darosi vis aiš
kesnis.

“Gero alaus” pasekmės
“SUBAČIUS.' -^-Rugsėjo mėn.

3 d. Skudų km. (Subačiaus v.) 
Ūkininkas Gusevičius, prisidaręs 
“gero alaus”, motorine mašina 
su talka kūlė javus. Kadangi 
ir bekuliant vaišinosi alumi, o 
vakare, baigus dar labiau, Ui 
naktį 22 v. kaimynai pamatė, 
kad jau dega jo klojimas. Kol 
subėgo kaimynai jau visas lie
psnojo. o kai atvažiavo Vie
šintų gaisrininkai, tai net ne
bebuvo reikalo siurblį šlapinti, 
nes jau baigė visa degti.

Tiek 0geras alus” buvo, tai 
prisivaišinę nebematė, kaip pra
dėjo degti ir degant negalėjo 
gelbėti.

PARDUODAMA RUSAMS DAR 
PER 1,000 KARVIŲ, BULIŲ 

IR TELYČIŲ

■

's'-

pakvietus.

W fili

BISHOP, Cal., s. 3. — Dide
lis armijos bombardavimo lėk
tuvas susidaužė ir užsidegė 
Inyo nacidnaliame miške. Trys 
lakūnai užsimušė vietoj, o ket
virtas išsigelbėjo laiku iššokda
mas parašiutu.
■ ■r ' ’ • ■ ..

BERLYNAS, s. 3. — Reicho 
vyskupas Muejler sulaikė išmo- 
kgjimą ;aĮgų 24 oitozicijos ku
nigams Pareiny, kur parapijos 
yra taip neturtingos, kad jos 
pačips negali mokyti algų ku-

opozįęijos parapijos reųRa au
kas,'kad tie kunigui gautų sa
vo algas ir galėtų tęsti opozi
cijos darbą. > "

.■ ' A f - ■ . -'.ii.
.į i,"' I..., ■■n.ii.*.   Jį

BOSTON, Mass, s. 3. - Fe
deralinė valdžia patraukė teis
man Republican Publishing Co.

BISHOP, Cal., s. 3.

Stambus Clevelando 
bankierius rastas 

teismo kaltas
-------------------------------- ---------- ' '■ 4

CLEVELAND, Ohio, s. 87— 
Federalinio teismo jury rado 
kaltą už netikslų sunaudojimą 
banko pinigų ir už suklastavi- 
mą banko knygų buvusį didėt 
lio Guardian Trust Co. banko 
prezidentą Arthur House.

CHICAGO.—Vakar Los An
geles pasimirė Cy de Vry, vię- 
nas iš geriausia žinomų žvėrų 
mokytojų ir per daugelį pietų 
buvęs Chicagos Lincoln parkp 
žvėryno vedėjas. Jis buvo 75 
m. amžinus.

CARBONDALE, III., s. 8. — 
P-lė Nina Shupe iŠ Vergennes, 
III., studentė mokytojų kolegi
jos, pasimirė nuo pūslės, ku
rią pritrinė nauji čeverykai.

NEW YORK, s. 3. - Martha
už slėpimą $94,860 vertas auk-l M, Hall mirdama paliko veik
simų pinigų. Jai gręsią dvigu* $4,000,000 turtą labdarybės ir
ba' pabauda,

■V.E-
,'r

■ 'W

B;- mokslo reikalams.

KAUNĄS. —Iš Maisto vado
vybes sužinojome, kad yra pa
sirašyta nauja su rusais sutar
tis jiems pritsatyti daugiau 
kaip 1,000 veislinių' ir melžia
mų karvių, bulių ir telyčių. Su
pirkimas bus pradėtas ^maž
daug po 2 savaičių. Supirkimo 
tvarka ir sąlygos bus plačiai 
paskelbta laikraščiuose, per sa
vivaldybes, agronomus ir kitas 
organizacijas. Su rusais veda
mos derybos parduoti jiems ir 
arklių.

NAUJIENU
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

parduoda laivakortes ant 
yiŽį laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
1 vėl. -dieną.“naujie:::“ 

1739 So. Halsted St 
TeL Canal 8500

f- ■ £!

Ivith.ua
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS (Bus daugiau)

CLEVELANDO
MARGUMYNAI

mB. T

Clevdandiečiams dabar tik
rai yra^^ug medžiagos apie 
ką kalbėtą. Byla, kurią iškėlė 
p. Armonaį f‘Dirvai 
visus. Skleidžiama visokie 
dai, visokie/ spėliojimai, 
kt/rie asmenys rašinėja ir 
kus, kad dar labiau įnešti 
štavimo. Daroma visokie 
mai ir skymeliai. Tačiau at
rodo, kad greit viskas, kaip 
yra sakoma, persimais ir mil
tai bus.

žmonių nuo seniai sakoma, 
kad ką parašysi su plunksna, 
tą neiškirsi nei su kirviu. Taip 
atsitiko ir šiame atvėjyje 
“Dirvoje“ tilpo apie p. Armo- 
ną Ubai grubijoniškas ir ne
tašytas šmeižtas. Ir (lėliai to 
dabar jai teks stoti prieš tei
sėją ir aiškintis. Kaip teismas 
į visą tą reikalą pažiūrės, Ži
noma, sunku pasakyti. Bet kad 
“Dirvai” bus nemalonumų, tai 
aišku.

Tąsytis po teismui nėra ge
ras daiktas. Bet kartais aplin
kybės susideda, jog kitokios 
išeities nėra. žmogus, kuris 
tiksliai ir piktai yra niekina
mas visuomenės akyse, priver
stas yra ieškoti būdų, kad už
kirsti šmeižtams kelią

išjudino 
gan- 
Kai 

laiš- 
ker- 
sky-

Tiesiog buvo gražu žiūrėti j 
susirinikuuius. Matėsi katalikų, 
tautiečių, sandariečių bei jokiai 
partijai nepriklausančių žmo
nių. Visi linksminosi, visi sma
giai laiką^ leido. Buvo daug 
kalbų. Visi kalbėtojai pažymė
jo Dr. Vitkaus nuopelnus.

Pokylyje nemačiau tik p. 
Karpavičiaus.

— žvalgas.

ALTASS REIKALE
Cleveland; Ohio. Musų vieti- 

Altass Komitetas, laikyta- 
savo susirinkime rugsėjo 

d. 1934 m. reikale atidoj i- 
skridimo iki sekančios va-

Bus įdomu, kuo tas maištas 
pasibaigs.

tt tt tt
Paines'ville, O. — čia1 pasimi

rė Lillian Stranahan, pagarsė
jusio Clarence Darrow artima 
giminaitė. Ji buvo 78 metų am
žiaus. Mirė ji dėl nelaimingo 
atsitikimo, — nukrito nuo sa
vo namų gonkų ir mirtinai su
sižeidė.

tt tt tt
Tiffin, — Apylinkės farmeriai 

pilnai pritaria AAA, t. y. ko
dui, kuris yra taikomas farme- 
riams. Specialiuose balsavimuo
se farmeriai 4 prieš 1 pasisa
ko, kad AAA butų palikta ir 
ant toliau.

Dr. Ramon Grau San Martin 
buvęs Kubos prezidentas, ku
ris pabėgo j Miami, Floridą, 
valdžiai atšaukus jam teiktą 
apsaugą.

Iš didelio debesio labai ma
žai lietaus tebuvo Kai kurie 
iš kalno rankas tryne ir lai
žėsi, kad štai elevelandiečiai 
pradės virti košę ir kuo griež
čiausiai pasmerks ALTASS 
Centro Valdybą. Net spaudoje

nis 
me 
13 
mo
ssros, padarė šiuos tarimus:

1. Vietinis Altass Komitetas 
už skridimo atidėjimą atsako
mybės ant savęs negali imti. 
Tai paliekama Centralinei 
Altass Valdybai. Vienok bim> 
išreikšta vieninga mintis, jog 
kuogeriausias prisirengimas ir 
patogiausias oras yra būtinai 
reikalingi dalykai pasekmin
gam darbo užbaigimui. Atidė
jimui skridimo, dėl vėlumos 
laiko, negalima priešintis.

2. Jeigu lėktuvas ir lakūnas 
esti pilnai prisirengę kelionei 
dabar, tai musų komitetas ne
mato reikalo ir tikslo ilgiau 
lakūnui algą mokėti.

3. Vienok, jeigu Centralin3 
Altass Valdyba mato, kad yra 
reikahs prailginti sutartį su 
lakunu ir jam algą mokėti iki 
skridimo, tai musų komitetas 
pataria 'gauti garantiją, kad 
lakūnas neatsisakytų nuo už
manyto žygio.

Aukščiau minėti tarimai di-
tilpo žinia, kad cleve;andieČiai ''džiumos dalyvavusių, po drau-
rengiasi užkurti pirtį., »

Tačiau priešų džiaugsmas 
nvėjo niekais. Antrojo skridi
mo rėmėjai susirinko ir pa
reiškė maždaug tokią pat nuo
monę, kaip ir kitų kolonijų 
darbuotojai. Būtent, jei ap
linkybės susidėjo taip, kad 
skridimą vykdyti šiais metais 
yra rizikinga, tai geriausiai jį 
atidėti kitiems metams. Tokia 
prasme tapo priimta ir rezo
liucija.

Todėl visiems ALTASS prie
šams dabar teks prikąsti lie
žuvį. Jie laukė “atviro maiš
to“ ir griežto pasmerkimo, bet 
jų viltys niekais nuėjo. Ot, iš
sprūdo jiems paukštis iš pat 
rankų.

Kaip ir visi 'kiti antrojo skri
dimo rėmėjai, taip ir clevelan- 
diečiai gerai supranta, jog vis
kas turi būti prirengta skri
dime; kuo tinkamiausiai. Turi 
būti pasalintos visos kliūtys, 
kurios galėtų skridimą pada
ryti nesėkmingu.

Prie šios proges noriu pa
daryti pastabą. Labai reikš
minga* šiandien yra tas, kad 
ant ALTASS, taip sakant, šu
nis karia kaip tik tie žmonės, 
kurie daugumoje atsitikimi) 
skridimo reikalams nei cento 
nedavė. Jie ne tik nieko neau
kavo, bet dažniausiai visais ga
limais budais stengėsi ALTASS 
darbuotei pakenkti.

Na, o iš to galima padaryti 
tik vienų išvadą: jų reikala
vimas ir rėkimas, kad lakūnas 
būtinai turi skristi šiais me
tais yra .paremtas ne gerais 
norais. Greičiausiai jie to rei
kalauja todėl, jog nori, kad 
skridimas butų nepasekmingas. 
Tada jie galėtų plačiai atida
ryti bumas ir rėkti: “Na, ar 
mes nesakėme, kad iš to nie
ko neišeis T*

—o—
šiomis dienomis Dr. J. T. 

Vitkui p. Stanio kambariuose 
buvo surengtas tikrai šaunus 
pokylis. Sugužėjo, taip sakant, 
visi Clevelando profesionalai, 
biznieriai ir šiaip jau piliečiai.

gingų apkalbėjimą, tapo pri
imti. Vien tik p. P. J. žuris 
per “proxy” griežtai reikala
vo, kad skridimas butų vyk
domas šią vasarą.
Altass Cleveland'o Komitetas

J. T. Vitkus, pirm.

Columbus, O. — čia sustrei
kavo 500 Columbus Packing 
kompanijos darbininkų. Vy
riausia streiko priežastis — tai 
unijos pripažinimas. Darbda
viai yra užsispyrę nepripažinti 
unijos, 

tt tt tt
WiUard, O. — Trys Šio mies

to stambus biznieriai tapo sun
kiai sužeisti automobilio nelai
mėje. Jie visi trys važiavo vie
nu automobiliu ir susidūrė su 
priešais važiuojančiu automobi
liu. Sužeistieji yra sekami: 
Hunter, Tracy ir Landefeld.

Kito automobilio savininkas, 
Hoffman, taip pat sunkiai tapo 
sužeistas.

» tt „tt
Steubenville, O. — Kažkoks 

nežinomas piktadaris spalių 2. 
d. padegė namus, kuriuose gy
veno 6 žmones. Gerai, kad 
gaisras tapo laiku pastebėtas, 
nes kitaip visi butų žuvę.

Ugniagesiai surado, kad na
mų sienos buvo gazolinu ap
laistytos. —Tėmytojas.

I§ LIETUVOS
Rašo R. Šniitk'as

i

ŠIS BEI TAS

septy- 
žmona 
Prasi- 
žmona

CIeveland, O. — Užvakar čia 
įvyko šeimyninė 'tragedija: 
James Sefcik nušovė savo žmo
ną ir pats nusišovė.

Sefcik apsivedė prieš 
nis menesius, tačiau su 
visai neilgai tegyveno, 
dėjus nesusipratimams,
apleido jį ir apsigyveno pas sa
vo patėvius. Sefcik keliais at
vejais bandė susitaikyti, bet 
žmona apie tai nenorėjo nei 
klausytis. Ji užvedė bylą sky
ryboms gauti. Už kelių dienų 
turėjo prasidėti bylos nagrinė
jimas.

Sefcik užvakar atvyko pa
skutinį kartą maldauti, kad 
žmona grįžtų pas jį gyventi. 
Pastaroji ne tik atsisakė, bet 
dar pagrūmojo pašaukti polic- 
moną. Tąsyk Sefcik išsitraukė 
revolverį ir trimis šūviais nu
jovė savo žmoną. Po to jis pats 
paleido kulką į smilkinį.

Sefciko kišenėje buvo rastas 
laiškas. Laiške parašyta, jog 
jis turi nusipirkęs kapinėse lo
tą, kuriame prašo palaidoti jį 
kartu su žmona.

Sefcik buvo 36 metų amžiaus 
ir paėjo iš Čekoslovakijos, 

tt tt tt
Okron, O. — Vietos univer

siteto studentai kelia maištą. 
Jie priešinasi kareiviškam muš
trui, kuris Čia yra priverstinas. 
Surašinėjama visų maištininkų 
vardai, kad pirmai progai pa
sitaikius butų galima paskelbti 
streikas. Į muštrą maištininkai 
rengiasi ateiti civiliais drabu
žiais apsirengę ir grąžinti gau
tas uniformas.

Studentų judėjimui, sakoma, 
vadovauja gana žymių, žmonių 
supąs.

A

lis. Tai tiesiog Žavinga vie- se paskendusi. Ji driekiasi iš 
ta. Ne be reikalo žagarieČiai šiaurių į pietus. Vaizdas tik- 
j> vadina rojumi. Čia mes nu- rai gražus, 
tarėme kuriam staptelėti, — 
pakvėpuoti sveiku ir gaivinan
čiu oru bei pailsėti. Paskui w t _ 
v • | . v. Garsmkites N-nosežmonių padavimų, čia gyve
nęs kunigaikštis su dukrele 
Barbora. Barbora buvusi la
bai pamaldi.' Nežiūrint į tai, 
kad tėvai ją visokiais budais 
bausdavę ir kankindavę, ji 
nuolat eidavusi į bažnyčią pa
simelstų. ’ 
rusi, tai tapusi prie šventųjų 
priskaityta.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugiją Nariai,

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Motera ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

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

Telefonas Repuhlic 7868
Na. o kada ji mi-J DR VAITUSH, OPT.

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas.

Iš piliakalnio žiūrint, žaga- e8uttpri^rtfm*WRalTOsmPfesK
re atrodč slėnyje žalumynuo-

Lietuvės Akušerės

išskyrus seredomis.

zau, Marija, paleiskite !** PasL 
rodė, kad įsikaųŠę vaikėzai 
pasitvėrė merginą ir pradėjo 
ją vilkti.

Pirmadienio rytą, pavalgę 
gardžių p-ios Ramonienės pa
gamintų pusryčių, išėjome į 
Senąją Žagarę bažnytinį skie
pą aplankyti. Mat, ten ran
dasi žagarieČių garbinama šv. 
Barbora. Kartu su manim ėjo 
ponai Serninkai ir Vaclovas 
Ramonas. Bažnyčia buvo tuš
čia, tad turėjau progos ją tin
kamai apžiūrėti. Atrodo ga
na artistiška: yra nemažai 
pieštų paveikslų ne trk ant 
sienų, bet ir ant lubų. Bet 
šiaip bažnyčia nedidelė ir pu
sėtinai apleista, — toli gražu 
negali prilygti Naujosios Ža
garės bažnyčiai.

Nusileidome į skiepą. Skle- 
pelis nedidelis, 'nešvarus. Oras 
dvokia. Iš šventoriaus pusės 
kada tai buver langelis. Dabar 
ta kamaraitė priteršta, — vi
sur matosi nešvarus skudurai 
ir pagaliai. Pro buvusį lan
gelį veržiasi šviesa, kuri ap
šviečia po stiklu gulinčią Bar
borą. Žagariėčiai ‘ sako, job 
pirmiau grabelis buvęs atida
rąs. Girdi, 'kas norėjęs, tas 
galėjęs šventosios kūną palies
tu Tačiau lankytojai pasida
rę perdaug smalsus: pradėję 
ne tik kūną gnaibyti, ale ir 
nagus lupinėti.j Na, o prieg- 
tam ir žiurkeą jokios pagar-

I' Barborai su-

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 

10734 SJMichigan Av. 
Republic 3100 

2506 W. 63 St.
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
. CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai ,

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. PULSUCKIS
' LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių A. K. Rutkauskas, M.D. 

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į dhiktą. 
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.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas, 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
■, .. IŠ>RUSnOS r.....
Gerui lietuviams žinomas per

bos neturėju^ 
.gadinusios nosytę. £o to te
kę šventąją tinkamai apsau
goti. Dabar jiįtiek iš visų pu
sių aptaisyta, Jog nei veido, 
nei kitų kūno ;dalių nesimato.

Sakoma, kad bažnyčia esan
ti pastatyta prįeŠ šešis šimtus 
metų. Apie tięk laiko ten gu
linti ir Barbofja. Davatkėlės 
tvirtina, jog još kūnas esąs vi
sai sveikas. »Girdi, kiekvie
nais metais ji ešanti aprengia
ma naujais drabužiais. Iš tie
sų, ir dabar ji labai puošniai 
atrodo, — aprengta mėlynos ir 
baltos spalvos šilkais. Prie 
grabo stovi dvi žvakės ir ki
tokios relikvijos.

Apžiūrėję bažnyčią, sumanė
me aplankyti p-ią Kvederienę, 
žinomo chicagiečiams daini
ninko Povilo ^togio žmo-nos 
giminaitę, čia’ prie muši) bū
relio prisidėjo jp-ia Gudelis su 
dukrele ir vienas studentas, 
kurio pavardė j užmiršau. Visi 
ėjome apžiūrėti įdomesnes 
Žagarės vietas.! Paupiu eida
mi, matėme, kaip vietos žydai 
ėmė . saulės vonias* Upe šven
te tai žagariečjų maudykla. 
Kai nėra laiko nueiti į pirtį, 
^ai gyventojai puikiai pasi
maudė upėje.

Aplankėme Raktuves lietu
vių kapines. Gana gražiai at
rodo. Aptaisytos geležiniais 
grotais. Pastebėjau nemažai

(Tęsinys)
Lina ir Vaclovas Ramonai 

bei aš nuvykome į Vytauto 
Didžiojo Komiteto Žagarės 
Skyriaus surengtą sporto šven
tę. Apie 3 vai. po pietų pra
sidėjo futbolo rungtynės, dvi
račių lenktynes ir t. t. Futbolą 
lošė lietuviai su žydų koman
da. Lietuviai išėjo laimėto
jais. x

Vakare buvo savotiška ge
gužinė su feierverkais. Žmo
nių prisirinko pilnas Žagarės 
sodnas, kuris yra tikrai gra
žiai įrengtas ir daro malonų 
įspūdį. Tuo sodu žagariečiai 
tikrai gali pasididžiuoti.

Žagarėje dabartiniu laiku 
priskaitoma apie keturi tūks
tančiai gyventojų. Iš jų apie 
du tirkstjinčiai yra žydai. Lie
tuvių parengimuose kuone pu
sę publikos sudaro žydai. 
Kiek teko pastebėti, liętuviai 
su žydais gana neblogai sugy
vena: žydų jaunuoliai flirtuo
ja su lietuvaitėmis, o lietuvių 
jaunuoliai su žydelkaitėmis; 
Na, ir viskas tvarkoje.

Apie dvyliką valandą nak
ties rengėjai paskelbė, jog ge
gužinė pasibaigė. Vadinasi, 
laikas traukti namo. Pulke
liais, burliais žmonės pradėjo 
per miškelį traukti nAmų link. 
Išėjome ir mes. Tiek tamsu, 
kad nors į akį kas durtų ir tai i., 
nematytum. Staiga išąlrdo- l'ir gana grąžių paminklų, 
me Šauksmą. Kokia tai pa- Apie du kilometrai -nuo ŽA- 
nelė nesavu balsu rėkė: “Jė- garės randasi didokas pušinė-

------------------ į-------- .............................................U. —s——.T—

Rusiška ir Turkiška ^Pirtfe
; DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD < 
arti StiLouis A v. Tel. Kedzie 890?
Vanos, lietau* ir draakoa vanos 

swimmiriu pool. 1 
Rusiftka Ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7

■■r-
A 
ė

REPublie 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pašų vardu >

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

, Draugijos .Nariai,

J. F, RADZIUS
. ' Incorporated
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $26.00 ir augščiau.
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel Canal 6174 
CHICAGO, ILL.----------------------- j------ -

> Simon M. Skučas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

. Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

* Tel. Monroa 3377

A. L. Dąvidouis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunsmck 0597

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel Boulevard 4139

Phoe Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Tel, Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4992 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENįJE 
Telefonas Virginia 0036 

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

... ---------  ----- . _

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. .

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo G iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL pa pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofišo Tel. Calumet 6893
, Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusens Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.
M———I 1111*1

Advokatai
U

Lachavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidatuvšse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atšišaukti. o mu

sų darbu busite užgančdinti.
2314 W. 23rd Pk Chicago

Tel Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
• Tel. Cicero 5927

...     i    WW| ■■ . IIH mp I

Tel Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
Graborius «

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 tt. 

CICERO. ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockvreU SL 
Tel Republic 9723

**

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo. 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėti©) pagal sutarimų 

Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 , 
Namai: 6459 S. RockvreU Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
, 163 W. Washington St.

Kambarys 402 TeT. Dearbom 9047 
Rez. 5349 So. Hermitage Avė.

Vakarais nuo 6 iki I 
Tel. Prospect 1610

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victprv 2348

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 95th and Halsted Stsl 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.
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Gerkit ir Reikalaukit
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•radau

ir kuomet mes

GVESNIS
kuris GERESNIO SKONIO

J-/!,'./

Mm

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

SKYRIUS I.
11anga į Sapnų

satyros 
Francijos 

Pamaniau 
francuzų

ŠEŠTADIENI 

GRETE 
STVECKGOLD

TREČIADIENI

NINO 
MARTINI

romanas 
istorijos 
sau, lai- 
tauta, ji 
sau, bet

Einu toliau 
nuobodumas, 
— darosi į-

tai yra kaip ir musų 
diskusuojame 

ka esame

y Emile
Ąnatolc 

Verne, Guy 
daugelį ki-

dar turiu 
paklydėliams in- 

teikti. Eik Tamsta 
Auditoriją, matau

šitos musų į- 
yra gausioji 

— Ino- 
ir sporto srityje.

Sunau, ti 
šitas mie-

Chicaga

dangiškosios Chicagos lietu
vių tautos rumus, būriai pau
kščių skrajoja, gieda, čirškia. 
Pati Auditorija paskendusi 
kokių tai gėlių miške. Jasmi- 
nų kvapas - 
lą eleksyras

(Bus daugiau)

išvyti. Skaitau 
du raketieriai 

žmo- 
žmogvagį pavogė —

YOUR EYtd 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Care” 
or “Eye Beaucy” Book

Marine Co.. Depu R. S..9 F.. OhwSt..Obic«t«

Tamsta esi čia 
dangaus 

Chicagoje 
miru- 

a yra kaip

šito miesto žmo- 
yra mirusieji lie- 

no- 
juos 

Man su seneliu besi- 
p a norėjo

pasauliui. foųnĮąnhi^
Vės kampo. Krautuvių Tahgaį, 
Įšpiioštį' įvairiomis . ,Jelį^fe|»; 
šviesų spalvomis^. VaJ^ių, ii 

kupina; Apr4di1

smalsių. Ponas B. 
devinto aukšto — 
netekimas turto.

atpasakoja, kad

paukščiai 
skirtingais 

ari-

čius, Baranauskus, Kudirkas, 
Biliūnus, Žemaites, Maironius, 
Vaižgantus ir dabar turime 
Mykolaitį, Vienuolį, Savicką, 
šeinių, Krėvę, Pronskų ir ke- 
lioliką kitų, bet vis lai vos su
žibusios žvakutes — jų žibėji
mas musų literatūroje toli gra 
žu negali prilygti aniems di
diesiems literatūros kurvbi- 

1 ninkams. f
Gerai, kad mes turim ko- 

.penčiųjų į garbes pasaulį, — 
netolimoje ateityje gal ir mu- 

I sų meno žvaigždes žybtelės 
■ visame savo skaistume. Yra 
įsakoma, kad nei Rymas j vie
ną dieną nebuvo pabūdavo- 
tas. Išaugo laipsniškai į esa
mą garbę, ir didybę 
kturos grožį. Musų tautos sū
nus ir dukterys ne prastesnės 
medžiagos, negu francuzai, 
anglai, vokiečiai, norvegai bei 
kitų tautų žmonės. • Lietuvių 
tautos žmones moka kantriai 
kęsti, sunkiai dirbti ir reikale 
drąsiai kovoti, 
gimtos savybės 
trąša ateities auginiui 
kslo meno
Mes sparčiai augame, mes grei 
tai išaugsime.?. Ir taip svajo
nėse paskendęs nei pats nepa 
jutau, kad ' #yveiiu / jtiiegan 
Čiųjų pasaulyje. 
• • • -5 - ♦ •

/ SKYRIUS II. , 
Pi:rmjeji\iįšpirdiiai {(languje.
Didėlis miestas. Aukšti na 

... . ,
pasigėrėtinus literatūros meno 'dinti mecįžįaĮ, ; šąligątyiais 
kurinius visam
Taip, Anatole France buvo li
teratūros meno dvasios , milži
nas, jam tik ir galėjo ; gimti 
tokia įdomi fabula “Pingvinų 
Salos” romanui.;- !

Vai butų malonu ir liętuvių 
tautai turėti norš vieną,' kuris 
galėtų prilygti- Voltaire’iui, 
Zolai, Hugo, France’ui ir ki
tiems; musų tautos garbė skai 
sčiai žybtelėtų literatūros pa
saulyje. Tiesa, juk ir mes tu
rėjome Duonelaičius Valan-

tegul man pasako, kur aš esu, Nors biskį mano garbė ir 
miestas ko- koks čia

nėrą žmonių

Pirmadienio vakaras, 
bus lietaus lašai tarsi tiksliai 
laisto giedros džiovinamus 
laukus ir dulkinas miesto gat 
ves. Žaibas tai vienoj, tai ki
toj dangiškų skliautų dalyje 
blikstelėja, o perkūnas rūs
čiu savo bąlsu daro rimtą įs
pėjimą, kad jis yra dydis 
valdovas.

Iš sekmadienio jaučiuos 
vargęs. Praleisiu vakarą 
mie. Nors retkarčiais reikia 
gerai pailsėti, kad biednas ku 
nas per greit nenusidėvėtų. 
Paprastai mes mažai paisome, 
kiek yra suvargusios musų 
dvasinės jėgos 
rūpinamės kūno išvaizda. Mo
kam įkainuoti seną filosofinį 
posakį, kad sveikame ir tvir
tame kūne randasi stiprios 
budavojančios dvasinės pajė
gos. žinoma, asmeniškai šitam 
posakiui nedaug duodu svar
bos;- žinau, kad gana daug pa
čių pilosofų, kurių dvasiniai 
darbai sukurė pasauliui milži
niškus turtus, o atrodė it 
nuvytusios gėlės. Bet kaip ten 
nebūtų, reikia vakaras pra
leisti namie. Perkūnas ir lie
tus tarytum duoda įsakymą, 
kad turiu šią naktį gyventi 
keturių sienų užtvaroje.

Radio—dainos, muzika. Pa
prastai, jeigu esi namie, noris 
paklausyti radio. Radio pro- 
gramuose veik išimtinai dai
nos, muzika. Geras daiktas 
retkarčiais girdėti gerą muzi
ką, geras dainas, bet jeigu 
nuolatos vis tas pats, tai jau 
perdaug. Gal tai audringo oro 
kaltė, kad šito vakaro muzika 
girdėjos žvengianti, o dainų 
melodijos tarsi išalkusio šuns 
cypimas. Tas mano nervams 
perdaug. Skambutis. Rytmeti
nis laikraštis jau yra. Tiesa, 
nors iki rytui dar kelios valan 
dos, o rytinės žinios jau čia. 
Tai Amerikos bizniškos žur- 
nalizmo produktas. Griebiuoš 
už laikraščio, — gal surasiu 
ką nors įdomesnio, negu radio 
žvengiančioj muzikoj ir cy
piančiose dainose. Apsirikau.

Antgalvinės laikraščio rai
dės per visą platų puslapį iš
plėstos nusako, kad ponia X 
gavo perskyras iš savo vyro ir 
šimtą tūkstančių dolerių krai
čio, kad greičiau galėtų susi
ieškoti kitą 
nušoko nuo 
priežastis 
Reporteris 
ponas B. visą savo turtą pra
leido biržos spekuliacijoje, ar
klių lenktynėse ir gražuolių 
draugijose, Skaitau toliau* 
Rašoma, jog Rooseveltas daro 
planus, kad depresiją iš Ame
rikos žemės 
dar toliau • 
rasta pamiškyje nušauti 
gvagis 
reikalauja didelės sumos pini
gų išpirkimui. Tai vis žinios 
išpustos, kurios iš nykštuko 
budavoja milžiną. Reikia eiti 
toliau, gal atrasiu ką įdomes
nio vertu vieną, antrą ir 
tretį puslapį. Taip čia dau
giau žinių, bet jos mažais ant- 
galviais, smulkiu šriftu. Ke
turios dešimtys penki mainie- 
riai užtroškq:požeminiame ur
ve. Skaitau fdar toliau. Aštuo- 
ni streikieriai kompanijos 
mušeikų užmušti. Einurį dvy
liktą puslapį — smulkių žinių 
puslapį, čia nieko svarbaus, 
mažytėmis raidėmis įsprausta 
žinutė, kad bedarbis Y. nusis
kandino, palikdamas laiškutį 
—“Gyvenimo sąlygos jam ne
pakeliamos”. Vėl žinia trum
putė, visai nesvarbi: “Dvi be
darbių šeimynos rastos guzu 
užsi troškinusios. Paliktas raš
tas sako, kad skurdas nė tik 
tai juos, tai yra vaikų tėvus, 
bet ir jų vaikus laipsniškai

kalbame apie cigaretus
Nemanau, kad Tamsta kada 

nors buvai sandeliuose kur jie su-s 
krovę laiko bačkas tabaku. Vistiek 
čia kas nors įdomaus:

Liggett & Myers, žmones, kurie 
gamina Chesterfields, turi apie 
4^/2 mylės sandeliu kur jie sendina 
tabaką.

Pietuose kur tabakas au
ginamas žmones sako ...

Nėr stebėtina, jog tiek 
daug žmonių ruko Chester
fields. Visų pirmiausia taba
kai yra lengvi ir nunokę ir 
paskui jie pasendinti tinka
mu budu kad pagaminus 
lengvesnį ir geresnį cigaretą.

prie kito. Darosi nuobodu, no 
risi verkti. Vieta 
kia tai didelė patinga miste
rija — esu paliktas vienų vie
nas gyventi,- vargti šitame gra
žiai įrengtame mieste. Nors 
valgių kiekvienoje krautuvė
je, bet valgyti nesinori, nors 
geriausių gėrimų, kaip tai 
persiško • likerio, maraskino, 
ananasų ir kilų, gerti nesino
ri — jaučiuos liūdnas nuo vi
so svieto atskirtas* Valgiai ir 
gėrimai nemiela, 
ir vis tas pats 
tie patys vaizdai 
kyriai manotoniška. Esu klai 
džiojantis šešėlis 
me mieste.

miestas, kodėl čia vo užgauta, bet seniui 
(neatsakęs ėjau Auditorijos 
1 linkui.

* . SKYRIUS III.
Malio kelionė į mirusiųjų sei
mų. — Pasimatymas su miru

siais. — Seimo sesija.
Liluanica II plati alėją, ša- 

lygatviais aukšti medžiai, prie 
lakiais žvdintvs žolynai. Len
gvas vėjai i s pučia, plasdena 
medžių lapelius ir žydinčių 
žolių žiedelius. įvairių kviet- 

jkų aromatas lyg gaivina silp
stančią sielą. Kuo einu ar
čiau Auditorijos, tuo dau
giau puošnumų — naujų rų- 
šių medžiai, žolės nematytos, 
negirdėtos, nežinomais pava
dinimais. , Pasiekus Lietuvių 
Auditoriją, taip vadinamus

marinąs badu — geriau mir
ti, negu tokiose sąlygose g- 
venti. Ubagauti esam per jau
ni. o nešti skurdą per silpni, 
tai geriau mirti.” Bet šitos ži
nios musų dolerio žurnalis
tams nesvarbios, jos didla- 
piuose tiktai padidintų stiklu 
surandamos. Dedu laikraštį į 
šalį. Pasineriu svajonių pa
saulyje. Deja, snaudulis ima 
viršų, svajonės gęsta.

Lovoje. Perkūno trenksmas 
išgainiojo mano miegus. Et, 
su tuo miegu vieni niekai, — 
pamaniau sau. Reikia skaityt, 
geriau pasakius, baigti skai
tyt pradėtą Anatole France 
romaną “Pingvinų Sala”. Nu
tarta padaryta. “Pingvinų Sa
la” tai stebėtinas kūrinys, tai 
pilosofinis 
vaizduojąs 
nuotykius, 
minga ta 
išauklėjo ne tiktai 
davė visam pasauliui) Fran 
cdis Marie Voltaire, 
Zola, Victor , Hugo, 
France, Durnas 
de Maupassant 
tų, kurių dvasios jėgos suku
rė garbę francuzų tautdi, davė

Gerai dar, kad 
giesmininkai savo 
balsais man įvairių operų 
jas čiulbėjo. Paukščių balsai 
buvo vienintelis liūdnos sie
los gaivinąs eleksyras. Taip, 
visko šitame misteriškame 
mieste yra: valgiu, gėrimų, 
apsirėdimu, paukščių muzika, 
puikus sodai, gražus namai, 
grįstos gatvės, bet nėra man 
draugo žmogaus, su kuriuo 
galėčiau pasitarti, pasikalbę- kur paraše SLA. Istoriją?” — 
ti, nėra gražiosios lyties, su'“Taip,” atsakė senis. B“t, su
kuria galėčiau pąromansuoti.. kau, juk Tamsta nesi chica- 

tai kaįeji-j gietis, tai kaipgi galėjai dan- 
-----1 giškosios Chicagos gauti vietą 
su- čia sargo 

noriu su jais j naujokas, nepažįsti 
su jais pyktis, : tvarkos. Lįetuvių

j —-Ei, žmogau, žmogau, sa
kyk man koks čia miestas. 
Greitai pribėgęs, užkimusiu 
balsu pilna krutinę džiaugs
mo paklausiau senelio. Sene
lis ųialoniai nusišypsojo. Tė
viškai atsakė: ‘ 
klaidžioji danguje, 
stas yra dangiškoj
Šita alėja, ant kurios dabar 
stovime, tai Liluanica II-ji.” 
Gerai, sakau, tėve, bet kur ši
lo miesto žmonės, kur jie pa

didėjo? Vėl senis nusišypsojo. 
į Matai, sako senis, tą puikų na
mą, ~~ tai Chicagos Lietuvių 
Auditorija, 
nės, — tai 
tuviai, laiko seimą. .! 
ri susirasti pažįstamų 
ten rasi 
kalbant, panorėjo sužinoti, 
kokios jo čia pareigos, taipgi 
kaip jis vadinasi. Sako esu 
lietuvių 'Chicagos sargas. Jūsų 
pavardė? — Tanias Astroms- 
kas, —r atsakė senis. “Tamsta 
iš tikrųjų esi tas Astramskas,

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI Ir Muzikaliikiem, Inatnimen- 

I|B" tams.
PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS.

šieji lietuviai 
ir autonomiška lietuvių vals
tybė. Męs čia gyvenam vien 
lietuviai, o ten tai musų Audi
torija 
tautos rūmai r
praeities klausimi 
gejto nuveikę gyvendami ant 
žeįnės. Musų susirinkimai va
dinasi seimais. Be tvarkos da
bojimo, dar turiu visokiems 
žiopliams, 
formacija 
gręičiau , 
daigiau klaidžiojančių, Audi- 

s /susirasi pažįstamų
- T . M.. 1 I ■- j-n -J -II -v .<1 — ■ 1     - -       

fcrfef, gįvos^dušibs, krautuvės 
atidaro?, (bet > nėra nei vieno 

pet nkm/d, krautuvės, gatvių 
ĮŠjąJsynUif ^4— ' rodo, kad 5 tai 
žmogaus rankos darbas. Klai- 
ilžidjo rfub' vįėno gatves kąih- 
jjo prie kito’ mio vieno namo

BOURBON
i- • •--A

F PIRMADIENI

. ROSA 
PONSELLE

KOSTELANETZ ORKESTRĄ IR OHORAS

8 VAL.VAK. (C.S.T.)—COLUMKA RADIO SISTEMA

Visose AlinJse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St !

Tel. YARDS 0803 t

Ne, šitas miestas f
■v ’■ • ♦
mas, tai velnio sala—kur
žmonės? Kur tie dvikojai su
tvėrimai? Aš 
kalbėti, noriu
muštis geru ir blogu bendrai J gyyena visi Amerikoje 
dalytis. Ne, jų čia nėra. Eisiu ‘ : ‘ 
toli iš čia, gal rasiu, gal suieš- 
J£opiu. Einu, keliauju, net nie- 
Į^o naujo — to paties stiliaus 
liamai, tokios pat krautuves, 
įokie pat: langų išpuošimai ir 
takios pat girdžiamos paukš- 

operų arijos.
» ;Peja, štai žmogysta, žila- 
• b^rzdis senelis f lazdėle pasi
didindamas eina — kur jis ei- 

fną, kas jis per vienas. Džiaug- 
;snįas, džiaugsmąs — radau 
žmogų, aš čia nę vienas, ne 

. i£; dar sykį ne. Ęėgii prie jo,.
kalbinu jį, kąš Jią per vienas, locijoje

I

iv.'*#.
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

Pvblished Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1789 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editai P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside oi Chicago
88.00 per year in Chicago 
te per eopy

--- ------ j;^.m,. .... ..*..... i.......... i....... * ...... ......
Entefed as Seeond Clasa Matter 

March 7th 1914 at the Poat Office 
of Chicago, I1L under tha act of 
March 8rd 1879.

,nrrs=.-.,~-' -■"— ■ ■'.. =
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago. 
iii. Telefonas Canal 8500.

VMaakyato kainai
Chicagoje — paltu;

Metams -------------------- ---------- 88.00
Pusei metų ~__ ________________4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiams______ _  1.50
Vienam mėnesiui ..................  .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija  8c
Savaitei 18c
Minesiul :_____ __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
Baltus

Metams _________ ____ ......___87.00
Pusei meti 8.50 
Trims mėnesiams__________ . 1.75
Dviem mėnesiams ___________ 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams A—>» *■ ■ N« ■■ ■■«■■■>— SS»«<NNNfcjMM»— 88.00 
Pusei metų ~lTntiiTrrr utimi -rnn imi, 4» 00 
Trims mėnesiams ____ __ ____  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

TAIKA TARPE DARBO IR KAPITALO
■\ --------------------------------------

Savo radio kalboje, pereitą sekmadienį, preziden
tas Rooseveltas išreiškė pageidavimą, kad darbininkai 
ir kapitalistai padarytų bent laikiną taiką, .iki šioje ša
lyje pagerės biznis. Jisai pasižadėjo pats pasikalbėti 
apie šį sumanymą su nedidelėmis kapitalistų atstovų ir 
darbininkų .atstovų grupėmis. Iš to prasidėjo diskusijos 
spaudoje.

Amerikos pramonininkai jau viešai atsišaukė j dar
bininkus, siūlydami jiems priimti prezidento sumany
mą. Jiems atsakydami, darbininkų vadai pareiškė, kad 
“karo paliauboms” jie mielai pritars, jeigu tik kapita
listai apsiims vykinti įstatymus ir pripažins darbininkų 
teises.

Galima numanyti, kad po šitų preliminarių ginčų 
įvyks pasitarimai, ir prezidentas Rooseveltas, galų ga
le, prives abi puses prie kokių nors “paliaubų”. Ame
rikos darbininkai, bendrai imant, yra daugiau palinkę 
prie kompromiso, negu prie kovos, kadangi jie jaučiasi 
silpni. Jie nėra susiorganizavę politiškai, o ekonominės 
darbininkų. organizacijos dar tebėra palyginti menkos.

Be to, daugelis tų organizacijų turi tą ydą, kad jos 
yra sudarytos siauru amatų pagrindu. Vienoje pramo
nėje ir net toje pačioje dirbtuvėje darbininkai dažnai 
yra pasiskirstę į kelioliką skirtingų unijų, kurių kiek
viena rūpinasi tik savo narių gerove, nepaisydama apie 
kitų grupių reikalus. Unijos tarp savęs dažnai ginčijasi 
ir varžosi dėl to, kuriai jų “priklauso” tam tikras dar
bas dirbtuvėje.

Tokiose sąlygose darbininkams trūksta solidarumo, 
f unijas yra susimetė aukštai kvalifikuoti darbininkai, 
kurie Stengiasi kuoštipriausiai apsitverti savo amatuo
se, kad darbai neišsprūstų iš jų rankų. O mažiau kvali 
likuotų darbininkų masės yra paliktos “Dievo apveiz- 
dai” (t. y. kapitalistų išnaudojimui). Tarpe šitų darbi* 
ninku vienoje pusėje ir į amatines unijas susimetusios 
“darbijiinkų aristokratijos” antroje nėra jokios vieny
bės.

Bet nuo to laiko, kada buvo įsteigta NRA, ‘pradėjo 
organizuotis ir paprastieji darbininkai, kurtė dirba 
stambiosiose pramonėse: plieno dirbtuvių datbininkai, 
automobilių pramonės darbininkai, tekstilininkai ir t.t. 
Juos padrąsino Nacionalio Pramonės Gaivinimo įstaty
me paskelbta darbininkams teisė daryti “kolektyves 
sutartis.” šitos darbininkų masės dedasi į industrinio 
pobūdžio unijas. Bet šitos naujos masinės unijos dar 
nėra sustiprėjusios.

Yra pavojus, kad, atslūgus tai entuziazmo nuotai
kai, kuri buvb tas darbininkų mases apėmusi, tukstan* 
čiai šitų naujų unijistų paliaus interesavęs! savo orga
nizacijomis, ir jos vėl ims nykti

Dabar klausimas, ar aUkščiaUs paminėtosios “pa
liaubos” tafpe darbo ir kapitalo išeitų šitoms naujoms 
masinėms darbininkų unijoms į sveikatą, ar ne? Nuo 
to priklauso paliaubų naudingumas arba kenksmingu* 
mas.

1924 m.), kuriomis Sovie
tams buvo siūloma grąžinti 
Gruzijai nepriklausomybę.

“Bet Sovietai tas Tautų 
Sąjungos rezoliucijas panei
gė. Todėl Šveicarija negalin
ti paduoti savo balsą už 
SSSR priėmimą į Tautų Są- 

, jungą.”
žodžiu, Rusijos bolševikai 

pasielgė ,su Gruzija visai pana
šiai, kaip Lenkijos Pilsudskis 
su Vilnium arba Japonijos im
perialistai su 
Mandžurija.

Šveicarija labai gerai padarė, 
primindama Maskvai tą jos 
plėšikišką žygį prieš Gruziją. 
Tačiau dalykas tuo neprivalo 
pasibaigti. Gruzijos atstovai, 
kurie gyvena užsieniuose, pri
valo nepaliauti 
Tautų Sąjungą, 
kad ji priverstų 
džią atitaisyti padarytąją Gru
zijai skriaudą.

Kinijos žeme

bombardavę 
reikalaudami, 
sovietų val-

POETAS BORUTA NUBAUS
TAS KALĖJIMU

“The ManChester Guardian 
Weekly” rašo apie poeto^ Boru
tos ir agronomo Lukaševičiaus 
bylą.

Rugpiučio 24 d. Kaune bu
vo teisiama grupė jaunų Lie
tuvos “socialistų revoliucionie
rių” (“maksimalistų”). Jų tar
pe buvo poetas Boruta ir agri* 
kultūros ekspertas Lukoševi
čius. Jie buvo apkaltinti pri
klausą slaptai organizacijai, 
kuri užsiimanti “priešvalstybi
niais “darbais, platinanti revo
liucinę literatūrą ir skleidžianti 
diskredituojančias valdžią ži
nias. Iš 7 teisiamųjų du buvo 
išteisinti, trys nuteisti šešiems 
mėnesiams kalėti, Boruta bu
vo pasmerktas 4 metams į sun
kiųjų darbų kalėjimą, o agro
nomas Lukaševičius 6 metams.

Boruta yra laikomas vienu ni reklama Lietuvai.

gabiausiųjų Lietuvos poetų. Ji
sai išleido keturis tomus eilė
raščių. Vienas jų vadinasi “Lie
tuvos Kryžiai”; jame aptašo
ma politinė priespauda Lietu
voje. Literatūros kritikas ir 
poetas Milašius (buvęs Lietu
vos diplomatas Paryžiuje) sa
ko, kad Boruta esąs tarptauti
nės reikšmės poetas. Boruta 
gyveno huo 1925 iki 1981 me
tų užsieniuose. Sugrįžęs į Kau
ną 1981 m., jisai pašventė vi
są savo laiką literatu tai it įs
teigė knygų leidimo firftią.

Lukaševičius buvo priverstas 
apleisti Lietuvą 1926 m. ir gy
veno Vokietijoje, studijuoda* 
mas Karaliaučiaus universitete, 
kur jisai pabaigė agronomijos 
mokslą ir gavo daktato laips
nį. Jisai buvo suateštuotas tuo
jau s po to, kai Valdžia phteLo 
j “nacių” tankas. Laiškai it do
kumentai, kurie buvo pas jį 
surasti, buvo perduoti Lietuvos 
policijai. Asmens, kurie su jiiO 
susirašinėjo, gyvendami Lietu
voje, buvo tuojaus suimti; jų 
tarpe ir poetas Boruta.

Lapkričio mėnesį Vokietijos 
valdžia išdavė Lukoševičių Lie
tuvos valdžiai. Kada “nacių’ 
policija atėjo į jo kambhrį ka
lėjime gabenti jį į Lietuvą, ji
sai bandė nusižudyti, persi- 
piaudamas skustuvu kairiosios 
rankos gyslas, feėt policija per
rišo jo žaiždas it nugabcho j 
geležinkėlib stotį, kut-jo sat- 
gas pateiškė, kad kalihyš ne
galės keliauti, jeigu tuojaus ne
bus jam suteikta gydytojo pa- 
gelba. Jį nuvežė j ligoninę jr 
susiuvo jo žaiždas. Jisai buvo 
taip silpnas, kad tris kartus 
apalpo kelionėje į Tilžę. Iš te
nai jisai buvo nugabentas į 
Lietuvą ir atiduotas policijai.

Šitie Anglijos spaudoje pa
skelbti faktai bus nelabai malo-

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiuti 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
................ ... .......................................................—■

Rašo Dr. G. t. ĖlOŽiš, 
dentistas, Chicago, 111.

RUDENS VAKARAS

*»li IU

Apžvalga
KODeL šVEICAttlJA PRIEŠU 
NOSĮ SOVIETŲ PRIĖMIMUI į 

TAUTŲ SĄJUNGĄ

Laikraščius skaitančiai pub
likai Amerikoje buvo keista, 
kad laisviausioj! visame pa
saulyje respublika šVeičaHja 
priešinosi Sovietų Rusijos pri
ėmimui į Tautų Sąjungą, kuri* 
met fašistiška Italija ne tik 
pritarė Rusijos priėmimui, bet 
buvo iš anksto pasirašiusi po 
“kvietimu”’ sovietų valdžiai, 
kad ji stotų į Tautų Sąjungą. 
Amerikos laikraščiai mažai te
minėje priežastis, dėl kurių 
Šveicarija yra nusistačiusi prieš 
sovietus.

Tos priežastys, buvo plačiai 
išdėstytos Europos spaudoje. 
Pašifodd. feSd jos Buto daii- 

•.■■v' '

giaUsih morališko pobridžim 
Šveicarijos atstovai Tautą Są^ 
juftgoje pasakė, kad jie gali 
pritarti priėmimui į Tautų Šą* 
jungą tiktai tokių valstybių 
kurios laikosi tarptautinių su
tarčių; O Sovietai yra begėdis* 
kai sulaužę sutartį su kaukazd 
respublika Gruzija. Štai ką 
apie tai rašė Šveicarų laikraš
čiai:

*1020 metais gegužės 7 d. 
Sovietų vyriausybė pasirašė 
ŠUtartĮ sU Gruzijos atstovai^ 
kuria Gruzijai buvo Užtik- 
Kilta nepriklausomybė. Tris 
sutarties pirmame paragrafe 

\ pasakyta, kad Sovietų vy 
Haušybė atsilakanti riUo Ofib 
zijos terttorijoš ir fiuo viaų 
Rusijos suvereninių teisių j 
šią teritoriją.

“Šita sutartis blivri sUlaU* 
žyta. Gruzija kreipėsi I Tau* 
tų Sąjunga, ir Tautų Sąjun
ga priėmė dvi rezolidCij&Š 
(l’SSa fn. J rugsėjo 22 d. ir

Negalių kambariai buvo šil- 
ti* lyg vasaros dienos saulčs 
įkaitinti. Mažas Jbiiukas po 
maudyklės jau miegojo, o 
Oriytė su puodais jpb VitlUvę 
tUFskiho. “Senas” tėvAš Jo
nas j minkštą kėdę įsėdęs ir 
laikraščiu tižsidengęs taip, .kad 
tik j d kojbš šit stiplyšusiaiš 
šlyperiais npačibj ir Virš laik- 
raščią vos pradėjęs plikti vir- 
štignlvis matės. bumų taip 
pat nestigo iš parudavusios 
pypkės. Vaišių kambarys apie 
Joną atifodė lyg rudens mig* 
lota diena.

Eaiguš ptiddus valyti it 
Onytė atslinko prie Jobo į tą 
tirštą miglą. Pastovėjus Šate 
ir matydama, kad jis daugiau 
laikraščių sUsidOihėjęš, UėįU 
savo šeimyna^ pastūmė iškės
tą laikraštį ir atsisėdo j abi 
ant kėlių. Jolias skaitb lai* 
kraštį, lyg nieko nėjatisdamaS. 
Tuomet Onytė paklaušė:

nėbė*— Ar tau jau iiftės 
svarbus?

Nėgdiiš iyg iš miego 
kęs Užkkusė:

— Jonukas miega?
— Taip atsake Onytėj bet 

mama nemiega; At* tftš niėkia 
nereiškia?

— Taigi, yes... yeš..., bet 
kad aš čia labai svąrbų daly
ką sutadau.
— Gerai* geftli, Jonai aš ma
tau, kad tu Ulanęš nebėpai&al 
AŠ pfib tavęŠ glattdžiUis, o tji; 
jauti lyg kad kalt apie tave 
sukiniai. * A? etjm Jouatt 

JdttUš išpūtęs keletą ka
muolių durnų Onytei atsako:

— Kąd taip, tai tb ėsi kati,

pašo-

kelių ,vieną rafikė Joną apsi
kabinus, kita glostydama jo 
praplikusį pakaušį sako:

— Išiikrųjų, Jonai, kai kal
tinas pasišiaušęs: barzda ne
skusta, o tavo dantys paruda
vę, kaip tik pypkės čibukas. 
Aš heŽiUaU* šifduk, kodėl lu 
taip apsileidęs?

žodis “apsileidęs” JonUi ne
patiko ir, padėjęs laikraštį į 
šalį, pradėjo SU Onyte argu
mentuoti, kąš jis* girdi nese
nai — VOS kėtiiri mėnesiai -s- 
savo dantis Valęs.

— keturi mėnesiai? Kelis 
syk po keturis kai buvai pas 
gydytoją dantų valyti? Pa
lauk, kai Burokaite. vedės, 
tuomet dar ftaUputČ buvo neVš* 
dus. Dabaf Raupių vaikas 
jau trijų mėhešių. Taigi, aš 
maliau, jati Uėtbli du metai* 
kaip tu bUVai pas dantų gydy
toją.

— Getai, gebai* lai buria 
taVo teiSybČ* ries su moteri
mis bėveik ftėūžširiioka ginčy
tis. Jos višUrimėt teisingus* 
kaip žydo bežmehas.

Spriusdaiiia prie šavęš Jdhą, 
ŠVėiftiti balseliu Sako:

. — Getai, gėrai, Širdelę, kaip 
ten nebūtų, atba kierio tei
sybė butų* bet pasiimk veid
rodį, ir pažiūrėk į Savo dantis. 
Pamatysi, kad tavo dantys yra 
iuodeshi, nėgū tas pypkės ci- 
bukas.

švėlfliu balsu Onytė tęsė to
liau;

ĄŠ nepaisau savęs, - šir- 
dukK bet tu tą vaiką vis ftiy- 
luoji, biičiuojii... Aš nežiriftu... 
gal het.r.1’

Jbftas, nešvęs Oftytčl nei 
baigti kalbos’ (tur būt, supra
to ką jinai borėjo, pasakyti), 
fiUŠtdfrtė ją ftUd ŠėVd Hhų it

dė Onytę patenkinti. Nuėjęs 
pas dantų gydytoją sako:

— Daryk su mano dantims 
kas reikia.

Gydytojas pastebėjo, kad jo 
dantis pirmiausiai turi būti 
išvalyti, o vėliau iŠegzaminuo- 
jami.

Kuomet gydytojas valė dan
tis, Jonas išrodė kaip koks 
kankinys. Jam darės tai šil
ta, tai šalta, kai suakmenėjęs 
nešvafUmas buvo laužiamas 
nuo dantų. Jonas tikrai ma
nė, kad gydytojas jam. dantis 
skaldo, vienok turėjo ganėti
nai kantrybės sulaukti rezul
tatų. Raiguš viską, Jonas pra
dėjo gydytojo klausinėti, mMI- 
ko j •Jin drihtiš skaldė? Gydy
tojas atsakė, kad jis jam dan
tų nėskaldęš, tik suaktrienėju* 
sį riėŠvarUriią išvalęs.

— Gerai, daktare, kad tai 
buvo suakmenėjęs nešvaru
mas, bet kodėl ne ant visų dan
tų, o tik ypatingai ant prieša
kinių iš lauko ir krūminių. 
Kodėl ant visų lygiai negali 
būti?

— Dalykai štai kame — 
pradėjo daktaras. — Gerai ži
nai* kad mes burnoj turime 
seilių; mes jas ryjame, spjau
name ir vis jų yra, ypatingai 
kai pamatom skanų valgį, ar
ba užuodžiam gerą skonį. 
Tuomet dar labiau seilės bė
ga. Na ir štai (ranka rodyda
mas apie žandą ir pasmakrį) 
čia yra organai, kuriuos vadi
name liaukomis. Porą tų sei- 
linių liauki) randasi veide pa- 
liai ausis, po vieną kiekivenoj 
pusėj. Tos liaukos atsidaro 
tarp pirriio ir antro viršutinių 
krūminių dantų ir seilės teka 
iš jų tiesiog ant tų dviejų dan
tų. Kitos liaukos, kurios 
randasi po burnos minkosi, 
ties liežuvio galu, kiekviena 
turi savo kanalėlį, kuris vin
giuodamas tarp raumenų ir 
kitų audinių atsidaro burnon 
prie liežuvio pasagos ir tie
siog liejas seilės ant priešaki
nių dhntų. Tat, nevalant dan
tų iš tų* ‘š'ellių^sušideda vopna, 
dar prisideda maisto likučiai, 
tabako nikotinas ir sudaro to
kią kietą medėgą, -kurią aš tau 
dabar nuo dantų nukrapščiau.

— Daktar, aš maniau, kad 
mari dantis skaldai.

— Nesibijok, Jonai, čia bu- 
Vd tiki-ris ncšvhrumąs ir tas 
turėtų būti padaryta tavo dan
tims kasmet.

„JPilhu pašitėrikiriimti, po to* 
kios operacijos, Jonas nudū
lino namo.

Jaunas chemikas iš Pittsburgh, 
Pa., kuris atėjo į Cambridge, 
Mašs., ligoninę ir šaltai prane
šė, kad jis priėmė jo paties su
darytų nuodų, taip kad dakta
rai jam negali pagelbėti ir jis 
mirsiąs už 20 valandų. Dakta
rai šoko jį gelbėti, bet jis tik 
juokėsi' iš daktarų pastangų. Ir 
tikrai jis pasimirė pranašautu 
laiku, kada daktarai jau buvo 
tikėjęsi jį išgelbėję.

PASTABOS
“Laisvė” rugsėjo 13 dr iš 

“Lietuvos Žinių” persispausdi
no straipsnį apie Sovietų Ru
sijos geležies liejyklas. Kar
delis, straipsnio autorius, tarp 
kitko, sako: “Čia nepaprastas 
■karštis, nepaprastos dulkės ir 
beveik jokio darbininkų nuo tų 
veiksmų- apsaugojimo. Kole
gos, kurie matė domnų darbą 
kitose Šalyse (pav. Vokietijo
je), sakė, kad ten darbinin
kams duodami darbo drabu
žiai, pirštinės, akiniai, kO čia 
nematėm“.

Taigi, pasirodo, jog Sovietų 
Sąjungos darbininkai neturi 
nei tokios apsaugos, kokią gau
na Vokietijos darbininkai. »Na, 
o juk Rusija yra “darbinin
kų tėvynė”!

Gera “tėvynė”
cių valdomoje Vokietijoje 
bb sąlygos yra geresnės.

dikiai (vaikai) nuo 2 iki 3 me
tų gauna maisto medžiagos 
tūkstančiams kalorijų. Vai
kai net redaguoja ir išleidžia 
savo dieninį laikraštį”.

Stebuklai, ir tiek. Reikėjo 
dar pridurti, jog tie bolševi
kiški “vunderkindai“ visus me
tus dėvi vienus marškinius ir 
juos “nesutepa“. Tiek jie 
“baisiai“ švarus!

O tuo tarpu dėžute kur kas 
paprasčiau atsidaro. Greičiau
siai dalykas yra toks, kad di
delė dauguma Rusijos žmo
nių jokių staltiesių nevartoja, 
todėl vaikai ir neturi progos 
jas suteršti. Lietuvoje juk kai 
kurie kaimiečiai per 20 metų 
poros batų “nesunešiodavo”, 
— palikdavo juos savo vai
kams. Tai juk irgi savo rų- 
šies “stebuklas”.

Ar bolševikiški vaikai laik
raščius leidžia ir redaguoja,— 
to nežinau. Bet kad Ameri
koj bolševikiškus laikraščius 
leidžia ir redaguoja suaugę 
“beibės”, tai faktas.

“Trimite“ už rugpiučio mčn. 
16 d. Kalnėnas rašo apie tai, 
ką jis matė Rusijoje: “Pro.va
gonų langus matėme senus gy
venimus uolose. Ir dabar ten 
žmonės knibžda. Vadinas, ur
vinis žmogus dar ir šiems lai
kams charakteringas”.

Taip, taip, labai charakterin
ga. Šalyje, kur komunizmas 
jau gyvuoja, žmonės gyvena 
urvuose, kaip žiurkės.

jeigu net na- 
dar-

So-

“Laisve” su pasididžiavimu 
rašo: “Sovietų Sąjungos susti
prėjo ant tiek, kad šiandien ji 
atsistoja pirmaeile šalimi 
ūkiškoj srity j”.

Bet štai to paties laikraščio 
pirmame puslapyje randame 
žinutę iš Kauno, kur pasaky
ta: “Bendrovė Maistas baigė 
derybas su SSSR, atstovais dėl 
mėsos ir gyvulių importo į 
SSSR? * Taip pat patirta, kad 
Maistas jau pasirašė naują su
tartį pristatyti rusams šiais 
metais dar 20,000 bekoninio 
tipo kiaulių, 6,000 lašininių 
kiaulių ir 3,000 karvių ir bu
lių mėsai“.

Vadinasi* pirmaeilė “ūkiškoj 
srityj” šalis turi maitintis iŠ 
mažiukės Lietuvos importuo
ta mėsa!

Tai aiškiai parodo, jog Ru
sija stovi pirmoje eilėj... iš

“Laisve” No. 209 rašo: 
vietų Sąjungoje grupėj 
metų senuhio vaikai taip įpra
tinti prie švaros, kad staltie
sė aht valgomojo stalo išbūna 
paklota dvi savaites švari ir atbulos pusės, 
nesutepta* hesulaistyta. Ku- — Marksistas.

DĖB1EŠINGA BUVO JO VASARA
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“Lituanicos II” Aukotoji! Sąrašas
(Tęsinys)

Pastaba: — Chicagos it ki
tų Illinois miestų aukotojų var
dai, kurie nebuvo paskelbti, 
tilps pabaigoje šio aukotojų są
rašo.
INDIANA
Crawfordsville
$2 aukos

Ignas Vaitiekus, Jonas Vai
tiekus.

Viso ............................. $4.00
East Chicago
Rinkėjai: Mrs. Klapatauski ir 
Mrs. Kiela.
$2 aukos

Anton Nomart, 'Petronėlė 
Laucis, John Avelis, John Ga- 
nušauskis, Mr. & Mrs. Puce- 
nick, J. Puvaronas, Stella Reka- 
sas. *

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Mes turime didžiausį pasi
rinkimą puikių čeverykų:

VYRAMS. MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

UN1VERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St.

$3 auka
A. Augaudes.

$1 aukos:
Marta MockaitienČ, Vcrohicd 

Raduske, J. Rahieikis, L Bliz
gis, Č. PaulAUsky, Julius *Pru- 
siecki, A. U. Sahbar, Uerman 
Kudlas, Frank Petrauskas* B. 
H. WorVa, Wiliiam blihinsky, 
j. Waite, Pranas Jhtkus, Mrs. 
Kiela.
$5 auka

Adam Rėminis 
50 centų aukos:

Frank Podžius, Mrs. Inku- 
baitis, J. M. Kromel, Paul Rici, 
Anthony Rogers, A. Andrek, 
John Gustaitis, M. Steins, B. 
Koverienė, Jonas Jogas, Jonas 
Petrauskis, Ted Maskauskas, 
K. Brazus, John Ragelis, Mrs. 
Rogers, A. Lapinskas.
40 centų auka

John Yahkos
30 centų auka

Mrs. Danušienė
25 centų aukos:

A. Rudis, K. Untulis, J. Mer
kei, Oscar Nellemann, John Mi- 
ttelsdorf, O. Turke, James Šid
lauskas, Tony Lekavich, M. 
Antulienė, A. Richek, Jonas 
Binkis, M. k dn t rimas, Pranas 
Kiselius, A. Turkinienc, A. Va- 
lavičienė, Z. Podžius, D. Jo
cienė, D. Gurticella, Mrs. Mus- 
takės, Mrs. Samoška.
17 centų auka

Paul ^Petroskey
15 centų auka

Cedar Store
Viso ............................. $50.60

INDIANA
East Chicago
Rinkėjas: V. Kolbas
$1 auka

V. Kolbas
25 Centų aukos:

B. Sebolinski* P. Rudis, M; 
GoodaliUs* “B”.

Viso ................................ $2.00
Gdry 7
Rinkėjas: D. Vaitkus
$2.50 surinko smulkiomis D* 
Vaitkus.
$1 atikos

V. Ėlias, Č. Kamifezaitis.
Viso ............................ $4.50

Roby —
$1 auka

John Kubeckis
50 centų auka

P. Maskeliūnas
Viso ......... r........... .......... $1.50

(Bus daugiau)
........... >

G. Stungis šveičia, 
maliavoje prisireng
damas permainai

prisirengiinųį kurie užima visų 
p. Stungio laiką.

Netrukus išgirsime, kad yra 
ne vien Geo. Stungis, bet ir 
Mrs. Geo. Stungis, kuri dabar
tiniu laiku tebesi savi na vardą 
p-lės Barboros Urbutytės.

P-s Stungis gyvena adresu 
6910 Sobth Maplewood avenue, 
bet po didelio jvykio persikels 
j skvo “builgdlow”, kutą dabar 
šVėičih ir ihalidvoja, 6917' So. 
Washtenaw avenue.

Justin Dubie-

Pečiai
Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Aliejiniai šepečiai $18-50
Angliniai Pečiai _ $19*75
Gasiniai Pečiai .... $2950
VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI .... $11*95
COMBINATION
PEČIAI ....................  $6950
BUNGAL0W
PEČIAI .................... $3950
SKALBIMUI
PEČIAI ................... $395

Tie pečiai yra (Dalrilį žino
mų iŠdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

CASII ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Hammond *
Rinkėja: D. Preidienė
25 centų aukos

Virginia Svedžiutėj D. Prci 
dienė, O. Radžiuvienė, Louis 
Švedas.

Viso ......................... x...... $1.00
Michigan City
$2.50 buka nuo F. Brasus.
Univfersal
25 centų alika nuo John Skin-
deris;
Gary
Rinkėjas: J. Paškauskas

Palengvinkite ir 
Kontroliuokite Pe* 
riodinius Skausmus
Ar jums prisėina kentėti nuo strė

nų skaudėjimo, galvos-skaudėjimo ir 
kitų nepakenčiamų skausmų kas mė
nesi? Ar jus kenčiate nuo kramps. 
taip kad iums prisėina būti lovoje? 
Ar piksta širdis ? Kiek visokių vaiši 
tu jums prisėjo vartoti be pasek
mių?

NenūliuJ-kite. štai yra kas nors, 
kas beveik tikrai jums pagelbės. Pri
imkite Lydia E. Pinkham’s Tablet- 
kaS keletą dienų prieš tai kaip 
tikitės susirgti ir stebėkite skirtumą. 
Šis modemiškas Yščinių Skausmų 
ramintojas ne tiktai atrteš jums pa
geidaujama palengvinimi nuo perio
dinių skausmų, bet jisai veikia ir j 
pačia liga. Nuolatinis všrtojimas at
neša pastovias pasekmes.

Dengtas Šokoliadu—^Parduodamas 
visose všistinyčlose—patogioj blėki- 
hėj dėžutėj. Didesnio didžio galima 
gauti buteliuOšO.

Central District 
FURNITURECO. 

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS, JOZAITIS, Mgr.
■f-—': ? .~r:.

$1 pkoš: .
William Degutis, Kazimieras 

Yakusavičius.
50 centų aukos:

Ignas Varnas, Pete Baltru
šaitis, Marie Purvenis.
25 centų aukos:

Antolhette Notnlant, A. bil- 
ktibį jošėphlhe NdhuAht, Jc^ 
šeph Normaht, Frank Supra- 
sinskisj Joe Terleskis, k. Ali1 

Felix ŽaViska, E. J. Zu- 
kdivski, Joe Jardmskis, Stanley 
Kučis, kete Sieikis, Mrs. Mali- 
szaūškhs, Mrs. Valcnas, Mary 
Valasinas, W. Kirštaitis, Vic- 
tory YaukivuSj
nas, Josephine AukŠtairiis^ Fa- 
ther J. Martis, Stanislovas Miš
kus, Ivanauski, J. Adomaitis, 
J. F. Budrik, Elizabeth 'Paš- 
kauskienė, Katherine Pasks.

Viso -........................... $13.60
Clinton — Rinkėjai: D. Rūke 
ir F. Patašius.
$2 aukos:

Frank Patašius, Dominik 
Rūke.
50 centų aukos:

Walter Norkus, Anna And- 
rukaitiš, William dnd Mary Du- 
berneck, John and Anna Nau
jokaitis, Anton and Katherine 
Wainor.
25 centų aukos

John Brastauskas, G. Yaule- 
vich, Tony BrAstauškds, C. Ka- 
pustas, Sam kolechko, Aiiton 
Kernagis, Veronika Kernagis, 
Frank Kernagis, Mike Gernius, 
George Wheat, John Taukaus- 
kas, FranėeS Taukauskas. Ah- 
thony G. Kazakevičius, Adol
fas Khžakevičius, Antanas Pd- 
vilonis, John Gedrick, Jonas 
Bordzus, John Norkus, Nellie 
Norkus, Frank iPetchkaitis, Jr., 
Frank Petčhkaites, Šr., Mary 
Mieldažis, Frank Solmdn, An
tanina YeselėviciUs.

Viso .........................  $12.50

Bnmmdnd — Rinkėjas! J. Mak- 
sVfetes.
$2 aukos:

M. Rimkus, J. Janušonis, A. 
Kvedaras, I
$1 auka

J. M aks vėtės 
50 centų aukos:

P. PuškdHusį L. Krikščiūnas, 
J.. PreidiSi Elena Kavals.
25 centų auka

Leoh Meškis
Viso .. .................. .... $11*25

. * .1

LaForte — Ėinkejas: ji Pur- 
tulienė
$1 auka

J. Piičetas
50 centų aukos:

M. Rusas, Stanley Čuplis, E. | 
Sork, L Tamašauskas, Julijona 
Puntulienė, Juozapas Žukaus
kas) Katryna Tejonienė) Niko- 
deihks Capellis, Emilija Bene- 
VYisnfell, M. Wikonis, August 
Yonkauskas; Petras Druktenis; 
25 centų aukos:

F. Mociekus, Uršula Bakonie- 
nė, Ighdš Bakdhas, Kastdncija 
žekienė) Antanas MociekUS, Jo^ 
nas žekas, W. Spetila, J. Dap- 
šis, Stanislovas Somis, Stella 
Jankauskienė, Juozapas Kubilis, 
M. Čepeills, Olgd Dilonis.
15 Centų auka

Mary dard.
Vilto . ......     $10.40

Michigah City —- Rinkėjas: M* 
Lašas 
$10 dukd

SLA 222 kuopa.
$1 aukos:

Juozas P; Warkalo, Augus
tas ir Oila Gdihaldu&kai, Mat. 
ir Teofil. Lašai, Jonas ir Ona 
Dilei) Juozas ir Julia Rupšiai) 
Petras ir Agota Lukauskdi, 
Judžhš ir SoAjd Ėitduskai.
50 centų aukos:

Petras ir Elena Waikauskai, 
Antanas ir Maria Stribinskai, 
Aleksandras ir * Kazimiera, Pru- 
tąi.
30 centų auka

Elena šukienS* ‘ f
25 centų aukos:

Frank Waikauskas,
Waikauskaitė) Stella Galinaus1 
kienė, Kdzihriėraš Južhmas, Jd^- | 
zas M. Jackus, L. GlinskasJ 
Juozas J. Jackus

Viso

Organizacijų darbuotojas, ban- 
kierius rengiasi vestuvėms

MARQUETTE PARK.—švei
čia, lopo ir maliavoj a savo 
“bungalow”, p. Geo. Stungis, 
ir tą daro taip intensyviai, kad 
ir nepainformuotas nujauti, jog 
kas nors kabo Ore.

Ir ištiesų, ore kabė labai di
delis dalykas. G. ŠtUhgiš ren
giasi stambiai permainai ir ta 
permaina palies jo kaVhlieriš- 
ką stoną labai artimoje atei
tyje, sprendžiant iš šveitimo 
intensyvumo ir jvairių kitų

Maskuoti ir ginkluo 
ti, bet su dreban

čiomis rankomis

hus, pareiškė, kad nori pada
ryti “holdupą”.

Žvilgterėją į plėšikų revolve
rių vamzdžius, ten buvę, savi
ninkas p. Vaitkus, keturi par
davėjai ir du pirkėjai, nutarė 
nebandyti plėšikų planų ardy
ti, bet tik dėl viso ko bandy
ti savo kailius apsaugoti.

Nesusitikdami su opozicija, 
plėšikai ištuštino iš registerio 
visus smulkius pinigus, apie 
$25,00, ištraukė iš J. Vaitkaus 
giminaičio \Valter Gladausko 
kišeriiaus . $10.00 ir su visu 
$35.00 grobiu spruko laukan. 
Ten jų laukė automobilis, ku
riame dežuravo ketvirtas plė
šikų 
apie

sėbras. Visi bi/vo jauni, 
20—30 metų amžiaus.

Anna

J20.5&

{ėjimas per Svarbiau
sias Duris i miisų block 
sųuare buildingą.

Pagrobė 
ijius 
Parke

$35.00 iš John Vait-
krautuvę, Ilrighton Laiškai Pašte

Šie 
Kam

, ,. . , i vyriausjji paštą (Clark Ir Adams
kuoti, ginkluoti, bet SU srnar- gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
kiai drebančiomis kinkomis j- • langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
ėjo trys plėšikai į John Vait- tised Window” lobėj nuo Adams 

krautuve 8atv6s» pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

BRIGHTON PARK— Mas-
laiškai yra atėję iš Europos 
jie priklauso, tegul nueina i

kaus “Dry Good
2700 West 43rd Street, ir tiems,
kurie dar abejoja apie jų pla- 4150 Aputienė Mrs. Anelė

X

PAULINA ST 
mn

Kaip pasiekti musu Block Sąuare Buildingą 
kur šis MAIL ORDER PERVIRŠIS PAR* 
DUODAMAS:
ELEVATED | 
Kiauskl t e 
“L” tarno, 
kurt trans- 
terliotų Jų* 
VUI South* 
gidės e t e- 
Vfttorlal ei
na i, Mar- 
slifleTil “L” 
stoti. Paei
kite iki 
Congress.

GATVEKA' 
’’ RIAIS

Ah h 1 u u d 
Avė. kurui 
(ityef.ii iki 
durų. Vinį 
gntvefiUjriai 
trtMiHferuo- 

ja. Klaus
kite kon
duktoriaus.

BUSAIS

Visi BtiHAl 
Irainsfe'r’ud- 

iK ant No. 
-U Huso.
I 8 L Ipklife 

ant Pauli
nu St., ei
kite I ple- 
tup iki 
Congress.

bouiMar- 
BAIS

Vi*! Boule- 
VariU sGkI- 
ef n a au 
Juck ton 
Blvil. 1 k i 
Paulina ir 
uhihij (11(1- 
>.1u1?h kruti

501 Andrukaitis Josas
506 Daiz&urdis Kazis
515 Kaminskas Ted.
516 Kupinas Martin

* *

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivė kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

Šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTEb EKCHANGE 
NATIONAL BANK
19th Place and > 

Halsted St.

CHICAGO MAIL ORDER BARGENIĮ OUTLETASi

OVERSTOCK SALE
•> . .•.i-.,-/:,

"UiH Y. M H ****>'J* A Nupigintų Kainų
SPECIALS

Marųuisette Firankos—pora ....... 59£
Moterų Svctoriai, $L50 vertės

........ ....................... kiekvienas ė9^ 
Vilnonės Flaneles Sejonai,

$2.50 vertės ....  .... ........... . $1.49
Šilkiniai Šalikai, 50c vertės ........ 15ę
Vilnoni Siūlai, unc. bolė .... - 14*
987 Dresės, vertės iki $7.98 .... $1.66 
4,785 Berets dėl Motetų it Merginų*

vertės iki 88c ..........  ................ 290
ilovelniniai Lopai, 5 sv. pundas 260 
Merginų Tweed Mokyklai Sihtaij

3-jų šmotų, $2.00 yėrlės ........ $1.00 
Rayon Kiinonoš, šviesių Spalvlį

$2.00 vertės ..............  $1.49
Mergaitėms mokyklai dresės

$1.00 vertės ............................. r..... 590
Šiuo lietaus Kautai ...................   $i.4(B
Mokyklai Čebatai (saižo iki 8) 990
Toilct Muilas ................ 5 šmotai ibi
Nlarshmalows ....... didelis ihaišas 80
Marškiniai dėl vyrų visų šaižų.

$1.00 vertės ............... .
Berniukams Barnacle Bill

Grynų vilnų Siutai  ...
Berniukams Toiiclidbwn

SVederiai .... ............ ...
Vyrams skurinidi limbiniai 

čebatai, $2.00 vertės ..... .; $li,5d
kūdikiams žieminiai • Kautai

(didžio iki 6 metų) $4 vert. $2«66 
Ęudikiams Avies Kailiu kloti

Leatherette Kautai . $2.66
Grynų Vilnų Mokyklos ir Sportą

Žaketai (didžio iki 18 iii;) $3,66 
Vyram Grynų Viltių OvbĮkhbtdi $8aŠ8 
Berniukams Grynos SkUrdš, Avių

Kailiu kloti Kautai ..........$6
Naujų Rirdeenltilų Štylip

32 itičų .....J.;...;;..:.......

MOTERŲ
SKRYBĖLĖS

“Taupykite
'Dolerį”

88c

$1.00

690

$1.99

79ę?

tik

ankšti — ateikite tankiai.

TIK KĄ GAVOME—2,000 DAUGIAU KAUTU 
DEL MOTERŲ IR MERGINU

UŽ SENSACINGAI NUPIGINTAS KAINAS’!!
įsivaizdinkite! Su rudens sezono pradžia, jųš

tiirite progą nusipirkti šaunius, naujus slylius už 
žemas, nupigintas kainas. Nei viena taupi pirkėja 
nepraleis šioš progos sutaupyti pinigų. Atsilankyki
te

ir SuM-

Musų 
Perviršio 
Išparda- 
..vime 
gaunate 

jus 
visa 

glebi 
prašamt- 
nUmų už 

maža 
pinigą.

DYKAI 
Kailiams 
Šepetukas

$ ONfords

B Kombinacijos

w - R ■ ■ ■ ■ - -- -- —  —  — — ” — —- « i » ——- - - —— — —        —  ----------------------

C H I C A G O1VI Ą I L O R D E R 
RARGAIN Q U T L E T

CEBATUKU 
febutukal, 
kurie tikru! 
H|»HauK<*ft Jnnij 
paketbuku. 
“JlIOK IIjcIhu 
įlevAtite”. Jū
sų piisirinki- 
mul.

NEPRALEI
SKITE 

ŠIO IŠPAR-

Pirkite dabar 
ir Taupykite

Turtingais Kailiais 
padabinti.

» šiltu Pamušalu 
Tarpeliuose. 
Hollywood Stylini 
Labai Pritinkanti 
šilti Polo Kautai

Atdara Kėtvergo 
tos vakarais. Ateikite ir 
rezervuokite sau kautą.

»

KITI PERVIRŠIO KAUTŲ 
BARGENAI UŽ $9.98

IR $14.98

Depositas 
Palaikys 
Jūsų 
Kautą.

Be Ėxtra 
Primokė

simo.

Apreng- 
klte 

kūdikiui 
ir tau
pykite.

MAIL ORDER KAINOS 
NUPIGINTOS ANT PERVIRŠIO
MOTERŲ

IR
Merginų

Kfi ® lvairios 
t Y ,. Užkulnys 

e$3 00 * ® Čebatukai

Sucdcš 
Ties ./6

a Naiijoviš
Pu m na

KAS&tEfc NUO 8 IKI 6, KETVERGAIS IR ŠEŠTADIENIAIS IKI 8:80 VAL VAKARE 
Marfyield ‘L” ir gatvekariai atvež prie pat durų. 511 South Paulina Street
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TIK LIETUVIU

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu 
pasišnekėt ir linksmai laiką praleist draugingose 
lietuvių užeigose.

UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE
; t; ■■

Užeisi vienas, ar užeisi su draugais ir draugėmis vis 
lietuviui bus smagu lietuvių draugiškumo įstaigose. 

, ?• ’ • < ■ - *

Susiraskite jaukią ir smagia lietuviška užeiga kiekvienoj miesto dalyje. Čia rasit vardus ir adresus geriausių.

BRIDGEPORTAS WEST SIDE
..... Ii . ......n....................... ....... , ,į , ,

NORTH SIDE BRIGHTON^FARK

MASKALIUNAS BEER GARDEN
819 West 35th Street

Patogi vieta užeiti visiems — moterims, vy
rams, seniems ir jauniems — susėdus ar sto
tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi
siems. Prisiminkite, kad šitos vietos savinin
kas yra senas šitos apielinkės pilietis — Jokū
bas Maskaliunas. Jis patarnauja visiems link
smai.

ANT0N ZALATORIS 
827 West 33rd Street

Kas iš Bridgeporto lietuvių nežino šitos se
nos užeigos p-nų Zalatorių? Žino ją visi — 
seni, jauni, augšti ir žemi. Maloni vieta užeiti 
visiems — pasišnekėti, pafilozofuoti apie tau
tos reikalus svarbius. Prie gėrimų skanių dar 
yra ir užkandžių. Nėužmirškitė tai visi, kad p. 
A. Zalatoris yra senas musų lietuvių organiza
cijų žmogus.

JOE’S TAVERN 
3301 So. Lituanica Avė.

čia sena vieta, p. Ažuko, laike kelis dešim
ties metų jį dar nepražuvo. Gera vieta įsiger
ti, pasikalbėti ir dar pėtnyčiomis dykai žu
vies užsiėsti. Apart to dar čia galima gauti 
pasipirkti mažoms bačkutėmis alaus — 1/8 
arba ir 1/4. Prisiminkite, kad p. Ažuko užeiga 
yra seniausia lietuvių užeiga Chicagoje.

GEORGE JOKUBONIS 
3465 So. Morgan Street 

(Kampas 35-tos)

Čia valgių ir gėrimų visokių — erdvi užeiga 
vyrams ir moterims, krėslai prie stalų pasi
sėsti, įsigerti, pasikalbėti. O tų gėrimų ir val
gių gausybės — gerk, valgyk .gyvenk ir norėk. 
Neužmirškite, kad p. Geo. Jokubonis yra se
nas prityręs biznierius šitos vietos savininkas.

WEST SIDE

WALTER NEFFAS 
a WEST SIDE HOTEL
■ 2435 So. Leavitt Street

Kas musų p. Walter Neffo
I nežino, žino jį visi Chicagos lie- 
I tuviai—čia gera vieta įsigerti, 
I pasivalgyti ir patogi ruimai ra-
■ sti nakvynę. P-as Neffas senas
■ West Sidės biznierius. Prisi- 
® minkite kad p. Neffo telefonas

CANAL 9555.

THREE IN ONE TAVERN
1902 So. Western Avenue

Well, taip sakant čia trijų vyrų biznis — 
Galskio, Grybo ir Kaulino. Pertat šitas Tavern 
ir vardą neša ypatingą;—Three In One biznio. 
Visi trys vyrai doringi, nenori savo kostume- 
rių paikyti, pėtnyčioms jiems duoda dykai 
vien žuvį valgyli.

ANDRIUS VILČAUSKAS
2059 West 22nd ‘ St.

Jeigu šimtas “Naujienų” skaitytojų ateis sy
kiu į mano užeigą — bus visiems pirmas drin- 
ksas veltui. Jeigu ateis atskirai, tai už 10 cen-

į

i tų gaus tokį didelį.‘-stiklą;^ . alausj kad vienas 
vyras vos galės pakelti. '

■ * - ’ ■ t

Pirmos klesos užeiga West Sideje.

ALEX VASIL 
2404 West 16th Si

Musų seną “naujienietį” Alex Vasil visas 
lietuviškas svietas žino ir pažįsta, bet jo biz
nio vieta dar mažai kam buvo žinoma. Būda
mi Western Avė. ir 16-tos apielinkėje neužmir
škite užsukti pas savo seną pažįstamą Alex 
Vasil, 2404 W. 16th St. Ne vien čia smagi vieta 
užeiti, bet maloni pasikalbėti, pasišnekėti apie 
praeitus ir dabartinius laikus. > , ’ '■ ■ • t

18-TA GATVĖ

MRS. ANNA BAGDONAS 
1750 So. Union Avenue 

(Kampas 18 Street)
Netoli “Naujienų”, kampas Union ir 18-tos 

gatvės, čia randasi maloni užeiga p-nios Onos 
Bagdonienės, čia netiktai vieta įsigerti, pasi
kalbėti, bet taipgi randasi erdvi svetainė įvai
riems susirinkimams ir pasilinksminimui. At
vykę bent kokiu nors reikalu į šitą apielinkę 
nepamirškite ir čia atsilankyti.

■•ifi

WEST PULLMAN

taverninkas, bet ir senas

KAZYS POCIUS 
725 West 120 Street 

> West Pullman, Illinois.
Musų Kazį Pocių netiktai West Pullmonas, 

Roselandas, bet ir Chicagos lietuviai įjerai pa
žįsta. Jis ne vien 
muzikantas. Jis ne vien muzikantas, bet ir se
nas West Pullman ir Roseland apielinkių dar
buotojas. Kam prisieis būti' West Pullman ne
užmirškite, kad p. Kazio Pociaus Tavern yra 
725 West 120th Street.

MITCHELL’S TAVERN 
2038 West North Avė.

Kasgi nežino p. A. Mitchell Northsidyje? 
Taip, jį žino visi, bet dar nevisi žino, kad p. 
Mitchell užlaiko gražiai įrengtų Taverną, gerų 
gėrimų, gerų užkandžių — svetingą vietą kiek
vienam užeiti. Būdami Northsidyje nepamirš
kite, kad p. Mitchell vieta randasi arti Mil- 
waukee ir Damen Avė., 2038 West North Avė.

■ e

■ .f’-’z . ■ i. .

o^HN.GRIGĄITK,,, ( 
3800 Arimtage Avenue

Northsidėje, kur lietuvių gana mažaiToli
gyvena, bet musų lietuviškas biznis žydi. Jo
nas Grigaitis, senas northsidietis ir darbuoto
jas čia užlaiko gražiai įrengtą taverną. Apart 
genį . gėrimų, skanių užkandžių, turi plačią 
vietą ^užeigai./ čia net š^ętainę^x vietą ’uzivigui. tuJM iieif trys

I* “‘įvairios rųšies parengimams — baliams, vestu
vėms, parems. Būdami šitoj apielinkėj neuž
mirškite atlankyti, p. Grigaičio užeigos.

HAPPY BILL’S GRILL 
1516-18 West Grand Avė.

i 1, ‘ ■■

- smagi vieta laikui pra- 
Vieta šokiams, pasišnekučiavimui ir

Happy Bill’s Grill 
leisti 
linksmiam laiko praleidimui, šitos žymios vie
tos savininkas yra plačiai žinomas biznierius 
p. B. Korsakus. Kam priseis būti Northsidėje 
atminkite, kad p. Korsako vieta yra verta at
lankyti kiekvienam.
'^I.į,., ii .llilll U 1.^1^'H lll'N j! Ijld ■jll.l.il i<il1l..lll.įi,ll.^....................... .........oi —.......................... — - '''

EMMA’S CASTLE CAFE
' 644 N. State Street

Arti didžiojo miesto randasi Emma’s Castle 
Cafe. Ji čia užlaiko gerą ahj ir degtinę, o svar-

biausia čia galima gauti ir 
\ \ ■■ lietuviškosios degtinės. Už- 

.....F hiandžiai veltui. Muzika
y *r dainos kas vakarą. Tai

t*lcra® linksmumo kampe- 
lis. Neužmirškite adreso—

644 North State Street.

SOUTH SIDE

CASTILLIAN CASTLE 
6227 So. Ashland Avenue

' Geras, alus, skani degtinė, gardus užkand
žiai, tinkama .vieta pasišokti. Smagi užeiga, 
nes savininkai malonaus budo žmonės — Ve
ronika Walush ir A. Ruzgus. Būdami šitoje 
apielinkėje neužmirškite čia atsilankyti — bu
site maloniai priimti svečiai.

SMITH’S PALM GARDENS
GRAŽIAUSIA UŽEIGA SOUTH SIDĖJ

4177 Archer Avenue
Užlaikome geriausj alų, “Budweiser” ir ge- 

riaušių degtinių ir vynų ir visokių skanių val
gių. Gąminanfe pietus ir užkandžius. Trečia
dienį Spaghetti, Penktadienį—žuvis, šeštadie
nį—Mock Chicken Legs. Chili Con Carne, Ita- 
lian Ravioli ir spaghetti kasdien. Muzika tre
čiadieniais, penktadieniais ir ‘šeštadieniais. 
Norėdami praleist; linksmai laiką, atsilanky
kite pas Smith’ą.

plačiai vietos prie stalų

t ANTANAS JOKANTAS •'« >
3934 So. Rockwell Street

•

Visas Brighton Parkas žino Antano Jokanto 
Tavėrn, jis čia senas biznierius. Patogi vieta 
užeiti kiekvienam —- plačiai vietos prie stalų 
susėdus pasikalbėti, pasišnekėti ir smagioje 

; kalboje išsilingavus viehą kitą ^burnelę išmesti' r 
pasismaginimui. Užeiga maloni, priėmimas 
draugiškas. Būdami Brighton Parke neuž
mirškite Antano Jokanto Tavėrn, 3934 South 
Rockwell Street.

* ' ' ? ■! ' ' ' i • •" ’i • '

CICERO

BOB’S TAVERN
Rob. Ketvirtis, Savininkas.

1338 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Cicero’s svečiai, kada busit Cicero j, nepa

mirškit, kad Bob’s Tavern yra viena iš pui
kiausių užeigų ir atsilankykit čia smagiai lai
ką praleisti, čia paragausi! ir Hoerbert’s alaus. 
Gal dar nepagavot? Nėra puikesnio. Visi ci- 
cericčiai neatsidžiaugia šituo alum, kurį gau
na tik Bob’s tavernoj.

CICERO AVĖ. CAFE
Jonas Kavaliauskas, Savininkas.

1247 So. Cicero Avė., Cicero, Ui.
Tai yra gražiausiai įrengta smagumo vieta 

Ciceroj. Puikus alus, mandagus patarnavimas, 
ir viskas ko tik dūšia nori. Ciceriečiai Čia 
smagiausia praleidžia laiką ir atsiveža ar atsi
veda daug svečių iš Chicagos. Atsiminkite Ci
cero Avė. Cafe kaipo vietą lietuviams lankyti
ną ir labai smagią. < 1 r

Pagirtinas ir Sektinas 
Pavyzdys

Musu sumaningi ir stambus užeigų valdytojai 
visa Sirdžia yra lietuviais.

Jie supranta, kad lietuvių Chicagoje yra daug, 
ir kad jie viens su kitu gali susižinoti, kaip tik |>er 
Naujienas. < ; *•

Taigi čia specialiame puslapy] jie paduoda žinią 
apie save visiems,

UžsižymSkime ir atsiminkime Šitas vietas ir 
prie progos tyčia ar išnetyčių atlankykime jas savo 
smagumui.

Sekime jų pavyzdi ir vykinkime obalsf Lietuvis 
pas Lietuvi žodžiu ir darbu.

LIETUVIŲ BIZNIO SĄJUNGA.

LITUVISJU/1 JU *w
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Ketvirtadienis, spalių

Tarp Chicagos 
Lietuvių

gražinimus. O vėliau pradės 
rinktis ir jų 25 metų panelės. 
O kai visi naujai įkvėpti jau
nystės dvasia užtrauks sutar
tinai, tai “bytins” ir dabartinį 
jaunimų.—J. P. M.

Žinia “N-ose” suve
da drauges po 35 
metė nesimatymo

Nakties Įspūdžiai
' , * ,'* Z ' - .•

Koks džiaugsmas Leonardo 
Rimkevičiaus augintinės su
radus puseserę po ilgų metų 
ieškojimo

BRIDGEPORT. — Leonardo 
Bimkevičaiuts, buvusio Gatau- 
čių dvaro savininko, Raseinių 
apskrityj, augintine A. Druk- 
tenienė prieš 35 metus atvyko 
Amerikon ir apsigyveno Gru- 
cible, Pa. mainų distrikte. Ji 
paliko Lietuvoj jaunų Rimke
vičiūtę, su kuria augo jos tė
vo dvare. Crucible mieste A. 
Druktenienė visų laiką gyvena. 
Apsiverta. Augina gražių duk
terį Kazimierų ir dažnai sva
joja, kur jos jaunų dienų drau<- 
gė Rimkevičiūtė. Jos auklėto
jas Rimkevičius jau seniai mi
ręs. Dvaras Lietuvoj išdalin
tas kaimiečiams. Nėra nei 
dvaro samdinių, kurie galėtų 
pranešti apie Rimkevičiaus li
kimų. Taip slinko 35 metai.

Bet štai, kovo mėnesį tilpo 
žinia “Naujienose”, kad Fran< 
Bulaw apsivedė su p-le Stefa
nija Kampikaitė-Rimkevičiutės 
duktere”. Sekančią dienų 
“Naujienos” pasiekia Druktė- 
nienės nami&. Patyrė, kad jos 
jaunų dienų draugė gyvena 
Chicagoj ir, kad jos duktė jau 
apsivedė. Koks džiaugsmas

Avyksta Chicagon
P-a Druktenienė skubinasi į 

Chicago pasimatyti su savo 
drauge. Kartu važiuoja ir jos 
duktė Kazimiera, kuri kelias 

£ .dienas atgal^apsivedč -trau
kinių užveizda p. Miku* Ghew- 
ing’u. /

Vakar 2-rų vai. naktį skam- 
ma p.. Kampikų telefonas. Pet
ras Kampikas klausia, “kas 
kalba?”... Atsako. “Druktėnie- 
nė. Esu Chicagoj, Dearborn 
stotyje”. Kampikas negali at
sipeikėti, “Ar jis sapnuoja, ar 
tikrai kalbasi su ta ypata, ku
rios vardas taip dažnai buvo 
minimas?”

Pagalios persitikrino. Greit 
pažadino visus namiškius, pats 
sėdo į automobilį ir nusiskubi
no į stotį.

P-s Kampikienės ir p. Druk- 
tėnienės ilgėsis baigės didžiau
siu* džiaugsmu.

Nereikia nei spėlioti, kad ji 
yra labai dėkinga “Naujienoms”, 
kurios sujungė ją su jaunų die
nų drauge po 35 metų!

—K. Klajoklis.

Jie džiaugiasi grą
žinti iš 25 metų 

praeities
“Jaunuoliai” su plikėmis, barz

domis ir ūsais, drebina Mel- 
dažio sienas

Gyvenam visokių išradimų 
amžiuje. Ir musų “Pirmyn” 
choras patapo stebėtinu išra
dėju, kuris ištraukė iŠ 25 me
tų praeities L.S.S. 81 ktfapos 
vyrų clio|*ą ir j j atgaivino. Grą
žino ir buvusiems choro na
riams j^tinas dienas. .

Dabar kiekvienų sekmadienį 
10 vai. ryto renkasi tie praėju
sių 25 metų “jaunuoliai” ir pil
ni jaunos dvasios skambina 
1909 metų meliodijas nuo kurių 
net ir namas linguoja. M

Mes, pasenęs “jaunimas”, 
džiaugiamės, kad kitiems pa
rupo mus atgaivinti.

Dabar dar renkasi tik “jau
nikaičiai”, nors jie ir turi įVai- 
rlttS pridėčkus, kaip plikes, 
barzdas ir kitus įvairius pa

Sukaktuvės ir atgaila
Nesenai sukako 100 naktų 

nuo taip vadinamo “alarmin- 
go” įvykio Kaune. Dabar prie 
progos tų sukaktuvių ir dar 
kažkokių kitų progų ir sume
timų, jūsų Juozas Kibeklis ga
vo iš seno krajaus maždaug 
tokį taip vadinamą “Pasisaky- 
mų .

Mes žemiau pasirašę birželio 
7-tos nakties įvykių dalyviai, 
kurie galėjome tarp savęs su
sižinoti, dėl tos nakties įvykių 
darome šį viešų pareiškimą ar
ba pasisakymų ir prašome lie
tuviškąją spaudą jį paskelbti 
bei perspausdinti.

Birželio 7-tų naktį mes ėjo
me nuversti esamą valdžią. 
Mes su ginklais rankose ir ki- 
šeniuose ir už batų aulų, ir ve
žimuose, ėjome sugriauti esa
mą tvarką. Ėjome, tai ėjome, 
bet ne asmeniškų, savanaudiš
kų bei išdavikiškų tikslų veda
mi, ale prašomi ir raginami 
musų didžiojo valstybės vyro 
— Voldemaro.

Mes beveik tikėjome, kad 
nuvertų esamą valdžią, pada
rysime savo valdžią; sugriovę 
esamą tvarkų, įsteigsime nesa
mą tvarką.

šita musų nelemta eisena 
buvo ne pirmutinė. 1926 me
tais, gruodžio 16-tos naktį, pra
šomi ir raginami to paties Vol
demaro, mes taip jau ėjome 
nuversti esamą valdžią ir su
griauti esamą tvarkų ir — ta
da mes laimėjome.

Dabar, / tą nelemtą birželio 
7-tos naktf, mes ėjome didžiau
sioj tamsybėje — nematyda
mi, jog einame į baisią pra
žūtį ir dar traukiame paskui 
savęs musų nepriklausomybę. 
Tada mes nematėme, kad prie
šai stovi ant tako ir tik laiš
kia progos...

Dabar mes matome! Dabar 
mes pamatėme ir supratome, 
kad Voldemaras norėjo mus 
apgauti! Dabar mes džiaugia
mės, kad tas nelemtas esamos 
tvarkos griovikas ir esamos 
valdžios vertėjas, neapgavo 
mus! Mes didžiuojamės, kad 
musų Tautos vadas ir kiti esa
mi vadai pastojo mums kelią. 
Dabar mes galime drąsiai pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti, kad 
mums nepavyko!

šitai pareikšdami, mes jau
čiame, kad birželio 7-tą naktį 
padarėme didelį nusižengimą 
prieš Tautos Vadų ir visus ki
to vadus, kurie * pasitikėjo 
mumis. Mes užimdami šias 
aukštas vietas, prisiekėme gin
ti esamą valdžią ir viską, o da
bar sulaužėme savo šventą 
priesaiką, nelyginant — bala
ną.

Už šitą savo darbų mes ne
ieškome jokios pajamos, nei 
jokio atlyginimo. Mes gavome 
savo pakutą iš aukštai verti
namos vajaunos vadovybės ir 
tuomi esame pilnai patenkinti. 
Dabar mes kantriai kentėsim 
ir plytą po plytos nešim tau
tos ir valstybės rūmams.

Pasirašė:
šeši — buvę Kapitonai 
Keturi — buvę Majorai 
Vienas — buvęs Pulkinin

kas L ei t.
Ketttri — buvę Leitenantai
Keturi — atsargos ■ Leite

nantai
Septyni — atsargos Kapito

nai
Vienas — Kav. ats. Kapito

nas
Vienas — atsargos Majoras.

» »
Vadinasi, čia, kaip matot, yra 

didelis pasišventimas. Supran-

tamai, tokį didelį pasišventimą 
gali turėti- tik dideli žmonės. 
O seno krajaus vaisko vadai 
jau senai įrodė savo didumą. 
Matote, tokie garsus vadai taip 
nuoširdžiai rūpinasi esama val
džia ir taip stropiai saugoja 
esamų tvarką, esamą nepri
klausomybę ir dar kai ką esa
mų. Ir vot už tokį dalyką jie 
net zaploto nereikalauja! Aš 
nieko daugiau negaliu pasaiky- 
ti, tik palinkėti, kad tos jų 
nesamos plytos bu*tų ne per
daug sunkios.

— Juozas Kibeklis.

Ragina Ciceriečius 
kovoti prieš ištvir

kavimo urvus
Už nepadorumą suimtos kelios 

vietinės lietuvaitės: dėl mie
stelio prijungimo ,

CICERO. — Kiek laiko at
gal pasklido gandai iš Kliubų 
Tarybos, kad musų ■ miestelio 
tėtušiai yra nusistatę Cicero 
prijungti prie Chicagos. Lietu
vių Improvement Kliubas pe
reitame susirinkime nutarė tą 
dalyką ištyrinėti.

“Nieko nežiną”
Kliubas kreipėsi į miesto 

valdybą ir gavo atsakymą, kad 
ji nieko nežino. Kreipėsi prie 
laikraštininkų ir gavo atsaky
mą, kad tą planą omenyje tu
ri republikonas “trustee” Fred 
Lloyda.. Kitas atsakė, kad už
pakalyje to sumanymo yra da
bartinė miestelio valdžia ir vy
resni demokratų lyderiai.

i Pridūrė, kad yra renkami pa
rašai įdėjimu*! to punkto į lap
kričio balsavimų baliotus. Tie, 
kurie renka parašus, gauna po 
$5.00 už pripildymą ’ parašų 
blankos.
Kas užpakalyje prijungimo?
Kas žin<y ar’w kartais 0ėįu- 

šiai nemano, kad' prijungę mie
stelį prie Chicagos, jie > galės 
nusiplauti rankas už padary
tus darbus ir skolas.

Kai kuriems atrodo, kad val
dininkams depresijos ar sun
kių laikų nėra. Dabar yra pa
skeltos varžytinės nupirkimui 
10 trokų išmatų išvežiojimui. 
Trokų vertė sieks maždaug 
apie $35,000. Geri dar ir se
nieji trokai, o su $35,000 ver
čiau atmokėtų darbininkams 
užsilikusias algas.

Tarp Cicero nudizmo eks
ponenčių — lietuvaitės
Kiek laiko atgal valdžia bu

vo uždariusi keletą ištvirkavi 
mo urvų, kur užtiko “Fenden- 
cus” šokant be “fenų” ir da
rant įvairias kitokias nudizmo 
demonstracijas. Nesmagu pa
sakyti, kad tarpe kalbamų nu
dizmo eksponenčių yra keletas 
ir vietinių lietuvaičių.

Nemažiau nesmagu pažymė
ti, kad. kai kurie musų tautie- 
čiai-politikieriai dabar labai/su
sirūpinę, kad uždaryti urvai 
bųtų atdaryti ir deda dideles 
pastangas tuo reikalu.

Beje, kelios lietuvaitės šo
kėjos,. kurios davė pradžių in
ovacijai, šokti “fendencus” be 
“fenų” pakliuvo į kalėjimą ir 
ten sėdi.

Lietuviams tėvams, ypatin
gai motinoms, reikėtų sabrus- 
ti, kad ištvirkavimo urvai nfe- 
butų atidaryti ir kad daugiau 
lietuvaičių nenueitų pėdomis 
tų, kurios jau sėdi kalėjimuo
se. Vietinis.

Persiorganizavo Cicero 
demokratų kliubas

. CICERO, —- Cicero Lietuvių 
Demokratų kliubas persiorga* 
ųizavo nesenai įvykusiame su
sirinkime, Liuosybės svetaine- 
je. ■ m į _• ; ? ' ■ ■■

Naujai išrinktam . valdybių 
įeina/ Kazimieras Užtupia 
prezidentas; Charles Palubins-

&
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įįgįŠ;
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\eni Riefenathal
Vokietijos krutamu jų

veikslų aktorė, pusiau žydę, su 
kuria Hitleris taip susidrauga
vo, kad į jos'Almos premierą 
Berlyne Hitleris net lėktuvu at
skrido. Apie Hitlerio susidrau
gavimą su žydelkaite dabar 
Berlyne labai daug kalbama, 
tik, žinoma, patylomis, kad ne
nugirstų nedora valdžios agen
to ausis.

pa-

zimieras Jokubka užrašų se
kretorius ; A n tanas Miskie — 
finansų sekretorius; Joseph 
Mažintas maršalka.

Permainos Chicagos 
Liet. Auditorijos 
bonų komitete

Sako, kad komitetas neprisilai
ko sutarties; todėl apleidęs, 
komitetą

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

ALFABETO
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

*'»"   "I "■       ■/■■■■ 
Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Western Av.

LENTOS IR MEDIS
LUMBER

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

INGAUOJIMAI
P0WER OF ATTORNEY

Ingaliojimua aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

KRAUSTYMAS
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3858 South Halsted Street 

_______ Tel. YARds 3408.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

Laivakortės i Lietuvą ir j visas 
kiths svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIDGEPORT.—Įvykus per
mainoms .Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj bonų komitete, aš 
noriu pranešti bonų savinin
kams kokia yra sutartis tarp 
savininkų ir komiteto. Doku
mentas yra padėtas bonkoje. 
Ant jo yra parašai komiteto, 
kad jis pildys tą sutartį. 10-tas 
puslapis, dalis antra, skyyius^ 
to kontrakto sako, kad komite
to narys gali pasitraukti pri
duodamas rezignaciją raštu, 
komitetui ir bankui; komiteto 
narys gali buri prašalintas di
džiuma narių; pasitraukiančiam 
nariui turi duoti pilną paliuo- 
savimą; bonų savininkai nuo
latiniame ar specialiame susi
rinkime didžiuma balsų (vienas 
balsas nuo šimto dolerių) iš
renka komitetą; bonų komi
teto pirmininkas gali šaukti su
sirinkimą, jeigu du trečdaliai 
komiteto narių sutinka, arba 
didžiumai bonų savininkų 
reikalavus.

Lietuvaitė į kaleji 
mą už policisto su- 
badymą su peiliu

Antanina Kraliauskaitė pak
liuvo už keršijimą “už savo 
sužieduotinį**

Antanina

pa-

O daroma kitaip
Betgi, kai bėgyje kelių 

nėšių pasitraukė iš komiteto 
trys nariai, tai likę nariai ne
darė to ką sutartis reikalauja, 
bet pasikvietė tris draugijų 
pirmininkus ir dapildė komite-

mė-

Man nėra svarbu ar bonų sa
vininkai reikalaus , komiteto 
prisilaikyti taisyklių, kurias pa
sirašė, ar ne. Komitetas gali 
veikti pagal savo norą visai ne
siskaitydamas su bonų savinin
kais. Man esant pirmininku 
buvo noras vykinti, kad dabar 
įvyko, bet nenorėdamas laužyti 
savo prižadų, kuriuos esu? pa- 
siragęs, nutariau apleisti ko
mitetą, ir tą padariau.

Anton Booben.

America’s
favoriteI

n CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

naujų ir vartotų tentų, sienojų ir 
budavojimui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 8003 So. Halsted St. Tel 
Victory 1272.

SOUTHSIDE
Kraliauskaitė — alias — Mar- 
garet Clark, 20 metų, turėjusi 
sužieduotinį.
< y Ttfs. M^ietfuotinis buvęs Mi- 
eky Kartos ir policija nuspren
dusi/ kad jis reikalingas atos
togų kalėjime.

Tad policija Micky Kartos 
suėmusi ir pasodinusi kalėji
me.

O Antanina Kraliauskaitė— 
Clark pasiryžo kol gyva nedo
vanoti policistui, kuris Karlos 
areStavo. Tas policistas buvo 
Fred Witsch, kuris valdė tra- 
fiką prie kampo 22-ros ir Mi- 
chigan avenue.

Dalykas konplikuojasi
Pasiėmusi į ranką kišeninį 

peiliuką, keršto pilna Antani
na Kraliauskaitė Clark už
puolė policistą ir. pradėjo jį 
badyti.

Policija suėmė ir Kraliaus- 
kaitę.

Bet čia dalykas komplikuo
jasi. Išklausiusi kerštingo
sios merginos skundą, policija 
pradėjo ieškoti Micky Karlo
so, bet nei viename khlėjime 
hėgalejo jo rasti. Pagaliau

—įįSSrr

ThotantaKsing flavors of trno may- 
onnaiseandtrueold-£BBhionedboiled 
dresstog nėwly combined! Smooth 
and veTvety, made in the esdueive 
Kraft Mirado Whip.
KRAFT'SMlRACLEWHįp 

SALAD DRESSING
.. . .'11gįįį--l".. ..  "'"‘'-M*

■

4

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny. 
2505 W. 68rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
* FOREIGN EXCHANGE

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___ _ $25.00
$300 kaurai ........J................... $35.00
Parlor, mtegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedelioj. 
RAPP STORAGE.

5746 So. Ashland Avė._____

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė į Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
Jokios pertraukos.. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago. III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

4 Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridėkite 8c persiuntimo 
kaštams vienam svarai. Pinigus ga
lite siusti stampomis. Gausite Nau
jiena ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago. UI.

SPAUDOS DARBAI 
__ au„.____________

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar Š25.0C 
$125 RieŠ. Bedruimio sėt dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedelioj iki 5.

ATVIRUTES, programos, plaka
tus, biznio karteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1789 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

patyrė, kad tokio Karloso nė
ra niekuomet buvę šioje aša
rų pakalnėje, bet kad Antani
na Kraliauskaitė sėdėjusi ka
lėjime metus laiko už prasiu 
žengimą ir policistas,
ris ją suėmė — buvo Witsch.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbų.

3216 So. Halsted Street 
_______ Tel, VICtory 4965._______

STALIORIAI
CARPENTERS

ku

Šiandien' Stockjardų 
bankas atidaro at
remontuotus rumus

Live Stock National Bank of

CARL CLARAS, pigiai taisau namus
5805 S. Maplewood. Republic 4151.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. Westem. Hem. 9416

Dabar banko vidus žymiai 
pagražintas ir pagerintas depo- 
zitorių patogumui. Banko adre-

Chicago Stockjardų . distriktę. South Halsted st.
baigė atremontuoti dalį rūmų, 
kuriuos apdegino gaisras, gegu
žės 19 d.

EDMONDAS MANKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
4 diena balandžio mėn. 1934 
pi., sulaukęs 15 m. amžiaus, 
gimęs Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvelius, broli Richardų ir gi« 
minės.

Mes Tave Musu brangiau
sia sūneli niekuomet neužmir
šime. Vos tik pražydęs jau
nystėje, palikdamas dideles 
žaizdas tėveliams ir broliukui 
Yra palaidotas Tautiškose ka
linėse. Aš tavo motinėlė lai
stysiu gėlės ant tavo kapo.

Tu pas mus jau nebesugriši, 
bet mes ankščiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Nuliūdę lieka,
Motinėle, Brolis 
ir Giminės.

”77 ..... ................^.ĮĮ....... .  Į....................        »!.■ 
. ‘f

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PERKĖLIMAS KŪNO l 
NUOSAVA LOTĄ

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MARIJONA JAKAITIENĖ 
(po tėvais Chiplis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 2 dienų, 9:25 valandų 
vak. 1934 m., sulaukus pusės 

. amžiaus, gimus Panevėžio ap., 
Ramygalos miesteli.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Kazimierų Krištupai- 
tienę^ žentų Vincentą, 2 sūnų 
Juozapų ir Mykolų, brolį Ra
polų Chiplį De Kalb, III., 8 anu
kus. pusbrolį Mykolą Chiplį ir 
giminės, o Lietuvoj brolį An
tanų ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
8012 Union Ąve.

Laidotuvės įvyks subatoj 
Spalio 6 dieną. 2:00 vai. po 
piętų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi a. tt. Marijonos Jakai
tienės ftiminš^ draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas, Sunai, 
Brolis, Pusbrolis, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- N 
M Ti38Mažeika-Tele£Q-1

s .. - I

MARCIJONA 
WIšNIAUSKIENĖ

kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 17 dienų. 1933 m., su
laukus pusės amžiaus, gimus 
šviekšnio parap., Padagių kai-, 
me, Tauragės ųpskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus,
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris, tris sūnūs ir tris 
anukus Amerikoje, o Lietuvoje 
du sūnūs, seserį Marijonų ir 
giminės. t 
Šv. Mišios atsibus subatoj. 
spalio 6 d., 8:00 iš ryto šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioj, W. 
Pullmane.

Kūno perkėlimas ivyks tuoj* 
po Mišių 10:80 vai. iš ryto šw 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marcijonos Vyš
niauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie- • 
čiami dalyvauti Mišiose ir ant 
Kapinių ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimų ir atsisveiki
nimų.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunaį, Sesuo 
ir Giminės.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJ AM PIGIAU NEGU JOTI

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį
Moderniška Koplyčia Ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIK1S
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue
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Ketvirtadieni*, spalių 4, ’34

Šiurpi automobilio nelaimė Brighton Par- ! Kohlėry; 

ke; suvažinėtas 73 metų senelis /—
-abejoti, atsilankius

Kohleryje.—Ed. Čepulis.

• ■ * ' * i

Automobili valdė marquetteparkietis Juozas 
Markus; sulaikytas

Senelis pateko po automobi
lio ratais, kurie per jį perva
žiavo. Nespėjo jis nei su
šukti. Automobilis bandė ir 
toliau važiuoti, nesustodamas, 
bet jis buvo sulaikytas. Net
rukus atvažiavo ir policija, 
kuri paėmė senelį į ligoninę, 
o Markų į stotį.

Sužeistas Jonas Bankus
WESTSIDE — Jonas Bau- 

kus, 42 metų, 2219 West 23rd 
Place buvo sužeistas automo
bilio nelaimėje užvakar naktį, 
ąpie 11:30, kuomet į automo
bilį, kurtame jis važiavo, tren
kė kita mašina. Nelaime įvy
ko prie Cermak Road ir Lin
coln avenue.

Automobilį, kivriame važia
vo J. Raukus, valdė John Ga
jauskas, 29, 2625 West 21 st 
Street.

BRIGHTON PARK — įkel
ta galva; nulaužta kairioji 
ranka; nulaužta koja; sudau
žyta akis; kitos žaizdos.

Taip skamba raportas dak
taro, kuris apžiurėjo 73 metų 

i senelį Jacol^ Kutz, 4066 South 
i Richmond. street, kuomet po

licijos vežimas atgabeno jį į 
Cook apskričio ligoninę.

Daktarai pakraipė galvas, iš 
‘ anksto nuspėjo, kad senelis 
negali gvvehti ir suteikė jam 
vaistų, kad jį užmigdyti. Vė* 
Ha u pradėjo raišioti sulamdy
tas senelio kūno dalis.

O Rrighton Parko stoties 
policija tuo tarpu kamantinė
jo ir klausinėjo Joseph Mar
kus, 6542 South Washtenaw 
avenue. -kurio Studebakeris 
tain skaudžiai sužalojo senelį.

Bridgeportiečiai užvakar va
kare. apie 6-tą valandą, turėjo 
nelabai linksmą “f»ree show”, 
kai ši nelaimė įvyko.

£jo Kobukas Kutz per Ar
cher avenue, netoli kampo 
Richmond gatvės. Buvo ar
čiau vidurio blioko. Būda
mas senelis, ėjo pamažu, o tuo
tarpu Archer gatve atvažiavo'Nelaimė įvyko prie 48th ir 
Studebakeris, prie kurio vairo Western avenue. 
buvo Juozas Markus.

Sužeista lietuvaitė
T0WN OF LAKE — Auto- 

mobilio nelaimėje lengvai 
buvo sužeista p. Florence Ro
kas, 1259 South Karlov avė.

| jos auto
mobilį įvažiavo kitas.

Vizitas “Lituanicai 
II” parodo kaip ren
giamasi skridimui

Berys chicagiečių parsivežė 
daug (domių (spūdžių aplan
kę Įeit. Vaitkų ir lėktuvą.

ALTAbS

ALTASS finansų raštininke 
p. V. Račkienė, p. P. Petrule- 
vičius, p. Wm. J.. Kareiva — 
ALTAS3 vice-pirmininkas; p. 
A. G. Kartanas
prezidentas ir p. E. Čepulis, 
rugsėjo 23 d., sutarėme važiuo
ti apžiūrėti ‘1LITUANICĄ II”.

J Kohler, Wis., kur yra or
laivis, važiavome apie 6-ias va
landas. Pasileidome į kelionę 
anksti rytą. Kelionė buvo sma
gi ir nepajutome, kaip pasie
kėme Kohler ir ten suradome 
Įeit. Feliksą Vaitkų.

Apžiūrėjome lėktuvą.
Jis mus nuvežė į airportą 

ir parodė “LITUANICĄ H”, 
.'radėjo aiškinti kas yra pa
daryta ir kam kas yra reika
linga. Naujas inžinas jau įdė
tas. Sėdynės išimtos, langai 
užtaisyti, gazolino tankai pa
dalyti. Taipgi parodė daug ki
tų smulkių dalykų, kurie yra 
reikalingi prie lėktuvo. Nors 
lakūnas nuoširdžiai viską aiš
kino, bet sunku visų dalykų 
vardus atsiminti ir suminėti.

a ; apžiūrėjus, lakūnas 
d ias’ dar neviskas, 

v. « pahko pats brangiausias 
daiktas, - ir pakvietė mus tą 
brangų daiktą apžiūrėti.

“Brangiausias daiktas’’.
‘ Tai yra dalykas, su kuriuo,

strukcijos radio aparatą. “Tas 
aparatas jau buvo išbandytas”.

Paėmęs pluočtą žemlapių, 
Įeit, tęsė, “Tai šitas mano ke
lias, kuriuo aš manau lėkti.” 
Klausiam kodėl negali tiesiai 
lėkti? Jis atsakė, kad toli nuo 
stočių negalima gauti signalų 
ir galima paklysti, šituo ke
liu toliau, bet prie jo yra sto
tys.

“O dabar einame į kitą kam
barį,” pakvietė mu's leitenan
tas, pabaigęs su žemlapidis. Iš
traukė didelį stalčių ir išėmė 
pluoštą laiškų. Sako, pažiūrė
kit kiek turėjau vargo su kom
panijoms, kurios neišpildė sa
vo prižadų ir n u vilkino musų 
orisirengimą 
zono.

iki blogo oro se-

Ir pietus
laiškus, supranta-
iš lakūno pusės

Apžiūrėję 
ma, kad ne 
lėktuvo prirengimas buvo suvė
lintas, bet iš kompanijų pusės, 
kurios suvėlino prisiųsti užsa
kytus daiktus.

Po viso, sakom, trauksim na 
no, bet p. 
Dar eisim

Vaitkus pertraukė 
pietų”.

gražų valgomąjį.
parengtas su ska-

“Pirmyn”Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai atsiminimų ;

Aplinkybės, kurios 
vertė mus mokintis 

dainavimo
Kai aš atvykau į Chicago 

pradžioje 1907 metų, 
judėjimas jau buvo

lietuvių 
gerokai 

| įsisiūbavęs. Jl'as judėjimas vys
tėsi pažangiąja kryptimi, čia 
jau gyvavo bene trys socialis
tų kuopos. Gyvavo kelios lais
vos ir pažangios draugystės ir 
gana dažnai tvėrėsi naujos. Pa
rengimų būdavo^ daug ir įvai
rių.

Bet draugystės paprastai pa
sitenkindavo rengimu paprastų 
balių, tai yra vien tik šokių, 
bet socialistai rūpinosi savo 
vakaruose duoti publikai ką 
nors geresnio. Mėgiamiausias 
programas būdavo — teatras. 
Jėgų teatrui buvo pakankamai. 
Tečiaus blogiausias dalykas su 
teatru būdavo tas, kad geras 
pastatymas daug kainuodavo ir 
ne visur ir ne visada buvo ga
limas.

Solistų tada nebuvo, 
tik vienas “Birutės” 
“Birutė

žiurė-

laike 
m. ir

Buvo 
choras, 

buvo pažangi dainos 
ir muzikos draugija ir kaipo j
tokią, mes į ją visuomet 
davome.

Reikia paminėti, kad 
Rusų revoliucijos 1905
tuoj po revoliucijos socialistų 
vardas Chicagoje buvo pasida
ręs labai populiariškas: net ir 
kunigai buvo pradėję vadintis 
“socialistais”. Užėjus reakcijai 
Rusijoje, užėjo reakcija ir čia. 
Socialistai susilaukė labai' pik
tų priešų ne tik iŠ’klebonų pai
sęs, bet ir iš laisvamanių — 
“šliuptarnių”. Tie “šliuptar- 
niai” tada pasivadino “tautie
čiais”; •

Santikiai 'tarp tautiečių ir so
cialistų pasidarė- labai griežti. 
Tautiečiai niekindavo socialis
tus kur tik galėdavo ir kaip tik 
galėdavo. Bet delėi to socialis
tų judėjimas ne tik nenuken
tėjo; bet pasidarė gyvesnis, o 
ir pasekmės buvo geresnės. Ka
dangi tie tautiečiai savinosi 
“Birutę”, tai mes prie jos ne 
nesikreipdavome su jokiais rei
kalais, bet jos parengimus vi
suomet remdavome.

Socialistai neturėdami nei 
choro, nei pavienių dainininkų 
tą labai atjautė, todėl ir gimė 
pasiryžimas’ suorganizuoti savo 
chorą.

K. Gugis sudaro chorą
Iniciatyvą suorganizuoti cho-

NAUJIENOS, Chicago Ui

ja chorą. Aš ir prie to choro 
prisidėjau. Vargonininkas p. 
Jakaitis iš Š. Chicago sutiko 
mokinti, o mes sutikome dai
nuoti. Jis buvo vieiiintėlis var
gonininkas Chicagoje, kuriam 
kunigas nedraudė mokinti svie
tiškus chorus.

Su Jakaičių,, biivd tiktai ta 
bėda, kad jis menkai pažinojo 
lietuvių kalbą.- Sykį buvo toks 
kurjozas: .pradėjome., mokintis 

Mes rėkiame: 
o jis dainuoja: 

Bet nežiūrint

vieną dainą. 
“Miškas ūžia” 
“Meškos ūžia’ 
to, mes su Jakaičiu susikalba
me ir mokintis sekasi. Drg. Gu
gis dainavo geriausia už visus.

Mokinomės iki užgavienių. 
Pavasarį norėjome duoti kokį 
nors koncertą su prakalbomis; 
deklamacijomis,’ monologais ir 
kitais pamarginimais. Bet įvy
ko nelaimė: ližėjUs gavieniai 
didelė didžiuma musų dainorkų 
nebeina į repeticijas. Kodėl? 
Pasiteiravę, apklausinėję suži
nome, jog kunigėlis uždraudė 
dainuoti gavėnioj. Šąko, pasnin
ke dainuoti negalima — grie- 
kas! O mes buvome pasirinkę 
laisviausias iš visų Bridgeporto 
moterų!

Po> šito fakto mes, vyrai, už
keikėme ir išvažiavome į North- 
sidę. čia mes radome ir naują 
mokytoją, kurio daugelis nebu 
vome iki tol pažinę. Tai Joną 
Katilių, šis tai choras ir buvo 
tikrasis “Pirmyri“ choro tėvas, 
Kitais žodžiais sakant: ‘tPir- . , ....
myn” choras yra tai skaisti ir 
beveik tobula aižala, išaugusi 
iš musų pradėto darbo.

Ta “atžala” kartu su “tėvu” 
ir “motina”, duos chicagiečiams 
koncertą lapkričio 4 d. ir, gal 
būt, nustebins visus.

J. Motelis.
* f i /11 r j

Nėra grybu istorijos 
No. 3. Pražuvo “Gry

bą reporteris”
Ir pasitikėk juo! > -
štai, “Grybų tevis,” ku

riam buvo prisakyta, kad pa
rašytų istoriją ąj)ie grybą, ku
rį vilko keturi Cicero vyrai, 
staigiai pranyko!-t, ;.j,.a t

šaukėm jį telefonu. Siuntėm 
ieškotojus. Perėjom visus re- 
staUrantus, taverhus, knygynus 
ir “bukius”, pas gurktos grybų 
reporteris buvoja. Bet jo nie
kur nei kvapo.

Gal 1 kur guli ligoninėje ir 
rengiasi minti, prisivalgęs gry
bų? Bet ne, grybų iš tolo neap
kęsdavo, negalėjai jo priversti 
į grybus pažiūrėti.

Spėliojom, gal išdūmė jis j 
Detroitą pažiūrėti beisballinin- 
kus besiriejant dėl čempionato; 
gal besipraktikuodamas su 
“Kipšais” buvo kur nugramz
dintas į. dumblą ir ten buvo 
užmirštas. Pradėjome nusigąs
ti Norėjom šaukti policiją, kad

eteris," ku-

Co., vaistų laboratorijoje, prie 
42pd in \Vestern Blvd.
’ » Ekspliozijos laiku dirbo 40 
darbininkų, bet nei vienas ne
buvo sužeistas, nes visi susku
bo išbėgti j gatvę.

Fabrikui nuneštas stogas, 
šiek tiek apgriautos sienos, bet 
viduje sunaikinta labai daug 
įvairių aparatų ir instrumfentų. 
Spėja, kad ekspliozija kilo iš 
pavojingų chemikalų, kurie ra
dosi laboratorijoje.

dienos, valandos pasidaro il
giausios.

Taigi, kaip Birute, kai svei
ka - buvo, mus linksmino su 
savo piano grojimu ir malo
niu svetingumu, taip ir mes 
nepatingėkime ją aplankyti ir 
kiek palinksminti ją ligos va
landoje. F.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINKUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Valstijos bankai at
moka depozitoriams 
dalį uždarytu pinigų
Harvey, Mcunt Greenvvood ir 

kiti bankai išmoka

MT. GREENVVOOD — Mt. 
Greenvvood Trust and Savings 
Bank, <3052 West lllth Street 
paskelbė, kad išmokės depozi- 
toriams 7%% jų uždarytų pi
nigų. Pirmiau išmokėjo 15%.

— Parkwaj
1950 N. Clark>

NORTHSIDE 
State Banko, 
depozitoriai gaus 10% uždary
tų pinigų, kaip paskelbė recei- 
veris. Tas sudarys $5,647 visų 
uždarytų pinigų. 

» » »
HARVEY —- Harvey mieste

lio uždarytas bankas išsiunti
nėja depozitoriams čekius, ku
rie atstovauja 10% jų sutau
pytų ir banke uždarytų pini
gų. Bankas užsidarė 1932 me
tais.

MORGAN PARK — Morgan 
Park Trust and .Savings Bank, 
1987 West lllth street, išmo
ka depozitoriams 25% uždary
tų pinigų, sumoj $140,833. Ban
kas gavo paskolą iš Recon- 
struction Finance Corporation.

BEVERLY. HILLS — Bever
ly Mills State Bank, 9443 So. 
Ashland ąVeriue? išmoka depo- 
zitoH'ams ' 10#T— ”$82,207. Tai 
antras 10%' išmokėjimas, kurį 
receiveris daro. '

r ' . _____

Pradės namu pageri
nimo kampaniją, 
Roselande, kitur

Vakar Roselando ir apielin- 
kės kolonijų biznieriai svar
stė H ousing programą

ROSELĄNb■ — Vakar vaka
re1 Roseland, West Pullmano, 
Beverly ir kitų apielinkės ko
lonijų real-estatininkai, finan- 
sieriai if kontraktariai turėjo 
bendrą susirinkimą South End 
Chamber of Commerce na
muose, 11145 South Michigan 
avenue.

Tame susirinkime dalyvavę 
lyderiai svarstė planus lokalio

; dėtu graibyti Michigan eže- ‘ namll pagerinimo ir taisymo 
ra ir Lockporto šliužus. ; kampaniją! ,ir tuojau pradės 

“Geras jis bhvo žmogelis,” investigaciją patiTimui kiek 
kad,m. jis pasakė daugiausia pra- pasakojom vienas kitam; “G&- 

Įeit. Vaitkus ne tik, kad yra įkalbų už visus kitus lietuvių ras grybų istorijas papasakoda-

Įėjome į 
Stalas buvo 
niais valgiais, kuriuos pagami
no p. Vaitkienė. Pavalgę ska
nių pietų dar pašnekučiavome. 
Padėkoję, apie ketvirtą valan
dą po pietų pasileidome namo.
Ap-’e devintą valandą vakare jau ą pas’ima K. Gugis. Jis tuo 
lagrįžomo į savo cidrukusią laiku buvo • svarbiausias socia-
hieago. ; Iktų kalbėtojas. Rodos, 19C8
Mano tikra nuomone

prisirengęs lėkti, bet ir nulėk- 'ka’bėtojus Amerikoje, įskaitant 
ti, nes pats pasakė, kad svar-1 ir kunigus. Vadinasi, Gugis bu
bu, ne lėkti ir nedajėkti, bet vo patapęs “prakalbų čemipo- 
lėkti ir nulėkti. “Aš esu pasi-1 as”. Suprantama, jis labiausia 

i”- Ir p. Vait-įir jautė tą trukumą, negu kiči.
1909 m.

aš manau, galėsiu girdėti dau- ryžęs tai padaryt* .
giau kaip per penkitfs šimtus kienė pareiškė, kad Įeit. Vait-I Tuojau po naujų 
mylių”, pratarė Įeit. Vaitkus, kus yra tikrai pasišventęs tam Gugis kažkaip sukviečia būrį 
rodydamas £ komplikuotos kon-[darbui. Apie tai negalima hei vyrų ir moterų ir suorganizuo-

LINCOLN'S FRIDE
f II*

K

■P

(IT’S EIGHT MONTHS OLD)
AŠ 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. AStuonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY j

3252 So. Halsted St Tel. Victory 5382-83

.'VStS.

S ■
■

70 Aukso žmogus. Mažai kur 
tokių rasi.”

P adėjęm apkalbėti kuris 
ąraborius yra jo draugas, ko
kį grabą užsakyti ir pradėjome 
rinkti kolektąs “ant kvįetkų”.

Ir pamanykite! Nenaudėlis 
štai kokį šposą i§krčtė.

Negalėjome tikėti. Lyg per
kūnas butų treųkęs iš giedro 
dangau^.

Jis * išvažiavo grybauti..

Eksplozija sunąikino 
Wilson b-v^s labo

ratoriją
■......

’f

— Didės

Laidotuvės
-

ŠIANDIEN
Pranciškus Stencelius

Mirė spalio 1 d., sulaukęs 
metų. Amerikoj išgyveno 
metus. Kūnas pašarvotas 1905 
S. Ruble Št. Velionis bus išly
dėtas 8 vai. ryto į Kažiarteri
nes kapines. Laidoja S. M. Sku- 
das.

55
37

RYTOJ
Mykolos Petkevičius

Mirė spalių 1 d., sulaukęs 9 
metų. Mirė Dixon State ligon- 
butyj. Kūnas pašarvotas J. J. 
Bagdono koplyčioj, 10734 So. 
Michigan Avė. Laidotuvės įvyks 
2 vai. po pietų j Tautiškas ka
pines.

Buy gloves wlth whot 
it savęs 

•Art Mh •
Uu«tM tart nnt» 
koMIe Tootl PmU
Hdell# MiMM paroldtK’da ■* 

»r 
•U B* to r*»t* •otauptat 

<1 kortuot raliu unaipl-k 
u ptHttaaitM ar M

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

CLASSIFIED ADS IB
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PRANEŠIMAI
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 

mėnesinis susirinkimsa įvyks Penk
tadieny, spalio 5, 1934 m., Chicagos 
lietuvių Auditorijoj, 3138 S. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare. Visi kliubiečiai 
kviečiami būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus rinkimas dar
bininkų metiniam kliubo baliui, ku
ris bus spalio 20, Auditorijos svet., 
ir taipgi yra kitų svarbių reikalų.

A Kaulakis, rašt.

Morning Star Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą ketverge spalio 4 
dieną 1934 m. 8 vai. vak. kliubau- 
žėje, 1654 N Damen Avė. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, ba yra 
labai daug svarbių reikalų aptarti 
ir atsiveskite naujų narių prirašyti.

M. Čepui, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas Chicago, UL laikys 
čvertnietinį susirinkimą penktadienį 
spalio 5 d., 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 3133 S. Hals- 
stęd St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai turime ap
tarti. Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais-, ant šito susirinkimo malo
nėkite apsimokėti.

• R. S.' Kuneviče.
PIRKITE Tropicair Anglis dėl 

ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings — $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAi 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
S vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki .piet. įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu viri 60 met

Situation Wanted
___________ Darbo^Ieško___________

IEŠKAU darbo kaipo bartenderis, 
esu atsakantis ir teisingas. Dirbsiu 
bile kur. Kalbu gerai angliškai 
šaukite Hemlock 8716.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

GERU RAKANDU ir kaurų (>ar- 
jrenai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St ? '

bučemSs ir srro-
' ■'»"* ■■■1... "'I**'1"1..

PARDAVIMUI
semčs fixtures, gerame stovyje, par
duosiu pigiai. 3316 S. Union Avė.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
Triangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiSmŠ; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ča- 
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 serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

namų reikalauja pagerinimų.
Susirinkimas taipgi svarstė 

kaip Rdsęlandas ir kitos kolo
nijos galės patogiausiai pasi
naudoti federąlio “Housing” 
akto provizijoųąis, apie kurias 
jau buvo “Naujienose” plačiai 
rašyta. šib darbo priešaky
je Roselande stovi James W. 
Crane, lokalio F. H. A. komi 

■5 '•

Išnešė į orą stogą Ir sudegino 
daug aparatų ir instrumentų

BRIGHTON PARK
na < dalį Brighton (Parko ir Mc- 
Kinley parko apiellnkių vakar 
po pietų sudrebino didelė eks- 
ftlipsiją, kuri ujYyko Wilson &

i ■ ' ** *\ .

r Vjv T'

h

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė 

Uucagu. 11L

REPUBL1C 8402TF1
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Furnished Rooms
PASIRĘNDUOJA kambariai Sty- 

mu šildomi, elektros šviesa, gesas, 
maudynė ir kiti patogumai.

6101 So State St.

RENDON kambarys dėl ženotų ar 
pavienių. Galima valgį gaminti. 
Apšildomas, nebrangiai.

1507 No. Irving Avė.

Business Chances 
Pardavę

PARDAVIMUI TAVERN. gerai 
išdirbta vieta, didelis biznis. Par
duosiu pigiai iš priežasties šeimy
nos nesutikimo. Gyviausia vieta 
Ciceroje. Kreipkitės prie advokato 
Chernausko 731W. 18 St

TAVERN pardavimui, pagyveni
mui kambariai - užpakalyj, įsteigtas 
daug metų, 1442 So. Cicero Avė., 
Cicero.

PARDAVIMUI Tavern prie dirbtu
vių Ciceroje 5801 Roosevelt Rd. Tu
riu du biznių Z— ’ 
Vasil, 2404 W. 16 St.

Kreipkitės Alex

PARSIDUODA gražiai įrengta 
pludš, viskas nauja. Svarbi prie
žastis, atsišaukite greitai.

10835 So. Michigan Avė.

teto pirmininkas.

P-lė Birutė Briedis 
sveiksta; parvežta 

namo
Draugai (r draugės turėtų 

ją aplankyti

P. CONRAb
PHOTOGRAFAS 

Itidare nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

PARDAVIMUI D. end D. Tavem, 
gerai įsteigtas, nebrangiai. Atsišau
kite 1442 S. Cicero Avė., Tel. Cicero 
2594.

TAVERN ir Svetainš su 100 sėdy
nių, nebrangiai 5 metai'isteigtas 
biznis. 112 W. 79 St Tel. Triangle 
9250. ■

„MORTGAGE BANKERS,,

Iš PRIEŽASTIES lijros esu pri
verstas tuojaus parduoti savo pir
mos rūšies Shoe Repair. šapa. 
Naujos mašinos, 4 kambariai užpa
kalyj. Taipgi parduosiu savo 4 kam
barių rakandus. Krautuvė randasi 
4565 So. Wentworth Aire. Del in
formacijų kreipkitės Anthony Pat- 
rieks, 4606 :So. Wells St Telefonas 
Yards 4864.

NORTHSIDE — Parvežta iš, 
ligonbučio, p-16 Birut? dabar 

.A . ’

pamažu sveiksta namuose, Insurance, notary Public.
3331 W, Le Moyne St, ir
nuo karto jau šypseną nušvie-. 
čia jos veidą. į

Tik reikėtų, kad daugiau iš. 
jos draugų ją aplankytų, nes,’ 
žinoma, lovoje gulint dieną. iš *> . .
■L.' ’ ■' - ■ ■ 1 -

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL, LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Real Estate For Sale 
~ Pardavimui 4

PARDAVIMUI duonkepykla su 2 
augščių namu lietuvių apielinkčj. 
Duonkepykla ir 5 kambarių flatas 
ant 1-mų lubų. Gydytojaus ofi
sas ir 6 kambariai ant 2-rų lubų.

Pašaukite
Pensicolla 2279

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 
tus, puikiam <stovy namas, pigiai. 
Priežastis senatvš ir foreclousure. 

5842 Wentworth Avė.

f- jiFti1; m




